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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puji, hormat dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus 

Kristus sebagai Tuhan yang hidup, yang oleh karena kasih karunia, rahmat dan 

hikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang 

berjudul “Kedudukan Nasabah Dalam Prioritas Pembayaran Dan Tanggung 

Jawab Bank Terhadap Adanya Likuidasi Bank” dengan baik dan tepat pada 

waktunya. Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam menyusun skripsi ini 

tidaklah semata-mata hanya sebatas pemenuhan sebagian persyaratan akademik 

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Pelita 

Harapan, namun juga penulis hendak memberikan sumbangsih terbaik penulis 

yang terakhir bagi Fakultas dan Universitas sebelum akhirnya penulis 

menyelesaikan studi di Fakultas Hukum tercinta. 

 Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada 

berbagai pihak yang telah menolong dan membantu penulis dalam menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis menyampaikan 

penghargaan dan ucapan terima kasih atas setiap doa, dukungan dan motivasi 

yang telah diberikan dan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi 

ini, terutama kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan, atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi 

bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan 



	   vii	  

dan kesempatan serta kepercayaan untuk dapat berkarya dan memberikan 

kontribusi kepada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. 

2. Ibu Susi Susantijo, S.H., LL.M., selaku Direktur Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan, yang juga menjadi dosen penulis yang begitu 

penuh kasih dan menginspirasi serta banyak memberikan doa, dukungan 

dan motivasi bagi penulis untuk tetap aktif dan berkarya dalam 

keorganisasiaan yang ada baik di tingkat Fakultas maupun Universitas. 

3. Ibu Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan 

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, yang juga menjadi dosen 

penulis yang sangat baik selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan. 

4. Bapak Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 

penulis, yang telah memberikan sangat banyak bantuan dan meluangkan 

waktu bagi penulis untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 

penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan bantuan dari Anda, penulis 

tidak mungkin dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat 

waktu. 

5. Ibu Gwendolyn Ingrid Utama, S.H., M.H., selaku Asisten Pembimbing 

dan Dosen penulis, yang dengan begitu sabar telah banyak memberikan 

bantuan, bimbingan, dan arahan kepada penulis. Penulis mengucapkan 

terima kasih untuk setiap waktu yang diluangkan, referensi, saran yang 

sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
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6. Bapak Meray Hendrik Mezak, S.H., M.H., selaku Penasehat Akademik 

dan Dosen penulis dalam berbagai mata kuliah wajib, khususnya dalam 

mata kuliah Metode Penelitian Hukum, atas pengetahuan dan bimbingan 

bagi penulis mengenai teknik penelitian hukum yang benar serta kesediaan 

dan kesabaran dalam membantu penulis mengatur mata kuliah yang 

diambil penulis setiap semesternya. 

7. Ibu Christine Susanti, S.H., M.Hum., Ibu Velliana Tanaya, S.H., M.H., 

Bapak Dr. Eduard Hahuly, S.H., LL.M., Bapak Dr. Jur. M. Udin Silalahi, 

S.H., LL.M., Bapak Dr. Hardijan Rusli, S.H., M.M., M.Acc., Bapak Dr. 

Jamin Ginting, S.H., M.H., Ibu Yossi Niken, S.H., M.H., atas segala 

pengetahuan, pengalaman, arahan dan bimbingan selama menjadi dosen 

penulis. 

8. Ibu Rini dan Ibu Taruli, selaku Bagian Tata Usaha dan Staff Fakultas 

Hukum Universitas Pelita Harapan, yang telah dengan sabar bersedia 

membantu penulis selama penulis menjalani masa kuliah, terutama dalam 

hal-hal yang berkaitan dengan administrasi perkuliahan. 

9. Mas Pomo, Mas Wahyu, dan Mas Wawan, selaku Pengurus di Fakultas 

Hukum Universitas Pelita Harapan, yang selalu membantu penulis dengan 

senang hati dalam banyak hal selama penulis menjalani masa kuliah. 

10. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, yang telah 

mengajar penulis dalam berbagai mata kuliah, atas segala ilmu baik 

teoritis maupun praktis yang telah diberikan, penulis percaya bahwa setiap 
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ilmu yang diberikan akan sangat berguna bagi penulis. Penulis tidak akan 

melupakan jasa dan dedikasi pendidikan Anda semua. 

11. Orang tua terbaik yang penulis sangat cintai, atas setiap kasih, doa dan 

pengorbanan, serta kesediaan untuk senantiasa memberikan dukungan, 

motivasi dan bantuan baik didalam suka maupun duka sehingga penulis 

dapat menyelesaikan skripsi dan pendidikan hingga tahap Strata Satu. 

Terima kasih telah menjadi segalanya bagi penulis, bagian terindah dan 

teristimewa atas hidup penulis. Skripsi ini merupakan sebagian kecil dari 

janji penulis untuk membuat Papa dan Mama bangga, dan penulis berjanji 

tidak akan berhenti sampai disini, melainkan terus berkarya demi 

membanggakan dan membahagiakan keluarga. 

12.  Adik terkasih penulis, Marcelyn Anthony, yang telah menjadi adik terbaik 

yang pernah Tuhan berikan kepada penulis. Terima kasih atas setiap doa, 

dukungan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam mencapai 

sesuatu, termasuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

13. Mentor dan kakak rohani penulis, Cindy Cintasih, S.Sos., atas setiap doa, 

kasih, investasi, dan begitu banyak hal yang penulis tidak bisa sebutkan 

satu persatu yang telah diajarkan selama penulis menjalani pelayanan yang 

Tuhan percayakan dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas 

Pelita Harapan. Terima kasih telah memberi warna yang begitu indah dan 

bermakna dalam kehidupan penulis. 

14. Mentee dan adik rohani penulis, yang juga tengah menimba ilmu di 

Universitas Pelita Harapan, Clairine Philabertha Theodora, yang selalu 
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mendoakan, mendukung dan menemani penulis didalam segala keadaan 

dengan penuh kasih dan kesabaran untuk memberikan motivasi dan 

dukungan atas segala hal yang penulis lakukan, terutama penulisan skripsi 

ini. Terima kasih telah menjadi salah satu dari bagian terindah dan 

teristimewa dalam kehidupan penulis. 

15. Keluarga Wanita Bijak Modul 2, Lieli Novelia, S.TP., Meiwati Wiliany 

Gowandi, S.Psi., Selviani Lakmudin, dan Marshella Nathania, terima 

kasih atas setiap doa, perhatian dan dukungan yang tiada henti diberikan 

bagi penulis, terutama sepanjang penulisan skripsi ini. 

16. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis di angkatan 2008 Universitas Pelita 

Harapan, Andreas Setiabudi, Bobby Sutojo, Chris Lahema, Giovani 

Gracianti, Jensen Nasali, Marshella Nathania, Nicholas Ardiles, Selviani 

Lakmudin, Sonny Darmawan, dan Yoseph Wicaksono,  terima kasih atas 

setiap kebersamaan yang senantiasa memberikan inspirasi dan semangat 

bagi penulis untuk terus berkarya bagi generasi dan bangsa, dan tidak 

putus asa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. 

17. Adik-adik angkatan 2009, khususnya Davina Nathania, Erika Natasya, dan 

Grace Darmawan, serta Geng Kondo yang tengah menimba ilmu di 

jurusan Teknologi Pangan Universitas Pelita Harapan, Amelia Amaris, 

Ardelia Sassie, Christin Aryanti, Nathalia Marshellina, Stella Olivia, 

Yessica Hartanto, dan tak terlupa juga mentee terkasih penulis, Clairine 

Philabertha Theodora, terima kasih atas setiap semangat dan motivasi 
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yang diberikan. Kondominium Fairway 5C memberi banyak warna yang 

berarti dalam penulisan skripsi penulis. 

18. Segenap jajaran rekan organisator Senat Mahasiswa Fakultas Hukum 

Universitas Pelita Harapan 2009/2010 dan 2010/2011, serta Majelis 

Perwakilan Mahasiswa Universitas Pelita Harapan 2010/2011, terima 

kasih atas semua pengalaman dan perjuangan yang telah kita jalani 

bersama baik dalam menjalani perkuliahan maupun kegiatan organisasi, 

kebersamaan bersama kalian takkan pernah penulis lupakan. 

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat berguna untuk 

pengembangan ilmu hukum ke arah yang lebih baik. Pro Justitia! 

 

 

     Karawaci, 10 Januari 2012 

    Penulis 
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