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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indian Ocean Rim Ocean (IORA) adalah organisasi Intergovernmental 

Organization (IGO) yang berada di kawasan Samudera Hindia yang 

dideklarasikan pada 6-7 Maret pada tahun 1997 yang memiliki tujuan utama 

untuk mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan melalui 

pendekatan konsensus yang berdasar pada prinsip-prinsip kedaulatan, 

kesetaraan, integritas teritorial, kemerdekaan politik dan non-intervensi serta 

hidup berdampingan secara damai dan saling menguntungkan untuk tiap 

anggotanya.1 

IORA merupakan organisasi regional yang memiliki anggota total 

berjumlah 21 negara yang tersebar dalam beberapa kawasan yaitu Asia Pasifik, 

Timur Tengah dan termasuk Afrika yangmana seluruh negara tersebut 

merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. 

Negara-negara tersebut adalah Australia, India, Indonesia, Kenya, 

Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Singapura, Afrika 

Selatan, Srilanka, Tanzania, Yaman, Saudi Arabia, Thailand, Iran, Bangladesh, 

Seychelles, Komoro dan Somalia.2 

                                                           
1 Mohamad Hery Saripudin, 2014, Indonesia dan Indian Ocean Rim Association (IORA) 

Tahun 2015 - 2017 : Peluang dan Tantangan, Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan 

Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri, h:9. 
2 Member States, Indian Ocean Rim Association – IORA, diakses 18 Maret 2017 pukul 

15.34, http://www.iora.int/en/about/member-states. 
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Selain anggota forum, IORA juga memiliki mitra wicara diantaranya 

adalah Jepang, Mesir, Amerika Serikat, Inggris, RRT, Jerman dan Prancis. 

IORA juga dalam perkembangannya memiliki 3 pilar yang sifatnya permanen, 

yaitu Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG) yang mewakili kelompok 

akademisi, Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF) yang mewakili 

kelompok pelaku usaha, dan yang terakhir adalah Working Group on Trade 

and Invesment (WGTI).3 

IORA merumuskan 6 bidang prioritas kerjasama bagi para anggotanya 

yang membuat kerjasama dalam IORA menjadi lebih terarah lagi. Enam bidang 

prioritas kerjasama IORA tersebut diantaranya: 1) maritime safety and 

security, 2) trade and investment facilitation, 3) fisheries management, 4) 

disaster preparedness, 5) academic, science and technology cooperation, and 

6) tourism and cultural exchange.4 Enam area prioritas kerjasama IORA ini 

berhasil diidentifikasi pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-11 di Bengaluru 

November 2011.5 

Kerjasama mariritme safety and security didalamnya meliputi ancaman 

dalam perdagangan maritim yang berkelanjutan, penanganan piracy, 

kebebasan laut lepas, nelayan, pelaut dan hal-hal lainnya seperti apa yang 

tercantum dalam UN Convention on the Law of the Seas (UNCLOS). Prioritas 

kerjasama dalam trade and investment facilitation mengacu pada 

                                                           
3 Working Group of Trade & Investment, IORA - Indian Ocean Rim Association, diakses 

18 Maret 2017, http://www.iora.net/forum/working-group-of-trade-investment.aspx. 
4 Kementerian Luar Negeri Indonesia, Indian Ocean Rim Association, diakses 8 Maret 

2017, http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/IORA.aspx. 
5 Saripudin, Op. Cit., h:11 
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meningkatkan integrasi dan pengembangan ekonomi di kawasan Samudera 

Hindia. Mengenai fisheries management para anggota IORA fokus 

menuntaskan masalah illegal fishing dan mendorong eksplorasi sumber daya 

alam laut yang aman, produktif dan juga berkelanjutan.6 

Bidang kerjasama disaster preparedness, kerjasama ini dilakukan 

untuk penanganan pada bencana alam karena beberapa negara anggota IORA 

khususnya SIDS rentan terhadap bencana alam. Bidang kerjasama ini juga 

mencakup pada manajemen resiko bencana serta upaya penanganan 

pencemaran laut. Mengenai kerjasama pada bidang academic, science and 

technology cooperation sendiri berfokus pada kerjasama pada bidang 

penelitian, pelatihan dan exchange of experts and scholars tiap anggota IORA. 

Bidang prioritas kerjasama terakhir yaitu tourism and cultural exchange 

mengacu pada peningkatan hubungan antar masyarakat negara-negara anggota 

IORA (closer people-to-people links) melalui kerjasamanya dibidang 

pariwisata, pendidikan dan bisnis.7 

Diantara 21 negara anggota IORA, ada beberapa negara yang termasuk 

dalam Small Island Development States (SIDS) yaitu Mauritius, Madagaskar, 

Seychelles dan Komoro.8 Negara SIDS memiliki karakteristik khusus karena 

masalah-masalah yang dihadapi negaranya yaitu kejahatan transnasional dan 

pembajakan yang terorganisir, eksploitasi sumber daya alam secara ilegal 

                                                           
6 Ibid., h:18. 
7 Ibid., h:19. 
8 Indian Ocean Rim Association (IORA) Peran Indonesia Memperkuat Kerjasama Di 

Kawasan Samudera India, diakses 18 Maret 2017, http://www.tabloiddiplomasi.org/teras-

diplomasi/1833-indian-ocean-rim-association-iora-peran-indonesia-memperkuat-kerjasama-di-

kawasan-samudera-india.html. 
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termasuk kasus-kasus IUU Fishing, isu-isu mengenai perubahan iklim,  isu-isu 

lingkungan seperti perubahan iklim dan bencana alam, permasalahan 

pembangunan dalam negara karena ukuran SIDS yang kecil, sumber daya yang 

terbatas, penyebaran geografis dan isolasi dari pasar membuat posisi SIDS 

tidak menguntungkan serta kapasitas negara yang masih terbatas dalam isu-isu 

lain seperti kesulitan dalam keikutsertaan berkontribusi dalam memelihara 

kedamaian dan penerapan dari resolusi dewan keamanan PBB.9 

Mauritius, Seychelles, Komoro dan Madagaskar merupakan negara 

SIDS yang berada di kawasan Samudera Hindia dimana keempat negara ini 

juga merupakan anggota dari PBB. Keempat negara SIDS ini memiliki 

permasalahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Mauritius menghadapi 

tantangan untuk mengembangkan ekonomi dalam negaranya, keadaan 

geografis yang terpencil, adanya fragmentasi etnis, kepadatan penduduk, serta 

sumber daya alam yang terbatas.10 

Seychelles memiliki tantangan karena terbatasnya lahan yang dimiliki 

negara, modal dan sumber daya manusia yang sedikit, perubahan iklim, 

ketergantungan pada impor untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari,  serta 

adanya ketergantungan pada sektor pariwisata negaranya. di Komoro 

permasalahan yang dihadapi negaranya mencakup kepadatan penduduk, iklim 

politik yang buruk, jaringan transportasi yang tidak memadai, tingkat 

                                                           
9 Guillermo Valles, 2014, The Oceans Economy: Opportunities and Challenges for Small 

Island Developing States, UNCTAD, h:5. 
10 Sheila Bunwaree, 2015, The Fading Developmental State-Growing Inequality in 

Mauritius, http://africainequalities.org/conference/wp-content/uploads/2015/11/Mauritius-

Country-Report.pdf. 
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pendidikan tenaga kerja yang masih kurang, rentan terkena bencana alam yang 

diperburuk dengan masih kurangnya kemampuan negara dalam memitigasi 

bencana serta fasilitasi sanitasi yang juga masih kurang pada Komoro. 

Seperti Komoro, Madagaskar juga memiliki iklim politik yang kurang 

baik yang memengaruhi bidang kehidupan lain dalam negaranya, hal itu juga 

menjadi salah satu alasan yang membuat pembangunan di negaranya 

terhambat. Madagaskar juga memiliki predikat sebagai salah satu negara 

termiskin di dunia. Madagaskar memiliki banyak sumber daya alam di 

negaranya namun tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena sumber 

daya manusianya yang masih belum memadai. Masalah lain Madagaskar 

diantaranya kesulitan air bersih dan masih sangat kurangnya fasilitasi sanitasi 

dinegara ini.11 

Menurut Clive Archer, organisasi internasional merupakan suatu 

struktur formal yang berkelanjutan dibentuk atas suatu kesepakatan antara 

anggota-anggotanya (baik pemerintah maupun non-pemerintah) dari dua atau 

lebih negara berdaulat yang memiliki tujuan untuk mengejar kepentingan 

bersama para anggotanya.12 Disini IORA sebagai organisasi internasional 

pertama yang berada di kawasan Samudera Hindia dengan visinya yaitu 

melalui dorongan alami dari fakta sejarah dan geografi yang dimiliki oleh 

negara-negara di kawasan Samudera Hindia untuk memperluas diri dengan 

                                                           
11 BTI 2016: Madagascar Country Report, 2016, Bertelsmann Stiftung, diakses pada 26 

Desember 2018 pukul 17.13, https://www.bti-

project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/pdf/BTI_2016_Madagascar.pdf. 
12 Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, 2011, Pengantar Ilmu 

Hubungan Internasional, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, h:92. 
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memasukkan konsep dari lingkar Samudera Hindia itu sendiri sebagai 

semangat dalam kerjasama sosio-ekonomi.13 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat bagaimana IORA sebagai 

organisasi internasional di kawasan Samudera Hindia sebagai platform satu-

satunya dan pertama di kawasan Samudera Hindia dalam peranannya 

membantu negara SIDS yang tergabung dalam IORA guna meningkatkan 

perekonomiannya terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi 

negara-negara tersebut. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

fokus permasalahan yang ingin dibahas adalah : 

Bagaimana peran IORA dalam membantu meningkatkan performa ekonomi 

negara-negara SIDS? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan alasan penulisan diatas, maka penulis menentukan 

tujuan dari penulisan ini, yaitu: 

Untuk menggambarkan peranan IORA dalam membantu meningkatkan 

performa ekonomi negara-negara SIDS (Mauritius, Madagaskar, 

Komoro, Seychelles).  

 

                                                           
13 About IORA, Indian Ocean Rim Association – IORA, diakses 19 Maret 2017 pukul 18.47, 

http://www.iora.int/en/about/about-iora. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi 

perkembangan studi Hubungan Internasional yang berkaitan dengan 

penelitian terkait mengenai peran IORA dalam membantu 

meningkatkan performa ekonomi negara-negara SIDS (Madagaskar, 

Mauritius, Komoro, Seychelles). Penelitian ini juga diharapkan dapat 

dijadikan referensi dan wawasan pengetahuan bagi mahasiswa 

lainnya yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

penelitian terkait. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

terhadap peran IORA dalam membantu meningkatkan performa 

ekonomi negara anggotanya yang tergolong dalam SIDS 

(Madagaskar, Mauritius, Komoro, Seychelles). Selain itu, penelitian 

ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan 

kontribusi bagi lembaga terkait dalam melihat peran IORA dalam 

membantu meningkatkan performa ekonomi negara-negara SIDS 

(Madagaskar, Mauritius, Komoro, Seychelles). 

1.4 Penelitian Terdahulu 

a. Small Island Development States dan permasalahannya 

Seorang dosen di University of Malta yang bernama Nadia Farrugia 

menulis paper yang berjudul “The Importance of Institution Building in 
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Small Island States”. Dalam paper-nya, Ia mengatakan bahwasanya suatu 

institusi penting untuk perkembangan SIDS agar menghasilkan 

pertumbuhan ekonomi yang baik dengan meningkatkan investasi, 

kebijakan yang lebih baik, manajemen konflik yang lebih baik dan 

meningkatkan modal sosial dari masyarakatnya.14 Hal tersebut terlepas dari 

fakta bahwa SIDS  memiliki ketergantungan yang besar pada perdagangan 

internasional dalam pemenuhan kehidupannya.15 Disinilah peran institusi 

dalam negara kepulaun kecil untuk meningkatkan daya saing negaranya 

pada percaturan perdagangan internasional.16 

Dalam penelitian ini, terdapat persamaan hal penulis dan peneliti 

yaitu tentang bagaimana pentingnya suatu institusi yang ada dalam negara 

SIDS membangun ketahanan SIDS mengenai masalah lingkungan yang 

saling terkait dengan pembangunan ekonomi dalam meningkatkan taraf 

hidup masyarakat.17 Dalam penelitian ini peneliti melakukan pembahasan 

mengenai peran institusi/organisasi internasional sebagai wadah dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi SIDS yang merupakan perbedaan 

dari apa yang telah dibahas pada paper. 

Penelitian terdahulu yang kedua mengenai kesempatan dan 

tantangan yang dihadapi oleh negara SIDS, hal ini seperti apa yang dibahas 

oleh badan PBB yang menangani masalah perdagangan dan pertumbuhan/ 

                                                           
14 Nadia Farrugia, 2007, The Importance of Institution Building in Small Island States, 

Malta, h:2. 
15 Ibid., h:3 
16 Ibid., h:7-9 
17 Ibid., h:14-15 
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United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

tentang “The Oceans Economy: Opportunities and Challenges for Small 

Island Developing States”. Seperti yang pernah disinggung sebelumnya, 

bahwasanya negara SIDS memiliki ketergantungan yang besar terhadap 

laut, karenanya negara-negara tersebut sangat perduli terhadap isu-isu yang 

mengakibatkan rusaknya lingkungan laut, seperti perubahan iklim, masalah 

peningkatan emisi dari karbon dioksida, eksploitasi yang berlebihan dan 

manajemen yang kurang dari sumber daya laut dan masih banyak isu terkait 

lainnya.18 

Dari penelitian ini, penulis mendapat persamaan pembahasan 

mengenai negara-negara yang bergabung dalam suatu organisasi untuk 

membuat peraturan agar kepentingan bersamanya tercapai terkait 

kesempatan dan tantangan yang dihadapi oleh SIDS. Perbedaannya dengan 

penelitian ini adalah pada fokus yang peneliti tulis mengenai organisasi 

IORA yang dibuat oleh negara-negara tersebut dalam hal membuat 

peraturan bersama untuk pemanfaatan sumber daya bersama dengan 

sekaligus memperhatikan kelestarian sumber daya tersebut. 

b. Peranan organisasi internasional bagi anggotanya 

Dari paper yang ditulis oleh Steffen Wippel yang berjudul “Indian 

Ocean Rim Cooperation: An Omani Perspective”, dijelaskan bahwa dilihat 

dari negara Oman yang merupakan salah satu anggota IORA, Oman   

mampu meningkatkan kerjasama-kerjasamanya dengan negara-negara di 

                                                           
18 Valles, Op. Cit., h:6. 
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kawasan Samudera Hindia.19 Dari penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa 

persamaan peneliti dan penulis terletak pada peranan IORA terhadap 

negara Oman dalam pertumbuhan ekonominya terkait kerjasama yang 

terjalin seiring berjalannya waktu. Sebagai pembeda dari penelitian 

sebelumnya, penulis akan menjelaskan IORA pada negara-negara 

anggotanya yang tergolong dalam SIDS. 

Penelitian terdahulu yang selanjutnya adalah sebuah jurnal yang 

berjudul “Perubahan Perdagangan Bebas ke Integrasi ASEAN Changes 

Free Trade to ASEAN Integration”. Jurnal ini mengenai bagaimana suatu 

kawasan melalui organisasi regionalnya melakukan suatu integrasi 

ekonomi untuk meningkatkan perekonomian negara-negara anggotanya. 

Dalam jurnal ini, ASEAN sebagai organisasi regional mulai melakukan 

Free Trade Area dengan cara liberalisasi dan pasar bebas di kawasan 

ASEAN.20 

Peneliti melihat ada persamaan pola mengenai bagaimana ASEAN 

sebagai organisasi regional memengaruhi pertumbuhan ekonomi negara 

anggotanya. Perbedaan dalam jurnal ini dengan apa yang ingin dibahas 

peneliti terletak pada organisasinya dimana nantinya akan membahas 

IORA sebagai organisasi yang berada di kawasan Samudera Hindia. Fokus 

teorinya juga berbeda dimana penulis dalam jurnal menggunakan teori 

                                                           
19 Steffen Wippel, 2015, Indian Ocean Rim Cooperation: An Omani Perspective, Odense: 

Center for Mellemoststudier, h:2. 
20 Taufiq Abdul Rahim, Perubahan Perdagangan Bebas ke Integrasi ASEAN, jurnal Kajian 

Politik dan Masalah Pembangunan, Vol, 11, No, 2, (2015), h:12. 
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comparative advantage yang dilandasi konsep liberalisasi sedangkan 

penelitian menggunakan konsep neo-liberal institusional. 

c. Negara SIDS dalam keanggotaan IORA 

 Penelitian terdahulu yang terakhir berjudul “Mauritius: An 

Economic Success Story” dimana dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Kantor Kepala Ekonom di kawasan Afrika ini menjelaskan sejarah 

ekonomi Mauritius pada waktu 1970-2009 silam. Perkembangan yang 

dilakukan oleh Mauritius tidak lepas dari kombinasi stabilitas politik, 

kerangka institusi yang kuat, korupsi yang berada pada level terendah, 

regulasi lingkungan yang menguntungkan dan menjadi dasar bagi 

pertumbuhan ekonominya.21 Beberapa kunci dari kesuksesan ekonomi 

Mauritius adalah hubungan dagang, institusi yang efektif dan sejarah dari 

kolaborasi publik.22 

Penelitian ini menggambarkan bagaimana bertransformasi menjadi 

negara yang sukses dalam perekonomiannya sebagai SIDS. Hal ini 

merupakan persamaan peneliti dan penulis mengangkat Mauritius sebagai 

objek dalam penelitian masing-masing. Namun ada perbedaan waktu dalam 

penelitian kedunya, yaitu penelitian yang ditulis oleh Ali Zafar mengangkat 

pertumbuhan perekonomian Mauritius dari tahun 1970-2009, sedangkan 

penulis memiliki rentang waktu antara 2011-2017. Perbedaan lainnya juga 

terlihat pada fokus penelitian ini yang berbasis pada perkembangan 

                                                           
21 Ali Zafar, 2011, Mauritius: An Economic Sucess Story, World Bank, h:3. 
22 Ibid, h:19. 
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ekonomi Mauritius yang didapat melalui peranan IORA sebagai organisasi 

regional di Samudera Hindia. 

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti & Judul 

Penelitian 

Metodologi Hasil 

1 The Importance 

of Institution 

Building in Small 

Island States – 

Nadia Farrugia 

Institution 

building 

Perlunya pembangunan institusi yang 

sesuai untuk SIDS agar perkembangan 

ekonomi dapat berlangsung. Institusi 

yang dimaksud disini berkaitan dengan 

pembangunan, kredibilitas pemerintah 

dan aspek internasional serta regional 

yang turut mempengaruhinya. 

2 The Ocean 

Economy: 

Opportunities 

and Challenges 

for Small Island 

Developing States 

– Guillermo 

Valles 

 

The Ocean 

Economy/ Blue 

economy 

 

blue economy digunakan untuk 

mempromosikan pertumbuhan 

ekonomi yang pro terhadap 

keberlanjutan lingkungan. Prinsip ini 

yang mendasari SIDS dalam 

pemanfaatan sumber daya alam yang 

ada di laut agar terciptanya 

perkembangan ekonomi suatu  negara 

namun dengan tetap memperhatikan 

dan menjaga aspek-aspek lingkungan 

yang ada. 

3 Indian Ocean Rim 

Cooperation: An 

Omani 

Perspective – 

Steffen Wippel 

Regionalisme, 

economic 

cooperation 

IORA muncul sebagai institusi, 

mewadahi negara-negara anggotanya 

yang berada di lingkar Samudera 

Hindia dalam bekerjasama dibidang 

ekonomi. Dalam paper ini dijelaskan 

mengenai bagaimana negara Oman 

meningkatkan ekonominya dengan 

kerjasama-kerjasama antara negara 

anggota IORA yang ia jalin. 

4 Perubahan 

Perdagangan 

Bebas ke 

Integrasi ASEAN 

– Taufiq Abdul 

Rahim 

Konsep 

perdagangan 

bebas, neo-liberal 

institusionalisme 

Melalui ASEAN, negara-negara di 

kawasan Asia Tenggara melakukan 

suatu integrasi ekonomi untuk 

meningkatkan perekonomian 

wilayahnya. Integrasi dimulai dengan 

adanya free trade yang membuat 

adanya aliran bebas barang dan jasa 

masuk ke negara-negara anggotanya. 

5 Mauritius: An 

Economic 

Success Story – 

Ali Zafar 

Neo-liberal 

Institutionalisme 

Mauritius menjadi negara yang mampu 

meningkatkan perekonomiannya 

karena beberapa faktor dan salah satu 

diantaranya yang menjadi kunci 

kesuksesannya adalah hubungan 

dagang yang banyak dilakukan 

Mauritius serta institusi yang berjalan 

dengan efektif. 

6 Peran IORA 

Dalam 

Meningkatkan 

Neo-liberal 

Institusionalisme, 

Peranan IORA sebagai organisasi 

internasional pertama dan satu-satunya 

di kawasan Samudera Hindia dalam 
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No Peneliti & Judul 

Penelitian 

Metodologi Hasil 

Ekonomi Negara 

SIDS – Ahda 

Aprilliana 

organisasi 

internasional 

membantu meningkatkan 

perekonomian negara-negara 

anggotanya yang tergolong dalam 

SIDS (Mauritius, Komoro, Seychelles 

dan Madagaskar) melalui 6 bidang 

prioritas kerjasama yang telah 

dirumuskan IORA. 

 

1.5 Teori/Konsep 

1.5.1 Perspektif Neo-liberal institusionalisme 

Ada beberapa argumen pokok yang dikemukakan oleh kaum neo-

liberal institusionalisme, yang pertama adalah semakin tinggi 

interdependensi maka semakin tinggi pula ‘tuntutan’ untuk melakukan 

kerjasama. Berbicara tentang kerjasama, maka suatu institusi dianggap 

mampu memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang muncul. Hal 

ini seperti apa yang dikatakan Robert Keohane: 

 “Kaum institusionalis tidak mengangkat rezim internasional 

pada….. sebaliknya rezim-rezim itu ditetapkan oleh negara untuk 

mencapai tujuan-tujuan mereka. Dalam menghadapi dilema tentang 

koordinasi dan kolaborasi dibawah kondisi interdependensi, 

pemerintah-pemerintah menuntut institusi-institusi internasional yang 

memungkinkan mereka mencapai kepentingan mereka melalui tindakan 

kolektif terbatas.”23  

 

Argumen kedua neo-liberal institusionalis adalah state sentris 

dimana negara adalah aktor dominan dalam pembuat keputusan. Negara 

dipandang sebagai aktor egois-rasional, tetapi menurut teori ini negara 

tetap bisa diarahkan untuk bekerjasama dengan negara lain dengan 

                                                           
23 Terdapat dalam Robert O.Keohane, Institutionalist Theory and the Realist Challenge 

After the Cold War, dalam Baldwin (ed.), Neorealism and Neoliberalism, dalam Fawcett & Hurrel, 

1995, h:61-62 dalam Nuraini Suparman, Deasy Silvya, dan Arifin Sudirman, 2010,  Regionalisme 

dalam Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h:55 
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menghitung perihal untung-rugi yang ada. Negara akan melakukan 

kerjasama dengan sukarela agar tujuan negaranya dapat tercapai. 

Argumen ketiga bahwa institusi-institusi tersebut sangatlah penting 

eksistensinya karena ada keuntungan yang mampu diberikan 

didalamnya.24 Tiap anggotanya harus memiliki manfaat bagi anggota 

lainnya agar dapat terus bertahan dalam suatu organisasi/institusi yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan argumen pertama, apa yang dilakukan oleh negara-

negara di  lingkar kawasan Samudera Hindia dalam pembentukan IORA 

bertujuan untuk mewadahi negara-negara anggotanya dalam melakukan 

berbagai upaya yang nantinya akan memberikan dampak pada 

anggotanya. Fokus agenda dari IORA sendiri adalah 6 bidang prioritas 

kerjasama yang telah dirumuskan.  

Untuk argumen kedua, IORA adalah organisasi yang dalam 

pelaksanaannya didominasi oleh pemerintah dari negara-negara 

anggotanya dalam merencanakan dan membuat keputusan-keputusan 

serta peraturan-peraturan dalam pemenuhan kepentingan masing-masing 

negara. Hal tersebut membuat negara tidak terkecuali juga bisa membuat 

suatu rezim yang nantinya harus dipatuhi oleh seluruh aktor yang terlibat 

didalamnya melalui IORA. 

Pada argumen ketiga disebutkan bahwasanya institusi sangatlah 

penting eksistensinya karena ada keuntungan yang mampu diberikan 

                                                           
24 Suparman, dkk, Op. Cit., h:56 
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didalamnnya. Keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan yang  

saling didapatkan dari tiap-tiap anggotanya.  

Didalam buku Paths to a Green World: The Political Economy of 

The Global Environment karangan Jennifer Clapp dan Peter Dauvergne 

mengatakan bahwasanya perspektif institusionalis juga turut setuju 

dengan inti dari liberal pasar, termasuk kebutuhan untuk merangkul 

globalisasi, meningkatkan pendapatan perkapita nasional, dan 

memfasilitasi perdagangan, investasi dan pembiayaan melalui suatu 

institusi maupun organisasi.25 

Melalui perspektif neo-liberal institusional ini, peneliti 

menjelaskan bagaimana peranan dari IORA sebagai organisasi yang 

berada di kawasan Samudera Hindia dalam meningkatkan performa 

ekonomi di negara-negara SIDS anggotanya yang memiliki permasalahn 

khusus seperti kerentanannya pada perubahan iklim, bencana alam dan 

masalah lain yang sering dihadapi SIDS. IORA berdasarkan perspektif 

neo-liberal institusional mencoba mewadahi negara-negara anggotanya 

untuk bekerjasama dalam suatu institusi yang formal. Para pemegang 

pemerintahan bekerjasama dalam merencanakan dan membuat 

keputusan-keputusan kolektif untuk dijalankan dan dipatuhi oleh negara 

anggota yang nantinya diharapkan dapat memberi manfaat bagi masing-

masing anggotanya sendiri. 

                                                           
25 Jennifer Clapp dan Peter Dauvergne, 2005, Paths to a Green World: The Political 

Economy of The Global Environment, England: The MIT Press, h:82. 
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1.5.2 Konsep Organisasi Internasional  

Seiring berjalannya waktu, negara-negara merasa perlu dengan 

adanya suatu perhimpunan untuk melakukan perundingan-perundingan 

dalam penyelesaian masalah ataupun untuk melakukan suatu pertemuan 

dalam membahas hal tertentu. Suatu perhimpunan ataupun lembaga juga 

akan mempermudah perundingan yang dilangsungkan untuk banyak 

negara dimana hubungan bilateral sudah dianggap tidak efektif lagi.26 

Seperti sebelumnya telah dijelaskan, dulunya organisasi internasional 

dibentuk untuk memelihara perdamaian ataupun untuk menjaga 

keamanan dunia, sebut saja contohnya adalah PBB. Namun seiring 

berjalannya waktu, lambat laun organisasi internasional juga diperlukan 

untuk memenuhi kepentingan tertentu, misalkan karena adanya 

interdependensi ekonomi antar negara di dunia. Maka karenanya dalam 

penelitian ini, konsep organisasi internasional digunakan oleh peneliti 

untuk menjelaskan permasalahan yang ada pada skripsi ini. 

Peranan organisasi internasional menurut Clive Archer yaitu: 1) 

instrumen (alat/sarana) untuk mencapai suatu kesepakatan, menekan 

intensitas konflik (jika ada) dan menyelaraskan tindakan, 2) arena 

(wadah/forum) untuk berhimpun berkonsultasi dan memprakarsai 

pembuatan keputusan bersama-sama, atau mengenai perumusan 

perjanjian-perjanjian internasional (convention, treaty, protocol, 

agreement dan lainnya), 3) pelaku (aktor), bahwa organisasi 

                                                           
26 D.W Bowett, 1992, Hukum Organisasi Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, h:2. 
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internasional dapat diartikan sebagai aktor yang autonomous dan 

bertindak dalam kapasitasnya sendiri sebagai organisasi internasional 

dan bukan lagi sebagai pelaksanaan kepentingan anggota-anggotanya. 

Dari peranan organisasi internasional yang telah disebutkan Clive 

Archer diatas, organisasi internasional sebagai instrumen dianggap suatu 

alat untuk mencapai tujuan bersama dengan cara berdiplomasi dengan 

negara-negara angota lainnya. Saat organisasi internasional dibuat maka 

hasilnya adalah terbentuknya suatu kesepakatan terbatas antar negara 

anggotanya yang telah disetujui dalam bentuk institusional untuk 

pengaturan secara multilateral terhadap aktivitas negara-negara dalam 

ruang lingkup tertentu. Dalam hal ini, masing-masing negara anggota 

dalam suatu organisasi internasional mencoba melakukan pencapaian 

untuk kebijakan nasionalnya melalui koordinasi multilateral yang tetap 

menjadi sasaran dan tujuan jangka panjang bagi pemerintah nasional.27 

Beberapa kebijakan yang dimaksud misalnya saja berupa peraturan, 

norma, prinsip ataupun rezim yang berlaku. 

Terkait dengan peranan kedua dari organisasi internasional yaitu 

sebagai arena/ forum dimana didalamnya terjadi aksi-aksi karena 

organisasi internasional telah menyediakan tempat bagi negara-negara 

anggotanya untuk berkumpul agar dapat melakukan diskusi, debat 

hingga kerjasama sekalipun. Dengan peranan organisasi internasional 

sebagai arena/forum maka ini merupakan kesempatan bagi para anggota 

                                                           
27 Ibid., h:96 
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negaranya untuk menyampaikan pendapat, pandangan dan usul dalam 

forum publik yang tidak mungkin didapat jika hanya dalam kerjasama 

bilateral.28 IORA dalam peranannya sebagai arena/forum telah memiliki 

pertemuan-pertemuan yang dilakukan secara berkala sebagai forum 

untuk berdiskusi hingga menghasilkan suatu peraturan ataupun 

kerjasama yang telah disetujui negaraa anggotanya. 

Peranan ketiga organisasi internasional adalah sebagai aktor 

independen, dimana independen diartikan saat organisasi internasional 

bertindak tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Organisasi 

internasional maju sebagai aktor dalam arena internasional dan menjadi 

saingan negara. Hal tersebut terjadi saat suatu organisasi internasional 

mengidentifikasi diri dan kepentingannya melalui badan-badan 

korporasi, bukan melalui negara.29  

IORA sebagai organisasi internasional berperan sebagai 

instrumen untuk pembuatan keputusan bersama agar mencapai tujuan 

bersama. Melalui 6 bidang prioritas kerjasamanya, IORA berupaya untuk 

meningkatkan ekonomi negara anggotanya yang diklasifikasi sebagai 

SIDS. Beberapa diantaranya upaya yang dilakukan IORA dalam 

mencapai tujuan bersamanya yaitu dengan mendorong negara-negara 

anggotanya untuk menjalankan konsep blue economy yang dinilai cocok 

untuk pengembangan kapasitas dan ekonomi negara-negara SIDS. 

                                                           
28 Ibid. 
29 Ibid., h:97 
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Beberapa pertemuan juga dilakukan oleh anggota IORA yang 

menghasilkan beberapa MoU tentang isu-isu tertentu guna meningkatkan 

kerjasama antar anggotanya. 

Sebagai wadah ataupun forum, IORA berperan dalam 

memprakarsai banyaknya lokakarya, pelatihan maupun pertemuan 

lainnya sebagai tempat untuk negara-negara anggotanya berkumpul, 

berdiskusi dan saling menyampaikan pendapat didalamnya dimana hal 

tersebut dilakukan dengan harapan dapat memberikan hasil akhir yang 

bermanfaat bagi negara anggotanya, khususnya SIDS. Untuk peran 

terakhirnya sebagai aktor independen, IORA tidak dipengaruhi oleh 

faktor dari luar dalam setiap keputusannya, juga IORA mengidentifikasi 

dirinya sebagai badan korporasi. Dalam keputusannya, membentuk SAR 

misalkan, IORA mengidentifikasi hal tersebut perlu dilakukan guna 

menjaga dan mengawasi kawasan Samudera Hindia agar tetap dalam 

kondisi yang stabil terbebas dari ancaman apapun. Hal tersebut dilakukan 

IORA karena kepentingannya dalam menjaga kawasan seperti yang 

dijelaskan dalam salah satu bidang prioritas kerjasamanya yaitu 

keamanan dan keselamatan maritim. 

1.6 Metode Penelitian  

1.6.1 Jenis penelitian 

Penelitian ini akan berbentuk deskriptif dimana penilitian dibuat 

dengan tujuan agar dapat memberi gambaran atau deskripsi mengenai 

suatu fenomena secara objektif. Penelitian deskriptif digunakan untuk 
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menjawab atau memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi dalam 

situasi saat ini. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan sebuah fenomena atau karakteristik dari suatu individu, 

kelompok ataupun situasi tertentu dengan akurat. Dalam skripsi ini, 

penelitian akan berfokus pada peranan IORA dalam membantu 

meningkatkan performa ekonomi negara-negara Small Island 

Development States (SIDS) yaitu Mauritius, Madagaskar, Komoro, 

Seychelles. 

1.6.2 Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deduktif, dimana teknik ini mencoba berangkat dari sebuah teori yang 

kemudian dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada. Dalam deduktif, 

pengujian teori dilakukan dengan cara menerapkan secara empiris 

kesimpulan-kesimpulan yang bisa ditarik dari teori tersebut. 

1.6.3 Ruang Lingkup Penelitian 

a. Batasan Waktu 

Mengenai batasan waktu dalam penelitian akan dibatasi 

hanya dalam lingkup sejak IORA mampu mengidentifikasi 6 bidang 

prioritas kerjasamanya yaitu dari tahun 2011-2017. Selama batasan 

waktu penelitian tersebut nantinya akan dianalisa mengenai peranan 

IORA dalam membantu meningkatkan performa ekonomi negara-

negara Small Island Development States (SIDS) yaitu Mauritius, 

Madagaskar, Komoro, Seychelles. 
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b. Batasan Materi 

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan yang terdapat 

dalam penelitian ini agar kiranya berfokus pada peranan IORA dalam 

membantu negara anggotanya yang tergolong SIDS dalam 

meningkatkan ekonominya. 

1.6.4  Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder 

dengan menggunakan studi pustaka dari buku-buku yang relevan dengan 

penelitian yang ingin dilakukan. Selain buku-buku, penelitian ini juga 

menggunakan sumber-sumber terpercaya dari jurnal, paper, artikel 

ilmiah, media masa dan website-website resmi sebagai penunjang 

informasi-informasi yang diperlukan.  

1.7 Argumen Dasar 

IORA yang merupakan organisasi internasional pertama dan satu-

satunya yang ada di kawasan Samudera Hindia yang telah dijadikan negara-

negara anggotanya sebagai suatu rezim untuk membuat kerjasama-kerjasama 

yang saling menguntungkan. Dalam keanggotaannya IORA, terdapat beberapa 

negara yang tergolong dalam SIDS dimana mereka memiliki permasalahan 

khusus seperti kerentanan terhadap isu-isu sosial, lingkungan dan ekonomi 

yang dihadapi. Oleh karenanya, penelitian ini akan melihat bagaimana peranan 

dari IORA melalui perspektif neo-liberal institusional dan sebagai peran 

organisasi internasional dalam mencoba membantu meningkatkan performa 

ekonomi negara-negara anggotanya yang tergolong dalam SIDS. 
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Argumen pokok peneliti mengenai peranan IORA dalam membantu 

negara anggotanya yang tergolong SIDS dalam meningkatkan ekonominya 

berdasarkan perspektif neo-liberal institusionalisme dan konsep organisasi 

internasional melalui 6 bidang prioritas kerjasama dalam IORA, diantaranya 

pembentukan tim SAR, mendorong aplikasi Blue Economy, mengadakan 

lokakarya maupun pelatihan bagi negara-negara IORA, mitigasi bencana, 

melakukan riset dan pengembangan ilmu pengetahuan serta membentuk agen-

agen khusus untuk menunjang kerjasama yang dilakukan dalam IORA. 

1.8 Sistematika Penulisan 

BAB I : dalam BAB I penelitian ini membahas mengenai latar belakang 

dari penelitian ini dilakukan, berlanjut dengan dirumuskannya permasalahan 

dalam penelitian ini pada rumusan masalah. Setelah rumusan masalah maka 

penelitian dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian 

ini. Selanjutnya peneliti menjelaskan 5 penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan penelitian ini hingga setelah itu dilanjutkan lagi dengan menjelaskan 

teori/konsep yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu penelitian 

dilanjutkan dengan menjelaskan metode penelitian serta argumen dasar oleh 

peneliti dan yang terakhir yaitu sistematika dari penulisan penelitian. 

BAB II :  berisi gambaran mengenai IORA sebagai organisasi di 

kawasan Samudera Hindia diantaranya sejarah awal mula pembentukan dari 

IORA, sistem keanggotaan dalam IORA, struktur organisasi yang terdapat 

dalam IORA serta mekanisme kerjasama yang dimiliki IORA. 
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BAB III : dalam bab ini peneliti membahas mengenai apa yang 

dimaksud dengan Small Island Development States (SIDS) dan terkait negara-

negara anggota IORA yang tergolong dalam SIDS tersebut yaitu Mauritius, 

Seychelles, Komoro dan Madagaskar. Satu persatu dari 4 negara tersebut 

dijelaskan mengenai letak geografis negaranya, sistem pemerintahan yang 

dimiliki oleh masing-masing negara, perekonomian negara, sosial-budaya di 4 

negara tersebut hingga posisi mereka sebagai negara yang tergolong SIDS. 

BAB IV :  pada bab ini peneliti membahas mengenai peran yang 

dilakukan IORA dalam membantu meningkatkan perekonomian Mauritius, 

Seychelles, Komoro dan Madagaskar sebagai negara-negara yang tergolong 

dalam SIDS dilihat melalui 6 bidang prioritas kerjasama dalam IORA 

berdasarkan perspektif neo-liberal institusional dan peran dari organisasi 

internasional. 

BAB V : berisi tentang kesimpulan mengenai peran IORA berdasarkan 

konsep organisasi internasional menurut Clive Archer yaitu peran IORA 

sebagai instrumen, forum serta aktor independen. Dalam kesimpulan juga akan 

melihat bagaimana IORA melakukan perannya sebagai institusi melalui 

perspektif neo-liberal institusinalisme menurut Robert O.Keohane. 


