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menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “PENGGANTIAN NAMA LAUT 

CINA SELATAN MENJADI LAUT NATUNA UTARA BERDASARKAN 

UNCLOS 1982 DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1996 

TENTANG PERAIRAN INDONESIA” di mana, tujuan dari penyusunan pada 

Tugas Akhir tersebut ialah untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna 

memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya. 

Selama mengerjakan Tugas Akhir ini, penulis banyak menemukan 

hambatan – hambatan, namun berkat adanya iman, keyakinan yang kuat serta 

dukungan dari bermacam – macam pihak, penulis akhirnya dapat menyelesaikan 

Tugas Akhir ini dengan tepat waktu. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini, 

penulis ingin menyampaikan ucapan dan rasa terima kasih yang sebesar – 

besarnya kepada: 

1. Dr. Ronald, S.T., M.M., CSMA, CDM, PMA selaku Associate Dean 

Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya. Terima kasih yang sebesar 

– besarnya karena sudah memberikan persetujuan pada penulis untuk 

menyusun Tugas Akhir ini. Semoga Tuhan akan selalu membalas 

kebaikan bapak. 



vi 
 

2. Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu 

Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya dan selaku Dosen Penguji 
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8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya. 

Terima kasih buat Ibu Rosalinda, Ibu Andyna, Ibu Paula, Bapak Eries 

serta dosen – dosen lainnya di awal perkuliahan yang penulis tidak dapat 

sebutkan satu per satu. Terima kasih atas dedikasi serta ilmu – ilmu yang 
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Surabaya, 19 Agustus 2020 

 

Ni Putu Caylene Karissa Pariana 
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