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doa dan dukungan dari papa dan mama menjadikan penulis mendapatkan

kesuksesan  dalam rencana hidupnya demi memberikan manfaat yang terbaik

bagi agama, negara, dan keluarga. Aamiin Ya Allah Ya Rabbal’alamin.



12. Terima kasih untuk sahabat sekaligus saudara-saudaraku Mb Sari, Mb Fanny,

Mb Devita , Ses Raegina, Mb Seva, Mb Kiki, Kak Edo, Thia, Mb Desy,

Dimas, Rama. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah ada disamping saat

suka, duka serta kebersamaan dan dukungannya.

13. Buat sahabat seperjuangan pembuatan skripsi dalam mewujudkan cita-cita

masa depan yang lebih baik, Ria, Laras, Nisa, Destriana, Wulan, Esa, Putri,

Nurul yang selalu siap untuk membantu, memberi saran dan semangat.

14. Pramata Senja, S.T , terima kasih untuk segalanya yang telah kau berikan

selama ini, yang selalu mendo’akan dan mendukungku. Terima kasih banyak

telah memberikan banyak pelajaran yang berarti.

15. Terima kasih juga buat keluarga besar ADUSELON (Angkatan ke Dua Belas

Sekelompok Mahasiswa Publik Administation : Pandu, Desmon, Tio, Rizka,

Erisa, Datas,Woro, Yulia, Hadi, Bunga M, Bunga J, Fadri, Jodi, Ade,Rofi’I,

Julian, Anisa, Meri, Nuzul, Helsi, Lica, Lusi, Oyen, Sari S, Dita, Gusti,Satria,

Aden, Hepsa, Abil, Ali, Intan, Karina, Shella, Shelli, Loy, Bogel, Uyung, Ali

Syamsuddien, Rachmani, Rahman. Untuk Nurul, Hani, Dewinta, Maritha,

Maya L, Eeng, Indah P, Indah, Yogis, Anjas, Ade, Aris, Enggi, Rombongan

Batak (Sari, Jeni, Ani, Selly dan Dora), Izal, Gideon, Wayan, Ardiansyah,

Daus, Gery, Cita,yang sudah jadi teman selama kurang lebih 4 tahun ini,

semoga bisa jadi teman di masa depan juga amin ya Allah.

16. Sahabat-sahabat Kuliah Kerja Nyata Januari 2013, Ona, Rendri, Ikhsan,

Satria, Fizi, Tama, Mariana, Dewi, Mei, Prisca, Wita, Mery . Terima kasih

telah membuat penulis, berusaha, dan termotivasi. Terima kasih karena

pilihan tersebut peneliti dapat bertemu sahabat, teman yang baik, orang-orang

hebat, pengalaman serta pengetahuan yang sangat berharga.



Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan

akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan
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