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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Alhamdulillahirabbil‟alamin  

Pertama-tama penulis ingin 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 untuk orang-orang 

yang paling berpengaruh di dalam hidup saya yaitu: 

Bapak dan Ibu Tercinta 

Tidak ada kata yang cukup untuk diekspresikan begitu berterimakasihnya anakmu 

atas segala air mata, keringat hingga darah yang telah kau tumpahkan demi 

selesainya studi S1 ini. Terima kasih atas doa, nasehat, teladan, dukungan, cinta 

dan kasih sayang yang tiada hentinya kepada anak ketiganya selama ini. Semoga 

dengan selesainya studi S1 ini akan menjadi batu lompatan agar bisa menjadi 

orang yang berhasil dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Semoga dengan 

selesainya studi S1 ini juga bisa membuat Bapak dan Ibu bahagia dan bangga. 

Penulis ingin membuktikan bahwa suatu saat nanti, Bintar Mupiza bisa menjadi 

orang yang bermanfaat bagi agama, keluarga dan saudara. Semoga Bapak dan Ibu 

selalu diberikan panjang umur dan kesehatan oleh Allah SWT. 

Saudara Tersayang 

Untuk adiku, semoga keberhasilanku dalam menempuh pendidikan S1 ini bisa 

menjadi contoh yang baik bagimu. Segala keburukan tolong jangan dicontoh. 

Semoga kalian juga selalu dipermudah dan diberi kesuksesan dalam pendidikan 

dan agama oleh Allah SWT. 
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HALAMAN MOTTO 

 

 

 

 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 

untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan. (QS : Al-Maidah 8) 

“He will win who knows when to fight and when not to fight” 

— Sun Tzu (The Art of War)— 

“So far as he is able, a prince should stick to the path of good but, if the necessity 

arises, he should know how to follow evil” 

—Niccolò Machiavelli— 

“…peace equals ability to handle conflict, with empathy, nonviolence, and 

creativity...". 

—Johan Galtung— 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu‟alaikum Wr. Wb 

 Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi 

Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat, pertolongan, kelancaran serta 

kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini yang dapat selesai tepat pada waktunya. 

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis 

menyadari bahwa proses dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari motivasi, 

dukungan, nasehat, bimbingan serta saran dari beberapa pihak. Oleh karena itu, di 

sini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 

1. Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia yang sangat 

melimpah dan tak terhingga untuk penulis dan keluarga sehingga dapat sampai 

di tahap ini.  

2. Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan Syafaatnya kepada seluruh 

umatnya untuk tetap berada dijalan Allah SWT.  

3. Kedua Orang Tuaku Bapak Sadikin S.Pd dan Ibu Warsiningsih S.Pd yang 

selalu menjadi alasan bagiku untuk tidak menyerah dalam menjalani hidup dan 

selalu memberi dukungan dalam setiap kegiatan yang tentu telah membuat 

penulis dapat berkembang menjadi individu yang lebih baik .  

4. Bapak Dr. H. Fu‟ad Nashori S.Psi., M.Si.., Psikolog selaku Dekan Fakultas 

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. 

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

Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya 
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Universitas Islam Indonesia. Terima kasih telah selalu memberi nasehat, 

arahan dan bimbingan serta kritik yang tentunya selalu berkontribusi secara 

positif bagi saya pribadi. Mohon maaf selama menjadi mahasiswa telah banyak 

berbuat hal yang mungkin menyinggung atau mendapat kesan yang tidak baik. 

Semoga bapak diberikan kesehatan, umur panjang dan kesuksesan dunia 

akhirat oleh Allah SWT.  

6. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St, M.A selaku Dosen Pembimbing 

Akademik. Terima kasih karena selalu memberikan bantuan baik dalam bidang 

akademik maupun non-akademik. Dalam bidang non-akademik bapak selalu 

memberikan nasehat, kritik dan saran kepada saya sehingga saya dapat 

memperbaiki diri menjadi individu yang lebih baik lagi. Adapun dalam bidang 

akademik, bapak selalu bersedia membantu saya untuk mengkoreksi naskah 

ilmiah saya seperti Konferensi hingga Skripsi. Selain itu bapak menjadi teladan 

bagi saya pribadi dalam mencontohkan kedisiplinan, kebaikan dan hal-hal 

positif lainya. Sehingga hal tersebut akan selalu saya ingat dan sosok Pak 

Hangga juga akan saya ingat sebagai inspirasi bagi saya untuk menjadi seorang 

individu yang lebih baik lagi. Saya selaku mahasiswa bimbingan bapak tentu 

memiliki banyak kesalahan, oleh karena itu saya meminta maaf. Semoga bapak 

Hangga diberikan panjang umur, kesehatan agar menjadi teladan bagi 

mahasiswa-mahasiswa selanjutnya.  

7. Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., selaku  Dosen pembimbing pertama sekaligus 

Dosen Kosentrasi IPSA yang telah membimbing saya dengan kesabaran dari 

semester awal. Terima kasih banyak Bu een karena telah menjadi tempat untuk 

konsultasi baik masalah akademik maupun non-akademik. Sosok Bu Een yang 
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penyabar dan pemaaf akan saya jadikan suri tauladan bagi saya. Tentu saya 

sebagai mahasiswa memiliki banyak kesalahan, oleh karena itu saya meminta 

maaf. Semoga Bu Een diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT 

Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT.  

8. Mas Geradi Yudhistira S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi kedua 

yang juga sebagai dosen pengampu mata kuliah Metode penelitian HI yang 

mana saya mempertahankan judul hingga menjadi skripsi ini. Mas Gera 

menjadi sosok yang saya kagumi yang selalu muncul dengan ide-ide yang anti-

mainstream yang menginspirasi saya. Menjadi sosok yang kontekstual dan 

fleksibel layaknya anak muda kekinian. Sikap egaliter yang ditunjukan menjadi 

panutan saya dan hingga tulisan ini ditulis, saya merasa sudah terkontaminasi 

dengan ide-ide egalitarian tersebut dan menyebabkan saya ingin memiliki jalan 

pemikiran dan ingin mempraktikan cara-cara egaliter yang sama dengan Mas 

Gera. Tentu saya sebagai mahasiswa memiliki banyak kesalahan, oleh karena 

itu saya meminta maaf. Semoga Mas Gera diberikan kesehatan dan umur 

panjang oleh Allah SWT. 

9. Bapak Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc., selaku Dosen Pembimbing 

alternatif dalam proses penulisan skripsi yang telah membimbing dalam proses 

penulisan skripsi. Mohon maaf jika dalam proses konsultasi saya telah berbuat 

tidak sopan, atau bersifat tidak menyenangkan. Semoga bapak selalu diberikan 

kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT.  

10. Bapak Hasbi Aswar, S.I.P., M.A selaku dosen Kosentrasi IPSA yang telah 

memberikan mata kuliah yang menjadikan saya mengenal apa itu Salafi Jihadi 

dan menjadi inspirasi bagi saya untuk menuliskan judul skripsi ini. Pengenalan 

http://scholar.google.co.id/citations?user=7X5e-AcAAAAJ&hl=id
http://scholar.google.co.id/citations?user=7X5e-AcAAAAJ&hl=id
http://scholar.google.co.id/citations?user=7X5e-AcAAAAJ&hl=id
http://scholar.google.co.id/citations?user=7X5e-AcAAAAJ&hl=id


 x 

Pak Hasbi masih saya ingat yaitu pada mata kuliah Transnasionalisme Islam 

(kalau tidak salah) dengan presentasi yang salah satunya berisi “Salafi Jihadi 

School”. Terima kasih juga karena telah menjadi dosen bimbingan saya yang 

lain, maaf telah menggangu waktu kuliah bapak di Malaysia. Tentu saya 

sebagai mahasiswa memiliki banyak kesalahan terutama masa-masa 

perkuliahan, oleh karena itu saya meminta maaf. Semoga Pak Hasbi diberikan 

kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT 

11. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP, M.A., dan Bapak Bapak Enggar Furi Herdianto, 

S.I.P., M.A. selaku dosen HI UII yang telah memberikan saran dan masukan 

kepada penulis selama menjadi mahasiswa. Terimakasih telah menjadi teladan 

positif bagi saya pribadi dan tentu terima kasih juga atas segala kritik yang 

membangun sehingga penulis lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 

Tentu saya sebagai mahasiswa memiliki banyak kesalahan terutama masa-masa 

perkuliahan, oleh karena itu saya meminta maaf. Semoga Bapak dan ibu selalu 

diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT. Semoga segala tujuan 

hidup bapak dan ibu diberi kelancaran oleh Allah SWT dalm pencapaiannya.  

12. Seluruh dosen Program Studi Hubungan Internasional UII yang banyak 

memberikan ilmu, pelajaran, pengalaman, serta nasihat yang tak dapat 

terhitung jumlahnya. Semoga kebaikan Bapak/Ibu dosen dibalas oleh Allah 

SWT dengan balasan yang baik pula. 

13. Mbak Mardiatul Khasanah yang telah memberikan kemudahan dalam segala 

urusan akademik dan perkuliahan. Terima kasih sudah selalu ada untuk 

memberikan segala jawaban dari pertanyaan-pertanyaan penulis kapanpun 

http://scholar.google.co.id/citations?user=7X5e-AcAAAAJ&hl=id
http://scholar.google.co.id/citations?user=7X5e-AcAAAAJ&hl=id
http://scholar.google.co.id/citations?user=7X5e-AcAAAAJ&hl=id
http://scholar.google.co.id/citations?user=7X5e-AcAAAAJ&hl=id
http://scholar.google.co.id/citations?user=7X5e-AcAAAAJ&hl=id
http://scholar.google.co.id/citations?user=7X5e-AcAAAAJ&hl=id
http://scholar.google.co.id/citations?user=7X5e-AcAAAAJ&hl=id
http://scholar.google.co.id/citations?user=7X5e-AcAAAAJ&hl=id
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dan dimanapun serta menjadi tempat curhat akan keluhan penulis tentang 

dosen dan sistem akademik.  

14. Teman misqueen yang selalu bersama menjalani kuliah dan menulis skripsi, 

untuk Trivida  yang selalu menjadi tempat curhat dan berkeluh kesah dalam 

semua bidang kehidupan; untuk Vikram Najib yang berjuang bersama dan 

memberikan solusi atas kesulitan yang dialami selama proses penulisan 

skripsi, untuk Elyana yang sudah membantu banyak mau membantu dalam 

duka dan susah, untuk Devi yang menjadi teman diskusi politik dan sering 

ngetag soal politik di instagram; untuk Siti zumro semangat siti, harus buruan 

ngejar.   

15. Teman-teman yang telah membantu saya dalam proses dialektika dalam 

pengerjaan skripsi, Fariz Abdul Aziz yang, Prabowo, Dzikra Ramiza, Okta 

Maryana. Terima kasih banyak. Serta teman-teman Sedekah Sekitar yaitu 

Derina Faslig dan Yuni Syeila dan lain-lain yang telah berjuang bagi 

masyarakat sekitar, semoga berkah. Amin. 

16. Teman seperjuangan satu DPS yang telah menyelesaikan perjuangan dan 

kemerdekaan secara bersama, untuk Vivid sebagai tokoh utama yang menjadi 

penggerak dalam melanjutkan episode episode baru, engkau tidak hanya 

memiliki paras yang serupa dengan Wakil Perdana Menteri Malaysia Wan 

Azizah Wan Ismail tapi juga memiliki kemampuan strategi yang mumpuni 

selayaknya dr. Wan Azizah; untuk Vikram Najib sebagai tokoh utama juga 

yang berjuang bersama dalam menyelesaikan drama skripsi kita.  
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17. Teman-teman HI angkatan 2014 yang telah berjuang bersama selama 4 tahun 

ini. Terima kasih telah menempuh mau jalan bersama dengan tujuan dan 

nasib yang berbeda-beda.  

18. Seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan seluruhnya oleh penulis. Terima 

kasih atas doa, motivasi serta dukungannya. 

 

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menginspirasi 

pembaca untuk menemukan beberapa penelitian yang baru dan inovatif. 

Wassalammu‟alaikum Wr. Wb. 

 

 

 

 

 

 

 

      Yogyakarta, 24 Agustus 2018 

 

 

Bintar Mupiza


