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KATA PENGANTAR 

 

 Pertama-tama tak akan lupa, penulis memanjatkan Puji syukur kehadirat 

Tuhan Yang Maha Esa, Karena hanya atas berkat limpahan Rahmat, 

Perlindungan, Nikmat dan Kasih Sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi yang berjudul: “Trial By The Press Yang Mengakibatkan 

Pencemaran Nama Baik”. 

 Berikutnya menjelang akhir masa studi strata satu di Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga ini, ijinkanlah penulis dengan segenap kerendahan hati 

untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada banyak pihak yang 

telah sangat membantu penulis selama menempuh pendidikan di almamater 

tercinta ini. Adapun pihak-pihak tersebut, adalah sebagai berikut: 

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Prof.Dr.H.Muchammad 

Zaidun,S.H.,M.Si. dan segenap jajaran Wakil Dekan 

2. Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, Ibu Astutik,S.H.,M.H. yang 

telah dengan penuh kesabaran mengarahkan dan membimbing penulis untuk 

dapat menyelesaikan skripsi dengan baik 

3. Dosen Wali dalam penulisan skripsi ini, Ibu Dr.Trisadini,S.H.,M.H. yang 

selama 8 (delapan) semester penulis menempuh pendidikan, telah dengan 

penuh kesabaran mengarahkan dan membimbing penulis untuk dapat mengisi 

Kartu Rencana Studi dengan baik 

4. Segenap dosen penguji skripsi, yaitu ibu Dr.Sarwirini,S.H.,M.S., ibu 

Astutik,S.H.,M.H., bapak Maradona,S.H.,LL.M., dan bapak Riza Alifianto 
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Kurniawan,S.H.,MTCP yang telah membantu mengevaluasi skripsi yang 

dibuat penulis 

5. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah banyak 

mengajarkan penulis tentang ilmu hukum dan pendidikan moral di dalam 

perkuliahan, yang dalam kesempatan ini tidak dapat disebut satu per satu 

6. Kedua orang tua, Ayahanda Jojok Andriadi,S.E. dan Ibunda Amini yang telah 

luar biasa membesarkan, membimbing, mengarahkan, dan mendidik penulis 

dengan kasih sayang 

7. Seseorang yang sangat istimewa Dessy N. Sirapanji yang dengan penuh 

kesabaran hati telah mendukung dan memberikan masukan kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi dengan baik 

8. Adikku Siska Yuanita Febriani yang telah mendukung dengan baik terhadap 

penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan baik 

9. Teman-teman mahasiswa dalam organisasi Asian Law Students Association 

(ALSA) yang memberikan banyak pengalaman dalam berorganisasi dan 

menjadi sahabat yang baik selama penulis menempuh perkuliahan 

10. Sahabat-sahabat yang baik dalam masa perkuliahan di Fakultas Hukum 

Universitas Airlangga, sahabat-sahabat Crabz, dan sahabat lingkungan rumah 

yang telah memberikan banyak masukan dan dukungan kepada penulis 

Surabaya, 23 juni 2012 
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