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KATA PENGANTAR 

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang Maha 

Pengasih dan Maha Penyayang. Tanpa rahmat dan hidayah-Nya penulis tidak 

akan mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dan tentu saja 

menyelesaikan studi S1 ini. 

Penulisan skripsi dengan topik antomi gerakan Anti World Cup Movement 

ini bukan keinginan penulis namun topik ini muncul dan berkembang dari topik-

topik yang sebelumnya diminati oleh penulis sejak kelas penulisan proposal 

skripsi. Minat penulis kepada hubungan antara masyarakat sipil global dengan 

acara sepak bola terakbar sejagad raya itu setelah melihat kabar-kabar di media 

tentang masyarakat Brazil yang protes terhadap pergelaran akbar 4 tahunan 

tersebut, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas ini dalam 

topik skripsi. Serta buku dari Dave Zirin yang berisikian tentang gerakan-gerakan 

yang muncul sebelum World Cup 2014 berjalan. Gerakan-gerakan protes yang 

datang dari masyarakat sipil global terhadap FIFA dan juga pergelaran World Cup 

2014 di Brazil. 

Penulis dalam skripsinya ini menjelaskan asal usul dari manakah muncul 

gerakan ini dan siapa saja penggeraknya dan kelompok-kelompok mana sajakah 

yang muncul maka kemudian jadilah skripsi ini. Termasuk dalam golongan 

masyarakat sipil global yang manakah dari Anti World Cup Movement ini dan 
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juga latar belakang apa saja yang membuat masyarakat Brazil protes terhadap 
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dalam hal penulisan skripsi ataupun kedalaman analisis. Untuk itu pada bagian 

akhir penulis juga menyampaikan beberapa rekomendasi untuk penulisan 

selanjutnya. Terlepas dari kekurangan tersebut, penulis berharap, apa yang penulis 

sampaikan dalam skripsi penulis dapat bermanfaat dan memperkaya wawasan 

terutama bagi para penggerak gerakan grassroots.  
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baik selama penulis menjadi mahasiswa di Ilmu Hubungan Internasional ini. Love 

you all guys, See you on Top! 

Terakhir dan tentu saja tetap esensial, dosen-dosen HI Unair yang selalu 

membuka wawasan penulis, memberikan pengetahuan yang berharga dan 
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juga Dekan FISIP Pak Basis Susilo yang senantiasa sabar dalam membimbing 

saya sehingga sarjana. 

Terima kasih juga untuk Mbak Indah KP yang sudah mau mengurusi 
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