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KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, 

rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul Penegakan 

Hukum Lingkungan Oleh Badan Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik Yang 

Mencemari Air sungai Berdasarkan Peraturan Bupati Blitar No. 46 Tahun 2011  

dapat diselesaikan dengan baik. 

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka 

memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Brawijaya. 

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak 

terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, pengarahan, 

bimbingan serta dorongan semangat. Adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH. MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya. 

2. Bapak Luthfi Efendi, SH. MHum. Selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi 

Negara Universitas Brawijaya. 

3. Bapak Sucipto, SH. MH. Selaku Dosen Pembimbing utama atas bimbingan serta 

motivasinya, petunjuk, ilmu, kesabaran dalam membimbing Penulis. 

4. Bapak Agus Yulianto, SH. MH. Selaku Dosen Pembimbing pendamping atas 

bimbingan serta motivasinya, petunjuk, ilmu, kesabaran dalam membimbing 

Penulis. 

5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan dosen-dosen pengajar 

Hukum Administrasi Negara yang telah banyak membantu penulis selama 

menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Brawijaya. . 

6. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah banyak membantu 

penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas 

Brawijaya.  

7. Bapak Ir. Ochtadhi Dwi Fachturrachman, MM. selaku responden dari Badan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar 
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8. Responden dari Pemilik usaha dan Warga Desa Jatilengger yang turut membantu 

penulis didalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Keluarga tercinta, Ayah, Mamah dan Adek saya yang tiada henti-hentinya di 

dalam memberikan doa, semangat, motivasi serta bantuan-bantuan berupa 

financial ataupun dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini. 

10. Maria Cordella Fidelia ( special someone ) yang tiada henti-hentinya memberikan 

dukungan, semangat, motivasi, dan doa buat penulis, serta turut membantu dalam 

menyelesaikan Skripsi ini.  

11. Haru Permadi, SH. Selaku senior yang membimbing, serta turut membantu dalam 

menyelesaikan Skripsi ini 

12. Keluarga besar De’Hans 2010 yang turut membantu mulai dari sempro sampai 

skripsi ini selesai. 

13. Teman-teman dari semester 1 “Upack-Upuck Crew“ yang telah membantu penulis 

di dalam menyelesaikan skripsi ini. 

14. Teman-teman Kost “GKPM” yang turut membantu didalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

15. Teman-teman seperjuangan dari “Blitar“ ( Aminu Winarko, Peri, Yoga, Bagas 

Ardian ).  

16. Semua teman-teman yang turut membantu ( Ira Rahmania, Yustisi, Anjar, Ary, 

Ivan, Sanjaya, anggrito, Ayu Bimo, Desempti, Hatta dll ) 

17. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya Skripsi ini, yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu-persatu. 

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kata 

sempurna sehingga masukan dan kritik membangun akan selalu penulis harapkan 

untuk memperbaiki Skripsi ini. 

Akhir kata Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua 

pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya penelitian tugas akhir ini dapat 

memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemaslahatan 

bersama serta bernilai ibadah di hadapan Allah SWT.  
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Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan selalu 

memberikan jalan yang benar. Amien. 

 

     Malang, 24 Maret 2014 

 

Faizal Nur Bachtiar 


