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pengetahuan di FISIP Universitas Lampung serta para  pegawai dan karyawan 

yang senantiasa ikhlas dalam melayani administrasi dan segala sesuatu 

keperluan akademik yang dibutuhkan penulis; 

7. Pimpinan perpustakaan beserta karyawan, baik perpustakaan FISIP maupun 

perpustakaan Universitas Lampung, yang telah memberikan pinjaman buku-

buku literatur yang dibutuhkan oleh penulis; 

8. Rekan-rekan di Kantor Pemerintah Kota Bandarlampung yang senantiasa setia 

memberikan input data dan informasi yang penulis butuhkan dalam 

penyelesaian tesis ini;  
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penyelesaian tesis ini; 

10. Kedua orangtuaku yang selalu memberikan motivasi dan do’a-do’a sucinya, 
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11. Kakak-kakakku dan adik-adikku tercinta yang selalu mendo’akan penulis 

dalam mencapai cita-cita dan menanti keberhasilanku.  
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