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 Puji Sykur pada hadirat Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus yang telah 

memberikan kasih karunia dan kesempatannya kepada penulis sehingga sanggup 

untuk diproses dan dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sadar bahwa ilmu yang 

dimiliki tidak akan ada apa-apanya tanpa hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan 

Yesus beri pada penulis. Alhasil pada waktu ini, penulis pun pada akhirnya dapat 

menyelesaikan segala proses yang ada untuk merampungkan skripsi atau penelitian 

ini. Maka dari itu biarlah melalui skripsi ini menjadi bukti campur tangan Yang 

Maha Kuasa pada umatnya yang dikasihi. 

 Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi serangkaian tugas – 

tugas akademis yang merupakan salah satu syarat menempuh ujian sarjana dan 

mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik pada program studi Ilmu Hubungan 

Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Komputer 

Indonesia Bandung. Tanpa adanya dorongan dari berbagai pihak, skripsi yang 

berjudul “Integrasi Kawasan Teluk Pasca Krisis Diplomatik Arab Saudi Dengan 

Qatar Tahun 2017-2020” mungkin skripsi ini mungkin akan terasa berat dan bahkan 

mungkin tidak terealisasi. 

     Untuk itulah peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan 

yang sebesar - besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyusunan skripsi ini baik berupa materil maupun yang bersifat moril, maka 

penulis mengucapkan terimakasih kepada: 



1. Tuhan Yesus Kristus, karena takut akan Tuhan adalah dasar dari segala ilmu 

pengetahuan, dan melalui firmanNya penulis mendapatkan hikmat dan 

pelita yang menuntun langkah penulis dan menerangi jalan penulis. 

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, sebagai Rektor Universitas 

Komputer Indonesia Bandung. 

3. Bapak Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA sebagai Dekan Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia. 

4. Ibu Dr. Dewi Triwahyuni, S.IP., M.Si. sebagai Ketua Prodi Ilmu Hubungan 

Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer 

Indonesia dan sekaligus Dosen Wali lImu Hubungan Internasional angkatan 

2016. 

5. Ibu Sylvia Octa Putri, S.IP, M.I.Pol sebagai Dosen Pembimbing dan 

sekaligus merupakan dosen yang sangat berkesan bagi penulis karena 

kesebaran dan keramahannya tidak hanya ditunjukan pada masa penelitian 

penulis, tetapi pada proses penulis menjadi mahasasiswa selama 4 tahun di 

universitas. 

6. Bapak H. Budi Mulyana, S.IP., M.Si, sebagai Dosen sekaligus teladan bagi 

penulis selama menjadi mahasiswa karena pada proses studi di universitas,  

penulis dibukakan banyak pengetahuan dan pemikiran tidak hanya 

mengenai ilmu Hubungan Internasional, tetapi ilmu tentang 

kemahasiswaan. 



7. Bapak Andrias Darmayadi, S.IP, M.Si, Ph.D, Ibu Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, 

Dra. dan seluruh staf Dosen program studi lImu Hubungan Internasional, 

yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan perkuliahan. 

8. Dwi Endah Susanti SE, atau akrab dipanggil Teh Uwie sebagai Sekretaris 

program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Komputer. 

9. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Komputer Indonesia 

10. Bapak Fahmi Salsabila, selaku Sekretaris Jenderal The Indonesian Society 

for Middle East Studies (ISMES), dan kepada seluruh jajaran lainnya di 

ISMES yang telah memberikan kesempatan, waktu, dan ijinnya di masa 

pandemic COVID-19 ini untuk dapat melakukan penelitian. 

11. Tia Mariatul Kibtiah sebagai perwakilan dari anggota dari ISMES yang 

telah memberikan informasi berupa wawancara online kepada penulis guna 

dijadikan landasan bagi penulis untuk dapat mengolah data penelitian.  

12. Papa Aay, Mama Siska, Koko Jerry, Bapa Agus, dan Ibu Entin juga kepada 

seluruh anggota keluarga lainnya yang ada, karena telah menjadi pilar bagi 

kehidupan penulis selama ini khususnya hingga waktu dimana penulis dapat 

merealisasikan karya terakhir penulis untuk mendapatkan gelar sarjana ini. 

13. Kerabat terdekat penulis yang tergabung dalam kelompok 4 Serangkai, 

kelompok Abdul, dan Grup karena telah menjadi pilar kedua penulis untuk 

bisa menjadi diri sendiri dan terus berkembang menjadi pribadi atau insan 

manusia yang lebih baik lagi. 



14. Celine Matutina yang selama 4 tahun sudi untuk secara khusus dekat dengan 

pribadi penulis serta mau mengerti dan menerima kurang dan lebih karakter 

penulis.  

15. Sandy Sunaryo, Zulkifli Ismail, Cahya Kurniawan, Reza Siregar, Fyan 

Toding, Bagas Indra Saputra, Jason Arley Fitzgerald, dan Jim Wahyu 

Sulaeman sebagai teman baik selama di universitas yang juga telah banyak 

memberikan jasa-jasanya selama penulis masih menjadi mahasiswa 

UNIKOM.  

16. Seluruh rekan-rekan angkatan 2016 secara keseluruhan yang selama ini 

telah sama-sama menjalani rangkaian cerita selama di kampus. 

17. Bagus Harpiandi, John Irwin, Damar Prasetyo, Randy Sulistyo, Ichan yang 

juga telah menjadi teman diskusi dalam banyak hal khususnya tentang 

organisasi mahasiswa dan peran mahasiswa itu sendiri. 

18. Jingga Fahira, Ariandi Muhammad, Ferdika Bayu, Fahri Padjar, Indra 

Wibiksana, Albert Januar, Ortega Sitompul, Nuraman, Harikal Pohan, Bror, 

dan Alief Rafael yang telah menempa dan mengasah penulis dalam 

profesionalisme organisasi mahasiswa dan segala nilai-nilai keorganisasian 

mahasiswa lainnya.  

19. Rekan – rekan PERS BIRAMA UNIKOM periode 2018 – 2019, karena 

dalam 1 periode tersebut memberikan kesempatan bagi penulis untuk 

merealisasikan keinginan pertama penulis saat masuk universitas yaitu 

merasakan dan belajar jurnalistik melalui Pers Mahasiswa. 



20. Rekan – rekan Himpunan Mahasiswa (HIMA) IHI UNIKOM periode 2018 

- 2019, karena dalam dinamika selama 1 periode itu, banyak diberikan 

kritik, apresiasi, dan khususnya kepercayaan sehingga penulis justru 

berkembang dan dapat berproses membentuk pribadi yang lebih 

bertanggung jawab dan tidak apatis. 

21. Rekan – rekan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) dan Dewan 

Perwakilan Mahasiswa (DPM) UNIKOM periode 2018 - 2019, atas 

pengalaman berharga karena diberikan kepercayaan mengemban amanah 

yang besar dan dukungan ketika dalam proses kerja selama 1 periode 

penulis harus berkonfrontasi dengan beberapa pihak saat melaksanakan 

tugas sebagai pengawas dan legislator organisasi mahasiswa. 

22. Keluarga Mahasiswa FISIP UNIKOM, dan seluruh Panitia FISIP FEST 

2019 - 2020 atas solidaritas dan kekompakan nya. 

 Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih kepada seluruh pihak diatas, yang 

banyak membantu dan memberikan dorongan bagi penulis yang tidak kecil artinya. 

Juga tidak lupa kepada pihak yang tidak bisa disebutkan nama atau jasanya diatas, 

penulis juga ucapkan terimakasih karena mau mengenal dan berjasa dalam 

kehidupan penulis khususnya ketika masih menjadi mahasiswa. Semoga ketika 

penulis dinyatakan lulus dari universitas nanti, penulis dapat membalas segala 

kebaikan dan jasa dari banyak pihakyang penulis sebutkan tadi. Kalaupun tidak 

sempat atau tidak terealisasi, semoga Tuhan memberkati dan membalas kebaikan 

semuanya dengan pahala yang berlipat ganda, Amin. 



 Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna 

dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik 

yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Ilmu Hubungan 

Internasional. 

 

 Bandung, Agustus 2020 

 

 

     (Nathanael Ferian) 


