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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Sesungguhnya segala puji dan syukur hanya dimiliki ALLAH SWT, Dzat 

yang Maha Kuasa, yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak 

diketahuinya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah 

Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat-sahabatnya serta bagi mereka yang 

istiqomah dijalan-Nya. Alhamdulillah, atas rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan 

skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana di Universitas 

Komputer Indonesia. Terima Kasih untuk Kedua Orang Tua, Papah dan Mamah, 

yang telah merawat dan membesarkan si bungsu ini dengan penuh kasih dan cinta, 

yang selalu memberikan setiap dukungan baik moral, materil, doa dan pengertian 

yang selalu menjadi motivasi terbesar sehingga penelitian ini dapat selesai tepat 

waktu serta semua yang telah diberikan sampai saat ini yang tidak dapat terbalaskan 

sampai kapanpun. Saya menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik 

karena adanya dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini 

dengan setulus hati saya mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, Dra, selaku Guru Besar Ilmu Hubungan 

Internasional yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan wawasan 

selama proses perkuliahan. Terima kasih atas ilmu pengetahuan dan wawasan 

perkuliahan serta berbagai bantuan dan dukungan. Semoga Allah SWT selalu 
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memberikan berkah sehat serta diberikan segala kemudahan kepada Ibu dan 

keluarga dalam menjalani segala urusan. 

2. Yth. Bapak Andrias Darmayadi, S.IP.,M.Si.,Ph.D, sebagai Direktur 

Kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia dan juga dosen di Prodi Ilmu 

Hubungan Internasional yang telah memberikan banyak wawasan dan pengetahuan 

selama perkuliahan. Terimakasih atas dukungan serta restu yang diberikan selaku 

Koordinator Judul dalam melakukan penyusunan skripsi. Semoga Allah SWT 

selalu memberikan berkah sehat serta diberikan segala kemudahan kepada Bapak 

dan keluarga dalam menjalani segala urusan. 

3. Yth. Bapak Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs.,M.A, sebagai Dekan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia yang telah 

memberikan arahan dan restu dalam melakukan penelitian dan penyusunan skripsi 

sehingga dapat tercapai gelar sarjana. Semoga Allah SWT selalu memberikan 

berkah sehat serta diberikan segala kemudahan kepada Bapak dan keluarga dalam 

menjalani segala urusan. 

4. Yth. Ibu Dr. Dewi Triwahyuni, S.IP.,M.Si, sebagai Ketua Program Studi Ilmu 

Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia. Terima kasih telah 

memberikan banyak ilmu pengetahuan dan wawasan selama proses perkuliahan 

serta memberikan dukungan waktu, arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi 

ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah sehat serta diberikan segala 

kemudahan kepada Ibu dan keluarga dalam menjalani segala urusan. 

5. Yth. Ibu Sylvia Octa Putri, S.IP.,M.I.Pol, sebagai Dosen Prodi Ilmu Hubungan 

Internasional dan juga selaku dosen pembimbing yang telah memberikan begitu 
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banyak ilmu pengetahuan serta memberikan banyak masukan dalam perkuliahan 

serta penyusunan skripsi. Terima kasih banyak atas dukungan, waktu, tenaga, dan 

pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas 

segala bentuk arahan yang diberikan Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa serta 

kebaikan Ibu serta selalu diberikan berkah untuk Ibu dan keluarga. 

6. Yth. Bapak H. Budi Mulyana, S.IP.,M.Si, sebagai Dosen Ilmu Hubungan 

Internasional dan juga Dosen Wali yang telah memberikan banyak ilmu 

pengetahuan dan wawasan selama proses perkuliahan serta memberikan dukungan 

waktu, arahan dan masukan sehingga peneliti mampu menyerap segala bentuk ilmu 

dengan mudah dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas jasa-

jasa baik Bapak dan semoga Bapak dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan 

dan kelancaran dalam kegiatan yang dijalankan. 

7. Yth.Teh Dwi Endah Susanti, S.E, selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hubungan 

Internasional, yang selalu memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam hal 

informasi akademik. Terima kasih atas berbagai bantuan dan saran yang telah 

diberikan selama proses perkuliahan. 

8. Terimakasih untuk Kedua Kakakku. Teh Rina dan A Wildan, yang telah berbagi 

beban tanggungan untuk menjadikan adiknya seorang sarjana. Terimakasih atas 

segala dukungan baik moral, materil dan doa. Semoga Jody tidak merepotkan lagi. 

Terima kasih banyak Teh, A.  

9. Teman-Teman Hubungan Internasional Angkatan 2015, Terimakasih atas 

semangatnya sejak hari pertama sampai perjuangan menuju akhir ini. 
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10. Terima kasih untuk Sahabat-Sahabat di Himpunan Mahasiswa Ilmu Hubungan 

Internasional, Terima kasih atas perjuangan untuk membesarkan almamater. 

Terimakasih telah bersedia berjalan bersama dalam perbedaan. Terima kasih untuk 

segala pengorbanan, keringat dan amarah untuk HIMA IHI UNIKOM. 

11. Silvi Oktaviani, my favorite human being in this entire department. I just want 

to say thank you for a great journey we have been through together. I am truly 

grateful to have you that makes me laugh when I don’t even want to smile. I am so 

lucky to meet you. Wish you a very good luck for what lies ahead.  

12. Semua pihak, yang telah membantu sebelum dan selama pelaksanaan penelitian 

skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu, Peneliti mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun 

sehingga dapat menyempurnakan tugas akhir ini di masa mendatang. 

Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini bisa bermanfaat bagi para 

Pembacanya dan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan. 

 

Bandung,    Agustus 2019 
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