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SANWACANA 
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5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah 

memberikan masukan-masukan, ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan saran-saran 

selama proses perkuliahan dan khususnya dalam penulisan skripsi ini sehingga 

skripsi ini dapat terselesaikan. 

6. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah 

memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kritikan, masukan dan saran selama 

proses perkuliahan dan khususnya dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi 

ini dapat terselesaikan. 

7. Bapak M. Farid S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah 

memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat, kritikan, masukan dan saran selama 

proses perkuliahan dan khususnya dalam penulisan skripsi ini sehingga skripsi 

ini dapat terselesaikan. 

8. Bapak Budiono S.H., selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa 
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kapanpun agar penulis dapat menggapai sukses di dunia tanpa meninggalkan 

dan melupakan akhirat serta menjadi semangat untuk menggapai semua cita-

cita maupun harapan yang diinginkan oleh penulis agar dapat menjadi 

seseorang yang beriman, berilmu, sukses dan bermanfaat bagi agama, negara, 

dan keluarga. 
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Menengah Pertama hingga saat ini, semoga kebersamaan ini akan terus 

berlanjut hingga kita semua sukses kelak. 

18. Sahabat-sahabat seperjuanganku, Murni Triana, S.H. Mutiara Pusparani, S.H, 
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