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PERNYATAAN

Dengan ini saya menyaakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil larya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa saya melakukan kecenderungan penjiplakan /

plagiasi, maka saya siap menerima sanksi akademik sesui dengan peraturan perundangan

yang berkalu.

Yogyakarta,

Silpa Kambu
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Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2013

Tentang

Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 25

1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar

akademik, profesi, atau vokasi.

2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar

akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelar

akademiknya.

Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiahnya yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi

atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiolakan

akan dipidanakan dengan penjara paling lama (2) tahun atau pidana denda paling banyak

Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
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Puji syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perlindungan dan

limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

“Kerjasama Pemerintah Daerah Tambrauw Dengan World Wide Fund for Nature

(WWF) Dalam Pelestarian Penyu Belimbing di Indonesia ”. Skripsi ini ditulis sebagai

salah satu syarat untukmemperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dalam Ilmu Sosial dan

Politik denganspesialisasi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan

Nasional“Veteran” Yogyakarta.

Penulisan skripsi tidak dapat selesai dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan

dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua ( Alm. Bapak dan mama), adik, serta seluruh keluarga om Salmon Naa,

Tanta Hanna, mama Otto, adik-adik sepupu yang memberikan dukungan penuh

selama penulisan skripsi.

2. Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Drs. Muharjono, SIP, M.Si. yang telah

mengarahkan dan membagikan ilmu selama masa pekuliahan.

3. Ibu Dra. Soelistyati I Gani selaku dosen pembimbing I yang telah membantu penulis

dalam menyelesaikan skripsi dengan membagikan ilmu pengetahuan, memberikan

arahan, motivasi, dan saran selama prosespenulisan skripsi ini.

4. Ibu Anik Yuniarti, SIP, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan

berbagai input positif demi kelancaran dan hasil penulisans kripsi ini.

5. Ibu June Cahyaningtyas , SIP., M.Sc selaku dosen penguji I yang telah memberikan

kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini, serta ilmu pengetahuan, bimbingan

dan nasehat selama masa perkuliahan.
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6. Ibu Dra.Harmiyati,M.Si., selaku dosen penguji II yang juga telah memberikan kritik

dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

7. BapakBastian Yunariono, SIP., M.Si. selaku dosen wali yang telah membimbing sejak

proses awal perkuliahan hingga skripsi ini diujikan.

8. Segenap Dosen dan Staff  Tata Usaha Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” Yogyakarta, yang telah membantu

secara teknis dan arahan dalam awal pengajuan judul skripsi hingga akhir.

9. Kakak terkasih Efraim Kambu yang menjadi awal inpirasi untuk memilih judul skripsi

dan juga sebagai pengarah dalam pencarian data selama penulisan skripsi.

10. Sahabat setia Gabuters, Dirsalibels, teman-teman Uno Crew, dan teman-teman tong

Timur Basudara 2013 dan saudara/i tekasih  Susan, Vivi, Elis, Danielo,Gabriela, serta

Kak Eston yang selalu mendukung dan membantu proses pengerjaan skripsi ini.

11. Semua pihak yang telah memfasilitasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh

karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua

pihak guna menjadi acuan bagi penulis untuk lebih baik dimasa yang akan datang.

Yogyakarta, Agustus 2017

Silpa Kambu
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Do your best and let God do the rest

The secret is here in the present , If you pay attention to the present,

you can improve upon it.

And if you improve on the present, what comes later will also be better.

Forget about the future, and live each day according to the teachings,

confident/believe that God love his children( Paulo Choelho,The Alchemist)

Untuk   Bapak (Alm), Mama, Febri, Yansen

Om Salmon Naa, Mama Otto, Tanta Hanna, Om Absalom Naa, Pade Stevanus Kambu

Bu Lies dan Bu Anik

Keluarga Dirsalibels : Sance, Cece,Ambuna, Tince, Indahce, Isyana,  Fitri, Pasya,Kak
Nonce ,Ka Ella.

Gabuters: Vivi, Raras, Emi, Fikar, Gilang, Gabriel

Saudara/i terkasih: Amanda, Vivi, Elis, Danielo, Gabriela, Ricka

Uno Crew

All Friends and Family Who Support Me


