
 
 
 
 
 
 

SANWACANA 
 
 
 

Alhamdulillahirabbil ’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 

hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “Pengawasan 

oleh Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung terhadap Perusahaan Yang Terdaftar Dalam Proper (Studi Pada Badan 

Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung)” 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 

Hukum Universitas  Lampung. 

Segala kemampuan telah penulis curahkan guna menyelesaikan skripsi ini, namun 

penulis menyadari masih terdapat kekurangan baik dari segi substansi maupun 

penulisannya. Oleh karena itu, berbagai saran, koreksi, dan kritik yang 

membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan dan 

kesempurnaan skripsi ini. 

Penulis menyadari ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi berkat 

bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materiil 

sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai. Oleh karena itu, di dalam kesempatan 

ini penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan rasa terima kasih yang tulus 

kepada : 

1. Bapak 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; 

3. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum 

Admnistrasi Negara sekaligus Pembimbing II (dua) serta Pembimbing 

akademik atas kesediaannya dan kesabarannya banyak mengarahkan penulis 

agar menjadi lebih baik. Melalui kebiasaan dan pemikirannya telah 

mengajarkan nilai-nilai moral kehidupan. Terima kasih atas segala 

bimbingan, waktu yang diluangkan dan pelajaran hidupnya sehingga menjadi 

inspirasi dan pedoman bagi penulis serta membantu, mengarahkan, dan 

memberi masukan agar terselesaikannya skripsi ini; 

4. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H. selaku Pembimbing I (satu) yang telah 

meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan koreksi yang 

sangat membantu dalam perbaikan skripsi penulis; 

5. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.Hum. selaku Pembahas I (satu) atas  kesediaannya 

dan kesabarannya untuk membantu, mengarahkan, dan memberi masukan 

agar terselesaikannya skripsi ini; 

6. Bapak Syamsir Syamsu, S.H., M.H. selaku Pembahas II (dua) yang telah 

memberikan masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini; 

7. Pak Marlan, Pak Misyo, dan Ibu Herawati yang telah menjadi teman ngobrol 

ketika menunggu dosen dan membantu penulis menyelesaikan urusan 

administrasi; 

8. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu 

dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi 

Fakultas Hukum Universitas Lampung; 



9. Keluarga Besar Bagian Hukum Administrasi Negara dan Keluarga Besar 

Fakultas Hukum 2010 terima kasih telah menjadi bagian perjalanan hidupku, 

besar harapan silaturahmi tak berujung; 

10. Pak Cik Ali Ayub, S.Sos selaku kepala bidang Wasdal dan Gakkum 

Lingkungan Hidup Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup 

Kota Bandar Lampung yang telah memberikan motivasi untuk terus maju dan 

semangat menghadapi segala cobaan; 

11. Mas Handi Setio Buono, S.T. selaku Staf Wasdal dan Gakkum Lingkungan 

Hidup Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar 

Lampung yang telah banyak membantu memberikan informasi guna 

terselesaikannya skripsi ini; 

12. Kedua orang tua penulis yang telah menjadi inspirasi terbesar penulis,  

Parinem (mamak) dan Sukardi (bapak), yang telah menjadi orang tua terhebat 

di dunia. Maaf atas kesalahan yang telah aku perbuat.Tapi percayalah selalu 

ada bagian diri ini yang tidak pernah berhenti berjuang untuk membahagiakan 

kalian. Didikan yang kalian berikan telah mengantar aku hingga sejauh ini, 

hingga membuat tulisan ini, hingga mencapai gelar Sarjana Hukum lulusan 

Fakultas Hukum Unila. Gelar ini untuk Bapak dan Mamak. Semoga Bapak 

dan Mamak selalu sehat sehingga kebanggaan untuk menjadi alasan di balik 

senyumanmu akan terus ada. Aamiin; 

13. Kakak-kakakku tersayang Sri Budiarti, Riana Sari, dan Dina Ari Kristanto 

terimakasih banyak untuk doa dan motivasi terbesar dari kalian;  

14. Keluarga Besarku yang telah mendukung dan membantu serta memberikan 

semangat kepada penulis; 



15. Pak Gito yang selalu memberikan motivasi untuk menjadi pemenang dalam 

segala hal serta memberikan bantuannya. Semoga Pak Gito selalu sehat dan 

terus memberikan motivasi yang membangun untuk generasi muda yang mau 

menjadi pemenang;  

16. Sahabat-sahabatku Andi Asmoro, Arief Chandra Gutama, Cahaya Rama 

Putra, Luluk, Oji, Melly, Budi, Bismar dan Danu yang telah memberikan 

bantuan tenanga, waktu dan pikirannya untuk menyelesaikan skripsi ini; 

17. Maul yang telah mencurahkan segenap tenaga dan waktu sehingga skripsi ini 

terselesaikan dengan baik serta menjadikan aku seseorang yang jauh lebih 

baik dari sebelumnya untuk selalu rendah hati; 

18. Momoy yang telah mendampingiku sebelum dan sesudah penelitian serta 

membantuku menjadi seseorang yang lebih sabar dan berguna; 

19. Serta semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu, 

penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya dalam 

menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT mencatat dan mengganti 

semuanya sebagai amal sholeh.  

Akhir kata, sangat penulis sadari bahwa berakhirnya masa studi ini adalah awal 

dari perjuangan panjang untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Sedikit 

harapan semoga karya kecil ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. 

Amin. 

Bandar Lampung, 20 Agustus 2014  

Penulis, 

 

Adi Pangestu 


