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KATA PENGANTAP

Berkat rahmat Tuhan Yang Mahaesa akhirnya penyu- 
sunan skipsi ini dapat selesai, Skripsi ini disusun un- 
tuk melengkapi tugas dsn memenukhi syarat mencapai gelar 
sarjana dalam rangka studi saya di Fakultas Hukum Univer- 
sitas Airlangga, Adapun penyusunan skripsi ini atas dasar 
data-data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan me- 
lalui perbandingan berbagai buku-buku yang sesui dengan 
bid.-ng yang ditelusuri.

Suatu pengalaman yang tak terlupakan selaraa pe- 
ngumpulan data-data adalah terjalinnya kerja sama yang 
baik antara saya dengan bagian perpustakaan baik yang me- 
nyangkut penyediaan buku-buku maupun pemberian keterang- 
an-keterangan lain yang dibutuhkan. Rasa simpati dari be- 
berapa rekan dalam bentuk peminjaraan buku-buku juga meru- 
pakan kesan tersendiri bsgi saya, karena secara tidak 
langsung mereka ikut raendukung dan memperhatikan penyu
sunan skripsi ini,

Atas segala bantuan yang telah diberikan hingga 
terselesainya skripsi ini, perkenankanlah saya mengucap- 
kan beribu terima kasih kepada :

1. Ibu Marthalena Pohan, S.H, Dosen Pembimbing
Skipsi Pertama Fakultas Hukum Universitas Air
langga, yang telah banyak memberikan nasihat 
dan petunjuk-petunjuk berharga dalam rangka
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Penyelesaian skripsi ini;
2. Bapak R.Soetoyo Prawirohamijoyo, S.H., Dosen 

Pembirabing Skripsi Kedua Fakultas Hukum Uni- 
versitas Airlangga;

3. Bapak Prof.Dr. J.E.Sahetapy, S.H*, Dekan Fa
kultas Hukum Universitas Airlangga;

4. Bapak R.Djoko Soemadijo,S.H., Pembantu Dekan 
Bidang Pendidikan Fakultas Hukum Universitas 
Airlangga;

5. seluruh kerabat kerja Berpustakaan Pusat Uni
versitas Airlangga;

7. seraua pihak yang telah memberikan dorongan ke- 
pada saya yang tidak bisa disebutkan satu per- 
.satu.

Akhirnya saya berharap semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat bagi para pembaca. Tak lupa saya menyadari 
sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ba- 
nyak terdapat kekurangan-kekurangannya, sehingga kepada 
semua pihak, saya mengharap saran dan kritik konsruktip 
yang dapat digunakan sebagai pedoman kearah perbaikan,

Surabaya, 2 Agustus 1984 

Penyusun
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