
KATA PENGANTAR

Pada saat yang berbahagia ini, izinkanlah saya me- 

manjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan 

Mahamurah atas karunia dan rahmat yang telah dan selalu di- 

berikan kepada saya, baik berupa iman, takv/a, maupun ke- 

tabahan yang telah menyertai saya dalam raenempuh dan men- 

capai sebagian dari cita-cita saya, yaitu, menyelesaikan 

kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. 

Salawat dan salam semoga tetaplah tercurah kepada junjungan 

Nabx Beaar Muhammad saw. beserta para sahabatnya.

Penyusunan skripsi yang merunakan kewajiban bagi 

setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga 

Surabaya untuk memperoleh gelar sarjana hukum telah saya 

lakukan dengan usaha yang maksimal. Tentunya, dengan me- 

nyadari segala kekurangan yang ada pada saya. Harapan saya, 

semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan 

pengetahu$n hukum dan berguna bagi bangsa dan negara.

Dengan rasa ihlas disertai dengan kebesaran jiwa, 

saya sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan 

ucapan terima kasih kepada:

1, Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H. selaku Dekan Fakultas 

Hukum Universitas Airlangga beserta staf yang telah 

memberikan bekal ilmu dan pengetahuan hukum kepada 

saya;

2. Bapak Asis Safioedin, S.H, selaku pembimbing dan 

penguji. Demikian juga kepada Bapak R. Soetojo
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Prawirohamidjojo, S.H., dan Ibu Marthalena Pohan, 

S.H. selaku tim penguji yang telah banyak memberi

kan bantuan berupa: saran-saran, petunjuk, serta 

penilaian atas skripsi saya ini;

3. bapak ibuku yang tercinta yang telah mengasuh, mem- 

bimbing, dan memberikan dorongan sehingga sripsi 

ini dapat saya selesaikan tepat pada waktunya;

4. kakek nenekku serta adik-adikku yang tercinta atas 

bantuan doanya sehingga skripsi ini dapat saya se*** 

lesaikan tanpa adanya halangan yang berarti;

5. Bapak Talla Fattah sekeluarga, terutama, Djuanda, 

yang menyediakan tempat untuk belajar dan bantuan 

lain;

6. Izzah Muchlas yang selalu memberikan dorongan seraa- 

ngat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. serta tidak lupa kepada rekan-rekan saya yang tidak 

dapat saya sebutkan satu-satu yang telah banyak mem

berikan saran dan kritik pada saat saya menyelesai

kan skripsi ini.

Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Mahamurah tnem- 

balas semua amal kebajikan bapak dan ibu dengan nikmat 

yang sempurna.

Surabaya, September 1984 Penulis
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