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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena 

berkat, karunia, dan kebaikan-Nya skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat 

waktu. Tanpa semuanya itu tentulah semua ini tidak dapat terselesaikan dengan 

baik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kedua orang tua yang saya cintai, 

berkat kasih dan kegigihan mereka saya bisa berkuliah, dan mengantarkan saya 

hingga sampai saat ini. Serta kepada adik saya, serta kekasih saya yang 

memberikan dorongan dan semangat yang begitu besar. Itu semua menjadi 

motivasi besar bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Dalam penyusunan skripsi ini tentu saja saya menemui banyak hambatan, 

namun semuanya itu dapat saya lalui berkat dukungan dan dorongan dari orang-

orang yang ada disekeliling saya. Bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak 

sangat membantu saya mulai dari penyusunan sampai pada tahap penulisan skripsi 

ini. Untuk itu sudah sepantasnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada : 

1. Keluarga saya, kekasih yang mendukung saya dalam pembuatan skripsi ini 

serta paman saya Suwondo Nainggolan yang memberikan banyak masukan.  

2. Wasis Susetio, SH, MA, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa 

Unggul yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan yang begitu 

besar kepada saya selama berkuliah di Fakultas Hukum, terima kasih untuk 
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kesempatan dan pengalaman-pengalaman luar biasa yang telah diberikan 

kepada saya. 

3. Zulfikar Judge , SH, M,Kn. Sebagai Dosen Pembimbing saya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk setiap arahan dan ilmu-ilmu 

baru yang telah diberikan kepada saya, ketegasan bapak membuat skripsi ini 

selesai tepat waktu. 

4. I Gede Hartadi Kurniawan . SE. SH. Mkn sebagai Dosen Penguji saya yang 

memberi masukan-masukan yang sangat berarti bagi penulisan skripsi saya 

5. Nurhayani, SH, Sebagai Kaprodi Fakultas Hukum yang telah memberikan 

saya kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai skripsi, serta kepada 

Staff Fakultas Hukum yaitu Mbak Ika dan Bang Sueb yang sudah membantu 

mempersiapkan surat pengantar untuk kepentingan skripsi ini. 

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah membekali saya dengan begitu 

banyak ilmu yang tidak ternilai harganya, semoga kebaikan-kebaikan Bapak 

dan Ibu sekalian diberkahi oleh Tuhan YME. 

7. Teman-teman seperjuangan FH UEU 2009 

8. Semua pihak yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan 

dengan baik dan tepat waktu. 

 

Akhir kata, ”Tak ada gading yang tak retak,tak ada manusia yang 

sempurna” saya sadar skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, saran dan keritik 

yang membangun akan menjadi cermin serta evaluasi bagi saya. Kami 

mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada karya ini dan 
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berharap agar karya skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan 

bagi semua pihak yang membacanya. 
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