
 

SANWACANA 

Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis 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 penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul 

“Kewenangan Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup 

Kota Bandar Lampung Terhadap Pemberian Rekomendasi Izin Kegiatan 

Pertambangan Bukit di Bandar Lampung ” sebagai salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

 

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, saran 

dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk 

pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.  

 

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari 

berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih 

kepada: 

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

Universitas Lampung; 

2. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi 

Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung; 



3. Bapak Eldman Eddy Patra, 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 Eka Deviani S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah  bersedia untuk 

meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan 

bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini; 

5. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, 

saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini; 

6. Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan 

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

7. Ibu Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik, 

yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum 

Universitas Lampung; 

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi 

dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan 

yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi; 

9. Teristimewa untuk kedua orangtuaku 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. Terima kasih atas segalanya semoga kelak dapat 

membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa membuat kalian tersenyum 

dalam kebahagiaan; 



10. Kakak-kakakku Hendra Lesmana, S.E dan Andika Restu Permata, S.E terima 

kasih untuk selalu mendoakan dan menjadi penyemangatku. Aku akan 

berusaha menjadi saudara yang mampu membanggakan kalian; 

11. Seluruh keluarga besarku, terima kasih untuk perhatian dan doa-doa yang 

terpanjatkan serta motivasi dalam pembuatan skripsi ini; 

12. Hayyuni Arwan, terima kasih atas semua motivasi, dukungan, semangat, dan 

perhatian yang telah diberikan; 

13. Teman-teman seperjuangan, M. Reynaldy, Muktaruddin Ammar, Rachmad 

Affandi, Putera Baladika, Dananjaya, Gery Sudiarna, Ardian Mufty, Himawan 

Islami, Ferdiyan Hadi, Dery Greastyan, Hilman Abdillah, Syendi Surya, 

Yosafat Galang, Irvan Alvero, Rizki Aprilia, Ayu Ratna, Laddy Usa Simpati, 

Dhana Feby R, Gasela Febrianda, Bella Viranda, Surya Asmara, Cindy 

Gadensa, Yolanda Viesivca, Yonathan Aji, Saiful Ramadhan, Revan Aditya, 

Rizki Juliansyah, Tri Fajar, terima kasih untuk persahabatan selama ini 

semoga kita bisa tetap saling membantu dan menyemangati satu sama lain. 

14. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2011, yang telah menjadi 

bagian dari perjalanan masa perkuliahan ini, jangan menyerah kawan selalu 

ada kemudahan dibalik kesusahan. 

15. Teman-teman KKN di Desa Kesuma Dadi Kecamatan Bekri: Randy, Fildhan, 

Ian, Endah, Silvi, Dea, Kurnia, Dian, dan Fia. Terima kasih untuk 

kebersamaannya selama 40 hari, semoga kita semua sukses menggapai apa 

yang dicita-citakan; 



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

dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan 

dukungannya. 

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah 

diberikan kepada penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih 

jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang 

sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis 

dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.  

 

   Bandar Lampung,    Agustus 2015  

   Penulis, 

 

   Tri Oka Saputra 


