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HALAMAN MOTTO 

 

“Every saint has a past, every sinner has a future.” 

 

“Inong kuat, inong kuat. Inong punya nilai. Inong bisa lawan 

takutnya. Cuma Inong yang bisa lawan. Mama, Bapak, 

„teman‟ Inong itu, psikiater, obat, cuma bisa bantu support 

luar, yang menentukan ya cuma Inong. Inong yang harus 

lawan ya, Nak.” –Bapak 

 

“Aku tidak mau kamu mati, ataupun hidup tapi mati.” –Andi 

Hurry 
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HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Dalam menyelesaikan skripsi ini, saya mengucapkan 

syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan berbagai 

macam pelajaran, memberikan banyak nikmat yang tak 

terhingga, memberikan banyak rezeki yang tak ada habis-

habisnya dan selalu memberikan pertolongan tatkala 

hambanya dalam keadaan susah, sehingga menjadikan penulis 

sebagai sosok yang kuat dan tegar lagi sabar dalam 

menghadapi situasi tersulit yang pernah dialami. Lalu, 

junjungan yang terus terlimpahkan kepada, nabi besar, 

kecintaan umat, Rasulullah SAW.Yang telah memberikan 

tuntunan hidup dimuka bumi ini, pencerah dizamanya hingga 

saat ini, sehingga dapat mengajarkan jalan yang lurus yang 

senantiasa dicintai oleh Allah SWT. Selain itu, saya juga 

mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah 

mewarnai dan memberikan pengalaman terbaik bagi saya 

selama 4 tahun terakhir. Antara lain: 

1. Yang pertama teruntuk Ibunda saya tercinta, Rebi Martini, 

yang selalu tulus mengirimkan doa tiada henti-hentinya, 

membesarkan anak-anaknya dengan nilai-nilai dan moral 

juga penuh kesabaran dan keikhlasan. Makasih Mama 

karena selalu sabar ngehadapin polah Inong yang kadang 

– atau seringkali bikin Mama pusing, sedih, marah dan 

kecewa. Maafin Inong karena Inong kadang ndak beri 

kabar ke Mama karena sibuk dengan kegiatan dan 

kesenangan Inong sendiri kecuali kalo minta duit 

hehehehe, terimakasih mama karena tiap pagi dengan 

sabar (walaupun ngomel) selalu bangunin Inong biar 

nemuin dosen, dan support Inong sampai ke hari ini. Inong 

sayang nian sama Mama. 

2. Yang kedua tentu saja buat Ayahanda tercinta, Adi 

Musyarwan, yang telah membesarkan Inong dengan nilai-

nilai luhur dan membumi, selalu mendukung Inong 

bagaimanapun keadaannya, terimakasih Bapak atas 

kesabaran dan kepercayaannya. Terimakasih Bapak karena 

selama beberapa tahun terakhir selalu jadi tempat pelarian 
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dan mengadu Inong, Bapak adalah konselor terbaik 

seluruh dunia. Terimakasih Bapak karena sudah selalu 

sabar dan selalu mensupport inong kalo lagi mental 

breakdown supaya tetap semangat lagi dan pulih, Inong 

selalu suka diskusi berjam-jam sama Bapak, walau 

ideologi dan value yang kita pegang beda, tapi Inong 

berterimakasih atas ilmu dan kasih sayang Bapak. 

3. Ketiga untuk ketiga adik saya tersayang, Nurul Allya, 

Nazira Salsabila, dan Keenan Rizqi Rachmany yang selalu 

jadi sasaran telfon dikala lagi sedih atau bosan selama 

merantau. Terimakasih sudah jadi penghibur paling favorit 

walaupun kalian bertiga aneh-aneh dan lebay in your own 

ways but I love yall deeply<3 Semoga Aya, Zizi, dan 

Keenan bisa tumbuh menjadi orang sukses, lowkey, dan 

(harus) keren. Kakak sayang kalian! 

4. Keempat untuk tante saya, Marina Istuhari, atas support 

dan bantuannya selama ini, tanpa Maina Inong belum 

tentu bisa melanjutkan skripsi dengan lancar jaya, 

terimakasih Maina sudah menjadi lifesaver Inong dari 

awal kuliah, terimakasih dan hormat yang sebanyak-

banyaknya.  

5. Kelima, ucapan terima kasih saya untuk seluruh keluarga 

besar Azhar Sutan Pangeran dan Samin, yang tidak bisa 

saya sebutkan satu per satu, terima kasih sudah mendidik 

saya melalui lingkungan di sekitar saya sehingga saya 

menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih sehat. 

6. Dosen HI UMY, yang telah banyak membantu dan 

memberikan saya ilmu yang luar biasa banyak. Terutama 

kepada Bapak Husni Amriyanto sebagai dosen 

pembimbing skripsi saya yang selalu sabar membimbing 

dan mendidik saya hingga skripsi saya terselesaikan, serta 

ibu ……sebagai dosen penguji skripsi saya. 

7. Seluruh Staff HI UMY yang senantiasa membantu dalam 

proses administrasi saya selama kuliah, mulai dari Pak 

Waluyo, Pak Jumari, Mba Mila, maaf karena saya selalu 

menyusahkan dan banyak tanya selama ini. 
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8. Teman-teman HI angkatan 2015 secara keseluruhan terima 

kasih atas kerjasama kalian semasa perkuliahan ini, berkat 

kalian kita bisa menyelesaikan studi kita secara bersama-

sama. 

9. Keluarga besar KOMAHI UMY, terimakasih banyak atas 

pengalaman dan kekeluargaan yang kalian beri selama 3 

tahun terakhir, kalian benar-benar himpunan yang hebat, 

yang beda dari organisasi lain, terimakasih atas TO dan 

hari-hari berkesannya. 

10. Keluarga PERSMA KOMAHI UMY, terutama Papski 

(Anang Wahid Effendi), Mamski (Zahra), kak Acid, kak 

Dini, kak Dimas, Eja, Lana, Nada, Heri, dan adik-adik 

Persma angkatan 2016 karena sudah jadi kamar paling 

nyaman buat aku selama di KOMAHI, makasih karena 

kalian selalu narik aku lagi kalo aku mulai ilang-ilangan, 

terimakasih juga karena udah milih aku masuk dalam 

divisi paling gak drama dan paling keren (tentunya good 

looking hahahaha) terimakasih atas semuanya. 

11. Teman-teman KKN 157, Tyas Cingire, Prima Gembul 

gemes kesayangan aku, Qaimun tukang nyanyi, Fifin 

yaampun kangen banget!, Aqil, Amin, Pak ketu Rizki, 

Rivqi, dan kak Topik, aku kangen banget KKN, walopun 

kita cuma tidur-tidur doang tapi aku gak akan pernah 

lupain kalian semua, terimakasih ya sudah jadi kelompok 

paling low drama dan santai banget. Maaf ya aku gakbisa 

masak….aku taunya makan doang kalo masak 1 jam lebih 

huhuhu tapi terimakasih pengertiannya!!! 

12. Sahabat saya paling nemplok dari SD sampai sekarang no 

cure, Bianda Rahanti Lupenjagi, walaupun sekarang sudah 

curang lulus duluan (selamat yes?) yang selalu saya 

repotkan dan sebaliknya, yang selalu saya lepetin ingus 

dikala putus cinta dan mentalbreakdown, yang selalu 

ngajakin makan mahal karena itulah sumber kehidupan 

HAHAHAHAHA, yang selalu menemani pergunjingan 

dimanapun kapanpun, dan masih banyak lagi. Terimakasih 

Bian karena selalu ngingetin dan memberi semangat 

dikala kemalasanku membabi buta, terimakasih selalu jadi 
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reminder paling mashooook sehingga aku bisa di titik saat 

ini.  

13. Terimakasih juga ditujukan untuk Bingar Anisa Mahsa 

(sohib dari 0 tahun), dan Andi Hurry Al-Rasyidi (sohib 

dari 6 SD), dua sahabat aku paling kuat dan unik. 

Terimakasih sudah memotivasi untuk berjuang dan pulih 

sejauh ini, walaupun terkadang masing-masing dari kita 

saling kesal dan mencaci, tapi I love you both sampe mati. 

Sehat selalu, semoga sanity menyertai kita bertiga selalu 

sampai nanti.  

14. Sahabat saya nan jauah di mato, Irhas Wahyudi yang 

selalu nelfon dikala gabut pagi buta tapi selalu pas saat 

saya ‗kumat‘, terimakasih sudah jadi teman hantu dari 

SMA. 

15. Terimakasih disertai maaf penuh sesal untuk kedua 

sahabat tercinta saya, Andreas Sendy dan Githa 

Ramadhanty yang sewaktu hidup sudah menjadi orang-

orang dengan hati paling baik dan paling peduli. 

Terimakasih atas semua kenangan, bahu, dan waktu dalam 

menemani cerita-cerita sedihku, Aku kangen kalian. 

Semoga kalian istirahat dengan damai di Surga-Nya. 

16. Feryna Yullanda dan Azizza Gusti, dua teman perempuan 

terbaik di HI, terimakasih atas support dan doa-doa 

baiknya selama ini, semoga kalian berdua diberi kesehatan 

selalu. 

17. Bang Fian, Bang Aijak, Kak Agung, abang-abang Inong 

yang sudah seperti abang kandung sendiri, yang selalu 

siap sedia ketika Inong butuh pertolongan. Terima kasih 

sudah menjadi abang yang baik dan lucu selama Inong di 

Jogja, tapi kalo lagi pulang ke Jambi kok kita gak pernah 

main ya?? 

18. Kana Ainunnisa, satu-satunya teman dikosan, terimakasih 

karena selalu nyediain kuping dan kesediaan untuk 

dengerin aku nangis berkali-kali, jadi temen makan pagi 

buta, dan temen ngakak gajelas di kosan, tanpa kamu aku 

gak tau bakalan sampe ke titik ini atau nggak, terimakasih 

banyak. 
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19. Untuk komunitas kecil kesayanganku, Tokoh Utama, kak 

Ibal, kak Sulhi, Aa, kak Aldi, kak Yusuf, Kenty, Harahap, 

kak Akmal, kak Hanan, dan Anita, terimakasih sudah 

mengajak aku dan menampung suaraku, semenjak ketemu 

kalian aku merasa jadi orang yang berguna dan diterima, 

aku seneng banget. Semoga kebaikan dan kesuksesan 

selalu menyertai kita.  

20. Untuk yang tersayang MABES!! Aan galak, Reza Amber, 

Adit Tubon, Azim Papmah, Alvin Dugong, Andru 

Ganteng, Angga Kakaish, Ayip Kontil, Bakhi Adek Awak, 

Aldo Igun, Fitria Pitok, Fadel Anaqo, Deshka Kuproy, 

Galang Paus, Ical Cali, Iffa, Iqbal Paok, Lay Anak Hujan, 

Luthfi Lutsu, Bianda Binal, Idham Bagor, Ogi Isisum, Ria 

Teintle, Rio Bailando, Rizwan Sukit, Gatra Nyemot, Salma 

Mamon, Puja Ajup Baby, Sukma Suckma, terimakasih 

sudah mewarnai hari-hari Inong selama 4 tahun terakhir!!! 

Terimakasih sudah jadi tongkrongan paling lovely 

walaupun drama abis WKWK Tanpa kalian gatau deh 

kayanya aku membuntang kesepian tanpa cerita lucu buat 

diceritain suatu saat nanti…semoga kita semua bisa 

sahabatan selalu dan sukses dengan tujuan hidup masing-

masing, aku sayang banget sama kalian! 

21. Terimakasih paling spesial pake sambel bawang cumi 

goreng bu Bambang untuk pacar aku paling nyebelin tapi 

ganteng (banget???) dan baik hati, Irmas Rizki Dwi 

Aditya, yang selalu memberikan semangat walaupun 

ngece, yang selalu ngertiin dan tenangin aku kalo aku 

kumat, yang selalu random tapi lucu banget, yang selalu 

aku tumpangin buat skripsian, yang selalu aku gangguin 

karena kesepian, dan selalu nemenin makan enak 

promoan, yang masih babibububububububu banyak 

banget -yangnya (hash) terimakasih ya atas semua-mua-

muamuanya! Doa dan harapan baikku banyak banget sama 

kamu, semoga kedepannya kita selalu diberi jalan dan 

kemudahan oleh Allah, Aamin yarabbal alamin…Sarmi 

jangan capek-capek ya sama aku.  
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22. Tidak lupa terimakasih juga untuk teman-teman Sarmi 

penghuni bedeng tamsis, kak Kaka, kak Gatot, dan Kak 

Cipon, terimakasih karena sudah baik dan welcome 

terhadap aku yang suka banget bertamu sekaligus ngungsi 

tapi gaktau diri…Oiya sama Obi si anjing, terimakasih 

sudah mau jadi mainan aku kalo gabut!! Semoga bedeng 

tamsis selalu berdiri tegak dan aman jaya, ya! 

23. Terakhir, terimakasih untuk diriku sendiri, Meuthia 

Maharani, karena sudah berjuang selama ini. Kamu orang 

paling hebat paling kuat, walaupun kamu fragile tapi kamu 

selalu bisa bangkit lagi!! Terimakasih ya udah ngelawan 

rasa malasmu dan inget orang tuamu sehingga kamu bisa 

di titik saat ini, jangan jahat-jahat sama diri sendiri, kamu 

cantik, kamu baik, kamu cerdas, dan kamu cukup. Ayo 

pulih dan semangat bantuin orang-orang termasuk diri 

sendiri, ok??!??!?! 
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KATA PENGANTAR 

 

Assalamualaikum Wr. Wb, 

Alhamdulillahirobbil‟alamin, 

Puji syukur penulis panjatkan segala nikmat, karunia 

serta hidayah dari Allah SWT sehingga penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam 

tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW 

yang telah menjadi tuntunan umat muslim di dunia. Setelah 

melalui banyak perjuangan dan rintangan, penyusunan skripsi 

dengan judul ―Peran dan Pencapaian Witness Organization 

Dalam Mengadvokasi Hak Asasi Manusia Melalui 

Outreach Video di Media Sosial Tahun 2010-2017‖ akhirnya 

dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan 

ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. 

Namun dengan adanya penulisan ini, penulis berharap agar 

skripsi ini dapat membantu pihak-pihak yang berkepentingan 

maupun dapat mengembangkan ilmunya terkhusus dalam Ilmu 

Hubungan Internasional. Penulis juga menyadari sepenuhnya 

bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini 

tidak dapat berjalan lancar. Maka dari itu, penulis 

mengucapkan rasa terima kasih yang besar 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, M.Si, selaku Ketua Program Studi Hubungan 

Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 4. 

Bapak Drs. Husni Amriyanto P., M.A., selaku Dosen 

Pembimbing yang telah memberikan waktu, pikiran, dan 

tenaganya serta kesabaran yang penuh untuk membantu 

penulis menyelesaikan skripsi ini. 5. Ibu Grace Lestariana W, 

S.IP., M.Si., selaku Dosen Penguji I yang telah mengarahkan 

penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 6. Bapak Arie 

Kusuma Paksi, Ph.D, selaku Dosen Penguji II yang telah 

mengarahkan penulis mengenai bagaimana penulisan skripsi 

yang baik dan benar sehingga penulisan ini dapat 
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terselesaikan. 7. Bapak/ibu Dosen Program Studi Hubungan 

Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 8. 

Bapak Jumari, Bapak Waluyo, dan Bapak Nur dan Mbak Mila 

yang selalu bersedia membantu dengan sabar menangani 

urusan administrasi kampus Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta. 9. Semua pihak yang membantu penulis dalam 

menyelesaikan skripsi ini yang tidak penulis sebutkan satu 

persatu. Terima kasih kepada semua orang yang disebutkan di 

atas untuk segala budi dan amal baiknya selama ini. Penulis 

hanya bisa berdoa semoga Allah SWT memberikan imbalan 

yang berlipat ganda dan skripsi ini dapat memberikan manfaat 

bagi kita semua. Allahuma Aamiin. Wassalamu‟alaikum 

warahmatullahi wabarakatuh. 

 

 

Yogyakarta,  17 Juli 2019 

 

 

 

 

Meuthia Maharani 

20150510212 
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