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KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT karena limpahan 

rahmat dan hidayah-NYA sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan 

Tugas Akhir Skripsi ini sebagai syarat untuk penyelesaian studi strata satu (S1) 

pada fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan. Dengan selesainya 

penulisan skripsi ini, tentu merupakan kebahagian dan kenikmatan tersendiri bagi 

Penulis. Walaupun selama menempuh studi penulis tidak luput dari berbagai 

hambatan. Namun berkat kesabaran, keikhlasan, dan bantuan dari berbagai pihak 

sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dikemukakan dalam 

skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak luput dari keterbatasan 

kemampuan serta berbagai kesulitan yang penulis hadapi dalam penyusunan 

skripsi ini, oleh karena itu Penulis berharap adanya saran dan masukan yang 

ilmiah dan konstruktif demi pengembangan skripsi ini. Selain itu, keberhasilan 

Penulis dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari dukungan kedua orang tua 

Penulis. Maka dari itu, Penulis ucapkan terima kasih kepada ayahanda tercinta 

Surya Dharma dan ibunda tercinta Wilmalaini Nasution, S.H yang senantiasa 

menanamkan nilai-nilai baik dalam hidup dan selalu mendoakan anak-anaknya. 

Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya pula, Penulis haturkan kepada: 

1. Bapak Dr. Kusbianto, S.H.,M.Hum selaku Rektor Universitas Dharmawangsa

Medan beserta staf dan jajarannya.

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA



4 
 

2. Ibu Ayu Trisna Dewi, S.H.,M.Kn selaku Dekan Universitas Dharmawangsa 

Medan. 

3. Bapak Suparman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan Universitas Dharmawangsa 

Medan. 

4. Ibu Azmiati Zuliah, S.H.,M.H selaku Kaprodi Wakil Dekan Univeristas 

Dharmawangsa dan selaku Pembimbing II yang selalu mengarahkan Penulis 

dalam penulisan skripsi ini hingga selesai. 

5. Bapak H. Sunarto, S.H, M.Hum selaku pembimbing I yang selalu 

mengarahkan Penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai. 

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmangsa Medan serta pegawai 

akademik Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan yang telah 

memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan-bantuan 

lainnya. 

7. Kepala perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan 

beserta stafnya. 

8. Kepada Ayahanda tercinta Surya Dharma dan Ibunda tercinta Wilmalaini 

Nasution, S.H terima kasih banyak yang tak terhingga atas doa, semangat, 

kasih sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam mendampingi Penulis, 

semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada 

kedua orang tua Penulis. 

9. Kepada Adik tercinta Windha Wulandari terima kasih banyak yang tak 

terhingga atas doa, semangat, kasih sayang dan ketulusannya dalam 

mendampingi Penulis, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat 

dan ridhonya. 
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10. Kepada saudara-saudaraku dan semua keluarga besar yang sangat saya cintai 

dan hormati, terima kasih banyak yang tak terhingga atas doa, semangat, kasih 

sayang, pengorbanan, dan ketulusannya dalam mendampingi Penulis, semoga 

Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada mereka. 

11. Kepada sahabat-sahabat Penulis Mayzura, Sandy Surya, Magdalena Paskah 

Uli Panjaitan, Inggit Kinanti, Siti Ramadhani Rangkuti, S.Pd, Rossa Nurulita 

Marpaung, Okti Dera Dharmawati, Lamsah, Elvira Afni Dalimunthe dan 

masih banyak yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh 

Penulis, Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan 

bantuannya selama ini. 

12. Dan kepada seluruh pihak yang ikut membantu, baik secara langsung maupun 

tidak langsung yang telah begitu banyak membantu namun tidak dapat 

disebutkan satu persatu. 

Penulis hanya bisa berdoa, semoga Allah SWT senantiasa 

melimpahkan berkah dan rahmat-NYA bagi kita semua  dan membalas kebaikan-

kebaikan mereka dengan setimpal. Amin  

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dalam 

penyusunan skripsi ini, maka Penulis mohon kepada semua pihak yang berkenan 

memberi koreksi dan petunjuk yang sifatnya membangun guna perbaikan 

selanjutnya. Terima kasih. 

Medan,     November 2019 

 

       Ayu Wildhayanti 
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