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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin  

 

Karya sederhana ini kupersembahkan untuk: 

 

Ayah dan Ibu 

Atas segala doa, dukungan, cinta dan kasih sayangnya. Yang kuketahui dan tidak 

kuketahui, yang kusadari dan tidak kusadari. Terima kasih, permataku. 

 

Adik dan Abang 

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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HALAMAN MOTTO 

 

 

 

 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

(Q.S. Al-Insyirah:5-6) 

 

“Segala hal yang besar, selalu dimulai dari hal yang kecil. Penemuan teori 

gravitasi diawali dari jatuhnya apel. Hukum Archimedes ada karena peran dari 

bak mandi. Perubahan-perubahan pun akan terjadi, jika diawali dari hal yang kecil 

dahulu.” 

Dzikra Ramiza Akram Sugito 
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PRAKATA 

 

Segala puji dan syukur tak terhingga kepada Allah Subhanallahu wa ta’alla 

yang Maha Agung dan Maha Pengasih atas nikmat dan rahmat-Nya, serta segala 

kekuatan, kemudahan dan kelancaran sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan 

baik. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallalluhu 

‘alaihi wa sallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya. 

Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang 

telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan. Oleh karena itu, dalam 

kesempatan ini perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga  

kepada: 

1. Bapak Dr. H. Fu’ad Nashori S.Psi., M.Si.., 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. 

3. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A. selaku Dosen Pembimbing 

Akademik yang memberikan dukungan, motivasi, serta konsultasi yang sangat 

berperan besar terhadap masa perkuliahan saya 

4. Bapak Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.  selaku Dosen Pembimbing Skripsi,  

atas segala bimbingan, waktu, dan pemikiran yang diberikan sejak sebelum 

skripsi ini dibuat, baik itu siang maupun malam, dan ketika sibuk dan juga 
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senggang. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak sebagai amal jariyah, 

aamiin yaa Rabbal ‘aalamiin. 

5. Ibu Karina Utami Dewi S.I.P., M.A., yang telah memberikan kesempatan bagi 

saya untuk menjadi tutor pada beberapa mata kuliah, serta pengalaman dan 

pelajaran yang sudah Ibu berikan. Semoga Allah SWT membalas kebaikan Ibu. 

6. Bapak Hangga Fathana, S.I.P., B.Int.St., M.A., yang selalu memberikan 

motivasi dan semangat kepada saya selama masa perkuliahan, dan juga 

memberikan kesempatan untuk menjadi tutor di mata kuliah yang Bapak ampu. 

Semoga kebaikan selalu menyertai, dan semoga Allah SWT membalas 

kebaikan Bapak. 

7. 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. 

8. Seluruh karyawan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam 

Indonesia atas segala bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada peneliti 

selama menjadi mahasiswa. 

9. Mba Mardiatul Khasanah yang telah memberikan banyak bantuan dan 

dukungan selama pengerjaan skripsi, dan ketika masa perkuliahan.  

10. Kedua orang tua yang tercinta, yang tiada hentinya memberikan doa, cinta, 

kasih sayang, dukungan, serta pengorbanan yang tak terhingga selama ini 

hingga skripsi ini dapat diselesaikan.  

11. Abang dan Adik yang selalu memberikan dukungan moril dan materil. 
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12. Keluargaku di Jogja: Anang Tamianda, Akbar Yudarsan, Firman Hidayat, M. 

Hafidh, M. Hafiz Jo. Dukungan kalian memberikan kontribusi tak terhingga 

terhadap penelitian ini. Semoga kekeluargaan kita tetap dapat terjalin dengan 

baik. 

13. Teman-teman HI UII angkatan 2014 yang telah berperan besar dalam 

pembentukan karakter dan membangun jalinan pertemanan yang solid. Semoga 

silaturahmi kita bisa tetap terjalin dengan baik. 

14. Sahabat-sahabat Aceh, yang berada di Jogja dan di Kampung Halaman, yang 

selalu memberikan tempat ketika rindu untuk pulang. 

15. Dmitri Andriani yang selalu memberikan dukungan, bantuan, serta perhatian 

dalam pengerjaan skripsi dan kehidupan. 

16. Abang-abangku: Akmal Sanggusti, Hans Mahenta, dan Afwan Anugrah yang 

selalu menjadi teman untuk menggalaukan masa depan, dan juga hal-hal 

lainnya. 

17. Seluruh pengurus KOMAHI UII 2016/2017 dan 2017/2018. Semoga KOMAHI 

tetap sinergis, progresif dan aspiratif. 
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