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KATA PENGANTAR 

 

 Puji Syukur kehadirat Allah SWT, karena tanpa rahmat serta hidayah 
kepada umat-Nya, skripsi dengan judul Fungsi Internet dalam Perlawanan 
Zapatista menghadapi Pemerintah Meksiko tidak akan bisa selesai pada waktunya. 
Banyak hal yang telah menginspirasi penulis untuk memilih topik ini. Zapatista 
sendiri memang telah beberapa kali digunakan penulis untuk memenuhi tugas 
jurnal akhir dalam beberapa mata kuliah. Meskipun berbeda dengan judul awal 
ketika mengambil skripsi, penulis bersyukur bisa menyelesaikan topik ini dengan 
nilai yang tidak memalukan. 
 Ketika membaca mengenai Zapatista, penulis selalu takjub dengan begitu 
kuatnya usaha untuk menyuarakan ketidakadilan, ketika banyak individu, 
termasuk penulis mungkin, secara sadar dan tidak sadar hanya bisa menerima 
bermacam penindasan. Dengan kondisi sebagai petani miskin di wilayah yang 
merupakan salah satu yang termiskin di Amerika Latin, Zapatista mampu 
menggemparkan dunia dengan semangatnya. Satu hal yang juga berbeda dari 
Zapatista, Zapatista terutama Subcomandante Marcos melawan dengan karya-
karya sastra yang begitu puitis dan misterius. Dengan daya tarik dari keunikan 
perjuangannya, Zapatista selalu menarik bagi penulis untuk dianalisis lebih jauh. 
 Sedangkan internet dimasukkan penulis karena perlawanan Zapatista 
bertepatan dengan berkembangnya internet, dan Zapatista berhasil 
memanfaatkannya dengan sangat baik. Hal ini sebenarnya baru penulis sadari 
ketika bertemu dengan dosen ketua penguji untuk revisi skripsi sebelum siap naik 
cetak. Sebelumnya, penulis memilih faktor internet untuk penelitian karena 
internet selalu memunculkan fenomena dan hal-hal baru dalam berbagai aspek. 
Oleh karena itu penulis ingin melihat pengaruh internet dalam perlawanan 
Zapatista yang memang unik. 
 Penulis menyadari skripsi penulis masih jauh dari kata sempurna. Untuk 
itulah penulis memohon maaf atas kekurangan yang disengaja maupun tidak. 
Penulis berharap, skripsi ini mampu memberikan pandangan baru mengenai 
perlawanan-perlawann gerakan sosial yang tidak lagi terbelakang. 
 
 
 

Surabaya, 7 Juli 2015 
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UCAPAN TERIMAKASIH 

 
Bagian ini sepertinya adalah bagian yang paling dinantikan untuk ditulis 

oleh seluruh pejuang skripsi. Saya juga, sudah bermimpi untuk menulisnya sejak 
bab 1 skripsi masih berupa onggokan data, teori, dan konsep. Tapi sekarang ketika 
sudah memiliki otoritas untuk menuliskannya, saya tidak tahu  harus menulis apa. 
Mungkin karena malam penulisan bagian ini adalah malam ke-21 Ramadhan yang 
seharusnya digunakan untuk meningkatkan jumlah pahala, atau mungkin karena 
besok skripsi ini harus siap cetak hard cover sebelum mas-mas fotokopian keburu 
mudik lebaran. 
 Karena ini bulan Ramadhan, jadi ucapan terima kasih pertama saya 
persembahkan untuk Allah SWT yang telah memilih saya untuk dihidupkan 
daripada yang lain. Terimakasih untuk segala kelancaran yang sebagian besar 
tidak saya sadari, dan terimakasih menghendaki saya lulus 4 tahun. 
 Kedua terimakasih untuk Bapak Anak bungsumu sampun lulus, Pak. 
Terimakasih telah bersedia mengasuh anak bandelmu sampai lulus. Insyaallah 
setelah ini gantian. Lalu terimakasih untuk (Almh) Ibu, yang pasti bangga 
anaknya sudah sarjana meskipun nilainya standar. Maaf sudah lama tidak 
mengunjungi makam Ibu, pas pulang pasti kesana kok. Duh, jadi sedih. 
 Kemudian untuk kakak-kakakku yang selisihnya 12 tahun dan 9 tahun, 
sudah nikah duluan, dan memberi keponakan-keponakan yang menjadi cobaan. 
Terimakasih Mas Bayu dan Mbak Nung untuk segala perhatiannya selama di 
rumah. Terimakasih Mbak Indri dan Mas Ulin atas kebaikannya mengijinkan 
numpang hidup selama sepertiga perkuliahan. Untuk ponakan Faza, Sabrina dan 
Aira, terimakasih sudah menjadi penghiburan, meskipun lebih banyak jadi cobaan 
dengan segala tingkah pecicilan dan berisiknya. 
 Selanjutnya teman-teman SMA, Mpog, Tece, Trek, Miyabi, Nyonyo, BCL 
dan lainnya. Sedih jarang ketemu, semoga setelah ini bisa melanjutkan keasikan 
dan kenakalan jaman SMA. Kemudian teman-teman kuliah yang luar biasa, Asin 
yang cowok dan pintar keterlaluan, Kania yang princess tapi pas diem 
menyeramkan, Emak yang ‘keibuan’ dan hobi nebeng, Mita yang cantik tapi 
sekalinya galau jadi alay, Micin si yes girl yang menyenangkan untuk dibully. 
Terimakasih untuk waktu-waktunya luar biasa. Maaf ucapan terimakasihnya 
singkat. Kalau terimakasihku untuk kalian diurai satu per satu bakal lebih banyak 
daripada isi skripsi ini. 
 Kemudian untuk teman-teman HI Unair yang juga luar biasa. Untuk Weka 
atas waktunya mengerjakan skripsi bersama, Prita dengan  kebaikan yang luar 
biasa, Ifa, Rene, Masitoh, Vita, Leli yang telah mewarnai kehidupan perkuliahan, 
dan teman-teman HI Unair 2011 yang telah menganggap saya ada dan membuat 
kehidupan menjadi lebih hidup. Pengen tak tulis satu-satu rek, tapi apa daya 
hayati lelah. 
 Tidak lupa terimakasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh dosen dan 
staf HI Unair. Untuk Mbak Irfa atas bimbingannya, Mbak Citra dosen wali paling 
asik, dan trio penguji Bu Ani, Mas Joko dan Mas Yunus yang bersedia 
memberikan nilai cukup untuk skripsi ini, Terima kasih pula untuk dosen-dosen 
lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan, namun akan selalu saya ingat hal-hal 
luar biasa yang selalu menginspirasi. Terima kasih. 
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 Entah siapa lagi yang kelewat belum disebut, maaf dan terimakasih untuk 
segalanya. Kehidupan adalah lingkaran yang terus berputar, tidak ada awal atau 
akhir. Jika diibaratkan bianglala, jangan terlalu lama menunggu di bawah. Tutup 
pintu dan segera naik mencapai tinggi maksimum untuk melihat hal-hal baru yang 
lebih menakjubkan. 
 
 

-Sonia- 
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