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KATA PENGANTAR 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Alhamdulillahi robbil’alamiin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat 

Allah SWT, karena berkat rahmat, dan karunia dariNya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Republik Indonesia 

Mendapatkan Pengakuan Internasional Pada Masa Kabinet Hatta I Tahun 

1948 - 1949”. Penulisan skripsi ini merupakan suatu persyaratan kelulusan guna 

memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan 

Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi ini 

dapat tersusun berkat peranan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan 

terimakasih kepada beberapa pihak sebagai berikut ini: 

1. Sang Pencipta Allah SWT. 

2. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., selaku Rektor Universitas 

Negeri Yogyakarta. 

3. Bapak Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag., selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Yogyakarta. 

4. Bapak M. Nur Rokhman, M.Pd., selaku ketua jurusan Pendidikan Sejarah 

yang selalu memberikan motivasi dan berbagai kemudahan. 

5. Bapak Sudrajat M.Pd., selaku pembimbing akademik yang telah 

membimbing penulis dalam menjalankan aktivitas kuliah dari awal sampai 

akhir studi. 

6. Bapak Zulkarnain M.Pd., selaku dosen pembimbing yang telah 

membagikan ilmunya, sehingga memberikan inspirasi kepada penulis 
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dalam menyusun skripsi, sekaligus memberikan arahan, bimbingan, saran, 

dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. 

7. Bapak Dr. Aman M.Pd., yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, 

dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. 

8. Seluruh staf karyawan di perpustakaan Universitas Negeri Yogyakarta, 

Laboratorium Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, perpustakaan Fakultas Ilmu 

Sosial, perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta, perpustakaan 

Fakutas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada, perpustakaan 

Kolese St. Ignatius, perpustakaan Museum Benteng Vredeburg, dan Jogja 

Library Center. Terimaksih yang setulus - tulusnya kepada yang penulis 

sebut di atas karena dengan rela mempermudah birokrasi, melayani dan 

membantu menfasilitasi dalam menyelesaikan skripsi. 

9. Kedua orang tua, Bapak Juhri dan Ibunda Sarbinah yang telah 

memberikan kontribusinya baik do’a, cinta, semangat dan finansialnya 

yang tiada henti tercurahkan. 

10. Kakak - kakakku tercinta, R. Bambang Jatikumara, Agung Widiyasmaka, 

dan Trisna Widiyat Asmara yang telah memberikan dukungan dalam 

setiap kondisi apapun. 

11. Kasihku tercinta Hesty Martiova Artatia yang dengan sabar dan setia 

menerima setiap keluhan dan egoku. 

12. Keluarga besar Madawirna UNY yang tidak bisa saya sebutkan satu 

persatu, terimakasih semangat kebersamaannya. 
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13. Sahabat - sahabat di Pendidikan Sejarah NR 2007, terimakasih atas 

bimbingan, sindiran, dan motivasi yang membuat saya selalu ingin 

bergerak mengejar kalian.  

14. Pihak - pihak lain yang telah banyak membantu namun tidak dapat 

disebutkan satu persatu. “Jazakallahu Khairan” Semoga Allah SWT 

selalu membalasmu dengan kebaikan, Amin. 

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh 

karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis terima dengan senang 

hati. Semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi para 

pembaca. Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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