
Kata Pengantar 
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skripsi ini. Oleh karena dengan rasa hormat dan ucapn terimakasih yang sebesar-

besarnya peneliti ucapkan kepada: 
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4. Yth. bapak H. Budi Mulyana, S.IP., M.Si sebagai dosen selama saya kuliah 

dan dosen pembimbing skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan 

motivasi serta masukan selama skripsi dan membuka cakrawala pengetahuan 

saya selama kuliah 



5. Yth. Bapak Andrias Darmayadi, S.IP,M,Si.,Ph.D sebagai direktur 

kemahasiswaan dan dosen prodi Hubungan Internasional yang telah 

membantu dan membuka cakrawala ilmu pengetahuan selama saya kuliah 

6. Yth. Ibu Sylvia Octa Putri, S.IP, M.I.Pol, sebagai dosen prodi Hubungan 

Internasional yang telah banyak membantu dan memberi masukan selama 

saya skripsi dan memberikan banyak ilmu pengetahuan selama saya kuliah 

7. Yth. Ibu Dr. Dewi Triwahyuni, S.IP, M.Si, sebagai ketua prodi Hubungan 

Internasional dan dosen selama kuliah yang banyak membantu dalam 

memberikan ilmu pengetahuan dan membuka pengetahuan peneliti selama 

kuliah 

8. Yth. Ibu Dwi Endah Susanti, SE, sebagai sekretariat prodi Hubungan 

Internasional yang telah banyak membantu peneliti selama perkuliahan  dan 

banyak membantu menyelesaikan masalah administrasi peneliti dari awal 

hingga akhir perkuliahan 

9. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, Dra, yang telah banyak memberikan ilmu 

pengetahuan dan pelajaran selama di bangku perkuliahan. 

10. Yth. bapak Paul Salahuddin Armstrong selaku Managing Director dari 

Association Of British Muslim yang meluangkan waktu untuk saya 

wawancara dan banyak membantu saya dalam proses pencarian data skripsi 

ini. 

11. Untuk teman-teman sejawat khususnya Sandy Sunaryo, Nathanael Ferian, 

Jason, Jim, England, Jim, Cahya dan Wicaksono yang telah banyak membantu 



dan sudah menjadi bagian dari perjalanan selama saya berkuliah dan juga 

telah banyak membantu dari awal hingga akhir perkuliahan. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih perlu perbaikan dan 

penyempurnaan dan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu 

peneliti sangat mengharapkan kritis dan saran yang membangun untuk 

penyempurnaan penelitian, dan peneliti akan menerima dengan terbuka. Peneliti 

berharap skripsi ini dapat memberikan suatu kebermanfaatan bagi semua pihak dan 

bagi pihak yang membacanya. 

 

 

    Bandung, 25 Agustus 2020 

           Peneliti 

 

           

                               Zulkifli Ismail 

 


