KATA PENGANTAR

Saya, Genandra Aji Perkasa atau sebagian orang mengenal saya dengan
nama Usup Tjoddet (baca : Usup Codet), mahasiswa Hubungan Internasional,
Universitas Komputer Indonesia, Tahun angkatan 2015, dengan Nomor Induk
Mahasiswa 44315007, selaku peneliti dalam skripsi ini, mengucapkan
Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah SWT karena atas seizinNYA, telah selesai masa perkuliahan saya di Universitas Komputer Indonesia,
selama kurang lebih 4 tahun, dengan berhasil menyusun Tugas Akhir (Skripsi)
dengan judul “Hubungan Indonesia dan Tiongkok pasca diluncurkannya
Kebijakan Luar Negeri Belt and Road Initiative (BRI) Tahun 2013-2018” sebagai
syarat dari Universitas demi mendapatkan gelar S1 Sarjana Hubungan
Internasional.
Rasanya tak akan mampu membalas berbagai kebaikan dan ketulusan
yang diberikan Allah melalui orang-orang di sekitar saya, baik teman-teman,
terutama kedua orang tua. Berbagai bentuk dukungan pun telah diberikan kepada
peneliti selama proses perampungan Skripsi ini. Oleh karena itu, pada
kesempatan ini dengan setulus hati saya mengucapkan terima kasih kepada:
1. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Imas Ismalayanti dan Bapak Iman
Budiman sebagai kedua orang tua saya, yang selalu men-support saya
melalui do’a, motivasi dan juga finansial... “Mah, Pap, Ijey lulus! Uhuy!”.
Serta keluarga besar Ama Pura antara lain kakek dan nenek saya, Bapak.
H. M.S. Achmad Badjadji dan Ibu H. Juhe, kakak saya Melur, sanak
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saudara, juga tetangga di Bayah yang selalu men-support saya saya ucapkan
terima kasih.
2. Bapak Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto, sebagai Rektor, Universitas
Komputer Indonesia. HIDUP UNIKOM!
3. Yth. Ibu Prof. Dr. Hj. Aelina Surya, Dra., sebagai Guru Besar Universitas
Komputer Indonesia sekaligus Dosen saya yang telah memberikan banyak
ilmu terutama seputar Diplomat dan hal-hal terkait diplomasi serta wawasan
lainnya selama berkuliah di UNIKOM.
4. Yth. Bapak Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo., Drs., M.A, sebagai Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia yang
telah memberikan arahan dan restu dalam melakukan penelitian dan
penyusunan skripsi sehingga dapat tercapai gelar sarjana saya.
5. Yth. Bapak Andrias Darmayadi, S.IP, M.Si., Ph.D selaku Direktur
Kemahasiswaan UNIKOM sekaligus Dosen saya di jurusan Hubungan
Internasional dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan waktu,
arahan, kesabaran, dan dukungan yang amat besar hingga penyusunan
skripsi ini selesai perkuliahan di UNIKOM. Bapak memang luar biasa.
Mantul pak... hehe. Semoga sehat selalu, Pak Andre... YNWA!
6. Yth. Ibu Dr. Dewi Triwahyuni, S.IP., M.Si, sebagai Ketua Program Studi
Ilmu Hubungan Internasional, sekaligus Dosen, ibu, teman, dan figur lain
yang saya apresiasi atas kontribusi keilmuwan mengenai Teori-teori Dasar
dalam Hubungan Internasional, maupun ilmu-ilmu lain dan pengalaman
yang saya dapat di program studi Hubungan Internasional UNIKOM.
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7. Yth. Bapak H. Budi Mulyana, S.IP., M.Si sebagai Dosen yang telah
memberikan banyak ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai Hukum dan
Regionalisme-nya,

serta

selalu

membimbing,

mengarahkan

serta

memotivasi peneliti selama proses perkuliahan di UNIKOM.
8. Yth. Ibu Sylvia Octa Putri, S.IP., M.I.Pol., sebagai Dosen yang telah
memberikan banyak ilmu mengenai Teknologi Informasi dan Software serta
wawasan keilmuwan yang lain, dan selalu membimbing, mengarahkan serta
memotivasi peneliti selama proses perkuliahan di UNIKOM.
9. Yth. Teteh Dwi Endah Susanti, S.E sebagai Sekretariat Prodi Ilmu
Hubungan Internasional yang selalu baik dan ramah serta telah membantu
melakukan banyak hal, mulai dari pertama kali berkuliah hingga lulus.
10. Tak lupa kepada seluruh dosen di jurusan di Program Studi Hubungan
Internasional di Universitas Komputer Indonesia, seperti Bapak Santos
Winarso Dwiyogo,S.Sos.,DEA., yang sudah mengajari saya banyak hal
terkait ilmu akademis maupun khazanah keislaman, Bapak Ade Priangani
dengan wawasannya yang luas soal politik luar negeri Indonesia, Pak Galih
Raspati, Pak Prof. Cece Sobarna, Pak Asgar Bixbi, Ibu Miraseti, dan
dosen-dosen lain yang telah mengajari saya banyak hal selama berkuliah di
UNIKOM.
Terima kasih juga kepada saudara Muhammad Fachri Abdillah (Ucok,
Samsul, Bambang, dll) yang sudah sering membantu dalam proses penyusunan
Skripsi ini, berbagi ilmu, cari makan bareng, main ke kosan dan menemani saya
melalui berbagai hal. Hiyahiyahiya... Juga kepada saudara Senno Ariga
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Trihastadie, yang membantu peneliti mendapatkan banyak Memorandum Saling
Pengertian (MoU) untuk kebutuhan penelitian, main bareng, dan lain-lain.
Kepada Andrian Pramana “Anak Sawit”, Dinda Syafira, dan Muhammad Daris
“Bro Daris” Anak Motor Verza yang selalu menemani saat-saat kita ngopi
sehabis kuliah. Hahaha...
Kemudian, kepada saudara Muhammad Agung Perkasa, sebagai teman
dan rekan saya di kampus dan di dalam Band, walaupun kita sebenernya nggak
ada apa-apanya. Hahaha... Saudara Heryadi Amirul Falah dan keluarga yang
selalu sedia dan sering kali berbaik hati untuk menerima saya dan Agung untuk
berkunjung ke rumah untuk ngeband dengan nyanyian dan pembawaan yang
biasa aja. Saudara Irhamni “Jimskuy” yang sudah menemani dalam melalui
cukup banyak hal selama di Bandung, Sawarna bahkan London. Juga Irfan
Ahmad Musyaffa (Aceng) yang sering ngajak saya main futsal dan main yang
lain, Rifky (Amung) yang teu paruguh, Gita, Kevin, Sinta, dan teman-teman
sekelas dan seangkatan saya yang lain, terima kasih dan terus semangat kalian!
Juga, untuk adik saya, Lina, mahasiswa Hubungan Internasional di Universitas
Jenderal Ahmad Yani, terima kasih karena sudah sering bertanya banyak hal,
ngajak main, dan lain sebagainya.
Juga kepada teman-teman satu jurusan, berbeda jurusan, senior, dan adikadik tingkat saya, serta teman-teman grup Hayu, antara lain Bagus, Agung, Dhiya,
Aldin, Hanif, Amanda, Gita, dan Anita tak lupa saya mengucapkan terima kasih
telah mewarnai perjalanan saya dan terima kasih atas semua yang telah kalian
berikan.
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Kepada para staff kampus, seperti Ade Gunawan selaku Security andalan si
Boss (Pa Rektor), Rega dan Miftah selaku security yang sering nemenin ngobrol di
kampus, Kang Adang yang sering kali bertemu di lantai 9, serta staff kampus yang
lain. Terima kasih juga kepada Ading dan Aa di Rokuba (Roti Kukus Bakar) yang
sering nemenin ngobrol dan bikinin roti enak kalo lagi laper di kampus. Juga temanteman UKM Glosarium, Akang/Teteh dan Bapak/Ibu di Kantor Dinas Kerjasama
Kota Bandung, Bapak kost saya, Alm. Bapak Iskandar, semoga beliau tenang di
sisi-Nya. Bapak Ade, saudara Destu, dan teman-teman Kosan Yahut, serta kepada
teman-teman staff Cikopi di Cisitu yang selalu hangat dan ramah.
Tak lupa, kepada Helmi Marliawati, yang dulu membantu dan menemani
saya melalui berbagai hal di awal masa-masa perkuliahan saya, semoga kamu
bahagia dan sehat terus ya. Juga, kepada mantan-mantan saya yang lain dan orangorang yang tak sempat saya miliki dan malah menjadi milik orang lain hahaha...
Terima kasih, kalian semua aya-aya wae.
Terlalu banyak nama yang harus saya sebutkan dan terlampau banyak pula
hal yang saya lalui semasa berkuliah di kampus tercinta, Universitas Komputer
Indonesia di Kota Bandung yang istimewa. Kepada teman-teman saya, di kelas,
kampus, maupun di luar kampus yang sudah menemani dan berkontribusi secara
langsung dan tidak langsung atas berbagai kemajuan yang saya dapatkan selama
berkuliah di Unikom, saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat terus dan bahagia,
diberikan berkah dan rahmat yang melimpah. Semoga kita dapat terus
bersilaturahmi atau bertemu lagi di kemudian hari dengan keadaan yang lebih baik.
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Dan, semoga ilmu, gelar, dan hal-hal lain yang diperoleh dapat bermanfaat, baik
bagi peneliti, juga orang lain. Amin YRA.
Terakhir, siapa pun anda, berapa pun usia anda, dan apa pun gelar anda,
apabila anda membaca penlitian ini, peneliti berharap agar penelitian “Hubungan
Indonesia dan Tiongkok Pasca Diluncurkannya Kebijakan Luar Negeri Belt and
Road Initiative (BRI) Tahun 2013-2018” ini dapat memberikan manfaat keilmuan,
atau setidaknya memberi wawasan seputar hubungan bilateral, kerjasama dan
proyeksi masa depan dalam hubungan Indonesia dan Tiongkok bagi para pembaca.
And I wish all the best for you, and for me. Good Luck. Selamat Membaca.

Bandung, 5 Agustus 2019

Genandra Aji Perkasa
Peneliti
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