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7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf  karyawan Fakultas Hukum 
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pembelajaran berharga bagi penulis serta memberikan kemudahan dan 
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8. Bapak Sahlan Efendi, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Klas I.A Tanjung 

Karang Bandar Lampung yang telah membantu dalam penulisan hasil 
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semangat, doa serta bantuan baik secara moril maupun materiil. 
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