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4. Bapak Dr. Fx. Sumarja, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pertama yang telah 
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memberikan masukan guna perbaikan skripsi ini. 

6. Ibu Marlia Eka Putri, AT., S.H,. M.H. selaku Pembahas Kedua yang telah 

memberikan masukan guna perbaikan skripsi ini. 

7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H,. M.H. selaku Pembimbing Akademik selama 

penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

8. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat 

disebutkan satu persatu, atas bimbingannya dan pengajarannya selama 

penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung, 

serta para staf dan karyawan yang telah membantu penulis dalam proses 

akademik dan kemahasiswaan atas bantuan selam penyusunan skripsi. 

9. Kedua orang tuaku yang selalu menjadi inspirasi memberikan dukungan 

baik materil maupun pikiran serta selalu mendukung tingkah laku dan 

tindakanku. 

10. Teman-teman seperjuanganku di bangku kuliah: Retno Pangastuti, Ika 

Nursanti, Putri Utami, NI Made Ayu Sumerti, yang selalu memberikan 

semangat dan informasi terupdate. 
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Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan 

negara, para mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan 

terutama bagi penulis. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih. 
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