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Adik-adikku 

Atas semua doa, dukungan, motivasi, kasih sayang, nasehat yang selalu ingin 

menjadikan penulis lebih baik dan dapat bermanfaat bagi orang lain. 

 

Semua Keluarga Besar 

Terima kasih atas doa, nasehat, dan bantuan yang telah diberikan selama ini. 
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“Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa 

padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya 

mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu 

orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan 

seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.”  

(Q.S. Al-Anfal Ayat 66) 
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hard, doing my best and putting up a good show for the spectators” 

Lin Dan 

 

"Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan 
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KATA PENGANTAR 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-

Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat 

kelulusan pada Program Studi Hubungan Internasional Fakults Psikologi dan Ilmu 

Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Sholawat serta salam semoga tercurah 

atas Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan seluruh 

umatnya hingga akhir zaman.  

Penulis bersyukur atas selesainya skripsi ini yang berjudul “Analisis 

Penyelesaian Kasus Sengketa Perdagangan Rokok Kretek Indonesia Dan Amerika 

Serikat”. Skripsi ini membahas tentang proses penyelesaian sengketa dagang produk 

cerutu antara Indonesia dan Amerika Serikat dari tahun 2009 hingga tahun 2014. 

Penulis berharap skripsi ini bisa berguna bagi pembaca baik itu sebagai bahan untuk 

menambah pengetahuan maupun digunakan sebagai alat literatur lainnya. 

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini bayak 

kekurangan mengingat terbatasnya kemampuan penulis, namun berkat bantuan dari 

banyak pihak yang membantu penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih 

kepada: 

1. Allah SWT yang telah memberikan taufiq dan rahmat-Nya kapada penulis 

untuk bisa menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan penulis yang 

ada. 

2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Hasan Aris dan Ibu Irmayanti atas segala 

dukungan, kasih sayang, doa dan segala bantuan yang tidak mampu penulis 
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sebutkan satu persatu. Kedua orang tua sertadua saudara penulis menjadi 

motivitasi yang sangat berharga untuk mampu menyelesaikan skripsi sebagai 

syarat kelulusan studi S1. 

3. Rektor Univerisitas Islam Indonesia, Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D 

4. Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Bapak Dr. H. Fuad 

Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog 

5. Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A. selaku dosen pembimbing 

skripsi yang telah memberikan bimbingan, masukan serta arahan kepada 

penulis hingga skripsi ini selesai 

6. Dosen Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu 

Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia, Bapak Irawan Jati, S.IP., 

M.Hum., M.S.S selaku Kaprodi, Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A. selaku 

sekretaris prodi, Bapak Hangga Fathana, S.IP., B.Int.St., M.A., Ibu Karina 

Utami Dewi S.IP., M.A., Bapak Hasbi Aswar S.IP., M.A., Bapak Hasbi 

Aswar S.IP., M.A., Bapak Geradi Yudhistira S.Sos., M.A., Ibu Masitoh Nur 

Rohma, S.Hub.Int, M.A., serta Bapak Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc. 

Tak lupa pula penulis menyampaikan terimakasih kepada Mba Mardiatul 

Khasanah alias Mba Diah selaku staff jurusan yang sudah sangat membantu 

seluruh proses administrasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

7. Rekan-rekan mahasiswa HI UII angkatan 2014  atas perjuangannya bersama-

sama dengan penulis sebagai angkatan pertama unutk bisa menyelesaikan 

studi S1 di HI UII. 
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8. Nurul Wahyuni Juradi yang selalu setia memberikan dukungan, doa, serta 

selalu menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 

9. Teman-teman seperjuangan “Road to Graduate” yang selalu berbagi semangat 

dan motivasi yang sangat berarti bagi penulis 

10. Keluarga Besar “Rumah Elit” Bayu, Azeem, Farhan, Hadi dan Fahrul  
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12. Semua pihak yang turut membantu penulis baik dalam bentuk doa, bantuan 

materi, nasihat, dukungan serta dukungan moril kepada penulis. 

 

Penulis sadar bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan 

dan jauh dari kata sempurna. Namun berkat bantuan dari semua pihak, penulis 

mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala keterbatasan penulis. Selanjutnya, 

penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya 

kepada seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, 
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