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Segala puji bagi Allah SWT, karena atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi 

dengan judul ”Analisis Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada PT Pupuk 

Sriwijaya Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) (Studi Pada PT. Pupuk Sriwijaya 

PPD Lampung)”. Adapun Maksud penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat yang 

harus dipenuhi untuk mencapai gelar kesarjanaan di 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 serta kritik  yang membangun dari berbagai pihak sangat 

penulis harapkan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. 

 

Penulis juga menyadari bahwa ini bukanlah hasil jerih payah sendiri akan tetapi juga berkat 

bimbingan 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 terima kasih yang tulus kepada : 

1. Bapak Heryandi, S.H., M.S. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah 

banyak membantu penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas 

Lampung. 



2. Bapak Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum. Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas 

Hukum Universitas Lampung yang banyak membantu penulis selama menyelesaikan 

studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

3. Ibu Ratna Syamsiar, S.H., M.H. Pembimbing 1 (satu) yang telah banyak membantu 

dengan memberikan banyak ilmu bermanfaat, meluangkan waktunya dan mencurahkan 

segenap pemikirannya, dengan memberikan saran serta kritik yang membangun  

4. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M.Hum. Pembimbing 2 (dua) yang telah banyak 

membantu dengan meluangkan waktunya dan mencurahkan segenap pemikirannya, 

memberikan saran serta kritik yang membangun di dalam menyelesaikan skripsi ini. 

4. Ibu Yennie Agustin, S.H, M.H. Pembahas 1 (satu) yang telah memberikan kritik, saran 

dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini. 

5. Ibu Ahmad Zazili, S.H., M.H. Pembahas 2 (dua) yang telah memberikan kritik, saran 

serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini.  

6. Ibu Marlia Eka Putri, S.H., M.H. Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis 

menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung. 

7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas 

Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran berharga bagi 

penulis serta memberikan kemudahan dan bantuannya selama ini. 

8. Bapak Tarno dan Ibu Siti serta Staf Panitera Hukum Perdata yang telah banyak 

membantu penulis dalam memperoleh data-data. 

9. Bapak Muhaidi, Bapak Raden Muhammad Iqbal dan Ibu Murniati selaku perwakilan 

manager area dan staff PKBL PT Pusri PPD Lampung yang telah memberikan data dan 

arahan sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam Penelitian. 

10. Semua mitra di 7C Office Gallery yang selalu ada untuk mengingatkan, mendukung dan 

memberikan pelajaran penting tentang hidup ini. 



11. Orang-orang terdekat dan terkasih, Papa, Mama, Oka, Bella, Caca, Bu Rini, Pak Eka, Pak 

Janter, Pak Watoni, Karina, Rafli, Arga, Yudho, Mba Tora, Amoy, Mba Anggi, Aa’, Mas 

Ocha, Mas Bim, Mba Wul, Ayu, Teteh, dll. Kalian yang terbaik. 

 

Semoga Allah SWT, menerima dan membalas semua kebaikan yang kita perbuat. Mudah-

mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya. Amin 

Bandar Lampung, 10 Mei 2013 
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