
Kata Pengantar 

 Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

limpahan berkat serta karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian 

dengan judul “Peran UN Women Menyelenggarakan Kampanye Heforshe 

dalam mewujudkan Kesetaraan Gender di Indonesia Tahun 2016-2019”. 

Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah skripsi dan sebagai salah satu 

syarat kelulusan program Strata-I Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui peran dari Organisasi Internasional UN Women dalam 

mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2019. 

 Tiada hentinya saya panjatkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas 

karunia dan kesempatan yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa, yang telah 

memberikan saya berbagai macam pelajaran serta pengalaman hidup yang berat dan 

penuh dengan rintangan ini, atas kekuatan-Nya, saya mendapat banyak sekali 

pelajaran hidup dan pengalaman. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada orang 

tua saya, Rosmawaty Sitohang dan Abi Muhammad Syukur yang selalu 

memberikan saya kekuatan dan cinta kasih serta keringatnya hingga saya dapat terus 

berjuang dan menyelesaikan skripsi ini. Tiada henti-hentinya pula saya berterima 

kasih kepada orang tua penulis atas dukungan dan pengorbanan yang sudah mereka 

beri, serta selalu membimbing saya untuk menjadi pribadi yang kuat atas segala 



cobaan dan percaya bahwa semua pasti bisa dilalui. I love you both so much, you 

guys are my heroes, my one and only, I hope someday I can make you proud! 

 Teruntuk ibu Dr. Dewi Triwahyuni, S.IP., M.Si selaku pembimbing saya 

yang amat luar biasa. Terima kasih atas ilmu yang telah diajarkan baik dalam kelas 

maupun setiap bimbingan yang selalu menginspirasi saya, atas segala waktu, 

dukungan, serta kesabaran yang diberikan ketika membimbing saya, membantu 

memberikan masukan pada skripsi ini dan juga kebaikan ibu yang tidak ada duanya. 

Ibu adalah salah satu sosok inspirasi saya, dimana ibu bisa menjadi pemimpin bagi 

Prodi Ilmu Hubungan Internasional ini dan sosok dosen yang baik tetapi tetap tegas 

dan selalu memancarkan aura pemimpin perempuan yang luar biasa. Saya selalu 

berharap kelak saya bisa menjadi seperti ibu. I wish you Happiness, Health, and 

more success in your life! 

 Teruntuk Teteh Teteh Dwi Endah Susanti, S.E, selaku Sekretariat dari Prodi 

Ilmu Hubungan Internasional, saya ucapkan banyak terima kasih kepada teteh yang 

sangat membantu dalam mengurusi perkuliahan serta administrasi lainnya. 

 Teruntuk Adik-adik saya, Amadhea Thalita Dwi Fania dan Azmi Ardi 

Dilaga, Terima Kasih sudah menjadi sesosok adik yang kuat dan penuh rasa 

semangat dalam menghadapi segala cobaan yang terjadi di hidup kita ini. Karena 

kalianlah saya bisa kuat menjalani cobaan dan bertekad untuk selalu mendukung 

kalian dalam mimpi-mimpi kalian. 



 Teruntuk orang-orang yang tetap mendukung saya hingga saat ini, Alvaro 

Aji Kusuma, Ade Saputra, Abi, dan teman-teman yang siap menghibur saya ketika 

saya sudah mulai capek dan hampir menyerah. Terima kasih sudah mendukung 

saya, terima kasih kepada Alvaro,Abi,dan Ade yang selalu berada disamping saya, 

menjadi tempat curhat saya, menjadi tempat emosi saya dan tetap sabar menghadapi 

saya, terima kasih untuk segalanya dan mengajarkan saya untuk menjadi pribadi 

yang baik, menyadarkan saya bahwa saya lebih dari apa yang saya fikirkan, dan tak 

henti-hentinya mengatakan bahwa saya hebat. 

 Teruntuk BATAK HITZ tersayang, Juwita Nababan, Mayrani Situmorang, 

Laura Hardianty Pandiangan, dan Novita Yessi Cecillia Sihotang, terima kasih 

sudah mengajarkan saya banyak hal mengenai arti dari perjuangan, dan betapa 

pentingnya peran Tuhan dalam kehidupan sehingga saya tetap maju dan tak pantang 

menyerah, dan terima kasih atas masukan-masukan kalian dalam skripsi ini hingga 

saya bisa semangat untuk terus mengerjakan dan lebih percaya diri. 

 Teruntuk partner berjuang saya Alvaro Aji Kusuma alias Paro, terimakasih 

atas cinta, kasih sayang, serta dukungannya yang tiada akhir, serta kebaikan dan 

kesabaran yang sudah Paro limpahkan untuk saya yang emosian dan pemarahan ini. 

Terimakasih sudah menjadi partner pendukung penting dalam hidup saya, menjadi 

sesosok partner yang selalu bisa diandalkan, membuat saya berfikir bahwa saya 

tidak sendiri, bahwa saya dikelilingi oleh orang-orang baik sepertimu yang luar 



biasa cintanya. I love you, whatever happens to us in the next day, I would always 

be grateful I’ve met you! 

 Dan terakhir, terimakasih juga untuk orang-orang disekitar saya yang selalu 

mendukung dan hadir dalam hidup saya yang telah membantu saya dalam skripsi 

ini, saya bersyukur masih hidup dan masih menerima kebaikan-kebaikan dari kalian 

semua.. 
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