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Papa, Mama dan Adek Hafiz 

 

 

Pesan : 

Terima kasih atas dukungannya 

Alhamdulillah aku lulus :) 

- Dhila - 
 

 

 

 

 

 

 

 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI Pengaruh Rusia Terhadap .... Fadhila Inas Pratiwi



vi 
 

 

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu...” 

(Al-Alaq : 1) 

 

 

“..sometimes life hits you in the head  

with a brick. Don't lose faith..”  

  –Steve Jobs- 

 

“You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one.” 

-John Lennon- 

 

 

  “... Dan sebaik-baik manusia adalah  yang  

paling bermanfaat bagi manusia yang lain.” 

Rasulullah SAW. 
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KATA PENGANTAR 

 Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan pada Allah SWT. karena atas 

rahmat dan kemudahan yang diberikanNya sehingga penulis mampu 

menyelesaikan skripsi tepat waktu di semester 8. Inspirasi penulisan skripsi 

tentang kebijakan luar negeri didapat ketika mengikuti kelas Perbandingan Politik 

Luar Negeri (PPLN) di semester 5 yang diajarkan oleh Mas Radityo Dharmaputra 

(Mas Ari). Perkuliahan PPLN begitu menarik minat penulis untuk mempelajari 

lebih dalam tentang kebijakan luar negeri, hingga pada saat topik perubahan 

kebijakan luar negeri yang ada pada minggu ke 12 Mas Ari memberikan contoh 

mengenai AS yang tidak jadi menyerang Suriah pada saat itu yaitu tahun 2013. 

Penulis tertarik untuk meneliti perubahan kebijakan luar negeri AS tersebut lebih 

lanjut lagi di kelas proposal skripsi yang kebetulan kelas proposal tersebut 

dibimbing kembali oleh Mas Ari.  Alhamdulillah proposal skripsi tentang topik 

tersebut berlanjut hingga penulis mengambil skripsi di semester 7 dan 8. Pada 

akhirnya dengan topik skripsi ini penulis dinyatakan lulus sarjana di HI Unair.  

 Kebijakan luar negeri dan perubahan kebijakan luar negeri, adalah sesuatu 

yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Karena suatu negara akan mengambil 

kebijakan bahkan mengubah kebijakannya untuk memenuhi kepentingan 

nasionalnya. Ketika terjadi perubahan kebijakan luar negeri, pasti terdapat alasan-

alasan sehingga suatu negara yang semula berperilaku A menjadi berperilaku B. 

Alasan-alasan inilah yang cukup problematis untuk dikaji lebih dalam. Keputusan 

AS untuk menyerang Suriah adalah keputusan yang besar bagi suatu negara, 

banyak hal yang sudah diperhitungkan, namun dalam waktu dua minggu AS 

membatalkan kebijakannya tersebut dan menyatakan akan menempuh solusi 

diplomatis dengan Suriah. Latar belakang dari perubahan tersebut, alasan-alasan 

yang ada, proses yang terjadi sebelum perubahan kebijakan luar negeri AS, yang 

berusaha penulis teliti lebih lanjut dalam skripsi ini.  

 Terkait dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin 

mengucapkan beberapa ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Mas Ari yang 

menginspirasi penulis untuk meneliti tentang kebijakan luar negeri dan 

membimbing penulis pada saat kelas proposal skripsi di semester 6. Terima kasih 
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banyak pula penulis sampaikan kepada Bapak Basis Susilo, yang bersedia 

menjadi dosen pembimbing penulis sejak semester 7 hingga semester 8, 

memberikan banyak bimbingan, nasehat, ajaran, selalu berusaha meluangkan 

waktu, dan sangat sabar dalam membimbing penulis. Terima kasih juga penulis 

ucapkan pada dewan penguji skripsi Pak Muttaqien, Pak Wahyudi Purnomo, dan 

Mas Wahyu Wicaksana yang telah meluangkan waktunya di sore hari untuk 

menguji skripsi saya, yang banyak memberikan masukan agar skripsi saya lebih 

baik lagi, serta telah memutuskan untuk meluluskan saya. Terima kasih penulis 

sampaikan, kepada dosen-dosen HI lainnya Mbak Citra Hennida, Bu Baiq 

Wardhani, Bu Lilik Salamah, Bu Sartika, Pak Djoko, Mas Joko Susanto, Mas 

Yunus selaku dosen wali penulis, Pak Ajar Triharso, Mbak Irfa Puspitasari, Pak 

Vinsensio Dugis, dan Mas Safril Mubah, terima kasih banyak atas segala ilmu 

yang disampaikan kepada penulis selama menempuh studi sarjana di HI Unair. 

Tidak lupa terima kasih penulis sampaikan kepada Mbak Indah yang telah banyak 

membantu penulis dalam hal administrasi kampus terutama pada saat 

pengambilan mata kuliah skripsi hingga sidang skripsi berlangsung.  

 Kepada teman-teman seperjuangan HI angkatan 2011, terima kasih atas 

kesenangan, kebersamaan, dan segala bantuannya, hingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi dengan baik. Untuk Laksmi, terima kasih sudah menjadi 

teman akrab selama kuliah yang selalu mendengarkan curhatan penulis, terima 

kasih Weka yang selalu memberikan dukungannya, menghibur penulis ketika 

suntuk mengerjakan skripsi, memberikan nasehat dan masukan yang rasional. 

Untuk Donald, terima kasih sudah banyak membantu penulis selama perkuliahan, 

terutama pada saat pengerjaan skripsi hingga sidang, untuk Galih yang selalu 

mengingatkan untuk sholat, memberikan saran dan masukan tidak hanya 

mengenai skripsi namun juga tentang kehidupan, untuk Grienda yang jadwalnya 

selalu penuh kayak pejabat, makasi sudah sering sharing pengalaman dan 

ilmunya, bahkan juga melatih penulis dalam simulasi sidang skripsi. Makasi ya 

rek, berkat kalian hidupku di kampus lebih seru dan berwarna.  

Terima kasih kepada teman-teman HI 2011 lainnya Yolanda yang saat ini 

di Korea, makasi uda ngajarin biar gak terlalu polos. Geng cantik Antin yang satu 

dosbing dengan penulis, tetap semangat ya, Savira, Maya, Anggi, untuk Dinis 
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makasi sudah mengingatkan penulis untuk tepat waktu mengumpulkan skripsi. 

Terima kasih juga buat Merryn,Vita yang sudah lulus duluan, makasi Ifa cewek 

paling lucu di HI dan hobi bikin ketawa. Teman-teman pada saat magang di KBRI 

Singapura, Sari, Chen, Hannan, Chelsea. Terima kasih buat teman-teman lainnya 

Shasha, Sonia, Kania, Ayu, Prita, Mita, Nisa yang sekarang lagi di Korea juga, 

Leli, Masitoh, Rene, Putnab, Tara, Joshua, Amy, Hafiz, Brian Komting, Tika, 

Aldi beb, Rudi, Rizaldy, Aji, Rizka, Jilul, Ari, Itang, Ikhwan, Haidar, Putra, Upik, 

Restik, Zaki, Fikri, Syifa, Pepi, Anti, dan teman-teman HI baik angkatan 2011, 

2010, 2012 lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk 

teman-teman KKN BBM 50 Desa Mergobener, Tarik, penulis beruntung bisa 

mengenal teman-teman seseru dan sebaik kalian, tinggal bareng lagi selama tiga 

minggu, salah satu momen terbaik penulis pada saat kuliah.  

 Terima kasih tiada terkira kepada keluarga, orang yang terdekat dengan 

penulis, terima kasih Papa yang selalu mendukung untuk semangat mengerjakan 

skripsi. Terima kasih Mama, yang sudah menjadi dosen pembimbing kedua dalam 

mengerjakan skripsi, selalu nggupuhi biar rajin mengerjakan skripsi agar lulus 

tepat waktu, selalu sabar menasehati penulis biar tidak sering keluyuran. Terima 

kasih Dek Hafiz yang juga hobi nggupuhi biar segera lulus. Terakhir yaitu penulis 

ucapkan terima kasih kepada Mas Richo yang telah menemani dan 

menyemangati, penulis dari awal pengerjaan skripsi hingga selesai. Terima kasih 

kepada pihak-pihak lainnya yang sudah mendoakan dan membantu penulis dalam 

mengerjakan skripsi. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kata 

sempurna. Meskipuan demikian, penulis berharap bahwa skripsi ini bisa 

memberikan manfaat bagi perkembangan studi ilmu HI khususnya terkait dengan 

kebijakan luar negeri dan perubahan kebijakan luar negeri.  
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