
KATA PENGAMTAR

Alhamdulillah, akhir.nya selesai jugalah skripsi ini. 

segala puji dan syukur saya-panjatkan kepada Allah S.W.T. 

yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya,' karena atas 

kehendakNyalah skripsi ini dapat terselesaikan, Semua coba- 

an yang Engkau berikan, semakin menambah sujud hamba kepada- 

Mu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang.

Tiada gading yang tak retak, tiada pula suatu hal 

yang sempurna di dunia ini, Segenap hati, pikiran dan ke- 

mampuan telah saya curahkan dalam penulisan skripsi ini, 

dengan harapan akan mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. 

Apabila ada kekurangannya, segala kritik dan saran yang si- 

fatnya membangun akan saya terima dengan tangan terbuka.

Pada kesempatan ini pula, saya ipengucapkan terima 

kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak R. Soetojo Prawirohamidjojo, S.H. selaku pembimbing 

dan penguji saya yang dengan penuh kesabaran memberi pe- . 

tunjuk dan saran,*sehingga saya dapat menyelesaikan skrip

si ini;

2. Ibu Warthalena Pahan, S.H. dan Ibu Moerdiati Soebagyo,

S*H. selaku dosen penguji yang berseidia meluangkan uaktu,
i

tenaga dan pikiran untuk menguji skripsi ini. Serta tidak 

lupa terima kasih pula atas saran yang beliau berikan;

3. Bapak ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga se

mua.yang telah membekali ilmu pengetahuan tentang hukum,
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m  i  l  i  n  .
FEEIPUSTATCAAH 

“UI^VEr^TTAE AJRLANOC.V
s u n  a  a

serta para staf Biro Administrasi Akademik;

4. Kedua orang tuaku, ayahnda H. Sidik Amir serta ibunda 

Musyawaroh yang telah mengasuh, membimbin'g dan mendorong 

baik materiil maupun spirituil sejak kecil hingga. deuasa

5. Adik Uiaqiah, Denive dan Athuur yang telah banyak memberi 

kan dorongan moral;

6. Bapak Drs. Sutaji, Ariadi dan Totok yang telah banyak 

meinberikan informasi serta data-data yang saya perlukan 

dalam penulisan skripsi ini, Yang terakhir teman-teman 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberi- 

kan dorongan moral hingga selesainya skripsi ini.

Semoga segala amal perbuatan beliau-beliau serta te

man-teman mendapat balasan dari Allah S.W.T,

Akhirnya semoga sekelumit karya saya ini dapat mem- 

berikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya*

Surabaya, 23 Desember 1984

P e n u 1 i s-

Choiril Hidayat
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