
 

 

  

SANWACANA 

Salam sejahtera dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas 

berkat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 

yang berjudul “Pelaksanaan Penggabungan PT Bank Niaga Tbk dan PT Bank 

Lippo Tbk Menjadi PT Bank CIMB Niaga Tbk” sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung dengan tepat waktu. 

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi secara langsung 

maupun tidak langsung dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 

2.  Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum 

 Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak 

 membantu penulis di dalam menempuh pendidikan sarjana di Fakultas 

 Hukum Universitas Lampung. 

3.  Ibu Aprilianti, S.H., M.H., Sekretaris Bagian Hukum Perdata. 

4.  Rilda Murniati, S.H., M.Hum., Dosen Pembimbing I yang telah 

 memberikan banyak waktu, ilmu, pemikiran, dan tenaga kepada penulis, serta 



 

 

 memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran kepada penulis 

 dalam menyelesaikan skripsi. 

5. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II yang telah  bersedia 

untuk meluangkan waktunya, memberikan perhatian serta mencurahkan 

segenap pemikirannya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Ibu Nilla Nargis S.H., M.Hum., Dosen Pembahas I yang telah banyak 

memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap 

skripsi ini. 

7. Bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H., Dosen Pembahas II yang telah memberikan 

kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap penulisan dalam 

skripsi ini. 

8. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., Pembimbing Akademik, yang telah 

memberikan perhatian, bimbingan serta arahan bagi penulis selama menjadi 

mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

9. Seluruh Dosen serta karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang 

tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas bantuan tenaga, 

ilmu dan pemikiran yang telah diberikan dengan penuh dedikasi. 

10. Kakak tercinta Nicholas Martinus Tania, dan tunangannya Angela Merici 

Febri. 

11. Keluarga tercinta yang ada di Palembang, dan Lubuk Linggau yang tidak 

dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan mendukung 

penulis dalam menyelesaikan pendidikan sarjana ini baik secara moril 

maupun materiil. 



 

 

12. Sahabat terbaik Wana Sentosa, yang sudah banyak berkorban dan membantu 

penulis selama kuliah dan penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas 

dukungan moril, tenaga, maupun materiil selama ini. 

13. Teman-teman terbaik: I ketut Wisnu Permana, Tri Arta Gemilang, Richard 

Cuhairy, Frederica, Ardiansyah Jimbo. Terima kasih atas dukungan dan 

pengorbanannya selama ini, semoga kita sukses setelah menjadi sarjana ini. 

14. Lano Maharia, yang selalu mendukung dan mendoakan penulis agar 

penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. 

15. Teman-teman seperjuangan saat bimbingan skripsi: Saut Maruli, Meutia 

Kumala Sari, Romadoni, dan Andi Asmoro. Terima kasih atas bantuan dan 

kebersamaannya selama kita bimbingan bersama. 

16. Teman-teman Hukum Keperdataan ’10: Bella Mutia Mia, Bismar, Rama, 

Ricko, Yuri, Jonathan Adi, Harsa, Itqoh, Dimas, Abram, JT, Rio, Harsa serta 

teman-teman perdata lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. 

Terima kasih atas kenangan yang tak terlupakan selama kuliah. 

17. Teman-teman seangkatan selama kuliah di Fakultas Hukum: Bernadetha, 

Ana, Aldi Jamet, Fadil, Jusuf Purba, Rizal, dan teman-teman lainnya yang 

tidak dapat disebutkan penulis satu persatu. Sukses selalu untuk kita. 

18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan 

dukungannya. 

Semoga Tuhan selalu menyertai kita di dalam hidup kita. Akhir kata, penulis 

menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh 



 

 

dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi yang membacanya. 

Bandar Lampung,  11 Agustus 2014 

Penulis, 

 

 

Kelvin Antonius Tania 

 


