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dari bimbingan dan bantuan serta arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu 
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7. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Akademik yang 

dengan ikhlas telah memberikan bimbingan serta arahan selama penulis 

menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmu 

yang bermanfaat. 

9. Teristimewa untuk kedua orang tuaku tersayang bapaku Sahat Simanullang 

dan Mamaku Remia Lumban Tobing, S.Pd, untuk doa, kasih sayang, 

dukungan, motivasi, dan pengajaran yang telah kalian berikan dari aku kecil 

hingga saat ini, yang begitu berharga dan menjadi modal bagi kehidupan ku. 

10. Keempat saudara kandungku Kakak ku Nourma Vivi Simanullang dan 

abangku Davit Lothar Simanullangyang luar biasa sabar menghadapi adik 

yang keras kepala dan panikan seperti aku dan telah bersedia membantuku 

cukup banyak dalam proses pengerjaan skripsi ini dan Adik-adikku ku Batara 
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11. Keluarga besarku yang selalu berdoa untukku serta dukungan dan 
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Adatua Simbolon, Alex Sitinjak, Bobby Debataraja, Bryan Sipayung, Elyasip 

Sembiring, Hans Sembiring, Ivo Simanjuntak, Jusuf Purba, Josua 

Tampubolon, Olfredo Sitorus, Richad Simanungkalit, Ricko Sihaloho, Rio 
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Ibrahim, Yuri Simatupang, dan Wetson Rumahorbo, yang tergabung dalam 

GEROBAK PASIR  terimakasih untuk saat – saat berharga yang telah 

dihadirkan dan kebersamaan kita selama ini, terimakasih telah menjadi 

semangat dalam penyusunan skripsi ku dan tugas – tugas diperkuliahan 

diwaktu kemarin, terimakasih telah mengajarkan arti sebuah persahabatan 

selama ini kepadaku, kiranya kita bisa menjadi saudara selamanya. 

14. Putri-Putri GEROBAK PASIR, Ade Marbun, Charlyna Purba, Dede 

Hutagalung, Reni Panjaitan,  Rymni Tambunan, Sartika Samosir, Sonya 

Harahap untuk kebersamaannya selama ini baik di Formahkris atau kuliah 

Agama atau kuliah sehari-hari. 
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selam 40 Hari dalam menjalankan Proses Kuliah Kerja Nyata di Mesuji 
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Gedung Boga. 
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satu persatu terimakasih untuk bantuan, kebersamaan, kekompakan, canda 

tawa selama mengerjakan tugas besar atau tugas harian, semoga selepas dari 
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Viva Justicia Hukum Jaya. 

18. Teman-teman Forum Mahasiswa Hukum Kristen. (Bang Marudut 
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