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MOTTO

“ESENSI LULUS S1 bukan untuk kerja, tapi

untuk BUKA LAPANGAN PEKERJAAN!”

dr. Rina Sutjiati ~ My mom

“HIDUP ITU KERAS!! Jika kau lembek dengan hidupmu,

maka hidup akan melindasmu! BERJUANGLAH agar HIDUP

TAKLUK DITANGANMU!”

dr. Ahmad Ichsan, Sp.S ~ My Father

BERMIMPILAH…..! BERMIMPILAH…..! BERMIMPILAH..…!

LALU BANGKIT DAN ACTION, JANGAN TERBUAI DENGAN

MIMPI-MIMPI ITU. JADIKAN DIA HIDUP DENGAN ACTION!!!

Fakhri Falahudin Ahmad

“USAHA KERAS ITU TIDAK AKAN

MENGKHIANATI”

JKT48 ~ Sonichi
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HALAMAN PERSEMBAHAN
Skripsi ini merupakan wujud syukur saya kepada Allah SWT yang selalu

memberikan  segala  yang  saya  butuhkan,  yang  selalu  melindungi,  memberikan

rahmat-Nya,  dan  selalu  mendengarkan  saya,  kapanpun.Tak  lupa  juga  saya

sampaikan rasa cinta saya kepada Rasul saya,  Rasullullah Muhammad SAW,

kekasih Allah SWT.

Karya ini tidaklah akan selesai jika tanpa doa dan dukungan dari sumber

keuangan, sumber dukungan, sumber bentakan, sumber cinta dan kasih sayang,

sumber motivasi, yaitu orang tua saya tercinta, Babe, Mama juga Ibu yang selalu

sabar  menghadapi  kenakalan saya,  selalu mendoakan yang terbaik untuk saya,

selalu mendengarkan saya disela-sela kesibukan yang luar biasa. Saya belajar dari

mereka  bagaimana  menciptakan  sebuah  keharmonisan  dari  banyak  perbedaan.

Saya belajar bahwa hidup ini keras, lebih keras dari aspal. Hanya kerja keras yang

bisa menaklukanya,  tapi saya menemukan bahwa kerja keras saja tidak cukup.

Saya harus kerja cerdas dan ikhlas.

Terima kasih buat mama yang selalu bersedia merogoh kocek, walaupun

saya tak tahu dari mana uang itu ia dapatkan, maafkan anakmu yang mungkin

telah memaksamu untuk berhutang, meminjam uang keorang-orang untuk biaya

hidup anakmu ini selama kuliah. Mama adalah contoh peri tak bersayap yang tak

enggan memberikan sayapnya kepada anak-anaknya agar kami bisa terbang, agar

kami bisa melihat indahnya dunia ini dari ketinggian, meskipun dia tak lagi bisa

terbang.

Teruntuk  adik-adikku  tercinta,  dr.Karin,  Lilum,  dan  Honey.  Kejarlah

mimpi kalian, jangan pernah menyerah sampai mimpi itu sudah kalian genggam

ditangan.  Doakan  kakakmu  ini  agar  selalu  istiqomah  mengejar  mimpi-mimpi

gilanya.  Akan  ku  dedikasikan  semua  untuk  agama  dan  bangsa  ini.  Kalianpun

harus begitu.

Tak lupa  untuk  Yangkong-Yangti  family,  ada  Aik dan Om Adit,  ada

Dimas dan Dita,  Pak Opek dan keluarganya,  Pak Agok, Buk Tik, Mbak Nisa

dan Mbak Dilla, Bopohling Alm dan keluarganya (Mas Muflih, Mbak Kulsum,

dan adik-adik).keluarga besar Datok, ada Wak Mah, Wak Sal, Wak Yapa, Wak
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Mus,  Pakcik dan  Bibik,  ada  Iki,  Tole,  Oit dan  Qila,  Bang Mat,  Mbak Sur,

Bang  Hakim.  Keluarga  besar  Eyang  Hani danOm  Didit beserta  istrinya.

Terkhusus untuk  Yangkong dan  Yangti yang selalu mengajarkan makna hidup.

Pengalaman yang kalian berikan tidak akan sia-sia, ilmu yang kalian ajarkan akan

selalu  mas  ajarkan  pada  yang  lain.  Jujur  saya  belajar  mengenai  ikhlas  dari

Yangkong dan Yangti. Merekalah guru saya dalam mempelajari hidup ikhlas.

Selanjutnya  untuk  KELUARGA another  Mother.  BIG5  Family,  yang

selalu  istiqomah  untuk  mengingatkan  saya  agar  selalu  pada  jalan  kebenaran.

dr.Okky yang kepintarannya sudah berkurang.  “gak masalah ky,  nanti  bisa  di

charge lagi”.  Kapten Wisnuyang kadang sok tau bet soal suatu hal. “ditunggu

kabar baiknya menjadi kepala maskapai Indonesia capt, Indonesia butuh kapten

yang  hapal  Al  Qur’an”.  Fahrizal  Glonggongan,  seorang  motivator.  Semoga

motivasinya gak zonk ya zal. Keep dakwah. Beliau adalah teladan bagaimana hal

apapun bisa  menjadi  ladang dakwah.  Ridho RMDJ,  guru kimia  yang kadang

ngeselin tapi ilmunya sangat bermanfaat. Ade, yang suka ngembek, tapi kayaknya

udah gak lagi. Dia adalah sosok yang mengajarkan bahwa usaha keras tidak akan

mengkhianati hasil.Abrar yang sering ketawa-ketawa gak jelas. But he is a kind

person. Haekal (HYP) tettt…. Yang ngajarin bahwa stay cool adalah cara terbaik

untuk  menyikapi  segala  hal.  Aris,  SH,  sarjana  hukum  yang  sukanya  main

kemana-mana. Semoga segera menemukan tujuan hidupnya.  Jundu koyor,orang

Jerman yang jarang pulang (Bang Toyib dong…). Kalau pulang ke Indo jarang

ketemu. Semoga dia disana udah normal, gak suka cemilin lemak perut orang.

Segera balik ke Indo dan ubah negeri ini dengan kacamata yang kamu punya. This

is BIG5, dulu kami hanya sekumpulan anak-anak yang otaknya berisi ide-ide gila.

Namun nanti kami akan menjadi pemimpin di negeri ini. Kami akan membangun

Indonesia!!!

Selanjutnya untuk  Pak Adde Marup Wirasenjaya, S.IP., M.A dan  Pak

Dr. Surwandono, S.IP., M.A, yang telah memberikan masukan untuk penulisan

skripsi ini.
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Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk sahabat-sahabat terdekat

saya,  yang selama ini  masih sanggup dan rela  mengakui  saya  sebagai  sahabat

mereka: 

1. Putri Adhira:  Sorry selalu rempongin kamu put. Kadang beda pendapat

itu sangat menyenangkan.

2. Denay dan Iqmal: anak-anak kontrakan yang selalu mau direpotin.

3. Rumaisha  yang  selalu  di  PHP.  Sabar  adalah  kunci  membuka  pintu

Jomblo.

Terimakasih juga untuk my new happy familyIqbal beserta istrinya, Mami,

dan juga anaknya, Keisha yang mengajarkan saya untuk cepat-cepat berkeluarga

aja.

Terimakasih  juga  untuk  FISMO  Club  UMY beserta  orang-orang

didalamnya dan tentunya  Bapak Bambang Wahyu Nugroho, S.IP., M.A yang

telah  mengesahkan  organisasi  bentukan  saya  dan  Fikri  Zulfikar menjadi

organisasi besar di kampus ini. Juga untuk Fismo Generasi Pertama, kalian adalah

orang-orang  kuat  yang  pernah  saya  temui.  Belajar  bersama  kalian  adalah

pengalaman yang berharga.

Terimakasih  juga  kepada segenap keluarga  BEM FISIPOL UMY 2014-

2015 dan seluruh panitia Milad FISIPOL UMY ke-34 yang pernah bekerjasama

dengan  saya.  Maafkan  saya  jika  selama  memimpin  penuh  dengan  momok

menakutkan. Thanks buat Cak Shodiq selaku guru saya di Jogja, beliaulah guru

tanpa gelar yang saya miliki.

Selanjutnya terimakasih untuk keluarga  KKN 45 UMY di Dusun Koripan

II,  terimakasih untuk  Mbah Bong,  Orang Tua kami  selama KKN dan kepada

segenap warga Koripan II.

Terimakasih kepada Roza Permatasari yang lahir di Prabumulih, 4 Januari

1995.  Dia  mengajarkan bahwa antara  kebahagiaan dan kesedihan berada  pada

kuartal yang sangat tipis, ketika kita salah dalam memilih pilihan hidup, maka

kesedihan  akan  datang,  tetapi  semua  itu  bisa  dilalui  hanya  dengan  satu  kata,

“maaf”. Karena kata maaf lebih ampuh untuk memadamkan api ketimbang air.
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Dan, untuk seluruh teman-teman HI 2013 yang tidak bisa saya sebutkan

satu-persatu, terima kasih sudah menjadi bagian dalam kisah hidup saya sebagai

mahasiswi  di  UMY,  sejak  2013  hingga  sekarang.  Semoga  kebaikan  selalu

menyertai kehidupan kalian.
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