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Ku persembahkan untuk 

 

Ibu, Ayah, dan adik tercinta 
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“What we achieve inwardly will change outer reality.” 

-Plutarch- 

 

“The only true wisdom is in knowing you know nothing.” 

“There is only one good, knowledge, and one evil, ignorance.” 

-Socrates- 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan 

karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Setelah melalui 

berbagai hambatan, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 

“Perubahan Kebijakan Luar Negeri Jerman terhadap Rusia dalam Krisis Ukraina” 

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional 

di Universitas Airlangga pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terma kasih yang 

sebesar-besarnya kepada: 

- Ibu dan Ayah (Ratnaning Hapsari dan Tri Nandang Prihantono) yang 

selama ini telah membimbing, merawat dan menyayangi penulis dengan 

sepenuh hati. Terima kasih banyak untuk segala pengorbanan dan kasih 

sayang yang telah tercurahkan untuk penulis, 

- Andru Baskara Putra yang akhirnya bersedia lahir sebagai adik kandung 

penulis ketika penulis berusia 8 tahun dan telah setia menjadi pelipur lara 

sebagai kawan bermain dan berkelahi terkeren sepanjang masa. Semoga 

semakin rajin belajar dan dapat meraih cita-cita, 

- Dosen pembimbing penulis dalam mengerjakan skripsi, Pak Djoko 

Sulistyo. Terima kasih telah memberikan saran, kritik dan dorongan 
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semangat bagi penulis agar tidak jenuh dalam menghadapi proses panjang 

penyusunan skripsi, 

- Para Dosen HI FISIP Universitas Airlangga: Pak Muttaqien, Bu Ani, Pak 

Dugis, Bu Sartika, Pak Wahyudi, Bu Lilik, Pak Ajar, Pak Basis, Mas Joko, 

Mas Yunus, Mas Safril, Mbak Citra, Mas Ari, Mas Wahyu dan Mbak Irfa. 

Terima kasih atas segala bimbingan dan ilmu yang bermanfaat selama 

penulis menjalani perkuliahan. Terima kasih juga untuk mbak Indah yang 

telah sabar menjawab segala pertanyaan penulis tentang administrasi 

perkuliahan (dan tentu saja jadi sering mengganggu dan bikin jengkel 

mbak Indah). Semoga HI Unair dapat terus maju dan menjadi lebih baik, 

- Lima sahabat yang telah  setia menemani penulis dalam suka, duka, dan 

duka mendalam sejak penulis pertama kali menjalani perkuliahan sebagai 

perantau dari pulau Bali hingga akhir masa perkuliahan sebagai warga 

tetap Sidoarjo (semoga tetap menjadi sahabat terbaik Princess hingga akhir 

masa) : Theodora D. Paramita (kecantikannya menyaingi Princess, terima 

kasih telah menjadi sahabat senasib seperjuangan dan paling sabar sejak 

masa maba), Annisa Sekaringrat (“Asin”: terima kasih  untuk bahu paling 

nyaman, ketangguhan bagaikan pria, teladan akademik serta saran dan 

kritik atas segala prilaku penulis ), Ayu Rizka Puteri (“Emak”: terima 

kasih telah bersedia menjadi sosok emak yang memanjakan, 

memperhatikan dan merawat penulis selama masa perkuliahan), Sonia 

Deby Aryani (“Onnie”: Thank God you were the first person I had met at 

„pengukuhan mahasiswa baru‟, I can‟t imagine how my college life would 
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be without you :‟) terima kasih juga telah membantu penulis dalam 

mencetak skripsi untuk diuji), serta Shafira Elnanda Yasmine (“Micin”: 

terima kasih telah menjadi rekan  kepo terbaik sepanjang masa serta teman 

berbagi segudang cerita). Semoga kalian semua sukses dalam segala 

urusan, lancar jodoh, sehat dan bahagia selalu. 

- Krisna Indrawan Pratama B.P yang telah menjadi rekan belajar, bertukar 

pikiran, bercerita, bersenda gurau, berbagi kebahagiaan maupun kesedihan 

dan pendorong semangat paling handal selama penulis menjalani masa 

perkuliahan. Terima kasih telah memberikan banyak warna dalam 

kehidupan penulis. Semoga jalan yang berwarna-warni ini akan terus ada 

dan tidak akan berakhir meskipun nantinya bumi akan tergantikan oleh 

planet lain. 

- Teman-teman angkatan 2011 HI Unair yang telah mengisi kehidupan 

penulis dengan caranya masing-masing. Terima kasih karena telah 

membuka mata penulis tentang hitam putih kehidupan sehingga penulis 

dapat belajar untuk menjadi lebih dewasa daripada sebelumnya. Penulis 

juga berharap semoga kita semua sama-sama dapat belajar untuk menjadi 

lebih dewasa dalam menghadapi berbagai masalah. Semoga sukses dan 

bahagia selalu. 

- Kakak-kakak serta adik-adik di HI Unair yang juga telah menjadi kawan 

yang seru dan menyenangkan bagi penulis. Semoga sukses selalu dalam 

segala urusan, baik karir, kuliah maupun percintaan. 
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- Keluarga Buletin Jendela FISIP yang telah memberikan kesempatan bagi 

penulis untuk berlatih dalam bidang jurnalistik dan membantu mendukung 

kehidupan penulis selama menjadi perantau (hehehehe). 

- Ikan lele, laptop tua, laptop muda, flashdisk D‟FRIDZ, modem, selop 

karet, motor mio putih dan helm biru putih. Terima kasih karena telah 

mendukung penulis tanpa kenal lelah dan bahkan merelakan hidupnya 

untuk membantu penulis. Sesungguhnya tanpa ini semua, penulis tidak 

akan dapat bertahan dalam dunia yang kejam ini. 

- serta semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis tetapi 

tidak dapat penulis sebutkan satu-satu. Sesungguhnya eksistensi satu sama 

lain telah berarti bagi masing-masing manusia. Terima kasih, terima kasih 

dan terima kasih. 

Tentu saja penelitin ini jauh dari kesempurnaan dan terdapat berbagai kesalahan. 

Semoga dapat member manfaat serta dapat menjadi salah satu bahan referensi 

tentang topik yang berkaitan di masa yang akan dating. Terima kasih. 

 

    Surabaya, 27 Maret 2015 

 

     Penulis 
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