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sesuai dengan kemampuan yang ada untuk menyelesaikan penulisan skripsi. 

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi dan memenuhi syarat-
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5. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah mendidik dan menyumbangkan 

ilmu pengetahuan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas 

Dharmawangsa Medan. 

6. Secara khusus kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan 

motivasi dan dorongan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini. 

7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan 

yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah mendukung dan membantu 
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