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KATA PENGANTAR 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan 

rahmat, karunia dan segala kemudahan yang sudah dilimpahkan-Nya kepada 

Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pelanggaran 

Hukum Terkait Pengawasan Serta Pengendalian Pengedaran Dan Penjualan 

Minuman Beralkohol” untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk 

mencapai gelar Sarjana Hukum. 

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta dukungan banyak pihak. 

Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, Penulis mengucapkan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis 

baik selama Penulis menempuh pendidikan S1 maupun dalam penyusunan skripsi 

ini. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Prof. Dr. H. Muchammad Zaidun, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga, Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S. selaku Wakil 

Dekan I, Koesrianti, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Wakil Dekan II, Nurul Barizah, 

S.H., LL.M., Ph.D. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas 

Airlangga. 

2. Astutik, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Penulis dalam penyusunan 

skripsi ini yang dengan penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan 

Penulis untuk dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan sebaik-

baiknya. 
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3.  Kedua orangtua, Ibunda Yenny Andari. dan Ayahanda Drs. Imam Jauhari, M.H. 

yang telah dengan penuh kesabaran berjuang membesarkan serta membimbing 

Penulis dengan penuh kasih sayang selama ini, serta adik-adikku : Dwi Praja 

Anggrayeni dan Tri Angga Satria Wicaksana, serta seluruh keluarga besar yang 

selalu memberikan semangat dan mendukung Penulis selama ini. 

4. Maradona, S.H.,LL.M. selaku Ketua Penguji Skripsi, Dr. Sarwirini, S.H., M.S. 

dan Riza Alifianto Kurniawan, S.H.,MTCP, selaku Anggota Penguji Skripsi ini 

yang telah berkenan menguji sekaligus memberikan arahan serta masukan 

kepada Penulis dengan sabar guna melengkapi penyusunan skripsi ini. 

5. Dr. Agung Sujatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Wali Penulis yang selama 8 

(delapan) semester Penulis menempuh pendidikan S1 telah dengan sabar 

membimbing Penulis. 

6. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat Penulis 

sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan 

pendidikan moral yang sangat bermanfaat kepada Penulis dan tak ternilai 

harganya, serta segenap pegawai Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang 

telah banyak membantu Penulis semasa kuliah. 

7. Herman setiawan yang selalu memberi suport serta kawan dan para sahabat ica, 

gita, mevita, trias, dewi dan semua sahabat baik senior, junior, maupun sahabat 

seangkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang tidak dapat 

Penulis sebutkan namanya satu per satu, yang telah memberikan banyak 
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masukan, dan semangat kepada penulis untuk terus semangat menempuh 

pendidikan S1 dan menyelesaikan skripsi ini. 

8. Pihak-pihak yang turut mendoakan Penulis sejak masa penulisan hingga ujian 

skripsi, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas 

bantunan doa yang selalu dipanjatkan bagi kesuksesan Penulis. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena 

itu terhadap adanya saran atau kritik yang bisa membangun sangat Penulis 

harapkan. Dengan Rahmat Allah SWT, semoga skripsi ini dapat berguna bagi para 

pembacanya dan bisa menjadi bahan bacaan yang baik serta menginspirasi. 

          

Surabaya, 12 Juli 2012 

     Penulis 
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