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BAB II 

MASALAH KEAMANAN MARITIM DAN INISIASI PEMBENTUKAN 

ASEAN MARITIME FORUM (AMF) 

 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum masalah keamanan maritim 

yang sering terjadi di kawasan perairan Asia Tenggara yang kemudian dalam hal ini 

Indonesia mengambil peran penting untuk mewujudkan stabilitas keamanan wilayah 

maritim demi tercapainya kepentingan nasional yang ditandai dengan pembentukan 

ASEAN Maritime Forum (AMF) mengingat ancaman keamanan maritim juga turut 

melanda wilayah maritim di Indonesia.  

 

2.1 Konsep Negara Kepulauan 

Konsep Negara Kepulauan, telah dilakukan Indonesia sejak tahun 1957 

melalui Deklarasi Djuanda. Konsep Negara Kepulauan ini berdasar atas kesatuan dari 

daratan dan lautan. Meskipun konsep ini telah digagas sejak tahun 1957, konsep 

Negara Kepulauan Indonesia belum dicantumkan dalam Konvensi Hukum Laut di 

tahun 1958. Tidak masuknya konsep Negara Kepulauan ini di Konvensi Hukum Laut, 

tidak membuat Indonesia untuk berhenti mengembangkan konsep ini. Indonesia tetap 

melakukan penerapan konsep Negara Kepulauannya. Proses panjang telah dilalui 
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Indonesia untuk mendapatkan pengesahan dan pengakuan sebagai Negara 

Kepulauan.32 

Pengakuan negara kepulauan bagi Indonesia akhirnya dilakukan dalam sidang 

terakhir di Montego Bay Jamaika pada tanggal 1 Desember 1982. Adanya pengakuan 

tersebut, Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang 

pengesahan konvensi PBB tentang hukum laut. Sejak pembentukan Undang-Undang 

tersebut, Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan hukum laut 

PBB 1982.33 

Indonesia ditetapkan sebagai negara kepulauan (archipelagic state) terbesar 

yang mempunyai kondisi geografis yang strategis. Indonesia dikatakan mempunyai 

posisi yang strategis karena wilayah Indonesia terletak pada posisi silang dunia, yaitu 

terletak di antara dua benua dan dua samudera. Posisi strategis tersebut menyebabkan 

laut yang terletak di anatara pulau-pulau menjadi jalur laut bagi lalu lintas pelayaran 

secara nasional maupun internasional. Sebagai negara berkepulauan, Indonesia 

mempunyai 17.504 pulau dengan luas perairan mencapai 5,9 juta km2  yang terdiri 

dari 2.012.392 km2 perairan pedalaman, 0,3 juta km2 laut teritorial dan 2,7 km2 laut 

                                                           
32 Hasbullah F. Sjawie, 1999, Konsep Negara Kepulauan pada Konferensi Hukum Laut Tahun 1958 

dan Tahun 1960, Konferensi Hukum Laut, Nomor 2 dalam 

http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/555/489 diakses pada 5 Januari 2018 pukul 18.04 

WIB 
33 Laksamana TNI Dr.Marsetio, 2015, Aktualisasi Peran Pengawasan Wilayah Laut dalam 

Mendukung Pembangunan Indonesia sebagai Negara Maritim yang Tangguh, hal. 2 dalam 

http://fri2016.uny.ac.id/sites/fri2016.uny.ac.id/files/5A2.%20MAKALAH%20%20DR.%20MARSETI

O.pdf diakses pada 5 Januari 2018 pukul 18.48 WIB 

http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/555/489
http://fri2016.uny.ac.id/sites/fri2016.uny.ac.id/files/5A2.%20MAKALAH%20%20DR.%20MARSETIO.pdf
http://fri2016.uny.ac.id/sites/fri2016.uny.ac.id/files/5A2.%20MAKALAH%20%20DR.%20MARSETIO.pdf
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Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).34 Laut Indonesia juga mempunyai garis pantai 

sepanjang kurang lebih 81.000 km2. Kawasan perairan Indonesia yang luas disebut 

sebagai kawasan perairan tropis yang berdaya dukung alam tinggi, sehingga menarik 

keinginan negara asing untuk masuk ke dalam perairan Indonesia.35 

Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia belum mampu menjadi sebuah 

negara maritim yang seutuhnya. Negara maritim adalah negara yang mampu 

memanfaatkan dan menjaga wilayah laut. Indonesia belum mampu memanfaatkan 

potensi sumber daya laut secara maksimal dan menjaga stabilitas kedaulatan 

kemananan wilayah perairannya. Pembentukan negara maritim bagi Indonesia 

membutuhkan sebuah kekuatan pertahanan. Jika Indonesia telah mempunyai 

pertahanan yang kuat, maka kedaulatan akan terlindungi dari ancaman luar dan 

Indonesia dapat dengan leluasa menjaga dan mengelola wilayah perairannya.36 

Laut yang berada di bawah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(NKRI) mempunyai empat fungsi vital, di antaranya adalah (1) integritas teritorial 

wilayah nasional adalah integrasi antara matra wilayah laut, wilayah darat dan 

wilayah udara, (2) sarana transportasi laut, (3) deposit sumber daya alam, (4) 

pertahanan dan keamanan negara. Empat fungsi vital tersebut merupakan fungsi 

eksistensial bagi keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan dan Negara 

                                                           
34 Naskah Akademik, 2015, Membentuk Sinergitas Ekonomi, Lingkungan, Hukum, Budaya, dan 

Keamanan untuk Menekankan Negara Maritim yang Bermartabat, Forum Rektor Indonesia diakses 

dalam 

http://fri2016.uny.ac.id/sites/fri2016.uny.ac.id/files/2.%20Laporan%20Pertanggung%20Jawaban%20F

RI%202015.pdf pada 5 Januari 2018 pukul 19.15 WIB 
35 Ibid., hal. 1 
36 Ibid., hal. 3 

http://fri2016.uny.ac.id/sites/fri2016.uny.ac.id/files/2.%20Laporan%20Pertanggung%20Jawaban%20FRI%202015.pdf
http://fri2016.uny.ac.id/sites/fri2016.uny.ac.id/files/2.%20Laporan%20Pertanggung%20Jawaban%20FRI%202015.pdf
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Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa adanya laut di bawah kedaulatan NKRI, maka 

Indonesia bukanlah negara kepulauan.37 

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia mempunyai 3 kegiatan 

pokok terhadap wilayah laut untuk menjadi negara maritim yang makmur, kuat dan 

mandiri yaitu: (1) Penegakan Kedaulatan (Sovereignty) terhadap wilayah perairan 

Indonesia; (2) Pelaksanaan Kewenangan (Sovereign Right) terhadap wilayah 

yuridiksi; dan (3) Exercise Kepentingan dilaut lepas (High Seas) dan dasar samudera 

(Seabed).38 Kegiatan pokok yang pertama adalah penegakan kedaulatan. Penegakan 

kedaulatan adalah hak berdaulat dari negara terhadap sebuah wilayah perairan. 

Kedaulatan tersebut mencakup tiga hal, yaitu (1) perairan kedalaman. Perairan yang 

secara penuh dikuasai oleh Indonesia. Negara asing tidak diperkenankan untuk 

memasukinya. Perairan pedalaman yang ada di Indonesia adalah Teluk Jakarta, Laut 

Madura dan Teluk Tomini, (2) perairan kepulauan. Wilayah perairan yang 

memberikan hal bagi kapal laut negara asing untuk melewati dan memanfaatkan 

potensi perikanan di perairan tersebut, (3) laut teritorial sampai batas 12 mil dari garis 

yang menghubungkan titik-titik terluar wilayah Indonesia.39 

Kegiatan pokok yang kedua adalah pelaksanaan kewenangan. Pelaksanaan 

kewenangan adalah hak untuk menerapkan kewenangan hukum yang berlaku 

dikawasan perairan yang menjadi wilayah yuridiksi. Kawasan perairan yuridiksi 

disebut sebagai zona. Kewenangan perairan yuridikti terbagi atas tida zona yaitu 

                                                           
37 Ibid., hal. 5-6 
38 Kementerian PPN/Bappenas, Op. Cit, hal. 122 
39 Ibid., hal. 123-124 
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Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen. Sedangkan 

kegiatan pokok yang ketiga adalah exercise kepentingan. Sebagai negara kepulauan 

terbesar, Indonesia perlu menunjukkan kepentingan terhadap pemanfaatan sumber 

daya alam yang ada di laut lepas ataupun dasar samudera.40 

 

2.2 Ancaman Keamanan Maritim di Asia Tenggara 

Kondisi keamanan global diwarnai oleh meningkatnya intensitas ancaman 

keamanan dalam bentuk ancaman keamanan lintas negara yaitu, aksi perompakan, 

penyelundupan senjata dan bahan peledak, penyelundupan manusia dan anak-anak, 

imigran gelap hingga pencurian ikan merupakan bentuk ancaman keamanan lintas 

negara yang paling menonjol. Hal tersebut telah mempengaruhi kondisi keamanan 

global sehingga isu tersebut menjadi isu bersama yang memerlukan penyelesaian 

secara sungguh-sungguh karena ancaman keamanan lintas negara tersebut sangat 

merugikan negara dari segi ekonomi dan dari segi kehormatan bangsa.41  

Keamanan maritim adalah satu isu keamanan kawasan yang menonjol terkait 

fungsi wilayah maritim yang sangat strategis dalam kepentingan negara-negara di 

dunia yang mendorong upaya untuk meningkatkan pengamanannya di wilayah 

perairan. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang didominasi oleh perairan 

dibanding dengan daratan. Dalam hal ini sering terjadi isu-isu politik dan keamanan 

maritim yang lebih dominan dari pada isu lainnya.  

                                                           
40 Ibid., hal. 125-129 
41 Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2007, Strategi Pertahanan Negara, Jakarta, hal. 15 
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Isu mengenai keamanan maritim yang sering terjadi bukanlah semata-mata 

diselesaikan sendiri oleh suatu negara itu sendiri, melainkan harus diselesaikan 

dengan bersama mengingat konteks ancaman transnasional sudah meluas yang tidak 

hanya akan merugikan satu negara saja tetapi dapat merugikan negara lainnya juga. 

Ancaman dari luar lebih besar kemungkinan terjadi salah satunya yaitu kejahatan 

lintas negara yang telah terorganisir dengan memanfaatkan situasi dalam negeri yang 

mungkin saja tidak kondusif. Contoh-contoh kegiatan yang sering kali terjadi terkait 

pelanggaran kedaulatan maritim antara lain: klaim negara lain atas kedaulatan 

wilayah Indonesia, penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan narkotika maupun 

manusia serta sumber daya alam, kejahatan lain seperti aksi terorisme, bajak laut dan 

sebagainya.42 

Berbicara mengenai geopolitik kawasan Asia Tenggara tidak bisa 

mengabaikan Indonesia begitu saja, sebab dua pertiga kawasan Asia Tenggara 

merupakan wilayah kedaulatan Indonesia selain itu dua pertiga perairan di Asia 

Tenggara merupakan wilayah yuridiksi Indonesia. Melalui pemikiran geopolitik, 

terciptanya kesadaran ruang, baik langsung atau tidak langsung terkait dengan 

kepentingan keamanan dan kesejahteraan bagi manusia.43 Dalam konteks negara 

                                                           
42 Departemen Pertahanan Republik Indonesia,  2008, Buku Putih Pertahanan Indonesia, Jakarta, hal. 

26-34 diakses dalam https://www.kemhan.go.id/wp-

content/uploads/2015/12/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e31.pdf diakses pada 2 Oktober 2017 

pukul 01.42 WIB 
43 Jakarta Greater; National Interest, 2014, Geopolitik Kawasan Asia Tenggara, dalam 

https://jakartagreater.com/geopolitik-kawasan-asia-tenggara/ diakses pada 5 September 2017 pukul 

23.50 WIB 

https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2015/12/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e31.pdf
https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2015/12/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e31.pdf
https://jakartagreater.com/geopolitik-kawasan-asia-tenggara/
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modern, kesadaran ruang ditandai dengan adanya klaim kedaulatan yang dibatasi oleh 

batas negara dengan seperangkat hukum untuk menjamin keamanan dan kedaulatan. 

Dinamika geopolitik kawasan Asia Tenggara selalu dipengaruhi oleh interaksi 

negara-negara Asia tenggara maupun peran dan pengaruh kekuatan ekstra kawasan. 

Geopolitik kawasan Asia Tenggara apabila digambarkan cukup kompleks karena 

melibatkan banyak aktor, karena setiap aktor memiliki kepentingan yang berbeda-

beda. Bahkan tidak jarang terjadi persaingan geopolitik antar negara ASEAN ataupun 

dengan antar kawasan yang memiliki kekuatan ekstra untuk memperkuat peran dan 

pengaruhnya di kawasan ini.  

Dalam kenyataannya tidak bisa dipungkiri secara geopolitik dan geostrategi, 

Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menentukan dalam tata pergaulan 

dunia dan kawasan. Dengan potensi ancaman yang tidak bisa dianggap remah serta 

kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, negara Indonesia memerlukan 

kemampuan dalam pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya 

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Memiliki sistem 

pertahanan yang kuat adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi setiap negara. 

Kemampuan pertahanan merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga 

keselamatan bangsa, tetapi juga simbol kekuatan serta sarana untuk mencapai cita-

cita, tujuan dan kepentingan nasional suatu negara. Bentuk ancaman keamanan 

terbagi menjadi dua yaitu ancaman tradisional dan non-tradisional.  
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2.3 Ancaman Tradisional  

Ancaman tradisional berupa invasi atau agresi militer dari negara lain yang 

diperkirakan kecil kemungkinannya terjadi. Perubahan aspek mengenai keamanan 

telah mengakibatkan revolusi konsep pertahanan, di mana dalam hal ini keamanan 

tradisional yang cenderung lebih fokus pada kekuatan militer sudah jauh ditinggalkan 

oleh semua bangsa di dunia walaupun kekuatan militer tetap penting namun bukan 

lagi menjadi satu-satunya kekuatan untuk menjamin kepentingan nasional untuk 

mempertahankan suatu negara.44 Namun peran PBB dianggap mampu mencegah 

dalam membatasi kekuatan bersenjata oleh suatu negara untuk memaksakan 

kehendaknya terhadap negara lain.45 

a. Konflik Laut Cina Selatan  

Laut Cina Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik meliputi sebagian 

wilayah Singapura dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan yang merupakan wilayah 

perairan terluas dan daratan dari gugusan kepulauan dua pulau besar yaitu Spratly dan 

Paracel.46 Secara geografis, Laut Cina Selatan memiliki potensi dan peran penting 

bagi jalur perdagangan dunia sebagai jalur pelayaran dan jalur distribusi minyak. 

Selain itu kawasan ini juga memiliki potensi alam yang besar yaitu potensi mineral, 

                                                           
44 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, 2010, Keamanan Nasional; Sebuah Konsep dan 

Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia, hal. 19 diakses dalam 

http://www.aiendro.info/buku/Buku%20Kamnas%20wantannas.pdf pada 3 Oktober 2017 pukul 11.45 

WIB 
45 Departemen Pertahanan Republik Indonesia,  2008, Buku Putih Pertahanan Indonesia diakses dalam 

https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2015/12/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e31.pdf 

diakses pada 25 September 2017 pukul 12.43 WIB 
46 Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan, BBC Indonesia, 21 Juli 2011 dalam 

http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict diakses pada 25 

September 2017 pukul 12.58 WIB 

http://www.aiendro.info/buku/Buku%20Kamnas%20wantannas.pdf
https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2015/12/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e31.pdf
http://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict
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minyak bumi dan gas. Konflik antar negara yang terlibat saling klaim kepemilikan 

atas pulau-pulau telah muncul pada tahun 1970-an kemudian berturut-turut berlanjut 

hingga tahun 2010.  

Berdasarkan laporan lembaga informasi Energi Amerika (Energy Information 

Administration/EIA) memperkirakan terdapat 213 miliar barel atau sekitar 10 kali 

lipat cadangan minyak nasional AS, sedangkan para ilmuwan AS memperkirakan 

sekitar 28 miliar barel minyak di kawasan tersebut. EIA juga berpendapat bahwa 

cadangan minyak tersebut berasal dari gas alam yang diperhitungkan sekitar 900 

triliun kaki kubik atau setara dengan cadangan minyak yang dimiliki negara Qatar.47 

Republik Rakyat Cina (RCC) mengklaim kepemilikan wilayah Laut Cina Selatan 

sejak 2000 tahun lalu. Klaim tersebut dibantah oleh pemerintah Vietnam yang juga 

mengklaim atas kepemilikan wilayah Laut Cina tersebut, bahwa sejak abad ke-17 

kepulauan Spratly dan Parcel merupakan wilayah bagiannya dan memiliki dokumen 

sebagai bukti.  

Filipina pun juga mengklaim kedaulatan yang sama dengan mengaitkan 

kedekatan geografis pulau Spratly. Tidak ketinggalan negara Malaysia dan Brunei 

juga mengklaim bahwa sebagian kawasan di Laut Cina Selatan masih dalam kawasan 

Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) mereka seperti yang telah ditetapkan dalam Konvensi 

PBB tentang Hukum Laut tahun 1982. Hingga pada akhirnya di tahun 1988 Angkatan 

Laut RRC dan Vietnam terlibat konfrontasi di Spratly yang menewaskan 70 personil 

militer Vietnam. Konflik pun tidak dapat dihindarkan karena keduanya saling terlibat 

                                                           
47 Ibid. 
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provokasi yang berujung ketegangan. Pemerintah RRC mengeluarkan pernyataan 

keras kepada negara-negara pengklaim kedaulatan atas Laut Cina Selatan untuk 

menghentikan kegiatan eksplorasi minyak dan mineral di kawasan tersebut. Di lain 

pihak, Vietnam beranggapan bahwa Angkatan Laut RRC sengaja melakukan sabotase 

atas dua kegiatan eksplorasi yang dilakukan oleh Vietnam yang menimbulkan protes 

massal anti-RRC di Hanoi ibukota Ho Chi Minh.48 Pemerintah RRC menuding bahwa 

Vietnam telah menadakan latihan militer dengan menggunakan peluru taja di lepas 

pantai negaranya.  

Persengketaan yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan bukan hanya 

mencakup kedaulatan teritorial, namun juga mencakup kedaulatan maritimnya juga. 

Konflik Laut Cina Selatan merupakan salah satu bentuk ancaman keamanan pasca 

perang dingin di kawasan ASEAN. ASEAN pun akhirnya mulai bertindak dan turun 

tangan dalam menanggapi sengketa ini49, karena jika terus dibiarkan maka segala 

bentuk kerjasama yang telah disepakati tidak akan berjalan lancar atau dengan kata 

lain bisa saja terhenti begitu saja dan juga dapat mengancam keamanan negara-negara 

anggota ASEAN. Hal ini ditandai dengan diadakannya Declaration on the Conduct of 

Parties (DOC) di Beijing50 yaitu hukum yang mengikat pihak-pihak yang sedang 

berkonflik.  

                                                           
48 Ibid. 
49 Pertemuan ASEAN Buka Jalan Penyelesaian Konlik Laut Cina Selatan, Raditya Wardhana, 20 Juli 

2011 dalam http://www.dw.com/id/pertemuan-asean-buka-jalan-penyelesaian-konflik-laut-cina-

selatan/a-15253477 diakses pada 25 September 2017 pukul 13.39 WIB 
50 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012, Pertemuan Pejabat Senior ASEAN-RRT 

mengenai Implementasi DOC di Laut China Selatan, Beijing, RRT, 13-14 Januari 2012 dalam 

http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pertemuan-Pejabat-Senior-ASEAN-RRT-

http://www.dw.com/id/pertemuan-asean-buka-jalan-penyelesaian-konflik-laut-cina-selatan/a-15253477
http://www.dw.com/id/pertemuan-asean-buka-jalan-penyelesaian-konflik-laut-cina-selatan/a-15253477
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pertemuan-Pejabat-Senior-ASEAN-RRT-mengenai-Implementasi-DOC-di-Laut-China-Selatan-Beijing-RRT-13-14.aspx
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Menteri Luar Negeri, Marty Natalegawa juga berpendapat bahwa ASEAN 

sejauh ini tetap solid walaupun diakuinya masih ada silang pendapat satu sama lain, 

namun dalam berbaga pertemuan ASEAN dan Tiongkok telah bekerjasama agar 

masalah ini tidak semakin memburuk. Sebagai salah satu negara anggota yang 

tergabung dalam komunitas ASEAN, Indonesia juga turut berulangkali menyerukan 

agar Tiongkok dan negara-negara yang terlibat atas pengklaim kedaulatan wilayah 

menuntaskan konflik sesuai Deklarasi yang telah disepakati tahun 2002 serta 

Konferensi PBB yang mengatur yurifdiksi dan batas maritim internasional.51 Terlebih 

lagi ASEAN menjadi salah satu pilar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan 

aktif. 

b. Konflik Ambalat 

Ambalat merupakan blok dasar laut yang berada di laut Sulawesi atau Selat 

Makassar. Ambalat juga diartikan sebagai dasar laut yang berada pada Zona Ekonomi 

Eksklusif (ZEE) dan landasan kontinen. Blok ini mempunyai luas 15.235 kilometer 

persegi. Selain itu, Blok Ambalat ini juga mengandung minyak dan gas yang 

berlimpah.52Keberadaan Ambalat ini menimbulkan konflik antara Indonesia dan 

Malaysia pada tahun 2004, sengketa ini disebabkan karena adanya pengeluaran peta 

pada tahun 1979 dan 1980. Peta tersebut menunjukkan daerah territorial laut pada 

                                                                                                                                                                      
mengenai-Implementasi-DOC-di-Laut-China-Selatan-Beijing-RRT-13-14.aspx diakses pada 25 

September 2017 pukul 14.01 WIB 
51 AS Sarankan Penyelesaian Diplomatik bagi Konflik di Laut Cina Selatan, VOA Indonesia, 27 Juni 

2011 dalam https://www.voaindonesia.com/a/as-sarankan-solusi-diplomatis-konflik-laut-cina-selatan-

124602104/94867.html diakses pada 25 September 2017 pukul 13.47 WIB 
52 I Made Andi Arsana, 2010, Penyelesaian Sengketa Ambalat dengan Deliminasi Maritim: Kajian 

Geospasial dan Yuridis,  Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 1, No. 1, hal 49 

http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pertemuan-Pejabat-Senior-ASEAN-RRT-mengenai-Implementasi-DOC-di-Laut-China-Selatan-Beijing-RRT-13-14.aspx
https://www.voaindonesia.com/a/as-sarankan-solusi-diplomatis-konflik-laut-cina-selatan-124602104/94867.html
https://www.voaindonesia.com/a/as-sarankan-solusi-diplomatis-konflik-laut-cina-selatan-124602104/94867.html
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msing-masing negara. Pada saat pembentukan peta tersebut, kedua negara masih 

terjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Persengketaan yang bertepatan 

dengan pengeluaran peta adalah perebutan Pulau Sipadan dan Ligitan.53  

Peta yang dikeluarkan oleh Malaysia di tahun 1979 tidak hanya mendapatkan 

tantangan dari Indonesia. Tantangan tersebut juga diberikan oleh Filipina, Singapura, 

Thailand, Tiongkok dan Vietnam. Negara-negara tersebut menanggap bahwa 

tindakan pengeluaran peta oleh Malaysia tersebut merupakan bagian dari upaya 

perebutan wilayah negara lain. Tantangan dari sejumlah negara tersebut dibuktikan 

dengan dilakukannya protes. Protes Filipina dan Tiongkok berkaitan dengan Spratly 

Island, sedangkan protes yang dilakukan Singapura berkaitan dengan Pulau Batu 

Puteh. Selain ketiga negara tersebut, aksi proses untuk menentang tindakan Malaysia 

juga dilakukan oleh  Vietnam, Taiwan, Thailand dan Brunei Darussalam. 

Aksi proses yang dilakukan oleh sejumlah negara tersebut membuat peta yang 

dikeluarkan Malaysia di tahun 1979 tidak mendapatkan pengakuan. Adanya aksi 

proses tersebut, tidak menggoyahkan tekad Malaysia untuk tetap memasukkan blok 

laut dasar ke dalam peta Malaysia. Malaysia tetap mengklaim dan mengakui bahwa 

blok laut dasar tersebut merupakan bagian dari negara Malaysia. Adanya pendirian 

                                                           
53 M. Farid Al-Rianto, 2016, Penyelesaian Sengketa Batas Laut Antara Indonesia dan Malaysia di 

Blok Ambalat Pasca Putusan Mahkamah Internasional tentang Kedaulatan Atas Pulau Sipadan dan 

Ligitan, Hal. 45-47, Skripsi - Fakultas Hukum, Universitas Lampung 
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tersebut, Malaysia menghiraukan aksi protes yang ada dan tetap menjadikan peta 

yang dikeluarkan di tahun 1979 sebagai peta resmi negara Malaysia.54 

Keputusan Malaysia untuk tetap meresmikan peta tahun 1979, sangat 

bertentangan dengan hukum Internasional. Sebagai negara yang pandai, Malaysia 

tidak dibenarkan menarik garis pangkal untuk menentukan batas wilayah dan 

landasan kontinen. Malaysia hanya diberikan wewenang untuk menarik garis pangkal 

normal dan garis pangkal lurus. Meskipun Malaysia mempunyai wewenang tersebut, 

tetap ada persyaratan yang perlu dipenuhi yaitu jika terdapat deretan pulau atau 

karang di hadapan deretan pantai Malaysia dan harus mempunyai ikatan kedekatan 

dengan wilayah daratan.55 

Peta yang dikeluarkan oleh Malaysia menunjukkan ada klaim atas Pulau 

Sipadan dan Ligitan. Adanya kasus klaim Pulau tersebut, kasus ini di selesaikan 

melalui Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional memberikan putusan 

bahwa, bahwa kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan diberikan kepada Malaysia. 

Hasil Putusan Mahkamah Internasional ini, bukanlah jalan perdamaian antara 

Indonesia dan Malaysia. Perseteruan antara kedua negara tersebut semakin melebar 

pada masalah landas kontinen.56 

Awal mula permasalahan landas kontinen Ambalat ini dikarenakan adanya 

konsesi kedua negara di tahun 2004. Indonesia telah memberikan izin kepada 

                                                           
54 Aziz Ikhsan Bakhtiar, Penyelesaian Sengketa Ambalat Menurut Hukum Laut Internasional, 

MABESAL: Cilacap Jakarta, hal. 6-7 
55 Ibid. 
56 Al-Rianto, Op. Cit. 
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perusahaan minyak Amerika Serikat untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas di 

blok Ambalat. Sedangkan pada tahun 2005, Malaysia juga memberikan izin kepada 

pemerintah Belanda untuk melakukan eksplorasi minyak dan gas di Blok Ambalat. 

Aksi yang dilakukan Malaysia tersebut membuat Indonesia bertindak untuk 

memberikan peringatan kepada pemerintah Malaysia dan kerajaan Belanda. Indonesia 

mengeluarkan larangan untuk tidak melakukan eksplorasi di wilayah teritorial 

Indonesia. Larangan tersebut dikeluarkan karena blok Ambalat diakui Indonesia 

sebagai wilayah territorial Indonesia.57 Adanya klaim blok Ambalat tersebut, 

Indonesia dan Malaysia membutuhkan proses penyelesaian secara damai berdasarkan 

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.  

c. Konflik Selat Malaka 

Indonesia merupakan negara kepulauan, oleh karena itu di wilayah perairan 

negara Indonesia banyak terdapat selat. Salah satu selat di Indonesia yang juga 

merupakan selat yang terkenal di dunia internasional adalah Selat Malaka. Selat 

Malaka adalah selat yang terletak di antara Semenanjung Malaysia (Thailand, 

Malaysia, Singapura) dan Pulau Sumatera (Indonesia). Selat Malaka ini mempunyai 

peranan yang penting bagi dunia internasional dikarenakan letaknya yang strategis. 

Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama 

pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama.58 

                                                           
57 Ibid 
58 Kiki Natalia, 2013, Penyelesaian Permasalahan Batas Wilayah Antara Indonesia dan Malaysia di 

Perairan Selat Malaka ditinjau dari UNCLOS 1982, Jurnal Ilmiah - Universitas Surabaya, Vol.2 No. 
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Panjang Selat Malaka sekitar 805 km atau 500 mil dengan lebar 65 km atau 

40 mil di sisi selatan dan semakin ke utara semakin melebar sekitar 250 km atau 155 

mil. Sedangkan batas-batas Selat Malaka di antaranya adalah di sebelah Barat 

dibatasi atau sejajar dengan bagian paling Utara pulau Sumatera (5°40′LU 95°26′BT) 

dan Lem Voalan di bagian paling Selatan dari Goh Phuket (Pulau Phuket) di Thailand 

(7°45′LU 98°18′BT). Pada bagian Timur sejajar antara Tanjong Piai (Bulus), dan 

wilayah paling selatan daripada Semenanjung Malaysia (1°16′LU 103°31′BT) dan 

kemudian ke arah Karimun (1°10′LU 103°23.5′BT). Di sisi Utara dibatasi oleh pantai 

Barat Daya Semenanjung Malaysia dan dari Selatan dibatasi oleh Pantai bagian 

Timur Laut Pulau Sumatera ke arah Timur dari Tanjung Kedabu (1°06′N 102°58′BT) 

kemudian ke pulau Karimun (Cleary dan Chuan, 2000).59 

Indonesia dan Malaysia tidak mempermasalahkan tentang lebar laut teritorial 

atau laut wilayah di selat Malaka, namun yang dipermasalahkan adalah lebar ZEE. 

Konflik lebar ZEE disebabkan Indonesia dan Malaysia belum pernah membuat 

perjanjian mengenai batas ZEE masing-masing sebagai negara yang pantainya 

berhadapan atau berdampingan. Indonesia dan Malaysia hanya pernah membuat 

perjanjian mengenai batas landasan kontinen pada tanggal 27 Oktober 1969. 

Perbedaan pengaturan batas landasan kontinen dengan ZEE terdapat pada pasal 15 

UNCLOS. Menurut pasal tersebut, lebar laut teritorial masing-masing negara dapat 

                                                                                                                                                                      
2, hal. 2 diakses dalam http://www.journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/download/616/470 pada 

5 Januari 2018 pukul 19.28 WIB 
59 M.Saeri, 2013, Karakteristik dan Permasalahan Selat Malaka, Jurnal Transnasional, Vol. 4, No. 2, 

hal. 811 diakses dalam https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1206/1197 pada 5 Januari 

2018 pukul 19.45 WIB 

http://www.journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/download/616/470
https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/1206/1197
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ditetapkan berdasarkan garis tengah (median line) kecuali terdapat alasan historis 

(historic title) atau keadaan khusus lainnya. Sedangkan pengaturan untuk wilayah 

ZEE bagi negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan tidak bisa memakai 

aturan yang sama seperti pengaturan laut teritorial.60 

Sengketa ini terjadi karena lebar wilayah terutama di Selat Malaka antara 

kedua negara tersebut yang letaknya saling berhadapan atau berdampingan lebar ZEE 

kurang dari 400 mil. Letak dan posisi Selat Malaka di antara Pulau Sumatera dan 

Semenanjung Malaya yang membujur dari utara ke selatan hingga Kepulauan Riau 

dan membelok ke Timur. Selat Malaka panjangnya kurang lebih dari 900 mil laut, 

dengan lebar rata-rata 8,3 mil laut dimana tempat tersempit terletak di Pulau Karimun 

Kecil (Indonesia) dan Pulau Kutub (Malaysia) yang lebarnya hanya 8,4 mil laut.61 

Indonesia mengklaim garis tengah atau median line antara Indonesia 

(Sumatera) dan semenanjung Malaysia sebagai garis batas ZEE, sedangkan Malaysia 

menggunakan garis batas landasan kontinen Tahun 1969 sebagai garis ZEE. 

Penetapan batas ZEE yang dilakukan Malaysia, telah melanggar prinsip dan 

ketentuan dalam konvensi UNCLOS’82 karena rezim hukum dan ketentuan dalam 

ZEE pada pasal 55, 56 dan 57. Penetapan batas ZEE oleh Malaysia tersebut, bangsa 

Indonesia akan dirugikan baik dari segi politik, ekonomi, dan hankam.  

Adanya perbedaan klaim mengenai batas wilayah bagi masing-masing negara 

maka terjadilah masalah tumpang tindih (overlapping claim area). Overlapping claim 

                                                           
60 Natalia, Op. Cit, hal. 6. 
61 Ibid, hal. 7. 
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area inilah yang menjadi awal mula terjadinya peristiwa penangkapan dua kapal 

berbendara malaysia oleh petugas patroli kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 

Indonesia, hal ini dikarenakan baik Indonesia ataupun Malaysia akan semata-mata 

menganggap bahwa wilayah overlapping tersebut masih termasuk dalam kedaulatan 

negara mereka.62 

d. Sengketa Laut Sulawesi dan Laut Mindanao 

Salah satu negara yang berbatasan dengan laut Indonesia adalah Filipina. 

salah satu daerah perbatasan antara Indonesia dan Filipina adalah Filipina Selatan. 

Wilayah Filipina Selatan merupakan wilayah akreditasi Konsulat Jenderal Republik 

Indonesia (KJRI) Davao City yang terdiri dari Pulau Mindanao, Kepulauan Sulu dan 

Kepulauan Tawi-Tawi dengan luas daratan  kurang lebih 102.043 km2 atau 34% dari 

seluruh luas daratan Filipina. Adanya perbatasan antara Indonesia dan Filipina 

tersebut, maka muncullah konflik atau sengketa perbatasan wilayah yaitu sengketa 

Laut Sulawesi dan Laut Mindanao. Laut Mindanao terletak di pulau Mindanao yang 

merupakan pulau terbesar kedua di Filipina. Pulau ini berbatasan langsung dengan 

provinsi Sulawesi Utara.63  

Sengketa Laut Sulawesi dan Mindanao ini terjadi antara negara di bagian Asia 

Tenggara yaitu Indonesia dan Filipina. Dibalik sengketa yang terjadi, kedua negara 

tersebut telah melakukan hubungan bilateral sejak tahun 1949 pada sejumlah bidang, 

                                                           
62 Ibid., hal. 3 
63 Ika Nur Asmayanti, 2015, Motivasi Indoensia Menyepakati Penetapan Batas Maritim Terkait Zona 

Ekonomi Eksklusif dengan Filipina, Jurnal FISIP, Vol. 2, No.2, hal. 4 diakes dalam 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/7395/7072 pada 5 Januari 2018 pukul 

20.05 WIB 

https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/7395/7072
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yaitu bidang pendidikan, keamanan, ekonomi, dan bidang yang lain. Kedua negara 

tersebut juga sama-sama merupakan negara kepulauan, yang di mana Indonesia 

mempunyai 17.480 pulau sedangkan Filipina mampunyai 7.100 pulau. Sebagai 

negara yang mempunyai sejumlah pulau dan sekaligus negara yang bertetangga, tidak 

menutup kemungkinan munculnya sengketa perbatasan wilayah laut pada masing-

masing negara.64 

Indonesia dan Filipina mempunyai perbatasan maritim di perairan sekitar Laut 

Sulawesi dan Samudera Pasifik. Kedua negara tersebut mempunyai wilayah laut yang 

saling berdampingan dan berhadapan. Letak wilayah laut tersebut, menyebabkan 

penarikan garis batas ZEE tidak dapat mencapai 200 mil. Penarikan garis batas ZEE 

yang tidak dapat mencapai 200 mil inilah yang menjadi sengketa perbatasan antara 

Indonesia dan Filipina.65  

Sengketa ZEE menjadi penting bagi setiap negara karena ZEE merupakan 

zona dengan luas 200 mil dari garis pantai. Pada ZEE ini, negara berhak untuk 

menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan navigasi, terbang di atasnya, maupun 

melakukan penanaman kabel dan pipa. Selain itu pada zona tersebut, sebuah negara 

mempunyai hak atas perikanan serta mengeksploitasi cadangan gas dan minyak 

bawah laut. Oleh karena itu, adanya hak dan kewenangan yang dimiliki oleh negara 

pada ZEE tersebut maka sengketa perbatasan wilayah pada zona tersebut sering 

terjadi dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat diselesaikan.  

                                                           
64 Ibid., hal. 2-3 
65 Ibid. 
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2.4 Ancaman Non-Tradisional 

Perkembangan isu mengenai keamanan maritim yang sering tejadi tidak lagi 

terjadi di sektor militer antar negara saja tetapi juga menyangkut pertahanan di luar 

militer yaitu kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, intelejen dan perkembangan 

teknologi.66 Permasalahan tersebut bedampak pada ancaman kewilayahan serta juga 

menimbulkan masalah yang cukup serius baik dari segi ekonomi hingga hukum. Isu-

isu mengenai keamanan non-tradisional berupa isu penangkapan ikan secara ilegal, 

pembajakan dan perompakan, penyelundupan manusia hingga penyelundupan 

narkoba, terorisme dan lain sebagainya.  

a. Penangkapan Ikan secara Ilegal 

Berbicara mengenai kasus penangkapan ikan secara ilegal semakin marak 

terjadi ditandai dengan salah satu faktornya adalah nilai ekonomis yang tinggi dari 

hasil penangkapan ilegal namun disamping itu membuat kerugian cukup besar bagi 

negara khususnya di kawasan Asia Tenggara. Seperti yang diketahui, perairan di 

kawasan Asia Tenggara dianggap memiliki kekayaan hayati yang melimpah dimana 

hal ini membuat banyak pihak melakukan berbagai kegiatan eksplorasi dan 

eksploitasi terhadap kekayaan hayatinya. Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal di 

Indonesia paling sering terjadi di wilayah Laut Arafura yang telah ditetapkan sebagai 

lumbung ikan nasional. Indonesia merupakan negara yang mengalami praktik 

                                                           
66 Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, 2010, Keamanan Nasional; Sebuah Konsep dan 

Sistem Keamanan bagi Bangsa Indonesia, hal. 14 diakses dalam 

http://www.aiendro.info/buku/Buku%20Kamnas%20wantannas.pdf pada 3 Oktober 2017 pukul 12.05 

WIB 

http://www.aiendro.info/buku/Buku%20Kamnas%20wantannas.pdf
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penangkapan ikan ilegal cukup besar dengan rata-rata cenderung meningkat dari 

tahun 2007-2008, dapat dilihat sebagai berikut:  

 

Tabel 2.1 Presentase Kapal yang Melakukan Penangkapan Ikan Ilegal di 

Wilayah Pengelolan Perairan Republik Indonesia (WPP-RI)67 

Status Kapal 

Presentase Jumlah Kapal yang Melakukan Penangkapan 

Ikan Ilegal 

2006 2007 Jan - Sep 2008 

Kapal Berbendera 

Indonesia 
6,2% 4,8% 6,8% 

Kapal Berbendera 

Asing 
45,4% 42,0% 83,8% 

 

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa setiap 100 kapal berbendera 

Indonesia yang diperiksa, hanya sekitar 6 atau 7 buah kapal yang diduga melakukan 

penangkapan ikan secara ilegal. Sedangkan 100 kapal berbendera asing yang 

diperiksa, 83 hingga 84 kapal terbukti melakukan tindakan penangkapan ikan secara 

ilegal. Dapat disimpulkan bahwa praktik penangkapan ikan secara ilegal dari tahun 

2007 sampai September 2008 meningkat sebanyak 41,8%, tidak seperti tahun 2006-

2007 yang hanya turun sebanyak 3,4%. Selain itu ancaman praktik penangkapan ikan 

secara ilegal bukan hanya dari nelayan yang berasal dari Indonesia saja, melainkan 

dari kapal berbendera negara asing. Dalam hal ini tentu saja merugikan bagi 

Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun sumber daya hayati yang tersedia di 

                                                           
67 Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, 

Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008,  Refleksi Outlook 2008 dan Outlook 2009, Jakarta: DKP 
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perairan Indonesia tersebut yang seharusnya menjadi pendapatan negara tetapi 

dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.  

b. Perompakan 

Keamanan di laut merupakan salah satu isu serius yang kemudian menjadi 

perhatian bagi negara-negara di dunia, disamping itu isu mengenai keamanan di 

wilayah laut juga telah menarik perhatian dari negara-negara di Asia. Hal ini 

dikarenakan letak geografis dari negara Asia yang terletak di antara Samudera Pasifik 

dan Samudera Hindia. Sebagai salah satu perairan yang memiliki daya tarik tersendiri 

karena letak geografisnya, perairan di wilayah Selat Malaka kemudian dikenal 

sebagai jalur pelayaran perdagangan yang sangat penting mengingat Selat Malaka 

ramai dilalui oleh kapal-kapal asing yang membawa minyak mentah, gas maupun 

barang tambang sehingga hal ini dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak 

yang tidak bertanggung jawab.68 Selat Malaka dianggap memiliki peluang yang baik 

dalam bidang perdagangan namun disamping itu justru membuat resiko sangat tinggi 

bagi perdagangan luar dan antar-bangsa. Berikut merupakan tabel data pembajakan 

menurut International Maritime Bureau (IMB) dalam kurun waktu tahun 2002-2010:  

  

                                                           
68 Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2003, Buku Putih Pertahanan Negara Republik 

Indonesia; “Mempertahanankan Tanah Air Memasuki Abad 21” dalam 

http://www.aiendro.info/buku/bukuputih%20pertahanan%20indonesia.pdf diakses 29 Agustus 2017 

pukul 23.20 WIB 

http://www.aiendro.info/buku/bukuputih%20pertahanan%20indonesia.pdf
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Tabel 2.2 Lokasi Penyerangan Perompakan dan Perampokan Bersenjata di Asia 

Tahun 2002-201069 

Locations ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 ‘10 

Indonesia 103 121 93 79 50 43 28 15 40 

Malaysia 14 5 9 3 10 9 10 16 18 

Thailand 5 2 4 1 1 2 - 2 2 

Philippines 10 12 4 - 6 6 7 1 5 

Vietnam 12 15 4 10 3 5 11 9 12 

Malacca Straits 16 28 37 12 11 7 2 2 2 

Singapore Straits 5 2 8 7 5 3 6 9 3 

TOTAL 165 185 159 112 86 75 64 54 82 

Worldwide 370 445 329 276 239 263 293 410 45 

 

Berdasarkan data di atas, kasus perompakan dalam kurun waktu 2002 hingga 

2010 mengalami dinamika yang cukup pesat, di tahun 2004 kasus perompakan 

terbanyak di wilayah Selat Malaka sebanyak 37 kasus dimana di tahun sebelumnya 

terjadi 28 kasus di tahun 2003 dan 16 kasus di tahun 2002. Disamping itu Indonesia 

juga merupakan wilayah yang paling banyak terjadi kasus perompakan setiap 

tahunnya, meskipun di tahun 2009 hanya terjadi 15 kasus. Sedangkan untuk wilayah 

ASEAN lainnya di tahun 2008 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 

                                                           
69 ICC International Maritime Bureau, Piracy ad Armed Robbery Against Ships - Annual Report 1 

January - 30 December 2010 dalam http://www.rk-marine-

kiel.de/files/piraterie/imb/imb_piracy_report_2010.pdf diakses pada 30 Agustus 2017 pukul 23.14 

WIB 

http://www.rk-marine-kiel.de/files/piraterie/imb/imb_piracy_report_2010.pdf
http://www.rk-marine-kiel.de/files/piraterie/imb/imb_piracy_report_2010.pdf
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sebanyak 64 kasus, walaupun di tahun selanjutnya kembali mengalami peningkatan 

serangan sebanyak 114 kasus di tahun 2010.  

International Maritime Organization (IMO) menyatakan bahwa aksi 

perompakan yang terjadi di perairan Asia Pasifik khususnya Asia Tenggara adalah 

yang tertinggi di dunia. Seperti halnya pada tahun 2008 isu keamanan yang sering 

terjadi di Asia Tenggara yaitu terorisme, ancaman keamanan lintas negara dan 

poliferasi senjata pemusnahan massal.70 Kasus perompakan merupakan sebuah tindak 

kriminal yang diistilahkan sebagai transnasional crime karena berdampak secara 

lintas negara maupun kawasan kontinental, meskipun pemicunya bersumber dari 

internal sebuah negara. Semua kawasan besar di belahan dunia secara langsung 

ataupun tidak langsung akan terkena dampak dari aksi perompakan. Aksi perompakan 

yang terjadi di perairan Asia Pasifik khususnya kawasan Asia Tenggara tidak hanya 

menggunakan senjata tradisional, tetapi juga menggunakan senjata api dan peralatan 

yang berteknologi canggih. Hal ini menjadikan keamanan di laut merupakan masalah 

yang kompleks karena upaya untuk mengatasi aksi perompakan di laut tidak dapat 

dilakukan hanya satu negara saja melainkan juga melibatkan kerjasama dari berbagai 

negara dan organisasi internasional.  

Berdasarkan data pembajakan International Maritime Bureau (IMB) Kuala 

Lumpur dalam kurun waktu 2006 sampai tahun 2010 menunjukkan 445 jumlah 

serangan yang dilaporkan dari seluruh dunia, kemungkinan masih banyak serangan 

yang belum dilaporkan. Dari total 445 serangan yang terjadi, hampir 75% serangan 

                                                           
70 Ibid. 
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terjadi di tujuh lokasi yaitu Somalia sebanyak 139 serangan, Laut Cina Selatan 

sebanyak 31 serangan, Bangladesh sebanyak 23 serangan, di Teluk Aden sebanyak 53 

serangan, Laut Merah sebanyak 25 serangan, Nigeria sebanyak 19 serangan dan di 

Indonesia terjadi sebanyak 40 serangan.71  

c. Penyelundupan Manusia  

Arus globalisasi yang berkembang pesat saat ini juga turut melibatkan 

manusia sebagai bentuk perbudakan. Perdagangan manusia merupakan salah satu isu 

yang sulit diberantas yang merupakan bentuk perbudakan masa kini yang melanggar 

hak asasi manusia. Pelaku perdagangan manusia dengan cepat berkembang melalui 

sindikat lintas batas negara dengan cara kerja yang terkoordinasi dengan baik serta 

terselubung. Perdagangan manusia bukan hanya sebatas laki-laki atau perempuan 

dewasa, namun juga laki-laki maupun perempuan yang pada umumnya berada dalam 

situasi dan kondisi yang rentan seperti perceraian muda maupun perempuan yang 

sedang berada di bawah tekanan serta anak-anak juga tak luput dari sindikat 

perdagangan manusia.  

Maraknya kasus perdagangan manusia di Indonesia melalui jalur laut sangat 

berhubungan erat dengan tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta 

dipengaruhi rendahnya tingkat pendidikan, adanya diskriminasi gender dan 

perkawinan usia dini. Berdasarkan data International Organization for Migration 

(IOM) hingga April 2006 menunjukkan bahwa perdagangan orang di Indonesia 

                                                           
71 Loc. Cit. 
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mencapai 1.022 kasus.72 Sementara itu berdasarkan data Badan Reserse Kriminal 

Polri, jumlah perdagangan orang di Indonesia mencapai 607 kasus, kemudian pada 

tahun 2010 melibatkan sebanyak 857 orang pelakunya. Dan para korbannya orang 

dewasa 1.570 orang (76,4%) dan 485 anak-anak (23,6%). Korban yang 

diperdagangkan, dieksploitasi secara seksual maupun kerja paksa. Salah satu modus 

yang paling sering dilakukan pelaku trafficking adalah dengan modus pengiriman 

tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Melalui cara ini, jumlah yang paling besar 

menjadi korban adalah perempuan yaitu sebanyak 70%.  

d. Penyelundupan Narkoba  

Letak geografis Asia Tenggara yang strategis menjadikannya rentan terhadap 

jalur perdagangan narkoba internasional, hal ini cukup meresahkan banyak negara 

tanpa terkecuali negara anggota ASEAN. Kawasan Asia Tenggara merupakan salah 

satu kawasan yang memiliki tingkat penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan 

berbahaya yang tinggi di dunia akibat arus globalisasi, disamping itu terdapat wilayah 

yang dikenal dengan Segitiga Emas atau Golden Triangle yaitu merupakan kawasan 

penghasil opium terbesar berkapasitas dunia yang terdiri dari Thailand Utara, 

Myanmar Timur dan Laos Barat. Tingkat bahaya yang dihadapi oleh satu negara 

dapat berbeda tingkat dengan negara lain, namun bukan berarti permasalahan bahaya 

narkoba dapat dikesampingkan tetapi harus dijadikan titik fokus bersama negara-

                                                           
72 Departemen Pertahanan Republik Indonesia,  2008, Buku Putih Pertahanan Indonesia diakses dalam 

https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2015/12/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e31.pdf 

diakses pada 29 Agustus 2017 pukul 23.34 WIB 

https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2015/12/04f92fd80ee3d01c8e5c5dc3f56b34e31.pdf
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negara ASEAN untuk mengatasinya. Berikut adalah tabel persebaran macam-macam 

narkoba di masing-masing negara di Asia Tenggara: 

Tabel 2.3 Jumlah Persebaran Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Setiap 

Negara ASEAN Tahun 200073 

Seizures 
Opium - raw 

& prepared 
Heroin Cannabis herb 

ATS 

(amphetamine-

type stimulants) 

Brunei - 0.001 kg 0.054 kg 1.648 kg 

Cambodia - - - 50,656 units 

Indonesia 0.034 kg 22.655 kg 6,332.908 kg 88.163 units 

Lao PDR 151 kg 29 kg 18,734.000 kg 1,957,929 units 

Malaysia 0.71 kg 109.17 kg 1,885.45 kg 208.1 kg 

Myanmar 1,773.652 kg 

158.921 kg 

273.193 kg 

(1999) 

601.508 kg 
6.398 kg 

26,759,772 units 

Philippines - 
0.022 kg 

(1999) 
1,429.474 kg 

989.76 kg 

30 lt. 

Singapore 4.504 kg 52.083 kg 23.903 kg 
0.759 kg 

24.723 units 

Thailand 1,591.991 kg 384 kg 10,320 kg 
7,557 kg 

84,000,000 units 

Vietnam 567 kg 60 kg 2,200 kg 30,876 units 

 

Berdasarkan tabel tersebut setidaknya dapat memberikan gambaran bahwa 

tingkat bahaya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya di kawasan Asia 

Tenggara sudah berada di tahap urgensi tinggi. Setiap negara ASEAN memiliki jenis 

narkoba tertentu disertai dengan jumlah tertentu. Pada tahun 2000, tidak ada satupun 

dari negara-negara di ASEAN yang tidak memiliki jenis narkoba yang disalah 

                                                           
73 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), 2008, World Drug Report, dalam 

https://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf diakses pada 3 

September 2017 pukul 21.30 WIB 

https://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2008/WDR_2008_eng_web.pdf
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gunakan baik untuk diperdagangkan maupun untuk dikonsumsi. Di tahun 2006 jenis 

narkoba di Asia Tenggara semakin banyak hingga mengakibatkan tren nasional di 

setiap negara berubah seiring dengan tren konsumen.  

Berdasarkan Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2009 

menyatakan bahwa Indonesia telah menjadi produsen sekaligus sebagai pengekspor 

narkoba karena tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun ketahun 

mengalami kenaikan. Disamping itu Indonesia juga bukan merupakan negara satu-

satunya yang menghadai persoalan mengenai peredaran gelap narkoba. Jalur 

penyelundupan narkoba tidak hanya melalui jalur darat saja melainkan jalur laut juga, 

hal ini paling banyak terjadi di daerah Bali. Berikut merupakan daerah-daerah yang 

rawan tindak penyelundupan barang:  

Tabel 2.4 Daerah-Daerah yang Rawan Tindak Penyelundupan Tahun 201074 

No. Nama Daerah Jenis Barang yang Diatensi 

1. Pelabuhan Laut Benoa – Bali  Narkotika 

 Barang dagangan 

2. Pelabuhan Celukan Bawang, Kab. Buleleng – 

Bali 
 Ballpress 

 Barang dagangan 

3. Kawasan Pantai Amed, Kab. Karangasem - Bali Ballpress 

4. Labuan Burung, Bima – NTB Ballpress 

5. Pelabuhan Laut Tenau, Kupang - NTT  Ballpress 

 

Bali merupakan daerah yang paling banyak diminati oleh para wisatawan 

asing dari berbagai belahan dunia disamping itu Bali berbatasan langsung dengan 

Australia. Hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya tindak pidana kasus 

narkotika. Berdasarkan data Bareskrim Polda Bali pada tahun 2009 terjadi 628 kasus 

                                                           
74 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Bali, NTB dan NTT, 2010 
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kemudian meningkat di tahun 2010 sebanyak 790 kasus. Bertambahnya jumlah 

tindak pidana kasus penyelundupan narkoba dikarenakan adanya cara lain yang 

dilakukan untuk mengedarkan narkoba yaitu dengan membagi jumlah narkoba 

menjadi kecil melalui jalur darat maupun laut yang dianggap lebih sulit terdeteksi.75  

Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2010 menunjukkan 

peningkatan, pada tahun 2006 jumlah kasus narkoba terjadi sebanyak 15.080 

kemudian di tahun 2010 meningkat menjadi 23.531 kasus. Beberapa tindak kejahatan 

narkoba yang terjadi di tahun 2006-2010 yaitu76:  

1. Penyelundupan Psikotropika jenis shabu yang dilakuan oleh warga negara 

berkebangsaan Cina dengan barang bukti berupa GPS serta catatan-catatan titik 

koordinat dari Guagdhong Cina menggunakan laut yang kemudian di tengah 

laut di pindahkan ke speed boat dengan ukuran 5 meter dengan tujuan akhir ke 

muara sungai Cengkareng Green Pantai Indah Kapuk.  

2. Penemuan Psikotropika jenis shabu di pelabuhan laut Kepulauan Riau oleh 

Satuan Petugas Bea dan Cukai pada tanggal 23 Januari 2008 dengan barang 

bukti berupa 660 gram shabu yang telah dikemas dalam kotak susu merk 

Dumex Dulac. 

3. Penangkapan pengedar Psikotropika jenis XTC (ekstasi) di dalam kapal ferry 

Aman Tiga yang bersandar di pelabuhan Teluk Nibung Tanjung Balai, 
                                                           
75 Kapolri Terorisme, Narkoba Besinergi Hancurkan Moral Generasi Muda, Antara News, 17 Juni 

2011 dalam http://www.antaranews.com/berita/263410/kapolri-terorisme-narkoba-bersinergi-

hancurkan-moral-generasi-muda diakses pada 25 September 2017 pukul 02.16 WIB 
76 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam 

http://www.bnn.go.id/_multimedia/document/20160713/hasil_lit_bnn_2011.pdf diakses pada 25 

September 2017 pukul 05.39 WIB 

http://www.antaranews.com/berita/263410/kapolri-terorisme-narkoba-bersinergi-hancurkan-moral-generasi-muda
http://www.antaranews.com/berita/263410/kapolri-terorisme-narkoba-bersinergi-hancurkan-moral-generasi-muda
http://www.bnn.go.id/_multimedia/document/20160713/hasil_lit_bnn_2011.pdf
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Sumatera Utara yang siap diedarkan di Jakarta sebanyak 35.340 tablet XTC 

(ekstasi).  

4. Penangkapan warga negara Nepal yang ternyata juga merupakan seorang 

buronan internasional di Teluk Pucung Bekasi, Jawa Barat pada 27 April 2010 

dengan barang bukti berupa heroin sebanyak 1.250 gram, kokain sebanyak 276 

gram, pil ekstasi 7.000 butir dan 1 buah pistol FN kaliber 22.  

Pengedaran narkoba yang terjadi cenderung mengalami perkembangan pesat 

dalam proses penyelundupannya dengan didukung oleh peralatan teknologi yang 

canggih. Sebelumnya proses transaksi hanya dilakukan jika terjadi pertemuan 

langsung antara penjual dengan calon pembeli, namun sekarang bisa terjadi kapan 

saja hanya dengan melalui perangkat telepon kemudian barang diantar menggunakan 

kurir.  

Hal ini tentu merupakan ancaman nyata bagi seluruh negara terutama negara 

anggota ASEAN karena akan sangat mengancam stabilitas keamanan regional Asia 

Tenggara yang kemudian mendorong ASEAN untuk mengambil tindakan memerangi 

kejahatan transnasional tersebut. Kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkoba 

di tingkat regional Asia Tenggara disepakati dalam ASEAN Drugs Experts Meeting 

on The Prevention and Control of Drug Abuse yang diselenggarakan di Manila pada 

tanggal 23-26 Oktober 1972. Perkembangan penting selanjutnya dalam upaya 

ASEAN menghadapi ancaman peredaran gelap narkoba lintas batas melalui 
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pembentukan ASEAN Senior Official on Drug Matter (ASOD) pada tahun 1984.77 

Tujuan dari pembentukan ASOD adalah untuk menyelaraskan pandangan, 

pendekatan dan strategi dalam menanggulangi masalah narkotika dan penanganan 

kejahatan lintas negara di bidang narkotika. Selain itu untuk memperkuat upaya 

bersama dalam bidang penegakan hukum, penyusunan undang-undang, upaya-upaya 

preventif, kerjasama internasional dan peningkatan partisipasi organisasi-organisasi 

non pemerintah seperti LSM.  

e. Terorisme  

Beralih mengenai isu lain yaitu ancaman terorisme, dimana dalam hal ini 

sangat sulit untuk di identifikasi serta diatasi karena terorisme merupakan bentuk 

ancaman yang tidak jelas siapa pelakunya sehingga sulit untuk mengidentifikasi 

karena aktor utamanya bukan negara. Seperti yang kita ketahui peristiwa terorisme 

yaitu terjadi pada 11 September 2001 yaitu diserang dan hancurnya gedung World 

Trade Centre (WTC) di New York, Amerika Serikat. Serangan melalui udara tidak 

menggunakan pesawat tempur melainkan menggunakan pesawat komersil milik 

perusahaan Amerika sendiri, sehingga tidak tertangkap oleh radar Amerika Serikat. 

Tiga pesawat komersil milik Amerika Serikat dibajak, dua diantaranya ditabrakkan ke 

menara kembar Twin Towers World Trade Centre dan gedung Pentagon.  

Kejadian ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik 

seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi tolak ukur untuk memerangi 

                                                           
77 Association of Southeast Asian Nations, 2012, Coorporation on Drugs and Narcotis Overview, 

dalam http://asean.org/?static_post=cooperation-on-drugs-and-narcotics-overview diakses pada 5 

September 22.15 WIB 

http://asean.org/?static_post=cooperation-on-drugs-and-narcotics-overview
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tindakan terorisme sebagai musuh intenasional. Dalam hal ini ASEAN dituntut 

berperan aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah keamanan anggotanya baik 

ancaman tradisional maupun non-tradisional, diharapkan adanya usaha kerjasama 

dalam security community maupun economic security. Berbagai aksi teror yang telah 

terjadi hingga tahun 2010 banyak terjadi di kawasan Asia Tenggara, baik yang terjadi 

di darat maupun di laut. Kawasan yang populasinya didominasi oleh masyarakat 

muslim lebih dari 300 juta jiwa dijadikan sebagai “sarang kedua” oleh jaringan 

global. Asia Tenggara merupakan kawasan dengan jumlah muslim terbesar, sehingga 

hal ini dikaitkan antara gerakan teroris dan kelompok militan dengan kelompok Islam 

radikal.  

Perkembangan terorisme di Filipina juga terjadi sangat pesat, munculnya 

berbagai ancaman teror yang di hadapi oleh pemerintah Filipina bukan hanya berasal 

dari gerakan Islam radikal melainkan dari kelompok berideologi komunis. Kelompok 

ekstremis yang ada di Filipina yaitu MILF (Moro Islam Liberation Front) dan MNLF 

(Moro National Liberation Front), ASG (Abu Sayyaf Group) dan CPP (The Philipine 

Communist Party).78 Beberapa gerakan ekstremis tersebut memiliki tujuan yang 

berbeda, misalnya MILF, MNLF dan ASG memiliki tujuan untuk mendirikan 

pemerintahan Islam di Filipina yang pada awalnya muncul akibat ketidakpuasan dari 

pergerakan yang telah tejadi sebelumnya.  

                                                           
78 Bruce Vaughn, 2009, Congressional Research Service: Terrorism in Southest Asia dalam 

https://fas.org/sgp/crs/terror/RL34194.pdf diakses pada 25 September 2017 pukul 11.06 WIB 

https://fas.org/sgp/crs/terror/RL34194.pdf


63 

 

MILF dibentuk akibat adanya perbedaan pendapat antara salah satu pimpinan 

MNLF, yaitu Hashim Salamat cenderung religious yang pada saat itu menolak keras 

kesepakatan damai dengan pemerintah Filipina. ASG dibentuk akibat ketidakpuasan 

Abdurajak Janjalani dengan pergerakan yang dilakukan oleh MILF dan MNLF dalam 

memperjuangkan kemerdekaan bangsa Moro saat itu dan pembentukan pemerintahan 

berdasarkan Islam di Filipina bagian selatan. Sementara Partai Komunis Filipina 

(CPP) dan New Peoples Army (NPA) merupakan geakan revolusi komunis yang 

menentang pemerintah Filipina dengan mengadopsi ideologi kapitalisme, imperialism 

dan feodalisme birokrasi yang dianggap merugikan kaum para petani.  

MILF dan MNLF dianggap sebagai organisasi revolusi yang berjuang untuk 

mencapai hak menentukan nasib bagi rakyat Muslim di Filipina (Moro), walaupun 

MILF dianggap sebagai bentuk gerakan pemberontakan namun kelompok ini 

menganggap dirinya bukan sebagai bagian dari kelompok terorisme. Namun Amerika 

Serikat (AS) meyakini bahwa MILF dan MNLF erat kaitannya dengan jaringan 

teroris Al-Qaeda, salah satunya JI (Jamaah Islamiyah) yang merupakan jaringan 

teroris terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pada akhir tahun 1970-an kelompok MILF 

yang pada saat itu memiliki 10.000-12.000 kekuatan bersenjata memilih untuk 

berpisah dari kelompok pemberontak muslim MNLF79, yang kemudian kedua 

kelompok ini telah melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Filipina selama 

kurang lebih 30 tahun lamanya.  

                                                           
79 Ibid., hal 17 
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ASG merupakan gerakan teroris terkecil namun paling ditakuti dan paling 

keras dari kelompok teroris lainnya yang beroperasi di pulau paling selatan Mindanao 

yaitu Pulau Sulu80 dengan tujuan untuk membentuk negara Islam di Filipina Selatan. 

Beberapa aksi teror yang telah dilakukan sebelumnya, hingga akhirnya pada tanggal 

27 Februari 2004 anggota kelompok di bawah pimpinan Khadafi Janjalani membom 

sebuh kapal feri di Teluk Manila yang menewaskan 116 jiwa.  

Perkembangan aksi terorisme juga terjadi di wilayah Malaysia namun tidak 

seperti yang terjadi di kawasan Asia Tenggara lainnya, karena tergolong rendah 

akibat peraturan hukum yang sangat ketat dalam memberantas terorisme serta 

kemampuan polisi Malaysia yang baik dalam mendeteksi dan memberantas jaringan 

terorisme yang akan mengancam keamanan di wilayah Malaysia. Kawasan Malaysia 

hanya dijadikan titik pertemuan bagi kelompok teroris interasional di Kuala Lumpur 

untuk melakukan aksi teror yang telah direncanakan. Dalam hal ini kelompok 

Kumpulan Mujahidin Malaysia (KMM) merupakan salah satu bagian dari jaringan 

teroris Al-Qaeda. Kelompok ASG di Malaysia melakukan aksi penculikan terhadap 

turis yang menginap di salah satu resor di Malaysia dengan menggunakan speed boat 

kemudian melintasi perbatasan Filipina.  

Dengan berbagai macam aksi kejahatan yang mengancam keamanan maritim 

di kawasan Asia Tenggara, aksi kejahatan transnasional juga marak terjadi di wilayah 

                                                           
80 Garrett Atkinson, 2012, Abu Sayyaf: The Father of the Swordsman, A review of the rise of Islamic 

insurgencyin the southern Philippines dalam https://www.americansecurityproject.org/wp-

content/uploads/2012/03/Abu-Sayyaf-The-Father-of-the-Swordsman.pdf diakses pada 25 September 

2017 pukul 11.37 WIB 

https://www.americansecurityproject.org/wp-content/uploads/2012/03/Abu-Sayyaf-The-Father-of-the-Swordsman.pdf
https://www.americansecurityproject.org/wp-content/uploads/2012/03/Abu-Sayyaf-The-Father-of-the-Swordsman.pdf
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Indonesia yaitu Jawa Barat bahkan Kepolisian Daerah Jawa Barat telah menetapkan 

sejumlah titik rawan:  

Tabel 2.5 Jumlah Titik Rawan Terorisme dan Penyelundupan Obat-Obatan 

Terlarang di Jawa Barat81 

Jalur Jumlah Titik Bentuk Kejahatan 

Pantura 13 Terorisme dan Narkoba 

Tengah 5 Terorisme dan Narkoba 

Selatan 15 Terorisme dan Narkoba 

 

Pantai selatan Kabupaten Sukabumi, Pelabuhan Ratu di provinsi Jawa Barat 

merupakan titik terdekat menuju Pantai Christmas Australia yang dapat ditempuh 

hanya dengan dua belas jam hingga empat belas jam dengan menggunakan kapal 

nelayan, hal ini yang kemudian sebagai salah satu maraknya terjadi kasus 

penyelundupan manusia yang berhasil menyelinap ke pemukiman warga sekitar di 

Perairan Ujunggenteng, Kecamatan Ciracap, Ciemas, Cisolok dan Simpenan.82  

 

2.5 Dampak dari Masalah Keamanan Maritim di Indonesia  

Keamanan dari kedaulatan wilayah merupakan salah satu kepentingan 

nasional yang selalu dikejar oleh negara. Setiap negara di dunia ini memerlukan 

kondisi aman untuk menjalani kehidupan bernegara serta untuk memperolehnya maka 

sistem pertahanan akan selalu dibutuhkan. Demikian pula Indonesia dengan sistem 

pertahanan  yang dimiliki pada dasarnya  ditujukan untuk menciptakan  kondisi aman 

                                                           
81 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, 2011, Rawan Penyelundupan Manusia 

dalam http://www.jabar.polri.go.id/?p=2438 diakses pada 25 September 2017 pukul 03.14 WIB 
82 Ibid. 

http://www.jabar.polri.go.id/?p=2438
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bagi kepentingan dan kedaulatan nasional, menyangkut wilayah, penduduk, sumber 

daya alam dan lain-lain. Aspek keamanan akan selalu berbenturan dengan kata lain 

ancaman. Adapun definisi dari ancaman itu sendiri ialah satu hal terkait yang dapat 

menciptakan kondisi atau situasi yang membahayakan eksistensi satu negara/bangsa 

dan menggoyahkan kesejahteraan hidup negara/bangsa. Ancaman bagi negara dapat 

datang baik dari luar negara maupun dari dalam.83 

Permasalahan keamanan  menjadi lumrah karena bentuk ancaman juga terus 

mengalami perkembangan. Hal yang kemudian menjadi penting adalah bagaimana 

kebijakan pertahanan dari satu negara dalam  melihat dan merespon bentuk potensi 

ancaman yang sedang berkembang dan atau yang akan dihadapi di masa mendatang. 

Sebagai negara yang wilayah kedaulatannya didominasi oleh lautan, Indonesia 

memiliki sistem pertahanan maritim. TNI Angkatan Laut merupakan alat pertahanan 

utama Indonesia dalam bidang keamanan maritim.84  

Namun hingga kini stabilitas keamanan wilayah kedaulatan maritim Indonesia 

masih lemah. Hal ini menjadi sebuah anomali tersendiri jika dilihat bahwa rezim 

Orde Baru yang lebih mengutamakan kebijakan pertahanan pada bidang keamanan 

dalam negeri telah berakhir. Selain itu fenomena globalisasi yang berkembang sejak 

tahun 1990 telah mengubah bentuk ancaman bagi negara menjadi berbagai macam, 

                                                           
83 Yahya A. Muhaimin, 2008, Bambu Runcing dan Mesiu: Masalah Pembinaan Pertahanan di 

Indonesia, Yogyarta: Tiara Wacana, hal. 24 
84 Makmur Keliat, 2009, Keamanan Maritim dan Implikasinya Bagi  Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial 

dalam https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10970/8211 diakses pada 19 Juli 2017 pukul 14.12 

WITA 

https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10970/8211
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tidak terkecuali di bidang maritim. Adapun indikasi dari instabilitas keamanan 

maritim ialah banyaknya peristiwa pelanggaran kedaulatan wilayah laut Indonesia.  

Jika ditinjau secara geografis, Indonesia merupakan negara yang memiliki  

cakupan wilayah laut yang lebih luas daripada daratannya. Oleh karenanya, 

kepentingan laut merupakan sebuah kepentingan nasional yang harus lebih 

diperhatikan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan dua pertiga 

wilayahnya merupakan laut, sudah tentu laut memiliki arti penting bagi Indonesia. 

Adapun klaim dari negara lain mengenai wilayah kedaulatan Indonesia ialah apa yang 

dilakukan oleh Malaysia terhadap perairan Ambalat.  

Malaysia mengklaim wilayah zona perairan Ambalat merupakan bagian dari 

kedaulatannya sehingga negeri jiran tersebut sering melakukan gerakan angkatan laut 

di wilayah perairan Ambalat yang sebenarnya masih masuk dalam kedaulatan 

Indonesia. Satu contoh peristiwa lain, kekalahan Indonesia dalam persengketaan 

terkait  konsesi wilayah pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia merupakan salah  

satu cerminan negara kita kurang mampu menjamin secara nyata keutuhan  

kedaulatan wilayahnya baik dalam upaya preventif maupun defensif. Peristiwa 

tersebut tentu saja tidak boleh terulang kembali karena kedaulatan Indonesia  

merupakan sebuah harga mati untuk dibela dan juga dipertahankan. Ketegangan lain 

yang berhubungan dengan bidang maritim antara Indonesia dengan negara lain ialah 

terkait sikap agresif dari Australia.  

Fakta lain yang perlu dilihat pula bahwa secara geostrategis, wilayah  

Indonesia merupakan jalur strategis yang menghubungkan Samudra Pasifik  dengan 
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Samudera Hindia. Selain itu, zona maritim Indonesia juga berbatasan dengan negara- 

negara seperti Australia, Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Thailand, Timor 

Leste, India, Palau dan Papua Nugini. Dengan letak dan posisi geografis Indonesia 

yang sangat kompleks dan berbatasan sejumlah negara tersebut, potensi pelanggaran 

kedaulatan negara, khususnya di sektor maritim akan semakin besar karena laut 

lndonesia berbatasan langsung dengan tujuh negara yang telah disebutkan 

sebelumnya.85  

Dampak lain yang ditimbulkan akibat permasalahan yang mengancam 

stabilitas keamanan maritim yaitu dari segi ekonomi, dimana dalam kasus illegal 

fishing yang kerap kali terjadi di perairan Indonesia sangat merugikan negara. Potensi 

sumber daya maritim yang dihasilkan cukup menggiurkan dan tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia, yaitu: a. Perikanan, termasuk perikanan tangkap, budidaya dan 

pengolahan sebesar US$ 47 miliar per tahun, b. Pariwisata bahari ditaksir mencapai 

US$ 29 miliar per tahun, c. Energi terbarukan yang terdiri dari energi arus laut, 

pasang surut, gelombang, biofuel alga dan panas laut sekitar US$ 80 milar per tahun, 

d. Biofarmasetika laut sebesar US$ 68 miliar per tahun, e. Sektor transportasi laut 

mencapai US$ 90 miliar per tahun, f. Minyak bumi dan gas offshore senilai US$ 68 

miliar per tahun, g. Sektor industri dan jasa maritim mencapai US$ 72 miliar per 

tahun, h. Garam laut mencapai US$ 28 miliar per tahun.  

                                                           
85 Salah satu kasus ketegangan antara RI dengan Australia terkait aktivitas Kapal Angkatan Laut 

Australia di wilayah NKRI,  Indonesia Australia Kembali Tegang, Deutsche Welle, 17 Januari 2014 

dalam http://www.dw.com/id/indonesia-australia-kembali-tegang/a-17369375  diakses pada 19 

Juli 2017 13.05 WITA 

http://www.dw.com/id/indonesia-australia-kembali-tegang/a-17369375
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Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang 

sedemikian besar ini sudah sepatutnya memberikan kontribusi besar bagi kemajuan 

perekonomian bangsa. Namun pada kenyataannya sektor perikanan dan kelautan 

nasional masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal, ditambah dengan 

permasalahan yang mengancam keamanan maritim hal ini tentunya menjadi 

pekerjaan rumah bagi pemimpin untuk mengamankan keamanan wilayah maritimnya. 

Kasus illegal fishing sendiri sudah merugikan negara yang ditaksir mencapai Rp 50 

triliun per tahun, hal ini terjadi karena praktek manipulasi data fisik kapal terkait izin-

izin kapal perikanan sehingga Kementerian tidak bisa meminimalisir ketentuan 

pungutan tiap kapal yang telah diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Pendapatan 

Negara Non Pajak.86 Berikut merupakan data kerugian ekonomi akibat penangkapan 

ikan secara ilegal:  

  

                                                           
86 Pencurian Ikan Rugikan Negara Rp 50 Triliun, Bisnis Tempo, 18 Februari 2011 dalam 

https://bisnis.tempo.co/read/news/2011/02/18/090314482/Pencurian-Ikan-Rugikan-Negara-Rp-50-

Triliun diakses pada 31 Agustus 2017 23.45 WIB 

https://bisnis.tempo.co/read/news/2011/02/18/090314482/Pencurian-Ikan-Rugikan-Negara-Rp-50-Triliun
https://bisnis.tempo.co/read/news/2011/02/18/090314482/Pencurian-Ikan-Rugikan-Negara-Rp-50-Triliun
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Tabel 2.6 Kerugian Ekonomi Akibat Illegal Fishing87 

Rincian 

Pukat 

Ikan 

L.Araura 

Pukat 

Ikan Slt. 

Malaka 

Pukat 

Udang 

Pukat 

Cincin 

Pelagis 

Besar 

Rawai 

Tuna 

Ukuran Kapal (GT) 202 240 138 134 178 

Kekuatan Mesin(HP) 540 960 279 336 750 

Produksi 

(Ton/Kpl/Thn) 
847 864 152 269 107 

Rugi Pungutan 

Perikanan 

(Rp/Juta/Kpl/Thn) 

193 232 170 267 78 

Rugi Subsidi BBM 

(Rp/Juta/Kpl/Thn) 
112 221 64 77 173 

Rugi Produksi Ikan 

(Rp/Juta/Kpl/Thn) 
3.559 1.733 3.160 1.101 801 

Total Kerugian 

(Rp/Juta/Kpl/Thn) 
3.864 2.187 3.395 1.446 1.052 

 

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa kerugian negara secara ekonomi akibat 

kegiatan penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal ikan setiap tahunnya diperkirakan 

sekitar Rp 1.052 miliar per kapal. Sehingga secara sederhana, kerugian negara akibat 

kegiatan illegal fishing dapat diprediksi melalui perkalian jumlah kapal ikan yang 

melakukan illegal fishing dengan jumlah kerugian tersebut.  

Beralih mengenai isu penyalahgunaan obat-obatan jenis narkotika seperti 

ganja merupakan jenis narkotika yang peredarannya sangat dominan di Indonesia, hal 

tersebut yang kemudian menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil 

ganja terbesar di Asia Tenggara. Selain itu Indonesia sebagai negara transit bagi 

                                                           
87 Kementerian PPN/Bappenas, 2014, Konsep Mainstreaming Ocean Policy dala Rencana 

Pembangunan Nasional, dalam 

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

239 

http://www.bappenas.go.id/files/3114/6225/6899/LAPORAN_AKHIR_OCEAN_POLICY.pdf
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kurir-kurir narkotika dari Thailand, Nepal, Myanmar dan Nigeria yang menuju ke Los 

Angeles, Amerika Serikat. Terbongkarnya berbagai kasus menunjukkan tren bahwa 

kejahatan narkoba telah didanai oleh sindikat internasional yang profesional dengan 

didukung dengan berbagai teknologi yang canggih.  

Berdasarkan karakteristiknya, kejahatan narkoba telah mengancam ketahanan 

bangsa, keamanan nasional, regional bahkan hingga ke seluruh dunia. Bisnis ini juga 

turut mengambil alih perhatian semua bangsa ke berbagai persoalan kehidupan 

negara seperti sosial, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan nasional. 

Keterbatasan keterampilan, lapangan kerja dan rendahnya pendapatan menyebabkan 

sebagian anggota masyarakat termasuk perempuan sudah tidak bisa dihindari yang 

kemudian hal ini membuat mudahnya masyarakat tergoda untuk menggunakan 

barang haram tersebut.  

Narkoba memang menjadi musuh bersama bagi setiap negara karena dapat 

menghancurkan sendi dan tatanan sosial kemasyarakatan serta kehidupan berbangsa. 

Ditinjau dari sudut pandang manapun permasalahan narkoba dari tahun ke tahun terus 

menunjukkan peningkatan. Angka-angka jumlah kasus narkoba dari tahun 2002 

hingga tahun 2007 naik rata-rata 40,35% per tahun. Pada tahun 2007 terjadi 22.360 

kasus atau sekitar 62 kasus per hari. Dalam kurun waktu yang sama, jumlah tersangka 

meningkat rata-rata sebesar 43,8% per tahun. Pada tahun 2007 ditangkap sebanyak 

36.169 orang pelaku atau sekitar 99 orang per hari.88  

                                                           
88 DPR RI Periode 2009-2014, Laporan Singkat Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala 

Kepolisian Negara RI, Jakarta, 2011 
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Peredaran narkoba secara umum berdampak negatif bagi stabilitas kawasan 

terutama untuk kawasan Indonesia, memberikan ancaman terhadap sebuah negara 

serta ancaman individu (kemanusiaan). Selain itu juga berdampak pada kerugian 

ekonomi maupun kerugian sosial. Modus peredaran gelap narkotika internasional 

selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak pada teritorial dua negara atau 

lebih serta selalu melalui persiapan dan perencanaan yang dilakukan di luar batas 

teritorial negara tertentu.  

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat terjadinya penyebaran isu 

penyalahgunaan narkoba akan berdampak juga pada negara lain, dengan kata lain 

peredaran gelap narkotika internasional selalu melibatkan warga negara asing dan 

berdampak juga pada teritorial dua negara atau lebih. Semakin canggih teknologi 

yang digunakan oleh pelaku perdagangan narkotika ilegal untuk menyelundupkan 

narkotika ilegal dari suatu negara ke negara lain seperti penggunan kapal dan pesawat 

terbang. Berkaitan dengan perdagangan narkotika ilegal ada tiga elemen penting 

didalamnya yaitu daerah yang menjadi pemasok, orang atau organisasi yang 

mendistribusikan narkotika serta pengguna atau pemakai narkotika.  

Selain permasalahan penyelundupan obat-obatan berbahaya, penyelundupan 

manusia melalui perairan kawasan Asia Pasifik khususnya Asia Tenggara juga 

cenderung meningkat. Australia yang berada di bagian selatan kawasan Asia 

Tenggara merupakan salah satu negara tujuan para imigran gelap.89 Hal tersebut 

                                                           
89 Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2003, Buku Putih Pertahanan Negara Republik 

Indonesia; “Mempertahanankan Tanah Air Memasuki Abad 21” dalam 
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menjadikan perairan di kawasan Asia Tenggara termasuk perairan Indonesia menjadi 

jalur laut menuju benua tersebut. Permasalahan penyelundupan manusia tidak dapat 

dianggap remeh, upaya penanggulangannya harus melibatkan beberapa negara 

dengan berbagai kepentingan yang berbeda terutama dalam bidang keamanan, 

kemanusiaan, ekonomi dan politik. 

Perdagangan manusia bersifat kompleks dan sudah merupakan fenomena 

global, sehingga hampir tidak ada satu bidang pembangunan maupun satu negara pun 

yang terlepas dari fenomena ini. Dalam konteks strategis, permasalahan mengenai 

penyelundupan dan perdagangan manusia merupakan salah satu gangguan lintas batas 

terhadap kepentingan pertahanan Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk 

mencegah terjadinya praktek perdagangan manusia, salah satunya disebutkan dalam 

Undang-Undang No. 21 tahun 2007 Pasal 1 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdangan Orang (UU-PTPPO) yang menyebutkan bahwa:  

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan 

atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan 

kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan 

kekuasaan atau poisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau 

manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang 

kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara 

maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang 

tereksploitasi.”  

 

Berbicara mengenai isu yang mengancam keamanan maritim yang sering 

terjadi di Asia Tenggara khususnya wilayah Indonesia, Indonesia menganggap 

                                                                                                                                                                      
http://www.aiendro.info/buku/bukuputih%20pertahanan%20indonesia.pdf diakses 5 September 2017 

pukul 23.27 

http://www.aiendro.info/buku/bukuputih%20pertahanan%20indonesia.pdf
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perlunya sebuah gerakan untuk menciptakan keamanan maritim yang stabil agar 

kepentingan nasional juga turut berjalan sebagaimana semestinya. Hal ini yang 

kemudian membuat Indonesia menjadi pemikir ide utama untuk mengusulkan 

pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF).   

 

2.6 Inisiasi Pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF)  

Kompleksitas isu-isu maritim di kawasan Asia Tenggara memerlukan upaya 

bersama negara-negara anggota ASEAN untuk mengatasi konflik dan berbagai 

permasalahan yang sangat potensial, karena dalam kenyataannya bahwa Asia 

Tenggara merupakan jalur laut internasional dan rute perdagangan yang vital. Untuk 

itu sebagai tindak lanjut dari upaya negara-negara anggota ASEAN yaitu upaya 

ASEAN dalam menerapkan Deklarasi ASEAN Concord II (Bali Concord II) yang 

ditandatangani di Bali, 7 Oktober 2003, menegaskan bahwa isu maritim dan semua 

yang terkait dengannya adalah isu yang bersifat lintas batas, karenanya harus dibahas 

dalam forum regional melalui suatu pendekatan yang menyeluruh dan integral. Lebih 

jauh, pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF) adalah salah satu tindakan 

penting yang harus dilakukan sesuai Cetak Biru Komunitas Politik-Keamanan 

Keamanan dan keselamatan pelabuhan-pelabuhan serta jalur-jalur yang berada dalam 

kawasan wilayah maritim.90  

                                                           
90 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 diakses pada 7 Juli 2017 

pukul 14.12 WITA 

https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/10970
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Pembentukan AMF adanya dorongan untuk merekatkan negara-negara 

anggota ASEAN yang sebelumnya hanya sebatas hubungan kerjasama ekonomi dan 

lebih pada kepentingan nasional. Upaya tersebut merupakan hasil dari Cetak Biru 

Komunitas ASEAN yang memerintahkan negara-negara ASEAN untuk mendorong 

kerjasama di bidang kelautan sebagai salah satu bagian dari pencapaian Komunitas 

Keamanan ASEAN. Pada pertemuan kedua Forum Maritim ASEAN membahas 

mengenai permasalahan cross-cutting terkait kelautan, termasuk konektifitas 

keamanan laut, pencarian dan penyelamatan untuk membantu orang dan kapal dalam 

keadaan darurat di laut. Selain itu dalam pertemuan tersebut membahas dan 

mengidentifikasi mengenai tugas dari AMF di masa yang akan datang termasuk 

memperbaharui konsep dari AMF itu sendiri, mengidentifikasi topik dan rencana 

pada AMF selanjutnya serta mencari kerjasama dalam bidang kelautan untuk 

pelaksanaan lebih lanjut.  

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Departemen Luar 

Negeri bekerjasama dengan Pusat Studi Kawasan Asia Tenggara untuk 

menyelenggarakan 17th Workshop on Managing Potential Conflicts in the South 

China Sea pada tanggal 22-24 November 2007 di Yogyakarta.91 Lokakarya yang 

mengedepankan prinsip informalitas dimaksudkan untuk mengelola potensi konflik 

yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan dengan mengedepankan isu-isu kelautan 

                                                           
91 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2007, The 17th Workshop on Managing Potential 

Conflicts in th South China Sea, dalam http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/The-17th-

Workshop-on-Managing-Potential-Conflicts-in-the-South-China-Sea-Yogyakarta-22-24-Nopember-

2.aspx diakses pada 6 September 2017 pukul 05.53 WIB 

http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/The-17th-Workshop-on-Managing-Potential-Conflicts-in-the-South-China-Sea-Yogyakarta-22-24-Nopember-2.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/The-17th-Workshop-on-Managing-Potential-Conflicts-in-the-South-China-Sea-Yogyakarta-22-24-Nopember-2.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/The-17th-Workshop-on-Managing-Potential-Conflicts-in-the-South-China-Sea-Yogyakarta-22-24-Nopember-2.aspx
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seperti manajemen sumber daya, komunikasi, perkapalan dan keamanan pelayanan, 

perlindungan lingkungan serta penelitian ilmiah dan pengawasan terhadap polusi. 

Pelaksanaan lokakarya ini diharapkan dapat sesuai dengan proses first track 

diplomacy yang dijalankan Indonesia, selain itu rencana pembentukan ASEAN 

Maritime Forum (AMF). Pada tahun 2008 Singapura, dalam pelaksanaan ASEAN 

Senior Officer Meeting (SOM) Indonesia mengusulkan konsep mengenai 

pembentukan AMF yang 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 secara 

resmi dibuka oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Bapak Triyono Wibowo.92 Dalam 

forum tersebut membahas beberapa poin yaitu; mendiskusikan upaya untuk 

mengatasi masalah-masalah terkait dengan isu maritim, pembaharuan konsep dan 

perencanaan pelaksanaan AMF di masa yang akan datang, serta bentuk-bentuk 

kerjasama nyata yang dapat diimplementasikan di bidang maritim.  

AMF merupakan forum dialog instansi-instansi yang terkait dengan isu-isu 

maritim, khususnya terkait dengan kejahatan lintas negara yang terdapat di dalam 

kerangka ASEAN dan ASEAN Regional Forum (ARF). Pembentukan AMF 

merupakan komitmen politik bersama seluruh negara anggota ASEAN, yang 

dimaksudkan sebagai wahana untuk membicarakan segala sesuatu yang menyangkut 

                                                           
92 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2010,  Pertemuan I Forum Maritim ASEAN (AMF), 

dalam http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pertemuan-I-Forum-Maritim-Asean-

AMF.aspx diakses pada 6 September 2017 pukul 06.06 WIB 

http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pertemuan-I-Forum-Maritim-Asean-AMF.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pertemuan-I-Forum-Maritim-Asean-AMF.aspx
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masalah maritim untuk kepentingan bersama. Prinsip AMF adalah berkontribusi pada 

diskusi tentang isu-isu yang berhubungan dengan maritim yang dijalankan oleh 

badan-badan ASEAN.  

Keamanan dan keselamatan pelabuhan-pelabuhan serta jalur perhubungan laut 

di perairan Asia Tenggara harus terjamin keamanannya, oleh sebab itu negara-negara 

anggota bersama-sama bertanggung jawab untuk mengerahkan kekuatan maritimnya 

untuk melakukan tugas tersebut. Melalui forum maritim ASEAN ini mungkin dapat 

menyatukan pendapat, pikiran dan tujuan untuk mengerahkan tugas serta tanggung 

jawab penuh masing-masing negara dalam meminimalisir masalah maritim tersebut. 

Penciptaan keamanan regional merupakan salah satu tujuan utama dari ASEAN 

dalam menunjang interaksi kerjasama antarnegara anggota di ASEAN yang secara 

luas mencakup keamanan bersama, dari ancaman tradisional menuju non-tradisional. 

AMF sendiri adalah merupakan komunitas yang dibentuk oleh negara-negara di Asia 

Tenggara untuk membahas masalah keamanan wilayah laut.  

Peran dari AMF dalam kawasan maritim adalah untuk menciptakan kawasan 

yang aman dan terkendali mengingat frekuensi ancaman non-tradisional (kejahatan 

dan perdagangan terorganisir, pembajakan, perdagangan obat-obatan, penyelundupan 

dan perdagangan manusia, keamanan lingkungan, dan terorisme) yang tidak lagi 

bersifat internal tetapi lebih kepada eksternal memberikan tanda bahwa AMF dapat 

memberikan solusi yang tepat dan damai dengan konsep cooperative security 

(kerjasama keamanan) yang dibangun. Kerjasama pertahanan bersama dalam 

pengawasan perbatasan ini dapat menjadikan hubungan yang harmonis bagi setiap 
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negara ataupun bilateral. Misalnya kerjasama perairan patroli bersama di daerah 

perairan selat yang sering terjadi, penyelundupan senjata, penangkapan ikan ilegal, 

perusakan laut secara ilegal dan pengamanan sumber daya kelautan. Faktor tersebut 

dapat dikatakan keamanan maritim sangat penting dan vital untuk dijaga, dengan arti 

bahwa keamanan regional perlu ditingkatkan secara bersama-sama.  

Seperti contoh pada Selat Malaka sebagai jalur utama pelayaran perdagangan 

internasional yang berpotensi tindak kejahatan transnasional, pembajakan, dan 

penyelundupan, yang mana di selat malaka tidak mempunyai pengamanan khusus 

dari negara yang bersangkutan. Dan dari contoh persolan yang dihadapi tersebut 

menjadi tantangan nyata bagi ASEAN dalam pembentukan AMF karena Asia 

Tenggara dengan wilayah perairan yang luas dan strategis akan memberi pengaruh 

serius bagi kelangsungan ekonomi masing-masing negara.93  

Inti dari peran AMF disini adalah membentuk opini kesadaran negara di Asia 

Tenggara untuk bekerjasama dalam pengamanan wilayah perairan laut, yang menjadi 

titik strategis pelayaran dan perdagangan international. Serta AMF mampu 

menciptakan keamanan regional, dimana wilayah negara berbatas dengan laut tanpa 

mengurangi kedaulatan masing-masing. AMF yang merupakan konsep dari APSC 

(Asean Security Political Community) dari blueprint tersebut menjadi landasan 

pembentukan AMF tersebut dimana salah satu isinya adalah adanya kerjasama dalam 

penanganan wilayah maritim di ASEAN.  

                                                           
93 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, 2015 dalam 

http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Politik-Keamanan-

ASEAN.aspx diakses pada 8 Juli 2017 pukul 12.15 WITA 

http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Politik-Keamanan-ASEAN.aspx
http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Politik-Keamanan-ASEAN.aspx
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Dari konsep yang dibentuk AMF dalam blueprint APSC, konsep cooperative 

security digunakan untuk menangani permasalahan maritim dari semua negara 

memiliki permasalahan yang sama, oleh sebab itu keamanan maritim di ASEAN 

membutuhkan kesadaran keamanan bersama untuk menjaga instabilitas kawasan. 

Peran AMF yang memberikan konsep hubungan kerjasama di wilayah perairan 

untuk mengurangi dan memberikan solusi terhadap masalah yang tengah dihadapi.  

Kekuatan maritim yang dimiliki oleh masing-masing negara dituntut untuk 

melaksanakan tugas keamanan dan keselamatan di laut sampai diluar wilayah 

yurisdiksi (perairan kawasan Asia Tenggara) yang mengikat semua negara maritim di 

Asia Tenggara hendaknya menjadi pegangan utama.94  

Peran atau fungsi dari AMF belum sepenuhnya terealisasikan dengan 

baik karena yang dirasakan masih kurang saat ini adalah kerjasama antar negara-

negara anggota ASEAN dalam melaksanakan kegiatan kerjasama. Oleh karena itu, 

fungsi AMF yang diharapkan dapat menangani permasalahan regional yang kian 

marak di era global ini, dapat dikatakan masih belum memaksimalkan fungsi serta 

perannya sebagai tempat atau forum untuk membicarakan masalah-masalah mengenai 

keamanan maritim di kawasan Asia Tenggara. Dalam menjalankan perannya, AMF 

membahas mengenai serangkaian masalah terkait bidang maritim seperti konektivitas 

maritim dimana dalam hal ini diharapkan adanya pendiskusian dan pengidentifikasian 

kerjasama maritim yang dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan 

                                                           
94 Ibid. 



80 

 

integrasi kawasan dalam Komunitas ASEAN serta memupuk rasa kebersamaan dalam 

hubungan budaya dan sejarah.  


