
xi 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

SANWACANA 
 
 
 
 

 
Puji dan Syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah swt, karena hanya dengan berkat 

limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga, maka penulis dapat 

menyelesaikan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Program Kemitraan Bina 

Lingkungan BUMN PTPN VII (PERSERO) Di Bandar Lampung. Skripsi ini 

disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sholawat serta Salam tak lupa penulis 

hanturkan kepada Suri Teladan kita, Junjungan kita, Nabi Mulia Rasulallah saw 

semoga kita mendapatkan Syafaat nya di dunia dan di akhirat kelak Amin Ya Robbal 

Alamin. 

 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan hingga terselesaikannya skripsi 

ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dukungan baik moril 

maupun  materil,  untuk  itu  dalam  kesempatan  ini  penulis  menyampaikan  ucapan 

terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada : 

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

 
Lampung; 

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

 
Negara (HAN) Universitas Lampung; 
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3.   Bapak Elman Eddy Patra S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas masukan dan 

saran serta bimbingan yang diberikan selama ini dalam proses penyusunan hingga 

selesainya skripsi ini; 

4.   Ibu Ati Yuniati, S.H., M.H., selaku pembimbing II, atas masukan dan saran serta 

bimbingan yang diberikan selama ini dalam proses penyusunan hingga selesainya 

skripsi ini; 

5.   Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H., selaku pembahas I yang telah memberikan kritik dan 

saran kepada penulis dalam penyusuan skripsi ini; 

6.   Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Administrasi 

Negara (HAN) Universitas Lampung dan pembahas II yang telah memberikan 

kritik dan saran kepada penulis dalam penyusuan skripsi ini; 

7.   Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah 

banyak mendidik dan memberi ilmu kepada penulis; 

8. Mba Ratna Septiawati selaku Staf PKBL pada BUMN PTPN VII (Persero) 

Lampung  yang  telah  memberikan  data  dan  informasi  yang  penulis  butuhkan 

dalam pelaksanaan penelitian ini; 

9.   Tidak lupa juga penulis ucapkan terima kasih untuk : Kiyay Apri, Kiyay Zakaria 

dan Isri (Ayuk kantin gedung D), Mas Misyo, Pak Marlan, Bu Hera serta orang- 

orang yang berada di lingkungan Fakultas Hukum, teman-teman Mahasiswa FH 

UNILA angkatan 2010, Senior maupun Junior FH UNILA   yang selalu 

mendengarkan keluh kesah saya dalam menyelesaikan Skripsi ini, terimakasih 

banyak atas semua bantuannya serta motivasinya; 

10. Untuk Kedua orangtuaku : Hi. Husin Abubakar Alaydrus, S.E. dan Hj. Sofia 

Rodiah Al-Mahdali yang selalu menjadi inspirsiku, memberikan doa yang tulus 

untuk  diriku,  dukungan  materil  maupun  pemikiran  yang  selalu  mendukung 
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tingkah laku dan tindakanku. Terima Kasih telah menjadi contoh yang baik dalam 

kehidupanku, Skripsi ini ku persembahkan hanya bagian kecil untuk 

membahagiakan kalian, tetapi tidak akan sebanding dengan semua kebaikan dan 

jasa-jasa kalian yang tidak akan pernah bisa aku untuk membalasnya; 

11. Untuk mendiang almarhum Pamanku ami abib (Habib Muhammad bin Abubakar 

Alaydrus) yang senantiasa memberikan ku nasehat dan selalu membantu ku dalam 

mengeprint skripsi ku dan memberitahuku tentang komputerisasi yang selalu 

menginginkan keberhasilanku; 

12. Untuk   Istriku   tercinta   Syarifah   Hafidzah   Alaydrus   (Sarah)   yang   selalu 

mendoakan, menyemangati, dan motivasi dalam hidupku; 

13. Untuk  kedua  adikku  :  Muhammad  Fiqri  Alaydrus  dan  Muhammad  Fahmi 

 
Alaydrus yang selalu memberikan semangat dan doa kepadaku; 

 
14. Sahabat seperjuangan ku: Reza Setiawan (hap-hap), Bagus, Aldy, Merly, Mely, 

Iqbal, Bobby, Thomson, Jana, Icat, Ridho, Willy, Seto, Agus, Erdit, Imor, Merre, 

Gendus, Herry, Faiz, Rendy, Mamanda, Sueng, David, Gilang, Ryan, Willy,Erwin 

(Dede), Iben, Ghea, june, Amel, Zevina, Olla, Lia, Febby, Dwi Pw, Itqoh, Silva, 

Jali (alm) serta teman-taman Mahasiswa FH UNILA 2010 yang lain yang tidak 

dapat ku sebutkan namanya satu persatu, semoga kita bisa meraih kesuksesan 

amin; 

15. Tidak lupa juga buat anggota Gahwa Holic : Syami Assegaf, Reza Al-Bin Smith, 

Muhammad bin Umar Alaydrus, Ekky Al-Bin Smith, Novel Al-Bin Smith, Agil 

Al-Baharun, Thoha Al-kaff, Tsani Alaydrus, Muhammad bin Husin Alaydrus, 

Hasan Alaydrus, Fahmi Alatas, Syukron Katsir ya habaib klo ga ada ente-ente 

orang pada ana bisa stres sama ini Skripsi; 
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16. Keluarga  Besar  Himpunan  Mahasiswa  Hukum  Administrasi  Negara  (HIMA 

HAN) angkatan 2010 sampai dengan 2013 yang tidak dapat ku sebutkan namanya 

satu-persatu, terima kasih atas dukungan serta semangat yang diberikan; 

17. Bang Adih kakak ku yang selalu memberi kritik dan saran yang membangun, dan 

selalu memberi ku support; 

18. Dan Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. 
 

 
Penulis berdoa agar semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, 

akan mendapatkan balasan kebaikan yang lebih besar dari Allah swt, penulis 

menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak  kekurangan 

untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai 

bahan masukan buat penulis dan akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Amin Ya Robbal Alamin. 

 

 
 
 
 
 

Bandar Lampung,   Juni 2014 

 
Penulis 

 
 
 
 

Muhammad Fadhil Alaydrus 


