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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 Tua yang selalu menjadi alasan untuk tidak menyerah dalam 

menjalani hidup dan memberi dukungan dalam banyak bentuk agar penulis 

selalu maju dan tetap berada dijalan Islam.  

4. Terimakasih kepada diriku sendiri yang telah mampu berjuang mencapai titik 

akhir dari segala kesulitan yang menghadang selama proses kuliah dan 

penulisan skripsi. Atas kesabaran yang dijalani dan menahan segala benturan 

dalam bentuk apapun untuk selalu maju dan membanggakan orang tua serta 

orang orang terdekat.  
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5. Bapak Dr. H. Fu’ad Nashori S.Psi., M.Si.., Psikolog selaku Dekan Fakultas 

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. 

6. 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 Skripsi yang telah 

memberikan nasehat dan bimbingan yang membangun kepada penulis selama 

ini sehingga proses skripsi yang dapat menjadi lebih mudah dan terarah. 

Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa, penulis sering membuat 

kesalahan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah 

SWT.  

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

alternatif dalam proses penulisan skripsi yang telah membimbing dan 

memberikan kritik substansi dalam proses penulisan skripsi. Mohon maaf jika 

telah memberikan kerja tambahan dan merepotkan dengan berbagai 

pertanyaan. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh 

Allah SWT.  

8. Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik 

sekaligus Dosen pembiimbing pertama saya yang telah membimbing dan 

memberikan nasehat bagi segala kebingungan dan keluhan selama menjalankan 

kuliah dan menyusun skripsi. Mohon maaf jika selama ini telah menjadi 

mahasiswa yang merepotkan dengan berbagai pertanyaan dan keluhan. Semoga 

ibu selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT.  

9. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP, M.A., dan Bapak Hangga Fathana, S.IP., 

B.Int.St., M.A., selaku dosen HI UII yang telah memberikan saran dan 
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masukan kepada skripsi penulis sebagai Dosen Penguji Seminar Proposal 

sehingga skripsi ini menjadi lebih baik. Terimakasih juga atas segala kritik 

yang membangun sehingga penulis lebih semangat dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 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.  

10. 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. 

11. 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 

dan dimanapun serta menjadi tempat curhat akan keluhan penulis tentang 

dosen dan sistem akademik.  

12. Keluarga Besar bani Humam dan bani Asy-Syuyuti. Terimakasih atas segala 

nasehat, dukungan dan selalu ada untuk penulis dalam keadaan apapun. 

Terimakasih juga sudah selalu ada untuk mendengar segala keluh kesah 

penulis. Terimakasih sudah selalu mengingatkan untuk tidak lalai dan selalu 

menomor satukan agama. Semoga segala kebaikan keluarga besarku dibalas 

sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Aamiin. 

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

untuk Trivida Aw yang selalu menjadi tempat curhat dan berkeluh kesah 

dalam semua bidang kehidupan, untuk Bintar Mupiza yang berjuang bersama 
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dan memberikan solusi atas kesulitan yang dialami selama proses penulisan 

skripsi, untuk Adek Elyana yang sudah membantu mengerjakan skripsi dan 

diskusi soal agama, cinta dan masa depan, untuk Devi depol yang selalu 

menjadi teman diskusi politik dan berbagi pengetahuan teori 

konstruktivismenya, untuk Siti zumroh yang selalu menjadi teman nongkrong 

dan telah menjadikan saya sebagai tempat curhat sehingga meningkatkan 

kebijaksanaan dalam diri saya.  

14. Teman seperjuangan satu DPS yang telah menyelesaikan drama bersama, 

untuk Vivid sebagai tokoh utama yang menjadi penggerak dalam melanjutkan 

episode episode baru, untuk bintar mupiza sebagai tokoh utama juga yang 

berjuang bersama dalam menyelesaikan drama skripsi kita. Dan untuk diri 

saya sebagai tokoh utama juga yang telah menyelesaikan sesion pertama 

dalam drama ini.  

15. 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. 

16. 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, Agustus 2018 

Vikram Najib Al Agil 


