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Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas segala berkah dan kesehatan yang

diberikan oleh Allah SWT serta berkat do’a dan restu dari orang tua tercinta

sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat

untuk mencapai gelar sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Terselesaikannya karya tulis ini adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa bagi

penulis setelah melalui perjuangan yang panjang dan kerja keras. Penulis sadar

bahwa setiap lembaran kerja keras dan perjuangan bukanlah hasil kerja penulis

semata. Selain karena cinta dan kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa yang begitu

besar, karya ini juga terselesaikan atas dukungan, saran, nasihat, dan perhatian

berbagai pihak. Oleh karena itu, merupakan suatu kebanggaan bagi penulis untuk

menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Hi. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial
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dalam menyelesaikan skripsi ini.



4. Bapak Dr.Bambang Utoyo S, M.Si., selaku dosen penguji yang dengan

sabar memberikan masukan, kritik, dan saran yang membangun dalam

penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah

mewariskan ilmunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta

membimbing penulis selama studi.

6. Kedua orang tuaku tercinta, terutama untuk emak tersayang yang dengan

hati emasnya sabar menunggu anakmu yang keras kepala ini menjadi

sarjana, and my tears fall when I wrote this mom, dan untuk ayah yang

begitu cerdas mendidikku sampai saat ini, I just wanna say “Thanks for

your Brilliant DNA”.

7. Ketiga adikku tersayang, (Amri, Icha, Toni) kita begitu berbeda dalam

segala hal, tapi satu persamaan yang tak pernah padam, kita selalu sama-

sama ketika membuat orang tua kita tertawa bahagia, selalu bersama.

8. My Wonder Woman “Mbul” alias Alfrita Rahayu S.E, aku bangga kamu

udah jadi Guru dan Sarjana di umur 21, terima kasih karna kamu selalu

berusaha ngimbangin kelakuan pacarmu yang kurang waras ini, aku cuma

mau bilang “Kamulah satu-satunya alasan aku tetap tinggal di kota ini”.

9. Sahabat-sahabatku yang udah wisuda duluan tapi masih mau ngajarin saya

nulis skripsi ini (Thomas, Agung, Hendy), tanpa kalian aku hanyalah

bunga pasir, maaf salah ketik.



10. Seluruh kawan-kawan Administrasi Negara angkatan 07, kawan kalian

yang paling gila ini akhirnya wisuda juga.

11. Seluruh adek tingkat yang tambah banyak dan susah buat saya ngapalnya,

terima kasih atas perhatian dan waktunya selama saya dikantin eh

dikampus.

12. Temen-temen di kosan Jancoek, terima kasih atas waktu dan tempatnya

saat saya mengerjakan skripsi ini (walau agak susah bedain mana waktu

ngerjain skripsi mana waktu maen Dota).

13. Sahabat sejatiku Aziz Setiawan S.Pd, akhirnya lu pulang juga ke

Lampung, (udah dapet bekal banyak kan selama kuliah di Jogja ? oke

sekarang kita taklukkan kota ini sama-sama, seperti dulu kala).

14. Kawan-kawanku yang luar biasa (Reza, Manshur, Teguh, Rian, Yopi)

terima kasih atas petualangannya ke tempat-tempat yang menarik di kota

ini.

15. Temen-temen di Komunitas Standup Comedy Lampung, terima kasih atas

kegilaan yang selalu kalian berikan, kita selalu bisa tertawa bersama

dimanapun dan dalam situasi apapun, pesanku cuma satu “Jangan pernah

berhenti membuat orang lain bahagia”.

16. Sobat-sobatku di Warung Nongkrong, (Tim, Nampan, Gondrong, Bang

Iman, Fikri, Dika, Abah, Wisren, Lukman, Nanda, Jackie Chen, Bruce

Lee, dan semua yang pernah menggila denganku di WN) kalian adalah



pemberi warna ditiap malamku, karna emang Warung Nongkrong bukanya

malem.

17. Sahabat-sahabat di SMA 12 dulu, terutama “Kaum Kita”, walau kita udah

gak pernah kumpul lagi tapi kebersamaan dengan kalianlah yang pertama

kali kuceritakan pada anakku kelak.

18. Juga untuk teman-teman yang lain yang tidak tertulis, kalian adalah hal

terindah yang dipertemukan Allah dalam hidupku.

19. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan

skripsi ini tanpa terkecuali, yang tidak dapat ditulis satu persatu. Terima

kasih atas dukungan, bantuan, dan doanya.

Akhir kata semoga segala kebaikan dan bantuan serta kasih yang diberikan kepada

penulis diberkati oleh Tuhan dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini
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