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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan 

rahmatNya sehingga skripsi yang berjudul “Perjanjian Kemitraan Sebagai Pola 

Kerjasama Penerapan Corporate Social Responsibility” dapat tercapai dan 

terselesaikan sesuai dan seturut dengan kehendakNya.  

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah wacana mengenai 

Corporate Social Responsibility mengingat pengaturannya di Indonesia yang 

masih simpang siur, serta analisis pengaturannya yang didasarkan pada 

Fundamental Right sehingga bagaimanapun pengaturannya, kontrak tersebut pada 

akhirnya akan memperhatikan stakeholders demi kepentingan umum. Selain itu, 

dalam skripsi ini juga dibahas mengenai bentuk-bentuk dari Corporate Social 

Responsibility, yang mana salah satunya namun yang teramat penting yaitu bentuk 

partnership atau kemitraan. Sehingga walaupun Community Development 

merupakan bagian kecil dari penerapan partnersip dari program Corporate Social 

Responsibility, namun apabila dilakukan dengan berkelanjutan maka bukan hal 

yang tidak mungkin apabila pembangunan di negara kita akan merata dan 

makmur. 

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang dari skripsi ini, 

sehingga dalam proses pembuatan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu 

baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesarnya kepada : 
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1. My Lord Jesus Christ yang telah memberikan berkat dan mukjizatNya 

sepanjang hidup penulis, khususnya dalam proses penyelesaian skripsi 

ini. Terimakasih atas segala teguran serta peringatan yang terus 

diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. 

2. My super parents, papa Helmi Erwin Sibarani dan mama Sarintan 

Silalahi, berkat ajaran mereka dari saya kecil-lah yang membuat saya 

dapat melewati setiap hambatan dan rintangan, baik sejak awal kuliah 

hingga penyelesaian skripsi ini. Thank you for everything, specially 

for the priceless lesson. I’ll make you proud of me, I promise !  

My beloved lil’ brother, Samuel Hasudungan Sibarani, yang selalu 

memberikan lelucon serta cerita-cerita yang lucu sehingga penulis 

dapat selalu tertawa disaat stress.  

My Big Family, Ompung doli, Ompung boru, Aunty Sari, Bunda 

Anne,  Uncle John, Aunty Hasian Cika, Aunty Dee, Aunty Tatue, 

Uncle Dave, Aunty Tabie, Bou dan Amangboru Surabaya, Ruben, Kak 

Anggi serta kakak-kakak dan adik-adik kecil yang tidak bisa Penulis 

sebutkan satu persatu. 

3. Yang terhormat Prof. Dr. Muchammad Zaidun, S.H., M.H., selaku 

Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan 

fasilitas kepada saya untuk menempuh dan menyelesaikan studi di 

Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 
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4. Yang terhormat Ibu Dina Sunyowati, S.H., M.Hum selaku dosen wali 

yang selalu menyemangati serta memberikan nasihat kepada saya 

sepanjang masa kuliah saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 

5. Yang terhormat Bapak Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., selaku 

dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran 

untuk membimbing dan memberikan dorongan baik itu berupa 

semangat, sharing, ilmu, serta doa. 

6. Yang terhormat dosen penguji skripsi Bapak Prof. Dr. Y. Sogar 

Simamora, S.H., M.Hum, Bapak Dr. Agung Sudjatmiko, S.H., M.H., 

dan Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M 

7. My second family, KB2 : sist Olla’, sist Lisa, sist Marsa, sist Angke 

Ici, sist Marsha, sist Zai, sist Aokla, sist Fonda, sist Icha, sist Mitha, 

sist Onni, Denny, Indro, Indhy, Cipa, Bang Yud, Batam, Cepot, 

Hendy, Vito, Jojo, Bang Aldi, Bang Jack, Ardi, yang selalu membully 

saya sehingga saya menjadi kuat mental sebagai anak kosan, hingga 

bisa menjadi cinta Surabaya, it’s all because of you, rek! I love you to 

the moon <3 

8. ALSAians sejati, yakni para BPH tercinta yang selalu ngeluh capek 

tapi gak bisa move on ataupun berhenti berpikir dan diskusi mengenai 

bagaimana caranya memajukan ALSA, ibu Permata Dyah Putri, ibu 

Reggyna Laura Larasati, pak Indhy Pradipta, ibu Rena, ibu Raisha 

Hafandi, ibu Lisa Nur Hidayah, ibu Marsa Sabrina Armies, ibu Zaitun, 
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ibu Ria Oktavia, pak Syifa Alam dan pak Leonardus Sagala. Semoga 

kita sukses terus kedepannya yaa guys!  

9. Supergirls,  

- Tebengan sepanjang masa, ollaureggyna ! Suwun yo lak... Thanks 

for everything, It’s beyond words. Sampai bertemu di Jakarta, jika 

Tuhan mengizinkan :* 

- Artis Surabaya, partner pecinta film drama, dan penggemar Lee 

Min Ho, lisanurhidayah.. Keep crazy, keep disbehavior, keep be a 

strong girl, suatu hari kita harus mewujudkan berbisnis bersama 

ya sist! Harus itu!  

- Wanita tenang dan bijak, tomboy, dan partner pemenang lomba 

vocal group, marsasha ! Ayo ndang belajar dandan, nik! Ayo pake 

dress! Ayo pake heels :* 

- New Member, partner secret sharing, wanita yang gabisa 

menurunkan berat badan, pemberi harapan palsu (PHP), onnionyi ! 

semoga sukses ya ms. Smart.. Jangan oon lagi.. Jangan makan 

banyak-banyak ntar kolestrol, wes tuek won. Haha. 

10. My personal trainer and my best Lechachu, yang selalu mengingatkan 

saya akan bagaimana menyikapi sesuatu dengan baik dan ‘tak henti-

hentinya mengingatkan saya untuk selalu bersyukur. Best wishes for 

your future, and may God always bless your way too  

11. My lil’ family ALAFDI, Yosua, Marsha, Vito, Arga, Shofa, Intan, 

Bagus yang menemani saya selama 1 tahun kepengurusan dan 
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tentunya mengajarkan saya banyak hal dalam berorganisasi. Gonna 

miss you, team ! 

12. My true friends and my playmate, Odin, Tresna, GM, Nisa, Ken, 

Singgih, Nanad, Alin, Sukma, Malis, Suci, Donat, Anggy, maaf untuk 

waktu ya moment yang banyak terlewatkan.. Walaupun kalian jauh 

tapi selalu ada dihati kok <3 . Sukses untuk kita semua ya, Aminnnn..  

13. My best KKNers Camplong Mania, specially mas Liong, Maria, 

Laskmi, Andri, dan Denniz. Terimakasih telah memberi saya banyak 

pengalaman dan waktu colongan untuk mengerjakan skripsi selama 

KKN.  

Surabaya, 28 Januari 2014 

 

 Lydia Ester 
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