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SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 
 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya ini asli 

dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik 

sarjana, baik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

maupun di perguruan tinggi lain.  

Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atas pendapat yang 

telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara 

tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah 

dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar 

pustaka.  

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan 

apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam 

pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik 

sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta.  

  

Yogyakarta, 30 April 2018 
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KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Assalamu’allaikum, Wr. Wb 

Segala puja dan puji penulis panjatkan kepada Allah 

SWT atas limpahan kasih saying dan karunia-Nya, sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Kontroversi 

Uji Coba Nuklir Korea Utara (2012-2016)”. Shalawat serta 

salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta 

keluarga dan para sahabat yang konsisten memperjuangkan 

nilai-nilai Islam, rahmat bagi seluruh alam. 

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh 

gelar kesarjanaan sekaligus sebagai pertanggungjawaban akhir 

penulis sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis sadar bahwa skripsi ini 

mempunyai banyak kekurangan, sehingga dengan penuh 

kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik dari berbagai 

pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis 

mengucapkan rasa terima kasih kepada : 

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P selaku 

Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

2. Ibu Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si. selaku 

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

3. Ibu Dr. Nur Azizah selaku Ketua Program Studi 

Ilmu Hubungan Internasional Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta 

4. Ibu Siti Muslikhati, S.IP., M.Si selaku Sekretaris 

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

5. Bapak Prof. Dr. Tulus Warsito, M.Si. selaku 

Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan 

pikiran, waktu dan tenaganya untuk membimbing 
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ananda sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini 

dengan baik dan tepat waktu. 

6. Ibu Siti Muslikhati, S.IP., M.Si selaku Dosen 

Penguji Skripsi I, terimakasih atas masukan dan 

saran semoga bisa bermanfaat kedepannya. 

7. Ibu Grace Lestariana W., S.IP., M.Si. selaku 

Dosen Penguji Skripsi II, terimakasih atas 

masukan dan saran semoga bisa bermanfaat 

kedepannya. 

8. Seluruh rekan civitas akademika Ilmu Hubungan 

Internasional Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta yang telah berbagi ilmu sehingga saya 

dapat menyelesaikan studi Strata-1, administrasi 

TU HI Bapak Jumari, Bapak Waluyo yang telah 

membantu dalam proses administrasi di jurusan. 

9. Teman-teman yang telah memberikan waktunya 

untuk membantu penulis dalam menyelesaikan 

skripsi ini. 

Akhirnya, penulis berharap agar skripsi ini akan 

bermanfaat bagi berbagai pihak. Aamiin 

Billahi Taufiq Wal Hidayah 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb 

 

Yogyakarta, 15 April 2018 

 

 

 

 

Raenyta Rahmadhani 



vi 

MOTTO 

 

 

 

 

“ Every Act Of Godness 

Is Sadaqa”



vii 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

 

Skripsi ini dipersembahkan untuk : 

Mama dan Abah… 

Terima kasih atas doa dan  kasih sayang kalian yang Ayin tau 

itu tidak akan pernah bisa digambarkan atau bahkan diucapkan 

dengan kata-kata kiasan paling indah sekalipun… 

 

Abang dan juga Ading, terima kasih banyak, Ayin tau 

pencapaian Ayin sekarang tidak luput dari nama Ayin  yang 

tidak pernah terlupakan untuk kalian sebut dalam doa… 

Terima kasih banyak
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UCAPAN TERIMA KASIH 

 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada : 

Yang pertama dan inshaAllah akan selalu diutamakan, 

penciptaku, Allah SWT, Allah, tanpa campur tangan-Mu, 

skripsi ini tidak akan pernah bisa selesai dengan cara selancar 

ini, tanpa ijin serta ridho-Mu urusan duniaku tak akan pernah 

menemukan titik terangnya, ya Allah bagaimana caraku untuk 

berterima kasih atas limpahan kasih serta sayang-Mu? Semoga 

ibadah wajib Sholat dan ibadah sunnah-sunnah yang inshaAllah 

selalu aku kerjakan sedikit bisa menunjukkan betapa bersyukur 

dan berterima kasihnya aku atas setiap pertolongan-Mu Rabbi! 

Mama, mama, mama, Hj. Dewi Hartati, abah H. Alvianor .T, 

memang terima kasih rasanya bukan kalimat yang tepat untuk 

mengucap betapa bersyukurnya Ayin lahir dan dibesarkan oleh 

orang tua seperti kalian, tak akan henti Ayin ucapkan terima 

kasih banyak untuk mama dan abah atas segala apa yang sudah 

mama dan abah berikan untuk kehidupan terbaik Ayin hingga 

detik ini, jika Ayin adalah seorang anak yang pandai bersyukur, 

apa yang selama ini mama dan abah berikan untuk Ayin itu 

amat sangat lebih dari cukup, dan harusnya Ayin adalah seorang 

anak yang paling bahagia karena dibesarkan oleh mama dan 

abah, semua makhluk di dunia ini tidak akan pernah mengerti 

betapa orang tua seperti mama dan abah adalah orang tua yang 

paling hebat! Dan Ayin rasa semua makhluk hidup di dunia ini 

tidak perlu tau akan hal itu, karena Ayin yakin mereka akan iri 

dan tak mampu menahan rasa cemburunya karena Ayin lah 

yang Allah pilih untuk lahir dan dibesarkan oleh mama dan 

abah. 

 

>> Abang Rizky dan juga ading Fadhil, Ayin juga tak akan 

henti mengucapkan terima kasih, karena Ayin tau dan percaya 

apa yang sudah Ayin capai meskipun belum seberapa, ini semua 

juga bukan hal yang luput dari nama Ayin yang selalu kalian 

sebut dalam doa, terima kasih bang, terima kasih ading, kalian 

berdua adalah abang dan ading yang sempurna yang Allah kasih 

utnuk Ayin, Ayin bersyukur dan bangga bisa jadi adek dari 

abang Rizky dan bangga bisa jadi kaka dari ading Fadhil, 
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semoga kita bertiga selalu bisa saling mencinta, menjaga dan 

jadi anak yang paling membanggakan mama dan abah aamiin. 

 

>> Keluarga besar dari mama maupun abah, alhamdulilah 

syukur Ayin ucapkan atas dukungan dan doa kalian semua, kita 

memang keluarga yang kompak dan hebat! Semoga bisa selalu 

seperti ini dunia dan akhirat! 

 

>> Sebelum Raenyta mengucapkan terima kasih kepada kawan-

kawan, Raenyta mau bilang makasih banyak buat ka Fariz, kaka 

yang paling berjasa dengan skripsi Raenyta, kaka yang 

membangkitkan dan kasih solusi untuk skripsi Raenyta yang 

sempat stuck dan hampir putus asa untuk memulai mengerjakan 

skripsi yang doktrinnya dari entah jaman kapan adalah hal yang 

paling mematikan akal sehat mahasiswa yang sedang 

mengerjakannya, pokoknya terima kasih untuk jalan keluarnya 

ka Fariz. Juga bang Dito, terima kasih sudah jadi kawan yang 

siaga untuk skripsi Ren, dimana Ren selalu suka dadakan 

nyuruh bang Dito untuk ngerjain dan bang Dito selalu fast 

respond and fast work(meskipun itu karena dibayar sih) wkwk 

tapi salut lah bang Dito cowo keren yang Ren punya ! 

 

>> Ya!!! Yang pasti tidak akan Raenyta lewatkan adalah ucapan 

terima kasih kepada kawan-kawan yang berpengaruh pada 

skripsi Raenyta bahkan yang tidak ada pengaruhnya sama sekali 

hehe… teruntuk Baiq Dwindy Amelya Haq, Dian Wahyu 

Saputri, Sotyorhinnie Rachman, Reza Widi Puspitasari, ya! 

Terima kasih jelas sekali Ren harus ucapkan sama kalian, kalian 

pengisi kehidupan perkuliahan Ren dari awal Ren menapakkan 

kaki di pulau Jawa, kota Yogyakarta, kota dimana Ren harus 

mengadu nasib untuk pendidikan Ren tanpa pantauan orang tua 

Ren secara langsung, dan kalian datang untuk menjadi saksi 

seara tidak langsung kehidupan manis bahkan pahit dunia 

perkuliahan Ren, karena kalian juga termasuk actor 

didalamnya. Ren adalah orang yang percaya bahwa tidak ada 

yang kebetulan di dunia ini, semua yang terjadi, datang, pergi 

adalah semua hal yang sudah diatur dan dihendaki-Nya, 

termasuk juga kehadiran kalian dalam kehidupan perkuliahan 
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Ren, Allah pasti punya rencana-Nya sendiri untuk hal itu, dan 

ya! Terbukti sejauh ini, alasan yang Ren tau kenapa Allah 

hadirin Mom, Tante, Kaka dan juga Eca untuk Ren adalah 

sebagai pelengkap kekurangan Ren, Allah maha tahu, tahu 

bahwa Ren adalah wanita yang tidak sekuat seperti apa yang 

sering Ren tunjukin, hadirnya mom(baiq) itu untuk menjadi 

seseorang yang kuat dalam hal melindungi Ren dari manusia 

lain yang datang untuk menyakiti, tante(dian) ada untuk selalu 

mendewasakan ranah pikiran Ren yang mungkin terlalu childis, 

ada untuk menjadi penyabar keadaan serapuh apapun, 

kaka(sotoy) ada untuk menghibur Ren, meski sering 

menyebalkan tapi hadirmu untuk Ren tetap jadi pelengkap 

kekurangan yang Ren punya, dan Eca, diantara yang lain 

memang kita tidak terlalu dekat tapi hadirnya Eca untuk Ren 

adalah sebagai pemanis. Rasanya tebalnya skripsi tidak akan 

cukup untuk Ren menggambarkan seperti apa kalian dalam 

hidup Ren. Jelasnya adalah… terima kasih banyak ! sampai 

detik ini kalian tetap menjadi kawan yang hadir untuk 

melengkapi setiap kekurangan Ren. Semoga Allah masih 

mengijinkan kita untuk bertemu dan berkumpul kembali di 

kehidupan selanjutnya :’’) aamiin ! 

 

>> Nada, Hana, Tita, Puspa, Allah sekali lagi menunjukkan 

kebesaran dan kuasa-Nya, IA kirim kalian dalam kehidupan 

Ren, kalian datang di waktu yang amat sangat tepat! Kalian 

datang untuk membuat Ren bangkit dan berdiri saat Ren 

terjatuh! Sabar kalian luar biasa, rasa sayang kalian buat Ren itu 

susah untuk Ren gambarkan, kalian orang-orang yang baik dan 

tulus :’) masya Allah sekali lagi Ren adalah orang yang 

beruntung karena Ren dikasi kenal sama kalian  lagi lagi 

terima kasih banyak sudah masuk dalam kehidupan Ren dan 

selalu berusaha ada untuk Ren saat masa masa kelam kehidupan 

perkuliahan Ren melanda :”) 

 

>> Teruntuk abang abang Ren, dari semua abang abang yang 

jadi abang Ren di Jogja hehe, bang marzuq, bang ikbal, bang 

didi, bang annas, bang irfan nabil, bang doly, bang ulu, bang 

yudi, bang kahfi, bang dimas, bang fikri, bang nabil, kalian 
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memang abang abang yang hebat! Terima kasih sudah sudi 

masuk dalam kehidupan Ren ya bang, untuk menjadi kaka 

sukarela untuk Ren, menggantikan posisi abang kandung Ren 

selama kehidupan perkuliahan Ren, kalian tanpa pamrih sayang 

dan ngejaga Ren, kalian semua laki laki baik dan hebat, semoga 

Allah selalu melindungi kalian dan membalas semua kebaikan 

kebaikan kalian :” 

 

>> Dan untuk semua kawan kawan Ren yang juga sudi untuk 

jadi bagian hidup Ren selama ada dalam dunia perkuliahan, 

juga khususnya anak-anak G Major yang amat sangat luar 

biasa! terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas 

pelajaran pelajaran hidupnya, terima kasih atas nasehat baiknya, 

terima kasih atas warna warna yang kalian bawa dalam 

kehidupan Ren, semoga kita semua menjadi manusia baik 

seutuhnya dunia akhirat, semoga kita semua selalu bisa 

mencapai sukses kita dalam jalan-Nya, dan semoga kita semua 

selalu dalam lindungan-Nya aamiin 0:). 
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