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Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
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4. Bapak Syamsul Ma’ arif, S.IP, M.si. selaku pembimbing utama yang telah 

memberikan nasehat, arahan, ilmu, waktu, dan tenaga selama proses 

pendidikan dan penyusunan skripsi ini hingga akhir. 

5. Bapak Dr. Bambang Utoyo, M.Si. selaku pembahas dan penguji yang telah 

membantu perbaikan melalui kritik, saran, serta masukan yang diberikan 

demi kesempurnaan skripsi ini hingga akhir. 

6. Bapak Dr. Dedy Hermawan, S.Sos, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu 

Administrasi Negara. 

7. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Lampung. 

8. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Staf Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik yang telah mewariskan ilmunya dengan penuh 

kesabaran dan keikhlasan serta membimbing penulis selama menempuh 

studi. 

9. Kepada Sahabat-sahabatku Angga yang semakin sibuk dengan 

pekerjaanya, Guruh yang ingin ngerantau ke abu dhabi, Ruli yang semakin 

sibuk dengan Emailnya, Mamang yang semangat ngerjain skripsinya, adi 

gunawan yang selalu ngilang, Hendi yang terus semangat dengan tujuan 

jadi Presiden BEM, Ambon yang ingin jadi juragan emas, Adi purnomo 

yang mau jadi artis. Nanda yang semakin ceria setelah gelar SAN-nya, 

Fika yang selalu ngoceh, Tina yang semakin sibuk dengan pekerjaannya, 

Senja yang selalu sabar dan setia sama guruhnya,  terima kasih kalian udah 

jadi keluarga yang baik, kenangan pahit manis kita selama ini tidak akan 

pernah aku lupakan. Buat saudara himagara alaseroban (2009), 



Rioga(Oge) cepet lagi wisuda, Tendi(om) calon pejabat pesawaran, 

Fahmi(ex-Gub) gemukin lagi badan itu, Adi(jawa) anak band banget, 

Torik-Nelson ini hantunya ane 09 suka ilang suka muncul sendiri, Apriza, 

Andri(iwo), Bahri(panjang), Deki, Waya, teman-teman yang baik, dan 

wanita-wanita Alasserobban Ane 09, Yessy(bendum), Intan(bebek), 

Dewi(piping), Fitri(uni), Ristra, Dina, Deril(bude), aisyah, Irma, anggi, 

eka, nova, gustia, layla(lele),rahma, Dewi (Dedew), kiki, nurul, nina,   

septi, riyanti, listi, tasya, olieng, terimaksih sudah diberikan keluarga-

keluarga yang baik seperti kalian. 

10. Teman-teman Himagara Fisip Unila yang telah banyak memberikan spirit 
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ANE 2001 (bang ari, bang gigin, bang arpan), ANE 2005, (Bang arwin 

dkk),  ANE  2006 (bang fajrin, bang viko, bang panji, bang doni, bang 
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ANE 2011 ( Aji, Akbar, Pilar, Rio gendut, Rosyit, Menceng, fredy, toto, 

vike, cristi, david, ikhsan,widi,devin dan seluruh generasi Himagara 

ANTIMAPIA teruslah berproses), ANE 2012 ( akbar, nadiril, yaji, icup, 

ucup, danu, denis, berry, alga, dan seluruh teman-teman AMPERA) ANE 

2013 ( pindo,dimas, dan semua angkatan ALAS MENARA) yang telah 



memberi warna selama di HIMAGARA tercinta. Terima kasih atas 

pelajaran hidup, spirit dan bantuannya selama ini. HIDUP HIMAGARA!!! 

11. Teman-teman lintas jurusan di Fisip Unila ( Riski Sos 09, Dodi Sos 
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yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas 

dukungannya. 

 

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada peneliti 
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