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karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana 

mestinya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, sang 

pembawa pencerahan dalam kehidupan umat manusia.  

 

Tesis ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Master Ilmu 
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demi kebaikan tesis ini. 

3. Bapak Dr. R. Pitojo Budiono, M.Si., selaku pembimbing utama, untuk 

arahan, kritik, saran, semangat dan ilmu yang telah diberikan hingga 

penulis mampu menyelesaikan tesis ini.  

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

Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung 

dan sebagai pembimbing kedua, untuk bimbingan, kritik, saran, semangat 
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