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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh 

Alhamdulillahi Robbil ‘Alamin, segala puji dan syukur peneliti panjatkan 

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunianya serta memberi 

kesempatan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat 

untuk mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Komputer Indonesia.  Shalawat serta 

salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kepada 

keluarga beliau, para sahabat serta kepada umatnya. Banyak berbagai kebaikan dan 

ketulusan yang diberikan Allah melalui orang-orang di sekitar saya, baik melalui orang 

tua saya maupun teman-teman seperjuangan dengan saya. Berbagai bentuk dukungan 

kepada peneliti dalam proses menyelesaikan Skripsi ini. Oleh karena itu,  pada 

kesempatan ini dengan ketulusan hati saya ucapkan terima kasih banyak kepada : 

1. Terimakasih banyak saya ucapkan kepada kedua orang tua saya Ramelan Lagoa & 

Susi Widyastuti, yang selalu men-support melalui do’a, motivasi, finansial serta 

selalu sabar atas tingkah laku anaknya ini, semoga Sandy tidak merepotkan babeh 

sama mom lagi. Serta keluarga besar Kaimana dan keluarga besar Temanggung 

yang telah men-support saya dalam menyelesaikan Skripsi ini. 

2. Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, Dra, selaku Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional, 

yang telah memberi banyak ilmu pengetahuan serta wawasan kepada saya selama 

berkuliah. Terima kasih banyak atas ilmu pengetahuan serta wawasan perkuliah 
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dan segala kebaikan ibu beri kepada saya. Semoga Allah SWT selalu memberikan 

berkah sehat dan diberikan dilimpahi rahmat sehat dan rezeki yang melimpah serta 

kemudahan kepada Ibu dan keluarga dalam menjalani segala urusan. 

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

Kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia serta menjadi dosen di Prodi 

Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan banyak wawasan dan 

pengetahuan selama perkuliahan kepada saya. Serta berterima kasih banyak atas 

diizinkannya saya dalam memulai skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu 

memberikan berkah sehat dan diberikan dilimpahi rahmat sehat dan rezeki yang 

melimpah serta kemudahan kepada Bapak dan keluarga dalam menjalani segala 

urusan. 

4. Yth. Prof. Dr. H. Samugyo Ibnu Redjo., Drs., M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia yang telah memberikan 

arahan serta restu untuk melakukan penelitian dan penyusunan skripsi. Semoga 

Allah SWT selalu memberikan berkah sehat dan diberikan dilimpahi rahmat sehat 

dan rezeki yang melimpah serta kemudahan kepada Bapak dan keluarga dalam 

menjalani segala urusan 

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

Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia dan juga selaku dosen 

Pembimbing serta Dosen Wali. Terima kasih telah memberikan banyak ilmu 

pengetahuan dan wawasan selama proses perkuliahan serta memberikan dukungan 



v 
 

waktu, arahan dan masukan serta kesabaran dalam penyusunan skripsi ini. Semoga 

Allah SWT selalu memberikan berkah sehat serta diberikan segala kemudahan 

kepada Ibu dan keluarga dalam menjalani segala urusan. 

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

Internasional yang telah memberikan banyak  wawasan dan pengetahuan selama 

perkuliahan kepada saya. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah sehat 

serta diberikan segala kemudahan kepada Bapak dan keluarga dalam menjalani 

segala urusan. 

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

Internasional yang telah memberikan banyak ilmu serta pengetahuan selama 

perkuliahan kepada saya. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah sehat 

serta diberikan segala kemudahan kepada Ibu dan keluarga dalam menjalani segala 

urusan. 

8. Yth. Para Dosen yang pernah mengajar di Program Studi ilmu Hubungan 

Internasional UNIKOM, yang telah memberikan banyak ilmu, serta pengetahuan 

pada saat perkuliahan kepada saya. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah 

sehat serta diberikan segala kemudahan kepada Bapak dan Ibu dosen dan keluarga 

dalam menjalani segala urusan. 

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

Internasional, yang memberikan pelayanan pada mahasiswa perihal informasi 

akademik. Terima kasih atas berbagai saran dan bantuan yang telah diberikan 
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selama proses perkuliahan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah sehat 

serta diberikan segala kemudahan kepada Ibu dan keluarga dalam menjalani segala 

urusan. 

10. Terima kasih kepada kedua kakak A Mecha dan Teh Widya yang telah membantu 

saya melalui segala dukungan baik moral, materil dan doa. Jangan pernah capek 

yah bantuin Sandy. Terima kasih A Mecha dan Teh Widya 

11. Terima kasih untuk Himpunan Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional, yang 

sekrenya menjadi tempat saya beristirahat serta menukar ilmu selama saya 

perkuliahan serta Terima kasih kakak tingkat serta adik tingkat   atas segala ilmu 

serta wawasan akang teteh yang berikan kepada selama 3 tahun menjadi salah satu 

anak himpunan. Terima kasih untuk segala amarah keringat dan pengorbanan untuk 

Jayalah selalu HIMA IHI UNIKOM. 

12. Terima kasih kepada sahabat terbaik Nathanael Ferian, M. Faisal Giffari, Ridlo 

S Noegraha, Monica R W, Chintya Dewi P, Nadya N F, Ananty Hidyat dan 

Sekar Ayu Destiani yang sudah menemai serta membantu banyak kepada saya 

dari awal perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini serta selalu sabar dengan 

kelakuan saya. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah sehat serta diberikan 

segala kemudahan kepada teman-teman atas kebaikannya. 

13. Terima Kasih kepada teman teman bimbingan Bu Dewi yang telah menemani serta 

menukar pikiran selama skripsi Ananty,Ifal,Monica,Cahya,Naufal dan Wicak. 
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14. Teman-Teman Hubungan Internasional Angkatan 2016, Terimakasih atas 

kebaikannya serta semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah 

SWT selalu memberikan berkah sehat serta diberikan segala kemudahan kepada 

teman-teman atas kebaikannya. 

15. Terimakasih kepada Dea Ade Rosalina dan Devi Siti Nurjannah sebagai orang 

yang telah pernah menemani saya selama berkuliah, yang sudah menginvestasikan 

waktu,tenaga, serta perasaan kepada saya. Terima kasih banyak atas kebaikannya 

pada saat bersama walaupun berakhir tidak sesuai ekspektasi. Semoga Allah SWT 

selalu memberikan berkah sehat serta kebahagia yang abadi. 

16. Terima kasih kepada Semua pihak, yang telah membantu banyak pada sebelum dan 

selama pelaksanaan penelitian skripsi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. 

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan peneliti 

terbuka untuk menerima saran untuk menyempurnakan tugas akhir ini dimasa 

mendatang.  Akhir kata, semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 

para pembaca dan memberi kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. 
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