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KATA PENGANTAR 

  

Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji syukur 

kehadirat Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan Tesis dengan judul “Implementasi Kepastian 

Hukum dalam Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Oleh Pemerintah Kota 

Makassar”. Penulis menyusun Tesis ini sebagai salah satu syarat 

mendapatkan gelar Magister Hukum pada jurusan Program Magister Ilmu 

Hukum di Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. Dalam menyelesaikan 

penyususnan Tesis ini, banyak pihak yang memberikan bantuan, dukungan, 

arahan, dan motivasi bagi penulis. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, 

penulis menyampaiakan penghargaan yang setinggi – tingginya dan 

mengucapkan terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada orang tua 

penulis yang tercinta dan tersayang Alm. H. Azis dan Hj. Linda atas kasih 

sayang, perhatian, pengorbanan, dan limpahan materi serta doa-doa yang 

dipanjatkan untuk mengiringi langkah penulis dalam menempuh pendidikan 

jenjang S2 hingga menyelesaikan tugas akhir ini.  
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Berbagai pihak telah memberikan dukungan dan bantuan kepada 

penulis dalam pembuatan skripsi ini, maka dari itu penulis juga mengucapkan 

terima kasih, rasa hormat, dan penghargaaan setinggi – tingginya kepada : 

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,MSi., selaku Rektor 

Universitas Muslim Indonesia. 

2. Bapak  Prof. Dr. H. Baharuddin Semmaila, SE.,MSi ., selaku 

Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia. 

3. Bapak Dr. H. Hamza Baharuddin, SH., MH., selaku Ketua Program 

Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas 

Muslim Indonesia. 

4. Bapak Dr. Hasan Kadir, SH., MH., selaku Pembimbing I dan Bapak 

Dr. Dachran S Bustami, SH., MH selaku Pembimbing II yang telah 

meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sejak awal 

penyusunan proposal penelitian jingga proses penyusunan Tesis 

ini selesai. 

5. Para tim penguji dan penilai, Prof. Dr. H. Ma’ruf Hafidz, SH., MH, 

Dr. Hamza Baharuddin, SH., MH, dan Dr. Hasbuddin Khalik, SH., 

MH yang telah memberikan kritikan dan saran yang sangat 

membangun bagi penulis sebagai upaya dalam penyempurnaan 

tesis ini. 
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6. Kepada seluruh Dosen Program Pascasarjana Universitas Muslim 

Indonesia yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, 

serta memberikan kemudahan kepada penulis sejak awal kuliah 

hingga dengan penyelesaian tesis ini, dan seluruh staf Akademik 

Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia dalam 

pemberian pelayanan yang diberikan kepada penulis. 

7. Terima kasih kepada para Informan Pemerintah Daerah dalam hal 

ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kota Makassar telah memberikan kesempatan dan menfasilitasi 

penulis untuk mendapatkan data, informasi dan melakukan 

wawancara. 

8. Kepada saudara saudariku tersayang Faizal, Syamsinar, SE., 

Tenriwara, SE., Anita, S.Psi., Fadli, SH., dan Hijrah Azis, S.Kom, 

semoga menjadi dorongan dan motivasi untuk tidak berhenti 

belajar dan terus belajar. Semoga Allah SWT selalu membimbing 

kita kejalan yang lurus. 

9. Kepada sahabat-sahabat tercinta Hardiyanti SKM, Inggrianti S.Ip, 

Nurhaswi S.Gz, Nurul Annisa S.Gz atas segala kebersamaan, 

canda tawa, suka duka, bantuan serta dorongan yang diberikan 

kepada penulis selama ini. 

10. Seluruh kerabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan semua 

yang telah memberikan segala bentuk kasih saying, doa, 
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dukungan, pelajaran, dan kenangan, tanpa kalian penulis tidak 

akan dapat sampai dititik pencapaian ini. 

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan 

tesis ini dengan sebaik mungkin. Namun, penulis menyadari sepenuhnya 

bahwa tesis ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat 

keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritikan serta koreksi 

dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan tesis ini akan 

penulis terima dengan baik. 

Demikian ucapan terima kasih yang disampaikan oleh penulis, semoga 

tugas akhir ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan pembaca 

(aamiiin). 
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