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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Yang petama dan utama. 

Saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala kesempatan, kesehatan, serta 

rezeki untuk melanjutkan program studi S1 ini hingga akhir. Kedua, Shalawat serta salam selalu 

dipanjatkan kepada Nabi 

Muhammad SAW. 

 Saya persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang paling berharga dan memberikan 

pengaruh dalam hidup saya yaitu: 

“AYAHANDA DAN IBUNDA TERCINTA   

Subiyakto dan Sriwati “ 

Alhamdulillah, atas bantuan doa, nasehat, dukungan cinta dan kasih sayang yang bapak dan 

umi berikan kepada saya, saya bisa menempuh jenjang studi S1 ini. Semoga dengan selesainya 

studi S1 ini akan bisa menjadi batu loncatan saya untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi 

umat, agama dan negara ini. Semoga juga dengan selesainya studi S1 bisa membuat bapak dan 

umi bahagia serta bangga. Saya rasa kata terimakasih saja tidak cukup untuk membalas semua 

yang jasa yang selama ini engkau berikan. Oleh karena hal tersebut ijinkan saya Prabowo 

Anggorono ingin berjanji kepada diri saya sendiri untuk bisa menebus jasa yang telah bapak 

dan umi berikan selama ini dangan berbakti kepada kalian sampai ajal menjemput dari saya.   

 

Kepada Adidnda 

Arina Fitriana 

Fifi adalah adek tungal mas yang paling baik. Terimakasih atas doa dan dukungan dalam 

bentuk apapun yang telah Fifi lakukan buat mas selama ini. Semoga dukungan yang fifi 

lakukan tersebut dibalas oleh Allah SWT. Semoga Fifi bisa mencontoh sifat-sifat bagus yang 

ada di mas. Kurangnya jangan diikuti! Terakhir, semoga kita bisa bersama-sama 

membangakan kedua orang tua.    

  



HALAMAN MOTTO 

 

 

 فَإ نِ  َمعَِ اْلعُْسرِ  يُْسًرا
 

“KarenaِSesungguhnyaِsesudahِkesulitanِituِadaِkemudahan” 

Q.S Al-Insyira ayat 5 

 

 

“Success seems to be connected with action. Successful people keep moving. They make 

misstates,ِbutِtheyِdon’tِquit” 

-Conrad Hilton- 

 

 

“Makeِyourِownِmiracle” 

-Prabowo Anggorono- 

 

 

 

“PLUSِESِENِVOUS” 

-Van Gruuthuuse family- 

 

 

 

 

 



 

KATA PENGANTAR 
 

 

  

Assalamu’alaikumِWr.ِWbِ 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena hanya atas limpahan 

rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang 

merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi. Penulis menyadari bahwa dalam proses 

pengerjaan skripsi ini tidak bisa lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materil 

maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih 

kepada:  

1. Bapak Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., MA.g., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan 

Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.  

2. Bapak Irawan Jati, S.IP.,M.Hum.,M.S.S selaku Ketua Program Studi Hubungan 

Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia serta 

selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan yang 

membangun kepada saya selama ini sehingga proses perkuliahan yang saya dapat berjalan 

dengan baik. Semoga ajaran, nasehat dan motivasi yang telah bapak berikan kepada saya 

dapat berguna bagi saya di masa dapan dan mendapat balasan dari Allah SWT.   

3. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., selaku dosen pembimbing skripsi saya. Terimakasih 

Ibu atas segala ilmu, arahan, kesabaran dan motivasi yang telah diberikan. saya meminta 



maaf jika terdapat tindakan yang tidak berkenan di hati Ibu. Semoga Ibu selalu dalam 

lindungan Allah dan apa yang telah Ibu lakukan mendapatkan balasan dari Allah STW.  

4. Bapak Geradi Yudhistira, S.sos., M.A. dan Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A.,  

selaku dosen penguji, serta dosen-dosen HI UII khususnya dan tanpa terkecuali, Bapak 

Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., Ibu 

Gustrieni Putri, S.IP., M.A., dan Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A., serta seluruh dosen-

dosen UII. Terimakasih atas ilmu, arahan dan kesabarannya selama kurang lebih empat 

tahun ini. Kalian adalah dosen-dosen luar biasa bagi saya. Semoga apa yang telah 

Bapak/Ibu berikan dapat menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. 

Sukses dan sehat selalu untuk Bapak/Ibu Dosen tercinta.  

5. Keluarga, yang selalu memberikan doa dan usahanya dalam bentuk apapun. Terimakasih 

pak, mi dan Fifi berkat usaha kalian saya bisa sampai pada titik ini. Semoga saya menjadi 

anak yang berbakti kepada kedua orang tua, negara dan agama. Sehat selalu bapak, dan fifi 

juga.  

6. Bintar Mupiza dan Fariz Abdul Aziz, Terimakasih banyak telah memberikan ide untuk 

studi kasus dalam skripsi ini serta telah mengontribusikan pemikiran untuk mencari teori 

yang dirasa sesuai dengan kasus ini. Semoga kelak kebaikan Bintar dan Fariz dibalas 

dengan ganjaran yang setipa oleh Allah SWT. 

7. Teman-teman kos Wijaya khusunya Ceceng, Anggit, Erik, Balya, Havizan, Falah, Glozy 

dan Clouldy. Terimakasih atas ejekan dan motivasi sehingga saya bisa keluar dari zona 

nyaman saya dan bisa menyelesaikan skripsi ini.  

8. Teman-teman HI angkatan 2014, terimaksih telah menjadi keluarga baru bagi saya selama 

berada di Jogja. Senang bisa menjadi bagian dari keluarga baru ini. Terimakasih juga 



kepada kalian karena telah menciptakan lingkungan kompetitif sehingga saya bisa 

berlomba-lomba dalam hal kebaikan.    

Atas segala bantuan yang telah diberikan, semoga mendapat imbalan yang setimpal 

dari Allah SWT. Dan penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

pembaca.  

Wassalammu’alaikumِWr.ِWb.ِ 

 

 

Prabowo Anggorono 

 
 



 


