
KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur kepada Allah yang Mahakua- 
sa yang selalu memberi limpahan rahmat dan hidayah-Nya 
kepada hambanya, maka saya telah dapat menyelesaikan pe- 
nulisan skripsi ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya telah berusa- 
ha dengan sepenuh hati, pikiran, dan kemampuan saya untuk 
mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Dengan segala ke- 
kurangan yang ada, saya mengharapkan penulisan skripsi 
ini akan berguna bagi pembangunan .ilmu dan pengetahuan, 
khususnya ilmu hukum, serta bermanfaat bagi mahasiswa.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besar- 
nya kepada :
1. Bapak Asis Safioedin, S.H. selaku pembimbing dan peng- 

uji saya yang dengan penuh kesabaran memberi petunjuk 
dan saran sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi 
ini;

2. Bapak R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H. dan Ibu 
Marthalena Pohan, S.H. selaku dosen penguji yang ber- 
sedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam 
pengujian skripsi ini;

3. Bapak Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Airlangga Surabaya, beserta Pembantu 
Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III;
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4. bapak ibu dosen beserta para asisten dosen Fakultas 
Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bekal 
ilmu pengetahuan, serta para staf Biro Administrasi 
Akademik;

5. kedua orang tuaku yang telah mengasuh dan membimbing 
saya mulai sejak kecil hingga dewasa; juga kepada kakak 
dan adikku yang telah memberi dorongan semangat, bantuan 
moral, maupun spiritual sehingga saya dapat menyelesai- 
kan skripsi ini;

6. teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Air
langga yang telah banyak membantu saya dalam penulisan 
skripsi ini.

Semoga segala amal perbuatan beliau-beliau serta 
teman-teman yang telah memberikan bantuan serta nasihat 
yang sangat berharga bagi saya akan mendapatkan balasan 
yang setimpal dengan amal baiknya oleh Allah swt.

Akhirnya, saya berharap dengan segala kerendahan 
hati demi memperdalam dan mengembangkan pengetahuan, saya 
menerima saran serta kritik yang bersifat membangun dari 
pembaca.

Surabaya, Oktober 1984 Penulis
Muhammad Xusni
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