
ANALISIS KEBIJAKAN FILIPINA DALAM SENGKETA LAUT 

TIONGKOK SELATAN PADA MASA PEMERINTAHAN DUTERTE 

(2016-JULI 2018) 

SKRIPSI 

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional 

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia 

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat Guna Memperoleh 

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional 

 

 

 

 

 

 

Oleh: 

REGINA DWI ASTRIA 

14323105 

 

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL 

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA 

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 

YOGYAKARTA 

2018 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

 

Alhamdulillahirabbil’alamin  

 Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadirat Allah 

SWT yang telah memberikan kesempatan, kesehatan, serta rezeki untuk 

melanjutkan program studi S1 ini hingga akhir. Kedua, Shalawat serta salam 

selalu panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya 

sederhana ini untuk beberapa orang yang telah menyayangi saya selama ini, yaitu: 

Ibu dan Bapak Tercinta 

Terimakasih untuk doa, dukungan, kepercayaan, dan kasih sayang yang tiada 

hentinya kepada Regina. Semoga dengan selesainya studi S1 ini akan membuka 

perjalanan baru bagi Regina agar bisa menjadi orang yang berhasil dan 

bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Dan semoga dengan selesainya studi S1 ini 

juga bisa membuat Ibu dan Bapak bahagia serta bangga. Penulis ingin 

membuktikan bahwa kepercayaan Ibu dan Bapak kepada Regina untuk sekolah di 

Jogjakarta bisa selesai dan satu tanggung jawab Regina sebagai anak sudah 

tercapai. Semoga Regina bisa mencapai tanggung jawab lain serta Ibu dan Bapak 

selalu menemani, mendukung, dan percaya pada Regina hingga akhir. Semoga Ibu 

dan Bapak selalu diberikan panjang umur dan kesehatan oleh Allah SWT. 

Marina Eka Fiernanda dan Nadia Raisita 

Terimakasih atas doa dan dukungan yang diberikan. Semoga kalian besok lebih 

baik dari Regina. Sukses selalu. 



 

HALAMAN MOTTO 

 

“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia.” 

 

 

“Opportunities don’t happen, you create the” 

--Crish Grosser-- 

 

 

 

“Talk Less, Do more” 

--Amy Poehler-- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

 Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi 

Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat, pertolongan, kelancaran serta 

kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini yang dapat selesai tepat pada 

waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad 

SAW. Penulis menyadari bahwa proses dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas 

dari motivasi, dukungan, nasehat, bimbingan serta saran dari beberapa pihak. Oleh 

karena itu, di sini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada: 

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Akhmad Setiadi S.sos,.SKM,.MM,. dan 

Ibu Norliana. Terimakasih untuk selalu percaya dengan Regina untuk bisa 

menyelesaikan S1 ini sampai akhir. Terimakasih untuk motivasi dan 

kesabarannya menunggu Regina hingga sampai di saat ini. Semoga Bapak 

dan Ibu selalu sehat, umur panjang, dan bisa melihat Regina bisa menjadi 

lebih dari ini suatu hari nanti. Teruntuk juga untuk kakak dan adik penulis, 

Marina Eka Fiernanda S.Ikom dan Nadia Raisita, semoga kalian selalu 

diberikan kemudahan dalam setiap urusan.  

2. Bapak  Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas 

Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia yang telah 

memberikan nasehat, bimbingan dan arahan. 



3. Bapak Irawan Jati, S.IP.,M.Hum.,M.S.S selaku Ketua Program Studi 

Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya 

Universitas Islam Indonesia serta selaku Dosen Pembimbing Akademik 

kedua. Terimakasih telah memberikan banyak bantuan terkait hal-hal 

menyangkut perkuliahan. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan 

umur panjang oleh Allah SWT. 

4. Bapak Geradi Yudhistira, S.sos., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah memberikan nasehat, motivasi, saran, masukan, selalu sabar 

dalam membimbing penulis dan rasa positif kepada penulis untuk terus 

berusaha menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Semoga Bapak selalu 

diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah SWT. 

5. Bapak Hasbi Aswar, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik 

pertama. Terimakasih telah memberikan banyak bantuan terkait hal-hal 

menyangkut perkuliahan dan memberikan nilai-nilai positif kepada 

penulis. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan umur panjang oleh 

Allah SWT. 

6. Dosen-Dosen HI UII, yaitu: Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., Bapak 

Enggar Furi Herdianto, S.IP., M.A., Bapak Hangga Fathana, S.IP., 

B.Int.St., M.A., Ibu Gustrieni Putri, S.IP., M.A., dan. yang telah sabar 

untuk mengajarkan banyak ilmu dan pengetahuan. Mohon maaf apabila 

selama masa perkuliahan banyak berbuat kesalahan. Semoga para Dosen-

Dosen HI mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Dan semoga 

selalu diberikan kesuksesan, kesehatan, umur panjang serta kemudahan 

dan kelancaran dalam segala urusan.  



7. Mbak Mardiatul Khasanah yang telah memberikan kemudahan dalam 

segala urusan akademik dan perkuliahan. Dan selalu memberikan kecerian 

ketika sedang berada di prodi. Terimakasih juga untuk kenangan kita 

bersama, semoga Mbak Diah selalu sehat, diberi umur panjang, dan lancar 

dalam segara urusan.  

8. Teruntuk kakek tercinta, Abdul Rifai. Terimakasih atas doa, dukungan, 

kepercayaan dan kasih sayang kepada Regina selama ini. Semoga kakek 

diberikan kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah SWT. Terimakasih 

juga telah menjadi sponsor dana tambahan untuk Regina sehingga apa 

yang Regina impikan perlahan-lahan bisa tercapai hehehe. 

9. Keluarga Besar AR, Om Edi, Om Pidit, Om Tomo, Om Apen, Om Endak, 

Ibu, Mama Ida, Acil Titin, Tante Agus, sepupuku Jaka, ka Haifa, Mba 

Reny, Amelia, Ka Tika, Abang Faldi, Pandi, Halid, Firda, Kiki, Rokib, 

Hafidh, Terimakasih atas doa dan dukungan untuk Regina sehingga bisa 

menyelesaikan skirpsi. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan 

umur yang panjang oleh Allah SWT. 

10. Sahabat-sahabat Regina di Tanah Grogot, Khaelda Zahra S.H, Annisa Dea 

Safitrti, Tiara Noor Dayana, Novita Sari, Cristina Natalian D.S, S.sos.,  

Mardhatila  dan Musdhalifa, Syahda Nur Amalia. Terimakasih untuk 

dukungan dan doanya untuk Regina agar segera menyelesaikan studi di 

Jogjakarta. Sampai ketemu sebentar lagi! 

11. Sahabatku geng Hobi Makan, Rosyiana Mutmainnah, Vivid Husnul 

Ummahad Sabir, Bayu Kurniahadi, Faheem N Yahya, dan Fariz Abdul 

Aziz. Terimakasih selalu menggagalakan diet Regina! Semoga kita bisa 



berteman sampai tua dan Regina harap kalian tidak melupakan kenangan 

kita selama ini. Kalian penyemangat skripsi ku! Sukses buat kita! 

12. Sahabatku geng Ciway yang selalu lincah dan ceria, Nasyrah Acha, 

Rizqya Nafiatin, Ima Ganis Mutia Sari dan Desy Fatma Sari. Terimakasih 

selalu mewarnai hari-hari Regina di kampus. Kalian selalu memberikan 

canda dan tawa serta gosip-gosip hot news di kampus dan kalian juga 

menjadi salah satu penyemangat Regina dalam menyelesaikan skripsi. 

Regina harap kita selalu berteman hingga tua dan tidak melupakan setiap 

kenangan yang telah kita buat di kota rantau kita.  

13. Sahabat bolang Regina di Lombok, Elyana Ade Pratiwi. Teman liburanku 

di Lombok hahaha Terimakasih El sudah membuat kenangan liburan yang 

menyenangkan di Lombok. Terimakasih selalu membantu dan 

memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah 

menjadi teman yang baik, pengertian dan selalu mendengarkan keluh 

kesah selama kuliah. Semoga kita selalu menjadi teman yang baik ya! 

Maafkan Regina yang selalu merepotkan. Kalau gak ada El mungkin 

Regina bakal kesusahan dalam menyelesaikan skripsi. Semoga El selalu 

sukses dan sehat. 

14. Sahabat Regina tercinta di kampus kebanggan UII, Aufa Andiani Aziz, 

Thalia Adelina, Ina Nafilla Zahra, Afifah Sausan Mizhari, Inneke Fiersana, 

Riflan Rifaldi Ridwan, Alfan Syah Youlpi. Kalian yang membuat hari-hari 

penulis berwarna, semoga kita sukses semua. 

15. Teman-teman DPA Pak Hasbi, Keluarga Besar Komahi Periode 

2014/2015, teman-teman KKN Unit 139, dan seluruh teman-teman HI 



angkatan 2014 yang telah berjuang bersama selama 4 tahun ini. 

Terimakasih telah menjadi tim dan partner terbaik.  

16. Teruntuk Abi, Terimakasih selalu menjadi inspirasi dan penyemangat 

Regina untuk masuk kuliah. Semoga kamu diberikan kemudahan dalam 

segala urusan dan bisa menginspirasi orang banyak. Regina percaya suatu 

saat kita bisa bertemu lagi. 

17. Teruntuk VBF. Terimakasih selalu menyuruh Regina untuk mengerjakan 

skripsi dan selalu nanya kabar skripsiku -_-. Semoga kamu diberikan 

kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah SWT. Sukses buat kamu! 

18. Seluruh pihak yang tidak bisa dituliskan seluruhnya oleh penulis. Serta 

paling spesial untuk Penulis sendiri, Regina Dwi Astria yang selalu 

bersemangat dalam menjalakan segala sesuatu dan tidak menyerah dalam 

menulis skripsi. Regina sangat bangga dengan diri sendiri!  

Sekali lagi, penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya 

kepada beberapa pihak yang telah disebutkan, di mana telah memberikan 

banyak kontribusi dalam pengerjaan dan penyelsaian skripsi ini dengan 

sebaik mungkin. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan 

dapat menginspirasi pembaca untuk menemukan beberapa penelitian yang 

baru dan inovatif. 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 

 

Regina Dwi Astria 

 

 

 


