
 

 

 

 

 

 

SANWACANA 

 

Alhamdulillahirrabbil’alamiin, dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah 

SWT, atas karunia dan rahmat-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Upaya Penegakan HAM Dalam 

Konflik Agraria PT BSMI di Kabupaten Mesuji (Study Pada Masyarakat 

Sritanjung, Kagungan Dalam Kecamatan Tanjung Raya dan Nipah Kuning 

Kecamatan Mesuji). 

Skripsi ini terselesaikan berkat motivasi, bantuan, bimbingan, dan arahan dan dari 

berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima 

kasih yang tulus dan tak terhingga kepada : 

1. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus Dosen pembahas dan penguji 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Pemerintahan. Terimakasih atas bimbingan dan arahan selama penulis 

menempuh pendidikan di Jurusan Ilmu Pemerintahan. 

3. Dosen pembimbing skripsi Dr. Pitojo Budiono,M.Si. Rasa syukur saya 

ucapkan karena telah diberi kesempatan untuk dibimbing oleh seorang 



Doktor seperti bapak. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang tidak 

bisa diukur oleh apapun.  

4. Dosen pembimbing skripsi, Ibu Dwi Wahyu Handayani S.IP, MA 

Terimakasih sudah menjadi Dosen sekaligus teman bertukar pendapat 

tentang banyak hal. Semoga pengabdian masyarakat ibu segera terwujud 

dan terlaksana dengan lancar. Amiin. 

5. Bapak Arizka Warganegara S.IP, MA. Terimakasih sudah menjadi Dosen 

sekaligus pembimbing selama saya menyelesaikan study di Jurusan Ilmu 

Pemerintahan. Terimakasih sudah banyak mendukung berbagai kegiatan 

yang saya kerjakan.  

6. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Pemerintahan serta staf di Fakultas Ilmu Sosial 

dan Politik. Terimakasih atas ilmu dan arahan administrasi untuk penulis 

selama masa kuliah. 

7. Bupati Kabupaten Mesuji, Bapak Khamamik, SH. Kanda Najmul Fikri dan 

seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Mesuji yang sangat membantu 

penulis dalam penyelesaian skripsi ini. 

8. Kanda Imbron dan kak Nerry Terimakasih atas tumpangan selama saya di 

Mesuji, semoga kalian menjadi keluarga yang bahagia. 

9. Jajaran Pemerintah Desa dan seluruh masyarakat Sritanjung dan Kagungan 

Dalam dan Nipah Kuning. Terimakasih sudah banyak direpotkan dalam 

menyelesaikan skripsi ini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali dalam 

suasana yang lebih baik  

10. Kedua orangtuaku tercinta, Abi dan Mami. Abi, akhirnya Titah wisuda 

yah?. Tidak dibayangkan sebelumnya anak seorang supir angkot 



menyandang gelar sarjana. Apa yang tidak mungkin didunia ini bukan?. 

Terimakasih sudah susah payah mengumpulkan selembar dua lembar uang 

receh untuk mengantarkan Titah menyandang gelar sarjana. Mohon maaf 

jika peluh atas rasa panas matahari atau dingin karena hujan badai selama 

Abi mencari uang untuk menghidupi kami belum bisa dibayar dengan 

kebanggaan lainnya. Titah hanyalah seorang anak yang tidak mungkin bisa 

membalas semuanya meskipun dengan milyaran bakti. Panjang umur Bi, 

masih banyak kebanggaan yang mau Titah tunjukkan.  

Mamiku tercinta, ini hadiah ulangtahun untuk Mami. Seharusnya tahun 

lalu ya.. Alhamdulillah Mami masih umur panjang. Hanya itu yang Titah 

minta setiap berdoa sama Allah Subhanahuwataala. Supaya Mami umur 

panjang, sehat selalu dan terus ada disamping Titah mendukung semua apa 

yang Titah lakukan. Terimakasih sudah menjadi penyejuk kala Titah 

ketakutan atas hal-hal yang terjadi didunia ini. Mi, tidak ada dunia ini anak 

yang tidak ingin membahagiakan orangtuanya, membuat bangga kedua 

orangtuanya. Mungkin ini hanya kebahagian kecil yang Titah 

persembahkan untuk segala perjuangan Mami untuk membuat kami 

bahagia. Semoga kelak Titah bisa menjadi ibu seperti Mami yang terus 

berjuang untuk suami dan anak-anaknya. Sehat terus Mi, Titah masih 

sangat butuh perlindungan seorang ibu. Janji-janji masa depan yang lebih 

baik akan Titah genggam erat. Mohon restu dan ridho atas segala 

keputusan-keputusan akan Titah jalani dalam hidup Titah.  

11. Adik-adikku Angga dan Egy. Meskipun Titah menjadi seseorang, tidak 

akan pernah berarti jika kalian berdua belum menjadi seseorang. 



Berubahlah Dek, kalianlah kebanggaan Abi dan Mami sesungguhnya. 

Terimakasih sudah menjadi teman bertengkar dan memberikan tawa 

paling nyata dalam hidup ini. Terimakasih udah mengingatkan Titah untuk 

segera wisuda. Titah masih punya mimpi pengen ngeliat kalian jadi 

sarjana juga bagaimanapun caranya. Semoga kelak itu bisa terwujud. 

Amiin 

Adek Putri dan Feby belajar yang rajin Putri. Belajar yang rajin. Belajar 

yang rajin. Cuma itu pesen Titah sama kalian, supaya kamu bisa punya 

banyak prestasi. Adek Feby, Inun yang selalu menjadi bayi dikeluarga. 

Pemberi tawa dan penghapus rasa lelah dalam hidup ini. Nanti Titah ajak 

kamu keliling dunia, bukan cuma ke Bandung aja. Amiin 

12. Keluarga besar dan sepupu-sepupu tercinta terutama untuk Abi ndut, Ayah 

Sikin, Abah dan Engah, Uni, Yovita dan Kak Heni. Terimakasih sudah 

banyak memberikan semangat dan dukungan dalam meraih gelar sarjana 

ini. 

13. Seseorang yang kukenal baik sebagai Ahmad Faizal. Jika pada kemudian 

hari bukan aku yang kau temui dan itu membuatmu bersedih. Ingatlah, 

seseorang pernah begitu bahagia dalam kikuk jumpa pertamanya 

denganmu. Aku. Jika pada kemudian hari tiada lagi yang kau tunggu 

sebab seseorang yang bukan Aku telah membuatmu merasa utuh, ingatlah 

telah kurelekan kita sebagai singgahmu yang tidak dapat kusanggah. 

Terimakasih sudah bersedia mengenalku, mendukungku, mencintaiku, 

berkorban luarbiasa untukku selama dua tahun ini diantara banyak 



kemungkinan yang lebih baik untukmu. Semoga Allah menakdirkan baik 

untuk kita.  

14. Sahabatku tercinta Maya Lupita Sari Amd.Kep Terimakasih sudah 

menjadi sahabat terbaik. Saudara selamanya. Sorry men kalo sering gue 

repotin. Jangan jauh-jauh dari gue. Kita kejar passion kita yah!. TIM 5. 

Perjalanan ke Bali memang menjadi kesan terdalam ya men. Lian Ifandri 

S.IP. Men, semoga kamu bisa dapatkan apapun yang kamu ‘harapkan’. 

Mohon maaf atas segala kesalah fahaman. Semoga kita bisa saling 

menghargai perasaan persahabatan kita. Terimakasih sudah menjadi 

pendengar. Sama dengan kamu, aku juga percaya kelak aku bakal jadi 

saksi hidup seorang Lian menjadi besar namanya, sukses karir dan 

hidupnya. Semoga berhasil. Amin.  Ramadhan Nawawi, Men kalo aja 

gue tau emak bakal pergi sebelum lo jadi sarjana. Gue pasti bakal lebih 

menyemangati lo dari kemaren-kemaren untuk mengejar gelar ini. 

Semangat men. Lo harus selesaikan secepat mungkin! Terimakasih sudah 

menjadi sahabat yang luar biasa setahun ini. Terimakasih sudah menemani 

perjuangan ini. Semoga kesuksesan dan kebebasan finansial secepat 

mungkin kita raih. Amin. Wira Kurniawan S.IP, Bujang raksasa. 

Hehehe. Ternyata raksasa gue cengeng. *ups. Lo punya semangat men, 

sukses gak harus jadi PNS bahkan lo bisa dapetin lebih dari itu. Banyak 

banget peluang diluar sana. Tetap semangat dan langgeng sama Nisa. 

Tabligh Setiawan S.Pd, Penyempurna persahabatan kita. Belakangan ini 

Aku kehilangan kamu men, kamu masih belum nganggep aku saudara ?. 



Makasih sudah menemani tertawa tentang banyak kekonyolan. Aku pasti 

kangen karoeke sama kamu men.   

15. Teman-teman Jurusan Ilmu Pemerintahan Randy Subangun, lo harus ajak 

gue naik gunung pokoknya. Esha Enanda, kartu lo ada di gue men. Jangan 

lemah please. Hahaha. Yul, Ridhal, Bangun, Destony, Fei, Yusi, Gustyari, 

Via, Tata, Mellysa, Riana, Arnadi, Imam, Yoga, Awo Mba Dian, Novita, 

Tetra, Ibe, Yoga dan semua teman-teman jurusan yang tidak bisa di 

sebutkan satu-satu. Terimakasih sudah menjadi teman seperjuangan. 

16. Keluarga besar KKN Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu 

Kabupaten Waykanan. Keluarga Bapak Wilma Fadli terimakasih sudah 

menjadi keluarga baru selama kami dirantau. Altry Novia S.IP makasih 

sudah menjadi sahabat kekonyolan selama kuliah. Kapan kita menghayal 

yang lebih sampah dari menghayal dikamar mandi em? Hahhaa. M. Faisal 

SF,SH. Dimasqy Siregar, Andreas DRS S.P, Deki Ed Saputra S.H, Ferry 

Panangkidan, Mawarni Pakpahan, S.Si. Yuliana Setiarini, S.Si dan Elsi 

Viana Panggabean S.H terimakasih sudah menjadi keluarga 40 hari yang 

begitu menyenangkan. Semoga kita sukses dengan jalan masing-masing. 

17. Prenciese Rizky, Riska, Uus, Mirta, Ulil dan Rifa’i. Semoga persahabatan 

kita terus abadi hingga akhir usia. Amiin  

18. Teman-teman aktivis Teknokra terutama angkatan 40. Rudyansyah, 

Inayah, Indarti, Ratna, Nope dan Syara Semoga kita bertemu dalam waktu 

yang lebih baik. Komunitas Berbagi Cinta Lampung, Komunitas Penyala 

Lampung terutama Kak Citra terimakasih sudah menjadi kakak terbaik 

yang selalu maklum menghadapi banyak kekhilafan aku. Hehe. Kak 



Mezan, maafin Aku ya. Do’a yang mama papah kamu tulis itu bener-

bener buat aku tersentuh, pasti sangat bahagia jika bisa menjadi bagian 

dari keluargamu. Semoga segera menemukannya. Temen-temen Kelas 

Inspirasi Lampung, @1000_Guru, Indonesian Culture and Nationalisme 

2014, Indonesian Youth Confeerance 2014, Youth_ESN 2013 dan 

JJELampung. Maaf tidak bisa disebutkan satu-satu. Tapi percayalah saya 

sangat bangga menjadi bagian dari kalian.  

19. Adik adik luar biasa di Pulau Tegal, TPA Nurussalam, Panti Asuhan dan 

adik-adik dampingan. Terimakasih sudah memberikan energi positif dalam 

jiwa saya. Energi kebahagiaan dan rasa syukur yang teramat mahal 

harganya. Saya bangga dan bersyukur bisa menyaksikan senyum paling 

ikhlas dari bibir kecil kalian. 

20. Seluruh pihak yang sudah mendukung skripsi ini namun tidak bisa 

disebutkan satu-persatu. Terimakasih. 

 

Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan 

kalian. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kelangsungan proses 

pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat di Universitas Lampung. 

 

Bandar Lampung,  4 Februari 2015 

Penulis, 

 

 

Virda Altaria Putri 

 

  


