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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan yang mencapai 

kurang lebih 17.508 pulau1, di mana dua pertiga wilayahnya merupakan perairan 

terluas di kawasan Asia Tenggara yang kemudian Indonesia dikenal sebagai negara 

kepulauan atau archipelago state. Kata archipelago sering diterjemahkan sebagai 

“kepulauan” yaitu kumpulan pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut. Sebagai bangsa 

kepulauan terbesar, Indonesia memiliki sektor maritim yang luas yang jika 

dikembangkan dengan baik  dapat membantu negara untuk mencapai tujuan ekonomi, 

sosial dan politik.2 Indonesia tidak hanya memiliki satu “laut utama” atau heart of sea 

tetapi paling tidak ada tiga laut utama yang membentuk Indonesia sebagai sea system 

yaitu laut Jawa, laut Flores dan laut Banda. Laut Jawa merupakan kawasan jantung 

perdagangan laut kepulauan Indonesia dan telah terintegrasi oleh jaringan pelayaran 

dan perdagangan sebelum datangnya bangsa Barat.  

Hal ini menjadikan Indonesia mempunyai peran penting dalam hal kerjasama 

maritim ASEAN. Indonesia akan meraih keuntungan besar dari kerjasama tersebut 

sekaligus menjadi aktor penting dalam pembuatan kebijakan tersebut. Berbagai 

                                                           
1 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2017, Geografi Indonesia, dalam 

http://indonesia.go.id/?page_id=479 diakses pada 6 April 2017 pukul 21.27 WIB 
2 Adirini Pujayanti, Budaya Maritim, Geo-Politik dan Tantangan Keamanan Indonesia, hal. 4 dalam 

http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-3.pdf diakses pada 9 April 2016 

pukul 01.13 WIB 

http://indonesia.go.id/?page_id=479
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-3.pdf
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ancaman dan gangguan yang mengancam stabilitas keamanan maritim yang terjadi di 

perairan Indonesia dari tahun 2009 sampai 2010 yaitu terjadi pelanggaran kedaulatan 

sebanyak 72, penangkapan kapal ikan asing sebanyak 350 kasus, pelanggaran hukum 

laut seperti penyelundupan, illegal logging, illegal fishing terjadi sebanyak 1.568 

kasus.3 Berdasarkan data tersebut, bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah 

tantangan untuk meraih keuntungan sekaligus menjadi aktor determinan yang 

disebabkan oleh beberapa hal, yaitu kondisi struktur Association of South East Asia 

Nations (ASEAN) yang belum maksimal dalam pelaksanaannya dan kuatnya 

pengaruh kekuatan yang besar dari suatu kawasan.4  

Seiring perkembangan zaman, luas wilayah laut harus benar-benar dikelola, 

dijaga dan diamankan demi kepentingan Indonesia. Karena laut Indonesia merupakan 

aset nasional yang berperan sebagai penghubung antar satu pulau dengan pulau 

lainnya, sebagai jalur perdagangan, pertukaran antar sosial budaya. Begitu pula 

dengan munculnya berbagai ancaman yang ditimbulkan mulai dari illegal fishing, 

terorisme sampai dengan ancaman perdagangan manusia. Oleh sebab itu, Indonesia 

harus mampu menjamin keamanan wilayah lautnya untuk dapat dimanfaatkan 

sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.  

                                                           
3 Jurnal Kajian LEMHANNAS RI, 2012, Penataan Pengamanan Wilayah Maritim guna Memelihara 

Stabilitas Keamanan dalam Rangka Menjaga Kedaulatan RI, edisi 14, dalam 

http://103.7.52.60/mfce/download/al351.pdf diakses pada 8 April 2016 pukul 23.15 WIB 
4 Forum Kajian Pertahanan dan Maritim, 2011, Tantangan terhadap Kepentingan Nasional Indonesia 

dalam Kerjasama Keamanan Maritim ASEAN, dalam http://www.fkpmaritim.org/tantangan-terhadap-

kepentingan-nasional-indonesia-dalam-kerjasama-keamanan-maritim-asean/ diakses pada 30 Maret 

2016 17.09 WIB 

http://103.7.52.60/mfce/download/al351.pdf
http://www.fkpmaritim.org/tantangan-terhadap-kepentingan-nasional-indonesia-dalam-kerjasama-keamanan-maritim-asean/
http://www.fkpmaritim.org/tantangan-terhadap-kepentingan-nasional-indonesia-dalam-kerjasama-keamanan-maritim-asean/
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Konsep negara maritim adalah negara yang mampu memanfaatkan dan 

menjaga wilayah lautnya. Namun sangat disayangkan bahwa sebagai negara 

kepulauan terbesar di dunia, Indonesia belum mampu memanfaatkan potensi sumber 

daya laut tersebut secara maksimal. Diperlukan konsep dan strategi untuk 

membangun Indonesia menjadi sebuah negara maritim yang tangguh dan berdaulat.5 

Konsep negara maritim tidak lepas dari kekuatan pertahanan, jika pertahanan yang 

kuat maka kedaulatan negara pun akan terlindungi dari ancaman luar. Dalam rangka 

melaksanakan tugas tersebut, maka TNI Angkatan Laut sebagai salah satu alat negara 

harus mampu menyusun strategi yang digunakan dalam mengamankan wilayah 

lautnya, agar sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis di era globalisasi 

yang sarat dengan tantangan.  

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ancaman isu maritim yang dihadapi 

khususnya di Indonesia bukan sesuatu yang dapat dianggap sebagai hal biasa, 

melainkan sudah mengganggu kedaulatan negara Indonesia itu sendiri serta 

menggangu kestabilan keamanan maritim. Dalam hal ini, semua negara wajib 

memberi dukungan penuh untuk menciptakan keamanan dan stabilitas di wilayah 

regional ASEAN.6 Masing-masing negara tentunya mempunyai berbagai macam 

kepentingan yang ingin dicapai misalnya dalam hal ekonomi, politik dan kepentingan 

                                                           
5 Adirini Pujayanti, Budaya Maritim, Geo-Politik dan Tantangan Keamanan Indonesia. Hal 15 dalam 

http://docplayer.info/363489-Bagian-kesatu-budaya-maritim-geo-politik-dan-oleh-dra-adirini-

pujayanti-m-si.html diakses pada 9 April 2016 pukul 01.30 WIB 
6Trialen Lumban Gaol, Peran ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam Menjaga Keamanan Maritim 

(Studi Kasus Perompakan di Perairan Selat Malaka), Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 4 No. 1, 

2017, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP - Universitas Riau  

http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/13300/12864 diakses pada 2 Mei 2017 

pukul 13.15 WIB 

http://docplayer.info/363489-Bagian-kesatu-budaya-maritim-geo-politik-dan-oleh-dra-adirini-pujayanti-m-si.html
http://docplayer.info/363489-Bagian-kesatu-budaya-maritim-geo-politik-dan-oleh-dra-adirini-pujayanti-m-si.html
http://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/13300/12864
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nasional yang nantinya akan mendapat keuntungan tersendiri bagi negaranya. Sarana 

maritim saat ini dianggap merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat 

penting dan tentunya hal ini dapat memunculkan gangguan yang cenderung 

dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Keamanan maritim 

sangat rentan terhadap berbagai ancaman mengingat kawasan perairan di Indonesia 

merupakan jalur perdagangan yang penting dan strategis, maka sudah sepantasnya 

Indonesia mendukung kebijakan yang dapat membantu mewujudkan kepentingan 

nasionalnya dengan menciptakan kawasan maritim yang stabil melalui pembentukan 

berbagai kerjasama di bidang maritim.  

Kerjasama maritim dalam bingkai ASEAN dapat terlihat dari berbagai wadah 

kerjasama ASEAN yang mengusung isu kerjasama maritim, dalam agendanya 

misalnya ASEAN Regional Forum (ARF), ASEAN Defense Minister Meeting 

(ADMM) dan ASEAN Maritime Forum (AMF). Kedua wadah terdahulu yang disebut 

telah melembagakan kerjasama keamanan maritim, sementara AMF merupakan 

wadah baru yang tengah berupaya melembagakan pula kerjasama ASEAN lewat 

sejumlah agenda yang telah disusun.7  

Dengan adanya AMF di kawasan Asia tenggara ini dianggap sebagai mitra 

ketiga untuk memberikan solusi maupun dapat menyelesaikan permasalahan yang 

terjadi di kawasan maritim. Salah satu agenda yang telah disusun dalam pertemuan 

pertama yang melibatkan negara East Asia Summit (EAS) yaitu sepuluh negara 

                                                           
7 Association of Southeast Asian Nations: Chairman’s Statement, 2012, 1st Expanded ASEAN Maritim 

Forum Manila, dalam http://www.asean.org/1st-expanded-asean-maritim-forum-manila/ diakses pada 

30 Januari 2016 pukul 14.05 WIB 

http://www.asean.org/1st-expanded-asean-maritim-forum-manila/
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anggota ASEAN, Australia, China, India, Jepang, Selandia Baru, Republik Korea, 

Federasi Rusia dan Amerika Serikat serta Sekretariat ASEAN untuk memanfaatkan 

peluang dan mengatasi tantangan-tantangan bersama mengenai isu keamanan maritim 

serta peran dari AMF dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya 

pembangunan komunitas ASEAN dengan menyerukan perdamaian.  

Pembentukan AMF sendiri merupakan inisiasi dari Indonesia di mana pada 

pertemuan Konferensi Koordinasi Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN 

(ASEAN Security Community Plan of Action Coordinating Conference) di Sekretariat 

ASEAN tahun 2006, Indonesia mengusulkan untuk menyelenggarakan Workshop 

tentang pembentukan AMF.8 Kemudian Indonesia bekerjasama dengan Pemerintahan 

Jepang dengan menyelenggarakan Lokakarya Pembentukan ASEAN Martime Forum 

(AMF) di Batam, Indonesia pada tahun 2007 yang membahas mengenai pentingnya 

pembentukan AMF di bidang maritim mengingat sering terjadinya ancaman 

keamanan maritim. Pada pelaksanaan ASEAN Senior Officer Meeting (SOM) di 

Singapura pada tahun 2008, Indonesia mengajukan konsep mengenai pembentukan 

AMF kemudian menjadi salah satu poin dalam cetak-biru Komunitas Politik-

Keamanan ASEAN yang disepakati dalam KTT ASEAN Ke-14 di Vietnam tahun 

2009. Selanjutnya pada pertemuan di Surabaya tahun 2010, forum tersebut membahas 

beberapa poin yaitu; masalah keamanan maritim perlu ditangani, menjajaki kerjasama 

                                                           
8 Kementerian PPN/Bappenas, 2014, Konsep Mainstreaming Ocean Policy dalam Rencana 

Pembangunan Nasional, dalam 

http://www.bappenas.go.id/files/3114/6225/6899/LAPORAN_AKHIR_OCEAN_POLICY.pdf diakses 

pada 6 Maret 2017 pukul 19.08 WIB 

http://www.bappenas.go.id/files/3114/6225/6899/LAPORAN_AKHIR_OCEAN_POLICY.pdf
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operasional yang dapat dikembangkan secara konkrit dan mengidentifikasi kerjasama 

di masa depan.  

Dijelaskan dalam Cetak Biru Komunitas Politik Keamanan ASEAN bahwa 

pembentukan AMF merupakan salah satu tindakan penting yang harus dilakukan 

mengingat isu yang bersifat lintas batas, karenanya harus dibahas dalam forum 

regional melalui suatu pendekatan yang menyeluruh. Indonesia menjadi pemikir 

utama dan mengadakan pertemuan pertama AMF pada tanggal 28 Juli 2010 di 

Surabaya.9 Dalam pertemuan pertama disebutkan bahwa hal-hal yang terkait dengan 

masalah keamanan maritim serta mengidentifikasi pekerjaan masa depan AMF yaitu 

dengan cara memperbaharui dan mengidentifikasi konsep dari AMF dengan sebaik 

mungkin untuk mengeksplorasi kemungkinan kerjasama maritim dalam 

pelaksanaannya.  

AMF merupakan salah satu perwujudan kebijakan regional Indonesia yang 

dapat menjadi solusi dalam konteks menjaga keamanan kawasan maritim sebagai 

medium pertahanan yang stabil. Selain itu, AMF sebagai salah satu perwujudan 

implementasi dari bagian politik luar negeri Indonesia untuk mencapai kepentingan 

nasional dalam memajukan kesejahteraan Indonesia dengan memanfaatkan sumber 

daya hayati yang melimpah di laut, sebagai perekat nusantara serta sebagai medium 

                                                           
9 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2010, 1st Meeting Of ASEAN Maritime Forum (AMF), 

dalam http://www.kemlu.go.id/en/berita/siaran-pers/Pages/1st-Meeting-Of-Asean-Maritime-Forum-

AMF.aspx diakses pada 16 Mei 2016  pukul 18.42 WIB 

http://www.kemlu.go.id/en/berita/siaran-pers/Pages/1st-Meeting-Of-Asean-Maritime-Forum-AMF.aspx
http://www.kemlu.go.id/en/berita/siaran-pers/Pages/1st-Meeting-Of-Asean-Maritime-Forum-AMF.aspx
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pertahanan.10 Berdasarkan uraian data di atas, hal yang menarik dalam penelitian ini 

yaitu terkait dengan masalah keamanan maritim yang sering terjadi wilayah perairan 

Indonesia di mana merupakan salah satu jalur perdagangan internasional yang 

berperan penting, sehingga mendorong Indonesia untuk membentuk sebuah forum 

untuk membahas lebih lanjut tentang isu-isu keamanan maritim karena selama ini 

penyelesaiannya hanya dengan menetapkan status quo tanpa penyelesaian yang jelas.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, untuk mempermudah penulis 

melakukan penelitian maka rumusan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah 

“Mengapa Indonesia Menginisiasi Pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF)?”.  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh 

penulis tujuan dari penelitian ini adalah penulis ingin mengetahui alasan Indonesia 

menginisiasi pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF) berdasarkan perspektif 

teori rezim internasional dalam mencapai kepentingan nasionalnya.  

 

                                                           
10 Kementerian PPN/Bappenas, 2014, Konsep Mainstreaming Ocean Policy Kedalam Rencana 

Pembangunan Nasional, dalam 

http://www.bappenas.go.id/files/3114/6225/6899/LAPORAN_AKHIR_OCEAN_POLICY.pdf hal 36-

38 diakses pada 28 Maret 2017 pukul 21.25 WIB 

http://www.bappenas.go.id/files/3114/6225/6899/LAPORAN_AKHIR_OCEAN_POLICY.pdf
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Secara Akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

referensi serta sebagai acuan bagi penempuh studi Hubungan Internasional 

terkait dengan politik luar negeri Indonesia dalam keamanan maritim.  

b. Secara Praktis, terkait dengan penelitian mengenai politik luar negeri 

Indonesia dalam keamanan maritim yaitu sebagai literatur penelitian 

selanjutnya terkait dengan penelitian mengenai politik keamanan maritim.  

 

1.4 Penelitian Terdahulu 

Untuk menunjang atau sebagai acuan penelitian, penulis juga menggunakan 

berbagai macam referensi mengenai permasalahan yang diangkat. Referensi yang 

digunakan ada yang sama dengan yang akan dibahas dan ada pula yang hampir sama 

namun yang membedakannya adalah kasus penelitiannya. Kegunaan lain dari adanya 

penelitian terdahulu selain menjadi bahan atau data bagi penulis, juga sebagai batasan 

pembahasan yang akan penulis teliti. Penulis lebih fokus terhadap politik luar negeri 

Indonesia dalam menginisiasi pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF).   

Pertama, sebuah jurnal dari Katinawati11 yang berjudul Peran ASEAN 

Maritime Forum (AMF) dalam Keamanan Perairan di Asia Tenggara dengan 

menggunakan konsep kerjasama internasional dan konsep organisasi internasional 

                                                           
11 Katinawati, Peran ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam Keamanan Perairan di Asia Tenggara, 

Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 1 No.3,  2013, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP - 

Universitas Mulawarman dalam http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-

content/uploads/2013/09/JURNAL%20(09-02-13-05-06-50).pdf diakses pada 12 Mei 2016 

http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/09/JURNAL%20(09-02-13-05-06-50).pdf
http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2013/09/JURNAL%20(09-02-13-05-06-50).pdf
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dan metode penelitian deskriptif analitik. Fokus penelitiannya adalah pada aspek 

peran dalam organisasi internasional merupakan salah satu konsep yang dapat 

membantu permasalahan pertahanan perairan Asia Tenggara yang melalui peran 

AMF yang memberikan tanggapan positif bagi anggota ASEAN terutama negara 

yang menggunakan jalur laut sebagai alat transportasi untuk perdagangan. Melalui 

peran AMF menurutnya, dapat mengatasi semua masalah yang berhubungan dengan 

maritim melalui usaha bersama, semangat kesetaraan dan kerjasama dalam rangka 

memperkuat landasan bagi terciptanya masyarakat yang makmur dan damai di 

kawasan Asia Tenggara.  

Asia Tenggara dipandang sebagai kawasan strategis karena memiliki jalur 

perdagangan internasional yang kemudian menjadikan jalur ini rawan akan kejahatan, 

seperti perompakan, penyelundupan senjata dan ancaman lainnya dengan. Melalui 

AMF diharapkan dapat mengatasi semua masalah menyangkut keamanan maritim 

demi menjalin kerjasama yang saling menguntungkan bagi negara anggota ASEAN 

untuk mempromosikan pembangunan kawasan yang stabil dan dinamis.  

Persamaannya terletak pada sama-sama membahas mengenai peran AMF 

dalam mengatasi ancaman keamanan maritim di Asia Tenggara, namun pada tulisan 

ini peneliti menggunakan studi kasus keamanan maritim di Indonesia. Perbedaannya 

terletak pada konsep yang digunakan yaitu teori rezim internasional, konsep politik 

luar negeri dan konsep kepentingan nasional.   
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Kedua, sebuah jurnal oleh Makmur Keliat12 dengan judul Keamanan Maritim 

dan Implikasi Kebijakannya bagi Indonesia menggunakan konsep maritime security. 

Jurnal ini membahas mengenai konsep maritime security dan bagaimana 

penerapannya di Indonesia yang terdiri dari kajian keamanan, menguraikan konsep 

maritime security di kancah internasional dan mengidentifikasi tantangan perjalanan 

dari konsep maritime security bagi Indonesia. Menurutnya, kebutuhan penguatan 

dalam kerjasama keamanan maritim sangat penting terkait dengan memperkuat klaim 

pemilikan terhadap pulau-pulau terluar yang dapat mempengaruhi luas wilayah 

geografis konsep negara kepulauan. Kerjasama keamanan harus dimulai dari 

pengidentifikasian kepentingan maritim bagi Indonesia baik dalam masa damai 

ataupun dalam masa perang.  

Persamaannya terletak dari studi kasus yang sama-sama membahas mengenai 

keamanan maritim  sedangkan perbedaan terletak pada penelitian ini lebih fokus pada 

keamanan maritim di Indonesia dengan menggunakan teori rezim internasional, 

konsep politik luar negeri dan konsep kepentingan nasional sebagai tambahannya.  

Ketiga, tesis yang diteliti oleh Richarunia Wenny Ikhtiari13 dengan judul 

Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menanggulangi Ancaman Non-

                                                           
12 Makmur Keliat, Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya bagi Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Vol. 13,  No. 1, Juli 2009, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional, FISIP - Universitas 

Indonesia, Jakarta dalam https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10970/8211 diakses pada 12 Mei 

2016 
13 Richarunia Wenny Iktiari, 2011, Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menanggulangi 

Ancaman Non-Traditional Security (Studi Kasusu:Illegal Fishing Periode Tahun 2005-2010), Tesis 

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, FISIP - Universitas Indonesia Jakarta dalam 

http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20291549-T%2029644-Strategi%20keamanan-full%20text.pdf 

diakses pada 12 Mei 2016 

https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10970/8211
http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20291549-T%2029644-Strategi%20keamanan-full%20text.pdf
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Traditional Security (Studi Kasus: Illegal Fishing Periode Tahun 2005-2010) dengan 

menggunakan konsep maritime security. Dalam tulisan tersebut, penulis 

menggunakan metode penelitian eksplanatif dan menganalisa bahwa adanya 

lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengamanan dan pengelolaan laut, 

ternyata tidak menjamin berkurangnya aktivitas ancaman laut, karena adanya 

perbedaan dalam koordinasi peran dan tugas pokok masing-masing yang kurang jelas. 

Maka dalam mengatasi keamanan laut Indonesia serta pembangunan ekonomi 

berbasis maritim yang dibutuhkan adalah membaiknya peran law enforcement yang 

efektif dan efisien dalam mengatasi isu tersebut secara tegas, dan tepat. Sehingga 

koordinasi di lembaga negara mengenai pertahanan dan pengelolaan laut dapat 

terwujud. Selain itu dengan adanya peran masyarakat dan pemerintah dapat 

memahami arti penting kelautan yang dapat menumbuhkan jiwa kemaritiman yang 

dapat membawa kepada kebijakan kelautan yang direalisasikan lebih lanjut pada 

strategi keamanan maritim dalam mencegah adanya peningkatan ancaman asing di 

wilayah kedaulatan perairan Indonesia baik melalui operasi keamanan laut, maupun 

koordinasi dengan standarisasi yang jelas dan tepat.  

Perbedaannya terletak pada studi kasus di mana dalam penelitian ini penulis 

lebih fokus pada kepentingan nasional Indonesia dalam pembentukan ASEAN 

Maritime Forum (AMF) bagi stabilitas keamanan maritim di wilayah Indonesia 

dengan menggunakan teori rezim internasional, konsep politik luar negeri dan konsep 

kepentingan nasional. Sedangkan persamaannya terletak pada sama-sama 

menganalisis mengenai isu keamanan maritim di wilayah Indonesia.  
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Keempat, sebuah tesis oleh Caesar Ardian Oktawa14 yang berjudul Kajian 

Kebijakan Pertahanan Indonesia terhadap Keamanan Maritim di Era Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. 

Fokus penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu menyangkut bidang pertahanan 

maritim dengan kondisi geografis Indonesia yang didominasi perairan jika dilihat 

pada sisi lain, menjadikan potensi-potensi ancaman terhadap keamanan nasional 

cukup besar mengingat pihak-pihak luar yang melewati perairan Indonesia juga 

banyak. Letak komitmen pemerintah menjadi sangat penting dalam menaruh 

perhatian yang tinggi terhadap militer sebagai alat penjamin keamanan nasional. 

Kebijakan pertahanan negara kemudian menjadi satu bagian yang kuat apabila 

pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat serta diikuti dengan orientasi 

dari kebijakan pertahanan terhadap sektor maritim yang sesuai dengan kebutuhan dan 

kekuatan maritime Indonesia memiliki persenjataan yang berkualitas tetapi bukan 

hanya meliputi personil, namun juga terkait dengan saranan pertahanan. Adanya TNI 

Angkatan Laut sebagai alat pertahanan negara tidak akan mengalami kesulitas dalam 

menjalankan tugasdan fungsinya, sehingga diharapkan stabilitas keamanan maritim 

Indonesia akan semakin tercapai.  

Persamaan dalam tesis tersebut dengan tulisan ini adalah sama-sama 

membahas mengenai keamanan maritim namun perbedaannya terletak pada fokus 

kajian yang diuraikan oleh penulis, peneliti lebih cenderung fokus pada kepentingan 

                                                           
14 Caesar Ardian Oktawa, 2015, Kajian Kebijakan Pertahanan Indonesia terhadap Keamanan Maritim 

di Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Tesis Jurusan Hubungan Internasional, FISIP - 

Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 
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dan alasan Indonesia dalam pembentukan AMF dengan menggunakan teori rezim 

internasional, konsep kepentingan nasional serta konsep politik luar negeri sedangkan 

dalam tesis tersebut penulis lebih mengarah pada penerapan kebijakan pertahaan 

melalui program pertahanan dan anggaran pertahanan pada era Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono.  

Kelima, skripsi oleh Intan Sarah Augusta15 yang berjudul Kerjasama 

Keamanan Maritim Indonesia-Australia dalam Kerangka Perjanjian Lombok dengan 

metode penelitian kualitatif menggunakan konsep pertahanan dan keamanan, teori 

geopolitik dan konsep kepentingan nasional. Menurutnya, kerjasama antara Indonesia 

dengan Australia sama-sama berjuang untuk mewujudkan kepentingan nasional 

masing-masing negara dalam menjaga keamanan wilayahnya. Melalui perjanjian 

Lombok disebutkan bahwa kerjasama bilateral untuk meningkatkan keselamatan 

maritime dan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan maritim maka program-

program yang dilakukan yaitu meliputi latihan bersama oleh TNI Angkatan Laut dan 

RAN Australia, latihan patroli bersama kedua angkatan laut masing-masing negara, 

Join Rescue SAR dan AMSA, serta pemberian dana bantuam Australia untuk 

Indonesia melalui program keselamatan penerbangan dan maritim digunakan untuk 

pemasangan Global Maritime Distress System (GMDSS). Kerjasama ini dapat 

dikatakan cukup berhasil terlihat dari peningkatan jumlah imigran gelap yang berhasil 

ditangani oleh pemerintah Indonesia, namun dalam pelaksanaannya masih banyak 

                                                           
15 Intan Sarah Augusta, 2014, Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia dalam Kerangka 

Perjanjian Lombok, Skripsi Jurusan Hubungan Internasional, FISIP - Universitas Komputer Indonesia 

Bandung. 
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hambatan dan keterbatasan yang dialami oleh kedua negara agar tercapai hasil yang 

diharapkan dalam mewujudkan kepentingan nasional kedua negara.  

Persamaan dalam tulisan ini adalah sama-sama membahas mengenai 

kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Indonesia melalui kerjasama maritim 

dan menggunakan konsep kepentingan nasional, sedangkan perbedaannya peneliti 

lebih fokus pada alasan Indonesia menginisiasi pembentukan ASEAN Maritime 

Forum (AMF).  

 

Tabel 1.1 Posisi Penelitian 

No. 
Nama Peneliti 

(Judul Penelitian) 

Pendekatan 

(Metodologi) 
Hasil Penelitian 

 

1. 

 

Katinawati (Peran 

ASEAN Maritime 

Forum (AMF) 

dalam Keamanan 

Perairan di Asia 

Tenggara) 

 

Konsep Kerjasama 

Internasional dan 

Konsep Organisasi 

Internasional 

(Deskriptif Analitik) 

 

Asia Tenggara dipandang 

sebagai kawasan yang strategis 

karena memiliki jalur 

perdagangan internasional yang 

memiliki nilai ekonomi yang 

tinggi sehingga tidak luput dari 

kejahatan seperti perompakan, 

penyelundupan senjata, dsb. 

Pembentukan AMF diharapkan 

mampu memperhatikan wilayah 

keamanan lautnya serta dapat 

menciptakan keamanan yang 

stabil dan melancarkan kegiatan 

ekonomi. 
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2. 

 

Makmur Keliat 

(Keamanan 

Maritim dan 

Implikasi 

Kebijakannya bagi 

Indonesia) 

 

Konsep Keamanan 

Maritim 

 

Kemanan maritim secara 

konseptual lebih menitikberatkan 

pada keamanan non-tradisional. 

Perhatian utama dari kerjasama 

regional keamanan maritim 

regional umumnya memberikan 

penekanan bukan pada ocean 

boundary making dan ownership 

melainkan pada aspek kerjasama 

teknis-fungsional. 

 

3. 

 

Richarunia Wenny 

Ikhtiari (Strategi 

Keamanan Maritim 

Indonesia dalam 

Menanggulangi 

Ancaman Non-

Traditional 

Security, Studi 

Kasus: Illegal 

Fishing Periode 

Tahun 2005-2010) 

 

Konsep Maritime 

Security 

(Eksplanatif) 

 

Letak geografis perairan 

Indonesia diantara dua benua 

(Asia-Australia) dan dua 

samudera (Pasifik-Hindia) serta 

merupakan penghubung antara 

Blok Barat (Eropa) dan Blok 

Tiimur (Asia), menjadikan 

perairan Indonesia banyak 

dilintasi kapal asing. 

 

4. 

 

Caesar Ardian 

Oktawa (Kajian 

Kebijakan 

Pertahanan 

Indonesia terhadap 

Keamanan Maritim 

di Era Presiden 

Susilo Bambang 

Yudhoyono) 

 

Konsep Kebijakan 

Pertahanan 

(Kualitatif) 

 

Tingkat  persenjataan dan 

kemampuan dari TNI Angkatan 

Laut menjadikan salah satu 

faktor yang menentukan sejauh 

mana kualitas kekuatan maritim 

yang menjadikan kebijakan 

utama pemerintah sebagai 

landasan dari terciptanya kualitas 

pertahanan yang unggul. 
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5. 

 

Intan Sarah 

Augusta 

(Kerjasama 

Keamanan Maritim 

Indonesia-Australia 

dalam Kerangka 

Perjanjian Lombok) 

 

Konsep Pertahanan 

dan Keamanan, 

Teori Geopolitik dan 

Konsep Kepentingan 

Nasional (Kualitatif) 

 

Kerjasama keamanan antara 

Indonesia - Australia telah 

berlangsung cukup lama 

sehingga terjalin interoperabilitas 

yang merupakan kapasitas dari 

suatu sistem yang dapat 

berinteraksi dengan sistem 

lainnya melalui kesepakatan 

bersama. 

 

6. 

 

Mirna Yuniati 

(Politik Luar 

Negeri Indonesia 

dalam Menginisiasi 

Pembentukan 

ASEAN Maritime 

Forum (AMF))  

 

Konsep Kepentingan 

Nasional, Konsep 

Politik Luar Negeri 

dan Teori Rezim 

Internasional  

(Eksplanatif)  

 

Pembentukan ASEAN Maritime 

Forum (AMF) dianggap sebagai 

suatu pembentukan rezim yang 

menekankan pada eksistensi 

suatu negara yaitu Indonesia 

untuk diakui sebagai negara yang 

mampu memiliki aturan tegas 

terkait mengenai standar 

keamanan di bidang maritim 

dalam pelanggarannya tanpa 

memihak siapa pun, mengingat 

sumber daya laut yang melimpah 

yang termasuk dalam klasifikasi 

kepentingan nasional menurut 

Holsti yaitu, core values yang 

erat kaitannya dengan short-term 

untuk melindungi kedaulatan 

maritim, middle-range objectives 

sebagai pemanfaatan sumber 

daya hayati untuk perbaikan 

derajat perekonomian yang baik 

dan long-range goals untuk 

menciptakan stabilitas keamanan 

maritime melalui pembentukan 

ASEAN Maritime Forum (AMF). 
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1.5 Landasan Teori dan Konsep 

1.5.1 Konsep Kepentingan Nasional  

Negara menetapkan kepentingan-kepentingan nasionalnya dan menentukan 

cara bagaimana kepentingan tersebut dapat dicapai dengan menggunakan kebijakan 

nasional yang sudah disepakati. Dalam hal ini, peran negara sebagai aktor utama 

dalam mengambil keputusan dan memerankan peran penting dalam sistem 

internasional akan berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya.16 Kepentingan 

nasional tercipta dari adanya kebutuhan suatu negara, baik dari politik-ekonomi, 

militer, sosial-budaya. Pelaksanaan kepentingan nasional dapat berupa kerjasama 

bilateral maupun multilateral sesuai dengan hasil keputusan kebijakan nasional.  

Thomas Hobbes menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung 

wilayah, penduduk dan cara hidup yang khas dan berharga, karena negara merupakan 

suatu yang vital bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin 

alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, 

kehidupan masyarakat jadi terbatasi.17 Masing-masing negara saling berinteraksi 

sejalan dengan upaya mengembangkan kebijakan luar negeri serta menyelenggarakan 

agenda politik dalam rangka menjangkau kepentingan nasional yang telah ditetapkan. 

Meski dalam kerjasama tersebut kerap kali terjadi persaingan, permusuhan, 

pertentangan, kekhawatiran hingga terjadinya perang, tetapi konsep kepentingan 

                                                           
16 Dennis J.D. Sandole, 2003, combating Crime In Southeastern Europe: An Integrated Coordinated, 

Multilevel Approach diakses dalam http://scar.gmu.edu/Reichen4.pdf pada 7 Maret 2017 pukul 20.47 

WIB 
17 Robert Jackson & Georg Sorensen, 2009, Pengantar Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, hal. 89 

http://scar.gmu.edu/Reichen4.pdf
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nasional tetap menjadi tonggak utama bagi para pembuat keputusan dalam proses 

pembuatan kebijaksanaan luar negeri.  

Morgenthau menyatakan bahwa tujuan negara dalam politik internasional 

adalah untuk mencapai “kepentingan nasional” dan negara-negarawan yang berhasil 

dalam sejarah adalah mereka yang berusaha memelihara “kepentingan nasional”.18 

Tujuan tersebut atara lain untuk peningkatan kesejahteraan rakyat baik secara 

individu maupun keseluruhan yang dapat dicapai melalui jangka pendek ataupun 

jangka panjang. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan 

perilaku luar negeri suatu negara untuk mencapai power yang dapat mengembangkan 

dan memelihara perilaku suatu negara terhadap negara lain. Kekuasaan dan 

kepentingan nasional dianggap sebagai sarana sekaligus tujuan dari tindakan suatu 

negara untuk bertahan hidup dalam politik internasional.19  

K.J Holsti mengidentifikasikan kepentingan nasional dalam tiga klasifikasi 

yaitu core values atau sesuatu yang dianggap paling vital bagi negara dan 

menyangkut eksistensi suatu negara, jangka waktu yang dibagi menjadi tiga yaitu 

jangka pendek (short-term) dalam hal ini saling berkaitan dengan core values, jangka 

menengah (middle-range objectives) yang biasanya menyangkut kebutuhan 

memperbaiki derajat perekonomian, jangka panjang (long-range goals) merupakan 

                                                           
18 Hans J. Morgenthau, The America Political Science Review; The Mainsprings of American Foreign 

policy The National Interest Vs. Moral Abstractions, Vol. XLIV, No. 4 (Desember 1950), University 

of Chicago, hal. 834 dalam 

https://canvas.harvard.edu/courses/5110/files/1090828/download?verifier=M7uRlKqJZVQ6hZpr2fc0b

lTECWWyNNRiF5aG8NqY&wrap=1  pada 6 Maret 2017 pukul 17.20 WIB 
19 Jack C. Plano dan Roy Olton, 1990, Kamus Hubungan Internasional. Bandung: Abardin, hal. 11 

https://canvas.harvard.edu/courses/5110/files/1090828/download?verifier=M7uRlKqJZVQ6hZpr2fc0blTECWWyNNRiF5aG8NqY&wrap=1
https://canvas.harvard.edu/courses/5110/files/1090828/download?verifier=M7uRlKqJZVQ6hZpr2fc0blTECWWyNNRiF5aG8NqY&wrap=1
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sesuatu yang bersifat ideal bagi suatu negara misalnya keinginan untuk mewujudkan 

perdamaian dan ketertiban dunia.20  

Melalui core values, Indonesia dalam pencapaiannya dengan cara 

mempertahankan dan melindungi wilayah kedaulatan maritimnya, menindak secara 

tegas apabila terjadi pelanggaran di wilayah perairannya. Dalam kaitannya dengan 

short-term yaitu karena Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan yang 

memiliki beragam etnis dan budaya sehingga hal itu menjadikan Indonesia sebagai 

perekat nusantara yang menjadikan negaranya harus ada tekad kuat untuk 

mempertahankannya. Middle-term berkaitan tentang pencapaian untuk memperbaiki 

derajat perekonomian yang lebih baik ditunjukkan Indonesia melalui pemanfaatan 

sumber daya hayati yang beragam di wilayah perairan Indonesia yang tentunya 

dilakukan dengan cara yang baik dan benar tanpa harus merusak atau mengeksploitasi 

populasi yang ada.  

Long-range goals dicapai Indonesia dengan menginiasiasi pembentukan AMF 

mengingat pentingnya untuk menjaga keamanan maritim untuk kelancaran 

perdagangan internasional. Dari tiga klasifikasi yang sudah diuraikan oleh peneliti, 

Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya dengan cara menginisiasi 

pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF) untuk mewujudkan stabilitas 

keamanan maritim yang aman. Hal ini dengan adanya kepentingan nasional Indonesia 

untuk mendorong pembentukan AMF adalah untuk mengelola semua potensi guna 

                                                           
20 Banyu Perwita, Op. Cit., hal. 13 
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memajukan kesejahteraan bangsa karena Indonesia sadar bahwa pentingnya stabilitas 

keamanan maritim.21  

1.5.2 Konsep Politik Luar Negeri  

Dalam pengertian luas, politik luar negeri adalah pola perilaku yang 

diwujudkan oleh suatu negara sewaktu memperjuangkan kepentingannya dalam 

hubungannya dengan negara lain.22 Politik luar negeri berkaitan dengan proses 

pengambilan keputusan yang melalui serangkaian tindakan khusus. Analisa kebijakan 

luar negeri adalah usaha untuk mendapatkan penjelasan yang rasional mengapa suatu 

negara berperilaku demikian. Kebijakan luar negeri merupakan aktualisasi dari politik 

luar negeri suatu negara yang di dalamnya terdapat kepentingan nasional sebagai 

akumulasi keragaman kepentingan masyarakat. Politik luar negeri yang dikeluarkan 

oleh suatu negara dimaksudkan untuk tercapainya kesejahteraan rakyat negara 

tersebut. Indonesia sebagai suatu entitas dalam merumuskan politik luar negerinya 

berdasar pada perubahan yang terjadi di dunia internasional dan domestik.  

Definisi politik luar negeri menurut Miriam Budiarjo adalah suatu kumpulan 

yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok dalam usaha memiliki tujuan, 

kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya23 dalam artian 

bahwa politik luar negeri memiliki tujuan dalam pelaksanaannya. Politik luar negeri 

adalah sebagai reaksi terhadap perubahan lingkungan internasional dalam bentuk 

                                                           
21 Kementerian PPN/Bappenas, 2014, Konsep Mainstreaming Ocean Policy Kedalam Rencana 

Pembangunan Nasional, dalam 

http://www.bappenas.go.id/files/3114/6225/6899/LAPORAN_AKHIR_OCEAN_POLICY.pdf hal 36-

38 diakses pada 31 Maret 2017 pukul 02.17 WIB 
22 Carlon Clymer Rodee, et al., 1993, Pengantar Ilmu Politik, Jakarta: Rajawali Pers, hal. 613 
23 Miriam Budiarjo, 1995, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hal. 12 

http://www.bappenas.go.id/files/3114/6225/6899/LAPORAN_AKHIR_OCEAN_POLICY.pdf
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strategi dan rencana yang dirumuskan oleh para pembuat kebijakan suatu negara 

dengan melibatkan semua pejabat dan badan administratif dalam suatu pemerintahan 

yang langsung maupun tidak langsung turut menyiapkan pembuat keputusan. Secara 

umum, politik luar negeri merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta 

sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional 

di dalam peraturan internasional sekaligus untuk menentukan keterlibatan suatu 

negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya.  

Salah satu cara untuk memahami konsep politik luar negeri adalah dengan 

memisahkannya dalam dua komponen yaitu politik dan luar negeri.24 Politik adalah 

seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak atau seperangkat aksi 

yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan 

dasar untuk memilih tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mecapai 

suatu tujuan. Luar negeri yang berarti merupakan wilayah kedaulatan yang dimiliki 

oleh suatu negara. Kesimpulannya bahwa politik luar negeri yaitu seperangkat 

pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara.  

Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan 

kondisi di masa depan suatu negara di mana pemerintah melalui para pembuat 

kebijakan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara lain 

dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain.25 Kepentingan politik 

luar negeri Indonesia dalam hubungan internasioal pada umumnya dipandang sebagai 

                                                           
24 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2006, Pengantar Ilmu Hubungan 

Internasional, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hal. 47-48 
25 Ibid., hal. 51 
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penyambung kehendak nasional kedalam dunia internasional. Politik luar negeri 

mempunyai kewajiban dalam hubungan internasional untuk bisa menjadi penjelasan 

dalam kepentingan nasionalnya agar bisa dimengerti dan tidak disalah artikan oleh 

negara-negara lain. Melalui pembentukan AMF yang diprakarsai oleh Indonesia 

dapat diharapkan dengan kehadiran AMF dapat menciptakan stabilitas keamanan 

maritim mengingat seringkali terjadinya kejahatan transnasional yang dapat 

merugikan Indonesia itu sendiri.  

1.5.3 Rezim Internasional 

Stephen D. Krasner mendefinisikan rezim internasional sebagai suatu prinsip, 

norma, peraturan dan prosedur pembuat keputusan di mana semua tujuan para aktor 

negara berkumpul dalam hubungan internasional.26 Dengan kata lain, bagaimana 

ketaatan negara anggota terhadap suatu rezim internasional dalam mewujudkan 

kepentingan mereka. Sebuah rezim diorganisasikan dengan perjanjian antarnegara, 

sehingga dapat menjadi sumber utama hukum internasional formal. Adanya faktor 

penyebab pembentukan rezim melalui perilaku individu, birokrasi tertentu dan 

organisasi internasional serta negara-negara dapat memainkan peran dalam 

pembentukan rezim tersebut.  

Artinya dalam menjalankan suatu rezim internasional untuk mewujudkan 

kepentingan mereka diperlukan ketaatan dari anggota suatu rezim tersebut, sehingga 

                                                           
26 Karen Mingst, Essentials Of International Relations, W.WNorton & Company,  New York, 1998. 

Page 245 dalam 

https://archive.org/stream/EssentialsOfInternationalRelationsMINGSTKarenA./Essentials%20of%20In

ternational%20Relations%20-

%20MINGST%2C%20Karen%20A.#page/n131/mode/2up/search/international+regimes diakses pada 

12 Mei 2016 pukul 16.07 WIB 

https://archive.org/stream/EssentialsOfInternationalRelationsMINGSTKarenA./Essentials%20of%20International%20Relations%20-%20MINGST%2C%20Karen%20A.#page/n131/mode/2up/search/international+regimes
https://archive.org/stream/EssentialsOfInternationalRelationsMINGSTKarenA./Essentials%20of%20International%20Relations%20-%20MINGST%2C%20Karen%20A.#page/n131/mode/2up/search/international+regimes
https://archive.org/stream/EssentialsOfInternationalRelationsMINGSTKarenA./Essentials%20of%20International%20Relations%20-%20MINGST%2C%20Karen%20A.#page/n131/mode/2up/search/international+regimes
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rezim dapat dikatakan sebagai pembentuk perilaku dari negara-negara penyusunnya. 

Kehadiran rezim ini memberi pengaruh terhadap hubungan antar negara maupun 

antar aktor dalam politik internasional, dalam kaitannya dengan AMF diharapkan 

mampu menjadi wadah untuk membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan 

masalah keamanan maritim untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain peran dari 

AMF adalah untuk menjaga kestabilan keamanan maritim yang aman dan terkendali 

mengingat munculnya berbagai ancaman yang sudah banyak terjadi khususnya di 

Indonesia.  

Negara yang menjadi aktor dalam rezim internasional seringkali menjadi 

permasalahan umum, mengingat negara memiliki kepentingannya masing-masing. 

Negara tentunya ingin memaksimalkan pengaruhnya di dunia internasional sehingga 

kepentingan nasionalnya dapat terpenuhi.27 Rezim internasional pada umumnya 

bersifat transparan dan informatif, sehingga pihak terkait dapat mengira-ngira 

keuntungan yang didapat pihak lainnya. Kekhawatiran terhadap keuntungan yang 

didapat pihak lain maupun keuntungan yang didapat oleh pihak negara mereka 

sendiri. Pada akhirnya muncul sikap egoisme pada aktor yang kemudian hal ini 

menjadi penghalang dari terwujudnya kerjasama.  

Menurut pandangan realis bahwa politik dunia terdiri dari anarki internasional 

yang pada dasarnya konfliktual dan menyelesaikan konflik internasional melalui 

                                                           
27 Stephen D. Krasner, 1982, Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening 

Variables Page 197 dalam http://www.ir.rochelleterman.com/sites/default/files/krasner%201982.pdf 

diakses pada 9 Mei 2016 pukul 21.09 WIB 

http://www.ir.rochelleterman.com/sites/default/files/krasner%201982.pdf
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perang.28 Kaum realis meyakini bahwa tujuan kekuasaan, alat-alat kekuasaan dan 

penggunaan kekuasaan merupakan fokus utama dalam aktivitas politik. Kaum realis 

juga memiliki penilaian yang tinggi pada nilai-nilai keamanan nasional, kelangsungan 

hidup negara dan stabilitas serta ketertiban internasional. Dengan demikian, kaum 

realis berasumsi bahwa politik dunia berkembang dalam anarki internasional yaitu 

sistem tanpa adanya kekuasaan yang berlebihan, tidak ada pemerintahan dunia. 

Menurut Thomas Hobbes negara dipandang sebagai pelindung wilayahnya, 

penduduknya dan cara hidupnya yang khas dan berharga.  

Menurut pandangan realis yang mengatakan bahwa kondisi alamiah negara-

negara di dalam sistem internasional adalah anarkis karena disebabkan negara-negara 

berpikiran untuk mendapatkan keuntungan saja, seperti posisi mereka terhadap 

negara lain di dalam suatu sistem. Negara merasa enggan untuk turut serta dalam 

perjanjian dengan alasan untuk menghindari akibat yang nantinya akan ditanggung 

bersama untuk memelihara suatu rezim. Namun di samping itu, realis percaya bahwa 

keberadaan rezim adalah wajar. Kepentingan rezim muncul karena adanya 

ketidakpuasan dengan konsep dominan dari aturan internasional, kewenangan dan 

organisasi. Kehadiran suatu rezim berisikan perjanjian multilateral yang dapat 

menggantikan perjanjian bilateral yang berisikan standar yang dapat diterapkan 

                                                           
28 Robert Jackson & Georg Sorensen, 2009, Pengantar Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, hal. 135 



25 

 

secara efesien. Dengan demikian rezim membantu aktor-aktor yang terlibat 

didalamnya untuk mendapatkan kepentingan melalui perilaku kolektif.29 

Rezim menjalankan fungsi penting yang dibutuhkan dalam hubungan antar 

negara yang dianggap perlu karena untuk menciptakan standar global dalam bidang 

politik maupun ekonomi. Seiring perkembangan jaman dan berbagai bentuk ancaman 

yang mengganggu stabilitas keamanan maritim, Indonesia kemudian mengusulkan 

pembentukan suatu rezim internasional yaitu ASEAN Maritime Forum (AMF) 

sebagai wadah untuk mendiskusikan mengenai konflik yang terjadi di wilayah 

maritim dan penanggulangan permasalahan keamanan wilayah maritim sekaligus 

sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia.  

Dengan hadirnya AMF dianggap sebagai suatu pembentukan rezim baru 

untuk mengatasi berbagai macam masalah keamanan yang terjadi di kawasan maritim 

di mana menurut pandangan realis, suatu negara dalam sistem internasional hanya 

berpikiran untuk mendapatkan keuntungan semata saja namun dianggap wajar karena 

dapat membantu aktor-aktor yang terlibat di dalamnya untuk mendapatkan 

keuntungan. Oleh sebab itu, keuntungan yang didapat dari terbentuknya AMF bagi 

Indonesia salah satunya yaitu untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan 

menciptakan suatu kawasan maritim yang stabil agar jalur perdagangan berjalan 

sebagaimana mestinya.  

 

                                                           
29 Iva Rachmawati, 2012, Memahami Perkembangan Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta: 

Aswaja Pressindo, hal. 109 
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1.6 Metode Penelitian  

1.6.1 Level Analisa  

Level analisa yang digunakan penulis adalah induksionis, dimana penulis 

mencoba untuk membahas hubungan antara dua variabel dengan mengaitkan segala 

hubungan yang memungkinkan penulis untuk mendapatkan informasi dan 

menyampaikan kepada pembaca. Induksionis adalah jika unit eksplanasinya lebih 

tinggi dari tingkat analisanya.30 Unit analisa dalam penelitian ini adalah alasan 

Indonesia menginisiasi pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF) yang termasuk 

dalam level negara-bangsa, sedangkan unit eksplanasinya adalah pembentukan 

ASEAN Maritime Forum (AMF) yang mencakup level sistem regional.  

1.6.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti berupa eksplanatif, yaitu berupaya 

untuk menggambarkan alasan Indonesia dalam menginisiasi pembentukan ASEAN 

Maritime Forum (AMF) yang dalam penelitiannya banyak digunakan pada penelitian 

yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih gejala atau 

variabel.31  

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data  

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti menggunakan teknik 

library research atau studi kepustakaan. Data yang akan peneliti dapatkan dari buku-

buku, surat kabar, jurnal, tesis maupun situs-situs media terpercaya yang kemudian 

                                                           
30 Mohtar Mas’oed, 1990, Ilmu Hubungan Internasional (Disiplin dan Metodologi), Yogyakarta: PT. 

Pustaka LP3ES 
31 Ulber Silalahi, 2012, Metode Penelitian Sosial, Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 31 
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dipaparkan dalam bentuk uraian lalu dianalisis, selanjutnya akan menghasilkan 

kesimpulan yang menjelaskan masalah yang akan diteliti.  

1.6.4 Teknik Analisa Data  

Penulis menggunakan teknik analisisa data yang digunakan untuk menguji 

hipotesa yang telah dibentuk berupa teknik induksionis yaitu data mengenai 

fenomena yang dikumpulkan dengan teliti, dipilah, dikelompokkan, dianalisis secara 

lengkap, rigit dan kronologis yang kemudian mempengaruhi proses pembentukan 

generalisasi sebagai hasil akhir dari penelitian tersebut.  

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar pembahasan tidak terlalu meluas dan kompleks, maka penulis 

membatasi pembahasan pada skripsi ini sebagai berikut:  

1.6.5.1 Batasan Waktu 

Penulis hanya mengangkat atau membahas mengenai alasan Indonesia 

menginisiasi pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF) periode tahun 2006 - 

2010, tahun 2006 karena pada pertemuan Konferensi Koordinasi Rencana Aksi 

Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community Plan of Action 

Coordinating Comference) Indonesia mengusulkan untuk menyelenggarakan 

pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF) kemudian selanjutnya pada tahun 

2010 secara resmi diselenggarakan pertemuan pertama ASEAN Maritime Forum 

(AMF) di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.  
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1.6.5.2 Batasan Materi  

Penulis hanya berfokus pada alasan Indonesia menginisiasi pembentukan 

ASEAN Maritime Forum (AMF) dalam menjaga stabilitas keamanan maritim di 

Indonesia yang merupakan salah satu politik luar negeri yang digunakan untuk 

mencapai kepentingan nasionalnya.  

 

1.7 Hipotesa  

Alasan Indonesia dalam menginisiasi pembentukan ASEAN Maritime Forum 

(AMF) dilihat dari perspektif rezim internasional, Indonesia ingin menunjukkan jati 

diri atau eksistensi bahwa Indonesia yang dikenal memiliki wilayah perairan yang 

luas mampu menciptakan kawasan maritim yang aman dengan struktur dan aturan 

yang telah ditetapkan dengan tegas untuk melindungi kawasan maritimnya. ASEAN 

dianggap lamban dalam menyikapi pemasalahan yang terjadi di wilayah maritim, 

karena selama ini hanya membentuk forum-forum dialog untuk membahas mengenai 

isu-isu maritim misalnya pada setiap masalah territorial maritim selalu diselesaikan 

dengan cara menetapkan status quo tanpa ada penyelesaian yang jelas. Pembentukan 

ASEAN Maritime Forum (AMF) yang diinisiasi oleh Indonesia lebih menekankan 

pada kepentingan dalam penetapan perbatasan secara tegas yang tidak boleh 

diganggu oleh negara lain dan dianggap memiliki kesiapan dalam menanggapi isu 

keamanan maritim, mengingat pentingnya kepentingan nasional dari laut itu sendiri 

yaitu sebagai tempat sumber daya hayati yang melimpah, sebagai perekat nusantara 

serta sebagai medium pertahanan di mana dalam hal ini termasuk dalam tiga 
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klasifikasi kepentingan nasional menurut Holsti, core values yang sangat erat 

kaitannya dengan short-term yaitu untuk melindungi kedaulatan maritim dengan cara 

menindak secara tegas apabila terjadi pelanggaran di wilayah perairan, middle-range 

objectives berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hayati yang ada di laut untuk 

memperbaiki derajat perekonomian yang lebih baik, long-range goals ditunjukkan 

dengan menciptakan stabilitas keamanan maritim melalui pembentukan ASEAN 

Maritime Forum (AMF).  
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1.8 Sistematika Penulisan  

Penulis membagi tulisan ini ke dalam lima bab untuk memudahkan dalam 

memetakan dan mendeskripsikan mengenai permasalahan yang diteliti, kelima bab 

tersebut yakni: 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, penelitian terdahulu, landasan teori dan konsep, metode 

penelitian, hipotesa dan sistematika penulisan. 

BAB II MASALAH KEAMANAN MARITIM DAN INISIASI 

PEMBENTUKAN ASEAN MARITIME FORUM (AMF) 

Pada bab ini akan membahas mengenai konsep negara kepulauan Indonesia 

sehingga menjadikan kawasan Indonesia rawan menimbulkan ancaman, baik secara 

tradisional maupun non-tradisional. Ancaman tradisional yang meliputi konflik Laut 

Cina Selatan, konflik Ambalat, konflik Selat Malaka, Sengketa Laut Sulawesi dan 

Laut Mindanao. Ancaman non-tradisional meliputi penangkapan ikan secara ilegal, 

perompakan, penyelundupan manusia, penyelundupan narkoba, terorisme. Selain itu 

juga membahas mengenai dampak dari masalah keamanan maritim di Indonesia dam 

inisiasi pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF).  

BAB III KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA MELALUI 

PEMBENTUKAN ASEAN MARITIME FORUM (AMF) 

Pada ini berisi tentang politik luar negeri Indonesia sebelum Era Susilo 

Bambang Yudhoyono dan pencapaian kepentingan nasional Indonesia melalui politik 
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luar negeri era Susilo Bambang Yudhoyono melalui tiga klasifikasi yaitu core values 

dalam menjaga kedaulatan maritim, middle-range objectives dalam menjaga sumber 

daya alam di perairan dan long-range goals dalam menciptakan stabilitas keamanan 

maritim.  

BAB IV KONTINUITAS POLITIK LUAR NEGERI DALAM ASEAN 

POLITICAL SECURITY COMMUNITY (ASPC) 

Bab ini berisi mengenai ASPC sebagai awal penegasan ambisi politik luar 

negeri Indonesia dalam bidang keamanan serta AMF sebagai kontinuitas pelaksanaan 

politik luar negeri Indonesia sebagai rezim keamanan di Asia Tenggara. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran. 


