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12. Bapak Kamaluddin selaku Kepala Desa Pulau Pahawang dan bapak 

Selamet Riyadi selaku Sekretaris Desa Pulau Pahawang. Terimakasih 

banyak atas waktunya, informasi serta dukungannya guna menyelesaikan 

skripsi ini. 

13. Seluruh Masyarakat Desa Pulau Pahawang, kak Agus, teh Ntu, mas Wid, 

kak Ali, kak Dodi, bang Boy, emak, abah (Alm), teh Bat, pak Syahril dan 

bang Isnen. Terimakasih atas semua informasi dan bantuannya, dalam 

proses pengambilan data dan observasi. 



14. Kedua orang tuaku, Shobirin dan Suryati, yang telah membesarkan, 

mendo’akan dalam setiap sujudnya dan mendidik anak-anaknya dengan 

penuh kasih sayang dan keihklasan. 

15. Adik-adikku tersayang, Siti Pratiwi dan Ibram Sabrani, keluarga besarku 

di Kalianda, Datuk Muh, Uwo Rohana, Ngah Solida, Mak Uda Roziah, 

Mak Su Isnani, Wak Syamsul, Om pur, bang Tama, bang Tomi (Alm), 

Dinda dan khususnya Cik Wati. Kalian selalu membuatku merasa bahwa 

rumah adalah obat dari segala peyakit. 

16. Sahabat-sahabat seperjuangan semasa SMA yang selalu bertanya dan 

mendesak “kapan wisuda?” (Annisa, Rika, Orin) 

17. Keluarga kecil “geng Liar” : Arde (Kom 07), Juharis (Kom 08) Yuditiduy 

(Ane 08). Terimakasih atas kebersamaannya selama ini. 

18. Keluarga Besar UKMF PA CAKRAWALA. BZ, om Mario, Eko, gumpil, 

bg uban, Aria, Nur, Wulan, Fredy, Wilson, Weny, Susi, Toman, buna, 

serut, cemung, nyenyes, iprit, Febry, Teddy, Wahyu, Ridho, iqbal dkk. 

19. Saudara-saudara seperjuangan Adm. Negara 2009 khususnya Listi 

Nainggolan, Martha Tobing, Riyanti, Nova Melasari, Ratna Setya 

Ningrum dan juga Martina Neviana. Terimakasih sudah menjadi sahabat 

sekaligus saudara yang selalu mendukung hingga skripsi ini dapat 

terselesaikan. Serta keluarga besar Ilmu Administrasi Negara FISIP 

Universitas Lampung 

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, akan 

tetapi penulis berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua 
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