
SANWACANA

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Kristus Yesus Sang

Juruselamatku, karena kasih dan penyertaanNya sehingga penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan

Corperate Social Responsibility (CSR) pada Program Kemitraan Kelapa

Sawit PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari” sebagai

salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Ilmu Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari

berbagai pihak baik moril maupun materiil. Namun demikian penulis menyadari

skripsi ini masih belumlah sempurna, sehingga penulis mengharapkan adanya

saran dan kritk membangun dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat

bagi kita semua.

Maka dalam kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang

sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan

Ilmu Politik Universitas Lampung.

2. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos, M.Si sebagai Ketua Jurusan Ilmu

Administrasi Negara sekaligus sebagai pembimbing utama atas segala



kebaikan, bimbingan, arahan, serta waktu di tengah kesibukan dari proses

pengajuan judul hingga pada akhirnya menjadi sebuah skripsi.

3. Ibu Meiliyana, S.IP, M.A sebagai pembimbing kedua atas bimbingan, arahan,

masukan, semangat, juga waktu serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi

ini menjadi lebih baik.

4. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.Si. selaku Pembantu Dekan II FISIP sekaligus

Pembahas Dosen penulis atas pengarahan, kritik membangun sehingga skripsi

ini menuju kesempurnaan.

5. Bapak Eko Budi S, S.Sos.,M.AP selaku pembimbing akademik penulis.

6. Dosen-dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas ilmu yang

telah diberikan kepada penulis.

7. Bapak Ir. H. Milizon RH selaku Sinder Kepala Kemitraan, Bapak R.

Manurung selaku Mandor Besar/Kepala Krani, Bapak J. Siallagan dan Bapak

Sulaimansyah selaku Mandor/Krani Kemitraan PT. Perkebunan Nusantara

VII (Persero) Unit Usaha Rejosari, terimakasih atas izin, penjelasan dan

kerjasamanya.

8. Para petani mitra dan Kelompok Usaha Bersama (KUB) binaan PT.

Perkebunan Nusantara VII (Persero) Unit Usaha Rejosari, terima kasih atas

kerjasamanya

9. Keluargaku tercinta yang tak pernah bosan memberikan doa dan harapan

kepada penulis. Bapakku tersayang W. Situmorang, ”Makasi ya Pak’e sudah

menjadi Bapak kami yang sabar, baik, tegar dan luar biasa, terima kasih atas

kasih sayang dan perjuangan yang tak terhingga sehingga kami tumbuh

dengan ”cinta yang spesial” ^_^ .”. Ibuku L. Saragi (Alm), sosok wanita yang



selalu ku ajak bercerita melalui hembusan angin menuju Sorgawi, i love you

so much Mak’e, thank you for your every hugh which always i feel in the air.

Kepada adikku Yogi P. Manatap Situmorang, He is sweetest giving for us.

10. Untuk sahabat-sahabatku the citizen of Puri Arta Bali : Bang Tigor sang

kepala suku, Nova si penyuka pria hitam, Tantri si Kiting yang centil, Sasa

Borja sang penggotil dasyat, Lora sang Lora Vista, Dhani si Ndok teman

hidupku, Rustam sang adek penggoda, Septian the afgan, Gimtar the bagak

voice (sudah begitu banyak masa yang kita lalui dengan tawa, tangis,

kegilaan, keributan yang membuat Pak RT dan tukang ronda terkaget-kaget

ditengah keheningan malam, Ehm..bagi kita makanan (gratis) = selera yang

tertahankan hehehe..). Untuk Yessi sang cerpenis berbakat, Vita sang

motivator yang selalu ngaku-ngaku manis, cantik dan imut, Nina sang great

planner. Untuk para sang “wanita tua cantik, baik hati dan cerdas”: Kak Nora,

Kak Erika, Kak Erna, Kak Siska, Kak Anita, Kak Oiko, Kak Ika, Kak Ira,

Kak Vira, Kak Polma. Untuk sang wise men: Bang Geri, Bang Wawan.

Terima kasih ku ucapkankan yang tak terhingga untuk segala bentuk emosi

yang terukir dalam semangat, keceriaan dan kebersamaan kalian semua.

11. Para S.A.N-er’05 Unila: Lady, Bimi, Okta, Widya Baharen, Esti, Septri,

Dessy, Dwi Fitri, Fitri Yunita, Selly, Tri, Papel, Wita, Sez, Cici, Amel, Lisa,

Su’ada, Maya, Intan, Ambar, Nur, Puri, Awin, Anton, Deni, Bono “Akhirnya

aku menyusul kalian… ^_^”, serta teman-teman S.A.N wanna be: Puce,

Yessy, Widya. U, Dana, Febby, Anggara Kusuma ”pembahas mahasiswa”ku,

Gerry, Tito, Izul, Randi, Katro, Samsi, yeaah…terus semangat.. nikmati setiap

perjuangan dengan penuh pengharapan.. Baxiaa!



12. Keluarga besar Administrasi Negara 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005,

2006, 2007, 2008, 2009 dan 2010 FISIP Unila.

13. PDO Fisip Unila, tempat berbagi bersama, bertumbuh dan mengenal adik-

adik yang penuh semangat. Terima kasih untuk doa yang tulus, cinta kasih

dan kebersamaan kalian semua.

14. Radio Kampus Unila (Rakanila), wadahku berkreasi, berprestasi dan berkarya

dengan kehangatan, keramahan dalam jalinan kekeluargaan, terima kasih atas

pelajaran hidup dengan proses yang kadang tak terduga.

15. My sweet suddenly gift, Hasianku, Robin Johan Sibuea, “Bang’e.. mauliate

sudah mengenalkanku dengan “cinta kasih”, membuat segala yang ada pada

diriku menjadi berarti. Doa, motivasi dan semangat yang Bang’e beri

membuat aku menyadari itulah “cinta kasih” Bang’e samaku ^_^..”

16. Semua pihak yang telah memberikan semangat, yang berdoa serta membantu

selama ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, smoga Tuhan yang balas

kebaikan saudara-saudaraku sekalian. God bless u all ^_^

Penulis telah berupaya sebaik mungkin dalam penyusunan skripsi, skripsi ini

merupakan sebuah karya yang berharga bagi penulis dan penulis berharap semoga

skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus

Memberkati.

Bandar Lampung, November 2010
Penulis,

NC. Lamtiur Situmorang


