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HALAMAN PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, Ayah dan Ibu 

sebagai wujud pertanggung jawaban saya selama ini dalam menempuh studi S1 

Ilmu Administrasi Negara juga sebagai jawaban atas segala restu dan doa yang tak 

henti-hentinya mereka panjatkan selama ini demi kesuksesan penulisan skripsi ini. 

 

“Cintanya adalah paket air mata, keringat dan dedikasi untuk merangkai jutaan 

hal kecil agar dunia ini menjadi tempat yang indah dan masuk akal bagi 

seseorang.” – Dee Lestari
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MOTTO 

 

“Sungguh Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum 

sebelum mereka mengubah diri mereka sendiri.” – QS. 13:11 

 

“Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan (pula).” 

– QS. 55:60 

 

“Tepat di saat hari buruk menyerang, ada banyak hari baik 

yang menunggu giliran.” – Muhammad Tulus Rusydi 

 

“Kamu harus terjun dan jadi basah untuk tahu air, bukan 

cuman nonton di pinggir dan berharap kecipratan.” – Dee 

Lestari 

 

“In every life, we have some trouble. But when you worry, you 

make it double.” – Bobby McFerrin 

 

Mengapa lelah? Sementara Allah selalu menyemangati dengan Hayya ‘alal 

Falah. Bahwa jarak kemenangan hanya berkisar antara kening dan 

sajadah. Masya Allah. All praises to Allah. 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT karena atas rahmat dan 

kehendakNya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Tentunya penulisan 

skripsi ini tidak lepas dari peran pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam 

proses terselesaikannya skripsi ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya 

sampaikan kepada: 

w Ayah dan Ibu kesayangan. Terima kasih sudah melahirkan saya dan menjadi 

orang tua yang terbaik sedunia. Terima kasih atas waktu, biaya dan air mata 

yang selama ini tercurahkan untuk saya. Terima kasih atas kesabaran yang 

luar biasa dalam mendidik saya. Ibu Lilik Sunarjati, seorang Ibu yang hampir 

mempertaruhkan hidupnya ketika melahirkan saya, Ibu adalah orang pertama 

yang selalu saya cari keberadaannya di rumah, untuk mendengarkan setiap 

cerita saya di setiap harinya, Ibu yang selalu bertanya kapan selesainya skripsi 

saya, kapan saya sidang, wisuda dan sebagainya, terima kasih atas 

kesabarannya menunggu saya menyelesaikan skripsi ini. Untuk Ayah 

Sukimin, Ayah tersabar di dunia, tempat sandaran dan gelayotan ternyaman 

sedunia, terima kasih sudah menjadi ayah yang selalu siap sedia kapanpun 

dimanapun saat saya butuhkan, seorang ayah yang selalu menemani saya 

mengerjakan skripsi ini hingga malam hari, yang selalu menanyakan 

perkembangan skripsi saya dan selalu membesarkan hati saya tiap kali saya 

merasa lelah menyelesaikan skripsi ini. Dan juga terima kasih kepada Mas 

Dhita, kakak laki-laki saya, partner debat, duel dan korban omelan bulan-

bulanan saya, yah.. walaupun dia tidak berperan banyak dalam penyelesaian 

skripsi saya, tetep saya tulis disini, “Ayo mas, bareng-bareng bahagiain Ayah 

Ibu.” 

w Dosen Pembimbing saya yang juga dosen wali saya, Pak Naryo yang sangat 

saya kagumi. Terima kasih atas bimbingan dan pencerahannya tiap kali saya 

merasa stuck dan putus asa. Terima kasih sudah memberikan dedikasi yang 

terbaik untuk skripsi saya selama ini. Terima kasih atas segala inspirasi dan 

nasihatnya selama ini. Terima kasih sudah menjadi sosok yang begitu 

mengagumkan. 

w Dosen-dosen prodi Ilmu Administrasi Negara, Pak Eko dan Bu Erna yang 

sudah meluangkan waktunya menjadi penguji skripsi saya, terima kasih sudah 

mendidik dan memberikan masukan yang positif untuk skripsi saya, juga 

kepada Prof. Yusuf yang sempat memberikan siraman rohani untuk saya dan 

teman-teman pada saat itu, terima kasih juga kepada Pak Roestoto, Pak Falih, 

Bu Wahyuni, Pak Antun, Pak Bintoro, Pak Gitadi, Pak Nanang dan Pak Keban 

atas ilmunya selama ini. 

w Sahabat-sahabat saya yang kata mereka “AN1” hehehe. Anis, Ayu, Dennar, 
Dhita, Letty, Mufliha, terima kasih sudah mau menerima saya menjadi partner 

kalian selama kuliah 4 tahun ini, partner tugas kelompok yang punya 
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spesialisasi satu per satu, partner ngerumpi, partner selfie, partner kulineran, 

partner di kala senang dan sedih. Terima kasih atas waktu sharing dan waktu 

magabut nya selama ini. Terima kasih sudah menjadi bagian yang penting 

dalam masa perkuliahan saya. Terima kasih sudah membawa saya ke dalam 

lingkungan yang sangat positif. Makasih gengs! 

w Teman-teman seangkatan 2011. Terima kasih atas kerja samanya selama ini. 

Terima kasih atas liburan singkat kita waktu itu. Terima kasih sudah menjadi 

bagian dari kenangan terbaik saya selama masa perkuliahan. Keep solid and 

see you guys on top! 

w Sahabat-sahabat saya sedari SMA. Terima kasih Sulaily, sahabat yang paling 

tulus yang pernah saya miliki, partner jogging tiap sabtu pagi, partner jajan 

apapun kapanpun dimanapun, partner liat konser, partner hunting diskonan, 

partner galau hihihi, terima kasih sudah mau menjadi tempat yang pertama 

kali saya cari, keadaan seneng maupun susah. Terima kasih buat Fuje, sahabat 

saya yang paling blak-blakan, yang paling pengertian dan superr dewasa 

diantara kita, terima kasih buat wejangan-wejangannya yah.. walaupun kadang 

rada nyelekit, tapi pada akhirnya memang itulah yang terbaik. Terima kasih 

Febi, bibik kita, partner nge-dimsum, partner nge-atum, partner hunting 

diskonan, terima kasih sudah memotivasi saya untuk belajar dandan hehehe. 

Terima kasih Nuna, yang paling sibuk diantara kita, yang paling baik dan 

paling dermawan diantara kita hihihi. Sahabat-sahabat yang sudah hampir 

masuk tahun ke 8 and still counting.. Terima kasih atas doa dan 

penghiburannya J 

w Terima kasih buat teman senasib, seperjuangan, sebimbingan dan 

sepengorbanan, Dina, Dika. Terima kasih buat pacuan semangatnya. Teman 

menunggu selama berjam-jam di saat mau bimbingan. Selesai bareng, di-acc 

bareng dan sidang skripsi yang hanya beda satu hari. Terima kasih gengs! 

Pasti bakal kangen waktu-waktu menunggu dosbing kemarin di masa depan 

nanti. See you on top, gengs! 

w Terima kasih buat Ibu Chusniyati, informan paling baik dan paling ramah 

yang pernah saya temui. Seorang perempuan inspiratif yang kelak akan 

mampu merubah dunia di masa depan dengan jiwa sosial yang tinggi yang 

dimilikinya. Terima kasih Ibu Chusni, atas waktunya selama ini, terima kasih 

sudah mau saya repotkan. Dan juga terima kasih atas dedikasinya pada 

lingkungan selama ini.  

w Terima kasih Mr. Gajah, Muhammad Tulus Rusydi atas lagu-lagu yang indah 

dan suara yang luar biasa memanjakan telinga saya selama ini dalam 

mengiringi saya selama proses penyelesaian skripsi ini. Terima kasih atas 

pertunjukkan konser yang selalu mengagumkan selama ini. Terima kasih juga 

kepada Kahitna, penyemangat sekaligus penghibur saya di kala hati sedang 

meredup dan berbunga-bunga. Terima kasih sudah menjadi musisi-musisi 

kebanggaan Indonesia yang mengagumkan. 

w Dan semuanya yang mungkin tidak dapat saya tuliskan disini satu per satu, 

terima kasih atas doa, dan bantuan baik secara materiil dan non materiil. 

Semoga Allah senantiasa membalas semua kebaikan Anda sekalian. 
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