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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan 

laporan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Investasi Asing VINCI Construction 

Terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika” ini dengan baik.  

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh 

ujian Sarjana Program Strata Satu (S1) Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik program studi Hubungan Internasional. Selain itu, tujuan 

penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca 

mengenai Pengaruh Investasi Asing VINCI Construction Terhadap Pembangunan 

Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Penulis berharap skripsi ini dapat dapat 

bermanfaat bagi kita khususnya dan para pembaca pada umumnya. 

Juga selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat semangat serta 

serta saran dan bantuan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi. Oleh karena itu 

penulis mengucapkan Terima Kasih sebanyak-banyaknya kepada: 

1. Orang tua penulis yang selalu memberikan semangat serta doa dalam 

menyelesaikan proses laporan Skripsi. 
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Ilmu Politik Universitas Pasundan beserta para Pembantu Dekan dan 

staffnya. 

4. Bapak Drs. Alif Oktavian, M.H selaku Ketua Jurusan Hubungan 
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dan juga selaku dosen pembimbing saya yang telah sabar dan meluangkan 

waktunya dalam membimbing saya dan selalu memberikan arahan yang 

sistematis dan komprehensif. Semoga segala kebaikan yang telah bapak 

berikan dapat menjadi amalan baik bagi Bapak. Semoga Bapak senantiasa 

diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Terima Kasih pak. 

5. Para dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan 

ilmu ilmunya sehingga penulis faham dalam menyusun laporan Skripsi ini. 

6. Teman-teman yang telah membantu memberikan semangat dan saran dalam 

proses penyelesaian laporan Skripsi. 

Semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal kepada semuanya. 

Penulis berharap skripsi yang telah disusun dapat memberikan sumbangsih 

untuk menambah pengetahuan para pembaca, dan akhir kata dalam rangka 

perbaikan selanjutnya, penulis akan terbuka terhadap kritik maupun saran dari 

semua pihak karena penulis menyadari skripsi yang telah disusun ini memiliki 

banyak sekali kekurangan. 
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