
KATA PENGANTAR

Sebagai manusia yang beriman, maka dalam kesempatan 
ini saya pertama-tama mengucapkan rasa syukur ke hadirat 
Tuhan Yang Maha Kuasa khalik langit dan bumi, karena hanya 
atas karuniaNya yang berupa Roh Kudus yang diberikan kepada 
saya, sehingga saya dapat menyusun skripsi ini dengan baik 
dan lancar.

Dalam rangka penyusunan skripsi ini, saya merasa ber- 
hutang budi kepada ibu Moerdiati Soebagyo, S.H. yang telah 
banyak menyumbangkan tenaga dan pikiran serta meluangkan 
waktu dalam membimbing saya, yang dilakukan dengan rasa sa- 
bar dan tekun serta dengan penuh perhatian. Oleh karena itu, 
dalam kesempatan ini juga saya sampaikan rasa terima kasih 
dan penghargaan kepada ibu Moerdiati Soebagyo, S.H. atas se
gala bantuan dan dorongan yang berupa baik mental, maupun 
spiritual yang diberikan kepada saya, sehingga penyusunan 
skripsi ini dapat saya selesaikan dengan baik. Semoga amal 
baik yang beliau berikan kepada saya dalam rangka penyusunan 
skripsi ini mendapat berkah yang setimpal dari Tuhan Yang 
Maha Kuasa.

Ucapan rasa terima kasih ini, juga saya sampaikan ke
pada bapak R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H. beserta ibu 
Marthalena Pohan, S.H. atas kesediaannya menguji saya dalam 
rangka mempertahankan skripsi ini, Demikian pula, kepada se- 
luruh pirapinan dan tricivitas akademika Fakultas Hukum ser
ta seluruh karyawan perpustakaan Universitas Airlangga yang
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banyak membantu saya, terutama selama saya raenyusun skrips.l 
ini. Begitu juga kepada bapak Ketua Balai Harta Peninggalan 
di Surabaya, beserta segenap karyawannya dan kepada Ketua 
Pengadilan Negeri Surabaya beserta segenap karyawannya, yang 
mana telah banyak memberikan keterangan dan petunjuk-petun- 
juk kepada saya, guna keperluan pengumpulan data dal am rang- 
ka menyusun skripsi ini, saya sampaikan juga ucapan terima 
kasih.

Sebagai manusia biasa tentunya tiada suatu kesempur- 
naan dan memahami akan kekurangan-kekurangannya, sebagaimana 
pepatah lama mengatakan n tiada gading yang tak retak M. 
Demikian juga, saya dalam menyusun skripsi ini tentunya ma- 
sih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu mendapat pembe- 
nahan. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat 
membangun terhadap skripsi ini, saya sangat harapkan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi 
masyarakat sebagai tambahan pengetahuan, terutama bagi mere- 
ka yang tertarik serta membaca skripsi ini.

Surabaya, Juni 1984
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