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KATA PENGANTAR 

 

Salam Sejahtera, Syalom. 

  

 Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas izin, berkat 

serta hikmat dari Tuhan saya bisa menulis skripsi yang berjudul “Strategi Hybrid 

War Rusia pada Konflik Ukraina tahun 2014 – 2018” dan dapat diselesaikan 

bukan karna kuat dan gagah saya tapi semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup 

saya. 

 Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat 

kelulusan pada program Strata-I program studi Ilmu Hubungan Internasional, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Komputer Indonesia, Bandung. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih belum mendekati 

kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan koreksi serta saran 

sebagai bahan masukan yang bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan diri 

dalam bidang ilmu pengetahuan. 

 Pertama – tama penulis mengucapkan terimakasih atas doa dan dukungan 

yang diberikan oleh orang tua, kakak dan keluarga peneliti. Penulis mengucapkan 

terimakasih kepada mamah yaitu Lastri Aritonang dan juga kepada bapak yaitu 

Tabor Purba yang sudah yang sudah mendukung penulis hingga saat ini. Kepada 

kedua abang yaitu Freddy Mulya Purba dan Ridwan Purba yang sudah mendukung 

penulis dari berbagai aspek. Terimakasih banyak penulis ucapkan dan penulis 

berharap bisa memberikan yang terbaik bagi keluarga peneliti. 

 Penulis juga menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak 

dapat terselesaikan tanpa bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan yang 

diberikan kepada penulis selama menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, penulis 

ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya dengan ketulusan hati 

kepada: 

1. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, hikmat dan kebaikanNya peneliti bisa 

menyelesaikan skripsi ini. 

2. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Soeryanto Soegoto, M.T. selau Rektor Universitas 

Komputer Indonesia.  

3. Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. 

4. Dr. Dewi Triwahyuni, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu 

Hubungan Internasional sekaligus Dosen Wali angkatan 2016 yang telah 
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memberikan yang terbaik baik ilmu, dukungan dan arahan bagi Program 

Studi dan mahasiswa angkatan 2016 selama proses perkuliahan. 

5. Andrias Darmayadi, S.IP., M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang 

telah memberikan waktu dan pikirannya untuk mengarahkan, membimbing 

selama penyusuan skripsi kepada peneliti. 

6. H. Budi Mulyana, S.IP., M.Si dan Sylvia Octa Putri, S.IP., M.I.Pol 

selaku Dosen Ilmu Hubungan Internasional UNIKOM atas ilmu dan 

pengetahuan serta arahan yang diberikan selama proses perkuliahan 

peneliti. 

7. Dwi Endah Susanti, S.E, selaku Sekretariat Ilmu Hubungan Internasional 

UNIKOM yang sudah memberikan semangat dan membantu peneliti dalam 

hal administrasi selama proses perkuliahan. 

8. Orang tua peneliti yaitu bapak Tabor Purba dan mamah Lastri Aritonang, 

serta kedua abang peneliti Freddy Mulya Purba dan Ridwan Purba yang 

sudah mendoakan dan mendukung dalam segala aspek bagi kehidupan 

peneliti hingga saat ini. 

9. Jessy Wiona Vionita teman dekat yang seperti keluarga yang sudah saling 

mendukung dan membantu dalam kehidupan peneliti. 

10. Ananty Hidayat, Nadya Nur Faiza, Sandy Akbar, Monica R W sebagai 

teman dekat dan sudah membantu dalam proses perkuliahan dari awal 

hingga penyusunan skripsi ini. 

11. Kak Nofa, Rizka RH, Benedicta CZ, Eno SS, yang sudah mendukung dan 

menjadi teman dekat yang setia dalam kehidupan perkuliahan hingga saat 

ini. 

12. Ayuningtyas P, Bunga PP, Sabila A, Felicia A, Reza sebagai teman dekat 

SMP dan SMA peneliti dan tempat berbagi cerita bagi peneliti. 

13. Para sobat yaitu Ridlo S, Nathanael F, Theodora G Celine yang sudah 

menjadi teman bercanda dalam kehidupan perkuliahan. 

14. Kak Chika atau Mustika Rinni B, terimakasih sudah menjadi kakak yang 

baik bagi peneliti dan sudah memberikan banyak hal bagi peneliti. 

15. Bang Leonardo AS sebagai partner yang sudah membantu, mendukung dan 

mendoakan peneliti hingga saat ini. Terimakasih waktu dan kesetiannya. 

16. Teman – Teman Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2016 sebagai teman 

seperjuangan dalam perkuliahan selama ini. 

17. PMK UNIKOM sebagai tempat saya bertumbuh dalam iman, mendapatkan 

keluarga seiman yang membuat peneliti merasa nyaman dan mendapatkan 

ilmu organisasi yang sangat banyak bagi peneliti. 

18. HIMA IHI UNIKOM sebagai tempat bagi peneliti belajar berorganisasi 

dan mendapatkan keluarga baru dalam Program Studi Ilmu Hubungan 

Internasional UNIKOM. 

19. Panitia FISIP Fest 2020 sebagai keluarga FISIP yang telah memberikan 

kepercayaan kepada peneliti dan memberikan kenangan yang indah bagi 

peneliti. 
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20. BEM UNIKOM sebagai tempat berorganisasi, mendapatkan teman dari 

berbagai jurusan di UNIKOM juga ilmu baru bagi peneliti dan juga ilmu 

mengenai organisasi. 

21. Semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penyusunan dan 

pembuatan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu. 

  

 Peneliti mengetahui bahwa dalam skripsi ini masih ada kekurangan. 

Guna kesempurnaan skripsi ini dikemudian hari, maka kritik dan saran 

dapat membantu untuk membuat skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Peneliti 

berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat dan mendatangkan kebaikan bagi 

berbagai pihak. Akhir kata, peneliti ucapkan terimakasih. 
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