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HALAMAN PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT

Bagian atau keseluruhan skripsi berjudul:

“Intervensi Amerika Serikat dan Tiongkok Melalui United Nations Mission
in Sudan (UNMIS) dalam Mendorong Partisi Sudan Selatan dari Sudan
Tahun 2011”

ini tidak pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademis pada bidang
studi dan/atau universitas lain dan tidak pernah dipublikasikan/ditulis oleh
individu selain penyusun kecuali bila dituliskan dengan format kutipan
dalam isi skripsi.

Surabaya, 27 April 2015

Resvia Afrilene
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HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Menentukan setiap ritme kehidupanku, Tuhan Yang Maha Baik dengan
memberiku kesempatan berharga untuk dapat menjadi anak didik di
Departemen Hubungan Internasional Universitas Airlangga, Tuhan juga
Maha Keren karena telah menganugerahiku keluarga dan teman-teman
yang super penyayang, sehingga hari-hariku semakin bermakna.
Kepada junjungan umat muslim dan muslimah seluruh dunia, Nabi
Muhammad saw yang menjadi teladan sempurna baik dalam kehidupan
beragama, bermasyarakat hingga menimba ilmu.
Teruntuk papaku tercinta dan terganteng Edy Triswanto yang tidak pernah lelah
memperjuangkan kebahagiaan keluarga kami, mencoba menjadi figur imam dan
teladan yang baik dengan segala cobaan hidup yang ada. Kuharap skripsi ini dapat
menyunggingkan senyum di wajah papa yang tidak bisa datang ke wisudaku.
Spesial untuk bundaku Pariyati, wanita terkuat dan tersabar, pemilik kekuatan
kasih sayang terbesar di dunia. Tak hentinya bunda membasuhku dengan do’a dan
pengharapan, menjagaku hingga nyawa menjadi taruhannya. Kupersembahkan
skripsi ini sebagai usahaku untuk setidaknya membalas seluruh masakan enak
bunda.
Tiga saudaraku terkasih, kakakku Aditya Lesia Raviana ibu muda paling kece,
Adek Ressi Atrilla si cantik nakal dan Adek Riyan Dipawan yang jago
matematika. Mereka selalu mendukungku dengan cara yang unik, menempaku
dengan harapan besar mereka.

“Seluruh emas yang ada di bumi tidak akan mampu menandingi betapa
berharganya kalian dalam hidupku. May Allah SWT bless you all forever
and I promise be the best for you all”

-Renne-
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HALAMAN INSPIRASIONAL
“Sesungguhnya kekuasaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah
berkata kepadanya: “Jadilah!” maka terjadilah ia”
-Q.S Yasin: 82“Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab dan ketinggian ilmu
seseorang. Bukan terletak pada wajah dan pakaiannya”
-Buya Hamka“Semua yang kamu capai ini adalah hasil pembelajaran dan perjuangan
kamu sendiri Resvia, peran saya hanya kecil. Ingat! Apa yang kamu akhiri
merupakan permulaan dari hal yang lain. Siap-siap menghadapi masa
depanmu yang menantang”
-Drs. Djoko Sulistyo, MA“Belajar tanpa berpikir tidak ada gunanya, tapi berpikir tanpa belajar akan
sangat berbahaya”
-Ir. Soekarno“Nduk, Allah iku seng nagtur lakune manungso. Dadi sakgedhene ujian ning
uripmu iki duduk karepe Gusti Allah gawe susahmu. Ngene iki ngono carane
Allah nguatne iman lan pribadimu”
-H. Syamsyuri“Kamu layaknya nyala lilin yang mampu menuntun orang-orang terkasihmu
agar tidak tersandung. Kamu harapan besar kami”
-Hadi Purnomo“Onok paribasan nduk, seng ditulung malah mentung. Tapi ojo wedi,
nulungo sakkuate sampeyan sanggup. Yen ora manungso seng wales nulung,
Gusti Allah seng bakal nulungi sampeyan”
-Mbah Tukini“Saya tidak mau pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki, terkubur
bersama tubuh saya ketika mati kelak”
-Bob Sadino“Sarjana pertama di keluarga kecil papa. Gadis yang ikhlas menerima
kelemahan papa. Siswa pandai yang ceria meski dalam kesedihan. Pasien
yang tak pernah menyerah untuk sembuh. Pribadi kuat dalam setiap jengkal
ikhtiarnya. Harapan dan kebanggaan terbesar papa. Renne, sang mutiara
dalam lumpur”
-Edy Triswanto-
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“Dulu bunda kasih nama Lene yang diambil dari kata line, garis batas anak
perempuan bunda. Sempat bunda pikir nama itu salah karena kamu punya
adek perempuan. Tapi sekarang bunda tahu nama itu benar maknanya,
Lene adalah garis batas yang memotong keterpurukan keluarga ini”
-Pariyati“Westalah, ojok nganggep dirimu hina atau nggak mampu. Semangato, ojok
kalah karo srengenge seng saben dino semangat ngekek’i sinare gawe dunyo
iki”
-Ferdian Fikri Firdausi“Rasulullah SAW bersabda: Allah Taala berfirman: Aku sesuai dengan
persangkaan hamba-Ku terhadap-Ku dan Aku selalu bersamanya ketika dia
mengingat-Ku. Apabila dia mengingat-Ku dalam dirinya, maka Aku pun
akan mengingatnya dalam diri-Ku. Apabila dia mengingat-Ku dalam suatu
jemaah manusia, maka Aku pun akan mengingatnya dalam suatu kumpuan
makhluk yang lebih baik dari mereka. Apabila dia mendekati-Ku sejangkal,
maka Aku akan mendekatinya sehasta. Apabila dia mendekati-Ku sehasta,
maka Aku akan mendekatinya sedepa. Dan apabila dia datang kepada-Ku
dengan berjalan, maka Aku akan datang kepadanya dengan berlari”
-Hadist Shahih Muslim“A society has no chance of success if its women are uneducated. Marriage
can wait, education cannot”
-Khaled Hosseini, A Thousand Splendid Suns-
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KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa
peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Dengan seluruh
pengetahuan yang peneliti miliki, semangat dan tekad dalam melakukan penelitian
serta kekuatan harapan dan do’a dari orang-orang terkasih, peneliti dapat
menyelesaikan skripsi ini dan dinyatakan lulus tepat di semester delapan.
Intervensi Amerika Serikat dan Tiongkok yang pada awalnya dimaksudkan
peneliti melalui cara bilateral, dirubah menjadi melalui United Nations Mission in
Sudan (UNMIS) merupakan fase tersulit karena harus menemukan data empiris
dan menganalisa konstelasi dua negara dalam misi perdamaian PBB yang
sebagian besar dokumennya merupakan hal yang normatif. Melalui dorongan
semangat dari banyak pihak dan tekad peneliti untuk menjawab rumusan masalah
yang ada, serta berkat proses bimbingan dalam pengerjaan skripsi yang baik,
peneliti dapat melalui hambatan yang ada dan menyajikan data serta pembahasan
yang dibutuhkan.
Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat tema mengenai dinamika
intervensi Amerika Serikat dan Tiongkok dalam penerjunan peacekeeping
UNMIS yang berhubungan dengan hasil akhir referendum Sudan pada tahun 2011
yakni keputusan partisi. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini setelah
mengikuti mata kuliah Masyarakat, Budaya dan Politik Afrika dan menjadi
asisten dosen dalam perkuliahan Geopolitic dan Geostrategi. Menurut peneliti,
kajian mengenai tema yang diangkat menarik karena Sudan merupakan wilayah
terbesar di daratan Afrika dan memiliki jalur pipa minyak serta pelabuhan yang
cukup strategis bagi industri energi. Selain itu, dua negara besar yang ikut campur
dalam UNMIS yakni Amerika Serikat dan Tiongkok memperlihatkan gelagat
yang mencoba meletakkan geostrategi terhadap Sudan sebagai negara penghasil
minyak terbesar di Afrika. Peneliti juga memiliki ketertarikan pribadi dalam
kasus-kasus yang masuk kategori politik dan keamanan internasional seperti kasus
dalam tema yang diangkat.
Peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, namun peneliti
berharap para pembaca dapat memperkaya pengetahuan mengenai konstelasi
politik dan keamanan di kawasan Afrika, menambah ilmu terkait teori dan konsep
yang digunakan serta merasakan antusiasme peneliti dalam melakukan analisis
ketika membaca skripsi ini. Peneliti menyampaikan terimakasih atas dukungan,
saran, dan kritik semua yang membantu pengerjaan skripsi ini.
Surabaya, 24 Mei 2015

Resvia Afrilene
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UCAPAN TERIMA KASIH
Peneliti menyadari penuh bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan,
dukungan, do’a dan semangat dari banyak pihak yang peduli. Untuk itu
peneliti ingin menumpahkan rasa syukur atas kehadiran mereka melalui ucapan
terima kasih secara hormat dan berbahagia kepada:
Terima kasih Papaku Edy Triswanto, laki-laki yang menyayangiku tulus tanpa
pamrih, sabar mengupayakan kesembuhanku, tak kenal lelah bekerja hingga larut
malam hanya agar aku mendapat semua mainan kesukaanku. Figur komedian
dalam keluarga kami, sosok yang selalu percaya akan kemampuanku, papa
memberikan pelajaran hidup yang berharga. Terima kasih papa sudah menjadi
imam, guru, teman sekaligus bodyguard untuk keluarga kita! Terima kasih untuk
setiap surat yang papa tulis untuk menyemangatiku. Papa inspirasi dan sumber
energi terbesar dalam hidupku. Renne sayang papa!
Bundaku Priyati, terima kasih untuk setiap pelukan hangat, air mata ketika aku
sedih atau sakit, untuk masakan dan kue enak penggugah selera, untuk setiap
kesabaran bunda menghadapiku dan restu kemanapun kakiku melangkah. Bunda
selalu menghargai usahaku, tertawa kecil jika aku mulai alay, membuatku
menjadi pribadi yang optimis. Bunda yang tak pernah bosan mengingatkan agar
aku tidak meninggalkan sholat wajib maupun sunnah, mengaji dan berpuasa.
Bunda cantik, luar biasa baik dan ibu yang sempurna!
Terima kasihku juga kuungkapkan untuk ketiga saudaraku yang sangat kusayangi.
Terima kasih Mbak Ravin yang mengajarkanku makna kegigihan dalam menimba
ilmu serta pantang menyerah pada suatu kebaikan. Kepada adek tercantikku Ressi
Atrilla, makasih ya dek buat semua foto dan video yang dibikin buat nyemangatin
aku pas ngerjain skripsi, aku jadi cewek kuat anti sambat karena kamu. Riyan
Dipawan, aku berjanji akan mewujudkan cita-cita si jago matematika ini, sehingga
aku semangat kembali. Terimakasih untuk setiap tawa hangat dan juga
terimakasih mau menjadi partner in crime buat ngejahilin bunda di dapur.
Terima kasih yang sebesar-besarnya buat keluarga besarku yang sudah
mendo’akan keberhasilanku. Terima kasih seluruh keluarga Blitar, Pakpoh Yono
dan Budhe Um sekeluarga selalu baik dan terus mengingatkan ibadahku; Pak Haji
Syamsyuri yang mengirimkan do’a untukku bersama para santrinya; Pak Hadi
Purnomo yang membantu semua urusan tak tertangani olehku saat SMA dan guru
Bu Sriyamah yang sudah mengajarkanku mengaji dengan sabar. Terima kasih
keluarga Malang yang membantuku, Ressi dan Riyan meneruskan pendidikan
kami, Makasih Bulek Yul, Bulek Endah, Bulek Anil sekeluarga. Terima kasih
keluarga Yangkung Karmen di Lamongan, teladan keluarga besar yang guyup
rukun. Terakhir keluarga, Tante Dora dan Om Zainal yang sering ngajak aku
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makan enak di mall Surabaya. Untuk seluruh keluarga besarku yang tidak dapat
disebutkan satu per satu juga, may Allah SWT protect you all forever!
Kepada para guru TK, SD, SMP dan SMA, terima kasih telah membimbing
proses belajar dan pembangunan karakter peneliti. Untuk dosen-dosen HI FISIP
Unair, terima kasih Pak Djoko selaku dosen pembimbing peneliti yang sabar
mengarahkan dalam pengerjaan skripsi ini, mengayomi dan terus menumbuhkan
optimisme penelitian peneliti. Dosbing paling top deh! Maaf kalau sering ngeyel
dan merecoki di malam hari ya pak! Terima kasih Bu Lilik sebagai dosen wali
yang selalu memberikan saran akademis yang berimbang! Terima kasih para
dosen penguji yang berkenan mengapresiasi dan mengevaluasi skripsi ini, terima
kasih Pak Muttaqien, Pak Basis dan Mbak Irfa. Terimakasih kepada Mas Radityo
dan Bu Ani bersedia membantu kebingungan peneliti saat tahap awal pengerjaan
skripsi. Rasa terimakasih juga peneliti sampaikan kepada segenap dosen yang
telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta banyak momen tak terlupakan
selama peneliti menempuh perkuliahan yaitu Mas Safril, Bu Sartika, Mas
Joko, Pak Wahyudi, Mas Wahyu, Pak Dugis, Pak Ajar, Madame Anne, Mas
Yunus, Mbak Citra. Keluarga HI angkatan 2009, 2010, 2012 , 2013 dan 2014,
terima kasih menjadi bagian dari HI Unair!
Special thanks to HI angkatan 2011 yang gak jelas, hangat, rasis, koplak. Meski
ada tawa, tangis, duka, kecewa, bangga, tapi kita melewati semua dengan baik
sebagai keluarga. Makasih geng cakra lovers, Micin udah ngajarin page break,
Sonia yang ngeprinin skripsiku, Kania saudara seperdosbingan, Ayu penyelia
gahar dan Mita. Thank you so much komting 2011 mulai dari Vijay sampai Brian
yang udah menahkodai angkatan ini dalam satu kapal bernama “dulur HI 2011”
Makasih buat Tara partner badminton, momen kita tanding gak akan aku lupain
neng. Juga buat semua elemen HI Unair 2011, geng gallery Agas cs, geng anime
Rizaldy cs, geng jepang Riya cs, geng Rock n Roll Anggi cs, geng cantik
Ceniong, geng ndarjonya Weka dkk, pokoke makasih buat semua tingkah polah
lompya kita selama ini ya, I enjoyed it so much guys!
Khusus banget buat keluarga tercintaku di HI Unair 2011, Keluarga Besar
Firdausi dan The Tombros. Pelukan hangat buat Vita Pindi yang selalu jadi sosok
keibuan, sabar menghadapi kegilaanku, selalu bisa positive thinking, kawan setia
disaat kita kesulitan, cewek paling rajin di HI yang sumpah istriable banget! Buat
Ifa Genthong, legenda futsal seantero jagat, adek hayati yang konyol, mau umek
buat sahabat-sahabatnya meskipun cuma urusan lompya, partner ndowehku,
terlalu banyak momen manis yang gak akan aku lupakan setiap detiknya iffaty.
Budhe Masitoh, teman seranjang, kawan berbagi cerita dan geje ceria, partner
diskusi yang asik, dan ustadzah dadakan kalau aku butuh pengetahuan agama.
Jangan pernah lelah mengganggapku mbakmu, kecup basah, salam gadis ranum!
Buat Naya Markonah, teman yang super baik dan loyal, atlet menawan di semua
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lapangan olahraga, makasih selalu mendahulukan kepentinganku. Kami akan
selalu ada buat kamu nak, serandom apapun kamu, I will always miss you!
Makasih Leli Lendos, umur doang tua tapi kelakuan childish, berantakan tapi
visioner, pemegang filosofi ta’aruf. Aku bakal kangen ngowoh dan berkhayal soal
banyak hal bareng kamu, aku gak akan lupa kata-kata kamu Lel, “istri yang baik
gak akan menuntut berlebihan ke suaminya, tapi suami yang baik tidak akan
membiarkan istrinya kesusahan” wew!
Buat para lelaki keluarga Firdausi, makasih sudah menjadi lelaki kami ya xixixi.
Da’i muda yang tingkat kekonyolannya mencapai titik absurd, Oppa Jeki, makasih
ya udah mau jadi cowok yang bikin kita ngakak campur gregetan. Buat si gembul
Galeh yang selalu bertingkah kocak, pengertian, hangat dan mau ngalah sama
cewek-cewek bawel ini. Kamu pacarable banget Galeh, jangan capek baik sama
aku ya! Buat Bang Fikri, atas semua perhatian, kebawelan soal kesehatan dan diet,
lumayan bermutulah wejanganmu, kelihatan dewasa (baca: tua). Jangan lelah
dengan kebaperanku ya babang! Heuheu. Dan terakhir buat Donald yang super
hangat kalo sama kita, temen curhat yang baik meskipun ember kadang, makasih
udah sering jadi partner in crime ku kalau lagi ngebully Leli hahaha! Ayo cepet
kalian semua nyusul aku sarjana, terus kita liburan in the hoy, See you on top!
Hidupku di HI Unair juga semakin lengkap setelah punya keluarga yang punya
banyak nama dari bahasa alien, Geng KW, makasih udah menemaniku setiap
malam dengan celotehan kalian ketika aku hectic ngerjain skripsi. Antria Pansy
cewek hiperaktif yang care banget sama sahabatnya; Putnab pecandu kopi yang
jago bikin plot twist; Tika yang sempet nipu aku karena kupikir dia anak pendiam
dan polos ternyata koplak pol; Pepi yang kelihatan gahar tapi soft banget
perasaannya; Cilla chef yang kalau lagi bete konyol banget; Lady yang selalu
dibully anak-anak karena alasan tertentu, gak usah dengerin para bedebah;
Hannan cewek tercantik se-FISIP, Arab pride makasih udah share rahasia
kecantikan; Bhram pemilik basis update berita gadis; Haris Mbah yang tiap hari
selalu SSI alias sepik-sepik iblis; Rudi yang punya suara era 80-an; Rio yang lebih
sering skip daripada waras; Kaka raka-raki absurd pecinta wanita; Alfian sodara
negara Iran dari jaman maba, ndang lulus! udah tua; Putra vokalis band andalan
HI 2011; Cece Chelsea yang suka curhat mewek gara-gara punya pacar naik
lambo; Hafiz-a cowok tapi sering PMS; Joshua bos gudang hiburannya arek-arek;
dan Rinaldi Beb wajah kalem omongan sarkas. Makasih banget ya guys!
Berjanjilah kita akan tetap jadi dulur yang gak pakek topeng, kita yang apa
adanya! Makasih sudah mempercayai aku sebagai lembaga konsultan skripsi
kalian. Always love you all my baby!
Pihak-pihak lain yang ingin peneliti sampaikan terima kasih adalah para penghuni
kosan Djito Regency, Binda yang gak pernah capek bikin masakan enak buat
sekaligus partner belanja paling tahan lama. Buat duo Madura, Melly dan Dyah
xi
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yang selalu bisa jadi tujuan kalau aku stres dan pengen ketawa. Terima kasih Bu
Djiito dan Yuk Jainem, suasana kos jadi kekeluargaan. Makasih juga semua
teman-teman organisasiku baik HIMA, BEM, serta FFI sudah memberiku
kesempatan belajar mempertajam kepekaan sosial dan berkiprah dalam organisasi.
Thank you to the moon and back untuk Aditya Adinegoro yang bermurah hati
memberikan akses jurnal internasionalnya agar aku bisa berburu bahan skripsi.
Awinditya, penyelia yang bikin aku betah nggarap di cakra. Kuucapkan luapan
terima kasih untuk Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi
yang sudah mengelola program beasiswa Bidik Misi sehingga aku dapat
berkuliah. Terakhir, peneliti ingin mengucapkan terima kasih buat Gecko, boneka
angry bird kesayangan yang selalu mencegah peneliti menderita linu di punggung
saat mengerjakan skripsi. Terima kasih banyak! Allah SWT yang akan membalas
setiap kebaikan kalian. Amiin!
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