
KATA PENGANTAR 

  

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. 

Berkat rahmat dan nikmatnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan 

praktikum profesi ini. Dan salawat beriring salam senatiasa tercurahkan kepada nabi 

besar kita nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, kelak 

sayafa‟at beliaulah yang diharapkan umatnya diakhir zaman.  

Adapun tujuan penyususnan laporan praktikum profesi ini adalah sebagai salah 

satu syarat mata kuliah Praktikum Profesi Studi Hubungan Internasional Program Strata-

1 (S1), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pasundan Bandung.  

Dengan kerendahan hati saya sebagai manusia biasa yang memiliki banyak 

kekurangan dan keterbatasan tertentu dalam penyususnan laporan praktikum profesi ini 

pun akan ditemukan beberapa kekurangan maupun kesalahan baik yang tidak disengaja 

maupun yang di sengaja. Terlebih dulu saya mohon maaf akan keterbatasan atau 

kekurangan tersebut dan semoga pihak yang membaca dapat memberikan masukan, kritik 

dan juga saran agar kedepannya kesalahan ini tidak terjadi lagi.   

Dalam penyusuna ini banyak pihak yang telah membantu, saya ingi mengucapkan 

rasa terimakasih saya kepada yang terhormat:  

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf Sp., M.Si., M.Kom selaku Rektor Universitas 

Pasundan Bandung. 

2. Bapak Moch. Budiana, S.IP., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Pasundan Bandung.  



3. Para pembantu Dekan I, II, III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Pasundan Bandung.  

4. Bapak Drs. Ade Priangani, M. Si selaku Ketua Prodi Hubungan Internasional Universitas 

Pasundan Bandung.  

5. Bapak Drs. Alif Oktafian, M.H selaku dosen pembimbing, terima kasih untuk waktu, 

ilmu, serta kesabarannya dalam membimbing penulis, sehingga dapat menyelesaikan 

laporan praktikum profesi dengan baik.  

6. Ibu Tine Ratna Poerwantika, S,IP., M.Si selaku Sekretaris jurusan Hubungan 

Internasional Universitas Pasundan Bandung.  

7. Para Staff Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan 

Bandung.  

8. Papah Rachardi Irwan dan Mamah Sri Indra Handayani (alm) tercinta, terimakasih atas 

semua dorongan, doa dan kasih sayangnya dalam suka dan duka, moril serta materil 

sehingga dapat menjadikan anisa seperti sekarang ini.  

9. Enin Wenny Djuansih terimakasih atas semua dorangan, doa dan kasih sayangnya dalam 

suka dan duka sehingga cucumu ini dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik.  

10. Adik kesayangan, Siva Awliya Sari dan Sava Almira Kirana terimakasih selalu membuat 

kakak tersenyum. 

11. Kawan tercinta di kampus Citra, Jeje, Icha, Mine, Acka, Lingling yang sudah sesohib 

banget dari awal kuliah sampe sekarang. Terimakasih buat kalian yang udah mau 

mendengarkan curhatanku dan memberi banyak bantuan. Semoga kita bisa sukses bareng 

di masa depan.  



12. Serta semua pihak yang telak membantu dalam penyusunan laporan praktikum profesi ini 

yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.  

Penulis berharap, skripsi ini akan bermanfaat dan dapat memberikan pengetahuan dan 

informasi bagi pembaca. Juga dapat memberikan informasi yang membantu perkembangan 

dalam Ilmu Hubungan Internasional dan ilmu-ilmu lainnya.  

 

Bandumg, 14 Mei 2019 

 

 


