
 

 

 

SANWACANA 
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ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulusnya kepada pihak-

pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 

antara lain : 
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pengarahan, saran serta masukan yang telah banyak membantu penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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telah meluangkan waktu, tenaga, fikiran, bimbingan, pengarahan, saran 

serta masukan yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

5. Bapak Eko Budi Sulistio S.Sos, M.A.P, selaku dosen penguji penulis yang 

telah memberikan kritik, saran dan masukan yang baik kepada penulis 

dalam menyelesaikan skripsi ini. 

6. Bapak Dr. Bambang Utoyo, M.Si, selaku dosen pembimbing akademik 

yang telah memberikan arahan, nasehat, ilmu dan waktu selama proses 

pendidikan hingga akhir. 

7. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara, terimakasih atas segala ilmu 

yang telah peneliti peroleh selama proses perkuliahan semuga dapat 

menjadi bekal yang berharga dalam kehidupan peneliti ke depannya. 

8. Ibu Nur selaku staf jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu 

memberikan pelayanan bagi penulis yang berkaitan dengan administrasi 

dalam penyusunan skripsi ini.  
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Kedaton, dan seluruh pihak informan yang telah memberikan izin 

penelitian serta memberikan informasi, masukan, dan saran sehingga 

skripsi ini dapat diselesaikan.  

10. Terima kasih untuk seluruh keluarga besarku yang tidak bisa disebutkan 

satupersatu, terimakasih atas dukungan secara langsung maupun tidak 

langsung yang insya Allah sangat berharga bagi penulis. 

11. Terima kasih untuk sahabat-sahabat terbaik penulis Lisa Sagita, 

Fatmawati, Ruri Retno Ningsih, Renita, Riza Armelia Putri, Mut Mulyani, 

Yana Bonita, Eka Ariyanti, Octavia Ratna Sari, Fitriyani, Amanda 

Ramadhani. Terimakasih untuk kebersamaan dan bantuannya selama ini. 

Semoga kita bisa menjalin kebersamaan hingga sukses nanti. 

12. Terima Kasih untuk teman-teman seperjuangan Himagara 2011, Syilvia, 

Tiwi, Kristi, Esa, Farah, Danisa, Cindy, Lily, Hesty, Juzna, Kiyo, Ayu, 
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Yori, Andi, Rano, Fais, Ahmed dan semua teman-teman seangkatan yang 

tidak bisa disebukan satu persatu. semangat buat kalian, terimakasih 

banyak atas segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penulis untuk 

menyelesaikan skripsi ini. 

13. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam penelitan dan yang telah 

menemani penulis selama kuliah di UNILA yang tidak dapat disebutkan 

satu persatu. Terima kasih semuanya.  

14. The last but not least, skripsi ini secara khusus penulis persembahkan 

untuk, Mama dan Papa serta adikku tercinta yang tak henti memberikan 



kasih sayangnya, mendoakan, memberikan petuah, mendukungku dan 

menjadi motivator terbesar bagiku, terima kasih untuk pengorbanan baik 
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semoga aku bisa selalu menjadi anak yang membanggakan dan 

membahagiakan kalian.  

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 
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