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Untuk Allah SWT yang telah mengabulkan doa-doa penulis dalam usaha 

menyelesaikan skripsi ini dan juga pembuat rencana terindah bagi umat-Nya.  

Serta Mama dan Papa yang tidak mengenal lelah untuk mengingatkan saya 

mengerjakan skripsi ini dan juga doa yang terus mengalir, 

dan kerabat terdekat yang selalu membawa warna dan menjadi penyemangat 

dalam proses pengerjaan skripsi ini.  
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HALAMAN INSPIRASIONAL 

 

“I am cocky in prediction. I am confident in preparation, but I am always humble 

in victory or defeat." 

-Conor Mcgregor 

 

“SIC PARVIS MAGNA” 

-Sir Francis Drake 

 

“Everything negative – pressure, challenges – is all an opportunity for me to rise.” 

-Kobe Bryant 

 

“The only thing standing between you and your goal is the bullshit story you keep 

telling yourself as to why you can’t achieve it.” 

-Jordan Belfort 

 

“Ikilo level e mek skripsi, ojok angel-angel” 

-Pak WP 

 

“Selesai tepat waktu ya skripsinya, langsung cari kerja, Papa abis ini pensiun jadi 

persiapan bantuin biaya pendidikan adeknya ya” 

-Mama 
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HALAMAN TERIMA KASIH 

Menempuh studi perkuliahan di jurusan Hubungan Internasional Universitas 

Airlangga merupakan suatu pencapaian besar dalam hidup penulis. Meski terbilang 

spontan dalam memilih jurusan sejak bangku SMA, namun sekarang penulis 

dengan yakin dapat mengatakan bahwa jurusan HI bukan merupakan suatu ‘salah 

jurusan’. Banyak pembelajaran dan pengalaman berharga yang penulis dapatkan 

dari empat tahun perkuliahan yang dijalani. Meskipun seringkali penulis 

menganggap bahwa jurusan ini hanya seperti sebuah kursus yang membahas suatu 

sejarah, peristiwa, maupun kebudayaan dari negara tertentu. Namun kenyataannya 

hingga akhir studi penulis mendapatkan nilai penting dari jurusan ini yaitu untuk 

selalu membuka kacamata dan wawasan manusia terhadap apa yang sedang terjadi 

di dunia ini. Tidak hanya terfokus pada lingkup nyaman maupun terdekat dari 

penulis akan tetapi lingkup secara luas karena sejatinya dunia ini merupakan suatu 

subjek yang sangat berwarna dan setiap lapisan maupun wilayahnya dapat 

dipelajari. Oleh karena itu, penulis merasa bahwa jurusan ini berperan penting 

dalam pembentukan cara berpikir kritis penulis terhadap suatu isu maupun 

fenomena apapun.  

Dari perjalanan empat tahun perkuliahan, penulis mendapati banyak proses yang 

menjadikan penulis seperti sekarang ini baik secara individu maupun cara 

berinteraksi dengan orang sekitar. Untuk itu, pada halaman ini penulis ingin 

mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang berperan besar dalam proses 

yang penulis jalani selama perkuliahan ini.  

“people come and go, everyone that’s been in our life has been there for 

a reason, but eventually the true one remains to stay” 

Pertama-tama, penulis ingin mengucap syukur dan terimakasih kepada Allah SWT 

yang telah mengizinkan penulis untuk menempuh studi perkuliahan di HI UNAIR 

sejak awal hingga selesai. Lalu, terima kasih dan rasa hormat sebesar-besarnya 

kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendukung perjalanan studi penulis 

dari segi material maupun dukungan moral. Semoga penulis di kemudian hari dapat 
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membalas budi atas segala perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh Mama 

dan Papa untuk anak-anaknya.  

Kemudian, ucap syukur dan terima kasih kepada rekan-rekan penulis di perkuliahan 

khususnya HI UNAIR 2016 yang telah melewati tanjakan perkuliahan HI bersama-

sama sejak semester 1 dan juga berjuang bersama dalam kepanitian angkatan mulai 

dari IRFEST, IR GAMES, WESTPHALIA, buka bersama tahunan dan acara 

lainnya. Secara khusus penulis mengucap terimakasih sebesar-besarnya kepada 

Dibyo yang selalu hadir menjadi rekan dalam membawa angkatan 2016 

memberikan pengaruh dan pandangan baik terhadap lingkungan HI UNAIR meski 

sering terjadi perbedaan pendapat antara penulis dan yang bersangkutan. Lalu Iqbal 

sobat hima, seperbimbingan dan magang, Yasin teman dekat saya yang selalu ada 

sejak awal perkuliahan sekaligus rekan setim andalan paling sinkron di Land of 

Dawn, Yanuar yang sangat membantu proses sidang hingga kelulusan penulis, 

juga Erza, Idang, Alif, dan Dicky. Kemudian untuk srikandi-srikandi dari Sasha, 

Santi, Melati, Danika, Dinka, Dian, Citra, Dedev, Naomi, Nadia.  

Tidak lupa kepada personil Samin Allcrew yang telah menemani penulis dan 

memberikan rasa indah sekaligus suram di masa perkuliahan dan diluar 

perkuliahan. Mulai dari Mbah sebagai sahabat paling loyal di Samin, Hima, 

sekaligus dunia pertugasan selama kuliah. Kemudian Adog Kentung yang juga 

menjadi sahabat sangat dekat penulis meskipun kini sudah tidak sedekat dulu 

namun masih memiliki koneksi kedekatan yang tidak bisa dinilai. Lalu Dewak dan 

Luki yang selalu sibuk dengan wanita-wanitanya. Polem yang tidak pernah 

munafik dengan temannya namun memiliki gengsi selangit, Garda yang sering 

tidak pakai baju di Iwan Rental, Jeremy a.k.a budak cinta, dan juga Demos 

sumber kebahagiaan personil Samin, Agung, Krisna dan Kent Ardi buzzer sosial 

media andalan. Terimakasih atas segala keikhlasannya menerima penulis dan juga 

waktu yang telah dilalui bersama mulai dari kos Jeremy, Demos, Iwan Rental, 

Muchid, 135, Coban, dll.  
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Lalu wanita-wanita menyebalkan dari Kartini Troops terkhusus Sabe, Sekar, 

Yashinta, Anggi, Marsya, Teteh, Tamara, Nimas, Nath yang telah menjadi 

pendengan, pewarna, sumber masalah, sumber kebahagiaan, dan teman jalan-jalan 

yang selalu setia. Kemudian Yocan yang menjadi teman dekat segala macamnya 

bagi penulis sejak awal meskipun seringkali pertemanan kita dihadapkan dengan 

hal-hal tidak mengenakkan namun tidak pernah meninggalkan satu sama lain. 

Penulis juga mengucapkan terima kasih spesial kepada Tiara Alamanda yang telah 

mendukung dan menemani penulis khususnya satu setengah tahun terakhir ini 

meskipun dihadapkan dengan perbedaan yang sulit untuk dilalui namun sejauh ini 

berhasil dilalui. Teruntuk Tiara, semoga kedepannya selalu diberikan semangat dan 

keberkahan dalam menjalani masa kuliah.  

Setelah itu, keluarga besar HIMAHI 2019 beserta BPH KADIV dari mbak Sabe 

sebagai wakil penulis, meskipun pendapat dan pandangan kita tidak selalu sama 

namun terimakasih atas keikhlasannya dalam membantu merawat dan menjalankan 

kewajiban HIMAHI pada saat kepengurusan. Tidak lupa dengan golongan tua 

lainnya yaitu Tamara, Iqbal, dan Ado, lalu golongan muda tersayang Icol, Fauzi, 

Agam, Naola, Brian, Muti, dan Jeha. Terimakasih atas perjalanan berharga 

selama satu tahun lebihnya.  

Untuk adik tingkat terdekat penulis dari angkatan 2017, Edo, Memble, Hugo, 

Demas, Billy, Kiki, Kebot, Bimo, Intan, Zahra, Nurina. Angkatan 2018, Salsu, 

Nanda, Dantik, Feri, Aldot, Kirana, Amri, Winda, Yocepin, Rumi, Nila, Dhea, 

dll. Angkatan 2015, Mas Raiyan, Mas Rohman, Rusli. Angkatan spesial 2014, 

Gus Ucup, Mas Bafadal, Mas Bima, Mas Dawud atas segala ilmu dan obrolan 

yang dilalui bersama, juga Mas Pepi, Mas Kimbal, Mas Fauzi, Mas Caraka, Mas 

Babon, dan Mas Katong selaku pembimbing skripsi kedua penulis setelah Pak 

WP. Kemudian jajaran KPHI dari Pak Muttaqien, Mbak CH, Bu Irma, Pak WP 

selaku dosbing, Mas Joko, Bu Sartika, dll.  

Tidak lupa kepada teman sekolah penulis yang masih menjalin hubungan baik 

hingga saat ini dari Dean yang menjadi tempat bertukar pikiran dan juga cerita 
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pribadi, Adit, Kunde, Eca, Abang, Hammad, Aqmal, Alfian, Rakan, Ulil, 

Adjar, Ilyas, dll. Akhir kata, penulis meminta maaf jika selama ini memiliki dosa 

maupun kesalahan kepada nama-nama yang telah penulis sebut pada halaman ini. 

Penulis selalu mendoakan kebaikan dan kesuksesan di kemudian hari bagi yang 

namanya disebut maupun pembaca skripsi ini.  

Muhammad Alva Reza Fadhilah 
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