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KATA PENGANTAR 

 

               Assalamu’alaikum, Wr. Wb. 

Rasa syukur yang mendalam peneliti panjatkan ke harirat Illahi Rabbi, sebab 

berkat rahmat dan karunia-Nya sampai pada penyusunan skripsi ini dengan judul “   

Tinjauan Yuridis Terhadap Dokumen Amdal Dalam Rangka Mengurangi  Risiko 

Pemberian Kredit Di Bank  Akibat Kerusakan Lingkungan Hidup Dihubungkan 

Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup“ Penelitian skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan 

guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Pasundan Bandung pada Fakultas 

Hukum, Program Kekhususan Hukum Keperdataan. 

Menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dari 

peneliti, sehingga hasil penyusunan skripsi ini masih jauh dari pada sempurna walau 

telah diusahakan semaksimal mungkin. Berdasarkan hal itulah, peneliti berharap 

sekali tegur sapa darimana saja datangnya, sehingga dapat membawa perbaikan dan 

akan diterima dengan segala keterbukaan. 

Selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan, 

bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, sehingga peneliti mampu menyelesaikan 

skripsi ini dengan baik. Untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmatnya, terutama kepada 

kedua orang tua peneliti yang telah memberikan curahan kasih sayang, membesarkan, 

mendidik, dan mendoakan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini agar 

kelak untuk mendapat pekerjaan yang diridhoi allah SWT. 
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Peneliti sangat berterima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak Yudistiro, S.H., M.H. selaku dosen 

pembimbing yang dengan ikhlas memberikan bimbingan dan pengarahan dengan 

penuh ketelitian dari awal hingga selesainya skripsi ini, dukungan dan bantuannya 

sangat berarti bagi peneliti dan Bapak Prof. (EM) Dr.H.R.Lili 

Rasjidi,S.H.,S.Sos.,LL.M sebagai penguji komprehesif serta  Ibu Hj. Utari Dewi 

Fatimah,S.H.,M.Hum sebagai penguji materi dalam sidang kesarjanaan. 

Di dalam kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa peneliti menyampaikan 

ucapan terima kasih dan rasa hormat kepada: 

1. Bapak Dr. Dedy Hernawan,S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan Bandung; 

2. Bapak Dr. Anton F. Susanto, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas 

Hukum Universitas Pasundan Bandung; 

3. Ibu Hj. Ike Kusmiati, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan Bandung; 

4. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum 

Universitas Pasundan Bandung; 

5. Seluruh Dosen, Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Unpas Bandung; 

6. Kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu di sini yang telah 

memberikan sumbangsihnya, baik langsung ataupun tidak langsung. 

Semoga segala jasa budi baik yang telah diberikan itu mendapatkan ganjaran 

yang setimpal dari Allah SWT suatu amal saleh yang diridhoinya. Akhir kata, besar 

harapan peneliti terhadap skripsi ini ada manfaatnya walaupun besarnya itu ibarat 
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sebutir batu kerikil di padang pasir, asalkan yang sekecil itu bagaikan segarnya 

seteguk air bagi insan yang tengah dahaga. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

                                                                                    Bandung, 23 Maret  2016 

               Peneliti, 

 

 

                                                                              Benny Agusto Lumban Tobing                                                                                                                                                                                   
NPM. 11.1000.382 

             

 

 

 


