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BAB III 

KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA MELALUI PEMBENTUKAN 

ASEAN MARITIME FORUM (AMF) 

 

Bab ini membahas mengenai gambaran politik luar negeri Indonesia pada 

masa Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Gambaran politik luar negeri 

Indonesia sejak masa pemerintahan Soekarno pada Orde Lama, masa pemerintahan 

Soeharto pada Orde Baru dan masa pemerintahan BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid, 

Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono pada Orde Baru. Bab ini 

juga membahas tentang pencapaian kepentingan nasional Indonesia di era Susilo 

Bambang Yudhoyono melalui politik luar negeri dalam upaya menciptakan stabilitas 

keamanan wilayah maritim.  

 

3.1 Politik Luar Negeri Indonesia sebelum Era Susilo Bambang Yudhoyono  

Kepentingan nasional merupakan kumpulan dari berbagai sektor dari cita-cita 

dan tujuan bangsa yang bisa mempengaruhi kebijakan dan politik luar negeri serta 

dapat dicapai dengan kekuatan yang memadai.95 Setiap negara mempunyai 

kepentingan nasional yang ingin dicapai, begitu halnya dengan bangsa Indonesia.  

Sejak era Orde Lama sampai dengan era Reformasi, politik luar negeri yang 

                                                           
95 Putri Perwira, 2012, Dukungan Indonesia Terhadap ASEAN Connectivity dalam Perspektif 

Konstruktivisme, Skripsi, Surabaya: Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas 

Airlangga, hal. 9 dalam http://www.journal.unair.ac.id>filerPDF>PutriPerwira pada 3 Oktober 2017 

pukul 19.34 WIB 
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dilakukan Indonesia mempunyai fokus yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut 

disebabkan karena perbedaan kepentingan nasional yang ingin dicapai pada setiap 

orde pemerintahan.  

Pada era Orde Lama di masa pemerintahan Soekarno, politik luar negeri 

Indonesia berfokus pada pengakuan internasional untuk menentang segala macam 

bentuk penjajahan.96 Agenda politik luar negeri Indonesia lebih banyak ditentukan 

oleh kepentingan politik domestik.97 Hal ini disebabkan karena pada masa orde lama, 

Indonesia melakukan penataan kembali di berbagai bidang pasca kemerdekaan.  

Sebagai upaya untuk mencapai kepentingan politik domestik, Indonesia 

menganut politik luar negeri bebas aktif. Bebas dimaknai sebagai sikap dasar 

Indonesia yang menolak masuk dalam satu blok98 menentang pembangunan 

pangkalan militer asing di dalam negeri dan menolak terlibat dalam pakta pertahanan 

negara-negara besar. Sedangkan aktif dipahami sebagai aktifan Indonesia untuk 

terlibat dalam membantu meredakan ketegangan di dunia internasional serta 

mengembangkan kerjasama internasional dengan negara lain. Pada era ini, Indonesia 

telah mengambil sejumlah kebijakan luar negeri99 diantaranya Konferensi Meja 

Bundar, Konferensi Asia Afrika, Konferensi Irian Barat dan Malaysia, Politik Poros-

Porosan Jakarta-Peking-Hanoi-Phnom Penh-Pyong Yang. Konferensi-konferensi ini 

                                                           
96 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Materi Pengantar Soal: Pengantar Soal 

Perkembangan Politik Kerjasama Negara-negara ASEAN, hal. 5, diakses dalam 

http://ropeg.kkp.go.id/asset/source/2017/ujian_dinas/Perkembangan%20politik%20luar%20negeri%20

terutama%20kerjasama%20negara-negara%20ASEAN.pdf pada 3 September 2017 pukul 21.19 WIB 
97 Ganewati Wuryandari, (Ed), 2008, Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik 

Domestik, Jakarta: Pustaka Belajar 
98 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Op.Cit. 
99 Ibid., hal. 8 

http://ropeg.kkp.go.id/asset/source/2017/ujian_dinas/Perkembangan%20politik%20luar%20negeri%20terutama%20kerjasama%20negara-negara%20ASEAN.pdf
http://ropeg.kkp.go.id/asset/source/2017/ujian_dinas/Perkembangan%20politik%20luar%20negeri%20terutama%20kerjasama%20negara-negara%20ASEAN.pdf
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merupaan wujud usaha yang dilakukan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan dari 

negara lain. Adanya pengakuan dari negara lain inilah yang membantu Indonesia 

dalam mencapai kepentingan politik domestik.  

Pada Orde Baru di masa pemerintahan Soeharto, politik luar negeri berfokus 

pada pembangunan sektor ekonomi. Soeharto mempunyai pemikiran bahwa 

pengembangan ekonomi tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya stabilitas 

politik keamanan dalam negeri maupun tingkat regional.100 Pada masa Soeharto, 

Indonesia membangun hubungan baik dengan pihak Barat melalui sejumlah 

kebijakan dan membentuk forum di antaranya101 (1) menghentikan konfrontasi 

Indonesia dengan Malaysia, (2) pembentukan Association South East Asian Nation 

(ASEAN), (3) pembentukan konsep Zone of Peace, Freedom and Neutrality 

(ZOPFAN) dan South East Asian Nuclear Weapons Free Zone (SEANWFZ), (4) 

pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA), (5) normalisasi hubungan Indonesia 

dengan Republik Rakyat Cina (RRC), (6) kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik, (7) 

kunjungan ke Bosnia, (8) pembentukan Organizaton of the Petroleum Exporting 

Countries (OPEC).  

Adapun politik luar negeri pada era Reformasi di masa pemerintahan B.J 

Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri, kebijakan-kebijakan 

                                                           
100 Ibid., hal. 11 
101 Ibid. 
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yang dibuat lebih mengarah pada kebijakan untuk kondisi dalam negeri.102 Pada masa 

pemerintahan B.J Habibie, Indonesia memusatkan perhatian pada perbaikan 

keamanan bangsa akibat krisis kemanusiaan dan HAM, penciptaan stabilitas ekonomi 

akibat krisis moneter di akhir tahun 1998 serta memperbaiki citra Indonesia di dunia 

internasional.103  

Perbaikan keamanan bangsa akibat krisis keamanan dan HAM yang dilakukan 

dibuktikan dengan berhasilnya mendorong ratifikasi konvensi internasional, yaitu (1) 

konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejamlainnya dengan UU Nomor 5 

Tahun 1999, (2) konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dengan UU 

Nomor 29 Tahun 1999, (3) konvensi ILO Nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan 

perlindungan hak untuk berorganisasi dengan Keppres Nomor 83 Tahun 1998, (4) 

konvensi ILO Nomor 105 tentang penghapusan kerja paksa dengan UU Nomor 19 

Tahun 1999, (5) konvensi ILO tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan 

dengan UU Nomor 21 Tahun 1999, (6) konvensi ILO Nomor 138 tentang usia 

minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan UU Nomor 20 Tahun 1999.104  

Sedangkan usaha yang dilakukan oleh Habibie dalam memperbaiki 

perekonomian bangsa terlihat dari keberhasilan Habbie melakukan kerjasama 

kembali dengan ekonomi Internasional. Kerjasama tersebut dibuktikan dengan 

bantuan dari dua institusi yakni International Monetary Fund (IMF) dan Bank 

                                                           
102 Reni Windiani, 2010, Politik Luar Negeri Indonesia dan Globalisasi. Jurnal Ilmu Politik. Vol 1. 

No. 2, hal.6  dalam http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika-is-licensed-under-a-creative-

commons-attribution-shareAlike-4.0-International-License pada 6 Oktober 2017 pukul 12.05 WIB 
103 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Op.Cit, hal. 17. 
104 Ibid. 

http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika-is-licensed-under-a-creative-commons-attribution-shareAlike-4.0-International-License
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/politika-is-licensed-under-a-creative-commons-attribution-shareAlike-4.0-International-License
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Dunia.105 Adanya usaha untuk memperbaiki krisis kemanusiaan dan stabilitas 

ekonomi dunia Intenasional kembali menaruh kepercayaan kepada bangsa Indonesia 

yang sebelumnya hilang di masa pemerintahan Soeharto. Hilangnya kepercayaan 

tersebut salah satunya karena system diplomasi Soeharto yang bersifat koersif. Era 

Soeharto menerapkan kebijakan menggunakan otoritas penuh dengan sedikit 

memaksakan kepada seluruh perangkat pelaksana politik luar negeri Indonesia yang 

kemudian mulai mendapatkan kembali citra baik dari dunia Internasional. Namun hal 

ini tidak berlangsung lama, citra baik dan kepercayaan kembal hilang ketika terjadi 

peristiwa lepasnya Timor-Timur dari Indonesia.  

Lebih lanjut pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, politik luar negeri 

kembali berfokus pada peningkatan citra Indonesia di mata dunia Internasional.106 

Hubungan RI dan dunia Barat mengalami kemunduran setelah periswtiwa lepasnya 

Timor-Timur. Usaha untuk mengembalikan stabilitas ekonomi dan citra positif 

Indonesia di kancah internasional, politik luar negeri yang dilakukan oleh Wahid 

adalah “tur keliling dunia”.107 Negara-negara yang sempat dikunjungi oleh Wahid 

diantaranya adalah Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, 

Kamboja,Vietnam, Filiphina, Jepang, Amerika Serikat, Kuwait, Yordania, Irak, 

Israel, Palestina, Arab Saudi, Republik Rakyat Cina (RRC) dan negara-negara 

lainnya. Kegiatan ini dilakukan dengan harapan negara-negara tetangga kembali 
                                                           
105 Ibid. 
106 Ibid., hal. 20 
107 Budiarto Shambazy, 2010, Politik Luar Negeri Gus Dur, Kompas.com, Sabtu, 2 Januari 2010, 

02:53 WIB, diakses dalam 

http://tekno.kompas.com/read/2010/01/02/0253398/.politik.luar.negeri.gus.dur pada 20 Oktober 2017 

pukul 04.21 WIB 
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melakukan investasi ke Indonesia, memberikan dukungan kepada Indonesia untuk 

memulihkan stabilitas ekonomi Indonesia. Selain kegiatan tersebut, Wahid juga 

melakukan dua upaya lainnya yakni (1) membuka rencana pembukaan hubungan 

dagang dengan Israel, (2) menggagas Forum Pasifik Barat yang terdiri dari Indonesia, 

Timor-Timur, Papua Niugini, Australia dan Selandia Baru.108  

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, Indonesia kembali 

memfokuskan pada usaha untuk pemulihan ekonomi dan penegakan hukum.109 

Kebijakan yang ditempuh Indonesia untuk usaha110 tersebut adalah (1) permintaan 

penundaan hutang yang ditinggalkan oleh Soeharto sebesar US$ 5,8 miliar dari US$ 

150,80 miliar pada pertemuan Paris Club ke-3 pada 12 April 2012, (2) menghentikan 

hubungan Indonesia dengan IMF sebagai upaya untuk menjadi bangsa yang mandiri 

dalam menangani krisis moneter dan mengurangi hutang luar negeri Indonesia, (3) 

memperbaiki kinerja ekspor, (4) menaikkan pendapatan perkapita dan (5) 

memperbaiki indeks saham.  

Bentuk usaha Megawati dalam melakukan perbaikan penegakan hukum 

Indonesia, salah satunya adalah pemberantasan aksi terorisme. Megawati 

mendeklarasikan politik yang menyatakan bahwa Indonesia menolak aksi terorisme 

semenjak terjadinya peristiwa bom Bali I pada tanggal 12 Oktober 2002. Serangkaian 

bom lain yang terjadi di Indonesia adalah bom bunuh diri di hotel JW. Marriott dan 

                                                           
108 Ibid. 
109 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Op.Cit, hal. 22. 
110 Ibid., hal.23 
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bom di depan Kedutaan Besar Australia di Kuningan.111 Upaya aksi anti terorisme 

tersebut ditindakanjuti dengan membuat Undang-Undang No.16 Tahun 2003112 

tentang pemberlakuan Perpu No. 1 Tahun 2002113 tentang pemberantasan tindak 

pidana terorisme. Selain itu, Megawati juga mengeluarkan Inpres No. 5 Tahun 

2002114 yang memberikan otoritas kepada Badan Intelejen Negara (BIN) untuk 

mengkoordinasikan kegiatan intelejen dalam menangani masalah terorisme.  

Kebijakan lain yang dilakukan Megawati adalah melakukan kerjasama antara 

Indonesia dan Australia115 diantaranya adalah Bali Regional Ministerial Conference 

on People Smuggling (BRMC), Trafficking in Person and Related Transnational 

Crime, BRMC I pada tanggal 26-28 Februari 2002 dan BRMC II pada tanggal 2-30 

April 2003. Pertemuan ini tidak hanya membahas mengenai terorisme tetapi juga 

membahas kejahatan transnasional lainnya. Kerjasama lainnya adalah dengan 

membentuk Joint Investigation and Intellegene Team to Invertigate Bali Bombing116 

pada tanggal 16 Oktober 2002. Kerjasama ini digunakan untuk melakukan kerjasama 

antara kepolisian Indonesia dan Australian Federal Police (AFP) untuk menangkap 

                                                           
111 M.Thoiyibi, 2008, Kebijakan Pemerintahan Megawati Soekarni tentang Terorisme, Skripsi tidak 

diterbitkan, Prodi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Negeri Syarif 

Hidayatullah, hal. 3, diakses dalam 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18484/1/M.%20THOIYIBI-FUF.pdf pada 

20 Oktober 2017 pukul 18.04 WIB 
112 Ibid. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
115 Silvia Haryani, 2008, Kerja  Sama Kontra-Terorisme Indonesia-Australia: Perbandingan antara 

Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, Masyarakat 

Kebudayaan dan Politik tahun XXI Nomor 4, Oktober-Desember 2008, hal. 356-357, diakses dalam 

http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Lepasan%20Naskah%208%20(352-360).pdf pada 19 

Oktober 2017 pukul 19.54 WIB 
116 Ibid. 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/18484/1/M.%20THOIYIBI-FUF.pdf
http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Lepasan%20Naskah%208%20(352-360).pdf
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pelaku pengeboman. Australia juga membentuk Joint Counter Terrorism Intellegence 

Coordination Unit yaitu dengan mengirimkan 46 petugas untuk membantu 

penyelidikan yang dilakukan kepolisian Indonesia serta turut membantu melacak 

buronan pengeboman. Kerjasama lain yang dilakukan adalah Bali Regional 

Ministerial Meeting on Counter Terrorisme117 di Nusa Dua Bali pada tanggal 4-5 

Februari 2004. Pertemuan ini juga diikuti oleh beberapa negara Asia Pasifik. Selain 

itu juga didirikan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation118 di Akademi 

Kepolisian Semarang pada tanggal 3 Juli 2004.  

Permasalahan lain di luar terorisme yang mewarnai pemerintahan 

Megawati119 adalah (1) ketegangan pada sektor perdagangan, rakyat harus membayar 

harga minyak goreng lebih mahal padahal Indonesia merupakan produsen Crude 

Palm Oil (CPO) kedua terbesar di dunia, (2) konflik dalam negeri yakni konflik Poso, 

Ambon, Irian dan Aceh, (3) penyelundupan manusia dan migrasi ilegal, (4) 

penyelundupan obat-obatan terlarang, (5) kasus perompakan, (6) perdagangan gelap 

senjata, penyalahgunan teknologi informasi dan konflik komunal di Aceh da Ambon 

yang menggunakan senjata sebagai alat kekerasan. Permasalahan yang terjadi di masa 

pemerintahan Megawati ini terus bergulir di masa pemerintahan berikutnya, yakni 

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).  

Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia mempunyai modal besar dalam 

menjalankan kembali politik luar negeri diantaranya adalah (1) kondisi politik dan 

                                                           
117 Ibid. 
118 Ibid. 
119 Thoiyibi, Op.Cit. 
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ekonomi dalam negeri yang cukup stabil dan (2) dukungan kuat atas pemerintahan 

yang terbentuk secara demokratis.120 Politik luar negeri yang dijalankan oleh SBY 

diprioritaskan pada optimalisasi diplomasi.121 Politik luar negeri di masa SBY lebih 

condong pada kegiatan negosiasi antara wakil-wakil negara dalam melakukan 

pembahasan isu-isu perdamaian, perdagangan, perang, ekonomi dan budaya. Konsep 

diplomasi yang dijalankan SBY ditekankan pada diplomasi multijalur dan soft 

power.122  

Pertama, diplomasi multijalur yang terdiri dari sembilan jalur123 diantaranya 

adalah (1) jalur 1 adalah pemerintah, (2) jalur 2 adalah negosiasi dan profesional, (3) 

jalur 3 adalah bisnis atau perdagangan, (4) jalur 4 adalah perorangan, (5) jalur 5 

adalah penelitian, (6) jalur 6 adalah advokasi, (7) jalur 7 adalah agama, (8) jalur 8 

adalah dana, (9) jalur 9 adalah komunikasi dan media. Kedua, soft power yang 

memiliki artian kegiatan negosiasi yang dilakukan dengan pendekatan persuasif, 

budaya dan psikologis dalam menyelesaikan masalah. Adanya diplomasi tersebut 

pihak lain akan lebih mudah untuk diajak kerjasama dalam menemukan jalan keluar 

yang damai dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.  

  

                                                           
120 Windiani, Op. Cit. 
121 Ibid. 
122 Ibid., hal. 7 
123 Ibid. 
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3.2 Pencapaian Kepentingan Nasional Indonesia melalui Politik Luar Negeri 

Era Susilo Bambang Yudhoyono 

 Pencapaian kepentingan nasional Indonesia melalui politik Luar Negerinya 

yaitu pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF) disebabkan karena Indonesia 

merupakan negara kepulauan dan negara maritim. Sebagai negara kepulauan, 

Indonesia secara geografis merupakan negara kepulauan yang mencapai kurang lebih 

17.508 pulau124, di mana dua pertiga wilayahnya merupakan perairan terluas di 

kawasan Asia Tenggara yang kemudian Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan 

atau archipelago state.  

Sebagai negara berkepulauan Indonesia mempunyai hak untuk dapat menarik 

garis pangkal lurus kepulauan, garis pangkal normal, garis penutup teluk, dan garis 

penutup yang melintasi mulut sungai.125 Adanya hal inilah yang semakin membuat 

Indonesia untuk melakukan upaya lebih dalam menjaga wilayah maritim Indonesia. 

Kondisi inilah yang membedakan Indonesia dengan negara lain di Asia Tenggara. 

Oleh karena itu, diantara negara Anggota ASEAN yang lain, negara Indonesia 

bersikukuh mengajukan pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF) untuk 

menjaga kedaulatan maritim, menjaga sumber daya alam, serta menjaga stabilitas 

keamanan wilayah maritim.  

Usulan Indonesia ini segera diolah negara negara anggota ASEAN yang lain. 

Negara lain mempunyai anggapan bahwa tidak hanya Indonesia yang akan 

                                                           
124 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 
125 United Nations Convention Law of The Sea, 1982 

http://indonesia.go.id/?page_id=479
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mendapatkan keuntungan, negara-negara lain juga akan mendapatkan keuntungan 

dengan adanya pembentukan AMF ini. Salah satu keuntungan yang diperoleh negara 

lain melalui pembentukan AMF adalah perkembangan perekonomian negara karena 

kelancaran pada jalur perdagangan yang terjadi di wilayah maritim Indonesia.  

3.2.1 Core Value dalam Menjaga Kedaulatan Maritim Indonesia 

Kedaulatan adalah kekuasaan penuh suatu negara untuk mengatur individu, 

wilayah dan sumber daya yang ada di negara tersebut.126 Arti kata dari kedaulatan 

tersebut dapat memberikan gambaran tentang makna kedaulatan maritim. Kedaulatan 

maritim adalah kekuatan negara Indonesia untuk mengatur, menjaga, melindungi dan 

mempertahankan wilayah maritim dari ancaman tradisional dan non-tradisional yang 

terjadi di wilayah maritim Indonesia. Upaya menjaga kedaulatan maritim meliputi 

tindakan untuk menjaga keutuhan perairan di batas wilayah dari klaim negara lain 

dan tindakan tegas untuk setiap ancaman yang terjadi di wilayah perairan.127 Kedua 

hal ini perlu dilakukan tanpa mengedepankan yang satu atau yang lain untuk dapat 

menjaga kedaulatan maritim di Indonesia. 

Ancaman yang dapat merusak kedaulatan maritim Indonesia pada masa 

pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono adalah ancaman tradisional dan non-

tradisional. Ancaman tradisional meliputi: konflik Laut Cina Selatan, konflik 

Ambalat, konflik Selat Malaka dan Sengketa Laut Sulawesi dan Laut Mindanao 

                                                           
126 Kompas, Selasa, 22 Agustus 2017, Memandang Kedaulatan Maritim Indonesia 
127 Ibid. 
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sedangkan ancaman non-tradisional meliputi: penangkapan ikan secara ilegal, 

perompakan, penyelundupan manusia, penyelundupan narkoba dan terorisme.  

Ancaman tradisional adalah ancaman yang berhubungan dengan klaim 

wilayah perairan suatu negara oleh negara lain. Klaim wilayah ini sering terjadi di 

wilayah maritim yang terletak di perbatasan wilayah. Ancaman tradisional yang 

melibatkan banyak negara dalam penyelesaiannya adalah konflik Laut Cina Selatan. 

Laut Cina Selatan mempunyai peran penting bagi jalur perdagangan dunia. Jika jalur 

perdagangan ini berkonflik, maka dapat mengancam keamanan negara-negara 

anggota ASEAN, salah satunya Indonesia. Indonesia dengan prinsip politik luar 

negeri bebas dan aktif tidak ingin memihak pada pihak tertentu, tetapi berusaha untuk 

memfasilitasi penyelesaian konflik laut cina selatan dalam sebuah forum yang damai.  

Menteri luar negeri Indonesia Marty M. Natalegawa atas arahan presiden SBY 

melakukan upaya untuk membantu konflik Laut Cina Selatan yaitu dengan melalui 

shuttle diplomacy.128 Shuttle diplomacy adalah upaya yang dilakukan Indonesia untuk 

menjadi pihak luar yakni sebagai penengah diantara pihak-pihak yang berselisih di 

konflik Laut Cina Selatan. Indonesia melakukan shuttle diplomacy selama 36 jam 

untuk mengkonsolidasikan posisi ASEAN sesuai prinsip enam poin.129 Prinsip enam 

poin tersebut diantaranya adalah (1) implementasi penuh deklarasi sikap di Laut Cina 

Selatan, (2) pedoman pelaksanaan deklarasi sikap di Laut Cina Selatan, (3) 

                                                           
128 Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Op.Cit, hal. 29. 
129 Kementerian Kelautan dan Perikanan, Materi Pengantar Soal: Pengantar Soal Perkembangan 

Politik Kerjasama Negara-negara ASEAN, Hal.29 diakses dalam http://www.ropeg.kkp.go.id>source-

>ujian_dinas pada 3 September 2017 pukul 21.19 WIB 
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kesimpulan awal kode etik regional di Laut Cina Selatan, (4) penghormatan penuh 

pada prinsip-prinsip hukum Internasional, termasuk PBB tahun 1982 tentang 

konvensi hukum laut, (5) latihan lanjutan untuk menahan diri dan tidak menggunakan 

kekerasan oleh semua pihak, (6) damai dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan 

prinsip hukum Internasional.130  

Selain itu diplomasi Indonesia juga mendorong momentum pelaksanaan 

secara menyeluruh Declaration of Conduct (DoC)/deklarasi sikap dan regional code 

of conduct.131 Prinsip enam poin ASEAN pada Laut Cina Selatan menjelaskan bahwa 

perserikatan negara Asia Tenggara mengafirmasi ulang deklarasi sikap terhadap isu 

Laut Cina Selatan. Berdasarkan kesepakatan menteri luar negeri ASEAN, 

penyelesaian isu laut cina selatan ini diselesaikan tanpa kekerasan. Penyelesaian 

dilakukan melalui secara damai berdasarkan United Nations Convention on the Law 

of the Sea (UNCLOS) 1982 Bab XV. Pasal-pasal pada bab XV menjelaskan tentang 

penyelesaian sengketa secara damai diantaranya (1) pasal 279 berbunyi kewajiban 

untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai, (2) pasal 280 berbunyi 

penyelesaian sengketa dengan cara apapun damai di pilih oleh para pihak.  

Peran lain Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik laut cina selatan 

adalah mempertemukan claimant states (negara-negara yang berkepentingan 

langsung dan terlibat dengan konflik Laut Cina Selatan)  pada tataran second track132 

untuk membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama oleh kementerian luar 

                                                           
130 Ibid. 
131 Ibid. 
132 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Op.Cit. 
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negeri.133 Diplomasi second track dilakukan melalui forum lokakarya/workshop Laut 

Cina Selatan yang dapat memberikan kontribusi terhadap proses mempertahankan 

stabilitas dan keamanan di kawasan Laut Cina Selatan. Diplomasi ini lebih bersifat 

terbuka untuk saling bertukar gagasan atau informasi antar negara. Hingga tahun 

2009134, Kemlu telah melakukan 19 lokakarya. Lokakarya ke-20 yang diadakan di 

Bandung pada tanggal 1-2 November 2010, telah menyepakati pelaksanaan proyek 

bersama South East Asia Network for Education and Training Project135 sekaligus 

untuk melakukan refleksi terhadap proses lokakarya yang telah dilakukan sebanyak 

20 kali dan usaha untuk mengimplementasi hasil proyek atau program kerja sama 

yang sudah disepakati.  

Upaya yang telah dilakukan Indonesia tersebut, menggambarkan Indonesia 

sebagai pihak ketiga dalam konflik Laut Cina Selatan. Indonesia bukan menjadi pihak 

yang bersengketa secara langsung dalam proses klaim Laut Cina Selatan. Meskipun 

Indonesia bukan pihak yang bersengketa, tetapi konflik Laut Cina Selatan ini 

memberikan pengaruh bagi perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia 

terganggu karena adanya konflik ini, jalur perdagangan yang terjadi di Laut Cina 

Selatan yang terhubung denga wilayah maritim Indonesia menjadi terhambat.  

Ancaman tradisional lain yang juga mengganggu kedaulatan maritim 

Indonesia adalah konflik Ambalat. Indonesia dan Malaysia mengalami ketegangan 

karena sengketa kepemilikan blok dasar laut yang oleh Indonesia disebut sebagai 

                                                           
133 Ibid. 
134 Ibid. 
135 Ibid. 
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Blok Ambalat. Indonesia memiliki potensi klaim yang tumpang tindih dengan 

sepuluh negara tetangga, salah satunya adalah Malaysia. Sengketa klaim Selat 

Ambalat ini diselesaikan melalui deliminasi batas maritim, deliminasi batas maritim 

yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dilakukan melalui negosiasi. Negosiasi 

yang dilakukan menghasilkan penetapan garis pada zona maritim, garis yang 

disepakati antara Indonesia dan Malaysia inilah yang menjadi batas terluar zona 

maritimnya.136 

Selain konflik Ambalat, konflik yang terjadi antara Indonesia dengan 

Malaysia adalah penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Negara Indonesia 

maupun Malaysia mempunyai hak yang sama terhadap ZEE di Selat Malaka, sebab 

lebar ZEE kurang dari 400 mil, kedua negara sama-sama mempunyai hak berdaulat 

sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 UNCLOS. Konflik mengenai ZEE antara 

Indonesia dan Malaysia dapat diselesaikan baik dengan cara litigasi ataupun non 

litigasi. Dalam pasal 280 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa setiap negara berhak 

untuk menyelesaikan sengketa yang ada dengan cara yang dikehendakinya sendiri.137 

Sampai tahun 2010, konflik penetapan batas ZEE belum dapat diselesaikan oleh 

Indonesia dan Malaysia. Hal ini dipertegas dengan tampilan peta Indonesia, yang 

mana di bagian Selat Malaka terdapat garis melengkung putus-putus. Garis ini 

merupakan ZEE Indonesia dan Malaysia yang belum ditetapkan. Indonesia masih 

                                                           
136 Arsana, Op Cit, hal. 48 
137 Natalia, Op. Cit, hal. 11 
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melakukan sejumlah negosiasi dengan negara Malaysia untuk menentukan batas ZEE 

antara Indonesia dan Malaysia.138 

Ancaman tradisional lainnya yang terjadi di masa pemerintahan SBY adalah 

sengketa Laut Sulawesi-Mindanao. Sengketa ini terjadi antara negara Indonesia dan 

Filipina mengenai batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Sengketa perbatasan laut dua 

negara telah dirundingkan selama selama bertahun-tahun. Setelah melakukan 

perundingan, Indonesia dan Filipina membuat satu kesepakatan mengenai batas laut 

di wilayah Sulawesi dan Laut Mindanao. Departemen Luar Negeri Filipina 

mengatakan bahwa kesepakatan telah dicapai adalah penentuan batas ZEE di laut 

Sulawesi dan Mindanao. Adanya penentuan ZEE tersebut, maka negara berhak untuk 

mengeksploitasi ikan dan gas bawah laut serta minyak yang telah diatur oleh 

konvensi PBB tentang hukum laut.139 

Namun, sampai tahun 2010, kesepakatan menentuan batas ZEE di Laut 

Sulawesi dan Mindanao belum ditandatangi dan diratifikasi oleh kedua negara. 

Meskipun kesepakatan tersebut belum diratifikasi, tetapi Indonesia dan Filipinan 

tetap mempunyai hubungan bilateral yang baik di bidang keamanan, ekonomi, dan 

politik. Sengketa batas ZEE tidak menghalangi kedua negara tersebut untuk 

menghentikan kerjasama dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan antar negara. 

Kesepakatan yang dilakukan selama ini oleh kedua negara tersebut adalah 
                                                           
138 Dermaga Hankam, 2017,  Negosiasi Batas Maritim Indonesia-Malaysia di Selat Malaka Masih 

Buntu, diakses dalam http://beritatrans.com/201707/14/negosiasi-batas-maritim-indonesia-malaysia-di-

selat-malaka-masih-buntu/ pada 5 Januari 2018 pukul 21.18 WIB 
139 Muhaimin, Selasa, 20 Mei 2014, Filipina dan RI Akhiri Sengketa Laut Sulawesi-Mindanao, diakses 

dalam https://international.sindonews.com/read/865315/40/filipina-dan-ri--akhiri-sengketa-laut-

sulawesi-mindanao-1400562819 pada 5 Januari 2019 pukul 21.19 WIB 

http://beritatrans.com/201707/14/negosiasi-batas-maritim-indonesia-malaysia-di-selat-malaka-masih-buntu/
http://beritatrans.com/201707/14/negosiasi-batas-maritim-indonesia-malaysia-di-selat-malaka-masih-buntu/
https://international.sindonews.com/read/865315/40/filipina-dan-ri--akhiri-sengketa-laut-sulawesi-mindanao-1400562819
https://international.sindonews.com/read/865315/40/filipina-dan-ri--akhiri-sengketa-laut-sulawesi-mindanao-1400562819
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menyelesaikan sengketa batas ZEE di Laut Sulawesi dan Mindanao berdasarkan 

aturan hukum laut dan mewujudkan perdamaian dan pembagian kepentingan yang 

adil di wilayah perairan.140 

Kedaulatan maritim Indonesia tidak hanya terganggu oleh adanya ancaman 

tradisional, tetapi juga ancaman non-tradisional seperti: (1) penangkapan ikan secara 

ilegal, (2) perompakan, (3) penyelundupan manusia, (4) penyelundupan narkoba dan 

(5) terorisme. Penangkapan ikan secara ilegal telah dilakukan oleh sejumlah negara di 

wilayah maritim Indonesia. Pada hakikatnya, menurut hukum laut internasional pasal 

73,141 kapal-kapal penangkap ikan asing diperbolehkan untuk melakukan operasi di 

perairan Indonesia. Negara yang mempunyai sumber daya ikan berhak untuk 

memberikan kuota kepada kapal asing berdasarkan hukum dan peraturan nasional 

maupun internasional. 

Hukum dan peraturan dalam perairan, diantaranya adalah perizinan kapal, 

batasan jumlah hasil tangkapan, lokalisasi area penangkapan yang diperbolehkan, 

serta hasil pelaporan hasil tangkapan. Berdasarkan hukum dan peraturan tersebut, 

maka pihak asing dapat ikut serta menikmati sumber daya alam laut di Indonesia 

tanpa melakukan pelanggaran pada hukum dan peraturan tersebut. Aturan dan hukum 

laut tersebut menjadi garis keras dalam melakukan aktifitas perairan. Namun aturan 

                                                           
140 Deutsche Welle, 2014, Indonesia dan Filipina Akhiri Kisruh Perbatasan, diakses dalam 

http://www.dw.com/id/indonesia-dan-filipina-akhiri-kisruh-perbatasan/a-17655530 pada 5 Januari 

2018 pukul 21.30 WIB 
141 Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2016, Masyarakat ASEAN Edisi 14: Membangun Kiprah 

Maritim Indonesia di Kawasan, Jakarta Pusat: Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, hal. 6, diakses 

dalam http://www.Kemlu.go.id>majalah>ASEAN_Edisi_14.pdf pada 3 Oktober 2017 pukul 23.54 

WIB 

http://www.dw.com/id/indonesia-dan-filipina-akhiri-kisruh-perbatasan/a-17655530
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yang telah dibuat ini tidak dipenuhi dan dipatuhi. Penangkapan ikan yang dilakukan 

oleh kapal asing dilakukan dengan sembarangan yang kemudian mengarah pada 

eksploitasi ikan dan bahkan pencurian ikan secara ilegal.  

Berdasarkan penelitian Ikhtiari142 diketahui bahwa pada masa pemerintahan 

SBY periode 2005-2010, telah dilakukan dua kebijakan untuk memberantas 

penangkapan ikan secara ilegal, yakni (1) koordinasi institusi nasional. Koordinasi ini 

dilakukan oleh 12 instansi penegak hukum laut dan Badan Koordinasi Keamanan 

Laut. Koordinasi ini belum dapat menyelesaian permasalahan penangkapan ikan 

secara ilegal dengan tuntas, (2) kerjasama perikanan internasional. Kerjasama 

perikanan internasional yang dilakukan diantaranya adalah (a) kerjasama antara 

Indonesia dan Australia (Indonesian-Australia Fisheries Sirveillance Forum/IAFSF), 

(b) Regionl Initiative (kerjasama 9 negara yaitu, Indonesia, Malaysia, Brunei 

Darussalam, Thailand, Filipina, Kamboja, Singapura, Timur Leste, Australia, dan 

New Zealand). Kedua bentuk kerjasama perikanan internasional tersebut berisi 

sebuah komitmen dari masing-masing negara untuk melakukan penangkapan kapal 

dan nelayan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan perbatasan 

antar negara tersebut. 

Selain penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan dan terorisme juga 

turut mewarnai goyahnya kedaulatan maritim Indonesia. Penyelundupan yang terjadi 

di wilayah maritim diantaranya adalah penyelundupan narkoba, manusia serta 

perompakan kapal dan senjata. Pada era SBY, upaya pemerintah untuk mengatasi 

                                                           
142 Ikhtiari, Op.Cit, hal. 64-97 
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kegiatan penyelundupan adalah dengan membuat Undang-undang Nomor 21 Tahun 

2007143 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang 

ini dapat dijadikan sebagai alat untuk memberikan hukuman pada oknum yang 

melakukan perlanggaran. Indonesia juga telah meratifikasi UU Nomor 15 Tahun 

2009 tentang pengesahan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional 

yang Terorganisasi.  

Penyelundupan narkoba, manusia serta perompakan kapal dan senjaga ini 

terjadi di Selat Malaka. Ancaman ini terjadi di Selat Malaka karena Selat Malaka 

menjadi rute navigasi internasional terpanjang yang melalui selat yang 

menghubungkan Samudra Hindia melalui Laut Andaman di sebelah utara Laut Cina 

Selatan dan di sebelah selatan melalui Selat Singapura. Selat Malaka merupakan rute 

terpendek bagi kapal-kapal, khususnya yang menuju Asia Timur dan Eropa dengan 

luas selat rata-rata antara 11 dan 200 mil laut. Rute yang dilayari, kedalamannya 

kurang dari 30 meter. Adanya rute pelayaran dan kedalaman tersebut, Selat Malaka 

menjadi rute yang menarik dan diinginkan oleh kapal-kapal internasional 

dibandingkan rute-rute alternatif lainnya seperti Selat Sunda dan Selat Lombok-

Makasar, meskipun Selat Malaka memiliki fitur-fitur navigasi yang tidak 

bersahabat.144  

                                                           
143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tinda Pidana 

Perdagangan Orang, hal.1-37, diakses dalam http://www.pih.kemlu.go.id>files>UU_no_21_th_2007-

tentang_Pemberantasan_Tindak_Pidana_Perdagangan_Orang.pdf pada 6 Oktober 2017 pukul 14.26 

WIB 
144 Gaol, Op. Cit, hal, 4-6. 
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Sedangkan upaya Indonesia untuk memerangi terorisme adalah melakukan 

kerjasama melalui tingkat nasional, bilateral, regional dan multilateral.145 Bentuk 

kerjasama bilateral Indonesia dalam masalah terorisme adalah kerjasama Indonesia 

dengan Australia. Kerjasama Indonesia dengan Australia di masa SBY dapat terjalin 

kembali setelah adanya kerenggangan akibat konflik Timor-Timur, salah satunya 

karena kedekatan SBY dengan John Howard selaku Perdana Menteri Australia. 

Namun selain faktor kedekatan, terjalinnya hubungan baik antara Indonesia dan 

Australia telah ada sejak adanya peristiwa serangan pengeboman di gedung World 

Trade Centre (WTC) pada 11 September 2011 di New York, Amerika Serikat.146  

Indonesia dan Australia membuat Memorandum of Understanding on 

Combating International Terorism yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal 

Hubungan Sosial, Budaya, Penerangan, Departemen Luar Negeri, yakni 

Abdurrachman Mattaliti dan Duta Besar Australia yakni Richard Smith di Jakarta 

pada hari Kamis 7 Februari 2002. Dalam kesepakatan yang dibuat, kedua negara 

saling bertukar informasi intelijen dalam upaya mencegah, memberantas, dan 

memerangi terorisme internasional. Selain itu, mereka juga membuat program 

pendidikan dengan melibatkan pihak militer,147 polisi dan badan hukum yang terkait. 

Kedua negara juga saling melakukan kunjungan resmi dengan melakukan konferensi 

bersama yang menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang bertujuan untuk 

kepentingan negara.  

                                                           
145 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Op.Cit. 
146 Haryani, Op.Cit, hal. 354. 
147 Wuryandari, Op.Cit. 
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Kerjasama yang terjalin antara Indonesia dan Australia diantaranya adalah 

pertama, pada bulan Februari 2005148 Indonesia dan Australia membuat program 

bantuan untuk meningkatkan kemampuan intelijen serta kemampuan dalam 

pengawasan keamanan di pelabuhan Indonesia. Kedua, pada bulan Maret 2005149 

Indonesia dan Australia membentuk Aviation Security Capacity Building Project. 

Kerja sama ini digunakan untuk mencegah masuknya terorisme dari jalur laut dan 

darat yang melewati perbatasan. Ketiga, pada tanggal 3-4 April 2005150, Indonesia 

dan Australia menandatangani Joint Declaration of Comphehensive Partnership 

Between Indonesia and Australia. Keempat, pada tanggal 13 November 2006,151 

Indonesia dan Australia membuat perjanjian lombok dalam rangka menjaga 

keamanan wilayah dari serangan terorisme.152  

Bentuk kerjasama regional Indonesia dalam mengentaskan masalah terorisme 

adalah dengan keaktifan Indonesia di ASEAN. Indonesia menandatangani ASEAN 

Convention on Counter Terrorism pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina pada 

13 Januari 2007.153 Sedangkan bentuk kerjasama multilateral Indonesia dalam 

menyelesaikan masalah terorisme adalah melalui keaktifan Indonesia dalam PBB. 

Indonesia berperan aktif dalam melakukan kerjasama dengan United Nations Counter 

                                                           
148 Haryani, Op.Cit, hal.357-358. 
149 Ibid. 
150 Ibid. 
151 Ibid. 
152 Okezone, 2012. Atasi Terorisme, PBNU Gandeng Pemerintah Jerman, diakses dalam 

https://news.okezone.com/read/2012/03/16/337/594258/atasi-terorisme-pbnu-gandeng-pemerintah-

jerman pada 11 November 2017 pukul 23.54 WIB 
153 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang pengesahan ASEAN Convention 

on Counter Terrorism, diakses dalam http://www.bphn.go.id/data/documents/12uu005.pdf pada 12 

November 2017 pukul 00.25 WIB 

https://news.okezone.com/read/2012/03/16/337/594258/atasi-terorisme-pbnu-gandeng-pemerintah-jerman
https://news.okezone.com/read/2012/03/16/337/594258/atasi-terorisme-pbnu-gandeng-pemerintah-jerman
http://www.bphn.go.id/data/documents/12uu005.pdf
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Terrorism Implementation Task Force (CTITF), Terrorism Prevention Branch-

United Nation Office for Drugs and Crime (TPB-UNODC) dan United Nations 

Counter-Terrorism Executive Directorate (UNCTED).154 

Keberhasilan Indonesia dalam meminimalisir terorisme telah diakui oleh 

masyarakat internasional. Masyarakat Internasional telah memberikan penghargaan 

kepada Indonesia terhadap peran kepemimpinan SBY dalam memberantas tetorisme 

yang merajalela. Penghargaan tersebut diantaranya adalah 1) ditunjuknya Indonesia 

sebagai lead shepherd isu terorisme di ASEAN, 2) dipercaya untuk melakukan kerja 

sama di tingkat nasional dan regional dengan badan PBB. Adanya penghargaan-

penghargaan ini, pemerintahan Indonesia meningkatkan kerja sama bilateral melalui 

penandatanganan perjanjian pemberantasan terorisme dalam bentuk MoU dengan 

negara-negara lain.155 

Sejumlah kerjasama telah dilakukan Indonesia dalam menangani ancaman 

tradisional dan non-tradisional di wilayah maritim. Keamanan wilayah maritim dari 

ancaman non-tradisional perlu diselesaikan dalam sebuah kelompok, komunitas atau 

negara.156 Tindakan baru yang perlu dilakukan adalah mengembangkan pendekatan 

kerja sama diantara negara. Bentuk kerjasama yang dilakukan adalah menggagas 

                                                           
154 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016, Indonesia dan Upaya Penanggulangan 

Terorisme, Kementerian Luar Negeri Indonesia, diakses dalam 

https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Terorisme.aspx pada 11 

November 2017 pukul 22.30 WIB 
155 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Op.Cit, hal. 94. 
156 Rodon Pedrason., Yandry Kurniawan., dan Purwasandi, 2016, Handling of Illegal, Unreported and 

Unregulated (IUU) Fishing, Jurnal Pertahanan, Vol. 2, No. 1, hal. 74, diakses dalam 

http://jurnal.idu.ac.id/index.php/DefenseJournal/article/view/87/37 pada 11 November 2017 pukul 

22.45 WIB  

https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/isu-khusus/Pages/Penanggulangan-Terorisme.aspx
http://jurnal.idu.ac.id/index.php/DefenseJournal/article/view/87/37
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terbentuknya forum di bidang keamanan wilayah maritim, yaitu ASEAN Maritime 

Forum (AMF). 

 AMF merupakan upaya Indonesia untuk mengembangkan pembahasan isu 

maritim secara komprehensif di ASEAN yang tertuang dalam cetak biru komunitas 

ASEAN Politicaly Security Community (APSC). Kemajuan telah dicapai dalam 

mengimplementasikan cetak biru komunitas di bidang keamanan di tahun 2010. 

Kemajuan tersebut, salah satunya dapat dilihat dari penyelenggaraan pertemuan AMF 

ke-1 pada tanggal 28-29 Juli 2010 di Surabaya. Indonesia menjadi tuan rumah 

pertemuan AMF pertama.157 AMF merupakan forum negara anggota ASEAN untuk 

membahas isu maritim. AMF diharapkan dapat menjadi wadah di tataran regional 

dalam hal penanganan ancaman kejahatan lintas negara yang meliputi (1) ancaman 

kekerasan (pembajakan, perampokan, aksi teror, dan sabotase), (2) ancaman terhadap 

sumber daya laut (perusakan dan pencemaran ekosistem laut), (3) ancaman 

pelanggaran hukum (illegal logging, illegal fishing, penyelundupan) dan (4) ancaman 

navigasi (kekurangan sarana bantu navigasi saat kegiatan pelayaran).  

AMF dapat menjadi nilai tambah untuk menindak segara tegas pada setiap 

ancaman yang terjadi. AMF juga menjadi bagian dari upaya Confidence Building 

Measures (CBM) and Preventive Diplomacy (PD).158 CBM mempunyai makna 

bahwa AMF menjadi sebuah langkah untuk membangun kepercayaan dunia 

internasional kepada Indonesia tentang kemampuan Indonesia dalam mengatasi 

                                                           
157 Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Op.Cit, hal.85. 
158 Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Op.Cit, hal. 18-20 



104 

 

masalah keamanan di bidang maritim. AMF juga menjadi media untuk membangun 

hubungan baik dengan negara lain yang bertujuan untuk menghilangkan ketegangan 

dan persepsi negatif antar negara, sedangankan PD mempunyai makna bahwa AMF 

merupakan bagin dari diplomasi yang dilakukan untuk mencegah terjadinya konflik 

dan peperangan dunia atau diplomasi yang mencegah keterlibatan negara-negara 

besar dalam sebuah konflik regional. AMF menjadi tempat bagi Indoensia dan negara 

anggota ASEAN untuk menyelesaikan sendiri mengenai isu ancaman tradisional 

maupun non-tradisional tanpa campur tangan negara-negara besar. AMF juga dapat 

menjadi pelengkap usaha dalam menjaga wilayah maritim Indonesia, karena AMF 

tidak hanya membahasa isu-isu maritim tetapi juga mensinergikan kerja sama di 

antara badan sektoral ASEAN.  

3.2.2 Middle-Range Objectives dalam Menjaga Sumber Daya Alam di Perairan  

Middle range objective adalah kepentingan nasional Indonesia dalam jangka 

menengah untuk menjaga sumber daya alam hayati perairan. Penjagaan sumber daya 

alam ini dilakukan dengan melakukan pemanfaatan hasil laut dengan semaksimal 

mungkin. Pengelolaan hasil sumber daya laut yang tepat dapat membantu 

meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan bangsa.159 Pengelolaan 

sumber daya alam di wilayah maritim Indonesia, menjadi kepentingan nasional yang 

ingin dicapai Indonesia. Kepentingan untuk menjaga sumber daya alam wilayah 

maritim harus mencakup tujuh sub-sektor perairan. Tujuh Sub-sektor perairan 

tersebut diantaranya adalah (1) perikanan laut dan payau, (2) pertambangan dan 

                                                           
159 Kementerian PPN/Bappenas, Op.Cit, hal. 36 
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minyak, (3) industri maritim, (4) jasa angkutan umum dan jasa penunjang, (5) 

pariwisata bahari, (6) bangunan kelautan, (7) jasa kelautan lainnya.160 

Indonesia sebagai negara dengan wilayah perairan yang luas dan garis pantai 

yang panjang harus dapat mengeksplorasi dan memanfaatkan sumber daya alam 

hayati perairan secara optimal. Kekayaan sumber daya hayati di kawasan maritim 

Indonesia dibuktikan adanya fakta bahwa sepertiga dari gas dunia berada diseputar 

Selat Malaka hingga Laut Cina Selatan yang menjadi rute untuk mencapai teluk 

Persia dan Afrika.161  

Salah satu sub-sektor perairan yang menjadi primadona negara Indonesia 

adalah perikanan. Ikan menjadi sumber daya utama di laut, sumber pangan, mata 

pencaharian dan penghasilan negara.162 Sektor perikanan menjadi ladang pekerjaan 

dan penghasilan bagi nelayan, produsen kapal, penjual, distributor, restoran, penjual 

bahan bakar minyak, pengelola ikan kaleng, pengekspor, pengimpor, bahkan 

pemerintah dan negara. Namun, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa industri 

perikanan belum berkembang dan tingkat kesejahteraan nelayan juga rendah.163  

                                                           
160 Tridoyo Kusumastanto, Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan, dan Perhubungan Laut 

dalam Abad XXI, Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor 

(PKSPL-IPB), hal.5, diakses dalam http://www.lfip.org>pdf>bali-seminar>pemberdayaan-

sumberdaya-kelautan-perikanan-dan-perhubungan-laut-dalam-abad-xxi.pdf pada 3 Oktober 2017 

pukul 03.44 WIB 
161 Erlinda Matondang, 2017, Pemetaan Kepentingan Keamanan Maritim Negara-Negara Asia Timur 

dan Posisi Strategis Indonesia, Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, vol 7, no, 1: 1-20, Universitas 

Pertahanan Indonesia, hal. 104, diakses dalam http://www.jurnal.idu.ac.id>JPBH>article>view pada 6 

Oktober 2017 pukul 03.52 WIB 
162 Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Op.Cit, hal. 6 
163 Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Op.Cit. 
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Pengamanan wilayah maritim berkaitan erat dengan dua bidang, yaitu politik 

dan ekonomi.164 Pada bidang politik usaha pengamanan wilayah maritim merupakan 

bagian dari kerjasama antar negara, sedangkan dalam bidang ekonomi usaha 

pengamanan wilayah maritim dapat memberikan pengaruh bagi kesejahteraan 

masyarakat khususnya yang menggantungkan hidupnya dari hasil sumber daya laut. 

Kedua bidang tersebut menjadi kepenringan besar bagi Indonesia yang harus dicapai 

melalui usaha pengamanan di wilayah maritim dengan mengingat posisi geografis 

Indonesia dan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan. Posisi 

geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta 

dua Samudera yaitu Hindia dan Pasifik, dapat menjadikan sektor kelautan sebagai 

tumpuan dalam pembangunan ekonomi nasional dan pelaksanaan kerjasama antar 

negara dengan baik.165 Posisi geografis Indonesia dapat dilihat pada peta di bawah 

ini:  

                                                           
164 Ibid. 
165 Tridoyo Kusumastanto, Urgensi National Ocean Development Policy (NODEP) bagi Negara 

Kepulauan, Bogor: Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan 

Manajemen, Direktur Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan-Institut Pertanian Bogor, hal. 1, 

diakses dalam http://www.researchgate.net>links>Urgensi-National-Ocean-Development-Policy-

(NODEP)-bagi-negara-kepulauan.doc pada 6 Oktober 2017 pukul 13.56 WIB 
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Gambar 3.1 Posisi Geografis Indonesia166 

 

Posisi geografis Indonesia ini belum dimanfaatkan dengan maksimal oleh 

bangsa Indonesia untuk membangun politik luar negeri yang baik bagi perekonomian 

bangsa. Sejak Orde Lama sampai pada Orde Reformasi di bawah kepemimpinan 

SBY, Indonesia belum dapat memberdayakan potensi ekonomi maritim. Negara 

belum mampu untuk mentransformasikan sumber kekayaan laut sebagai sumber 

kemajuan dan kemakmuran bagi rakyat. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia 

dengan sumber daya alam yang melimpah, perekonomian Indonesia semakin terpuruk 

dan berada jauh di bawah negara-negara lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya 

penguasaan negara asing dalam proses pengelolaan sumber daya perairan Indonesia.  

Penguasaan negara asing dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia 

dapat dilihat pada polemic blok Migas West Madura. Selama ini blok West Madura 

                                                           
166 Triyono, 2017, Letak Geografis Indonesia dalam Peta Dunia, diakses dalam 

https://informazone.com/letak-geografis-indonesia/ pada 12 November 2017 pukul 00.45 WIB 

https://informazone.com/letak-geografis-indonesia/


108 

 

dikelola oleh Kodeco167 yaitu perusahaan minyak asal Korea Selatan. Kebijakan yang 

diambil pemerintah selama ini untuk mengembalikan pengelolaan migas pertama 

sebagai satu-satunya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang migas tidak 

membuahkan hasil. Pada tahun 2008, pertamina telah meminta kepada pemerintah 

sebanyak lima kali untuk meminta permohonan agar blok West Madura sepenuhnya 

dikelola oleh BUMN. Sulitnya pemindahan kekuasaan tersebut juga terkait regulasi 

kapitalisme yang termuat dalam UU Migas Nomor 22 Tahun 2001168 yang berbunyi 

bahwa “pertamina disejajarkan dengan perusahaan-perusahaan swasta termasuk 

asing”. Adanya regulasi ini membuat Indonesia mengalami kesulitan untuk 

mengambil alih blok West Madura yang terlanjur dikuasai oleh Kodeco. 

Gas dan minyak bumi Indonesia merupakan salah satu sub-sektor perairan 

Indonesia yang seharusnya menjadi hak utuh untuk dikembangkan dan dikelola 

Indonesia. Ketujuh subsektor perairan akan dapat memberikan sumbangan bagi 

kemajuan dan kemakmuran perekonomian Indonesia jika dikelola dengan baik oleh 

pemerintah. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Sumber Daya 

Pesisir dan Lautan  (PKSPL) IPB dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

                                                           
167 Sri Bintang Pamungkas, 2014, Ganti Rezim Ganti Sistem Pergulatan Menguasai Nusantara hal. 

262 diakses dalam 

https://books.google.co.id/books?id=NjGdBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&-

source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=85%25&f=false pada 12 November 2017 pukul 

14.20 WIB 
168 Undang-Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, hal. 544-546, 

diakses dalam http://www.peraturan.go.id>uu>nomor-22-tahun-2001 pada 11 November 2017 pukul 

14.35 WIB 

https://books.google.co.id/books?id=NjGdBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&-source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=85%25&f=false
https://books.google.co.id/books?id=NjGdBQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&-source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=85%25&f=false
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dan Puslitbang Oseanologi LIPI tahun 1997-1998169, Incremental Capital Output 

Ratio (ICOR) pada tahun 2000 sektor pertambangan mendominasi untuk memberikan 

kontribusi bagi bangsa dengan nilai ICOR sebesar 3,71. Hal ini menunjukkan bahwa 

sub-sektor ini mempunyai prospek yang cukup baik bagi investasi. Melalui metode 

ICOR ini dapat membantu untuk mengetahui efisiensi dari suatu investasi, selain itu 

juga dapat membantu negara untuk mengetahui hubungan antara pertumbuhan faktor 

produksi dengan pertumbuhan ekonomi.   

Adanya angka ICOR yang cukup baik di sektor pertambangan seharusnya 

dapat membantu Indonesia untuk mengambil langkah dan usaha terbaik dalam 

mengelola sektor pertambangan tersebut. sebagai negara penghasil gas dan minyak 

bumi terbesar, Indonesia belum melakukan pengelolaan gas dan minyak bumi secara 

mandiri. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui sebanyak 85% produksi 

minyak Indonesia dikuasai oleh pihak asing.170 Sedangkan rakyat Indonesia dibuat 

sengsara dengan adanya kenaikan harga minyak yang disesuaikan dengan standar 

internasional. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (2)171 telah 

disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat”.  

                                                           
169 Tridoyo Kusumastanto, Analisis Ekonomi Kelautan dan Arah Kebijakan Pengembangan Jasa 

Kelautan, Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor (PKSPL-IPB), 

hal. 4-6, diakses dalam http://www.rareplanet.org>rareplanet.org>files.doc pada 3 Oktober 2017 pukul 

23.55 WIB 
170 Pamungkas, Op.Cit. 
171 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 Ayat (2) tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan 

Sosial, hal. 16 diakses dalam 

http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf pada 12 

November 2017 pukul 14.45 WIB 

http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/eLaw/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf
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Kenyataan tentang kekayaan alam Indonesia di wilayah maritime belum dapat 

dinikmati sepenuhnya oleh rakyat Indonesia, karena mengingat luasnya wilayah 

perairan Indonesia. Pada tahun 1999, Indonesia membuat kebijakan otonomi daerah 

tentang pengelolaan sumber daya perairan. Pengelolaan sumber daya perairan 

diserahkan kepada pemerintah daerah.172Selain dukungan dari kebijakan otonomi 

daerah tersebut, untuk dapat mengelola sumber daya perairan pemerintah membentuk 

Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Pada tahun 2001, Pemda mempunyai 

kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemanfaatan sumber daya 

alam perairan. Namun, langkah yang diambil pemerintah ini juga belum berjalan 

secara maksimal.  

Kebijakan yang telah dibuat belum dapat menghindari tindakan tidak 

bertanggung jawab dari sejumlah oknum-oknum tertentu. Undang-undang dan 

peraturan yang dibuat tentang sektor kelautan lebih berorientasi pada eksploitasi 

sumber daya perairan tanpa memperhatikan kelestarian sumber daya dan regulasi 

lain. Kebijakan seperti ini membuat kerusakan secara fisik pada sumber daya 

perairan. Selain itu, penguasaan sumber daya hayati perairan oleh bangsa asing tetap 

ada sampai saat ini. Indonesia hanya menjadi pihak yang dirugikan dalam kegiatan 

pengolaha sumber daya hayati Indonesia. Adanya kondisi-kondisi tersebut, Indonesia 

                                                           
172 Arifin Rudyanto, 2004, Kerangka Kerja Sama dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut, 

disampaikan pada Sosialisasi Nasional Program MFCDP, Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral 

dan Daerah Bappenas 22 September 2004, hal. 1-2, diakses dalam http://www.bappenas.go.id>files-

>kjsm-dalam-pengelolaan-sumberdaya-pesisir-dan-laut pada 4 Oktober 2017 pukul 15.54 WIB 
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belum dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang melesat seperti negara-negara 

yang lain.  

Kebijakan yang dianggap belum dapat membantu dalam pengelolaan sumber 

daya alam wilayah maritim secara maksimal, maka kebijakan baru dalam Politik Luar 

Negeri Indonesia adalah pembentukan ASEAN Maritime Forum (AMF). Forum ini 

tidak hanya menyelesaikan dan memberantas ancaman tradisional da non-tradisional 

yang terjadi di wilayah maritim Indonesia. Forum ini juga menjadi wadah baru bagi 

Indonesia untuk dapat mengelola sumber daya alam secara maksimal bagi 

kemammuran dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.  

3.2.3 Long-Range Goals dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan Maritim 

Stabilitas keamanan maritim merupakan salah satu bagian dari kepentingan 

nasional Indonesia dalam jangka panjang. Hal ini disebabkan karena negara-negara di 

Asia Tenggara bergantung pada perdagangan maritim dalam membangun 

perekonomian negara. Lebih dari 80%173 minyak diimpor Jepang, Korea Selatan dan 

Cina dari Teluk Persia yang diangkut melalui jalur laut. Tanpa jalur laut yang stabil 

dan aman, maka perekonomian kawasan Asia Pasifik juga akan terpuruk.  

Stabilitas keamanan maritim merupakan kondisi wilayah maritim yang aman 

dari isu-isu ancaman tradisional maupun non-tradisional. Isu-isu ancaman keamanan 

maritim di kawasan Asia Tenggara memerlukan upaya bersama dari negara anggota 

                                                           
173 Perwita, AA Banyu dan Yugolastarob Komeini. 2009. Kesiapan Kekuatan Laut Indonesia dalam 

Menghadapi Keamanan Maritim Indonesia Di Asia Tenggara, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 

Vol. 13, No. 1. Hal. 1, diakses dalam http://www.Pusjianmar-seskoal.tnial.mil.id>portals pada 5 

Oktober 2017 pukul 23.57 WIB 
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ASEAN. Sebagai bagian dari kawasan Asia Tenggara, isu-isu ancaman keamanan 

maritim yang terjadi di Indonesia dalam perhitungan ekonomi tidak hanya 

mempengaruhi perekonomian Indonesia, tetapi juga memberikan dampak pada arus 

perdagangan dunia.174 Aktivitas perairan dilaut cukup penting bagi masyarakat 

internasional, sehingga hal ini membuat keamanan wilayah perairan Indonesia 

menjadi faktor yang cukup vital. Selain itu, stabilitas juga berkaitan dengan kesiapan 

dan kemampuan Indonesia dalam mengelola sumber daya alam secara optimal. 

Pengelolaan sumber daya alam yang tepat, dapat memberikan kontribusi untuk 

menciptakan kondisi yang stabil pada wilayah maritim Indonesia. 

Posisi geografis strategis Indonesia yang berada di antara dua benua dan dua 

samudera, membuat laut wilayah Indonesia menjadi alur laut bagi lalu lintas 

pelayaran nasional dan internasional. Posisi geografis Indonesia inilah yang 

menjadikan Indonesia rawan terhadap pengaruh luar, karena terbukanya dan 

tersebarnya wilayah Indonesia yang mengakibatkan terganggunya stabilitas 

keamanan maritim. Selain alasan dari posisi geografis yang dimiliki, Indonesia juga 

wilayah mempunyai garis pantai sampai dengan 200 mil. Menurut hukum laut ZEE 

(Zona Ekonomi Eksklusif)175, negara yang mempunyai bentangan yang memperluas 

wilayah negara sampai sejauh 200 mil mempunyai hak untuk mengelola sumberdaya 

laut yang terdapat di dalamnya. Adanya hak dan kewajiban ini, membuat keamanan 

                                                           
174 Keliat, Op.Cit, hal. 119 
175 Perwita dan Yugolastarob Komeini, Op.Cit, hal. 11 
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maritim sangat penting dan diperlukan bagi Indonesia untuk menjaga wilayah 

maritim dari berbagai ancaman tradisional dan non-tradisional.  

Dampak internasional dari adanya isu ancaman keamanan maritim tidak 

hanya dapat diselesaikan melalui kebijakan dalam negeri Indonesia. Pada 

kenyataannya Indonesia juga telah mempunyai Badan Koordinasi Keamanan Laut 

(Bakorkamla) yang telah termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 

2005.176 Namun badan ini belum cukup untuk dapat mengatasi ancaman keamanan 

maritim secara internasional. TNI sebagai salah satu instansi penegak hukum laut 

masih mengarah pada tipe green water navy yang ditujukan hanya untuk untuk 

menjaga keutuhan wilayah laut teritorial. Green water navy177 adalah jangkauan 

kekuatan Angkatan Laut yang terletak pada wilayah litoral hingga batas terluar laut 

dangkal wilayah kepulauan dan pulau terluar satu negara. Dimensi jangkauannya 

menjadi ribuan mil. Melihat kondisi Bakorkamla dan TNI yang belum maksimal 

dalam mengatasi ancaman wilayah maritim, dapat dipahami bahwa belum ada 

modernisasi yang mampu menjangkau keamanan maritim di seluruh wilayah perairan 

di Indonesia.  

Adanya kejahatan atau ancaman maritim, Indonesia mengalami kerugian 

sebesar US$ 24 milyar pertahunnya.178 Kerugian dari sektor maritim ini memberikan 

pengaruh bagi ekonomi nasional. Oleh karena itu, sangat diperlukan untuk melakukan 

                                                           
176 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi 

Keamanan Laut (Bakorkamla), Op. Cit. 
177 Perwita dan Yugolastarob Komeini, Op.Cit, hal. 12 
178 Nugraha dan Arif Sudirman, Op. Cit, hal. 176 
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upaya penciptaan keamanan maritim, sehingga mampu menguatkan keamanan, 

pertahanan negara dan pencapaian kepentingan nasionalnya.  

Pada masa pemerintahan SBY, isu ancaman keamanan maritim yang terjadi 

semakin kompleks yang memasukkan komponen lingkungan perairan dan 

penangkapan ikan secara ilegal. Indonesia dan dunia internasional membutuhkan 

sebuah forum yang dapat melakukan pengamanan lebih luas di wilayah maritim. 

Selama ini, forum yang membahas tentang keamanan maritim hanya melakukan 

kegiatan lokakarya dan seminar179 serta pada tataran dialog kebijakan seperti Meetng 

of Specialist Official on Maritime Issues, Workshop on Anti-Piracy, ARF Workshop 

on Maritime Security Challenges, ARF Seminar on Regional Maritime Security dan 

kegiatan lainnya. Isu ancaman ini membutuhkan pembahasan dalam sebuah forum 

yang berorientasi pada kegiatan pelatihan.180  

Penanganan untuk dampak internasional tersebut harus dibahas dalam tataran 

internasional secara terencana, terkoordinasi dan terpadu dengan menggunakan 

pendekatan keamanan dan kesejahteraan yang seimbang bagi antar negara.181 

Keamanan maritim telah dijadikan sebagai elemen penting dalam ASEAN Security 

Community, sehingga isu ini menjadi pembahasan pada pertemuan ASEAN yakni 

pertemuan Informal Consultative Process (ICP) dan ASEAN Regional Forum 

(ARF).182  

                                                           
179 Keliat, Op.Cit, hal. 120 
180 Ibid. 
181 Ibid. 
182 Ibid, hal. 118-119 
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Keamanan maritim pada tataran Internasional belum muncul pada pertemuan 

Informal Consultative Process (ICP) pada tahun 2001-2004.183 ICP hanya 

mengeluarkan dokumen mengenai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan 

internasional yang datang dari laut harus dilihat dari konteks praktek kegiatan 

ilegal.184 Keamanan maritim muncul dan dibahas kembali pada pertemuan ICP tahun 

2005 karena adanya ketidakpuasan dari suatu delegasi yang mengaitkan Proliferation 

Security Initiative (PSI)185 dalam diskusi tentang keamanan maritim. Namun, pada 

pertemuan ini juga belum disepakati isu tentang keamanan maritim. Keamanan 

maritim benar-benar disepakati untuk dibahas bersama ketika pertemuan ICP pada 

tahun 2006. Pembahasan keamanan maritim pada tahun 2006186 ini dikaitkan dengan 

tiga isu ancaman yakni (1) tindakan teroris terhadap pelayaran kapal dan instalasi 

lepas pantai, (2) pembajakan dan perampokan bersenjata, (3) lalu lintas obat terlarang 

dan narkotik yang ilegal.  

Istilah ASEAN Maritime Forum (AMF) mulai digunakan setelah pertemuan 

ICP pada tahun 2006. Pembentukan AMF ini juga merupakan upaya tindak lanjut 

dari kegiatan Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II) yang 

ditandatangani pemimpin ASEAN di Bali pada tanggal 7 Oktober 2003.187 Kegiatan 

                                                           
183 Perwita dan Yugolastarob Komeini, Op. Cit., hal. 1 
184 Muhammad Harry Riana Nugraha dan Arfin Sudirman, 2016, Maritime Diplomacy Sebagai 

Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia, Jurnal Wacana Politik, Vol. 1, No. 2, hal. 178 

diakses dalam http://www.Jurnal.unpad.ac.id>download.pdf pada 6 Oktober 2017 pukul 14.12 WIB 
185 Perwita dan Yugolastarob Komeini, Op.Cit. 
186 Keliat, Op.Cit. 
187 Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, 2010, ASEAN Selayang Pandang Edisi ke-19 

Tahun 2010, Jakarta: Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, hal. 221, diakses dalam 

http://www.kemlu.go.id>dokumen pada 5 Oktober 2017 pukul 23.55 WIB 
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ini menegaskan bahwa isu-isu ancaman keamanan maritim bersifat lintas batas 

sehingga perlu ditangani secara regional. Selain itu, AMF ini juga merupakan tindak 

lanjut dari cetak biru APSC (ASEAN Political Security Community). Sejak 

dicetuskannya pembentukan forum untuk keamanan maritim, AMF menjadi 

pembahasan di setiap wokrshop di negara-negara ASEAN. Pada workshop ASEAN di 

Batam pada tanggal 7-8 September 2007,188AMF ditetapkan sebagai forum yang 

tidak hanya melakukan pengamanan maritim, tetapi juga dapat melindungi wilayah 

maritim dari isu-isu ancaman keamanan maritim. AMF benar-benar menjadi forum 

untuk menjaga keamanan maritim dan menyelesaikan isu-isu ancaman keamanan 

maritim pada tahun 2010 dengan diadakannya pertemuan AMF untuk yang pertama 

kalinya di Surabaya pada tanggal 28-29 Juli 2010.  

Pada pertemuan AMF yang pertama ini membahas isu yang terkait dengan 

keamanan maritim, seperti konektivitas ASEAN, memahami tantang keamanan 

maritim, serta penanganan SAR (search and rescue to assist persons and vessels in 

distress at sea). Selain itu, anggota forum juga menyepakati adanya pertemuan AMF 

di tahun berikutnya. Hasil dari pertemuan AMF akan menjadi masukan bagi unit 

sektoral ASEAN serta pemilik kepentingan yang terkait.  

AMF merupakan forum yang diusulkan oleh pihak Indonesia dalam 

membantu mengatasi sejumlah ancaman dan pelanggaran keamanan maritim. Forum 

AMF hasil bentukan Indonesia ini mempunyai arah yang berbeda dengan sasaran 

                                                           
188 ASEAN Secretariat, 2007, ASEAN and ARF Maritime Security Dialogue and Cooperation, 

Information Paper, hal.1, diakses dalam http://www.un.org>los>mar_sec_submissions pada 7 Oktober 

2017 pukul 22.45 WIB 
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forum lain yang lebih mengarah pada hal-hal yang sifatnya praktik. AMF ini lebih 

mengarah pada kerja sama dalam tataran dialog.  

AMF menjadi forum baru bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara dan 

menjadi politik luar negeri Indonesia dalam menjaga stabilitas keamanan maritim. 

Stabilitas keamanan maritim yang sangat erat kaitannya dengan upaya untuk 

menjaga, mengelola, bahkan melindungi potensi laut, sehingga dapat memajukan 

kesejahteraan bangsa dan perekonomian nasional.189 Tiga spektrum yang dilakukan 

AMF dalam menciptakan stabilitas keamanan wilayah maritim, diantaranya adalah 

(1) sebagai tempat sumber daya alam hayati yang melimpah dengan komoditi 

strategis dan kompetitif, (2) sebagai perekat nusantara, (3) sebagai medium 

pertahanan.  

Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:  

Tabel 3.1 Pencapaian Kepentingan Nasional 

No. Kepentingan Nasional Pencapaian 

1. Core Values Penanganan ancaman keamanan tradisional: 

a. Melakukan upaya shuttle diplomacy dalam 

menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan. 

b. Pelaksanaan  Declaration of Conduct 

(DoC)/deklarasi sikap dan regional code of 

conduct. 

c. Melakukan usaha untuk mempertemukan 

claimant states (negara-negara yang 

berkepentingan langsung dan terlibat dalam 

konflik Laut Cina Selatan)  pada tataran second 

track. 

d. Keterlibatan Indonesia dalam forum kerjasama 

Lokakarya Laut Cina Selatan.  

e. Menyepakati pelaksanaan proyek South East 

Asia Network for Education and Training 

                                                           
189 Kementerian PPN/Bappenas, Op.Cit, hal 36 
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Project. 

f. Deliminasi batas maritim pada konflik Ambalat 

melalui negosiasi.  

g. Penentuan batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) 

di laut Sulawesi dan Laut Mindanao. 

Penanganan ancaman keamanan non-

tradisional:  

a. Koordinasi 12 institusi nasional dan Badan 

Koordinasi Keamanan Laut  (Bakorkamla) 

sebagai upaya untuk mengatasi kejahatan 

penangkapan ikan secara ilegal. 

b. Kerjasama perikanan internasional: 1) 

kerjasama Indonesia dan Australia (Indonesian-

Australia Fisheries Sirveillance Forum), 2) 

regional initiative dengan melakukan kerjasama 

bersama 9 negara (Indonesia, Malaysia, Brunei 

Darussalam, Thailand, Filipina, Kamboja, 

Singapura, Timur Leste, Australia dan New 

Zealand) untuk mengatasi kejahatan 

penangkapan ikan secara ilegal. 

c. Pembentukan UU Nomor 21 tahun 2007 tentang 

pemberantasan tindak pidana perdagangan 

manusia. 

d. Meratifikasi UU Nomor 15 tahun 2009 tentang 

pengesahan konvensi PBB menentang tindak 

pidana transnasional yang terorganisasi. 

e. Melakukan kerjasama dengan Australia untuk 

mengatasi terorisme dengan: 1) membuat 

Memorandum of Understanding on Combating 

International Terorism tahun 2002, 2) membuat 

program bantuan untuk meningkatkan 

kemampuan intelijen serta kemampuan dalam 

pengawasan keamanan di pelabuhan Indonesia 

tahun 2005, 3) membentuk Aviation Security 

Capacity Building Project tahun 2005, 4) 

menandatangani Joint Declaration of 

Comphehensive Partnership Between Indonesia 

and Australia tahun 2005, 5) membuat 

perjanjian lombok tahun 2006. 

f. Menandatangani ASEAN Convention on 

Counter Terrorism pada KTT ASEAN Ke-12 

tahun 2007.  
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g. Kerjasama dengan PBB untuk mengatasi 

terorisme, meliputi: United Nations Counter 

Terrorism Implementation Task Force (CTITF), 

Terrorism Prevention Branch-United Nation 

Office for Drugs and Crime (TPB-UNODC) dan 

United Nations Counter-Terrorism Executive 

Directorate (UNCTED) 

2. Middle-Range Objectives a. Tahun 2008 mngusulkan pengembalian blok 

West Madura sepenuhnya dikelola oleh BUMN 

kepada pemerintah. 

b. Melanjutkan konsep kebijakan otonomi daerah 

dalam pengelolaan sumber daya perairan.  

c. Membentuk Departemen Kelautan dan 

Perikanan sebagai kebijakan dalam otonomi 

daerah. 

3. Long-Range Goals a. Mempelopori pembentukan AMF sebagai 

bagian dari cetak biru ASEAN Political Security 

Community (APSC) 

 


