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penulis. Terimakasih segala pelajaran berharga yang diberikan kepada penulis
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selama mengikuti proses bimbingan. Terima kasih ibu Maaf ya bu selalu

bikin kesel

5. Ibu Rahayu Sulistiowati, S.Sos., M.Si selaku dosen penguji dan motivator

bagi penulis yang memberikan kritik dan saran serta mengarahkan penulis

dalam mengembangkan skripsi. Terimakasih bu tetap menjadi dosen yang

keren dan ramah kepada setiap mahasiswa/i

6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas segala ilmu yang
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meluangkan waktu kepada penulis untuk diwawancarai memberikan

informasi, masukan, kerjasama sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Keluargaku tercinta yang tak pernah lelah memberikan do’a, pelajaran

berharga serta dukungan kepada ku. Papa yang tak pernah lelah memberikan
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kelak. Kembaranku satu-satunya Ratna Sumarni, yang selalu bantu dalam

doa dan proses menyelesaikan skripsi yang kadang cerewet kalau males-

malesan ngerjain skripsi makasih buat cerewetnya dan yakin aja kalau kita

pasti bisa membuat orangtua kita bahagia. Untuk adik-adikku Nanda dan alif

yang selalu membuat penulis tidak konsen ngerjain skripsi tapi selalu

membuat ketawa disaat lagi penat mengerjakan skripsi terimakasih adik-

adikku tersayang. Keluarga adalah harta berharga untukku dan tak akan

pernah terganti selamanya.

10. Terima kasih untuk seluruh keluarga besarku yang selalu bertanya kapan

wisuda dan terima kasih atas dukungannya.

11. Terima kasih untuk sahabat tersayang sekaligus saudara-saudaraku 4 tahun

lamanya Rahma, Cahya dan tasya yang selalu memeberikan motivasi,

kejujuran dan semangat, yang selalu berbagi suka duka, terus mengejar cita-

cita dan impian kita dan untuk pelajaran berharga yang telah kita dapat
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nanti. Makasih untuk selama ini dan udah mau paham, maafin kalo kadang

masih suka melakukan keslahan hehe. Untuk semangat persaudaraan, dan

persahabatan kita, kita pasti bisa untuk sukses semangaaaattt

12. Terima kasih untuk teman-teman ku yang kece Putri, Nurul, Andria, Maya

Terima kasih atas semua semangat yang telah diberikan

13. Terimakasih juga buat temen-temen ADUSELON, Desmon, Ani, Hadi Tio,

Pandu, Rizka, Erisa, Datas, Woro, Yulia, , Bunga M, Bunga J, Fadri, Yogis,
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