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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah menganugerahkan segala 

rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada akhirnya penulis dapat 

merampungkan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul: “PERAN 

UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF) BAGI 

PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DI INDIA.” 

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu prasyarat bagi memenuhi mata 

kuliah Praktikum Profesi dan juga prasyarat menempuh Ujian Sidang pada Program 

Studi Hubungan Internasional Program Strata-1 (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik di Universitas Pasundan Bandung. 

Sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan 

ketidaksempurnaan. Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa di dalam 

penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, baik yang 

disengaja maupun tak disengaja. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini 

tidak akan dapat tercapai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah 

senantiasa berjibaku dan juga mencurahkan isi hati dan pikirannya demi 

terwujudkannya dan terselesaikannya skripsi ini. 

Oleh karena itu izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih yang 

sebenar-benarnya dan sebesar-besarnya kepada: 

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

Universitas Pasundan Bandung. 



 

ix 
 

2. Bapak Dr. M. Budiana, S.IP., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung. 

3. Para wakil Dekan I, Dekan II, dan Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung. 

4. Bapak Dr. Alif Oktavian, M.H. selaku Ketua Program Studi Hubungan 

Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Pasundan Bandung 

5. Ibu Tine Ratna Poerwantika, S.IP., M.Si. selaku Sekretaris Program 

Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik Universitas Pasundan Bandung 

6. Bapak Drs. Aswan Heriyadi, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Terbaik 

bagi penulis. Ucapan terima kasih saja penulis rasa tidak cukup untuk 

mengungkapkan betapa beruntungnya penulis karena telah dibimbing 

oleh beliau. Beliau adalah Dosen Terbaik di Universitas Pasundan bagi 

penulis. Terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya, serta kesabaran 

bapak untuk membimbing penulis yang banyak sekali kekurangannya. 

Terima kasih atas bimbingan bapak selama ini sehingga penulis dapat 

merampungkan penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan benar. 

Beliau selalu berkata bahwa: “Buatlah skripsi dengan benar, karena 

skripsi yang baik saja tidak cukup.” 

7. Mama. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih. Sosok inspirasional 

yang sangat berpengaruh di dalam hidupku. Bukti nyata dari hebatnya 

seorang wanita. Sosok wanita tangguh, berpendidikan, dan berkarakter. 

Malaikat tak bersayap yang dikirim langsung oleh Tuhan untuk 



 

x 
 

melindungiku di dunia yang fana ini. Bukti dari perjuangan seorang ibu 

yang tak kenal lelah demi anak-anaknya. Terima kasih Tuhan atas 

semua hal baik yang menimpaku selama hidupku, dan hal terbaik yang 

pernah menimpaku adalah kehadiran Mama. Terima kasih banyak atas 

perhatian dan kasih sayangnya. Baik moril maupun materiil. Doakan 

aku terus. 

8. Papa. Orang bilang kasih sayang seorang Ayah itu seperti lautan, tak 

terlihat namun berdampak besar bagi kehidupan. Papa tak pernah 

memperlihatkan kasih sayang ataupun perhatiannya namun di dalamnya 

terbesit kasih sayang yang amat mendalam bagi anak-anaknya. Garda 

terdepan di dalam melindungi keluarganya. Terima kasih banyak atas 

perhatian dan kasih sayangnya. Baik moril maupun materiil. Doakan 

aku terus. 

9. Adikku, Bensar. Dear my brother, even though we aren’t showing each 

other’s kindness and affection. Deep inside we have the bond, an 

unbreakable bond. The best thing that our parents ever gave to us is 

each other. 

10. Mah Ipah. Sosok mama kedua bagiku, begitupula Mah Elan dan Mah 

Iis, terima kasih atas kasih sayang dan bimbingannya selama ini. Pak 

Jojon yang selalu mengantarku ke mana-mana. A Enong, A Jepi dan A 

Iwan yang telah menjadi sosok kakak bagiku, yang selalu berada di garis 

terdepan untuk membelaku. Terima kasih semuanya. 

11. Sahabat-sahabatku di Prodi Hubungan Internasional, Dimas dan Axel, 

dan yang tak bisa kusebutkan satu-persatu. Sahabat seperjuanganku dan 
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teman bimbinganku, Kamilia dan Fanny. Terima kasih telah mewarnai 

hari-hariku. Terima kasih pula telah menginspirasiku. 

12. Untukmu inspirasiku, nama yang selalu kusebut di dalam doa-doa dan 

sujud-sujudku. Terima kasih telah hadir di dalam hidupku. Semoga 

dirimu adalah jawaban atas doa-doaku selama ini. 

 

Penulis berharap bahwa skripsi ini akan bermanfaat baik secara akademis, 

teoritis, dan praktis bagi setiap kalangan khususnya kalangan akademisi dan juga 

diharapkan dapat mampu membantu perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

Ilmu Hubungan Internasional. 

 

 

Bandung, 11 Maret 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 


