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SANWACANA 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat 

Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh 

isinya, serta hakim yang maha adil di yaumil akhir kelak. Sebab, hanya dengan 

kehendak-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul 

“Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal Asing Dengan Perusahaan 

Penanaman Modal Dalam Negeri” sebagai salah satu syarat memperoleh gelar 

Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

Peneliti menyadari masih terdapat kekurangan dalam penelitian skripsi ini, saran 

dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk 

kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bimbingan 

dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan 

terima kasih kepada: 

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

Lampung; 

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

Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah banyak 

membantu peneliti dalam proses menyelesaikan pendidikan di Fakultas 

Hukum Universitas Lampung; 
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3. Bapak Prof. Dr. I Gede AB. Wiranata, S.H., M.H., selaku Pembimbing I atas 

kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, 

mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, dan 

kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini; 

4. Ibu Rilda Murniati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah  bersedia 

untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, 

memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi 

ini; 

5. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I yang telah 

memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini; 

6. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah 

memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini; 

7. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang 

telah membantu peneliti dalam proses menyelesaikan pendidikan di Fakultas 

Hukum Universitas Lampung; 

8. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang 

penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti, serta 

segala bantuan yang diberikan kepada peneliti selama menyelesaikan studi; 

9. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Mamak dan Bapak yang telah menjadi 

pahlawan terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya melelahkan diri 

memberikan kasih sayang, semangat, dan doa yang tak pernah putus untuk 

kebahagian dan kesuksesanku. Terimakasih atas segalanya, semoga senantiasa 

dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian 

tersenyum dalam kebahagiaan; 
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10. Kakakku Lisa Handayani, Amd. Keb. Dan Ena Herawati, S.Pd. atas semua 

bantuan, motivasi, keceriaan, canda, dan semangatnya. Semoga tetap dapat 

mengharumkan nama baik keluarga; 

11. Abang iparku, Eka Budi Setiawan dan Parizal Antoni, untuk semua motivasi, 

masukan dan semangatnya; 

12. Pahlawan kecilku Raisya Putri Kalisa, Riana Putri Kalisa, Silky Amalia 

Antoni, dan Muhammad Sultan Al Parizal, terimakasih untuk keceriaan, tawa 

dan tangis kecilnya. Semoga menjadi insan yang senantiasa merindukan kasih 

sayang Allah dan Rosul-Nya, serta menjadi anak yang bermanfaat dalam 

melanjutkan estafet sejarah keluarga yang membanggakan; 

13. Teman seperjuangan Hukum Keperdataan 2009 Ais, Jasmine, Lia, Tyas, Rini, 

Nuy, Pimal, Dafson, Cicha, Adenty, Indah, Vita, Clara, Vina, Sujana, dan 

seluruh teman-teman Hukum Keperdataan 2009 yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu atas dukungan dan kerjasamanya. Semoga kita semua sukses; 

14. Keluarga besar UKMF PSBH & FOSSI FH UNILA serta alumni pengurus 

BEM UNILA periode 2011-2012 yang telah membantu peneliti dalam 

menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampug; 

15. Teman-teman KKN Tematik UNILA 2012 di Kampung Gunung Sangkaran, 

Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan. Altry Novia, S.IP., 

Andreas DRS, A. Dimasqy Siregar, Andrika Feryyawan, Deki EDS, S.H., 

Virda AP, Yuliana Setiarini, Mawarni LP, dan Elsie Viana, S.H. yang telah 

bersedia untuk diakui sebagai keluarga (angkon), salam sukses mas bro ‘n  

mbak sist; 
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16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu 

dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan 

dukungannya. 

 

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan sumbangsih pemikiran 

yang telah diberikan kepada peneliti. Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi 

ini belumlah dapat dikatakan sempurna, namun banyak harapan semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat bagi para pembaca umumnya, khususnya bagi peneliti dalam 

mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, aamin.  

 

            Bandar Lampung, 6 November 2013     

Peneliti, 

 

 

Muhammad Faisal Sf 


