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memberikan waktu, tenaga, pikiran dan kesabaran untuk membimbing 
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materi penulisan menjadi lebih baik, terima kasih atas waktu yang telah 

diluangkan selama bimbingan hingga terselesaikannya tugas akhir ini. 

Terima kasih telah menjadi Dosen yang baik dengan memberikan banyak 

ilmu, pengarahan, disiplin, dan menjadi teladan yang baik dalam mengajar 

bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk menjadi sarjana hukum yang 
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