
 

    SANWACANA 

 
 

ِحْيِم ْحَماِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ
 
 

  Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 
 
 

Alhamdulillah, Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala 

atas segala limpahan rahmat, karunia, dan kasih sayang-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “Resolusi Konflik Berbasis Good Governance  

(Studi Kasus Konflik Desa Agom dan Desa Baliniraga Kabupaten Lampung 

Selatan)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar 

Sarjana (S1) pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Lampung. 

 

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada semua pihak 

yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis 

menyampaikan rasa terima kasih secara khusus kepada ayah dan ibunda tercinta 

yang tidak pernah lupa memberikan doa dan restunya, dukungan moril dan spiritual 

serta harapan dan kasih sayangnya kepada penulis.  

 

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis 

selalu mengharapkan saran dan kritiknya yang membangun dari pihak pembaca 

yang arif guna tugas selanjutnya di masa yang akan datang. Pada kesempatan ini 

penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Kedua orangtua penulis, Habibah Tul Umaya, BBA sebagai Ibu Juara satu 

sedunia dan Rusdiyanto (Ayah tercinta), semoga ini awal yang indah bagi 

penulis agar dapat membahagiakan ayah dan ibu lebih dari sekarang. Semoga 

dengan usaha, ikhtiar, dan do’a restu, penulis akan sukses dan membahagiakan 

serta memberikan yang terbaik bagi keluarga. Aamiin ya Allah. 



2. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara dan Pembimbing utama yang telah banyak memberi 

arahan, saran dan nasehat sehingga penulis dapat memperbaiki dan 

menyelesaikan skripsi ini. Pendidikan dan Ilmu yang bapak ajarkan menjadi 

modal penting yang tidak akan terlupakan bagi penulis 

3. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A, selaku dosen pembimbing pembantu yang banyak 

memberi masukan, bimbingan dan nasihat sehingga penulis dapat memperbaiki 

kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini. Motivasi yang ibu berikan semoga 

bisa mengantarkan saya sekolah ke luar negeri. Aamiin.  

4. Bapak Nana Mulyana, S.IP, M.Si, selaku dosen pembimbing akademik (PA) 

yang turut membantu  memberi kemudahan dan motivasi kepada penulis selama 

kuliah. 

5. Ibu Dr Bartoven Vivit, S.Sos., M.Si, selaku penguji utama yang telah 

memberikan kritik, saran serta pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan 

dan menyempurnakan skripsi ini 

6. Segenap civitas akademika, dosen pengajar atas bimbingan dan ilmu yang telah 

diberikan; serta para karyawan yang ramah atas segala bantuannya yang telah 

diberikan. 

7. Adik-adikku ( Muhammad Pebriyansyah dan Jimmi Ade Putra) yang telah 

memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, kita harus sukses dan 

membahagiakan kedua orang tua kita. Semoga niat baik kita mendapat 

kemudahan dan keberkahan dari Allah SWT. Aamiin Ya Allah 

8. Segenap Informan penelitian : Rizani Puspa Wijaya, S.H selaku Dewan Pakar 

MPAL Provinsi Lampung, AKP Mulyadi selaku Kapolsek Sidomulyo,  AKP. 



Parkhan, S.H sebagai Kepala Satuan Sabhara Polres Lampung Selatan, Drs. 

Danial Usman sebagai Kepala Bidang Linmas dan Penanganan konflik Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan, Letkol. Sugeng 

sebagai Pasi Intel Dandim 0421 Lampung Selatan, I Made Sumitre Sebagai 

Ketua Parisade Desa balinuraga, I Made Santre Sebagai Kepala Desa 

Balinuraga, Mukhsin Syukur sebagai Kepala Desa Agom, Rohimi sebagai ayah 

dari pemudi agom, Febtya Manibra Veralona sebagai pemudi desa Agom yang 

membantu proses pendekatan kepada warga serta seluruh pihak yang tidak bisa 

disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 

atas bantuan dan keramahtamahannya kepada penulis. 

9. Sahabat seperjuangan Didi Sudarmansyah, S.Pd, Astra Dian Marta dan 

Oktoriadi. Teman-teman SMA Rafli, Herdy, Rofi. Semoga kita sukses Dunia 

Akhirat ya.  Aamiin Ya Rabb 

10. Keluarga Besar Administrasi Negara Bang Mip (Bang sekarang aku udah ngerti 

apa itu yang namanya mahasiswa plus plus hehe), Ka Puja (jazakallah akhi atas 

semangatnya), Ka Anugrah, Bang Mora (makasih ka atas bantuan share-nya) 

ANE 2007 (Ka Agung, Ka izul, Ka Anjar), ANE 2008 (Dito, Joko, Mba Anisa 

Lestari, Mba Anisa Agustina, Mba Irma, Mba Siah, Mba Linda, Mba Susi), 

ANE 2010 (Fadri, Pandu, Yulia, Erisa, Tio, Dita, Desmon, Triyadi), ANE 2011 

(Esha,Suci,Toto,Akbar,Vike), ANE 2012 (Eko, Johansyah, Sholeh, Bayu, Yogi, 

Endri, Firdaus, Annisa, Erna, Ria, Novita Mona, Ridha, Nadiril). Terima kasih 

atas semangat dan bantuanya selama ini semoga sukses untuk kita semua. 

11. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara 2009 Guruh (kapan nikah 

gur), Ruli (Makasih udah buka jalan, semangat li pasti lulus koq), Angga (kalo 



mau beli mobil gue hubungi lo ya), Agus (Kurangin bacandain orang gus hehe), 

Agus Indra (Serius lo mau jadi Bupati Way Kanan hehe), Torik, Tendi, Distian 

(Atur waktu buat skripsi bro biar lulus trus  kita bisa buat perusahaan bareng), 

Dewi Mustika Sari (Makasih bantuan dan perhatianya  semoga ya), Fika, 

Wiwit, Nanda, Martina, Rahma (seneng bisa kenal kalian), Layla (semangat le 

makasih bantuanya), Gustia (salam buat temen mu itu ya hehe), Fahmi si 

mantan gubernur, Adi Purnomo (gua boleh gabung band lo ya di hehe), Adi 

wong kito galo, Apriza si kalem, Fitri si Uni (makasih bantuanya), Intan, Yessi, 

Agnes Deril, Eka, Oling,Tasya Id Hafiza, Septi, Ristra, Ridho, Lita, Dina, Nina, 

Yosi (turun lagi dari gunung itu yos hehe), Arum, Marta, Nova, Rianti (Salam 

Lestari), Nurul Chusna, Kartika, Listiati (aktivis mahasiswa perempuan ayo kita 

aksi hehe makasi banyak bantuanya selama ini semoga kita sukses dunia 

akhirat). Terima kasih atas pelajaran hidup, spirit dan bantuannya selama ini. 

Terima kasih juga untuk canda tawanya. HIMAGARA 2009 sweet memory. 

12. Teman teman FSPI FISIP UNILA Ka Nugroho, Ka Taufan, Ka Guntur, Mba 

Desti, Mbk Zulaikha, Merli, Mba Annisa valentine,  Ratih, Windi, Hanifah, 

Fitri, Yurlian, Meilia, Yulia, Ayu Sekar, Syarif, Ismail, Anugrah, Fuad, Bayu, 

Hengki, Anda dan adik adik Laskar Muda FSPI angkatan 2010, 2011, 2012. 

Tetap  istiqomah di Jalan Dakwah, Jaga Ukhuwah, Semoga kita di pertemukan 

di Surga-Nya kelak. Aamiin Ya Rabb. 

13. Teman teman seperjuangan BEM UNILA, Arjun Fatahilah dan Nanda Satriana 

(Presiden dan wakil Presiden), Ezed qyoko (makasih bu Asmen atas bantuanya), 

Mbk Serly (makasih mbk kenang kenangan Handphonenya), Mbk April, Mbk 

Rian Diasti, mbk Zahra,Mbk Firda (Semangat Lulus mbk hehe), Amin, Pimal, 



Ervan, Ari, Aan, Ka Yogi, Roni (ayo kita diskusi dan aksi lagi). Dek liyana dan 

Brian, Staf Kementrian Kebijakan Publik (Diah, Aziz, Evi, Bayu dan Agung)             

Idealis harga mati untuk Perubahan yang lebih baik. Aku akan rindu dengan 

teriakan ini kawan. Hidup Mahasiswa !!! 

14. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang 

tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas 

dukungannya. 

 

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis 

semoga mendapat balasan dari Allah SWT dan penulis meminta maaf apabila ada 

kesalahan tanpa sengaja dan yang pernah tersakiti dalam kehidupan penulis.  

Semoga skripsi ini bermanfaat. Jazzakallah Khairan Katsir 

 

 

                                                                 Bandar Lampung, 30 Januari  2014 

                                                                               Penulis, 

                                       

 

 

 

                                                                               Hendi Renaldo 

                               

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

      

 


