
iii 
 

KATA PENGANTAR 

 

Peneliti memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

karena atas kasih, karunia dan rahmatNya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi untuk memenuhi syarat kelulusan Program Studi Ilmu Hubungan 

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Komputer Indonesia. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan 

kesalahan, maka dari hati yang terdalam penulis mengharapkan kritik serta saran dari 

para pembaca sehingga dengan setiap masukan yang diberikan dapat 

menyempurnakan skripsi ini. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, 

tidak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan dan kasih sayang yang diberikan 

kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan. 

 Dengan demikian, penulis menghaturkan limpah terimakasih dan juga 

penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang dengan caranya masing-

masing telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk setiap 

pengorbanan waktu, doa, dukungan dan arahan, penulis mengucapkan terimakasih 

dan juga penghargaan setinggi-tingginya kepada: 

1. Opa Damianus Sulit dan Oma Dalima yang senantiasa memberikan 

arahan, motivasi, wejangan dan doa bagi penulis.  
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2. Yth. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs. MA, selaku Dekan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan dorongan dan 

semangat serta nasihat kepada penulis sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan skripsi. 

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

Ilmu Hubungan Internasional, sebagai Dosen Wali, dan juga sebagai Dosen 

Pembimbing yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, 

mengarahkan, serta memberikan masukan kepada penulis ditengah 

kesibukan ibu.  

4. Yth. Bapak Andrias Darmayadi, S.IP, M.Si., Ph.D, selaku Dosen 

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu, 

wawasan, dan juga bimbingan kepada penulis terutama dalam penyusunan 

skripsi ini.  

5. Yth. Bapak H.Budi Mulyana, S.IP, M.Si, sebagai Dosen Program Studi 

Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan banyak ilmu, dan 

bersedia meluangkan waktu untuk membantu mengarahkan penulis dalam 

menyelesaikan skripsi.  

6. Yth. Dr. Asghar Bixbi MA, yang telah memberikan banyak ilmu, 

wawasan, dan dukungan serta membantu penulis terkhusus merumuskan 

skripsi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. 
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7. Yth. Ibu Sylvia Octa Putri, S.IP, M.I.Pol, selaku Dosen Program Studi 

Ilmu Hubungan Internasional yang telah banyak membantu mengarahkan 

dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi. 

8. Yth. Ibu Dwi Endah Susanti, S.E, sebagai Sekretariat Program Studi 

Ilmu Hubungan Internasional yang memberikan banyak bantuan dan juga 
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akhir penyusunan skripsi. 

9. Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Bandung 

Sanctus Thomas Aquinas, terkhusus senior-senior PMKRI Cab. Bandung 

dan Angakatan 2019, terimakasih karena sudah mengajarkan banyak hal 

kepada penulis. 

10. Himpunan Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, yang telah 

mengajarkan banyak hal kepada penulis mengenai kehidupan 

berorganisasi. 

11. Korps Protokoler Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, yang 

telah mengajarkan banyak hal kepada penulis mengenai keprotokolan, serta 

keprofesionalitasan selama penulis menjadi Anggota Korps Protokoler 

Mahasiswa Univeristas Komputer Indonesia.  

12. Teman-teman seperjuangan PMKRI Cabang Bandung Angkatan 2019, 

yang sudah menemani penulis dalam mengerjakan penelitian ini, dan selalu 

memberikan dukungan dan semangat. 
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13. Teman-teman seperjuangan keluarga besar Ilmu Hubungan Internasional 

Angakatan 2016 yang telah memberikan dukungan dan motivasi walaupun 

tidak banyak, tetapi kalian adalah tetap keluargaku,  terkhusus para sobat-

sobatku Chintya, Jessy, Nadya Faiza, Nadya Sandy, Dalfa, Dewi, Ridlo 

Sapta, Silmi Hilyati, Faisal, Jessy Wiona, Mustika. 

14. Sahabat terbaik Sandy Akbar yang senantiasa bersama penulis untuk saling 

berdiskusi terkait penelitian skripsi dan untuk sahabatku yang spesial 

Ananty Hidayat Sirait yang telah dengan sabar menghadapi sikap penulis 

yang terkadang menjengkelkan, terimakasih untuk setiap hal yang telah 

kita lalui bersama.  

15. Keluarga Besar Sidrap terkhusus untuk Nenek Mariama, Sri Mulyani 

Yusuf, Syamsuddin Yusuf beserta Sumarni, dan Fitriani Yusuf, yang selalu 

memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat 
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16. Keluarga Besar Hokor terkhusus Herman - Aniance, Johanis – Esti, Lince 

dan Abet, Bitang dan Veri, Edmundus dan Magdalena,  Raymundus dan 
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sehingga penulis dapat tetap menyelesaikan penulisan skripsi ini tanpa 

mengkawatirkan kondisi keluarga, terimakasih untuk kebersamaannya.  

17. Keluarga Besar Persepupuanku Fanty, Indra, Mance, Sindy, Syamil, 
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Noti, Raihan yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada 

penulis.  

18. Bapa Albertus Y. Sadipun dan Mama Wihelmina Wisrance, Finsensius 

Paul N. Sadipun, yang meluangkan waktu dan selalu memberikan 

dukungan, dan juga wejangan yang diberikan sehingga penulisan skripsi ini 

dapat terselesaikan. 

19. Dr. Stefanus Roy Rening SH.MH dan Margaretha Situju, terimakasih 

untuk setiap dukungan serta nasehat-nasehat dan motivasi yang diberikan 

kepada penulis.  

20. Adik-adik tercinta dan terhebat Stephany Chandra Triana Weu dan 

Alexander Thessart Rahadi Weu, terimakasih karena telah menjaga 

orangtua dengan sangat baik, yang juga memberikan semangat kepada 

penulis.  

21. Teman sejatiku Wilhelmus Weu bersama Ibu Syamsia Weu yang dengan 

segala cara untuk tidak pernah berhenti menyerah dan tidak pernah berhenti 

berharap kepada penulis, memberikan semangat, dukungan sehingga 

dengan cara apapun penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.   

22. Kepada Yang Teristimewa Opa Sebastianus Sulit, Oma Bernadetha Bukar, 

Opa Theodorus Tular, Opa Leonardus dan Oma Ledo, Kakek Yusuf, dan 

yang selalu di hati Sandy Aditya Milardi Weu, terimakasih untuk 
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