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HALAMAN INSPIRASIONAL 
 

 

“…And whosoever fears Allah – He will make for him a way out (from every difficulty) 

And He will provide him from sources he never could imagine. And whosoever puts his 

trust in Allah – then He is sufficient for him. Indeed, Allah will accomplish his purpose. 

Allah has set a measure for all things.” – (Quran 65: 2-3) 

 

“kerjain skripsi, kalo engga ya jangan sambat.” – wallpaper yang saya buat di Canva 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
 
 

Masa SMP dan SMA, saya hanya terpikirkan bagaimana caranya agar saya 

bisa menjalankan studi di jurusan Hubungan Internasional, yang secara spesifik di 

Universitas Airlangga. Ternyata perjuangan tidak hanya sampai masuk HI Unair 

saja, namun untuk berhasil menyelesaikan studi ini juga diperlukan perjalanan yang 

cukup mengesankan bagi saya. Keberhasilan ini tentunya tidak terlepas dari campur 

tangan semesta. 

Ucapan terima kasih terbesar kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi 

Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan kemudahan meskipun hamba-Nya 

masih banyak kekurangan, yang selalu mendengar tangisan malam hari ketika tak 

ada tempat lain untuk berpaling, yang selalu memberi ketenangan dalam kekalutan, 

Alhamdulillah – all praise to God. Terima kasih juga untuk Ibu Endang dan Bapak 

Sugiono; dengan segala kasih sayang dan supportnya, terima kasih untuk tidak 

pernah memberikan tekanan berlebih, selalu menerima keluh kesah dan 

memberikan nasihat-nasihatnya, serta selalu menjadi contoh untuk saya agar 

menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk Mas Rully, Mbak Mei, Raisa dan Raina 

yang selalu menjadi motivasi sekaligus memberikan kebahagiaan pada hidup saya. 

Terima kasih keluarga inti dan keluarga besar Kastari maupun Tlogo yang sudah 

menjadi my biggest supporter and motivator untuk segera menyelesaikan studi dan 

menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Tanpa keluarga, mungkin saya tidak 

bisa menjadi saya yang sekarang. 

Terima kasih juga saya sampaikan untuk teman-teman dekat saya. Untuk 

Dito, Vindy, dan Atika, my junior high school babes, terima kasih atas segala suka 

duka, road trips, good foods, holidays, quarrels, deep talks dan segala tangisan 

maupun canda tawa yang telah kita lewati bersama. Untuk Nur Hanifah, terima 

kasih sudah menjadi my partner in crime sejak SMP, my life would be so boring 

without you! Untuk Gita dan Tasa, my highschool babes. Untuk kakak Kartika 

Darina yang selalu ada untuk membantu saya melepaskan penat serta obrolan 

wanita-nya, terima kasih. Last but not least, my safe haven, Bebek Sosial; Made 

Citra, Naomi Devi, Anastasia Devina dan Devira Adventia, terima kasih banyak 
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atas segala pelajaran hidup, terima kasih telah mendorong saya untuk selalu 

menjadi the best version of myself, atas segala pembicaraan, drive thru McD, makan 

cantik, photobox, girls day out dan segala bentuk nugas lainnya, terima kasih untuk 

selalu ada menemani, menyemangati hingga menerima segala kekurangan saya. 

Terima kasih teman-teman, life is hard, but it would be harder without you.  

Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan saya. 

Untuk teman-teman HI Unair 2016, Dandi, Arini, Sekar, Yashinta, Danika, Yasin, 

Firda, Pepeng, Dewanta, Teh Dila, Nabeyi, Nathalia, Marsya, Ami, Cath, dan yang 

lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah berjuang 

bersama dari awal hingga saat ini. Untuk sobat seperbimbingan SR, Luki, Viola, 

Abima, Bayu, Anggi dan Hulda, terima kasih sudah berjuang bersama dan saling 

menyemangati. Terima kasih juga untuk Anniesa MJ yang sudah bersedia untuk 

berjuang bersama saya, mendengarkan celotehan, tawa hingga tangisan, 

memberikan semangat dan inspirasi untuk mengerjakan skripsi, road trips ke 

Malang hingga tempat untuk saya bermalam di Samarinda maupun Jemursari, 

terima kasih, Cha! Terima kasih untuk Iqbal Alfiansyah yang pada penghujung 

perjalanan skripsi ini menjadi teman brainstorming skripsi saya. Terima kasih juga 

spesial untuk Dibyo, selaku komting HI Unair 16 sekaligus teman dari SMA, terima 

kasih sudah selalu menjadi seseorang yang dapat diandalkan dan selalu cemerlang 

dengan caranya sendiri. Untuk kakak-kakak senior, Mas Wirasena, Mbak Aulia, 

Mbak Ifa, dan yang tidak bisa saya sebutkan lainnya, terima kasih sudah menjadi 

rolemodel bagi saya. Untuk adik-adik tingkat, Kirana, Nanda, Fitri, Gema, Brian, 

Rumi, Ananda Amalia, dan yang lainnya, terima kasih sudah menjadi motivasi, 

semoga dimudahkan studinya. 

Terima kasih pula saya ucapkan kepada seluruh keluarga Departemen 

Hubungan Internasional Universitas Airlangga. Ibu Siti Rokhmawati, selaku dosen 

pembimbing skripsi yang sudah saya anggap sebagai ibu sendiri, terima kasih atas 

segala bimbingan dan arahannya, baik masalah skripsi maupun kehidupan, ibu yang 

sudah selalu menenangkan saya ketika sering gundah gulana dan selalu meyakinkan 

bahwa saya bisa menjalani fase ini, terima kasih, bu. Terima kasih juga untuk 

segenap jajaran dosen yang sudah mendidik saya selama masa perkuliahan saya. 
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Terima kasih juga saya ucapkan kepada Perpustakaan Unair, McDonald’s, 

Starbucks dan berbagai tempat lainnya yang selalu menampung saya selama proses 

pengerjaan skripsi ini. Terima kasih juga untuk Kwon Jiyong dengan segala 

lagunya di spotify yang menjadi penyemangat ketika saya sudah mulai hilang arah. 

Terakhir, terima kasih untuk Dian Damayanti, atas segala kerja keras, begadang, 

dan semangatnya untuk terus melawan rasa malas dan rasa takut untuk menghadapi 

sesuatu yang baru, terima kasih sudah memilih untuk mencari pertolongan ketika 

pikiran tak lagi bersahabat, terima kasih telah menyayangi dirimu sendiri. Girl, you 

got this! 
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