
 

 

 

SANWACANA 

 
 

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamiin, penulis panjatkan rasa syukur, satu kata yang 

jauh lebih luas maknanya daripada kata terima kasih, utuh kepada Robb semesta 

alam, atas nikmat iman dalam ruh, nikmat ilmu dalam akal, dan segala nikmat 

dalam jasad, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  Shalawat serta 

salam senantiasa tercurah pada teladan jiwa sepanjang masa, Rasulullah SAW.  

Pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa syukur “ 

Jazaakumullahu khairan katsiiran…” dan penghargaan yang sebesar-besarnya 

kepada : 

1. Bapakku (Ir. Sudharto Djajusman) dan Mamaku (Akmalia Zainoeddin) 

terkasih, “Rabbighfirlii wa li walidayya...” doa yang penulis lirihkan pada 

selaksa bakti, atas cinta dan pengorbanan tanpa syarat, juga pengertian seluas 

samudera. Madrasah agung, tempatku mempertanyakan semesta dengan 

bahasa paling akrab, harapan paling memuncak, dan keingintahuan paling 

dalam.  Tertatih-tatih kata membahasakan cinta mereka, melingkar tanpa sudut 

pemberhentian, tak terhingga. 

2. Prof. Dr. Bustanul Arifin, M.Sc. selaku pembimbing pertama yang dengan 

sabar dan penuh curahan perhatian dan pengertian selalu memberi motivasi, 

arahan, kesempatan, keceriaan, dan dukungan hingga skripsi ini dapat 

terselesaikan.  Terima kasih atas pengajarannya untuk terus membuat penulis 

membuka diri dalam menyerap ilmu, tempaan mental, dan pesan yang sangat 

bermakna dan berharga. 



3. Teguh Endaryanto, S.P, M.Si. selaku pembimbing kedua yang selalu 

memberikan arahan, dukungan, semangat, dan masukan yang sangat berharga 

dalam penulisan skripsi ini.  Terima kasih atas kesabaran dan pengertian yang 

diberikan selama penulis menjadi mahasiswi bimbingan. 

4. Dr. Ir. R. Hanung Ismono, M.P. selaku pembahas, Pembimbing Akademik, 

dan Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian yang telah memberikan 

masukan, saran, dan koreksi yang membuat saya dan skripsi ini jauh lebih 

berarti.  Terima kasih karena telah mengkristalisasi semua pemikiran dan 

pengalaman selama penulis berada di Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian. 

5. Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.Si. selaku Dekan Fakultas Pertanian 

Universitas Lampung atas inspirasi hidup yang berkesan bagi penulis. 

6. Dr. Ir. Dwi Haryono, M.S. dan Ir. Eka Kasymir, M.S.terima kasih karena telah 

memberikan waktu atas saran, solusi, keceriaan, sehingga penulis merasa 

memiliki tempat untuk bertanya dan bersandar hingga bisa dengan sabar dan 

yakin dalam mengatasi semua kendala, hambatan, ketidaktahuan, 

ketidakberdayaan dalam perjalanan skripsi ini  sampai akhirnya tetap survive. 

7. Seluruh dosen di Jurusan Sosek, Jurusan Budidaya Pertanian, Jurusan 

Agroekoteknologi, dan FMIPA Universitas Lampung yang telah memberikan 

pengajaran ilmu, nasihat, inspirasi penuh tentang asa dan semangat yang tak 

ternilai.  Membuatku lebih memahami betapa mulianya menjadi orang yang 

mencintai ilmu dan bertekad untuk menjadi salah satu diantaranya. Kehadiran 

kalian seperti lampu yang tidak pernah berhenti menyala.  Menjelma kristal-

kristal hikmah yang terus menjadikanku pemulung ilmu tentang hidup, 

memungut satu-satu kristal itu dalam proses pendewasaan. 



8. My beloved brothers, Mas Bowbow (Sulistyo Ariebowo) dan Kiki (Rizky 

Taufik Ardhi).  Bersama kalian adalah nikmat yang selalu menakjubkan, 

kalian hartaku yang tak ternilai. Alhamdulillah atas proses ini, belajar 

membuat indahnya pelangi cita dengan mensyukuri datangnya matahari, 

mendung, badai, juga hujan dalam setiap episode yang kita lalui bersama.  

Yakinku, pelangi cita yang terukir indah di langit asa, kita pasti mampu 

menjadikannya nyata.  Amin ya Robbal ‘alamiin.  Still keep fighting to make 

our parents proud and happily for all the unknown times.  

9. Yayi dan Mami tercinta (Alm), dan Mbah Kakungku Djayusman dan Mbah 

Putri (Alm),  matahariku yang tidak pernah berhenti menyala, semangat yang 

mengalir dalam darahku memberikan energi kehidupan setiap kali pejaman 

mata melukis wajah teduhnya.  Seluruh keluarga besarku (maaf tidak bisa 

disebutkan satu persatu) terima kasih atas pengajaran tentang suka duka dalam 

hidup, juga pemakluman akan diriku yang masih terus belajar dewasa.  

10. Mbak Iin, Mbak Ai, Mas Bo, Mas Kardi, Mas Boim, dan Pak Margono yang 

senantiasa berbaik hati dalam membantu penulis mengurus semua tata 

administrasi, dan tentunya telah mengisi keceriaan, motivasi, saran, 

kemudahan, persahabatan, dan tali persaudaraan.  Thanks for all of you. 

11. Pak Giyono (KCD Trimurjo), Pak Hatta (Korluh BPP Trimurjo) Pak Trijoto 

dan  Pak Ponco (PPL Desa Tempuran), Pak Jemidu (PPL Desa Notoharjo), 

Pak Bambang (Ketua Kelompok Tani), Pak Solihin (Ketua Kelompok Tani), 

dan seluruh petani yang telah berbaik hati membantu penulis. 

12. Soulmate Forever Ever After : Niko, Iqbal, Gede, Oka, Tiyo, Akbar, Maya, 

Riska, Wuri, Icha, DJ Famz (“Dj Dety”, “Dj Joe”, “Dj Rika”, “Dj Iren”, “Dj 



Yulz”), CSG (Eliya, Amuy, Decia, Rini, Dijun, Yunfa), Partner In Crime 

(Lidi, Bolang, Esi, Dinul, Adit, Nay, Rama, Amar), Top Ten (Mira, Ieya, 

Feny, Dina, Tanti), Kanda “beibh” Lucky, Didi, Arini, luv u galz!! Kalian 

orang-orang yang paling berpengaruh untuk mengubahku jadi indah. 

13. De Buzznerz Fans Club, Tirta, Harly, Irvan, Teh Ndy, Mamake yang luar 

biasa, yang tetap selalu ada saat Penulis merasa tidak ada alasan untuk tetap 

berjuang. 

14. Pren-Prenku di Sosek EKTAN dan AGB 06, Astri, Rany, Erni, Lora, Ryan, 

Lia, Niken, Tiar, Hesti, Dewi, Tibung, Anggri, Saleh, Dewi Ayu, Siti, 

Yunbaw, Heydy, Angga, Damsi, Muluk, Abe, Hendra, Topan, dan Rochid, 

serta Alif’s Crew atas warna-warni episode yang berjalan utuh tanpa terasa.  

Tak lupa pula teman-teman PKP 06, mbak-mbak, kakak-kakak, dan adik-adik 

mahasiswa. Semua menjelma lukisan pelangi kenangan yang terbingkai begitu 

indah.   

15. Himaseperta, HMI, LS-Mata dan semua rekan-rekan organisasi terima kasih 

atas kebersamaan yang telah dilakukan baik suka maupun duka selama penulis 

menjadi bagian dalam organisasi yang telah memberikan pengalaman, 

pengetahuan, dan pembelajaran yang berharga dan indah saat tiba waktunya. 

Semoga Allah membalas budi baik yang telah diberikan kepada penulis dengan 

barakah yang sempurna.  Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum 

sempurna.  Dengan segala kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi 

ini dapat bermanfaat bagi pembaca. 

 

Bandar Lampung,   November 2010 

Penulis, 

Astari Aulia Pramesywari 


