
 

 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan serusekalian 

alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang membimbing hamba-hamba-

Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul 

Tinjauan Deskriptif Nasionalisasi Naamloze Vennootschap Koninklijke 

Paketvaart Maatschappij (NV. KPM) Di Jakarta 1960. Shalawat serta salam 

semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang selalu 

kita nantikan syafaat-Nya di hari akhir kelak. 

 

Penulisan skripsi ini merupakan syarat dalam menyelesaikan studi pada Program 

Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Lampung. Dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini, penulis telah banyak 

memperoleh bantuan, baik itu bantuan secara teknis maupun non-teknis dari 

berbagai pihak dalam bentuk masukan-masukan yang berharga, bahan-bahan, 

arahan-arahan, dorongan semangat, perhatian, dan yang terutama doa. 

Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus 

dan tidak terhingga kepada : 

1. Bapak Dr. Hi. BujangRahman, M.Si. Dekan FKIP Unila. 

2. Bapak Dr. Abdurahman, M.Si.  WakilDekanBidangAkademikdanKerjasama. 

3. Bapak Drs. BuchoriAsyik, M.Si.WakilDekanBidangUmumdanKeuangan. 



4. Bapak Dr. Muhammad Fuad, M.Hum. 

WakilDekanBidangKemahasiswaandan Alumni. 

5. Bapak Drs. Zulkarnain, M.Si. Ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP Unila. 

6. Bapak Drs. Maskun, M.H. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP 

Unila sekaligus sebagai Pembimbing Akademik dan pembimbing ke-1 

penulis, terima kasih atas bimbingannya selama penulis kuliah di Program 

Studi Sejarah, dan bimbingannya selama penulis melakukan penyusunan 

proposal usul penelitian dan proposal hasil penelitian. Bapak yang telah sabar 

membimbing dan memberi saran, dan kritik yang sangat bermanfaat dalam 

proses penyelesaian skripsi ini.. 

7. Bapak Drs. Wakidi, M.Hum. Pembimbing ke-2 yang telah menyempatkan 

waktu dan dengan sabar membimbing penulis dalam penyusunan proposal 

usul penelitian dan proposal hasil penelitian, serta memberi masukan dan 

saran yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal 

ini dengan baik. 

8. Bapak Drs. Syaiful M, M.Si., terimakasih atas kesediaanya menjadi dosen 

pembahas utama dalam ujian skripsi dan memberi masukan serta arahan 

dalam penyelesaian skripsi ini. 

9. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Ibu Dr. Risma M. 

Sinaga, M.Hum.,Bapak Drs. IskandarSyah, M. H., Bapak Drs. Tontowi, M. 

Si., Bapak M. Basri, S.Pd, M. Pd., Bapak Drs. Ali Imron, M.Hum., Bapak 

Hendry Susanto, S.S., M.Hum., Ibu Yustina Sri Ekwandari, S.Pd., M.Hum., 

dan Bapak  Suparman Arif, S.Pd., M.Pd, Bapak Cheri Saputra, S. Pd, M. Pd., 



serta para pendidik di Unila pada umumnya yang telah memberikan ilmu 

pengetahuan yang tak terhingga kepada penulis. 

10. Teman-teman pendidikan sejarah Angkatan ‘09, terimakasih atas 

semangatkalian semoga kebersamaan ini akan tetap terjaga selamanya. 

11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan 

penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuanya dan semoga Allah 

membalas amal kebaikan kalian. 

 

Penulis sangat menyadari keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan informasi 

yang ada pada diri penulis, sehingga skripsi ini masih perlu penyempurnaan, maka 

penulismengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk membantu 

penulis di masa yang akan datang.  Penulis berharap semoga skripsi ini 

bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya. 

 

Bandar Lampung, 16 Februari 2015 

Penulis 

 

Eni Samiasih 

 

 

 


