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KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis 

ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan 

hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, 

shalawat serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah 

limpahkan kepada Nabiyullah, Muhammad SAW yang telah membawa manusia 

dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang yang penuh pengetahuan 

seperti sekarang ini. 

Dengan izin dan rahmat Alah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul: “BISNIS TELKOMSEL PADA OPERATOR 

TELEKOMUNIKASI PT. INDOSAT TBK DAN PT XL AXIATA TBK 

YANG MELAKUKAN KARTEL DAN TRUST MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK 

MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”. merupakan 

karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai 

gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Ilmu 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis dapat bantuan dari berbagai 

pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama dari keluarga yang 
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tidak pernah lupa mendoakan dan memberikan motivasi, cinta, kasih sayang dan 

perhatian yang tidak terhingga kepada penulis. 

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan 

terimakasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam 

keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terimakasih 

kepada : 

1. Kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah dan menyerah untuk 

mendorong dan memperhatikan saya mulai dari ayunan hingga saat ini 

yaitu Bapak Sunar (Ayahanda) dan Ibu Suryanti (Ibunda) tercinta, yang 

telah membesarkan dan mendidik saya dengan kasih sayang dan senantiasa 

memberikan saya semangat dalam bentuk apa pun yang sangat berarti bagi 

saya, mudah-mudahan setiap pengorbananmu akan menjadi butiran 

mutiara berupa pahalamu menuju syurga. 

2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN SUSKA 

RIAU yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba 

ilmu di UIN SUSKA RIAU. 

3. Bapak Dr. Hajar Hasan, MA selaku Dekan di Fakultas Syari’ah dan Ilmu 

Hukum, beserta Wakil Dekan I, II, dan III di Fakultas Syari’ah dan Ilmu 

Hukum, di UIN SUSKA RIAU. 

4. Bapak Firdaus, SH, MH  Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan 

Pembimbing  Skripsi yang telah memberikan bimbingan, informasi dan 
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arahan kepada penulis selama menyelesaikan Proposal dan Skripsidi 

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN SUSKA RIAU 

5. Bapak/Ibu selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan 

Ilmu Hukum, di UIN SUSKA RIAU 

6. Ibu Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H selaku Penasehat Akademis, terimakasih 

atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis 

selama masa perkuliahan ini. 

7. Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen serta seluruh karyawan/I di Fakultas Syari’ah 

dan Ilmu Hukum  di UIN SUSKA RIAU,  yang telah mencurahkan ilmu 

pengetahuan, mendidik, membimbing penulis untuk menjadikan 

mahasiswa berwawasan luas, idealis dan agamis dan membantu penulis 

selama perkuliahan. 

Dan Terima kasih buat teman-teman Ilmu Hukum 3 dan Hukum Bisinis 

terimakasih atas suka dan duka, canda tawa dan segalanya. Semoga ini dapat 

bermanfaat bagi kita semua. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh 

 

Pekanbaru, 21Agustus 2019 

Penulis, 

 

 

 

 

TONI PRADITA 

NIM. 11227102770 
 


