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HALAMAN PERSEMBAHAN 
 

   

 

 

Penulis mempersembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua 

tercinta yaitu Bapak Suhanda dan Ibu Normauliati yang selalu memberikan 

cinta dan kasih sayangnya yang selalu mendoakan saya disetiap sujudnya, 

memberi nasehat, menguatkan, dan memberikan motivasi dengan sebesar-

besarnya. Semoga kelak anakmu ini menjadi anak yang soleha, rajin, berilmu, 

dan bermanfaat bagi keluarga, bangsa, dan negara.  

Tidak lupa penulis juga berterimakasih kepada kakakku Norlia Handayani 

dan abangku Maulana Hidayat yang sangat saya sayangi, terimakasih telah 

menjadi kakak dan abang yang baik, dapat memberikan contoh yang baik, 

selalu menyayangi, dan mendukung adiknya hingga menjadi seorang sarjana 

Hubungan Internasional. Semoga semua kebaikan kalian terbalaskan oleh 

ALLAH SWT. 

Tidak lupa penulis mengucapkan syukur pada diriku sendiri yang telah 

berjuang dalam menyelesaikan kuliah dan skripsi ini agar dapat 

membanggakan kedua orang tua, kakak, dan abangku tercinta walau harus 

merantau jauh ke kota Yogyakarta demi menuntut ilmu seluas-luasnya 

“Jangan hanya puas sampai disini ! Teruslah menuntut ilmu hingga ke negeri 

China demi menggapai cita-cita, jangan mudah menyerah, semangat!” 

  



HALAMAN MOTTO 
 
 

 

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 

selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, 

dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Al-Insyirah, 6-8). 

 

"Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah 

dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan 

untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah 

akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang 

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang 

kamu kerjakan." (Al-mujadilah, 11). 

 



KATA PENGANTAR 
 

 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang yang telah melimpahkan nikmat, taufiq dan hidayah-Nya berupa 

keimanan, kesehatan, kekuatan, kelancaran serta keselamatan yang diberikan 

kepada penulis selama berjalannya proses penelitian. Sehingga peneliti mampu 

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kepentingan Republik 

Rakyat Tiongkok (RRT) Dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah 

Myanmar Terhadap Rohingya Periode 2012-2017” sebagai salah satu syarat 

untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1)  program studi Hubungan International 

Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan 

skripsi, penulis mendapatkan banyak dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 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., MH., MSS, sebagai Ketua Kaprodi Hubungan 

Internasional sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi dan Dosen 

Pembimbing Akademik saya. Saya mengucapkan terimakasih yang 

sebesar-besarnya atas arahan bapak dalam membimbing saya sejak awal 

masuk perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan. Saya mengucapkan 

mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama menjadi anak didik 

bapak, saya melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati bapak 



baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga bapak selalu diberikan 

kesehatan, rejeki yang lancar serta selalu berada dalam lindungan Allah 

SWT.  

3. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., selaku Dosen HI UII dan 

Dosen Penguji Seminar Proposal. Saya ucapkan terima kasih banyak 

karena telah memberikan ilmu dengan sangat ramah dan sabar serta 

terima kasih banyak atas bimbingan, saran dan masukan dalam penulisan 

skripsi saya. Semoga Bapak selalu diberikan kesuksesan, kesehatan, serta 

selalu berada dalam lindungan Allah SWT.  

4. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., selaku dosen HI UII dan 

Dosen Penguji Skripsi saya. Saya ucapkan terimakasih banyak atas kritik 

dan saran-sarannya terhadap penulisan skripsi saya. Semoga Bapak selalu 

diberikan kesuksesan, kesehatan, serta selalu berada dalam lindungan 

Allah SWT.  

5. Dosen-Dosen HI UII, yaitu: Bapak Geradi Yudhistira, S.sos., M.A., Ibu 

Karina Utami Dewi S.IP.,M.A., Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., dan 

Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A. Terima kasih atas ilmu yang diberikan 

dan mohon maaf apabila penulis melakukan kesalahan baik disengaja 

maupun tidak disengaja.  

6. Mbak Mardiatul Khasanah yang telah memberikan kemudahan dalam 

segala urusan akademik dan perkuliahan. Terima kasih sudah jadi teman 

jalan, teman nonton di bioskop, teman belanja make-up, dan terimakasih 

yang sebesar-besarnya karena telah memberikan informasi mengenai 



jadwal perkuliahan maupun sebagai wadah penampungan pertanyaan 

mahasiswa dan mahasiswi HI UII. 

7. Kedua orang tua tercinta yakni bapak Suhanda dan Ibu Normauliati yang 

tidak pernah henti dalam mendoakan penulis agar penulis selalu diberikan 

lindungan dan kelancaran dalam menempuh pendidikan.  

8. Sahabat dan teman-teman persejuangan selama kuliah atas bantuan, doa, 

dan dukungannya terhadap penulis. Terimakasih kepada Rifda Rosina, 

Okta Maryana D, Muhammad Farhan A.F. Tidak lupa teman-teman satu 

DPS yang dari awal berjuang bersama menghadapi lika-liku penulisan 

skripsi terimakasih kepada Aufa, Elyana, Trivida, dan Devi yang telah 

memberikan masukan-masukan terhadap penulisan skripsi saya. Tidak 

lupa teman-teman satu DPA, teman-teman KKN, teman-teman KOMAHI 

UII periode 2015-2016, serta teman-teman dari Lembaga Eksekutif 

Mahasiswa Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya periode 2016-

2017.  

9. Teman-teman HI UII angkatan 2014, terimakasih telah berjuang bersama-

sama selama masa kuliah dan terima kasih telah menjadi bagian dari cerita 

hidup penulis.  

10. Terimakasih pada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu 

oleh penulis. Penulis berpesan agar kita semua terus maju, pantang 

menyerah, dan teruslah bersemangat dalam menempuh pendidikan demi 

kebaikan kita kelak.  

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada 

semua pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis baik secara 



langsung maupun tidak langsung. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi pembaca serta dapat menjadi referensi pembaca yang 

mungkin sedang menyusun tugas akhir maupun untuk mencari informasi 

terkait pembahasan yang telah penulis teliti.  

Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh. 
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