KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadirat, izin, ridho dan kesehatan
yang diberikan dari Allah SWT, serta shalawat dan salam yang tidak lupa peneliti
panjatkan kepada Rasulullah SAW dimana pada akhirnya peneliti dapat
menyelesaikan penelitian. Peneliti sangat menyadari bahwa banyak ditemukan
kesulitan serta hambatan dalam penyusunan skripsi ini yang dikarenakan oleh
keterbatasan dan kemampuan peneliti, namun pada akhirnya peneliti mampu
menyelesaikan penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti berkat
keinginan dan usaha yang sungguh serta do’a yang selalu dipanjatkan peneliti dan
kedua orang tua.
Untuk kedua orang tua yang sangat peneliti cintai, hormati dan sangat
peneliti syukuri, terimakasih atas segala do’a dan dukungan serta kasih sayang
yang sangat luar biasa selama ini, baik dukungan moral maupun dukungan
materil. Terimakasih atas kesabaran dalam mendidik dan merawat peneliti sedari
kecil hingga sampai saat ini. Peneliti selalu berharap agar kedua orang tua peneliti
selalu diberikan kesahatan dan dilindungi serta di ridhoi oleh Allah SWT, akhir
kata peneliti sangat berharap dengan keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan
tugas akhir dari tahap perkuliahan ini dapat menjadi bukti untuk kedua orang tua
dengan merasa turut senang dan bangga kepada peneliti, serta semoga peneliti
dapat dan selalu menjadi anak yang sholeh, berguna dan membanggakan kedua
orang tua seperti apa yang selalu diharapkan oleh kedua orang tua peneliti.
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Peneliti sangat menyadari sepenuhnya bahwa peneliti tidak akan mungkin
menyelesaikan skripsi ini dengan baik tanpa bantuan dari pihak-pihak yang telah
membantu peneliti baik itu dalam penelitian maupun mengenai penyusunan
skripsi,. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti berkenan untuk
menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam dan sebesar-besarnya kepada:
1. Yth. Bapak Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, selaku Rektor dari
Universitas Komputer Indonesia.
2. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Samugyo Ibnu Redjo, Drs. M.A, selaku Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia
Bandung, yang telah mengeluarkan surat pengantar untuk penelitian
skripsi..
3. Yth. Bapak Andrias Darmayadi S.IP, M.Si, P.hD, selaku Direktur
Kemahasiswaan UNIKOM, selaku Dosen Pembimbing dan selaku Wali
Dosen peneliti, terimakasih telah memberikan banyak pengarahan terkait
penyusunan skripsi secara cermat dan teliti. Peneliti mengucapkan
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Andrias Darmayadi atas
kesabaran dan waktu selama membimbing peneliti, baik dalam masa
proses pembuatan usulan penelitian hingga detik-detik akhir skripsi untuk
diujikan dalam ujian sarjana.
4. Yth. Ibu Dewi Triwahyuni, S.IP, M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu
Hubungan Internasional dan selaku dosen yang telah memberikan banyak
ilmu pengetahuan dan wawasan serta selalu ramah, akrab, membimbing
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dan mengarahkan, serta memotivasi penulis dalam segala proses
perkuliahan.
5. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Aelina Surya. Dra, selaku Dosen dari program
studi Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan arahan,
wejangan serta restu untuk melakukan peneltian dan penyusunan skripsi.
6. Yth. Bapak H. Budi Mulyana, S.IP, M.Si, selaku Dosen program studi
Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan begitu banyak ilmu
pengetahuan dan

wawasan yang sangat luas serta selalu memberikan

materi-materi yang berkualitas yang membuat peneliti semakin termotivasi
berada di bangku perkuliahan.
7. Yth. Ibu Sylvia Octa Putri, S.IP, M.I.Pol selaku Dosen yang telah
memberikan banyak ilmu pengetahuan dan wawasan dimana selalu sabar
membimbing, mengarahkan serta memotivasi peneliti dalam segala proses
perkuliahan yang dijalani peneliti, terutama saat mendorong peneliti untuk
mengambil tugas akhir skripsi yang awalnya akan peneliti mulai dismester
sembilan serta kebersediaan beliau dengan sabar membimbing peneliti
beserta teman-teman satu angkatan yang pada akhirnya berhasil
melakukan simulasi sidang praktikum yang mana menjadi tugas besar
sebelum pelaksanaan penelitian skripsi di UNIKOM.
8. Yth. Dwi Endah Susanti. S.E, selaku Sekretariat Program Studi Ilmu
Hubungan Internasional UNIKOM yang tanpa Lelah dan selalu ramah
perihal membantu peneliti dalam segala bentuk administrasi, dan sesalalu

v

meluangkan waktu saat peneliti meminta rekomendasi saat akan
mengambil mata kuliah khusunya dismester sembilan.
9. Kepada Ibu Yani Rusmayani, selaku Ibu kandung peneliti yang selalu
sabar dalam menghadapi, mendidik, dan memberikan yang terbaik bagi
anak bungsu laki-laki satu-satunya ini. Karena berkat do’a yang selalu
dipanjatkan ibu kepada Allah SWT lah peneliti selalu diberikan
perlindungan, kekuatan, kesehatan dan kelancaran dalam setiap langkah
kehidupan peneliti.
10. Kepada Ibu Dina Y. Sulaeman, selaku analis geopolitik kawasan Timur
Tengah, terima kasih atas segala kebaikannya telah bersedia dan
meluangkan waktu untuk menerima peneliti untuk melakukan wawancara
sebagai narasumber penlitian peneliti dalam memberikan informasi
sebagaimana yang peneliti butuhkan.
11. Kepada Bapak Parluhutan, selaku ayah kandung peneliti yang selalu
sabar dan mendoakan yang terbaik bagi anak bungsu laki-laki satu-satunya
ini. Karena berkat do’a yang selalu dipanjatkan bapak kepada Allah SWT
lah peneliti selalu diberikan perlindungan, kekuatan, kesehatan dan
kelancaran dalam setiap langkah kehidupan peneliti.
12. Kepada Kakak Yuli Purwandani, selaku kakak satu-satunya peneliti
terimakasih atas do’a dan selalu mengingatkan tentang tugas skripsi
peneliti dengan menanyakan sudah selesai sampai mana yang akhirnya
memotivasi

peneliti

untuk

tidak

mengerjakan skripsi.
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13. Trisno Sugianto, Muhamad Eko Firdaus, Yana Setya Nugraha , Ardi
Lukita, Rikki Andriyana, Randy Reynaldi dan Reynaldi Januar
sebagai kawan dan sekaligus keluarga kedua peneliti sejak duduk di
bangku SMP dan SMA. Peneliti sangat berterima kasih untuk selalu ada
dan meluangkan waktunya dan mendukung setiap langkah positif peneliti
dari segala aspek baik dukungan secara moral dan materil, peneliti
mengucapkan terimakasih banyak atas semua dukungan dan bantuan dari
kawan-kawan.
14. Terima kasih pula kepada teman-teman HI 2014 yang tidak bisa saya
sebutkan satu persatu, khususnya kepada Dika, Mila, Fathika, yang selalu
meluangkan waktu untuk peneliti saat peneliti menanyakan perihal
penyusunan skripsi.
15. Kepada teman laki-laki yang tersisa dari HI 2014 yang masih berada
dikampus dikarenakan sakit dan harus cuti selama dua smester M. Agung
Perkasa peneliti berharap agar cepat menyusul kawan-kawan HI 2014
yang sudah lulus dan semoga diberikan kelancaran dan diberi kemudahan
dalam segala hal.
16. Semua pihak yang telah membantu sebelum dan selama pelaksanaan
penelitian skripsi yang tak dapat peneliti sebutkan satu per satu. Peneliti
menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih diperlukan
penyempurnaan dari berbagai sudut, baik dari segi isi maupun pemakaian
kalimat dan kata-kata yang tepat, oleh karena itu, peneliti mengharapkan
saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan penyusunan skripsi
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ini. Peneliti berharap kepada siapa (terutama mahasiswa Hubungan
Internasional) yang ingin melanjutkan/melakukan penelitian dengan
sebjek/objek yang serupa agar mampu membuat penelitian yang lebih baik
dari apa yang peneliti telah susun saat ini.
Terima kasih atas saran dan kritik dari pembaca. Semoga skripsi ini
bermanfaat bagi kita semua.

Bandung,

Februari 2019

Peneliti

Riyan Renaldy
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