
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara 

kepulauan terbesar di dunia, secara geografis berada pada batas dua samudera dan 

dua benua yang memiliki kurang lebih 18.110 pulau dengan garis pantai 

sepanjang 108.000 km².
1
 Dengan potensi fisik yang sebesar itu, Indonesia 

memiliki sumber daya perikanan dan kelautan yang besar. Dari keanekaragaman 

hayati, Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan hayati kelautan 

terbesar. 

Potensi kekayaan hayati kelautan lainnya yang merupakan pemanfaatan 

potensi pembangunan pesisir dan laut yaitu (1) sumber daya yang dapat diperbarui 

(perikanan tangkap, perikanan budidaya, perikanan pasca panen, hutan mangrove, 

terumbu karang, dan industri bioteknologi kelautan); (2) sumber daya yang tidak 

dapat diperbaharui (minyak bumi dan gas, bahan tambang, dan mineral); (3) 

energi kelautan (pasang surut, gelombang, dan angin); dan (4) jasa-jasa 

lingkungan (pariwisata, perhubungan, kepelabuhan dan penampung limbah). 

Dalam ekosistem terumbu karang (coral reefs) misalnya Indonesia dikenal 

sebagai salah satu penyumbang kekayaan hayati terumbu karang terbesar di dunia 

yaitu menurut data World Resources Institute (2002) dengan luas 50.875 km², 

maka 51% terumbu karang di kawasan Asia Tenggara dan 18% terumbu karang di 
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dunia berada di wilayah perairan Indonesia.
2
 Demikian juga dengan hasil 

penelitian The Nature Conservancy yang merupakan sebuah konservasi alam 

dunia pada tahun 2002 di Papua Barat terdapat 537 jenis karang, 1.074 jenis ikan 

dan jumlah jenis karang tersebut adalah 75% jenis karang yang pernah ditemukan 

di dunia.
3
 

Menurut data FAO 2003, potensi ekonomi kelautan lestari sumber daya 

ikan (SDI) laut Indonesia sekitar 6,4 juta ton per tahun atau 7,5% dari total 

potensi lestari ikan laut dunia. Saat ini volume produksi ikan di Indonesia 6 juta 

ton per tahun. Lebih dari itu, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati laut 

tertinggi di dunia. Karena itu, potensi ekonomi industri bioteknologi kelautan 

sangat besar berupa industri farmasi yaitu omega-3, squalence, viagra, sun-

chlorela, industri kosmetika, bioenergi, dan industri lainnya. 

Secara potensial, nilai ekonomi total dari produk perikanan dan 

bioteknologi kelautan Indonesia diperkirakan sebesar 82 miliar dolar AS per 

tahun. Sedangkan untuk pariwisata bahari, negara bagian Queensland, Australia, 

dengan panjang garis pantai 2.100 km, mampu menghasilkan devisa Rp. 2 miliar 

dolar AS. Maka sebenarnya potensi ekonomi pariwisata bahari Indonesia sangat 

besar. Hampir 70% produksi minyak dan gas bumi kita berasal dari kawasan 

pesisir dan laut. Potensi ekonomi perhubungan laut, juga diperkirakan sekitar Rp. 

14 miliar dolar AS per tahun. Di sektor jasa penyediaan tenaga kerja pelaut, 

potensinya pun luar biasa besarnya. Kebutuhan pelaut dunia pada tahun 2000 
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sebanyak 1,32 juta orang dengan gaji mencapai Rp. 18 miliar dolar AS per tahun. 

Indonesia baru memasok 34 ribu orang (3%). Sedangkan Filipina 191 ribu pelaut 

(25%) dan RRC 104 ribu pelaut (10%). Ekonomi kelautan makin strategis seiring 

pergeseran pusat kegiatan ekonomi dunia dari poros Atlantik ke poros Pasifik. 

Hampir 70% dari total perdagangan dunia berlangsung di kawasan Asia Pasifik, 

dan 75% dari barang – barang yang diperdagangkan dan ditransportasikan melalui 

laut Indonesia (Selat Malaka, Selat Lombok, Selat Makassar, dan laut-laut 

lainnya).
4
 

Dari data diatas yaitu kekayaan alam Indonesia, apabila dibandingkan 

dengan negara lainnya sangat berbeda bahkan persentasenya sangat tinggi 

dibandingkan dengan negara pembanding lainnya. Pembeda yang mendasar 

terletak pada penggunaan dan pemanfaatannya. Indonesia memiliki tenaga kerja 

banyak (jumlah penduduk), alam yang beranekaragam, alam yang kaya, akan 

tetapi masih belum bisanya memaksimalkan potensi tersebut.  

Australia merupakan sebuah benua dengan luas wilayah 7.686.850 km² 

dengan garis pantai sepanjang 50.000 km. Australia terletak di belahan bumi 

bagian selatan antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Benua Australia 

membentang dari garis lintang 10° 41’ LS sampai garis lintang 43° 39’ LS dan 

dari garis bujur 113° 09’ BT sampai 153° 39’ BT. Secara geografis terbagi atas 

enam negara bagian, diantaranya New South Wales, Queensland, Australia 

Selatan, Tasmania, Victoria, dan Australia Barat.
5
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Potensi kelautan Australia yang kaya akan terumbu karang dan spesies 

ikan kurang lebih 4.000 macam serta dengan keanekaragaman rumput laut 

terbanyak di dunia. Australia juga memiliki warisan dunia yaitu Great Barrier 

Reef (terumbu karang penghalang terbesar) yang merupakan terumbu karang 

dengan panjang 2.000 km berada di sepanjang pantai.
6
 

Berkaitan dengan masalah pencurian ikan (illegal fishing), FAO (Food 

and Agriculture Organization) memperkirakan Indonesia memperoleh kerugian 

mencapai Rp. 30 triliun per tahun. Dengan estimasi tingkat kerugian sekitar 25% 

dari total potensi perikanan yang dimiliki Indonesia sebesar 1,6 juta ton per tahun. 

Laut Cina Selatan, perairan Sulawesi bagian utara dan laut Arafura merupakan 

tempat yang sering menjadi tindakan pencurian ikan oleh kapal-kapal  asing yang 

sebagian besar berasal dari Cina, Thailand, dan Filipina. 

Sepanjang tahun 2007, DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) 

berhasil memproses secara hukum 184 kapal dari 2.207 kapal ikan yang diperiksa 

oleh kapal pengawas. Jumlah itu terdiri dari 89 unit kapal ikan asing dari 212 unit 

yang diperiksa, dan kapal ikan Indonesia sebanyak 95 unit dari 1.995 unit kapal 

yang diperiksa. Dari penangkapan tersebut, kerugian negara yang dapat 

terselamatkan diperkirakan mencapai Rp. 439,6 miliar, subsidi BBM (bahan bakar 

minyak) Rp. 23,8 miliar, serta sumber daya perikanan yang dapat diselamatkan 

sekitar Rp. 381 miliar, dan nilai sumber daya ikan tersebut bila dikonversikan 

dengan produksi ikan sekitar 43.208 ton. Dari tahun 2003 – 2007, DKP telah 

berhasil merampas kapal ilegal sebanyak 148 unit dengan rincian di Sumatera, 77 
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unit di Kalimantan, Maluku dan Papua masing-masing 28 unit, di Jawa 10 unit, 

serta di Sulawesi 5 unit.
7
 

Menurut data pemerintah Australia, pada tahun 2006 menangkap 2.000 

nelayan ilegal dan 243 kapal asing. Bagi pelaku illegal fishing dengan dikeluarkan 

undang-undang yang menyatakan bahwa nelayan yang tertangkap melakukan 

penangkapan ikan ilegal di perairan Australia selain denda sebesar Rp. 5,7 miliar 

juga menjalani hukuman penjara selama 3 tahun.
8
 

Dari pemaparan diatas tentang kasus illegal fishing di Indonesia dan 

Australia terdapat kepentingan masing-masing negara yang berbeda-beda akan 

tetapi untuk tujuan yang sama yaitu dalam penanganan illegal fishing. 

Kepentingan Indonesia dalam kerjasama penanganan illegal fishing adalah 

berkaitan dengan masalah finansial, kelembagaan yang belum bersifat subsistem, 

hingga teknologi yang belum mutakhir. Seperti halnya Australia, bagi penilaian 

Indonesia mampu akan teknologi yang canggih sebagai negara maju. Oleh sebab 

itu menjadi suatu alasan kepentingan Indonesia dalam kerjasama penanganan 

dapat menjadi suatu penyelesaian permasalahan berkurangnya illegal fishing 

tersebut. 

Sedangkan Australia mempunyai kepentingan yang berbeda dengan 

Indonesia yaitu mencegah para nelayan memasuki perairan Australia untuk 
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menangkap ikan dan biota lainnya. Selain itu Indonesia yang terletak diantara 

Samudera Hindia dan Samudera Pasifik merupakan jalur perdagangan 

internasional yang dibutuhkan dalam perdagangan Australia.
9
 

Dari kepentingan-kepentingan tersebut maka terdapat adanya kerjasama 

dalam penanganan illegal fishing. Pengertian illegal fishing tersebut adalah 

kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh 

peraturan yang ada, atau aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau 

lembaga pengelolaan perikanan yang tersedia. Selain itu illegal fishing juga 

diartikan sebagai penangkapan ikan tanpa ijin, penangkapan ikan dengan 

menggunakan ijin palsu, penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap 

terlarang, serta penangkapan ikan dengan jenis atau spesies yang tidak sesuai 

ijin.
10

 

Tepatnya pada 13 November 2006, di Mataram (Lombok), Nusa Tenggara 

Barat (NTB), kedua negara yaitu Indonesia dan Australia sepakat untuk 

mengadakan kerjasama keamanan yang dikenal dengan Perjanjian Lombok
11

 yang 

tidak terdapat batas waktu berakhirnya dan pada perjanjijan tersebut pihak 

Indonesia yang diwakili oleh Dr. N. Hasan Wirayuda dan sementara pihak 
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Australia diwakili oleh Alexander Downer dimana salah satu isi perjanjian yang 

disepakati adalah tentang kerjasama maritim.
12

 

Kerjasama Indonesia – Australia tersebut tertuang dalam Perjanjian 

Lombok yaitu dokumen kesempatan antara Indonesia dan Australia di Lombok 

pada 13 November 2006. Perjanjian tersebut mengatur 21 kerjasama dalam 10 

bidang diantaranya kerjasama maritim. Menurut Duncan Graham seorang jurnalis 

Australia, bahwa asal muasal perjanjian ini dicetuskan dikarenakan beberapa 

bulan sebelum kesepakatan dibuat, 43 orang papua berlayar ke Australia untuk 

meminta suaka dari pemerintah Australia. Ketegangan terjadi antara Indonesia 

dan Australia dan Perjanjian Lombok ditandatangani untuk mengatasi ketegangan 

tersebut. 

Dicantumkan isi Pasal 2 bahwa kedua belah pihak sesuai piagam PBB 

diharuskan (1) saling menguntungkan dan mengakui kepentingan masing – 

masing dalam stabilitas, keamanan, dan kemajuan; (2) saling menghormati dan 

mendukung kedaulatan, integritas teritorial, kesatuan bangsa, dan kemerdekaan 

politik setiap pihak, serta tidak campur tangan urusan dalam negeri masing – 

masing; (3) tidak mendukung atau turut serta dalam kegiatan – kegiatan yang 

mengancam stabilitas, kedaulatan atau integritas teritorial pihak lain, termasuk 

kegiatan separatisme; (4) menyelesaikan setiap perselisihan yang mungkin timbul 

diantara mereka dengan cara – cara damai sehingga tidak membahayakan 

perdamaian, keamanan, dan keadilan dunia; dan (5) menahan diri untuk 
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melakukan ancaman atau tindakan kekerasan yang menentang integritas teritorial 

atau kemerdekaan politik lain.
13

 

Perjanjian Lombok memiliki arti penting bagi Indonesia dan Australia. 

Bagi Australia kerjasama keamanan ini dibutuhkan untuk mengatasi isu keamanan 

tentang penangkapan ikan secara gelap. Dan bagi Indonesia kerjasama keamanan 

ini dipergunakan pula untuk mengatasi ancaman dari dalam. Oleh karena itu, 

Indonesia mengajukan dua syarat yang harus dipenuhi dan tercantum dalam 

perjanjian, yaitu politik Australia tidak mendukung gerakan separatisme di 

wilayah manapun di Indonesia dan Australia tidak menjadi pangkalan bagi 

kelompok pro-kemerdekaan Papua.
14

 

Data kegiatan penanganan illegal fishing Indonesia – Australia yang sudah 

dilakukan, yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan pada tahun 2007
15

, 

2008
16

, 2009
17

, 2010
18

 yaitu terdapat dalam Lampiran 1. Secara garis besar, 

kegiatan – kegiatan yang dilakukan meliputi berbagai macam kerjasama 

keamanan yang saling melengkapi dari Indonesia dan Australia.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan sebuah pernyataan yang terinci mengenai 

ruang lingkup masalah yang akan diteliti oleh penulis dan melalui perumusan 

masalah tersebut, penulis akan melakukan usaha dan upaya untuk melakukan 

penelitian dan permasalahan yang terdapat dalam tulisan ini. Masalah tersebut 

merupakan kesenjangan antara rencana atau harapan yang merupakan sesuatu 

yang diinginkan dengan keadaan yang ada atau realita yang ada. 

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas maka rumusan permasalahan 

yang diangkat penulis adalah “ Bagaimana kerjasama Indonesia – Australia dalam 

penanganan illegal fishing?”. 

 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dengan melihat permasalahan yang ada serta rumusan masalah yang 

tertera diatas, maka peneliti bertujuan untuk menjelaskan kerjasama Indonesia – 

Australia dalam penanganan illegal fishing. 

Kegunaan penelitian, yaitu: 

1. Bagi keilmuan, merupakan wadah yang menghasilkan sebuah wacana yang 

dapat mendukung berkembangnya ilmu hubungan internasional. 

2. Bagi praktek, merupakan harapan peneliti untuk dapat memberikan 

sumbangan telaah yang erat kaitannya dengan fenomena yang terjadi, 

sehingga nantinya dapat memberikan suatu penyelesaian yang bijaksana. 



3. Bagi penulis, merupakan proses belajar yang berkelanjutan dimana dalam 

menempuh perkuliahan apa yang telah didapat dapat diapresiasikan dalam 

permasalahan tersebut. 

 

1.4. Landasan Konsep 

1.4.1 Konsep Kepentingan Nasional 

Upaya Indonesia dalam penanganan illegal fishing di negaranya 

merupakan upaya mengamankan wilayah teritorialnya dan karena hal tersebut 

keamanan nasional merupakan hal utama dalam kepentingan nasionalnya. 

Kepentingan nasional yang dijalankan Indonesia sesuai dengan konsep-konsep 

kepentingan nasional yang dikemukakan oleh pada ahli hubungan internasional 

yang mendefinisikan bahwa kepentingan nasional tidak terlepas dari masalah 

internal dan masalah eksternal. Peningkatan keamanan suatu negara dapat 

dijadikan alasan bagi negara lain untuk mengembangkan pertahanan negaranya.  

Pertahanan negara merupakan upaya yang dilakukan oleh setiap negara 

untuk memastikan kepentingan-kepentingan nasionalnya tanpa ada gangguan baik 

dari dalam maupun dari luar. Indonesia memiliki kepentingan strategi pertahanan 

Indonesia ke depan, ada beberapa kepentingan diantaranya,
19

 (1) kepentingan 

strategi yang bersifat tetap, dimana penyelenggaraan usaha pertahanan negara 

untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara 

kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan dan kehormatan bangsa dari setiap 

ancaman, baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri; (2) kepentingan 

                                                           
19

  Departemen Pertahanan. 2003. Buku Putih Pertahanan RI : Mempertahankan Tanah Air 

Memasuki Abad 21. hal. 44.  



strategis yang bersifat mendesak, pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari 

kepentingan strategis pertahanan yang bersifat tetap; (3) kepentingan kerjasama 

internasional, dimana Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitan 

nasionalnya. Oleh karena itu, kebijakan pertahanan juga diarahkan dalam rangka 

menjalin hubungan dengan negara lain.  

Pertahanan negara merupakan prinsip dasar yang memberikan arah bagi 

pengelolaan sumber daya pertahanan untuk mencapai tujuan dalam rangka 

mencapai kepentingan nasional. Tujuan ini dipengaruhi oleh tata nilai sosial 

budaya, kondisi geografis, sejarah, serta pengaruh politik dari penguasa.  

Roger F. Soltau menyatakan bahwa tujuan dari sebuah negara adalah :  

 

“Memungkinkan  rakyat berkembang serta mengungkapkan daya 

ciptanya sebebas mungkin” 
20

 

 

Tidak mungkin sebuah negara dapat mencapai kepentingan nasionalnya 

dengan menghambat daya cipta rakyatnya. Dan untuk mencapai tujuan nasional 

seperti yang diharapkan maka setiap negara harus mengkaitkan kepentingan 

nasionalnya melalui upaya kerjasama dengan dalam rangka menciptakan 

kesejahteraan dan keamanan global, diantaranya dalam bentuk kerjasama bilateral 

yang dilakukan Indonesia dan Australia. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepentingan suatu negara tidak 

akan pernah terlepas dari keharusan untuk mengamankan wilayahnya, memajukan 

kesejahteraan ekonomi dan mempertahankan kultur bangsanya. Sama halnya 
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dengan Indonesia yang memiliki kepentingan nasional menangani masalah illegal 

fishing yang terjadi di negaranya akan tetapi membutuhkan power dari negara lain 

untuk mengatasinya. Dalam hal ini, kepentingan nasional yang dikembangkan 

dengan suatu kerjasama negara tetangga yaitu Australia. Australia juga memiliki 

kepentingan nasional yaitu Indonesia merupakan jalur perdagangan internasional. 

Oleh karena itu karena masing-masing negara memiliki kepentingan nasional 

yang nantinya dengan adanya kerjasama akan dapat menghasilkan suatu solusi 

yang dapat memberikan keuntungan. Jadi kepentingan nasional Indonesia dan 

Australia dapat dicapai apabila seluruh aktor-aktor di dalamnya memiliki visi dan 

misi yang sama.  

 

1.4.2. Konsep Kerjasama Bilateral 

Dalam melihat permasalahan dalam penelitian ini secara keilmuan 

(konseptual), dipaparkan adanya konsep kerjasama bilateral sebagai suatu 

kerangka pemikiran yang menggambarkan adanya kerjasama Indonesia-Australia 

dalam penanganan illegal fishing agar menjadi pemeliharaan stabilitas keamanan. 

Pentingnya terjalin kerjasama dikarenakan adanya isu-isu internasional 

yang ada antara Indonesia – Australia, diantaranya isu keamanan, kejahatan 

transnasional, pencurian ikan, isu ekonomi dan perdagangan, pendidikan serta isu 

lainnya. Tidak hanya itu saja bahwa hubungan Indonesia dan Australia memang 

tampak pasang surut akan tetapi harapan demi harapan yang dipaparkan salah 

seorang Perdana Menteri Australia John Howard menjadikan peluang terbuka 



melakukan kerjasama bilateral dengan fokus permasalahan penanganan illegal 

fishing. 

Suatu kerjasama menurut Perdana Menteri Australia John Howard 

merupakan di dalamnya terdapat perbedaan dengan korelasi tujuan yang sama: 

 

“Kita (Australia dan Indonesia) adalah masyarakat yang sangat 

berbeda, kita mempunyai cara hidup yang berbeda, punya sejarah 

sendiri, tapi kita bertekad untuk dapat hidup bersama.” (Howard, 

1996)
21

 

 

“Hubungan bilateral adalah keadaan yang menggambarkan 

adanya hubungan timbal balik anatara dua pihak. Kerjasama 

bilateral dilaksanakan guna menjalin hubungan yang lebih baik 

antara negara yang bertetangga maka dengan semangat kerjasama 

dan give and take serta orientasi ke depan dalam membangun 

kedua negara”.
22

 

 

Pemapaparan yang penuh masa depan itulah yang dirasa Indonesia maju 

dalam hal penyelesaiaan illegal fishing ini. Sedangkan pengertian ”Hubungan 

Internasional” menurut buku Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri 

RI (RENSTRA) adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang 

dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara 

tersebut
23

. Jadi tak hanya melingkupi hubungan interaksi antara masyarakat 
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dunia
24

. Meskipun demikian tetap diakui bahwa negara merupakan aktor utama 

dalam hubungan internasional
25

. Aktor disini berarti suatu individu atau kelompok 

yang mampu melakukan tindakan dalam mencapai tujuan tertentu hasil perbuatan 

manusia
26

. 

Penelitian ini lebih mengacu pada suatu hubungan kerjasama dalam 

konteks upaya yang menanggulangi masalah-masalah di perbatasan Indonesia-

Australia. Antara lain, upaya penanganan yang di tempuhnya melalui kerjasama 

Indonesia-Australia. Dalam permasalahan ini, masalah yang utama yang dihadapi 

Indonesia adalah bagaimana meningkatkan stabilitas keamanan domestiknya 

sehubungan dengan masalah-masalah yang muncul di kawasan perbatasan 

Indonesia-Australia. 

Jadi, persoalannya adalah masalah di perbatasan Indonesia-Australia. 

Kedua pemerintah belum mendapatkan suatu kesepakatan yang pasti dan jelas 

dalam mengatur lalu lintas dan pengelolaan di perbatasan. Dengan adanya 

permasalahan tersebut, Holsti membahas masalah “perbatasan”. Untuk 

menyamakan pandangan atau persepsi, perbatasan negara yang dimaksudkan 

adalah suatu wilayah yang menjadi titik temu antara wilayah yuridiksi suatu 

negara dengan wilayah yuridiksi negara tetangganya. Batas-batas yang ditentukan 

dapat berupa batas alam, seperti gunung, sungai dan laut. 
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Namun, tidak berarti Indonesia berambisi untuk menguasai wilayah 

tetangganya ataupun menguasai wilayah perbatasan dengan Australia. Setidaknya, 

Indonesia lebih menekankan upaya mengenai pengaturan yang jelas dan tegas di 

perbatasan. 

Di sisi lain, faktor pemicu adanya illegal fishing (individu atau manusia) 

diantaranya bahwa illegal fishing merupakan kejahatan penangkapan ikan yang 

disengaja di daerah yang tidak disepakati bersama antara Indonesia dan Australia, 

kemudian illegal fishing dilakukan karena adanya rasa ketidaktahuan dan faktor 

kemiskinan, dan juga nelayan lintas batas yang secara tradisional turun temurun 

menangkap ikan di daerah tersebut
27

.  

Dampak negatif yang mendasar dengan terus maraknya illegal fishing ini 

terutama dalam beberapa hal diantaranya dimana apabila pengelolaan sumber 

daya ikan dan lingkungan kurang memiliki keseimbangan maka akan berakibat 

terjadinya eksploitasi besar-besaran dan turunnya pemasukan negara. Dan yang 

paling mendasar adalah kurangnya kesadaran akan mengawasi, mengontrol, dan 

mensurvei terhadap kapal ikan yang ada di perairan Indonesia, masih kurangnya 

tenaga ahli beserta sumberdaya manusianya
28

. Selain itu permasalahan mendasar 

yang menyertai adalah nelayan-nelayan Indonesia yang tertangkap di perairan 

Australia 

Tuntutan dalam mencapai kepentingan tersebut memerlukan pengaruh 

berbagi faktor yang berlangsung pada sistem internasional. Batas negara 
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merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Batas suatu 

negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, 

pemanfaatan sumber daya alam, menjaga keamanan dan keutuhan wilayah
29

. Hal 

demikianlah yang dapat diamati dari perilaku Indonesia bagi kepentingan dalam 

penelitian ini. 

Dalam suatu kerjasama bilateral banyak berbagai macam kepentingan 

nasional diantara kepentingan kedua negara yang tidak dapat dipenuhi di dalam 

negaranya sendiri.  Sedangkan kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada 

sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat 

mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif
30

. 

Dengan kata lain apabila dilihat dari Indonesia, maka penanggulangan atas 

ancaman illegal fishing yang berhubungan dengan kecanggihan teknologi 

Australia sebagai negara maju, maka pemerintah Indonesia perlu menempuh atau 

menjalin kerjasama dengan pemerintah Australia. Kerjasama dapat diartikan 

sebagai upaya bersama dari sekelompok orang atau negara untuk mencapai 

kepentingan demi tujuan bersama. 

 

1.5. Metode Penelitian 

1.5.1. Tipe Penelitian 

Analisis data bersifat deskriptif kualitatif (qualitative descriptive). 

Deskriptif kualitatif diartikan sebagai metode yang mendeskripsikan makna dan 
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data yang ditangkap oleh penulis dengan menunjukkan buktinya. Metode ini juga, 

dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan 

keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta – fakta 

yang tampak atau sebagaimana adanya. 

  

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data secara sekunder 

berupa hasil analisa, didapatkan melalui studi kepustakaan. Sumber – sumber 

yang digunakan melalui buku, referensi, literatur, surat kabar, website, dan 

sumber – sumber lain, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasikan. 

 

1.5.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Untuk membatasi pembahasan agar tidak terlalu jauh dari tujuan penulisan 

yang ingin dicapai, maka penulis memberikan batasan – batasan. Diantaranya 

adalah sebagai berikut : (1) kepentingan Indonesia, (2) kepentingan Australia, (3) 

kerjasama Perjanjian Lombok sebagai cara dalam penanganan illegal fishing yang 

disepakati Indonesia dan Australia, (4) kegitan-kegiatan yang dilakukan dalam 

kerjasama tersebut yang tercetus dalam Lombok Treaty dalam penanganan illegal 

fishing serta (5) penelitian difokuskan juga pada batasan tahun yang telah 

ditentukan agar tidak terlalu luas pembahasannya. 

 

1.5.4. Batasan Waktu 



Penelitian yang peneliti bahas dengan tema yang telah tertera diatas 

mempunyai arti dan makna yang sangat luas, oleh karena itu untuk membatasi 

waktu yang  sangat luas pula maka peneliti menggunakan batasan waktu dari 

tahun 2003 hingga tahun 2009. 

 

1.6. Struktur Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami penulisan ini, maka penulis 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, landasan konsep, metode penelitian, dan struktur penulisan. 

Selanjutnya, penjabaran akan dibahas pada Bab II, Bab III, dan Bab IV sebagai 

penutup. 

 

BAB II ANCAMAN ILLEGAL FISHING DI WILAYAH PERAIRAN 

INDONESIA DAN AUSTRALIA 

Bab ini menjelaskan tentang ancaman-ancaman illegal fishing di Indonesia dan 

Australia. Penyebab-penyebab Indonesia melakukan kerjasama dalam rangka 

penanganan masalah illegal fishing. Kepentingan Indonesia dan Australia dalam 

penanganan illegal fishing sehingga tercipta kerjasama bilateral Lombok Treaty. 

 

BAB III PERJANJIAN LOMBOK SEBAGAI STRATEGI INDONESIA 

DAN AUSTRALIA MENGATASI ILLEGAL FISHING 



Bab ini menjelaskan dari kelanjutan Bab II, yaitu tentang adanya kepentingan 

Indonesia dan kepentingan Australia dalam penanganan suatu permasalahan 

illegal fishing yang diaplikasikan dalam kerjasama yang terwujud dalam Lombok 

Treaty serta menjelaskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kerjasama 

kedua negara. 

 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


