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BAB II 

IORA SEBAGAI ORGANISASI DI KAWASAN SAMUDERA HINDIA 

 

Sejak perang dunia kedua, wilayah Samudera Hindia mengalami perubahan 

geopolitik yang luar biasa karena setiap negara bagian memperoleh 

kemerdekaannya dan kemudian melihat subordinat hubungan internasional dari 

ketegangan perang dingin yang akhirnya membuat negara melakukan suatu 

kerjasama regional dengan negara tetangganya. Hal tersebut akhirnya 

mengakibatkan kawasan ini secara definitif memasuki era geopilitik baru yaitu 

aturan Indianoceanic, begitu mereka menyebutkan, yang diartikan dalam 5 karakter 

utama yaitu: 1) heterogenitas politik, budaya dan ekonomi yang besar di wilayah 

Samudera Hindia, 2) fragmentasi kedalam sistem sub-regional yang baik, dimana 

kerjasama regional dan integrasi ekonomi disusun dan ekuilibrium geopolitik 

dibangun, 3) sebuah kemunculan regionalisme Indiaoceanic yang asli dan sekarang 

diformalkan oleh Asosiasi Kerjasama Regional untuk Lingkar Samudera 

Hindia/IOR-ARC (yang sekarang dikenal dengan IORA), 4) sebuah subordinasi 

untuk kekuatan asing yang besar, terutama bagi Amerika Serikat, European Union 

dan Jepang yang memiliki pengaruh luar biasa terhadap wilayah Samudera Hindia, 

bahkan jika mereka tidak melakukan kontrol penuh sekalipun, dan 5) pentingnya 

Samudera Hindia itu sendiri karena wilayah ini merupakan pintu utama untuk 

menuju ke bagian dunia lainnya.28

                                                           
28 Christian Bouchard, 2004, Emergence of a New Geopolitical Era in the Indian Ocean: 

Characters, Issues and Limitations of the Indianoceanic Order, Canada, h:1. 
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Samudera Hindia merupakan kawasan yang memiliki banyak potensi yang 

patut untuk dimanfaatkan sebaik mungkin, khususnya bagi negara-negara yang 

berada di sekitar kawasan tersebut. Beberapa potensi yang dimiliki Samudera 

Hindia mencakup populasi penduduk sekitar 2,4 milyar yang dengan kata lain 

sepertiga dari penduduk dunia bertempat tinggal di kawasan ini dan rute pelayaran 

yang sering melewati kawasan Samudera Hindia untuk pendistribusian sebanyak 

70% minyak dunia. Belum lagi dalam aspek kekayaan mineral yang dimiliki 

kawasan Samudera Hindia mencakup lebih dari dua pertiga cadangan minyak 

dunia, 35% cadangan gas dunia, 60% uranium, 40% emas, 80% berlian, dan zat 

mineral lainnya. Kekayaan hasil pertanian dan perikanan di kawasan Samudera 

Hindiapun sangat berlimpah serta tidak tertinggal keberagaman hayatinya yang 

juga dikembangkan untuk mendukung sektor pariwisata di negara-negara kawasan 

Samudera Hindia.29 

Kedepannya, negara-negara merasa perlunya suatu organisasi formal untuk 

mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di Samudera Hindia. Hingga 

memasuki awal tahun 1990-an masih belum ada organisasi yang beranggotakan 

negara-negara yang berada di kawasan Samudera Hindia. Hal ini terjadi karena 

kawasan Samudera Hindia yang luas sehingga negara-negara sebelumnya hanya 

berhimpun dengan negara-negara tetangganya saja. Namun karena adanya 

kedekatan hubungan yang dimiliki antara negara-negara kawasan Samudera Hindia 

                                                           
29 Terdapat dalam David Alexander, et al, 2012, Indian Ocean: A Sea of Uncertainty, 

Australia: Future Directions International, h:14 dalam  Saripudin, Op. Cit., h:2 
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membuat dideklarasikannya IORA sebagai organisasi yang beranggotakan negara-

negara di kawasan Samudera Hindia. 

2.1  Sejarah Pembentukan IORA  

Kedekatan hubungan antar negara-negara di kawasan Samudera Hindia 

telah terbangun sejak dulu oleh beberapa faktor, diantaranya faktor ekonomi 

dan pengalaman sejarah dari negara-negara. Hubungan ekonomi sudah terjalin 

sangat lama di kawasan Samudera Hindia. Para pedagang, pelaut, nelayan dan 

peziarah dari berbagai wilayah yang melintasi Samudera Hindia dan singgah 

di pelabuhannya, hal ini memungkinkan tumbuhnya jaringan perdagangan 

antara mereka. Mengenai pengalaman sejarah, negara-negara kawasan 

Samudera Hindia memiliki kesamaan pernah berada di bawah imperialisme 

penjajah yang turut membentuk perasaan identitas bersama antara para 

pemimpin negara kawasan Samudera Hindia. Kedekatan hubungan seperti 

inilah yang mendorong negara-negara di kawasan Samudera Hindia 

meningkatkan kerjasama dalam hal sosial-ekonomi demi kemajuan kawasan.30 

Indian Ocean Rim Association (IORA) merupakan satu-satunya dan 

institusi formal pertama yang ada di kawasan Samudera Hindia, didirikan pada 

Maret tahun 1997. Organisasi ini dideklarasikan di Mauritius dengan tujuan 

utama untuk mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan melalui 

pendekatan konsensus dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan, 

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

                                                           
30 Rizky Roza, Indian Ocean Rim Association (IORA) dan Kepentingan Indonesia di 

Samudera Hindia, Info Singkat Hubungan Internasional, Vol, 7, No, 6, (Maret 2015). 
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hidup berdampingan secara damai dan saling menguntungkan. Afrika Selatan, 

Australia dan India ditahun 1990-an merupakan negara penggagas untuk 

pembentukan forum kerjasama regional di Samudera Hindia yang nantinya 

melahirkan dengan apa yang kita sebut IORA. Pada saat itu, ketiga negara 

berada pada kondisi dimana mereka memerlukan suatu platform untuk 

menjalankan kerjasama dengan negara lain. Berawal dari kunjungan Menteri 

Luar Negeri Afrika Selatan, Pik Botha ke India pada tahun 1993 yang 

mengusulkan pembentukan forum kerjasama regional di kawasan Samudera 

Hindia yang juga disambut dengan tangan terbuka oleh Australia.31 

Setelah pertemuan antara Afrika Selatan dan India ditahun 1993 silam, 

pada 29-31 Maret tahun 1995 diadakan pertemuan di Mauritius  oleh para wakil 

pemerintah, akademisi dan pelaku bisnis yang berasal dari Afrika Selatan, 

Australia, India, Kenya, Mauritius, Oman dan Singapura dengan tujuan untuk 

membahas pengembangan gagasan kerjasama antara negara-negara di kawasan 

Samudera Hindia. Negara-negara yang turut serta dalam pertemuan di 

Mauritius tersebut disebut sebagai core member state (M-7), yaitu Afrika 

Selatan, Australia, India, Kenya, Mauritius, Oman dan Singapura. Pertemuan 

tersebut juga tidak hanya dihadiri oleh negara M-7 melainkan juga dihadiri oleh 

beberapa negara lain seperti Indonesia, Malaysia, Srilanka, Yaman, Tanzania, 

Madagaskar dan Mozambik atau yang disebut dengan M-14.32 Selanjutnya 

diadakan pertemuan tingkat menteri/COM dua tahun setelahnya di Mauritius 

                                                           
31 Saripudin, Op. Cit., h:10 
32 Ibid. 
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yaitu pada 5-7 Maret tahun 1997 yang berhasil meresmikan piagam IOR-ARC/ 

IORA charter yang kedepannya nanti akan menjadi fondasi lahirnya IORA.33 

Ditahun 2013, tepatnya pada tanggal 1 November telah diadakan 

Pertemuan Tingkat Menteri/COM ke-13 di Perth, Austtralia yang mengubah 

nama IOR-ARC menjadi IORA seperti yang kita ketahui sekarang. Hal ini 

dilakukan guna untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap eksistensi 

forum IORA ini sendiri. Hal ini juga didukung oleh Leighton G.Luke yang 

merupakan manager dari Indian Ocean Rim Research Programme mengatakan 

bahwasanya penggantian nama menjadi Indian Ocean Rim Association (IORA) 

memang hal yang penting, tetapi ini hanyalah merupakan langkah pertama 

untuk meningkatkan kesadaran akan organisasi ini dan pekerjaan inipun masih 

berjalan, seiring dengan menumbuhkan rasa dari lingkar kawasan Samudera 

Hindia sebagai suatu wilayah utama, dan bukan hanya suatu sub-wilayah 

tertentu.34 

2.2  Sistem Keanggotaan IORA  

Negara-negara anggota dalam organisasi ini adalah negara-negara yang 

berada di kawasan Samudera Hindia dan berbatasan langsung dengan 

Samudera Hindia. Keanggotaannya sendiri terdiri dari negara-negara di sub-

kawasan Pasifik Barat Daya, Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah 

hingga Pantai Timur Afrika.35 Dalam IORA charter disebutkan bahwasanya 

                                                           
33 S.K Mohanty dan Priyadarshi Dash, 2012, Trade and Invesment Prospects of the IOR-

ARC in the New Millenium: New Economic Frontiers of the Region, India: Reasearch and 

Information System for Developing Countries, h:1. 
34 Saripudin, Op.Cit, h: 9 
35 Ibid. 
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seluruh negara bagian di Samudera Hindia yang berdaulat berhak atas 

keanggotaannya di IORA dengan kata lain keanggotaan organisasi ini bersifat 

terbuka. Untuk menjadi anggota, negara harus patuh pada prinsip dan tujuan 

yang telah tertuang dalam piagam IORA. (Lihat Lampiran 1) Untuk calon 

negara anggota akan diputuskan oleh negara anggota IORA sendiri. Mengenai 

negara mitra wicara dan obrserver dalam IORA akan diberikan melalui Dewan 

Menteri kepada negara ataupun organisasi yang memiliki kapasitas dan minat 

untuk berkontribusi kepada IORA.36 Anggota IORA juga diwajibkan 

membayar USD 24.000 setiap tahunnya sebagai sumber pendanaan utama 

dalam IORA, selebihnya pendanaan didapat melalui dana khusus melalui 

bantuan negara anggota secara sukarela.37 

Keanggotaan Indian Ocean Rim Association (IORA) sendiri saat ini 

terdiri dari 21 anggota yangmana 14 diantaranya bergabung saat IORA 

dideklarasikan pada tahun 1997. Ke-14 anggota tersebut yaitu Australia, India, 

Indonesia, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, 

Singapura, Afrika Selatan, Srilanka, Tanzania dan Yaman. Sedangkan 7 

anggota lainnya yang bergabung dalam IORA hingga sekarang adalah Saudi 

Arabia, Thailand, Iran dan Bangladesh yang bergabung pada tahun 1999 diikuti 

oleh Seychelles diahun 2011, Komoro pada tahun 2012, dan terakhir pada 

tahun 2015 Somalia turut bergabung dalam IORA.38 Negara-negara anggota  

IORA ditunjukkan  dengan warna hijau tua dalam gambar 2.1 yaitu negara 

                                                           
36 Charter of Indian Ocean Rim Association (IORA), 1997. 
37 Saripudin,Op. Cit., h:17  
38 Membership, IORA - Indian Ocean Rim Association, diakses 18 Maret 2017, 

http://www.iora.net/about-us/membership.aspx. 
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yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Keanggotaan IORA juga 

sangat beragam dalam background ekonomi negara-negara anggotanya yang 

terdiri dari Middle Develoved Countries (MDCs), Newly Industrialised 

Countries (NICs) dan developing countries serta Least Develoved Countries 

(LDCs).39 

Gambar 2.1 Peta Negara Anggota IORA 

 

Sumber: Indonesia dan IORA Tahun 2015-2017: Peluang dan Tantangan 

IORA juga memiliki negara mitra wicara dalam organissinya, dalam 

gambar 2.1, warna hijau muda dalam peta memperlihatkan penyebaran negara-

negara yang menjadi mitra wicara dalam IORA yaitu Jepang, Mesir, Amerika 

Serikat, Inggris, RRT, Jerman dan Prancis. IORA memiliki pengamat/ observer 

status juga dalam menjalankan tugasnya yaitu Indian Ocean Tourism 

Organisation dan Indian Ocean Research Group.40 

 

                                                           
39 Ibid. 
40 IORA Summit, Mendag: Ini Masa Depan Ekonomi Dunia, diakses 18 Maret 2017 pukul 

20.36 http://finansial.bisnis.com/read/20170304/9/633997/iora-summit-mendag-ini-masa-depan-

ekonomi-dunia. 
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2.3  Struktur Organisasi dalam IORA 

Mengenai struktur kerja IORA, organisasi yang sekretariatnya berada 

di Cyber City, Ebene, Mauritius yangmana diketuai oleh seorang Sekretaris 

Jenderal/ Sekjen yang dibantu oleh dua orang direktur dan staf pendukung 

lainnya pada tiap bagian yang ada. Sekjen ditunjuk oleh para Dewan Menteri 

dan memiliki waktu jabatan selama tiga tahun dengan perpanjangan jabatan 

selama satu periode berikutnya. Sekjen IORA saat ini adalah Dr Nomvuyo 

Nokwe yang mulai menjabat sejak 31 Januari 2018 yangmana sebelumnya juga 

sempat menjabat sebagai Komisaris Tinggi Afrika Selatan untuk Mauritius dan 

Seychelles dari 2011-2016. Kesekretariatan IORA sendiri memiliki fungsi 

sebagai pelaksana kewajiban administratif yang selanjutnya bertanggung 

jawab dalam penyelenggaraan pertemuan, representasi dan promosi, 

pengumpulan dan penyebaran informasi, pemeliharaan arsip, registrasi dan 

penyimpanan dokumentasi dan bahan penelitian serta pengelolaan sumber 

daya bagi negara-negara anggotanya.41  

Mengenai keketuaan dalam IORA, organisasi ini memiliki sistem yang 

cukup berbeda dari organisasi-organisasi internasional pada umumnya. 

Keketuaan dalam IORA menganut konsep kepemimpinan tiga negara yang 

biasa disebut dengan “troika” yang berarti dalam konsep ini ada dua ketua (satu 

ketua yang menjabat dari periode sebelumnya dan satu lagi merupakan ketua 

IORA yang sedang dalam masa jabatannya) dan satu orang wakil ketua 

yangmana nantinya akan menjadi ketua IORA pada periode selanjutnya. 

                                                           
41 Saripudin, Op. Cit. H:12 



32 

Penunjukkan ketua IORA dilakukan oleh Dewan Menteri IORA yangmana 

calonnya telah diajukan oleh negara-negara anggota secara sukarela 

sebelumnya. Jika hal ini tidak berhasil maka keketuaan akan dipilih 

berdasarkan pertimbangan geografis/ keterwakilan wilayah. Mengenai wakil 

ketua IORA akan dilakukan penawaran secara terbuka oleh Sekretariat kepada 

seluruh negara anggota yang nantinya hasil akhir akan disampaikan enam 

bulan sebelum Pertemuan Tingkat Menteri/ Council of Ministers (COM).42 

Dalam penunjukkan wakil ketua yang nantinya akan dilakukan, ada 

beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain: 1) jika ada lebih dari satu 

anggota negara yang menawarkan untuk menjadi wakil ketua maka Dewan 

Menteri akan mengambil keputusan konsensus  untuk memilih wakil ketua 

IORA, dan 2) namun apabila tidak satupun dari negara-negara anggota yang 

menawarkan diri untuk menjawi wakil ketua, maka ketua IORA akan 

mengambil bagian dengan para anggota lain untuk saling berkonsultasi dalam 

penunjukkan wakil ketua IORA periode selanjutnya berdasar dengan 

pertimbangan geografis.43  

  

                                                           
42 Ibid. 
43 Ibid, h:13 
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Bagan 2.1 : Struktur Organisasi dalam IORA 

Sumber: www.iora.net 

 

2.4  Mekanisme Kerjasama  IORA 

Mengenai kerjasama dalam IORA, organisasi intra-kawasan ini bersifat 

tripartit dimana pemerintah, komunitas bisnis dan para akademisi memiliki 

peranannya masing-masing dalam mempromosikan kerjasama dan interaksi 

yang lebih akrab antar tiap anggota negaranya. Adapun IORA menjalankan 

prinsip-prinsip regionalisme terbuka dalam pembentukan kerjasama-

kerjasamanya,yaitu: 1) Keputusan yang dibuat dalam IORA tidak memiliki 

kekuatan hukum tetap sehingga negara-negara anggotanya tidak terikat dengan 

suatu keputusan tertentu (non-legally binding), 2) Kerjasama yang dijalankan 

IORA berdasarkan pada prinsip-prinsip kedaulatan, kesetaraan, integritas 

teritorial, kebebasan politik dan saling menguntungkan. Kerjasama yang 

dilakukan oleh anggota-anggota IORA juga tidak bermaksud untuk 

menggantikan maupun menghalangi hak dan kewajiban anggota negara baik 

secara bilateral, regional ataupun multilateral, pun kebalikannya yaitu untuk 
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memperkuat dan melengkapi kerjasama-kerjasama yang telah terbentuk 

sebelumnya, 3) Dalam IORA, program kerjasama yang dijalankan bersifat 

sukarela (voluntarism), 4) Untuk pengambilan keputusan dalam IORA 

diberlakukan prinsip konsensus bagi para anggotanya.44 

Dalam IORA ada beberapa macam pertemuan berdasar pada tingkatan 

utusan negara yang menghadirinya. Ada yang disebut dengan  Pertemuan 

Tingkat Menteri, yaitu Council of Ministers (COM) yang melakukan 

pertemuan sekali dalam setahun. COM terdiri dari menteri-menteri luar negeri 

dari negara-negara anggota IORA. COM adalah pemegang otoritas tertinggi 

dalam IORA dimana mereka bertugas untuk merumuskan suatu kebijakan, 

meninjau kemajuan dalam suatu kerjasama dan membuat keputusan mengenai 

bidang kerjasama baru. COM juga membahas tentang pembentukan 

mekanisme tambahan dan agen-agen khusus yang mungkin diperlukan 

organisasi. Para Dewan Menteri yang tergabung dalam COM juga bertugas 

untuk menentukan ketua dan wakil ketua IORA yang dipilih secara konsensus. 

Dibawah COM, ada Pertemuan Tingkat Pejabat Senior atau Committee 

of Senior Officials (CSO) yang melakukan pertemuan dua kali dalam setahun.45 

CSO bertugas mengkaji pelaksanaan keputusan yang diambil oleh COM, 

dalam hal ini mereka bekerjasama dengan 3 pilar yang ada di IORA yaitu 

WGTI, IORBF dan IORAG. Beberapa hal yang dibahas dalam CSO seperti 

menetapkan prioritas kerjasama ekonomi, mengembangkan, memonitor serta 

                                                           
44 Ibid, h:14-15 
45 Lisbet, Indian Ocean Rim Association Concord dan Kepentingan Indonesia, Majalah 

Info Singkat Hubungan Internasional, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol, 8, No, 20, 

Oktober 2016, h:6. 
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mengkoordinasikan program kerja yang telah dibuat dan memberikan 

laporannya secara berkala kepada COM. CSO juga merujuk mengenai masalah 

kebijakan yang selanjutnya hasil keputusannya diserahkan pada COM selaku 

pengambil keputusan akhir.46 

Tiga pilar yang menjadi pondasi penggerak dari IORA, yaitu Indian 

Ocean Rim Business Forum (IORBF) yang merupakan kumpulan dari para 

pelaku usaha negara anggota IORA, Working Group on Trade and Invesment 

(WGTI) dari pemerintah dan Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG) 

oleh para akademisi.47 Tiga pilar ini masing-masing membawahi Regional 

Centre for Science and Technology Transfer (RCSTT) dan University Mobility 

for Indian Ocean Region (UMIOR) pada IORAG, Maritime Transport Council 

(MTC) oleh IORBF  dan Fisheries Support Unit (FSU) yang dibawahi oleh 

WGTI. Tiga sub-fora inilah yang nantinya memberikan usulan-usulannya 

mengenai isu-isu yang ada di Samudera Hindia untuk ditindak lanjuti 

setelahnya pada Pertemuan Tingkat Pejabat Senior atau Committee of Senior 

Officials (CSO).48 

IORBF didirikan sebagai salah satu pilar penggerak dalam IORA untuk 

mengikuti tren saat ini mengenai kebijakan regionalisme terbuka dan ramah 

pasar. IORBF dibentuk dengan tujuan agar dapat membangun dan memperluas 

hubungan bisnis dan ekonomi yang saling menguntungkan melalui pendekatan 

berbasis konsensus. Kerjasama yang dilakukan IORBF intinya didasarkan pada 

                                                           
46 Saripudin, Op. Cit., h:15  
47 Mohanty and Dash, Op. Cit, h:2 
48 Saripudin, Op. Cit, h:15  
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prinsip-prinsip yang tercantum dalam piagam IORA dan konsisten dengan 

kewajiban bilateral dan multilateral negara anggota.49  

Pilar lainnya dari IORA adalah WGTI yang terbentuk pada dewan dua 

tahunan kedua pertemuan para menteri di Maputo, Mozambik, Maret 1999 

yang telah disetujui para menteri untuk memfokuskan agenda mengenai 

perdagangan dan investasi yang berbasis pada fasilitasi perdagangan, 

liberalisasi perdagangan, dan kerjasama ekonomi dan teknologi.50 Pilar 

terakhir dalam penggerak IORA adalah IORAG yang didalamnya terdiri dari 

para akademisi yang perannya dianggap penting dalam suatu organisasi untuk 

menjadi penasehat dan katalis. IORAG bertujuan untuk melayani kebutuhan 

pemerintah dan bisnis, sebagai pengembang dan penyebar konsep lingkar 

Samudera Hindia dan untuk melakukan riset yang terkoordinasi dan teliti.51 

Sub-fora IORA, RCSTT didirikan melalui MoU dengan IORA pada 

tahun 2008 lalu yang bertujuan untuk mempromosikan integrasi regional dan 

kerjasama di kawasan Samudera Hindia antar negara-negara anggota IORA. 

Hal-hal yang dilakukan RCSTT mencakup hal-hal seperti mendukung riset 

terapan, jaringan, transfer teknologi dan komersialisasi. RCSTT dibentuk 

mengikuti rekomendasi dari IORAG yang telah disetujui pada COM ke-7 yang 

diadakan pada Maret 2007 bertempat di Teheran. Selain RCSTT, FSU juga 

                                                           
49 Indian Ocean Rim Business Forum (IORBF), Indian Ocean Rim Association – IORA, 

diakses 29 November 2018 pukul 14.13, http://www.iora.int/en/structures-mechanisms/mechanisms 

/indian-ocean-rim-business-forum-iorbf. 
50 Working Group on Trade & Investment (WGTI), Indian Ocean Rim Association – IORA, 

diakses 29 November 2018 pukul 14.27, http://www.iora.int/en/structures-mechanisms/mechanisms 

/working-group-on-trade-investment-wgti. 
51 Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG), Indian Ocean Rim Association – IORA, 

diakses 29 November 2018 pukul 14.35, http://www.iora.int/en/structures-mechanisms/mechanisms 

/indian-ocean-rim-academic-group-iorag. 
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dibentuk melalui sebuah MoU yang dilakukan antara IORA dengan Kesultanan 

Oman pada tahun 2003 bertepatan dengan agenda COM ke-3 IORA. FSU 

bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam sektor perikanan, pemanfaatan 

sumber daya perikanan yang lebih baik, pertukaran keahlian dan melakukan 

kegiatan penelitian bersama dengan negara-negara anggota IORA.52 

Bagan 2.2 : Alur Kerjasama dalam IORA 

 

Sumber: Indonesia dan IORA Tahun 2015-2017: Peluang dan Tantangan 

Untuk bidang kerjasama IORA, dalam piagam pendirian IORA telah 

tercantum bahwasanya agenda utama organasasi ini adalah membangun dan 

memperluas pemahaman dan saling pengertian dengan sesama anggota untuk 

bekerjasama agar dapat menguntungkan satu sama lain bagi para anggotanya.53 

                                                           
52 Specialised Agencies and MOU’s, Indian Ocean Rim Association – IORA, diakses 29 

November 2018 pukul 13.54, http://www.iora.int/en/structures-mechanisms/specialised-agencies-

and-mous/specialised-agencies-and-mous. 
53 Ibid, h:3  
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Seiring berjalannya waktu, IORA akhirnya juga berhasil merumuskan 6 bidang 

prioritas kerjasama bagi para anggotanya, itu 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.54 6 area prioritas IORA ini berhasil 

diidentifikasi pada Pertemuan Tingkat Menteri ke-11 di Bengaluru November 

2011.55 

Pada tahun 2013 saat COM ke-13 di Perth berlangsung, 6 bidang 

prioritas kerjasama IORA kembali dibahas secara lanjut seperti yang tercantum 

pada Perth Communique yaitu, pertama adalah keselamatan dan Keamanan 

Maritim/ maritime safety and security yaitu kerjasama yang termasuk dalam 

lingkup ini meliputi ancaman dalam perdagangan maritim yang berkelanjutan, 

piracy, kebebasan laut lepas, mengenai pelaut, nelayan dan juga hal-hal lain 

yang sesuai dengan UN Convention on the Law of the Seas (UNCLOS). 

Diharapkan dalam kerjasama bidang ini akan berjalan konkrit, termasuk 

melalui peningkatan diseminasi informasi mengenai peraturan dan hukum 

maritim yang ada.  

Kedua adalah Fasilitasi Perdagangan dan Investasi/ trade and 

investment facilitation yaitu kerjasama pada bidang ini bertujuan untuk 

meningkatkan integrasi dan pengembangan ekonomi di sekitar kawasan 

Samudera Hindia yangmana ruang lingkup kerjasamanya mencakup beberapa 

                                                           
54 Kementerian Luar Negeri Indonesia, Loc. Cit.  
55 Saripudin, Op. Cit., h:18-19  
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hal yaitu pengembangan inisiatif bussiness-friendly terkait isu ketahanan 

energi dan juga pangan, pariwisata dan infrastruktur serta mendorong aplikasi 

ekonomi biru, ketiga yaitu manajemen Perikanan/ fisheries management 

yangmana dalam kerjasama ini para anggota IORA menekankan komitmen 

untuk memerangi illegal fishing dan mendorong eksplorasi sumber daya alam 

laut yang aman, produktif dan juga berkelanjutan.  

Keempat, manajemen Risiko Bencana/ disaster preparedness 

yangmana dibidang ini kerjasama dilakukan untuk penanganan jika terjadi 

suatu bencana alam dikarenakan seperti yang kita tahu beberapa negara 

anggota IORA termasuk dalam kategori SIDS yang rentan terkena bencana 

alam. Kerjasama dalam bidang ini juga mencakup manajemen risiko serta 

upaya dalam penanganan pencemaran laut, 5) Kerjasama Akademisi, Sains dan 

Teknologi/ academic, science and technology cooperation melakukan 

kerjasama yang meliputi bidang penelitian, pelatihan (capacity building) serta 

exchange of experts and scholars. Prioritas kerjasama ini juga ingin 

meningkatkan intensitas hubungan akademisi dengan think-tanks di seluruh 

kawasan lingkar Samudera Hindia yang merupakan para anggota dari IORA,  

Terakhir yaitu promosi Pariwisata dan Pertukaran Kebudayaan/ tourism 

and cultural exchange merupakan kerjasama yang dilakukan karena adanya 

keberagaman budaya yang dimiliki oleh negara-negara anggota di lingkar 

Samudera Hindia, maka hal tersebut membuat perlunya meningkatkan 

hubungan antar masyarakatnya agar menjadi lebih erat (closer people-to-

people links) yangmana didalamnya melakukan kerjasama dalam bidang 
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pariwisata, pendidikan dan bisnis sekaligus.56 Setelah adanya 6 prioritas 

kerjasama IORA ini, maka kerjasama IORA menjadi lebih terspesifikasi dan 

lebih terarah.  

                                                           
56 Ibid. 


