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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Rabb semesta 

alam atas segala Penciptaan-Nya, Keagungan dan Kebesaran-Nya. 

Shalawat serta salam bagi sang teladan Nabi Muhammad SAW. Atas 

rahmat dan pertolongan-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Penulisan 

Proposal Tesis dengan judul “Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di 

wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat”. 

Dalam menyelesaikan penulisan Tesis, penulis tidak lepas dari 

bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dari banyak pihak. Untuk itu, 

perkenankan lah Penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak 

terhingga kepada:  

1. Dr. Ir Arief Kusuma., S.H., L.L.M., A.C.C.S., selaku Rektor 

Fakultas Universitas Esa Unggul Jakarta; 

2. Dr. Freddy Harris, S.Sos., S.H., M.H., selaku Ketua Program 

Magister Ilmu Hukum Universita Esa Unggul Jakarta; 

3.  Dr. Drs. Helvis, S.H., S.Sos. M.H., selaku Ketua Program Studi 

Magister Ilmu Hukum dan selaku Dosen Pembimbing tesis 

yang berperan besar dalam menyumbangkan pemikiran, 

kritikan, revisi, waktu, tenaganya untuk mebimbing penulis 

dalam penyusunan tesis ini. 

4. Dr. Suyud Margono., S.H., M.Hum., FCIARb., selaku Dosen 

Penguji tesis yang memberikan saran-saran berharga bagi 
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penulis, maupun yang memberikan cakrawala baru tentang 

hukum bagi penulis; 

5. Dr. Wasis Susetio, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji tesis yang 

memberikan saran-saran dan masukan kepada penulis, 

sehingga penulis mendapat ilmu tentang Hukum Pemerintahan; 

6. Segenap dosen pengajar pada Program Pasca Sarjana 

Fakultras Hukum Universitas Esa Unggul yang telah membagi 

ilmunya kepada penulis; 

7. Segenap staf sekertariat program Magister Ilmu Hukum 

Universitas Esa Unggul yang telah banyak membantu penulis 

dari awal sampai selesainya penyusunan tesis ini; 

8. Ibu penulis tercinta, Istri penulis serta keluarga yang selalu 

setia mendo’a kan dan sabar memberikan dorongan dan 

semangat dari awal pertama perkuliahan sampai dengan 

selesainya penyusunan tesis ini. 

9. Segenap unsur pimpinan dan staff di lingkungan penulis 

bekerja yang selalu memberikan dukungan waktunya, serta 

masukan informasi baik data dan kontribusi kepada penulis 

selama massa perkuliahan. 

10. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dengan ikhlas 

dan tidak dapat satu persatu penulis sebutkan. Sehingga, 

membantu penulis selama menempuh study dan melakukan 

penelitian sejak awal hingga terselesainya tesis ini.  
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Penulis menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari 

sempurna. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis 

harapkan. Semoga penulisan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi 

penulis dan siapa saja yang membacanya. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Jakarta,  Desember 2020 
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