
 

 

 

SAN WACANA 
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menyelesaikan skripsi yang berjudul: “Kontroversi Kebijakan Impor Beras di 

Era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono”. Skripsi ini disusun sebagai 
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telah banyak meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran dan memberikan 
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10. Kedua orangtuaku, Papa Drs. Soekiman HS, M.S (Alm) yang selalu 

kubanggakan dan kurindukan, serta Mama Dra. Hj. Siti Nurwahyuni, terima 

kasih atas setiap curahan kasih sayang yang selalu diberikan dan tidak pernah 

pudar demi masa depan bagi putrinya. Terimakasih juga atas segala kerja 

keras, didikan, arahan, pelajaran, do’a serta keikhlasan yang senantiasa tulus 

tercurah demi kebahagiaan putrinya. Pengorbanan, dukungan, semangat, dan 



kesabaran mama tercinta dalam membimbing setiap langkahku telah 

membantuku mencapai keberhasilan seperti saat ini. Semoga kalian berdua 

selalu bahagia dunia akhirat, diberikan rezeki yang berlimpah, dan selalu 

dalam perlindungan Allah SWT. Amin. 

11. Sepupu-sepupuku mbak Apip, dek Sari, dek Ayi, dek Latifah, dek Sofa, dan 
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sampai sekarang, terima kasih banyak untuk semangat dan dukungan kalian 

di masa-masa sulit . 

13. Teman-teman sepermainan dan seperjuangan aku yang setia sampai tahap-

tahap akhir kehidupan skripsi aku, Dina Elzaditya, S.AN., Nina Dwiantika, 
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