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KATA PENGANTAR 

 

Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan 

Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kami 

semua. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi 

kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi panutan dan suri tauladan bagi kita. 

Karena atas berkah, taufik dan hidayah-Nya, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan 

penyusunan skripsi ini yang berjudul “Paradiplomasi Pemerintah Kota Bandung – 

Suwon (Korea Selatan) Melalui Kerjasama Sister City Dalam Bidang Pendidikan 

Dan Kebudayaan”. 

Penelitian ini disusun oleh peneliti dengan maksud untuk memenuhi salah 

satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (Strata-1) di Universitas Komputer 

Indonesia serta untuk memperkaya ilmu pengetahuan dan pemahaman yang 

mendalam. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat 

kekurangan. Mengingat keterbatasan pengetahuan dankemampuan peneliti. Oleh 

karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk 

perbaikan serta penambahan pengetahuan bagi peneliti.  

Peneliti menyadari banyaknya kendala yang telah dialami dalam proses 

penulisan Skipri ini, namun berkat berkah dari Allah SWT serta bimbingan dan 

dorongan dan juga kerjasama dengan berbagai pihak sehingga kendala-kendala 

yang dihadapi dapat teratasi dengan baik. Maka dari itu tanpa doa, peran, dan 

bantuan dari berbagai pihak, peneliti tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 

baik dengan begitu pada kesempatan ini, peneliti sangat berterimakasih sebesar-

besarnya terkhusus dan terutama peneliti persembahkan kepada kedua orangtua 
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yaitu Ibu Yeti Yuliawati dan Bapak Sukiman yang sampai detik ini menjadi 

pendukung terkuat, terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungan tak terbatas 

yang telah diberikan kepada peneliti hingga hari ini. Serta peneliti juga 

mengucapkan terimakasih kepada: 

1. Yth. Assoc. Prof. Dr. Lilis Puspitawati, S.E., M.Si., Ak. CA, selaku Dekan 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia yang 

telah memberikan arahan dan izin penelitian sehingga peneliti dapat melakukan 

penelitian dan menyusun skripsi untuk tercapainya gelar sarjana. 

2. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, Dra, sebagai Guru Besar Ilmu Hubungan 

Internasional Universitas Komputer Indonesia yang terlah memberikan ilmu 

pengetahuan dan wawasan bagi peneliti. 

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

Kemahasiswaan Universitas Komputer Indonesia serta sebagai dosen di Prodi 

Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta 

wawasan yang luas kepada peneliti dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan 

serta telah memberikan masukan motivasi dan inspirasi kepada peneliti.  

4. Yth. Dr. Dewi Triwahyuni, S.ip., M.Si, sebagai Ketua Program Studi Ilmu 

Hubungan Internasional Universitas Komputer Indonesia yang telah 

memberikan banyak ilmu pengetahuan dan menididik serta memberikan banyak 

masukan dalam perkuliahan serta dukungan dan arahan yang diberikan selama 

perkuliahan serta motivasi dan inspirasi yang terus diberikan kepada peneliti 

selama perkuliahan.  
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5. Yth. Ibu Sylvia Octa Putri S.IP., M.Si, sebagai dosen Ilmu Hubungan 

Internasional di Universitas Komputer Indonesia juga selaku Dosen 

Pembimbing dimana sebagai sosok yang telah sangat banyak meluangkan 

waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberi arahan dengan 

sabar kepada peneliti serta untuk terus memperikan dan motivasi. Serta 

memberikan banyak masukan dalam perkuliahan mengawali dari peneliti masih 

sebagai Mahasiswa baru hingga lulus. 

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

Internasional yang telah banyak memberikan banyak ilmu, wawasan, arahan, 

masukan dan motivasi selama kegiatan perkuliahan serta dalam penyusunan 

skripsi ini. 

7. Yth. Teteh Dwi Endah Susanti, S.E, sebagai Sekertariat Prodi Ilmu Hubungan 

Internasional terbaik yang telah banyak sekali membantu peneliti selama 

kegiatan perkuliahan serta dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini 

dapat terselesaikan dengan tepat waktu. 

8. Kedua Orang Tua dan Keluarga yang telah merawat peneliti sedari kecil serta 

untuk selalu memberikan dukungan baik dukungan moral, materil dan 

dukungan doa dan selalu menjadi motivasi terbesar dalam hidup peneliti untuk 

dapat menyelesaikan penelitian ini tepat waktu serta hal lainnya yang tak akan 

bisa terbalaskan hingga kapanpun.  

9. Ibu Christine Mugia restu, S.IP, Sebagai Analis Kerja Sama Luar Negeri pada 

Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Bandung juga selaku narasumber 

serta informan peneliti yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan 
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wawancara dalam menyelesaikan penelitian ini serta telah memberikan doa, 

semangat, motivasi dan meluangkan waktu untuk peneliti. 

10. Kedua Adik Tersayang, Sri Lestari dan Triyo Anjar yang sudah senantiasa 

memerikan doa dan motivasi selama kegiatan perkuliahan serta dalam 

penyusunan skripsi ini sampai akhir. 

11. Teman Spesial yang Peniliti Sayangi, Desty Herawati yang sudah selalu ada 

dan menjadi tempat peneliti berkeluh-kesah maupun bersuka ria karena 

dukungan dan doanya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini sampai akhir 

12. Teman-teman Angkatan 17 Ilmu Hubungan Internasional yang telah 

menjadi kawan sharing dari awal perkuliahan hinggan terselesaikannya skripsi 

ini dan telah menjadi bagian dari cerita hidup peneliti.  

13. Warga Wisma Cirebon yang telah menjadi tempat bernaung peneliti selama 

masa perkuliahan dengan penuh suka cita dan bahagia sampai akhir 

perkuliahan. 

Harapan peneliti, semoga apa yang disajikan dalam penulisan penelitian ini 

dapat memberikan manfaat yang besar dan menambah pengetahuan bagi semua 

khususnya bagi para akademisi dan bagi pihak yang membaca pada umumnya.  

 

Bandung, September 2021 

Peneliti 

 

 

Dicky Sulaiman 


