
 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Salam sejahtera. 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 

berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang 

berjudul “ANALISA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU 

USAHA HIBURAN MALAM DIMASA PANDEMI COVID-19” 

Tesis ini, kupersembahkan kepada ibunda tercinta (Alm.) Riana Sihombing 

dengan belaian kasih sayangnya serta doa tulusnya dimasa hidupnya yang telah 

membesarkan dan mendidik penulis dan kepada istri tercinta Tintan N.O Silaen 

yang dengan segala kerendahan hati dan doa tulusnya yang selalu dipanjatkan 

untuk mendorong, memotivasi, menyertai tiap langkahku walaupun kami penuh 

kesibukan dalam bekerja. 

Penulis dengan penuh perjuangan menempuh hidup yang keras dan penuh 

rintangan, bahkan terkadang berat untuk dilalui dalam keadaan keterbatasan dan 

penuh ketabahan. 

Penulis juga ingin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah memberikan bantuan dalam penyusunan tulisan ini, terutama kepada : 

1. Dr.Ir.Arief Kusuma, MBA, selaku Rektor Universitas Esa Unggul 

2. Dr.Freddy Harris,S.H,.LLM,ACCS selaku Dekan Fakultas Hukum 

universitas Esa Unggul 

3. Dr.Belinda Rosalina,S.H.,LLM, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Esa Unggul 



 

 

4. Dr. Helvis, SH,MH. selaku dosen penguji. 

5. Dr.Markoni,S.H.,M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum 

program S2 yang telah membantu saya dalam memberikan arahan dan 

bimbingan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum 

program S2 Universitas Esa Unggul 

6. Dr. Wasis Susetio, S.H, M.H, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang telah 

memberikan bimbingan dalam menyelesaikan Tesis saya, serta arahan dan 

pembinaan selama saya menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum 

program S2 Universitas Esa Unggul 

7. Kapolsek Kelapa dua dan rekan kerja, teman satu pembimbing dalam 

menulis Tesis yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar 

Magister Hukum, senior-senior yang selalu memberikan semangat dan 

percaya bahwa saya bisa menyelesaikan Tesis. 

Akhir kata saya menyadari bahwa Tesis saya ini masih banyak kekurangan 

dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun kearah kebaikan dan kesempurnaan Tesis. Atas bantuan dan 

kerja sama selama ini, penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan 

mendoakan semoga atas kebaikan yang telah Bapak, Ibu, serta teman-teman 

berikan mendapat amalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.  

 Jakarta,      Maret 2021 

 Penulis 
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