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 Puji dan syukur Penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatNya kepada Penulis dengan 

telah selesainya tugas akhir ini dengan baik dan tepat waktunya dengan 
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Magister Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul, dan diselesaikan berkat 
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Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 
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Hukum yang sangat ramah serta sangat berjasa dalam penulisan 

tesis ini. Terima kasih atas segala waktu dan pemikiran serta 

masukan-masukannya. 

5. Bapak Dr. Wasis Susetio, SH., MH., selaku pembimbing saya 

dalam membimbing dan mengarahkan dengan baik dan sabar 

dalam penulisan tesis ini. 

6. Bapak Dr. Drs. Helvis, SH., S.Sos., MH., selaku dosen sekaligus 

pembimbing yang sangat dekat dan ramah serta sangat berjasa 

dalam penulisan tesis ini. Terima kasih atas segala waktu dan 

pemikiran serta masukan-masukannya. 

7. Bapak Dr. Hero Samudra, SH., MH., CLU., CHFC., AAAIJ., selaku 

dosen sekaligus penguji yang sangat ramah dan berjasa dalam 

penulisan tesis ini. Terima kasih atas segala waktu dan pemikiran 

serta masukan-masukannya. 

8. Bapak dan Ibu Para Dosen Magister Hukum Universitas Esa 

Unggul yang pernah mengajarkan dan membimbing saya di dalam 

pembelajaran mata kuliah ilmu hukum di kampus. 

9. Bapak dan Ibu Staf Pengajar, Tata Usaha serta Karyawan 

Universitas Esa Unggul yang telah membantu dalam perkuliahan, 

administrasi, dan semua proses perkuliahan serta dalam penulisan 

tesis ini. 

10. Rekan-rekan mahasiswa atas dukungan dan doanya selama ini. 
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11. Kedua orang tua saya, kedua orang tua mertua, dan seluruh 

keluarga besar atas doa dan dukungan selama ini. 

12. Istri saya Rima Lady Helena Gultom dan anak perempuan saya 

Hannela Serenauli Sinurat yang setia dan penuh kasih sayang 

mendukung dan mendoakan selama ini.  

13. Kakak, abang, adek, dan keponakan saya atas dukungan doanya 

selama ini. 

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
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Tesis ini telah Penulis kerjakan dengan segala kemampuan 

Penulis. Walaupun demikian, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih 

jauh dari sempurna mengingat keterbatasan kemampuan, pengetahuan, 
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bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya terutama rekan-rekan 

mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. 
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