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SANWACANA 

 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 

kehadirat Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang 

tak terhingga pada dunia dan seluruh isinya. Shalawat dan salam semoga selalu 

dilimpahkan atas kekasih dan Rasul Allah, Nabi Muhammad SAW yang telah 

membawa dan menyampaikan rahmat Allah kepada seluruh umat manusia. 

Dengan mengikuti kitab Allah dan sunnah Rasulullah, penulis dapat menjalani 

setiap hari dengan penuh rahmat sehingga penulis dapat pula menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. 

 Dalam skripsi ini penulis membuka permasalahan dari lemahnya fungsi 

lembaga pengadilan dalam menyelesaikan konflik agraria sebagai salah satu 

masalah hukum yang sangat kompleks di Indonesia. Kekuasaan 

menyelenggarakan lembaga pengadilan merupakan salah satu kewenangan dan 

tugas penting pemerintah di negara hukum seperti Indonesia ini. Oleh karena itu, 

pembangunan lembaga pengadilan yang khusus menangani konflik agraria 

menjadi sangat penting untuk dikaji, yakni dalam rangka pembangunan institusi 

peradilan di Indonesia. Ide inilah yang coba penulis kaji dan teliti dalam skripsi 

ini, berupa penulisan tentang sejarah kelembagaan penyelesaian konflik agraria 
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untuk menemukan solusi terkait bentuk pengadilan khusus konflik agraria yang 

tepat untuk Indonesia. 

 Penulis menyadari bahwa di samping masih banyak kekurangan tapi 

skripsi ini dapat diselesaikan dengan cukup baik, dengan adanya dukungan, 

bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil. 

Dengan demikian, pada kesempatan ini penulis inginn menyampaikan rasa hormat 

dan ucapan terima kasih yang tulus kepada: 

1. Bapak Rudy, S.H., LL.M., LL.D., selaku Ketua Bagian HTN dan 

Pembimbing 1, terima kasih telah sangat membantu dan banyak 

memberikan bimbingan maupun dukungan kepada penulis selama 

pengerjaan skripsi ini, serta memberikan pinjaman buku-buku, banyak 

ilmu yang sangat luas dan bermanfaat kepada penulis. 

2. Bu Martha Riananda, S.H., M.H., selaku Pembimbing 2 dan Sekretaris 

Bagian HTN, terima kasih telah membantu penulis selama proses 

pengerjaan skripsi. 

3. Bu Yulia Neta, S.H., M.H., selaku Pembahas 1, terima kasih telah 

memberikan masukan yang bermanfaat untuk skripsi ini. 

4. Bapak Iwan Satriawan, S.H., M.H., selaku Pembahas 2, terima kasih telah 

memberikan masukan yang bermanfaat untuk skripsi ini dan selaku Ketua 

Pengurus Ruang Baca yang telah menyediakan penyelenggaraan fasilitas 

ruang baca yang sangat bermanfaat untuk membantu penulis memperoleh 

bahan-bahan untuk mengerjakan berbagai tugas kuliah terutama skripsi ini. 

5. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.. selaku Dekan Fakultas Hukum dan 

Pembimbing Akademik penulis. 
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6. Bapak Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H., selaku Ketua PKKP-HAM Unila, 

terima kasih telah memberikan kesempatan dan ruang pada penulis untuk 

memperoleh ilmu yang berlimpah, pengalaman yang hebat, dan tempat 

berproses yang baik, serta memberikan banyak dukungan, bimbingan, dan 

bantuan secara moril maupun materil pada penulis untuk membantu 

meningkatkan kualitas diri penulis. 

7. Bapak Dr. F.X. Sumardja, S.H., M.H., terima kasih telah membagikan 

ilmunya yang bermanfaat. 

8. Bapak Fathoni, S.H., M.H., terima kasih telah membantu dan memberikan 

pembelajaran yang tidak didapat di kelas. 

9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Unila, khususnya bagian Hukum 

Tata Negara, Bapak Muhtadi, S.H., M.H., Bapak Armen Yasir, S.H., 

M.H., Bapak Zulkarnaen Ridwan, S.H., M.H., Bapak Yusdianto, S.H., 

M.H., Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H., Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H., 

Ibu Dr. Yunani Hasyim Zum, S.H., M.Hum., Bapak Ade Arief, S.H., 

M.H., terima kasih telah memberikan banyak pembelajaran dan wawasan 

kepada penulis. 

10. Rekan-rekan HIMA HTN angkatan 2011, Herra, Elsha, Maryanto, Daniel, 

Virgi, Ferry, David, Agung, Yonathan, Ridho, terima kasih telah menjadi 

rekan belajar dan berbagi ilmu selama kurang dari 2 tahun ini. 

11. Adik-adik HIMA HTN angkatan 2012, James Reinaldo, Dewi, Utia, 

Shabrina, Ratna, Pipin, Dwi Zein, Deka, Husein, Sumaindra, Anas, serta 

kakak-kakak HIMA HTN angkatan 2010, Sinta Septiana, S.H., Charlyna 
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Shinta, S.H., Aristo Evandy, S.H., Indah Maulidiyah, S.H., dll., terima 

kasih untuk semangat dan dukungan yang sangat baik untuk penulis 

12. Rekan-rekan PKKP-HAM Unila, James Reinaldo, Dewi, Farid, Bonifa, 

Anggun, Desi, Rico, Ade, Edius, Dea, Cornelius, terima kasih untuk 

kebersamaan dalam berbagi ilmu, cerita, dan pengalaman selama 2 tahun 

ini, semoga kita segera menjadi anak-anak bangsa yang sukses, berhasil, 

berguna, dan membanggakan keluarga, teman-teman, dosen-dosen, dan 

bangsa, serta semoga silaturahim ini terus tersambung dan berjalan dengan 

baik. 

13. Teman-teman terbaik, Andi Mekar Sari, Ayu Kumala Sari, Dewi 

Yuliandari, Herra Destriana, Iis Priyatun, Ika Ristia, Ines Septia, Citra 

Febria, terima kasih banyak kawan terbaik untuk waktu yang sudah 

dihabiskan bersama dan perhatian yang selalu diberikan pada penulis 

selama menempuh pendidikan di Unila, semoga pertemanan ini tetap 

terjalin dan terjaga dengan baik ke depannya, serta Andika, Dhaniko, Beni 

Prawira, Kresna, Indra Budi, Asa, terima kasih untuk bantuannya selama 

ini sebagai teman yang sangat baik selama penulis menempuh pendidikan 

di Unila. 

14. Kanda, Yunda, teman-teman, dan Adinda di HMI Komisariat Hukum 

Unila. 

15. Sahabat terbaik, Liyana Trie Hayati, Anida Yusrannita, Risma Hanifah, 

Silvy Nurfitri, Wilda Fajrin, Pipit Fitriani,  

16. Keluarga tercinta, Luthfiah Mussawa (mama) dan Abdul Rahman 

Baraqbah (abah), Fachri, Fariz, Farhan, Faghih, yang telah menjadi 
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sumber inspirasi dan semangat terbesar penulis, terima kasih untuk setiap 

waktu dan tenaga yang dicurahkan untuk memberikan pendidikan dan 

pembelajaran hidup yang sangat berharga, serta perhatian, do’a, dan kasih 

sayang luar biasa yang selalu ada mendampingi penulis selama ini 

sehingga penulis dapat melalui perjalanan hidup ini dengan baik dan akan 

terus menjadi lebih baik kedepannya. 

17. Keluarga besar tersayang: Rafida, terima kasih untuk kebersamaan 

menjadi saudara perempuan terdekat penulis yang telah berbagi kamar, 

berbagi cerita, dan berbagi waktu yang tidak pernah penulis dapatkan 

sebelumnya selama 4 tahun ini; Bu Adah, dan Tante Nina; seperti 

pengganti keberadaan mama selama penulis tinggal di Lampung,  terima 

kasih untuk perhatian, kasih sayang, doa, dan banyak pelajaran hidup yang 

telah dibagikan pada penulis selama 4 tahun ini; Ami Iyek, Ami Dillah, 

Nafila, Hania, Hasyim, terima kasih untuk kasih sayang dan kesempatan 

menghabiskan waktu bersama, serta dukungan dan bantuan selama penulis 

tinggal di Lampung. 

Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis 

mengucapkan terima kasih atas doa dan dukungannya selama penulis menempuh 

perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT. memberikan 

balasan terbaik untuk semua pihak yang sudah sangat membantu penulis. Pada 

skripsi ini penulis memiliki harapan bahwa karya kecil yang sederhana ini dapat 

berguna dan bermanfaat untuk pembelajaran kita semua. Amin. 

 

 
 


