
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Lautan merupakan aspek vital yang sejak dahulu telah menjadi concern 

utama dari berbagai negara-bangsa.
1
 Dalam konteks kekinian, lautan bahkan 

diyakini oleh banyak pakar semakin menjelma kian sentral dengan cita-cita, 

kepentingan atau tujuan nasional suatu Negara-bangsa modern.
2
 Peter Polomka, 

dalam kajiannya tentang politik kelautan (ocean politics) yang menitikberatkan 

pada kawasan Asia Tenggara, menuliskan bahwasanya,
3
   

“dewasa ini lautan merupakan pusat perhatian dari Negara-

bangsa (nations-states) untuk mendapatkan kekuasaan, 

kekayaan dan prestise . . . Lautan adalah isu dasar 

ketergantungan Negara-negara, serta stabilitas dan kemakmuran 

dalam jangka panjang.” 

Sedemikian besar arti pentingnya peranan lautan bagi suatu Negara, maka 

salah satu aspek utama yang wajib terpenuhi, sekaligus acapkali pula menjadi 

permasalahan terbesar bagi Negara-negara pada umumnya adalah bagaimana 

                                                           
1
 Syamsudar Dam, 2010. Politik Kelautan. Jakarta: Bumi Aksara. Hal: 1 

2
 “Hubungan antara lautan dengan cita-cita atau tujuan nasional suatu Negara dewasa ini, menurut 

Ismael Idrobo berdasarkan analogi pemikiran dari Donald E. Nuechterlein dapat ditelusuri melalui 

empat komponen utama yaitu, pertama, defense of the sea, berkaitan dengan eksistensi integritas 

kedaulatan di laut (yurisdiksi) suatu Negara, kedua, sea economy, sebagai sarana eksploitasi 

kekayaan sumber daya alam didalamnya (natural resources), ketiga, favorable sea interests, 

pengelolaan, dan pelestarian aktivitas kegiatan maritim seperti, pelayaran kapal dan pelabuhan, 

baik sarana transportasi sipil, bisnis perdagangan, atau forward presence angkatan laut 

professional dan terakhir, maritime consciousness atau kesadaran penggunaan nilai-nilai laut yang 

memiliki potensi politik, ekonomi dan sosial sebagai bagian dari pembangunan suatu bangsa.” 

Dikutip langsung dalam Ismael Idrobo, 1997, Analysis of Naval Organizations within Maritime 

National Interests: the Case of Colombia. United States: Monterey Naval Postgraduate School. 

Hal: 11-12 (Theses, Programe Study: Management Strategic)  
3
 Peter Polomka, 1978. Ocean Politics in Southeast Asia. Dalam Op. Cit. Hal: 2-3 
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menciptakan atau mewujudkan suatu kondisi laut yang bebas dan aman serta 

terkendali dari segala gangguan serta bahaya ancaman.
4
  

Periode pasca perang dingin
5
 hingga berlanjut pada era globalisasi saat ini, 

lingkup keamanan suatu negara telah mengalami perkembangan dalam konteks 

jauh lebih kompleks. Kompleksitas permasalahan keamanan ini, dikarenakan 

semakin meluasnya isu-isu ancaman keamanan yang dihadapi oleh suatu Negara. 

Istilah keamanan tidak hanya beranjak dari perspektif keamanan klasik atau 

tradisional yang bersifat politik dan militer, tetapi juga mencakup perspektif baru 

yang juga penting dari dimensi non tradisional issues.
6
 

Pada scope kemaritiman, karakter keamanan di lautan juga turut mengikuti 

pengertian yang lebih luas, keamanan laut atau maritime security 

diargumentasikan tidak lagi hanya berbicara suatu kondisi laut yang bebas dari 

ancaman fisik atau militer konvensional Negara lain, (istilah ini dimaksudkan 

pada konteks permasalahan simetris atau antar negara yang bersifat politik 

maupun militer, semisal dari kasus seperti sengketa perbatasan antar negara, 

perlombaan senjata Angkatan Laut (naval arms race), masalah kebebasan 

penggunaan laut dan sebagainya).
7
 Akan tetapi, keamanan laut dipercaya telah 

meliputi persoalan-persoalan baru dari dimensi existential threat non military 

                                                           
4
 Syamsudar Dam, 2010. Loc. Cit 

5
 Perang dingin adalah perang dalam bentuk ketegangan sebagai perwujudan dari konflik-konflik 

kepentingan, supremasi, perbedaan ideologi dan lain-lain antara Blok Barat yang dipimpin oleh 

Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, diantaranya juga terdapat negara-

negara non blok, perang ini diakhiri dengan kemenangan blok barat yang memunculkan satu-

satunya Negara super power; Amerika Serikat, sekaligus perlahan-lahan meredupkan ketegangan-

ketegangan antar Negara yang terjadi sebelumnya. Salah satu buku yang mengulas lengkap tentang 

ini adalah karya Jhon W. Mason, 1996. The Cold War 1945-1991. London: Routledge. 
6
 Mohd Hafizzuddin Md Damiri, 2008. Maritime Security in the Straits of Malacca. Malaysia: 

University of Malaya. Hal: 1 Dipersentasikan dalam 4
th

 International Seminar on Maritime Culture 

and Geopolitics. Kuala Lumpur, Malaysia 8-9 Desember 2011 
7
 Ibid. 
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issues yang secara riil semakin menjadi tantangan nyata bagi eksistensi suatu 

negara.
8
 Mohd Hafizzuddin Md Damiri dalam tulisannya mencontohkan semisal, 

masalah kerusakan lingkungan laut, bahaya navigasi, keselamatan pelayaran 

maupun aktifitas-aktifitas kriminal di lautan merupakan perwujudtan ancaman 

terhadap keamanan laut suatu Negara yang tidak kalah berbahayanya untuk 

diperhatikan secara serius oleh negara-negara saat ini.
9
  

Selat malaka adalah lautan yang terletak diantara pulau Sumatera dan 

semenanjung Malaya serta dibatasi oleh negara Indonesia, Malaysia dan 

Singapura sebagai tiga negara pesisirnya. Selat ini merupakan salah satu contoh 

lautan sea line of communication paling strategis di dunia yang sangat penting 

untuk dijaga dan dipertahankan keamanannya.
10

 Sekitar ± 25% dari total 

keseluruhan simulasi perdagangan dunia diangkut kapal melewati selat malaka 

setiap tahunnya.
11

 

Salah satu persoalan cukup pelik dan kerap menjadi tantangan nyata bagi 

keamanan di selat malaka adalah terkait aktivitas illegal kejahatan maritim kuno 

yang masih eksis dan menebar teror hingga abad 21, yaitu; bajak laut atau 

perompakan kapal.
12

 Selat malaka kerap menjadi tempat ideal bagi para pelaku 

perompak-perompak kapal bersarang untuk melancarkan aksinya. Aktifitas 

                                                           
8
 Ibid. 

9
 Ibid. 

10
 Siti Zubaidah Ismail and Mohd Azizuddin Mohd Sani. The Straits of Malacca: Regional Powers 

Vis-à-vis Littoral States in Strategic and Security Issues and Interests. Malaysia: Political 

Managements and Policies in Malaysia. Hal: 86  dalam http://repo.uum.edu.my/3169/1/S5.pdf 

diakses pada tanggal 17 februari 2012 
11

 Amita Agarwal, 2004. Hazards of Piracy, Tankers, Oil Spills and Marine Pollution in the Straits 

of Malacca. Dalam KBRI Singapura, 2005. Aksi Kejahatan Terhadap Kapal-Kapal di Selat 

Malaka dan Selat Singapura: Suatu Ancaman Politik dan Ekonomi. Singapura: Kedutaan Besar 

Republik Indonesia. Hal: 10 
12

 Siti Zubaidah Ismail and Mohd Azizuddin Mohd Sani. Op. Cit. Hal: 88 

http://repo.uum.edu.my/3169/1/S5.pdf
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kekerasan laut berdimensi keserakahan murni dibawah bendera mitos „jolly 

roger‟
13

 ini menjadi bagian dari cerita kelam sejarah panjang yang tak pernah 

terselesaikan antara Negara sekitar-pengguna, para pemilik kapal dan pelaut yang 

melintasi selat malaka. 

Preseden kejadian, aksi perompakan kapal di selat malaka era modern mulai 

muncul menjadi „wabah horor‟ menakutkan semenjak pasca krisis finansial 1997-

1998 yang mengguncang perekonomian berbagai negara di Asia Tenggara, 

utamanya sejak tahun 2000 dan terus beranjut hingga tahun-tahun setelahnya.
14

 

International Maritime Bureau
15

 sebagai divisi khusus yang didirikan oleh badan 

perdagangan internasional atau International Chamber of Commerce dengan 

tujuan untuk mengawasi dan melakukan investigasi terhadap aksi kejahatan kapal-

kapal dilautan merilis pernyataan pada awal tahun 2004 bahwa,
16

  “the straits of 

malacca as the most dangerous water area in the world”. Adapun Lloyd's Market 

Association's Joint War Committee mengeluarkan testimoni pada tahun 2005 

                                                           
13

 Jolly Roger adalah nama mitos yang diberikan untuk bendera yang dikibarkan sebagai 

identifikasi bahwa awak kapal adalah bajak laut. Bendera yang diidentifikasikan sebagai Jolly 

Roger adalah tengkorak dengan tulang bersilang di bawahnya. Rancangan ini digunakan oleh 

beberapa bajak laut klasik, termasuk Kapten Edward dan John Taylor sebagai legenda bajak laut 

termasyur di laut karibia. Keterangan lengkap dalam Pirates Facts and Legend. Roger. Dalam 

http://www.piratesinfo.com/cpi_Origin_of_the_Jolly_Roger_554.asp diakses tanggal 5 november 

2011 
14

 Joyce Dela Pena, 2009. Maritime Crime in the Strait of Malacca: Balancing Regional and 

Extra-Regional Concerns, Vol: 10. No: 2. Stanford Journal of International Relations. Hal: 3 
15

 International Maritime Bureau atau disingkat IMB adalah divisi khusus yang didirikan pada 

tahun 1981 oleh badan perdagangan internasional atau International Chamber of Commerce, 

bertujuan untuk mengawasi dan melakukan investigasi terhadap aksi kejahatan kapal-kapal dari 

industri kemaritiman. IMB diakui keberadaannya oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 

International Maritime Organization (IMO). lihat ICC International Maritime Bureau. Profile 

International Maritime Bureau. Dalam http://www.icc-ccs.org/icc/imb diakses tanggal 1 april 

2012 
16

 Dikutip langsung dari N.B Susilo, 2006. Indonesia Bubar. Yogyakarta: Pinus Book Publisher. 

Hal: 128 

http://www.piratesinfo.com/cpi_Origin_of_the_Jolly_Roger_554.asp
http://www.icc-ccs.org/icc/imb
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bahwa selat malaka tengah berada pada level zona perang, “the straits of malacca 

as a war, strike, and related perils zone.”
 17

  

Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai tiga negara tepi pantai yang 

berbatasan langsung dengan selat malaka adalah aktor pemegang peran sentral 

dan strategis yang sama-sama memiliki kontrol atas wilayah (kedaulatan laut), 

tanggung jawab dan kepentingan atas terselenggaranya stabilitas keamanan di 

selat malaka. Bagi ketiga negara, aktifitas perompakan kapal di selat malaka jelas 

menjadi persoalan nyata yang sangat perlu untuk diatasi.
18

  

Pada tanggal 20 juli 2004 di Batam, Indonesia, Malaysia dan Singapura 

mulai mengambil langkah insiatif pengamanan trilateral dengan disepakatinya 

Malsindo Malacca Straits Coordinated Patrol.
19

 Bantarto Bandoro mengatakan,
20

 

“(The Malsindo Malacca Straits Coordinated Patrol) diciptakan sebagai reaksi 

konkrit dari littoral states untuk menciptakan keamanan pelayaran selat malaka.” 

Selanjutnya, pada bulan september 2005, kerangka kerjasama trilateral semakin 

ditingkatkan dengan dibentuknya program pengawasan udara Eyes in the Sky 

Initiative.
21

 Kemudian pada tanggal 21 april 2006 di Batam, pengamanan oleh 

ketiga negara di selat malaka semakin ditindakklanjuti dengan disepakatinya The 

Malacca Straits Patrol (MSP) melalui The Malacca Strait Patrol Joint 

                                                           
17

 MIMA, 2005. Shipping With The Enemy: Putting The Security Perception In The Straits Of 

Malacca Into Perspective. Dalam http://www.mima.gov.my/mima/wp-content/uploads/nazery-

shipping%20with%20the%20enemy.pdf diakses tanggal 5 november 2012 
18

 KBRI Singapura, 2005. Loc. Cit. 
19

 Desmond Low, 2008. Global Maritime Partnership and the Prospects for Malacca Straits 

Security. Singapore: Ministry of Defence Singapore Dalam 

http://www.mindef.gov.sg/content/imindef/publications/pointer/journals/2008/v34n2/feature4.print

.html?Status=1 diakses tanggal 5 november 2011. 
20

 Dikutip langsung dalam Steven Yohanes Pailah, 2009. Pengelolaan Isu-Isu Keamanan di Selat 

Malaka Periode 2005-2006. Jakarta: Universitas Indonesia. Hal: 4 (Tesis, Program: Hubungan 

Internasional)  
21

 Desmond Low, 2008. Loc. Cit 

http://www.mima.gov.my/mima/wp-content/uploads/nazery-shipping%20with%20the%20enemy.pdf
http://www.mima.gov.my/mima/wp-content/uploads/nazery-shipping%20with%20the%20enemy.pdf
http://www.mindef.gov.sg/content/imindef/publications/pointer/journals/2008/v34n2/feature4.print.html?Status=1
http://www.mindef.gov.sg/content/imindef/publications/pointer/journals/2008/v34n2/feature4.print.html?Status=1


6 

 

Coordinating Committee Terms of Reference and Standard Operating 

Procedure.
22

 

Rentetan tiga kesepakatan trilateral diatas adalah bentuk baru sebagai era 

pertama dimulainya Negara pantai penguasa selat ingin berkomitmen penuh 

secara serius untuk bahu-membahu dalam melakukan deterent maritime crime; 

menindak, mencegah dan menjaga stabilitas keamanan selat malaka dari para 

perompak-perompak kapal. Hadirnya kerjasama trilateral ini juga disebut-sebut 

sebagai poin kunci titik balik berangsur-angsur turunnya aktifitas perompakan 

kapal, sekaligus penanda perlahan-lahan naiknya iklim keamanan pelayaran dan 

terjaganya stabilitas kawasan selat malaka yang dapat dirasakan hingga saat ini.
23

 

Penelitian ini adalah riset tentang penanganan bersama secara trilateral yang 

dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam rangka menanggulangi 

isu perompakan kapal di selat malaka. Riset difokuskan pada perilaku negara 

Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai pihak sentral atas manajemen 

keamanan di jalur strategis selat malaka yang dihadapkan pada fenomena 

ancaman perompakan kapal di selat malaka, khususnya ketika mengalami tren 

lonjakan aksi semenjak tahun 2000. Kemudian ditelaah deretan kesepakatan yang 

terjalin antara ketiga Negara pada tahun 2004-2006 sebagai solusi efektif untuk 

menanggulangi isu perompakan kapal di selat malaka, mulai dari landasan 

kesepakatan awal Malsindo Coordinated Patrol atau Malacca Straits Sea Patrol 

                                                           
22

 Chen Wei Li, 2006. Keeping watch over the Malacca Straits. Dalam 

http://www.mindef.gov.sg/imindef/resourcelibrary/cyberpioneer/topics/articles/news/2006/April/2

1apr06_news.print.img.html diakses tanggal 5 november 2011. 
23

 Rohan Poojara and Tobias Peter, 2011. Dealing with Somali Pirates: Lessons from the Strait of 

Malacca. Dalam http://www.aei-ideas.org/2011/03/dealing-with-somali-pirates-lessons-from-the-

strait-of-malacca/ diakses tanggal 5 november 2011. 

http://www.mindef.gov.sg/imindef/resourcelibrary/cyberpioneer/topics/articles/news/2006/April/21apr06_news.print.img.html
http://www.mindef.gov.sg/imindef/resourcelibrary/cyberpioneer/topics/articles/news/2006/April/21apr06_news.print.img.html
http://www.aei-ideas.org/2011/03/dealing-with-somali-pirates-lessons-from-the-strait-of-malacca/
http://www.aei-ideas.org/2011/03/dealing-with-somali-pirates-lessons-from-the-strait-of-malacca/
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2004, Eyes in the Sky Initiative 2005, hingga formalisasi Malacca Straits Patrol 

tahun 2006. Peneliti berniat mengeksplorasi dan menganalisis bentuk 

implementasi kerjasama trilateral yang dilakukan ketiga negara sehubungan 

dengan pengentasan persoalan perompakan kapal di selat malaka. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan diatas, maka diangkat 

suatu pokok perumusan masalah, yaitu: Bagaimana Bentuk Implementasi 

Kerjasama Trilateral yang Dijalin Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam 

Rangka Menanggulangi Ancaman Perompakan Kapal di Perairan Selat Malaka? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Hasil maksimal dari sebuah penelitian adalah memiliki tujuan jelas yang 

disandarkan pada perumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti 

sebelumnya. Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk; pertama, mengetahui 

tentang permasalahan yang dihadapi negara pantai Indonesia, Malaysia dan 

Singapura sehubungan dengan adanya aktifitas perompakan kapal di selat malaka, 

baik pada tataran konteks ancaman atau dampak isu terhadap ketiga negara dan 

berbagai tantangan ketiga negara dalam penanganan isu tersebut. Kedua, 

mengetahui bentuk implementasi kerjasama trilateral yang dibangun oleh negara 

pantai Indonesia, Malaysia dan Singapura sebagai upaya dalam menanggulangi 

isu perompakan kapal (maritime piracy) di perairan selat malaka berdasarkan 

kesepakatan Malsindo Malacca Straits Coordinated Patrol 2004, Eyes in the Sky 

Initiative 2005, hingga Malacca Straits Patrol tahun 2006.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian diharapkan dapat membawa manfaat dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan, baik secara akademis maupun praktis. Manfaat dari 

penelitian ini diantaranya: 

1.4.1 Manfaat Akademis 

Penelitian ini secara akademis dapat menjadi sumbangan kajian akademik 

dalam ilmu hubungan internasional tentang pengelolaan keamanan dalam bentuk 

kerjasama antar Negara sekawasan terkait kompleksitas permasalahan keamanan 

negara pada masa modern dalam konteks dunia kemaritiman (maritime security), 

dengan pengkhususan pada tantangan isu non states, berupa kekerasan maritim 

klasik perompakan kapal atau bajak laut yang masih eksis di abad 21. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Pada tatanan praktis penelitian ini diharapkan peneliti dapat menambah 

informasi dan pengalaman peneliti dalam menyusun karya ilmiah. Disamping itu 

hasil dari penelitian ini dapat menjadi literatur dan kontribusi bagi akademisi yang 

tertarik tentang perkembangan isu seputar maritime security dan kerjasama 

internasional dalam bidang keamanan, khususnya di kawasan Asia Tenggara 

dalam kajian hubungan internasional. 

1.5 Kajian Pustaka 

1.5.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

Pada sub-bab ini, akan dibahas tentang kajian-kajian penelitian terdahulu 

yang dimaksudkan sebagai review terhadap berbagai karya tulisan yang telah ada 

dengan topik yang dianggap berhubungan dengan topik yang sedang diteliti. 
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Kajian penelitian terdahulu sangat berguna dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan, dengan tidak hanya bersandarkan bahan pembanding atau pembeda 

sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik dan state of art dari seorang 

peneliti, tetapi dapat digunakan sebagai rujukan oleh peneliti untuk memperdalam 

dan memperkaya bahasan penelitian. 

Sebelum peneliti melakukan penelitian yang berjudul kerjasama trilateral 

Indonesia-Malaysia-Singapura dalam mengatasi perompakan kapal di selat 

malaka, terdapat berbagai macam penelitian yang memiliki kedekatan area topik 

dengan variabel-variabel yang diangkat dalam penelitian ini. Salah satu kajian 

paling dasar yang dekat dengan penelitian ini adalah mengenai bahasan persoalan 

perompakan kapal di selat malaka yang diangkat dalam karya tulis Alex Dali 

dengan judul “Piracy Attacks in the Malacca Strait”,
24

 Tulisan Alex Dali 

merupakan artikel singkat yang berfokus pada trend perkembangan signifikan dari 

kegiatan perompakan kapal di selat malaka pasca krisis ekonomi di Asia Tenggara 

1998.  

Dalam tulisannya Alex Dali menelusuri dan menggali informasi dari 

berbagai informan kredible mengenai kasus-kasus perompakan kapal yang terjadi 

di selat malaka. Alex Dali menemukan bahwa perompakan kapal di selat malaka 

merupakan rangkaian aksi yang dilakukan oleh jaringan sindikat organisasi 

kriminal, disusun dalam perencanaan rapi dan matang. Selain itu, dalam 

tulisannya juga ditemukan tren perompakan kapal di selat malaka tidak hanya 

                                                           
24

 Alex Dali. Piracy Attacks in the Malacca Strait. Dalam 

http://www.riskworld.com/nreports/2002/malaccastrait/piracy.pdf diakses tanggal 12 november 

2012.  

http://www.riskworld.com/nreports/2002/malaccastrait/piracy.pdf
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membawa lari kapal, tetapi juga mencakup pada modus penculikan dengan 

permintaan tebusan terhadap pihak-pihak industri maritim yang menjadi sasaran.  

Temuan dari Karya Alex Dali yang mengangkat fokus tentang trend dan 

aksi-aksi perompakan kapal di selat malaka, dipandang peneliti dapat berguna 

dalam pengembangan penelitian ini. Namun, sebagai perbandingan dengan 

penelitian ini, secara khusus, tulisan Alex Dali tidak mengungkapkan bahasan 

spesifik dari sudut pandang solved yang dilakukan untuk bagamana menangani 

perompakan kapal di selat malaka. Penelitian ini berpijak pada upaya penanganan 

perompakan kapal di selat malaka yang dilakukan Negara pantai, khususnya 

dalam konteks kerjasama trilateral dari ketiga negara. 

Karya lain yang mengangkat topik isu perompakan kapal di selat malaka 

dengan analisis berbeda adalah karya penelitian Eka Krisnawati yang berjudul 

Tindak Pidana Perompakan di Wilayah Perairan Selat Malaka
25

. Karya ini 

merupakan skripsi yang membahas mengenai fenomena kegiatan perompakan 

kapal di selat malaka dalam kaitannya dengan pengaturan hukum domestik pada 

ruang lingkup yurisdiksi atau kedaulatan salah satu negara pantai selat yakni, 

Indonesia. Dengan menggunakan metode deskriptif, konsep perompakan kapal 

dan pengaturan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KHUP), Eka Krisnawati menelaah tentang pengaturan hukum di Indonesia, 

penyebab terjadinya perompakan kapal khususnya di selat malaka dan kemudian 

dijabarkan mengenai kasus demi kasus perompakan yang terjadi di selat malaka.  

                                                           
25

 Eka Krisnawati, 2007. Tindak Pidana Perompakan Kapal di Wilayah Perairan Selat Malaka. 

Medan: Universitas Sumatera Utara ( Skripsi, Program: Hukum) 
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Penelitian Eka Krisnawati menemukan bahwa perompakan kapal di selat 

malaka merupakan tindak kejahatan serius yang tidak hanya disertai motif 

ekonomi tetapi juga bernuansa politik, yaitu adanya keterlibatan Gerakan Aceh 

Merdeka sebagai dalangnya. Dalam konteks pengaturan perangkat hukum di 

Indonesia, walaupun telah diatur dalam KUHP, namun belum mengikat 

keseluruhan aspek kejahatan yang terjadi, hal ini karena perompakan kapal di 

selat malaka ternyata selalu disertai tindak pelanggaran hukum-hukum lainnya, 

seperti pembunuhan, penculikan, pencurian, hingga pemungutan upeti atau 

pemerasan. oleh sebab itu, Eka Krisnawati menyarankan tentang perlu adanya 

aturan hukum khusus dengan efek jera maksimal bagi para pelaku perompakan.  

Karya Eka Krisnawati adalah tulisan yang memfokuskan fenomena 

perompakan kapal di selat malaka pada ranah hukum di Indonesia. Meskipun 

telah terlihat jelas perbedaannya dengan posisi penelitian ini. Karya Eka 

Krisnawati dijadikan pijakan penulis dalam konteks pendorong perilaku Negara 

littoral untuk menanggulangi perompakan kapal di selat malaka, disamping dari 

berbagai faktor-faktor lain, pada gilirannya terdapat seperangkat konten ketiga 

negara untuk menegakkan hukum di selat malaka. Selain itu, temuan Eka 

Krisnawati tentang keterlibatan Gerakan Aceh Merdeka juga dapat dipinjam oleh 

peneliti untuk dikembangkan dalam penelitian ini. 

Pada penelitian selanjutnya, terdapat berbagai karya dari peneliti-peneliti 

sebelumnya yang menelaah isu perompakan kapal dari sudut pandang Negara 

pantai dan aspek-aspek kerjasama yang dilakukan Negara pantai dalam mengelola 

perompakan kapal di selat malaka. Karya Humphrey Wangke yang berjudul 
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Keamanan Pelayaran di Selat Malaka dan Implikasinya bagi negara-negara 

pantai.
26

 Merupakan tulisan yang memfokuskan pada perkembangan dua 

permasalahan keamanan di selat malaka, yakni perompakan kapal dan isu 

terorisme maritim, kemudian ditelaah implikasi kedua isu tersebut terhadap 

Negara pantai. 

Dengan menggunakan konsep perompakan, terorisme dan keamanan 

nasional sebagai alat analisisnya, Humphrey Wangke berupaya melihat 

sejauhmana perkembangan kedua isu tersebut berimplikasi terhadap keamanan 

dan perilaku Negara pantai. Pada penelitiannya dijabarkan bahwa, dua isu 

perompakan kapal dan terorisme telah memicu peningkatan intensitas 

kekhawatiran tidak hanya bagi Negara pantai Indonesia, Malaysia dan Singapura, 

tetapi juga Negara-negara pengguna selat lainnya. 

Adanya vested kepentingan dari aktor-aktor Negara besar non kawasan 

membuat desakan yang dihadapi oleh Negara pantai untuk menangani isu 

sesegera mungkin datang dari komunitas aktor Negara pengguna diluar kawasan 

selat yang memiliki ketergantungan terhadap selat ini. Humphrey Wangke 

menyimpulkan bahwa masalah keamanan pelayaran di selat malaka yang tercitra 

pada perompakan dan isu terorisme memberikan implikasinya tekanan bagi 

negara-negara pantai untuk tidak mempunyai pilihan lain, selain berusaha 

meningkatkan pengamanan di selat malaka, hal ini dibuktikan dengan 

dibentuknya kerjasama trilateral patroli Malsindo Malacca Straits Coordinate 

Patrol pada tahun 2004 untuk mengontrol keamanan pelayaran di selat malaka. 

                                                           
26

 Humphrey Wangke, 2007. Keamanan Pelayaran di Selat Malaka dan Implikasinya bagi 

negara-negara pantai. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI. Pusat Pengkajian dan pelayanan 

Informasi. 
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Karya lain oleh Hanizah Idriz yang berjudul “Isu Perlanunan di Selat 

Melaka dan Selat Singapura: ke Arah Kerjasama Serantau dan Antarabangsa”.
27

 

merupakan tulisan tentang upaya yang dilakukan Negara pantai dalam menjaga 

keamanan di selat malaka yang dilihat dari aspek-aspek kerjasama. Hanizah Idriz 

melihat bahwa isu perompakan kapal di selat malaka merupakan problem global 

yang perlu mendapat respon bersama atau dengan kata lain menjadi tidak 

mungkin untuk ditangani oleh lingkup Negara secara sendirian.  

Pada penelitiannya Hanizah Idriz menemukan bahwa dalam rangka 

mengatasi isu perompakan kapal di selat malaka, negara pesisir telah melakukan 

rangkaian kerjasama yang terbagi dalam tiga aspek: Pertama, melalui inisiatif 

regional yang dilakukan oleh Malaysia, Singapura dan Indonesia dalam bentuk 

patroli bersama untuk memastikan keamanan selat. Kedua, terdapat upaya untuk 

melibatkan negara-negara pengguna selat atau aktor non kawasan,seperti Jepang, 

Korea Selatan, Cina dan Amerika Serikat, namun hal ini masih menjadi fakta 

persoalan dilematis terkait sensitifitas sovereignity Indonesia dan Malaysia. 

Ketiga, melalui organisasi maritim internasional dibawah naungan Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB), yaitu International Maritime Organization dengan ikut 

serta dan ratifikasi pada konvensi-konvensi terkait keselamatan dan keamanan 

navigasi di laut. 

Dari kedua penelitian diatas, kajian pertama dari Humprey Wangke, bertitik 

berat pada perkembangan isu keamanan pelayaran di selat malaka yang kemudian 

difokuskan ke implikasinya terhadap perilaku ketiga Negara. Dasar kunci analisis 

                                                           
27

 Hanizah Idriz, 2006. Isu Perlanunan di Selat Melaka dan Selat Singapura: ke Arah Kerjasama 

Serantau dan Antarabangsa. Vol: 11 Journal of Southeast Asian Studies. Malaysia: Universitas of 

Malaya. 



14 

 

Humprey Wangke adalah melihat pengaruh dari perkembangan isu keamanan 

pelayaran yang difokuskan pada tekanan aktor-aktor negara non kawasan terhadap 

Negara pantai dalam mengelola keamanan di selat malaka. Adapun dalam karya 

Hanizah Idriz merupakan tulisan yang melihat pada permasalahan perompakan 

kapal dari segi lebih luas dalam bentuk pengelolaan selat malaka dan sebatas 

menggambarkan secara umum tentang aspek-aspek kerjasama yang pernah 

dilakukan oleh Negara pantai dalam mengelola isu perompakan kapal di selat 

malaka.  

Sebagai perbandingan, walaupun menggunakan dasar isu permasalahan 

yang sama mengenai isu keamanan pelayaran di selat malaka, khususnya 

perompakan kapal, penelitian ini lebih memfokuskan secara mendalam dalam 

lingkup atau sudut pandang masing-masing Negara Indonesia, Malaysia dan 

Singapura yang dihadapkan persoalan perompakan kapal di selat malaka, baik 

pada tataran konteks ancaman atau dampak isu terhadap ketiga negara dan 

berbagai tantangan ketiga negara dalam penanganan isu tersebut. Kemudian 

ditelaah kesepakat-kesepakatan trilateral yang dijalin oleh ketiga negara 

sekawasan tersebut.  

Persoalan yang dianalisis lebih pada bentuk implementasi kejasama 

pengamanan selat malaka yang diakukan oleh ketiga negara pantai tersebut dalam 

upayanya menanggulangi persoalan perompakan kapal di selat malaka yang 

berdasarkan kesepakatan ketiga negara dalam Malsindo Malacca Straits 

Coordinated Patrol 2004, Eyes in the Sky Initiative 2005, hingga Malacca Straits 

Patrol tahun 2006. 
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Tabel 1.1: Penelitian Terdahulu 

Peneliti 

& 

Judul Penelitian 

Pendekatan 

& 

Metodologi 

Ruang Lingkup 

& 

Hasil 

Alex Dali 

Piracy attacks in 

the Malacca Strait 

- 

a) Menjelaskan tentang perkembangan 

dan trend kegiatan perompakan kapal 

di selat malaka yang mengalami 

perkembangan progresif pasca krisis 

ekonomi di Asia Tenggara. 

b) Bahwa perompakan kapal di selat 

malaka merupakan rangkaian aksi 

yang dilakukan oleh jaringan sindikat 

organisasi kriminal, disusun dalam 

perencanaan rapi dan matang. 

c) Tren perompakan kapal di selat 

malaka tidak hanya membawa lari 

kapal seperti definisi perompakan 

kapal pada umumnya, tetapi juga 

melakukan penculikan dengan 

permintaan tebusan terhadap pihak-

pihak industri maritim yang menjadi 

sasaran. 

Eka Krisnawati 

Tindak Pidana 

Perompakan di 

Wilayah Perairan 

Selat Malaka 

Deskriptif. 

Konsep 

perompakan 

kapal dan 

pengaturan 

hukum pidana 

dalam Kitab 

Undang-

Undang 

Hukum Pidana 

(KHUP)  

a) Menjelaskan mengenai fenomena 

kegiatan perompakan kapal di selat 

malaka dalam kaitannya dengan 

pengaturan hukum domestik yurisdiksi 

atau kedaulatan Indonesia.  

b) Bahwa perompakan kapal di selat 

malaka merupakan tindak kejahatan 

serius yang tidak hanya disertai motif 

ekonomi tetapi juga bernuansa politik, 

adanya keterlibatan Gerakan Aceh 

Merdeka.  

c) Pengaturan perangkat hukum di 

Indonesia, walaupun telah diatur 

dalam KUHP, namun belum mengikat 

keseluruh aspek kejahatan. 

Perompakan kapal di selat malaka 

ternyata selalu disertai tindak 

pelanggaran hukum-hukum lainnya, 

seperti pembunuhan, penculikan, 

pencurian, hingga pemungutan upeti 

atau pemerasan. 

Humphrey 

Wangke 

Deskriptif 

Konsep 

a) Menjelaskan sejauhmana 

perkembangan isu keamanan 
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Keamanan 

Pelayaran di Selat 

Malaka dan 

Implikasinya bagi 

negara-negara 

pantai 

perompakan, 

terorisme dan 

keamanan 

nasional 

pelayaran berupa perompakan kapal 

dan terorisme berimplikasi terhadap 

perilaku Negara pantai.  

b) Isu perompakan kapal dan terorisme 

telah memicu peningkatan intensitas 

kekhawatiran tidak hanya bagi Negara 

pantai Indonesia, Malaysia dan 

Singapura, tetapi juga Negara-negara 

pengguna selat lainnya.  

c) Adanya vested kepentingan dari aktor-

aktor Negara besar non kawasan 

membuat desakan yang dihadapi oleh 

Negara pantai untuk menangani isu 

sesegera mungkin  

d) Bahwa masalah keamanan pelayaran 

di selat malaka yang tercitra pada 

perompakan dan isu terorisme 

memberikan tekanan dari eksternal 

terhadap negara-negara pantai untuk 

tidak mempunyai pilihan lain, selain 

berusaha meningkatkan pengamanan 

di selat malaka, hal ini dibuktikan 

dengan dibentuknya kerjasama patroli 

Malsindo Coordinated Patrol untuk 

mengontrol keamanan pelayaran di 

selat malaka. 

Hanizah Idriz 

Isu Perlanunan di 

Selat Melaka dan 

Selat Singapura: 

ke Arah 

Kerjasama 

Serantau dan 

Antarabangsa 

Deskriptif 

Konsep 

Perompakan 

Kapal dan 

Kerjasama 

Internasional 

 

a) Menjelaskan tentang upaya yang 

dilakukan Negara pesisir dalam 

menjaga keamanan di selat malaka 

yang dilihat dari aspek-aspek 

kerjasama. 

b) Bahwa isu perompakan kapal di selat 

malaka merupakan problem global 

yang perlu mendapat respon bersama.  

c) Dalam rangka mengatasi isu Negara 

pesisir telah melakukan rangkaian 

kerjasama yang terbagi dalam tiga 

aspek, pertama, melalui inisiatif 

regional yang dilakukan oleh 

Malaysia, Singapura dan Indonesia 

dalam bentuk patroli bersama. Kedua, 

upaya untuk melibatkan negara-negara 

pengguna selat atau aktor non 

kawasan. Ketiga, melalui 

International Maritime Organization 

dengan ikut serta dan ratifikasi pada 
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konvensi-konvensi terkait keselamatan 

dan keamanan navigasi di laut. 

Riskey Oktavian 

Kerjasama 

Trilateral 

Indonesia-

Malaysia-

Singapura dalam 

Menanggulangi 

Perompakan 

Kapal di Selat 

Malaka 

Deskriptif 

Konsep  

Perompakan 

Kapal di Laut 

(maritime 

piracy), 

Keamanan 

Maritim 

(Maritime 

Security),  

dan Kerjasama 

Internasional  

a) Menjelaskan terntang permasalahan 

keamanan yang dihadapi Indonesia, 

Malaysia dan Singapura sehubungan 

dengan adanya aktifitas perompakan 

kapal di selat malaka baik pada tataran 

konteks ancaman atau dampak isu 

terhadap ketiga negara dan berbagai 

tantangan ketiga negara dalam 

penanganan isu tersebut. Serta bentuk 

implementasi kerjasama trilateral yang 

dibangun oleh ketiga negara 

berdasarkan kesepakatan Malsindo 

Coordinated Patrol  atau Malacca 

Straits Sea Patrol 2004, Eyes in the 

Sky Initiative 2005, hingga Malacca 

Straits Patrol tahun 2006 dalam upaya 

ketiga negara untuk menanggulangi 

isu perompakan di selat malaka 

sampai tahun 2007. 

1.5.2 Kajian Konsep dan Teori 

Pada bagian sub-bab bagian kedua ini, akan dijelaskan kerangka kajian 

konsep-konsep
28

 dan teori-teori
29

 yang berkaitan dengan topik penelitian guna 

membantu peneliti dalam menyusun landasan argumen yang tepat dan sebagai 

kerangka logika berpikir agar lebih fokus terhadap fenomena yang dibahas. Kajian 

ini didasarkan pada tiga komponen penting, yaitu; perompakan kapal di laut, 

maritime security dan kerjasama internasional. Konsep maritime security dan 

kerjasama internasional diperlakukan sejajar sebagai kerangka pikir dalam 

mengamati perilaku Indonesia, Malaysia dan Singapura sehubungan dengan 

                                                           
28

 Konsep adalah suatu abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek atau fenomena 

tertentu. Konsep adalah sebuah kata yang melambangkan suatu gagasan. Dalam Mochtar Mas‟oed, 

1994. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. Jakarta: PT. Pustaka LP3S. Hal: 93 
29

 Teori berasal dari bahasa yunani yakni „theoro‟, yang artinya „melihat kepada‟. Teori adalah 

sistem generalisasi yang berdasarkan penemuan empiris atau yang diuji secara empiris. Teori 

adalah gambaran dalam generalisasi untuk menjelaskan apa yang terjadi. 
29

 P. Anthonius Sitepu, 

2011. Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal: 47  
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aktifitas perompakan kapal di selat malaka yang didefinisikan sebagai bentuk 

persoalan keamanan ketiga negara serta kerjasama yang dilakukan ketiga negara 

dalam rangka menanggulangi perompakan kapal di selat malaka. 

1.5.2.1 Perompakan Kapal di Laut (Maritime Piracy) 

Perompakan kapal di laut atau maritime piracy atau dalam bahasa lebih 

familiar disebut pembajakan kapal di laut merupakan suatu istilah yang berasal 

dari suku kata bahasa Yunani, yaitu „Pirate‟ atau „Peirato‟ dalam bahasa latin 

„Pirata‟, yang mengandung arti To Attempt, atau „Yang menyerang‟ atau „Yang 

merampok‟.
30

 Menurut ahli historian Roma pada abad 140 SM, Polybius, 

perompakan kapal di laut merujuk pada pengertian sebagai “suatu tindakan dari 

orang-orang yang menyerang tanpa dasar hukum terhadap kapal dan kota-kota 

maritim (maritime cities).”
31

 Sedangkan menurut sejarawan Yunani pada tahun 

100, Plutarch, perompakan kapal di laut diartikan sebagai “orang-orang yang 

menyerang tanpa otoritas ilegal.
32

 Tidak hanya hanya terhadap kapal-kapal dilaut, 

tetapi juga dimaksudkan pada kota-kota maritim atau pesisir.” Adapun menurut 

seorang Hakim Mahkamah Pelayaran Inggris pada tahun 1600, Sir Charles 

Hedges, memberikan pengertian istilah perompakan kapal di laut dengan kalimat 

“perampok atau sekelompok perampok yang merampas kapal dan atau muatannya 

dengan cara-cara keras.”
33

 

                                                           
30

 American Bar Association, 2006. Ruling the Waves: The Law and The Sea. United States: 

Insight. Hal: 7 
31

 KBRI Singapura, 2005. Op. Cit. Hal: 18 
32

 Ibid. 
33

 M. Arif Nasution. 2005. Isu-isu Kelautan “dari Kemiskinan hingga Bajak Laut”. Dalam  Eka 

Krisnawati, 2007. Loc. Cit. 
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Pada beberapa perkembangan ilmiah, istilah perompakan kapal di laut 

disebutkan banyak mengalami distorsi. UNCLOS 1982 pasal 101 sebagai aturan 

hukum kesepakatan masyarakat internasional yang telah diratifikasi lebih dari 160 

negara menyebutkan perompakan atau piracy adalah,
34

 

a. Any illegal acts of violence or detention, or any act of depredation, 

committed for private ends by the crew or the passengers of a 

private ship or a private aircraft, and directed: 

(i) on the high seas, against another ship or aircraft, or 

against persons or property on board such ship or 

aircraft; 

(ii) against a ship, aircraft, persons or property in a place 

outside the jurisdiction of any State; 

b. Any act of voluntary participation in the operation of a ship or of 

an aircraft with knowledge of facts making it a pirate ship or 

aircraft; 

c. Any act of inciting or of intentionally facilitating an act described 

in subparagraph (a) or (b). 

Perompakan atau piracy menurut UNCLOS 1982 pasal 101 diatas diartikan 

sebagai setiap tindakan yang mengandung unsur kekerasan atau penahanan atau 

pemusnahan di luar hukum dengan tujuan pribadi yang dilakukan awak kapal atau 

penumpang suatu kapal dengan ditunjukan pada kapal atau orang atau property 

diatas kapal lain yang terjadi di laut lepas atau di luar yurisdiksi Negara manapun. 

Maupun setiap tindakan secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal dengan 

mengetahui fakta telah terjadi kegiatan-kegiatan tersebut. Dan atau dengan 

sengaja mengajak atau memfalisitasi kegiatan-kegiatan tersebut.  

Konsep perompakan menurut UNCLOS 1982 pasal 101 diatas, ternyata 

menurut beberapa pihak dianggap terlalu sempit apabila digunakan untuk 

                                                           
34

 United Nations, 1982. Convention on the Law of the Sea. Dapat diakses melalui 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf download pada 

tanggal 20 maret 2012 

 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
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mengartikan istilah perompakan kapal di laut, definisi ini banyak menuai dikritik 

karena hanya mencakup tindakan yang terjadi di laut bebas (high seas) atau di 

luar yurisdiksi Negara, dan tidak termasuk dalam definisi kejahatan yang 

dilakukan di laut nasional suatu negara, padahal pada kenyataannya justru 

sebagian besar insiden perompakan kapal terjadi di laut yurisdiksi nasional suatu 

negara.
35

 

International Maritime Organization (IMO) sebagai organisasi 

intergovermental dibawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang 

mengkoordinasikan keselamatan maritim internasional beserta tata cara 

pelaksanaannya kemudian berupaya memperlengkapnya dengan membagi istilah 

perompakan menjadi piracy dan armed robbery. Istilah piracy menurut IMO 

mengikuti UNCLOS 1982, (unlawful acts as defined in article 101 of the 1982 

United Nations Convention on the Law of the Sea)” sebagai,
36

   

“any illegal acts of violence or detention, or any act of 

depredation, committed for private ends by the crew or the 

passengers of a private ships or a private aircraft, and directed 

on the high seas against another ships or aircraft, or against 

persons or property on board such ship or aircraft against a 

ship, aircraft, persons, or property in a place outside the 

jurisdiction of any state.” 

Piracy menurut IMO diartikan sebagai setiap tindakan yang mengandung 

unsur kekerasan atau penahanan, atau penjarahan diluar hukum atau ilegal dengan 

tujuan memenuhi kepentingan pribadi yang dilakukan oleh awak atau penumpang 

kapal terhadap kapal, orang atau properti kapal lain yang terjadi di luar yurisdiksi 

                                                           
35

 KBRI Singapura, 2005. Op. Cit. Hal: 15 
36

 International Maritime Organization, 2005. Resolution A. 1025, Code of Practice for The 

Investigation of Crimes of Piracy And Armed Robbery Against Ships. 
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negara manapun. Sedangkan armed robbery atau perampokan menurut IMO 

adalah,
37

 

“armed robbery against ships means any unlawful act of 

violence or detention or any act of depredation, or threat 

thereof, other than an act of piracy, directed against a ship or 

against persons or property on board such a ship, within a 

state‟s jurisdiction over such offenses”. 

Dua istilah piracy dan armed robbery berdasarkan konsensus IMO diatas, 

pada dasarnya mengandung pengertian serupa, hanya saja yang menjadi pembeda 

adalah istilah piracy ditujukan apabila tindakan-tindakan yang mengandung unsur 

perompakan dilakukan di luar yurisdiksi laut nasional suatu Negara, sedangkan 

armed robbery ditujukan apabila terjadi didalam yurisdiksi laut nasional suatu 

negara.  

Pembedaan konsep perompakan ke dalam dua istilah dari IMO diatas, 

ternyata pada lingkup tertentu justru sangat sulit diterapkan terkait dengan 

fenomena perompakan kapal di laut.
38

 Kesulitan sangat terasa pada wilayah laut 

yang memiliki status hukum belum pasti, semisal masih adanya ketidakjelasan 

tapal batas, maupun wilayah laut yang berstatus khusus seperti di kawasan laut 

Asia Tenggara yang hampir keseluruhan lautannya merupakan laut yurisdiksi 

nasional suatu Negara, namun disisi lain juga memiliki status sebagai „laut 

internasional‟ yang digunakan bebas untuk aktifitas pelayaran dunia. Pembedaan 

dua istilah ini diyakini dapat menimbulkan problem-problem baru berkaitan pada 

                                                           
37

 Ibid. 
38

 KBRI Singapura, 2005. Loc. Cit.  
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tata cara dan tanggung jawab dari otoritas penanganannya, apalagi jika pihak yang 

memiliki otoritas masih sangat lemah.
 39

  

Penjabaran pengertian perompakan kapal di laut yang merujuk pada 

UNCLOS 1982 dan IMO diatas, dapat dilihat bahwa problematikanya terletak 

pada locus delictinya. Namun, kendati demikian, J.L. Brierly menyatakan dengan 

tegas bahwa,
40

 

“there is no authoritative definition of international 

maritime piracy, but it is of the essence of a piratical act to be 

an act violence, committed at sea or at any rate closely 

connected with the sea, by person not acting under proper 

authirity. Thus an act cannot be piratical if it is done the 

authority of a state, or even of an insurgent community whose 

belligerency has been recognized.” 

Demikian pula S.V Molodtsov, mendukungnya dengan memberikan 

perumusan batasan pengertian perompakan kapal di laut sebagai,
41

 

“both acts of violence by vessels and their crews at sea 

also attack from the sea on littoral points carried out with the 

aim of securing plunder , the seizure and sinking of vessels and 

persons or other criminal purposes are considered as piracy 

(sea banditry). In the epoch of imperialism piracy has aquired 

special characteristics. It is one of the provocative methods to 

which imperialist States resort for agressive purposes”. 

Dari ungkapan J.L. Brierly dan S.V Molodtsov diatas, pengertian 

perompakan kapal di laut yang pada gilirannya lebih banyak diterima merujuk 

pada pengertian International Maritime Bureau (IMB). IMB mengangkat konsep 

perompakan atau piracy yang lebih sederhana dan luas daripada yang diatur dalam 

UNCLOS 1982 atau IMO. IMB menyatakan bahwa perompakan hendaknya 

                                                           
39

 Ibid. 
40

 J.L Brierly, 1960. The Law of Nations: an Introduction to International Law of Peace. Dalam 

Tri Setyawanta R, 2005. Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan dan Perompakan Laut 

di Wilayah Perairan Indonesia. Vol:V. No:1. Semarang: Universitas Dipenogoro. 
41

 S.V Molodstov, 1990. International Law Academy of Science of the USSR. Dalam Ibid. Hal: 2 
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diartikan sebagai:
42

 “Act of boarding any vessel with the intent to commit theft or 

any other crime and with the intent or capability to use force in the furtherance 

thereof”. IMB melihat bahwa segala tindakan atapun itikad oleh seseorang di luar 

hukum atau kejahatan terhadap kapal di laut dapat dianggap sebagai tindakan 

perompakan kapal di laut. Definisi ini juga berlaku terhadap kapal-kapal yang 

sedang berada di pelabuhan. Sejalan dengan IMB, Michael McNicholas dalam 

bukunya Maritime Security an Introduction memberikan definisi perompakan 

kapal di laut atau maritime piracy secara mendetail sebagai,
43

 

“An assault on a vessel, cargo, passengers, or crew, 

usually from another vessel while at sea by persons acting for 

personal gain and not acting behalf of any recognized flag or 

International authority. Also includes acts of rioters who attack 

a ship from the shore for the purpose of theft or of passengers 

who attack the ship and its personnel from on board.” 

Michael McNicholas mengartikan perompakan kapal di laut sebagai suatu 

tindakan yang mengandung unsur-unsur dengan tujuan penyerangan atau 

membuat kerusuhan atau pencurian yang dilakukan oleh sesorang maupun 

sekelompok orang untuk keuntungan pribadi atau bukan mewakili bendera suatu 

negara maupun diakui otoritas internasional yang ditujukan terhadap sebuah 

kapal, penumpang atau kru, atau properti kapal, dan biasanya dilakukan dari kapal 

lain. 

Dari beberapa definisi konseptual diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep 

perompakan kapal di laut atau maritim piracy merupakan suatu peristilahan 

                                                           
42

 ICC International Maritime Bureau, 2007. Piracy and Armed Robbery Againts Ships: Annual 
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khusus yang masih memiliki pengertian problematis, terutama mengenai ruang 

lingkup deskripsinya berdasarkan delik hukum status kelautan masa modern. 

Namun kendati demikian, perompakan kapal di laut pada dasarnya merupakan 

suatu peristilahan yang mencitrakan pada setiap tindakan-tindakan yang dilakukan 

oleh seseorang atau sekelompok orang bertujuan memenuhi kepentingan pribadi 

dengan tidak diakui atas nama Negara atau otoritas internasional manapun yang 

mengandung unsur-unsur tidak sah atau diluar hukum atau kriminal atau 

kejahatan terhadap kapal, baik ketika kapal-kapal sedang berlayar maupun 

terhadap kapal-kapal di pelabuhan atau pesisir pantai maupun krew  (ABK), atau 

penumpang dan atau properti diatas kapal. Ilustrasi bentuknya adalah berupa 

serangan atau invasi oleh seseorang atau sekelompok orang biasanya bersenjata 

yang disebut perompak. Para perompak ini mengambil alih kapal atau barang-

barang dan uang tunai dari korbannya hingga sampai melakukan penyanderaan 

dan pembunuhan.  

1.5.2.2 Keamanan Maritim (Maritime Security) 

Secara literal, istilah keamanan atau security merupakan istilah khusus yang 

bersifat problematis, tidak ada satupun persetujuan tunggal yang muncul tentang 

definisi dari istilah ini. Keamanan berasal dari bahasa latin „securus‟ yang 

bermakna, terbebas dari adanya bahaya atau terbebas dari ancaman,
44

 “security is 

liberation from uneasiness, or a peaceful situation without any risks or threats.”
45

 

Andreas Hasenclever, Peter Meyer dan Volker Rittberger seperti yang dikutip 
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dalam Jeroen Warner menuliskan bahwa keamanan terkait dengan perlindungan 

terhadap ancaman, “security is about protection from threats”.
46

 Perlindungan 

dimaksudkan tidak hanya terbatas pada keberlangsungan, tetapi juga sampai pada 

tataran mempertahankan diri dari bahaya ancaman terhadap sesuatu-aktifitas yang 

dianggap memiliki nilai-nilai vital.
47

  

Pada konstruksi pemikiran keamanan dalam kajian hubungan internasional. 

konsep Keamanan dikatakan saat ini telah berkembang secara lebih luas dan 

sangat kompleks. Apabila pada fase „orthodoks‟ (tradisional), keamanan suatu 

negara cenderung kental pada nuansa persoalan kekerasan antar negara (interstate 

threat) dalam bentuk eskalasi isu perang atau damai dengan wujud ancaman 

dibingkai berasal dari eksternal atau agresi negara dalam perwujudan militer 

konvensional yang dibangun berdasarkan nilai-nilai national independence, 

sovereignty dan territorial integrity.
48

 “Security with the absence of a military 

threat or with the protection of the nation (state) from external overthrow or 

attack.”
49
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Perubahan fenomena internasional pasca perang dingin berlanjut pada era 

globalisasi saat ini, kajian-kajian keamanan dalam HI telah dikritik dan diperluas 

secara radikal dengan mengangkat berbagai aspek-aspek diluar hirauan 

tradisional. Perluasan bentangan keamanan (security landscape) atau yang lebih 

kerap disebut mazhab non traditional security, memperlihatkan berbagai dimensi 

keamanan baru daripada terbatas persoalan politik-militer semata. Elke Krahman 

misalnya, berpandangan bahwa, “the concept of security from the level of the state 

to societies and individuals, and from military to non-military issues.”
50

 Adapun 

Cendekiawan Barry Buzan, Ole Waefer dan Jaap de Wilde secara spesifik 

memberikan lima unsur keamanan, yaitu militer, politik, lingkungan, ekonomi dan 

sosial dalam konteks isu ancaman berbeda-beda dapat disintesakan menjadi 

persoalan bagi keamanan Negara.
51

  

Beberapa pendukung pemikir lain bahkan menyertakan pendekatan hingga 

pencapaian keamanan individual manusia (human security). Anne Hammerstad, 

mengikuti argumen Barry Buzan, Ole Waefer dan Jaap de Wilde menuliskan, 

“security is about the social, political, environmental and economic conditions 

conducive to live in a free and dignify manner”.
52

 Tampaknya, sejalan dengan 

pendapat Barry Buzan, bahwa sebenarnya setiap isu bisa dianggap sebagai 
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ancaman keamanan, apabila isu tersebut dapat diterima oleh masyarakat luas 

sebagai sesuatu yang mengancam kondisi keamanan mereka.
53

  

Pada tatanan dunia kemaritiman, sebagai peristilahan kata yang berkenaan 

dengan keadaan sesuatu yang berhubungan dengan nilai vital kelautan.
54

 Kajian 

mengenai keamanan dikenal dengan konsep kemananan maritim atau maritime 

security, tak jarang pula disebut sebagai keamanan laut. Menurut Cendekiawan 

Del Pozo, Dymock, Feldt, Hebrard dan Monteforte, maritime security pada 

umumnya mengacu pada, “the combination of preventive and responsive 

measures to protect the maritime domain against maritime threats.”
55

 Sedangkan 

dalam  tataran internasional,  cendekiawan Natalie Klein menyebutkan bahwa 

keamanan maritim merupakan salah satu konsep khusus yang disusun dari states 

security interest yang diihat melalui scope „lautan‟.
56

  

Konsep ini menurut Natalie Klein dikembangkan dalam kerangka atribut 

sub-ordinat keamanan Negara (nasional) yang menekankan nilai vital di lautan 

(maritim), baik pada tataran kontrol wilayah, maupun pemanfaatan potensi-

potensi lautan bagi kelangsungan suatu bangsa yang semestinya dilindungi dan 
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dipertahankan keberlangsungannya oleh suatu Negara dari adanya ancaman.
57

 

Mengikuti perkembangan dalam konstruksi pemikiran kajian keamanan Negara 

yang telah diungkapkan sebelumnya. Konsep maritime security diargumentasikan 

berada diantara pengaruh interaksi kuat dari perluasan pemikiran-pemikiran pakar 

dalam kajian keamanan Negara.
58

  

Keamanan maritim tidak hanya dipahami sebagai konsep kebebasan atau 

perlindungan Negara terhadap keberlangsungan nilai-nilai vitalnya di lautan dari 

rangkaian ancaman yang datang alamiah (nature) dari negara lain.
59

 Tetapi, 

maritime security adalah apa yang disebut oleh Goefrey Till sebagai good order at 

sea yaitu, lautan yang terbebas dari disorder, laut yang aman bagi pengguna dan 

bebas dari ancaman atau gangguan dari berbagai aktifitas penggunaan dan 

pemanfaatan lautan.
60

  

Menurut cendekiawan Lutz Feldt, Peter Roell dan Ralph D. Thiele, terdapat 

tujuh elemen bagian-bagian yang mencakup pemahaman maritime security, yaitu, 

pertama, international and national peace and security, kedua, sovereignty, 

territorial integrity and political independence, ketiga, security of sea lines of 

communications, keempat, security protection from crimes at sea, kelima, 

resource security, access to resources at sea and to the seabed, keenam, 
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environmental protection, dan ketujuh, security of all seafarers and fishermen.
61

 

Sejalan dengan pemikiran ini pula, cendekiawan P. Mallia mendeskripsikan 

bahwa,
62

  

“maritime security is understood to include the preservation of 

territorial integrity and sovereignty, and the maintenance of 

peace and order, so as to ensure the safety and protection of 

ships together their passengers, crews and cargoes, and the 

protection of property and the environment.” 

Adapun dalam konsepsi U.S Naval Operations Concept menyebutkan 

bahwa maritime security menyangkut,
63

 

“. . . ensuring the freedom of navigation, the flow of commerce 

and the protection of ocean resources, as well as securing the 

maritime domain from nations states threats, terorism, drug 

trafficking and other forms of transnational crime, piracy, 

environmental destruction and illegal seaborne immigration.”  

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa konsep keamanan maritim 

dikatakan sebagai konsep yang tidak rigid atau fleksibel (tidak kaku). Konsep ini 

menjelaskan bahwasanya Negara tidak hanya dituntut untuk menyediakan 

perlindungan bagi keberlangsungan kepentingan vitalnya di lautan dari sektor 

permasalahan yang hanya bersumber pada ancaman bervariabel Negara sebagai 

aktor utama, semisal, masalah-masalah klaim perbatasan maritim atau 

mempertahankan penguasaan kontrol negara terhadap laut (resources, choke point 

dan SLOC), perlombaan senjata Angkatan Laut (naval arms race) dan atau 
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masalah pengetatan kebebasan penggunaan laut.
64

 Tetapi maritime security juga 

diarahkan pada berbagai varietas elemen keamanan non political-military issues, 

baik aspek ekonomi, sosial, hukum maupun lingkungan.
 65

  

Berbagai persoalan riil yang mengemuka dari dimensi asimetris atau aktor-

aktor ancaman non states diargumentasikan sejajar dan tidak kalah berbahayanya 

untuk direspon negara.
66

 Masalah-masalah domestik, regional atau global tentang 

keselamatan pelayaran, ketertiban penggunaan laut, kepatuhan dan penegakan 

hukum nasional maupun internasional, kejahatan lintas-nasional, hingga degradasi 

atau kerusakan lingkungan adalah bentuk ketidakamanan yang wajib ditangani 

oleh Negara sebagai media penyedia keteraturan dan keamanan bagi bangsa.
67

  

Berdasarkan karakter isu yang dibahas, kajian konsep keamanan maritim 

diatas dijadikan pijakan dasar untuk mengamati perilaku Indonesia, Malaysia, dan 

Singapura sehubungan dengan adanya aktifitas perompakan kapal di selat malaka. 

Ketiga negara merupakan aktor yang memiliki kepentingan dinamis atas 

terselenggaranya keamanan di perairan selat malaka, oleh karena itu maka 

diargumentasikan bahwa aktifitas perompakan kapal di selat malaka merupakan 

suatu bentuk ancaman keamanan terhadap ketiga negara. Sehingga memerlukan 

suatu formulasi pengambilan sikap perlindungan dalam hal menangani atau 

mencegah kegiatan ini. Berpijak dari argumen ini, kerjasama trilateral yang 

dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menanggulangi 

perompakan kapal di selat malaka adalah rangkaian upaya yang tidak terlepas dari 
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ekspetasi bahwa perompakan kapal di selat malaka sebagai suatu bentuk persoalan 

atau ancaman yang perlu diatasi. 

1.5.2.3 Kerjasama Internasional 

Pada dasarnya suatu negara-bangsa melakukan hubungan intenasional 

adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat atau kepentingan nasionalnya yang 

tidak dimiliki di dalam negeri (domestik), untuk itu negara-bangsa perlu 

memperjuangkannya di luar negeri, yang kemudian menghasilkan bermacam-

macam bentuk interaksi dalam dinamika percaturan internasional.
68

 Apabila 

kepentingan-kepentingan negara-bangsa tersebut saling memiliki perbedaan yang 

tajam dan atau tidak dapat dipertemukan, maka interaksi yang terjadi dapat berupa 

konflik antar negara. Sebaliknya, jika terdapat persamaan-persamaan dan atau 

dapat saling dipertemukan maka akan dapat menghasilkan interaksi dengan 

terjalinnya kerjasama antar negara (international cooperation).
69

  

Kerjasama internasional merupakan fenomena yang tercipta karena 

multikompleksnya kehidupan internasional yang meliputi bermacam-macam 

aspek dan kepentingan yang beraneka ragam sehingga dalam beberapa kasus 

memunculkan masalah-masalah yang memerlukan perhatian dari negara-negara. 

Beberapa negara membuat komitmen dengan membawa harapan-harapan dan 

kepentingan-kepentingan untuk saling bertemu dan membentuk suatu kerjasama 
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sebagai solusi atas persoalan-persoalan tersebut. Cendekiawan K. J. Holsti 

mengilustrasikan terjalinnya kerjasama internasional sebagai berikut,
70

 

”sebagian besar transaksi dan antarnegara dalam sistem 

sekarang bersifat rutin dan hampir bebas dari konflik. Berbagai 

jenis masalah nasional, regional dan global bermunculan dan 

memerlukan perhatian dari berbagai negara. Dalam kebanyakan 

kasus yang terjadi, pemerintah saling berhubungan dengan 

mengajukan alternative pemecahan, perundingan atau 

pembicaraan mengenai masalah yang di hadapi, mengemukakan 

berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah 

tertentu, dan mengakhiri perundingan dengan membentuk 

beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan 

bagi semua pihak. Proses seperti ini biasa disebut kerjasama 

atau kooperasi” 

Secara rinci, kerjasama internasional ditafsirkan oleh James E. Dougherry 

dan Robert L. Pfalltzgraff jr sebagai jalinan hubungan antara suatu negara dengan 

negara lain dimana didalamnya terdapat pemahaman terhadap aktifitas masing-

masing untuk saling membantu atau bekerja bersama-sama melalui seperangkat 

aturan-aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-norma, dan prosedur-

prosedur pengambilan keputusan bersama, guna merespon atau mengantisipasi 

suatu persoalan dan atau penyesuaian perilaku terhadap pilihan-pilihan yang 

diambil oleh aktor-aktor lainnya dalam suatu lingkaran hubungan internasional.
71

 

Elemen kunci dari perilaku kerjasama internasional ini yang harus diperhatikan 

terletak pada sejauh mana setiap negara percaya bahwa negara yang lainnya bisa 

diajak bekerja bersama-sama sebagai usaha pemenuhan kebutuhan rakyatnya atau 

kepentingan nasionalnya. Oleh sebab itu, isu utama dari terjalinnya kerjasama 

internasional yang penting adalah sejauhmana manfaat atau keuntungan yang 
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diperoleh negara-negara yang terlibat dapat mendukung tindakan unilateral dan 

kompetitif.
72

 

Pada bentuknya paling luas, Sjamsudar Dam dan Riswandi menyebutkan 

bahwa kerjasama internasional memiliki berbagai fokus dan bidang yang berbeda-

beda mulai dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan 

keamanan. Tiap-tiap bidang memiliki pola kerjasama dan menyangkut pokok 

kepentingan dan sasaran yang berbeda-beda.
73

  Selain itu, diskusi kerjasama 

internasional secara konseptual tidak hanya dapat meliputi hubungan antara dua 

negara tetapi juga sampai hubungan antara unit-unit lebih besar atau yang disebut 

juga dengan multilateralisme. Walaupun bentuk kerjasama seringkali dimulai oleh 

dua negara, namun fokus utama dari kerjasama internasional adalah kerjasama 

multilateralisme atau oleh John Ruggie disebutkan sebagai bentuk hubungan 

antara tiga negara atau lebih.
74

  

Dari penjabaran konsep kerjasama internasional diatas berdasarkan topik 

yang diangkat, sangat erat kaitannya dengan kerjasama internasional dalam 

bidang keamanan. Kerjasama dalam bidang keamanan ditafsirkan oleh 

Cendekiawan Gregory J. Dyekman adalah which the Department of Defense 

encourages and enables countries and organizations to work with us to achieve 

strategic objectives.”
75

 Adapun cendekiawan Albert Zaccor mengatakan 

kerjasama keamanan berkaitan dengan, “Interactions with foreign defense 

establishments to build defense relationships that promote specific (national) 
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security interests. Develop allied and friendly capabilities for self-defense and 

coalition operations.”
76

 

Secara spesifik kerjasama internasional di bidang keamanan berkaitan 

dengan upaya pembangunan hubungan pertahanan bersama antar dua aktor atau 

lebih, melalui perangkat kesepakatan-kesepakatan atau regulasi yang disetujui 

dengan cakupan pada perencanaan metode sistematis dan implementasi kegiatan-

kegiatan bersama dalam mencapai sasaran-sasaran strategis berdasarkan tema 

keamanan yang berasal dari elemen keamanan nasional dan strategi pertahanan 

guna mencapai sasaran strategis, yaitu pada penciptaan terbebasnya lingkungan 

dari bahaya ancamanan demi keberlangsungan kepentingan keamanan masing-

masing aktor-Negara yang terlibat.  

Uraian konseptual kerjasama internasional yang diarahkan pada bidang 

keamanan diatas, dijadikan pijakan peneliti dalam melihat bentuk implementasi 

kerjasama tilateral yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam 

jalinan kesepakatan Malsindo Malacca Straits Coordinated Patrol, Eyes in the 

Sky Initiative, dan Malacca Straits Patrol sehubungan dengan penanggulangan 

perompakan kapal di selat malaka.  

1.6 Metodologi Penelitian 

Rangkaian upaya untuk memperoleh data, maka setiap penelitian senantiasa 

diperlukan suatu metode yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian. Hal 

ini guna memecahkan permasalahan yang dihadapi secara jelas, baik, terarah dan 

memiliki kepastian ruang lingkup. Oleh karena itu perlu ditentukan langkah-
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langkah yang diambil melalui metode penelitian untuk menentukan cara mencapai 

kebenaran secara ilmiah.  

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian 

Desain sebuah penelitian seringkali ditentukan terlebih dahulu batasan-

batasan materi dan ruang lingkup waktu penelitian untuk membantu menunjukkan 

area topik bahasan dan penyajian data berdasarkan tingkat relevansinya dengan 

judul penelitian yang telah dinyatakan terlebih dahulu. Batasan penelitian 

memandu peneliti untuk menentukan data yang harus dikumpulkan dan 

menyeleksi data yang telah terkumpul sehingga memudahkan proses analisa data, 

serta agar tetap terfokus pada topik masalah yang diteliti oleh peneliti guna 

menghindarkan peneliti dari penulisan yang terlampau luas dan tidak terarah.  

1.6.1.2 Batasan Materi Penelitian 

Batasan materi adalah penentuan batasan atau fokus penelitian ini yang akan 

menjadi bahasan dalam kajian ini. Materi atau fokus dalam penelitian ini 

diarahkan untuk mengulas implementasi kerjasama trilateral yang dilakukan 

Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam menanggulangi aksi perompakan kapal 

di selat malaka. Kata kunci kerjasama trilateral tersebut adalah jalinan 

kesepakatan antara Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam Malsindo 

Coordinated Patrol pada tahun 2004 atau Malacca Straits Sea Patrol, Eyes in the 

Sky Initiative tahun 2005 dan Malacca Straits Patrol 2006. 

1.6.1.3 Batasan Waktu Penelitian 

Batasan waktu penelitian adalah waktu yang ditentukan oleh peneliti untuk 

menganalisa data yang telah dikumpulkan. Batasan waktu penelitian yang 
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mewakili keseluruhan badan penelitian ini adalah tahun 2000-2007. Batasan awal 

ditentukan pada titik awal tahun 2000 karena terkait uraian deskripsi dimulainya 

persoalan perompakan kapal di selat malaka. Sedangkan  analisa  tehadap kasus 

kerjasama trilateral Indonesia, Malaysia dan Singapura dimulai sejak tahun 2004 

yang akan dilihat perkembangannya sampai pada tahun 2007.  

1.6.2 Jenis dan Tipe Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang menggambarkan isi dan tidak berdasarkan akurasi statistik. Data 

penelitian kualitatif berupa data (kata-kata) ataupun gambar. Penelitian kualitatif 

didefinisikan sebagai suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial 

berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap dan akurat yang dibentuk 

dengan kata-kata, melaporkan pandangan informasi secara terperinci, dan disusun 

dalam sebuah latar ilmiah.
77

 Menurut Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif 

sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan atau perilaku yang diamati.”
78

  

Adapun penggunaan metode penelitian tipe deskriptif atau disebut juga 

penelitian taksomonik yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan klasifikasi 

mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan 

sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.
79

 

Metode ini adalah tradisi tertentu dan termasuk golongan tertua dalam ilmu 

pengetahuan sosial yang fundamental bergantung pada pengamatan manusia, baik 
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dalam kawasan maupun dalam peristilahannya. Pada penelitian ini diarahkan 

untuk mengeksplorasi dengan tepat tentang bentuk implementasi pengamanan 

bersama dalam kerangka kerjasama trilateral yang dilakukan Indonesia, Malaysia 

dan Singapura sebagai upaya untuk menanggulangi permasalahan perompakan 

kapal di selat malaka.  

1.6.3 Metode Analisa Data 

Analisa data dilakukan secara kualitatif, secara umum penelitian akan 

menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa fenomena yang ada, karena data 

berupa deskripsi, maka data dianalisis dengan cara kualitatif dan data-data yang 

merupakan data angka atau kuantitatif berfungsi sebagai bantuan untuk 

memperjelas pendeskripsian data kualitatif. Setelah data-data dikumpulkan 

selanjutnya dilakukan pengolahan data dan analisa data yang menyangkut reduksi, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

1.6.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan 

studi literatur atau pengumpulan data sekunder. Data sekunder adalah data yang 

didapatkan dari konten studi pustaka atau literatur yang telah ada berkaitan 

dengan topik yang dibahas oleh peneliti dari berbagai sumber, baik dalam wujud 

sumber material buku (hardfile) dari koleksi-koleksi pribadi, perpustakaan-

perpustakan dari berbagai universitas, maupun yang didapatkan dalam wujud 

softfile buku atau jurnal dan publikasi ilmiah dari berbagai interloan library dari 

pusat-pusat kajian lain. Selain buku dan jurnal, sumber tulisan juga penulis 

dapatkan dari proceeding atau laporan seminar yang di up-load secara resmi oleh 
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institusi yang menyelenggarakan seminar tersebut. Data dan literatur juga 

memungkinkan diperoleh penulis lewat website internet dan akan disajikan sesuai 

dengan aturan penulisan ilmiah yang berlaku terutama berkaitan dengan aturan 

kutipan dan aturan reliabilitas data untuk digunakan sebagai kutipan. Berkaitan 

dengan kutipan data internet, peneliti hanya menggunakan data-data atau literatur 

dari website resmi dan atau jurnal, serta menghindari situs-situs yang bersifat 

terbuka (open source) untuk menjaga kualitas analisis terhadap fenomena yang 

sedang dikaji oleh peneliti. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang 

dirincikan sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini adalah pendahuluan yang merupakan kerangka basic desain 

penelitian ini. Bab ini berisi; Latar belakang. Rumusan masalah. Tujuan 

penelitian. Manfaat penelitian. Kajian pustaka memuat kajian penelitian terdahulu 

dan kajian konsep dan teori. Metodologi penelitian berisi, ruang lingkup 

penelitian, jenis dan tipe penelitian, metode analisa data dan metode pengumpulan 

data. Terakhir, sistematika penulisan dan struktur penulisan. 

BAB II: ARTI PENTING SELAT MALAKA BAGI INDONESIA, 

MALAYSIA, SINGAPURA DAN PERSOALAN PEROMPAKAN 

KAPAL DI PERAIRAN SELAT MALAKA 

Pada bab ini berisi tentang arti pentingnya selat malaka bagi negara littoral 

Indonesia, Malaysia, Singapura dan masalah perompakan kapal di perairan selat 

malaka. Uraian pada bab ini terlebih dahulu disampaikan tentang gambaran umum 
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perairan selat malaka dan nilai strategisnya, kemudian dilanjutkan pada 

pemaparan posisi wilayah dan nilai penting selat malaka bagi Indonesia, 

Malaysia, Singapura. Pemaparan ini menjadi penting karena untuk terlebih dahulu 

mengetahui kedudukan dan kepentingan masing-masing tiga negara Indonesia, 

Malaysia, Singapura terhadap selat malaka. Pada bahasan selanjutnya baru akan 

diuraikan diuraikan pokok persoalan mengenai perjalanan masalah perompakan 

kapal di perairan selat malaka yang terus berkembang hingga semenjak tahun 

2000 sampai 2007. 

BAB III: ANCAMAN DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI 

INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPURA TERKAIT AKSI 

PEROMPAKAN KAPAL DI SELAT MALAKA 

Pada bab ini berisi tentang ancaman perompakan kapal di selat malaka 

semenjak tahun 2000 yang dihadapi  Indonesia, Malaysia dan Singapura 

berdasarkan perspektif keamanan maritim ketiga negara. Kemudian akan 

dipaparkan pula upaya-upaya yang ditempuh ketiga negara dalam ruang lingkup 

national measures serta beberapa tantangan atau kendala yang dihadapi ketiga 

negara dalam menangani isu perompakan kapal di selat malaka. 

BAB IV: KERJASAMA TRILATERAL INDONESIA, MALAYSIA DAN 

SINGAPURA DALAM MENANGGULANGI PEROMPAKAN 

KAPAL DI SELAT MALAKA 

Pada bab ini berisi pemaparan mengenai bentuk implementasi kerjasama 

trilateral yang dijalin Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam rentetan tiga 

kesepakatan kerjasama mulai dari Malsindo Malacca Straits Coordinated Patrol 

tahun 2004, Eyes in the Sky Initiative september 2005 dan Malacca Straits Patrol 

(MSP) tahun 2006 sebagai upaya bersama ketiga negara dalam menanggulangi isu 
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perompakan kapal di selat malaka. Bahasan pada bab ini mencakup mulai dari 

proses pembentukan kerjasama, hasil-hasil program kesepakatan kerjasama, 

hingga bentuk implementasi kerjasama sampai tahun 2007 terkait penanggulangan 

aksi  perompakan kapal di selat malaka.  

BAB V: PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan, dan rekomendasi atau 

saran dari peneliti bagi peneliti lanjutan. 

1.8 Struktur Penulisan 

BAB POKOK PEMBAHASAN / BAB & SUB-SUB BAB 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

1.2 Rumusan Masalah 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.5 Kajian Pustaka 

1.5.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

1.5.2 Kajian Konsep dan Teori 

1.5.2.1 Perompakan Kapal di Laut (maritime piracy) 

1.5.2.2 Keamanan Maritim (Maritime Security) 

1.5.2.3 Kerjasama Internasional 

1.6 Metodologi Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Penelitian 
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1.6.1.1 Batasan Materi Penelitian 

1.6.1.2 Batasan Waktu Penelitian 

1.6.2 Jenis Penelitian 

1.6.3 Metode Analisa Data 

1.6.4 Metode Pengumpulan Data 

1.7 Sistematika Penulisan 

1.8 Struktur Penulisan 

BAB II 

ARTI PENTING SELAT MALAKA BAGI INDONESIA, 

MALAYSIA, SINGAPURA DAN PERSOALAN 

PEROMPAKAN KAPAL DI SELAT MALAKA 

2.1 Gambaran Umum Perairan dan Nilai Strategis Selat 

Malaka 

2.1.1 Gambaran Umum Perairan Selat Malaka 

2.1.2 Nilai Strategis Perairan Selat Malaka 

2.1.2.1 Jalur Penghubung Navigasi Pelayaran dan 

Perdagangan Internasional (International Sea 

Line of Communication and Trade) 

2.1.2.2 Kawasan Utama Transit Navigasi Pelayaran 

Kapal-Kapal Internasional (Transshipment 

Harbour) 

2.1.2.3 Kaya akan Sumber daya Alam (Natural 

Resources)  

2.1.3 Aktifitas Pelayaran di Perairan Selat Malaka: Jalur-

Jalur Navigasi dan Transit Pelabuhan serta Keramaian 

Lalu Lintas Pelayaran Kapal 

2.2 Arti Penting Perairan Selat Malaka Bagi Indonesia 

Malaysia dan Singapura 

2.2.1 Indonesia 

2.2.1.1 Posisi dan Zona Maritim Indonesia di Perairan 

Selat Malaka 
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2.2.1.2 Arti Penting Perairan Selat Malaka Bagi 

Indonesia 

2.2.2 Malaysia 

2.2.2.1 Posisi dan Zona Maritim Malaysia di Perairan 

Selat Malaka 

2.2.2.2 Nilai Vital Perairan Selat Malaka Bagi Malaysia 

2.2.3 Singapura 

2.2.3.1 Posisi Wilayah Singapura di Perairan Selat 

Malaka 

2.2.3.2 Arti Penting dan Ketergantungan Singapura 

Terhadap Perairan Selat Malaka  

2.3 Persoalan Perompakan Kapal di Perairan Selat Malaka  

2.3.1 Sejarah Awal dan Perkembangan Perompakan Kapal 

di Perairan Selat Malaka 

2.3.2 Perkembangan Tren Perompakan Kapal di Perairan 

Selat Malaka Semenjak Tahun 2000 

2.3.2.1 Perkembangan Tren Insiden Serangan 

2.3.2.2 Berbagai Kapal-Kapal Yang Diserang 

2.3.2.3 Bentuk-Bentuk Serangan Yang Terjadi 

2.3.2.4 Contoh-Contoh Insiden Kejadian Aktual 

2.3.2.5 Kategori Tingkatan Level Serangan dan 

Dampaknya 

BAB III 

ANCAMAN DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI 

INDONESIA, MALAYSIA, SINGAPURA TERKAIT  

AKSI PEROMPAKAN KAPAL DI PERAIRAN SELAT 

MALAKA 

3.1 Indonesia 

3.1.1 Perspektif Indonesia Mengenai Keamanan Perairan 

Selat Malaka 

3.1.2 Ancaman Perompakan Kapal di Perairan Selat Malaka 
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Terhadap Indonesia 

3.1.3 Upaya Indonesia dalam Menangani Perompakan 

Kapal di Perairan Selat Malaka 

3.2 Malaysia 

3.2.1 Perspektif Malaysia Mengenai Keamanan Perairan 

Selat Malaka 

3.2.2 Ancaman Perompakan Kapal di Perairan Selat Malaka 

Terhadap Malaysia 

3.2.3 Upaya Malaysia dalam Menangani Perompakan Kapal 

di Perairan Selat Malaka 

3.3 Singapura 

3.3.1 Perspektif Singapura Mengenai Keamanan Perairan 

Selat Malaka 

3.3.2 Ancaman Perompakan Kapal di Perairan Selat Malaka 

Terhadap Singapura 

3.3.3 Upaya Singapura dalam Menangani Perompakan 

Kapal di Perairan Selat Malaka 

3.4 Beberapa Tantangan yang Dihadapi Indonesia, Malaysia 

dan Singapura dalam Menangani Perompakan Kapal di 

Perairan Selat Malaka  

BAB IV 

KERJASAMA TRILATERAL INDONESIA, MALAYSIA 

DAN SINGAPURA DALAM MENANGGULANGI 

PEROMPAKAN KAPAL DI PERAIRAN SELAT 

MALAKA 

4.1 Pembentukan Kerjasama Trilateral MALSINDO 

Malacca Straits Coordinated Patrol (MALSINDO 

MSCP), Eyes in The Sky (EiS) dan Malacca Straits 

Patrol (MSP) 

4.1.1 Kesepakatan MALSINDO Malacca Straits 

Coordinated Patrol (MALSINDO MSCP) 2004 

4.1.2 Kesepakatan Eyes in the Sky Initiative (EiS) 2005 

4.1.3 Kesepakatan Malacca Straits Patrol (MSP) 2006 
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4.2 Hasil-Hasil Kesepakatan Kerjasama Trilateral 

MALSINDO MSCP, EiS dan MSP 

4.2.1 MALSINDO Malacca Straits Coordinated 

(MALSINDO MSCP) 2004 

4.2.2 Eyes in the Sky Initiative (EiS) 2005 

4.2.3 Malacca Straits Patrol (MSP) 2006 

4.3 Implementasi Kerjasama Trilateral MALSINDO MSCP, 

EiS dan MSP  dalam Menanggulangi Perompakan Kapal 

di Selat Malaka 

4.3.1 Patroli Terkoordinasi Laut Trilateral Malacca Straits 

Sea Patrol (MSSP) 

4.3.2 Control Point:Pos-Pos Koordinasi, Pengawasan dan 

Pusat Pelaporan   

4.3.3 Patroli Eyes in The Sky: Pengamanan Selat Malaka 

Melalui Udara  

4.3.4 Penerapan Aturan Hot Pursuit atau Cross Border 

Pursuit 

4.3.5 Implementasi Program Intelegence Exchange Group 

4.3.6 Malacca Straitss Patrol Joint Coordinating 

Committee 

4.4 Bentuk Implementasi Kerjasama Trilateral Malsindo 

MSCP, EiS dan MSP dalam Menanggulangi Perompakan 

Kapal di Selat Malaka 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Rekomendasi (Saran) 

 


