
K A T A  P E N G A N T A R

Alhamdulillah, saya pan.iatkan puji syukur yang seda- 
lam-dalamnya ke hadirat Allah S,W,T. yane telah memberi 
rahmat. taufik dan hidayahKya, sehingga saya bisa menyele- 
saikan skripsi ini dengan baik, walaupun penuh rintangan, 
dan saya yakin semua keberhasilan ini adalah semata-mata 
karena ridhoNya.

Saya menyadari sedalam-dalamnya, bahwa dalam penulia- 
an skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dalam penyusu- 
nan pola maupun perabahasan terhadap persoalannya. Hal denl- 
kian disebabkan oleh karena apa yang saya peroleh selama di 
bangku kuliah hanyalah merupakan dasarnya sa.ja, sedang untuk 
memperdalam lagi adalah men.jadi tugas sava di kemudian hari „ 

Akhirnya sekaram? sampailah pada tingkatan, dimana 
saya diberi hak untuk menyusun skripsi ini guna melengkapi 
persyaratan untuk meraih eelar Sar.iana Hukum pada Fakultas 
HukuiD Universitas Airlanega*

Dalam kesempatan ini pula saya mengucapkan terima ka- 
sih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :
1. Bapak Samzari Boentoro,S.H. selaku dosen pembimbing dalan 

penyusunan skripsi ini hingga selesai*
2. Karyawan Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang te

lah meraberi bantuan bahan serta penjelasan meneenai asu- 
ransi .iiwa, yane sangat saya perlukan dalam penyusunan 
skripsi ini.

Akhirnya dengan penuh rasa hormat dan bahagia, tak
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ada yang pantas saya sampaikan.kecuali terima kasih yang tak 
terhingga kepada :
1. Bapak dan Ibu tercinta, yang dengan penuh ketabahan ser- 

ta pengorbanan dan penuh kasih sayang mendidik dan mem- 
beri dorongan kepada saya dalam menyelesaikan kuliah hi- 
ngs:a selesai,

2. Kakak dan adik yang dengan penuh kasih sayang memberi 
dorongan serta bantuan, baik moril maupun materiil, se- 
lama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airla- 
ngga.

3. ^eman-teman yang memberi banyak bantuan serta dorongan 
dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga jasa dan bantuan yang telah diberikan itu, sa
ya dapat melanjutkan amanah dalam meneruskan darma bakti de- 
mi kepentingan bangsa dan negara, sesuai dengan profesi sa
ya.

Oleh karena itu saya tidak segera berbahgga hati da
pat menyelesaikan skripsi ini, melainkan yang lebih penting 
adalah berusaha membuat prestasi yang lebih baik lagi dike- 
mudian hari dan di masa raendatang.

UNIVERSITAS AIRLAMGGA PEMYUSUN
Desember, 1984
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