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KATA PENGANTAR 

 
“Now to HIM who is able to do far more abundantly than all that we ask or 

think,” –  Ephesians 3:20 

 

  Puji dan Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kuasa-Nya yang 

begitu besar serta penyertaan yang tiada hentinya dari proses awal penulisan 

sampai akhirnya Tugas Akhir ini dapat selesai dengan baik. Selama penyusunan 

Tugas Akhir, banyak sekali hambatan serta rintangan yang dihadapi namun 

dibalik itu semua, penulis banyak mendapatkan pengalaman berharga yang tidak 

dapat digantikan oleh apapun serta penulis juga banyak belajar dari penyusunan 

Tugas Akhir ini. 

  Tugas Akhir dengan judul ”PENGARUH STRATEGI PIVOT AMERIKA 

SERIKAT TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL AMERIKA SERIKAT 

DAN INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN BARACK OBAMA 

(2009-2013)” ditujukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh 

gelar Sarjana Sosial Strata Satu Universitas Pelita Harapan Karawaci. 

  Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-

pihak yang sudah membantu dan mendukung baik secara langsung maupun tidak 

langsung dalam penulisan Tugas Akhir ini: 

1. Kepada Papa, Mama, Carlo, Mathew, dan sepupu penulis Zita serta 

keluarga besar Tumanggor-Sandehang-Gumansalangi yang tersayang, 

terimakasih banyak atas doa dan dukungan moral yang tiada hentinya 

kalian berikan setiap hari dari awal penyusunan skripsi sampai akhir 

penyelesaian skripsi ini; 

2. Kepada Bapak Prof. Aleksius Jemadu, Ph.D. sebagai Dekan FISIP 

Universitas Pelita Harapan, terimakasih atas bimbingannya selama berada 

di lingkungan perkuliahan; 

3. Kepada Ibu Susy Tekunan, BA., MBA., MA, sebagai Ketua Jurusan 

Hubungan Internasional, terimakasih atas bimbingannya selama kuliah di 

jurusan Hubungan Internasional; 
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4. Kepada Bapak Dr. Drs. Victor Silaen, M.A. sebagai Dosen Pembimbing 

Skripsi, terimakasih atas bimbingannya selama kurang lebih dua bulan 

dalam proses pembuatan Tugas Akhir ini; 

5. Kepada Ibu Amelia J. Liwe, Ph.D. sebagai Dosen Hubungan Internasional 

Universitas Pelita Harapan, terimakasih atas waktu luangnya untuk 

berkonsultasi dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini; 

6. Teman-teman dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pelita 

Harapan: 

- HI 4 2011: Joey (HI 2010 dan sebagai mentor), Nila, Anin, Sam, Aldi, 

Ayu, Rein Pong dan Erlangga Yudha, terimakasih banyak atas 

semuanya selama ini baik dari doa maupun dukungan moral yang 

diberikan. 

- Ka Lia Triany Maatoke, HI UPH 2010, terimakasih atas semua 

nasihat, dukungan, dan  waktu luang yang diberikan selama ini. 

- Ketapel Union: Reney, Ara dan Rendi, terimakasih atas semua 

pengalaman unik, waktu luang, serta dukungan yang kalian berikan 

- Thesis Squad: Siska, Sanindia, Dessy, Daniel, Vinsen, dan Thomas, 

terimakasih atas semua nasihat, bantuan, kegembiraan, serta waktu 

luang yang kalian berikan selama proses pembuatan Tugas Akhir; 

7. Teman-teman dari UPH Radio terutama Ibu Diana sebagai pembimbing, 

terimakasih atas kesempatan yang diberikan, pengalaman berharga selama 

bergabung dalam UPH Radio dan Broadcasting Club UPH, serta waktu 

luangnya selama ini; 

8. Untuk Ervan, Nicky, Dina, Irvani, Inggrid, Elvina, dan Lia Sitinjak, 

terimakasih atas dukungan, doa, serta keceriaan yang kalian berikan 

selama ini; 

9. Kekasih dan sahabat baik tersayang, Fristo Gusfio Budiman, S.T. 

terimakasih telah ikut terlibat dari awal proses pembuatan Tugas Akhir ini 

sampai selesai. Terimakasih juga atas semua nasihat, dukungan moral, 

waktu luang, keceriaan, dan juga doa yang diberikan setiap hari; 
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10. Women on Top: Marsha, Dinda, Amel, Patricia, dan Nevani terima kasih 

untuk dukungan semangat dan keceriaan yang diberikan; 

11. Seluruh staf FISIP UPH, terima kasih untuk bantuannya selama ini; 

12. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu. 

 

  Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 

sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan dalam Tugas Akhir ini. Oleh 

karena itu, kritik dan saran dari pembaca akan sangat bermanfaat bagi penulis. 

Semoga Tugas Akhir ini dapat menjadi pedoman dan referensi bagi pihak yang 

membacanya terutama para mahasiswa di Universitas Pelita Harapan, khususnya 

jurusan Hubungan Internasional. 

   

 

       Karawaci, 20 Januari 2015 

 

 

 

           Penulis 

 

 




