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Alhamdulillah puji syukur penulisucapkan atas segala berkah yang diberikan oleh
Allah SWTserta berkat do’a dan restu dari orang tua tercinta sehingga saya dapat
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mewariskan ilmunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta
membimbing penulis selama studi.
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Eksekutif DAMAR, Bapak Ahmad Sofiyan Hadi selaku Manager
Program, Bapak Drs. Ikram, M.Si selaku Kordinator Kajian dan
Pendidikan Publik, Bapak Agus Triani, SH selaku Pelaksana Penanganan
Kasus, Ibu Novi R.S.Sos selaku Pelaksana Pengembangan Jaringan, serta
seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah
membantu dan memberikan kemudahan dalam penulisan skripsi ini,
terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan keramahtamahannya
kepada penulis.
7. Kedua Orang Tua tercinta (Alm)Papah Herry Arda dan Mamah Artati.
adik-adikku Fahri Hermawan dan Verren Oktarini, terima kasih untuk
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bro, agung, boncu beserta yang lainnya maaf tidak bisa disebutkan satu
persatu. Serta kakak-kakak Adm. Negara 2008, joko, ucok, cindang, ferli,
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terima kasih banyak.
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