
 

KATA PENGANTAR 

 

Dengan Mengucap puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas 

berkat rakhmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan judul “EFEKTIFITAS IMPLEMENTASI PERDA NO. 11 TAHUN 

2005 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN, 

DAN KEINDAHAN TERHADAP PROSTITUSI DI TEMPAT KARAOKE 

TERSELUBUNG DI KOTA BANDUNG” Ini dapat terselesaikan walaupun 

dengan keterbatasan pengetahuan, waktu, tenaga, biaya dan informasi yang 

dimiliki penulis. 

Skripsi  ini  dibuat sebagai salah satu  persyaratan  guna memperoleh gelar 

Sarjana Srata (S1) pada jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam 

Bandung.  Dalam penyusunan  skripsi  ini,   penulis menyadari sepenuhnya bahwa 

tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak , skripsi ini tidak akan terwujud. 

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang 

Sebesar - besarnya kepada : 

1. Keluarga tercintaku, Ibu Dra, Yeni Mardiana, Bapak Drs.H.Eman 

Badruzaman, dan Zahra Diana Zamania. yang selalu tulus dan tidak 

pernah henti-hentinya memberikan, dukungan, perhatian, semangat 

serta do’a restunya kepada penulis, 
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2. Bapak Prof. Dr. H. Dey Ravena, SH., MH., selaku Direktur Pasca    

Sarjana UNISBA dan merangkap sebagai dosen pembimbing yang 

telah dengan sabar selalu meluangkan waktu untuk memberikan 

bimbingan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi, 

3. Bapak Chepi Ali Firman Z, SH., MH., selaku Ketua Bagian 

HukumPidana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan 

merangkap sebagai dosen penelaah yang telah memberikan masukan 

kepada penulis berupa saran dan kritik untuk perbaikan skripsi ini, 

2.  Ibu Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR, SH., M.Hum., selaku Dekan 

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. 

3.  Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, Hz., SH., MH., selaku Wakil Dekan I 

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. 

4.  Ibu Hj. Anita Puspawati, Dra., M.Hum. selaku Wakil Dekan II 

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. 

5.  Seluruh dosen di Fakultas Hukum UNISBA yang telah 

memberikanbanyak ilmu, pengalaman, dan menginspirasi penulis 

selama masa perkuliahan, 

6.  Para karyawan dan seluruh staf administrasi Fakultas Hukum 

Universitas Islam Bandung yang telah banyak membantu selama 

menjalankan perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini 

khususnya Bapak Kusnandar, S.H., dan Bapak Wahyudin, 
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7.  Rakanita yang secara langsung maupun tidak langsung tidak pernah 

hentihentinya memberikan motivasi selama duduk dibangku 

perkuliahan dari awal masuk kuliah hingga akhir, 

8.  Sahabat-sahabatku di Fakultas Hukum 2008 UNISBA, Insya Allah 

penulis tidak akan pernah melupakan semua rasa duka, gembira serta 

persahabatan yang pernah kita rasakan selama ini, 

9.  Teman-teman jurusan Hukum Pidana UNISBA, 

10.  Sahabat  

11.  Seluruh karyawan  Universitas Islam Bandung, 

12.  Serta Semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi baik moril maupun materil yang tidak dapat di sampaikan 

seluruhnya. 

Selanjutnya akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca pada umumnya dan bagi penulis pribadi dalam mengembangkan diri di 

bidang ilmu hukum khususnya. Amin. Tak ada gading yang tak retak, Skripsi 

inipun mungkin terdapat kekurangan yang tak disengaja penulis lampirkan. Oleh 

karena itu, kritik serta saran penulis harapkan guna mengkoreksi skripsi ini 

apabila terdapat kekeliruan baik kata ataupun pengucapan ejahan yang tidak 

relefan untuk dilampirkan. Oleh karenanya kelebihan yang ada sepantasnya 

berasal dari Allah SWT, dan kekurangan berasal dari diri pribadi penulis.  

 

                 Bandung, Juli 2013 

               Penulis 
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