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yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam
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dikerjakan oleh peneliti.
5. Dr. H. Arifin Bur, S.H., M.Hum, sebagai Pembimbing II pada penulisan
Tesis, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dalam penulisan
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dalam hal administrasi yang menyangkut Akademik kemahasiswaan.
Karyawan dan karyawati Staf Tata Usaha, yang telah senantiasa membantu
maupun meluangkan waktu untuk memberikan masukan maupun
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7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu- persatu dalam kata
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