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BAB III 

MAURITIUS, SEYCHELLES, KOMORO DAN MADAGASKAR 

SEBAGAI NEGARA YANG TERGOLONG DALAM SIDS 

 

Small Island Development States atau yang biasa disingkat dengan SIDS 

merupakan kelompok negara berkembang yang memiliki permasalahan khusus 

dalam negaranya seperti kerentanan sosial, ekonomi dan lingkungan. Terdapat 52 

negara yang termasuk dalam kategori SIDS di seluruh dunia yang 38 diantaranya 

merupakan member dari PBB. SIDS tersebar di beberapa wilayah tertentu 

diantaranya adalah Karibia, Pasifik dan Atlantik, Samudera Hindia, Mediterania 

dan Laut Cina Selatan.57 Negara yang tergolong dalam SIDS pada keanggotaan 

IORA sendiri adalah SIDS yang terletak di kawasan Samudera Hindia. (Lihat 

gambar 3.1 di halaman berikutnya)  

Tantangan yang perlu dihadapi oleh negara-negara SIDS cukup kompleks 

diantaranya kejahatan dan pembajakan yang terjadi di laut lepas, eksploitasi sumber 

daya alam secara ilegal, perubahan iklim ataupun bencana alam yang mengancam 

negara-negara SIDS hingga pembangunan yang tidak merata dalam negaranya.58 

  

 

 

  

                                                           
57 Small Island Developing States: Small Islands Big(ger) Stakes, 2011, New York: UN-

OHRLLS, h:2. 
58 UNSC, 2015, Peace and Security Challenges Facing Small Island Developing States: 

United Nations Security Council Open Debate 30 July 2015, h:2. 
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Gambar 3.1 : Letak SIDS yang Berada di Kawasan Samudera Hindia 

 

Sumber: Indian Ocean Area Map (http://www.geographicguide.net/africa/indianocean.htm) 

 

 Dalam IORA terdapat 4 negara anggotanya yang tergolong dalam SIDS 

yaitu Mauritius, Seychelles, Komoro dan Madagaskar. Keempat negara ini juga 

memiliki permasalahan seperti SIDS pada umumnya, karenanya mereka terus 

memaksimalkan usahanya untuk menghadapi masalah-masalah yanga ada salah 

satunya dengan bergabung dalam IORA sebagai organisasi yang memperhatikan 

isu-isu yang dihadapi SIDS secara seksama terkait negara-negaranya yang berada 

di kawasan Samudera Hindia untuk meningkatkan performa ekonomi negaranya. 

http://www.geographicguide.net/africa/indianocean.htm
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indikator yang menjadi pengukur dalam peningkatan performa ekonomi negara-

negara SIDS diantaranya yaitu GDP negara yang meningkat, angka kemiskinan 

yang berkurang, populasi negara dan daya saing tinggi yang dimiliki negara.59 

3.1  Mauritius 

Mauritius merupakan negara yang terkenal dengan burung dodo yang 

merupakan hewan endemis dari negara ini. Mauritius terletak di barat daya 

Samudera Hindia dimana ia merupakan salah satu dari tiga pulau kecil yang 

secara kolektif disebut dengan Kepulauan Mascarane.60 Selain Mauritius, 

Pulau Rodrigues dan Pulau Reunion juga termasuk dalam Kepulauan 

Mascarane namun Pulau Reunion sendiri berada dibawah kepemilikan Prancis. 

Selain daratan Mauritius  dan Pulau Rodrigues sendiri, ada dua lagi dependensi 

kecil di utara Mauritius yang menjadi bagian dari wilayah negara ini yaitu 

Kepulauan Agalega dan Shoals Cardagos Carajos (dikenal juga sebagai St. 

Brandon).61 (Lihat Gambar 3.2) Mauritius yang memiliki ibukota di Port Louis 

adalah negara yang termasuk dalam SIDS dengan luas daratan 2.040 Km2 

dengan jumlah penduduk mencapai 1,25 juta jiwa dan membuat Mauritius 

menjadi negara yang padat penduduk dengan capaian total 640 orang/km2  

berdasarkan data yang tertulis dalam buku tahunan United Nations Statistics 

Division (UNSD) tahun 2014. 62 GDP negaranya mencapai US$ 14 milyar 

                                                           
59 Ivan Rossignol, 2014, Enhancing Competitiveness in Small Island Development States, 

h:4. 
60 Larry W Bowman, 1991, Mauritius: Democracy and Development in the Indian Ocean, 

USA: Westview Press, Inc, h:1. 
61 Geography of Mauritius - Mauritius Geography, Mauritius Attractions, diakses 23 Mei 

2018, https://mauritiusattractions.com/geography-of-mauritius-i-84.html. 
62 Ndoli Kalumiya dan Emmanuel Bor, 2016, African Economic Outlook 2016, AFDB, 

OECD, UNDP, h:1. 
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ditahun 2017 dengan dimana tingkat pendapatannya berada pada tingkatan 

upper middle income.63 

Gambar 3.2 : Letak Mauritius dalam Peta Dunia 

 
Sumber:  Mascarene Islands, Gray Map, Mauritius, Reunion, Rodrigues Stock Vector - 

Illustration of mauritius (https://www.dreamstime.com/mascarene-islands-political-

map-mauritius-reunion-rodrigues-mascarenhas-archipelago-group-islands-indian-

ocean-image114225083) 

 

Mauritius merupakan negara yang memiliki beragam kelompok etnis 

dalam negaranya yangmana ada 4 kelompok etnis besar yang mendominasi 

yaitu Indo-Mauritians sebagai kelompok yang terbesar dari semuanya, Creoles, 

Franco-Mauritians dan Sino-mauritians. Sedangkan konstitusi membedakan 

semuanya dengan komunitas Hindu, komunitas Muslim, komunitas Sino-

Mauritians. Lalu seseorang yang tidak termasuk dalam ketiga komunitas itu 

                                                           
63 Mauritius | Data, diakses 27 Desember 2018 pukul 1.28, 

https://data.worldbank.org/country/mauritius?view=chart. 

https://www.dreamstime.com/mascarene-islands-political-map-mauritius-reunion-rodrigues-mascarenhas-archipelago-group-islands-indian-ocean-image114225083
https://www.dreamstime.com/mascarene-islands-political-map-mauritius-reunion-rodrigues-mascarenhas-archipelago-group-islands-indian-ocean-image114225083
https://www.dreamstime.com/mascarene-islands-political-map-mauritius-reunion-rodrigues-mascarenhas-archipelago-group-islands-indian-ocean-image114225083
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maka ia dinytakan masuk kedalam komunitas umum yangmana dianggap 

sebagai komunitas keempat.64 

Masyarakat Mauritius hidup damai terlepas dengan adanya perbedaan 

etnis didalamnya. Namun ada isu yang terdengar di Mauritius terkait Creoles 

yang merupakan etnis terbesar kedua di Mauritius dengan sekitar 27% dari total 

populasi yang menyaingi etnis Indo-Mauritians yangmana populasinya 

mencapai 69% dari total populasi. Creoles dalam isu tersebut disebut  telah 

melakukan partisipasi penuh dalam sektor bisnis Mauritius yang dianggap telah 

menghambat pembentukan identitas di Mauritius.65 

Sekitar 48,5% populasi Mauritius beragama Hindu, lalu diikuti Katolik 

Roma yang membentuk kelompok agamanya di Mauritius dengan 26,3%, lalu 

17,3% beragama Islam dan 6,4% beragama Kristen. Meskipun Mauritius 

merupakan negara yang membebaskan masyarakatnya untuk beragama namun 

tetap ada dogma agama dalam masyarakatnya dimana agama dan kasta 

menentukan pada ranah politik dan ekonomi di Mauritius.66 

Pemerintahan Mauritius berbentuk republik parlementer yang 

merupakan pemberian dari masa kolonial dengan sistem distrik yaitu pada 

Black River, Flacq, Grand Port, Moka, Pamplemousses, Plaines, Wilhems, Port 

Louis, Riviere du Rempart dan Savanne serta 4 kepulauan lain yaitu Kepulauan 

Agalega, Cargados Carajos Shoals, Chagos Archipelago dan Rodrigues. 

                                                           
64 BTI 2016 : Mauritus Country Report, 2016, Bertelsmann Stiftung, h:6, diakses 26 Mei 

2018 pukul 19.53, https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports/2016/ pdf/ 

BTI_2016_Mauritius.pdf. 
65 Ibid. 
66 Ibid., h:7 
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Khusus untuk Rodrigues telah memiliki otonominya sendiri dengan memiliki 

majelis regionalnya sendiri karena letaknya yang cukup jauh dari ibukota Port 

Louis.67 

Mauritius merupakan negara yang menganut paham demokrasi, terlihat 

dari pemilu terakhir yang dilangsungkan pada Desember 2014 lalu yangmana 

membawa mantan Perdana Menteri dan Presiden Anerood Jugnauth kembali 

ke posisi kepala pemerintahan. Dalam pemerintahan Mauritius, demokrasi 

negara menjadi terancam karena banyaknya orang-orang dari satu keluarga 

dalam pemerintahan membuat mereka secara bergiliran menduduki posisi 

teratas di pemerintahan, juga orang-orang itu juga memimpin Mauritius dalam 

waktu yang lama. Orang-orang yang ingin masuk diranah politikpun harus 

memiliki latar belakang politik sebelumnya, misalnya latar belakang keluarga 

yang memang berada diranah politik dari dulu. Selain itu masalah Mauritius 

yang lain dalam pemerintahannya adalah korupsi yang bisa saja merusak 

kinerja dalam pemerintahan.68 

Mauritius memiliki 70 anggota dalam Majelis Nasionalnya, 62 orang 

dipilih melalui hasil suara terbanyak dan 8 sisanya dipilih melalui dengan apa 

yang disebut “best loser system”. Sistem itu dirancang agar didalamnya 

mewakili 4 kelompok pada masyarakat Mauritius dalam parlemen nasional. 

Sebenarnya sistem ini mendapat pertentangan hingga mengusulkan agar “best 

loser system” lebih baik dihapuskan dan diganti dengan “first past-the-post 

                                                           
67 Ibid. 
68 Ibid. 
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system” yangmana sistem yang dijalankan adalah representasi proporsional 

dari kelompok-kelompok masyarakat yang ada di Mauritius. Alih-alih 

disetujui, proposal tersebut malah ditangguhkan dan para politisi hanya 

melakukan amandemen-amandemen kecil pada konstitusi yanga ada.69 

Kepada dunia internasional, dalam pertemuan PBB tahun  2013 lalu 

Perdana Menteri Mauritius, Navin Ramgoolam mengatakan bahwa hal yang 

menjadi perhatian khusus bagi negara-negara di dunia termasuk Mauritius 

sendiri adalah perlindungan pada lingkungan dan berjuang untuk melawan 

perubahan iklim yang terjadi saat ini.70 Hal ini dilakukan oleh pemerintah 

Mauritius juga tidak terlepas dari kesadarannya akan Mauritius sebagai SIDS 

yang rentan terhadap isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim. 

Selain masalah perubahan iklim, Mauritius sebagai SIDS mengalami 

tantangan untuk mengembangkan perekonomiannya, sebut saja dengan 

keadaan geografisnya yang terpencil membuatnya sulit dalam mengakses 

perdagangan internasional dimana hal tersebut akan berimbas pada kesulitan 

dalam meningkatkan perekonomian negara. Adanya fragmentasi etnis dan 

adanya konflik yang potensial didalam negaranya seperti misalnya isu yang 

sempat mencuat dimana etnis Creoles yang mencoba melakukan partisipasi 

penuh terkait sektor bisnis di Mauritius. Masalah kepadatan penduduk dan 

pengangguran juga menjadi salah satu masalah yang perlu dihadapi di 

Mauritius. Karena hal-hal seperti sulitnya akses ke perdagangan internasional 

                                                           
69 Ibid., h:8 
70 Ibid., h:3 
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diakibatkan letak geografis yang terpencil dan lainnya, hal tersebut  dikaitkan 

dengan terbatasnya prospek untuk pertumbuhan Gross Domestic Product 

(GDP) negara. Masalah sumber daya alam yang sangat terbatas juga 

memperpanjang deretan permasalahan negara Mauritius. 

Masalah-masalah diatas juga telah didokumentasikan dalam teks 

“Vulnerability of Mauritius to Climate Change” yang mengarah pada COP21 

(Conference of the Parties) untuk mengorganisir 3 lokakarya regional dengan 

tujuan memfasilitasi pertukaran informasi, penciptaan penilaian yang 

berkenaan dengan dampak masalah yang dihadapi serta adaptasi startegi dan 

kebijakann untuk memastikan perlindungan pulau terhadap perubahan iklmi 

sejauh sumber daya memungkinkan.71 

Menurut bukti ilmiah yang ada, di Mauritius nantinya akan terjadi 

kenaikan suhu sekitar 2 derajat antara 1961-2070, pengurangan curah hujan 

diperkirakan sekitar 13% pada tahun 2050 hingga kenaikan permukaan air laut 

setinggi 49cm pada tahun 2100. Ancaman lingkungan seperti itu dapat 

berdampak negatif juga pada bidang sosial-ekonomi negara. Pertanian dan 

pariwisata yang menjadi pilar kuat ekonomi Mauritius juga akan terkena 

dampak negatif terkait fenomena ekstrem yang muncul serta karena 

pengurangan curah hujan yang terjadi.72 

Mauritius membuktikan perkembangan ekonominya dari pasca 

kemerdekaan hingga menjadi seperti sekarang dengan didorong oleh 

                                                           
71 Mauritius, SIDS & Climate change, rights4water, diakses 26 Desember 2018 pukul 

01.25, http://rights4water.net/en/articles/78-mauritius-sids-climate-change. 
72 Ibid. 
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pendapatan ekspor gula dan kebijakan perdagangan yang cerdas, produksi 

dibidang manufaktur dan pariwisata serta bidang tekstil yang dapat dimulai 

ditahun 1970-an.73 Hal tersebut tidak terlepas karena ekonomi Mauritius yang 

saat ini juga sudah beragam tidak hanya terpaku pada sektor gulanya. Pada 

sektor sekundernya Mauritius telah mengembangkan industri tekstil dan sektor 

keuangan serta pariwisatanya. Kegiatan lepas pantai juga menjadi cabang lain 

dari perekonomian Mauritius saat ini, belum lagi diikuti dengan sektor baru 

lainnya yaitu Information and Communication Technology (ICT) hingga  

perkembangan pada sektor jasa keuanganpun turut berkembang setelahnya.74 

Maritius juga mengejar suatu rezim investasi yang sangat liberal yaitu Foreign 

Direct Investment (FDI). Mauritius juga memberlakukan dengan apa yang 

disebut Export Processing Zones (EPZ) untuk mengekspor barang-barang 

manufaktur utama.75 

Sebagian besar dari kebijakan luar negeri Mauritius adalah dalam ranah 

ekonomi dimana salah satunya adalah dengan melakukan hubungan baik 

dengan beberapa negara bagian serta tertarik untuk memperkuat hubungan 

tersebut khususnya dengan negara-negara lain di Benua Afrika. Selain dengan 

negara-negara di Benua Afrika, Mauritius juga ingin mempererat hubungannya 

dengan negara-negara di Asia seperti Cina dan India khususnya serta Uni 

Eropa. Mauritius mencoba untuk memposisikan diri sebagai jembatan antara 

Asia dan Afrika dalam perekonomian dunia serta menjadikan negaranya 

                                                           
73 Sheila Bunwaree, 2015, The Fading Developmental State-Growing Inequality in 

Mauritius, h:1-3. 
74 Ibid. zafar ali 
75 Zafar, Loc. Cit., h:3. 
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sebagai pintu utama dalam investasi di Afrika.76 Karena hal inilah, penting bagi 

Mauritius untuk menjadi bagian dari organisasi internasional agar kerjasama-

kerjasama dengan negara lain dapat lebih mudah tercapai karena adanya tujuan 

kolektif di suatu organisasi internasional tertentu.  

Pada tahun 1995, tepatnya 29-31 Maret telah diadakan pertemuan di 

Mauritius dengan beberapa negara lain di kawasan Samudera Hindia terkait 

pembentukan organisasi intra-kawasan  IORA. Pada 6-7 Maret 1997 negara-

negara kawasan Samudera Hindia kembali melakukan Pertemuan Pertama 

Tingkat Menteri di Mauritius yang akhirnya berhasil menghasilkan piagam 

IORA.77 IORA sendiri merupakan satu-satunya platform bagi negara-negara di 

kawasan Samudera Hindia untuk bekerjasama maka dari itu Mauritius juga 

turut serta mengambil bagian dalam pembentukannya terlihat dari negara ini 

merupakan salah satu negara M-7 (core member state). 

3.2  Seychelles 

Seychelles yang terkenal dengan wisatanya, khususnya wisata pesisir 

telah menjadi destinasi bagi para wisatawan, hal ini dapat dilihat dari sektor 

pariwisata dan perjalanan negara ini yang menyumbang angka hingga sekitar 

21% dari keseluruhan GDP negaranya. Populasi total Seychelles hanya 90ribu 

jiwa dengan GDP negara yang mencapai US$ 1,6 miliar membuat negaranya 

berada pada level high income untuk tingkat pendapatannya. Seychelles yang 

beribukota di Victoria merupakan negara kepulauan kecil di Samudera Hindia 

                                                           
76  Bertelsmann Stiftung, Loc. Cit., h:4 
77 Saripudin, Op. Cit., h:10 
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terdiri dari 115 pulau. Seychelles terletak di sebelah utara Madagaskar yang 

beribukota di Victoria, berada sekitar 1.600 Km timur Mombasa, Kenya. 

Negara Seychelles terdiri dari dua kelompok pulau utama yaitu grup Mahe 

yang terdiri dari sekitar 40 pulau lebih dan kelompok lainnya terdiri dari 70 

pulau terluarnya.78 

Gambar 3.3 : Peta Seychelles dalam Peta Dunia 

 

Sumber:  Seychelles Map (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

attachments/maps/SE-map.gif) 

 

Hingga saat ini telah terjadi banyak perkawinan campuran antar etnis 

yangmana datang dari gelombang penduduk dimasa lalu di Seychelles 

membuat keberagaman etnis hidup bersama di Seychelles. Di abad ke-17 para 

bajak laut menggunakan Seychelles sebagai tempat berlindung, lalu pemukim 

                                                           
78 Muhammad Ziaul Haque, Seychelles Country Report: For Use in Radiology Outreach 

Initiatives, RAD-AID.org, h:3. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/%20attachments/maps/SE-map.gif
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/%20attachments/maps/SE-map.gif
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Prancis yang mulai membuat perkebunan rempah dan kelapa di Seychelles 

hingga pedagang Tamil dan Cina yang datang untuk berbisnis di masa kolonial 

Inggris  yang mulai mengubah ekonomi Seychelles saat itu. Untuk agama yang 

dipeluk oleh masyarakatnya, mayoritas beragama Katolik Roma sebesar lebih 

dari 90% dari total populasinya. Mengenai denominasi Kristen lain juga 

terdapat di Seychelles yaitu Anglikan, Baptis, Pentakosta, Katolik Ortodoks 

dan lainnya serta minoritas juga beragama Hindu dan Islam.79  

Seychelles merupakan negara yang berbentuk republik berdasarkan 

konstitusi 1993 dengan seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala 

pemerintahannya yang dipilih melalui pemilu setiap 5 tahun sekali dan dapat 

terpilih sebanyak 2 periode berturut-turut. Presiden bertugas menunjuk dewan 

menteri yang nantinya bertugas dalam pemerintahan. Untuk legislatif, 

Seychelles memiliki 34 kursi dalam Majelis Nasionalnya yang juga dipilih 

melalui pemilu seperti pemilihan presidennya. Kementerian-kementerian 

utama juga telah ditetapkan untuk pelayanan masyarakat sipil yang 

bertanggung jawab atas urusan luar negeri, keuangan, lingkungan, pertanian, 

pendidikan, transportasi, budaya, pembangunan sosial dan kesehatan. Ada 2 

tantangan yang harus dilalui pemerintahan Seychelles, pertama adalah paham 

demokrasi yang baru saja dijalankan negara ini dan yang kedua adalah 

perubahan dari ekonomi sosialis menjadi ekonomi yang berorientasi pasar.80 

                                                           
79 Seychelles Religion + Culture, So Seychelles, diakses 13 Oktober 2018 pukul 02.30, 

http://www.seychelles.org/seychelles-info/seychelles-religion-culture. 
80 Dennis Fenton, 2010, Assessment of Development Results: Seychelles, United States of 

America: UNDP, h:10  
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Seychelles sebagai negara SIDS menghadapi sejumlah tantangan dalam 

pembangunan negaranya yaitu terbatasnya lahan dimana luas negara 

Seychelles sendiri hanya 459 kilometer persegi, modal dan sumber daya 

manusia yang sedikit yang hanya berjumlah 70.000 jiwa membuat terbatasnya 

kemampuan dalam mengambil manfaat dalam kegiatan ekonomi serta 

perubahan iklim yang terjadi saat ini ikut memperburuk masalah yang ada. 

Seychelles mengingatkan pada negara-negara lain bahwa isu mengenai 

perubahan iklim bukanlah isu yang bisa di abaikan begitu saja karena perlu 

tindakan kolektif dalam penanganannya. Kecilnya ukuran negara serta letaknya 

yang terisolasi merupakan kerentanan yang dimiliki negara ini mengingat 

Seychelles dikelilingi oleh lautan sedangkan ancaman mengenai terjadinya 

kriminalitas di lautan yang merupakan yuridiksi Seychelles sangat besar 

kemungkinannya. Ketergantungan Seychelles terhadap impor juga besar 

karena ketidakmampuan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya.81 

Selain pembajakan yang terjadi di laut lepas, perdagangan narkoba juga 

marak terjadi. Terorisme juga menjadi isu lain karena kemungkinan mereka 

menggunakan jalur laut dalam operasinya. Karena isu-isu tersebut Seychelles 

menyebutkan bahwa perlunya koordinasi di tingkat regional untuk melakukan 

penegakan hukum di kawasan maritim Samudera Hindia. Hal tersebut 

diharapkan dapat memberdayakan pengelolaan sumber daya laut yang lebih 

                                                           
81 UNSC, 2015, Peace and Security Challenges Facing Small Island Developing States, 

h:33-37 
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baik di kemudian harinya dan menjadikan posisi negara-negara di kawasan 

Samudera Hindia juga menjadi lebih kuat sebagai penjaga laut. 

Di negara Seychelles, sektor jasa pada umumnya menjadi pilar utama 

ekonomi ini juga industri pariwisatanya yang menjadi ekonomi khusus negara 

ini. Selain itu sektor perikanannya juga menjadi salah satu pilar utama dalam 

perekonomian Seychelles. Hal tersebut terjadi karena Seychelles memiliki 

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) hampir seluas 1,4 juta kilometer persegi 

yangmana didalamnya terdapat tempat penangkapan ikan tuna terbesar di 

dunia. Pada sektor manufaktur sebagian besar melakukan pengalengan tuna, 

mengolah makanan, produksi minuman beralkohol dan soft drinks¸ pakan 

hewan ternak, dan cat. Sektor pertanian Seychelles cukup signifikan yangmana 

beberapa hasil pertaniannya dapat di ekspor sebagai sumber pemasukakn 

negara.82 

Pariwisata Seychelles menjadi sangat populer bahkan pasca bandara 

internasionalnya dibangun beberapa tahun lalu. Sektor pariwisata terus coba 

dikembangkan oleh pemerintahnya yang juga diikuti dengan pelestarian 

sumber daya alam dan satwa liar yang ada. Sektor pariwisata memberi 20% 

terhadap GDP negara dan 15% lainnya didapat dari pekerjaan yang juga terkait 

dengan sektor pariwisata. Sedangkan dalam sektor perikanannya selain tuna, 

udang juga menyumbang banyak dalam sektor perikanan di Seychelles. 

                                                           
82 IBRD and IFC, 2012, Republic of Seychelles: Country Partnership Strategy, 

International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) and International Finance 

Corporation (IFC). 
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Pemasukan negara juga didapat melalui pembayaran biaya lisensi bagi nelayan 

asing yang memancing di perairan Seychelles.83 

Beberapa makanan yang dihasilkan melalui pertanian Seychelles 

anataranya kopra, teh, pisang, kelapa, ubi jalar, dan vanili yang juga di ekspor 

oleh negara dan menjadi sumber pemasukan yang signifikan. Namun penduduk 

Seychelles masih harus melakukan impor yang cukup besar untuk pemenuhan 

kebutuhan sehari-harinya yaitu mencapai sekitar 90% dari kebutuhannya. 

Untuk sektor tambang, pengeboran minyak dan eksplorasi merupakan 

pemasukan baru dalam ekonomi Seychelles yang memiliki potensi untuk 

menjadi sumber utama bagi negara. Namun hal itu masih harus 

dipertimbangkan secara serius mengingat fokus negara untuk menjaga 

kelestarian lingkungan karena dampak dari pengeboran nantinya. Lalu sektor 

lain yang mulai muncul di Seychelles juga adalah real estate karena berkaitan 

dengan pariwisatanya yang semakin populer. Beberapa pemilik bisnis mulai 

membeli properti untuk hotel dan penginapan lainnya di Seychelles, juga para 

wisatawan yang terkadang sangat menyukai Seychelles akhirnya memutuskan 

untuk menetap di negara ini.84 

Dengan banyaknya sektor-sektor baru yang muncul di Seychelles 

bukan berarti perekonomiannya dapat dikatakan stabil. Negara ini memiliki 

ketergantungan yang tinggi terhadap impor dari negara lain yang membuat 

ekonominya menjadi tidak stabil. Ditambah dengan permasalahan baru-baru 

                                                           
83 The Economy of the Seychelles, So Seychelles, diakses 13 Oktober 2018 pukul 13.03, 

http://www.seychelles.org/seychelles-info/economy-seychelles. 
84 Ibid. 
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ini mengenai kerusakan yang terjadi pada industri tuna karena adanya 

perubahan iklim. Lalu faktor lain seperti rasa takut dan kesulitan terbang yang 

pastinya akan berimbas pada sektor pariwisata negara ini karena bergantung 

pada transportasi udara dalam membawa turis ke Seychelles.85 

Seychelles juga sempat mengalami krisis pada tahun 2008 karena 

hutang negara yang tidak bisa dibayar yang mengakibatkan harga bahan 

makanan dan energi mengalami kenaikan drastis. Seychelles melakukan 

banyak upaya untuk mnegembalikan ekonomi negara agar normal kembali 

diantaranya dengan meliberalisasi nilai tukar, meninggalkan nilai tukar dolar 

AS yang terus meningkat serta melakukan kontrol terhadap pertukaran valuta 

asing. Program reformasi ekonomi juga berfokus kepada pengetatan kebijakan 

fiskal yang signifikan dan berkelanjutan dengan didukung oleh pengurangan 

pekerjaan publik, reformasi dalam kebijakan moneter, serta pengurangan peran 

negara agar sektor swasta dapat mengalami perkembangan.86 

Ditahun 2010 Seychelles sudah bisa menstabilkan perekonomiannya 

kembali berkat investasi langsung luar negeri (FDI) dan pariwisata baru. 

Seychelles terus memfokuskan upaya pada pemasaran Seychelles sebagai 

pusat bisnis dan keuangan lepas pantai. Pada tahun 2011 akhirnya Seychelles 

resmi bergabung didalam IORA, hal tersebut dilakukan agar Seychelles dapat 

terus bekerjasama dengan negara-negara lain dalam mewujudkan kebijakan-

kebijakan ekonomi negaranya saat ini. Saat ini sektor utama dalam penggerak 

                                                           
85 Ibid. 
86 Loc. Cit. IBRD and IFC, h:7 
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ekonomi Seychelles adalah pariwisata, perikanan dan sektor ICT serta 

Seychelles terus berusaha untuk melakukan diversifikasi dalam sumber-

sumber ekonominya di sektor lain.87 

3.3  Komoro 

Selain terkenal dengan vanila dan cengkehnya, salah satu negara SIDS 

anggota IORA ini terkenal sebagai penghasil terkemuka ylang-ylang atau yang 

lebih kita kenal dengan bunga kenanga dimana esensnya digunakan sebagai 

bahan untuk membuat parfum.88 Komoro merupakan negara yang berada di 

selat Mozambik, Samudera Hindia Barat, berada diantara pantai timur Benua 

Afrika dan ujung utara Madagaskar.89 

Di Komoro, pernikahan merupakan sarana untuk perluasan dan 

memperkuat supremasi keluarga dimana individu dapat mengakses suatu 

hirarki dalam masyarakat. Islam masuk ke Komoro pada sekitar abad ke-13 

membuat hampir seluruh masyarakat Komoro memeluk agama Islam. Di 

Komoro, seorang anak memulai pendidikannya dengan sekolah Al-Quran 

untuk membentuk karakter anak. Masyarakat Komoro tergolong masih sulit 

untuk mengakses layanan sosial seperti pendidikan formal, perawatan 

kesehatan, air bersih dan lainnya. Terjadi kerusakan juga pada sebagian 

                                                           
87 Ibid. 
88 Ylang-Ylang Oil - A Review of Production from Comoros, International Trade Centre, 

h:1. 
89 Geography of the Comoros, DahariDahari – Développement agricole et conservation aux 

Comores, diakses 13 November 2018 pukul 12.44, https://daharicomores.org/en/the-

comoros/geography/. 
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lingkungan di Komoro sebagian karena ketidaktahuan dalam memeliharanya 

atau disebabkan karena upaya masyarakat sendiri dalam bertahan hidup.90 

Komoro yang merdeka dari Prancis pada 6 Juli 1975 merupakan negara 

kecil berbentuk kepulauan dengan populasi mencapai 800.000 orang bermukim 

disana dengan luas wilayahnya berkisar antara 1.800 kilometer persegi dengan 

GDP negara ditahun 2017 mencapai angka US$ 600 juta dimana tingkat 

pendapatan negara ini berada pada level low income. Komoro terdiri dari 3 

pulau utamanya yaitu Ngazidja (Grande Comore) sebagai pulau terbesar di 

Komoro dan tempat ibukota negara ini berada yaitu Moroni dengan penduduk 

mencapai 52% dari total populasi Komoro. Pulau terbesar yang kedua adalah 

Nzwani (Anjouan) dengan total penduduk 42% dari total populasi lalu yang 

terakhir adalah Mwali (Moheli) dengan hanya 6% penduduk negara ini yang 

bermukim di pulau tersebut. Kepadatan penduduk di Komoropun cukup tinggi 

yaitu mencapai 328 jiwa/kilometer perseginya.91 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 International Monetary Fund, 2006, Union of the Comoros: Interim Poverty Reduction 

Strategy Paper, IMF Staff Country Reports 06, no. 191 : 1, h:3, diakses 13 November 2018 pukul 

01.30 https://doi.org/10.5089/9781451809145.002. 
91 World Bank, 2015, The World Bank Group A to Z 2016, The World Bank, h:1, diakses 

13 November 2018 pukul 02.27, https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0484-7. 
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Gambar 3.4 : Letak Komoro dalam Peta Dunia 

 

Sumber:  Comoros Map (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

attachments/maps/CN-map.gif) 

Komoro dalam pemerintahannya sering mengalami krisis politik di 

negaranya. Negara ini mengalami kesulitan dalam menstabilkan antara peran 

masing-masing pulau dengan pemerintahan uni sendiri. Hal tersebut membuat 

lingkungan pemerintahan yang lemah dan memberi imbas pada sektor sosial 

dan ekonomi yang tidak bisa ditingkatkan. Mengacu pada konstitusi 2001 yang 

telah diamandemen pada tahun 2009,2014 dan terkahir pada 2018 ini, pulau-

pulau Grande Comore, Moheli, Anjouan dan Mayotte telah membentuk 

Persatuan (Uni) Komoro. Khusus Mayotte tetap dikelola oleh Prancis dan tidak 

turut berpartisipasi dalam perserikatan pemerintahan. Eksekutif pemerintahan 

federal dipegang oleh presiden yang memiliki 3 wakil presiden untuk 

membantunya dalam menjalankan pemerintahan. Presiden adalah sebagai 
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kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih secara langsung dalam 

pemilu dengan masa jabatan selama 5 tahun dengan perpanjangan satu periode. 

Tiga wakil presiden masing-masing menjadi presiden pulau di 3 pulau terbesar 

Komoro dan diputar penempatannya setiap 4 tahun sekali di pulau-pulau itu. 

Hingga pada tahun 2008 telah terjadi rekonsiliasi dan revisi mendasar dari 

konstitusi yang mengubah hubungan antar pulau. Ditahun 2009 Komoro 

mengadakan amandemen pada konstitusinya yang membuat pembatasan pada 

otonomi kepulauan dimana presiden pulau berubah menjadi gubernur yang 

menegaskan kembali kesatuan negara dan keunggulan pemerintah federal 

dengan mengurangi desentralisasi politik dan birokrasi. Lalu pada 2010 telah 

diadakan pemilihan presiden yang baru dan pada tahun 2011 seorang presiden 

barupun menduduki kursi pemerintahan hingga tahun 2016 saat pemilu 

diadakan kembali nantinya.92 

Pada masyarakat internasional sendiri, Komoro pernah mendapat 

tekanan internasional pada tahun 1990-an untuk lebih peduli terhadap 

lingkungan. Bukan hanya dalam pelestarian fauna, tetapi Komoro juga dituntut 

untuk lebih peduli pada lingkungannya karena negaranya yang tergolong SIDS. 

Langkah-langkah yang diambil oleh Komoro saat itu adalah dengan menangkal 

degradasi lingkungan, meminimalkan penebangan pohon untuk bahan bakar, 

minyak tanah di subsidi, dan upaya untuk menggantikan ylang-ylang yang 

                                                           
92 Ibid., h:2 
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berkurang di hutan disebabkan oleh distilasi untuk pembuatan parfum hingga 

mengusahakan agar suplai air dapat berjalan dengan baik pada negara ini.93 

Komoro merupakan salah satu negara miskin di dunia yang terdiri dari 

3 pulau utama yang terhambat oleh jaringan transportasi yang tidak memadai, 

serta kelebihan populasi dan sedikitnya sumber daya yang dimiliki menjadi 

masalah negara Komoro. Iklim politik di Komoro juga tidak begitu baik yang 

oleh sebab itu memberikan efek yang negatif juga pada sosial dan ekonomi 

negaranya. Selain itu tingkat pendidikan tenaga kerja di Komoro juga rendah 

yangmana hal-hal tersebut memengaruhi kegiatan ekonomi yang ada hingga 

membuat negara ini bergantung pada bantuan luar negeri untuk pemenuhan 

kehidupan penduduknya. Masalah mengenai pembangunan yang berkelanjutan 

juga tetap menjadi fokus negara ini dimana Komoro kesulitan mengakses 

layanan dasar seperti air, kesehatan dan sanitasi. Bahkan diramalkan bahwa 

pada tahun 2025 Komoro akan menghadapi situasi yang sulit dimana akan 

terjadinya deforestasi dan hilangnya keanekaragaman hayati serta masalah 

akses pada energi yang terjangkau dan murah.94 

Perubahan iklim juga masuk dalam isu negara ini dimana ancaman 

perubahan iklim dapat menghancurkan negara-negara SIDS contohnya 12 

topan dalam beberapa tahun terakhir ini telah memberi banyak kerugian pada 

Komoro. Kenaikan permukaan air laut juga permasalahan yang serius bagi 

                                                           
93 Comoros - Geography, diakses 25 September 2018 pukul 23.39, http://countrystudies.us 

/comoros/8.htm. 
94 UN Conference on SIDS: Climate Change Challenges Facing SIDS Will Become Global 

Unless Tackled ‘Once and for All’, Says Samoa’s PM, Opening Conference, diakses pada 27 

Desember 2018 pukul 3.08, 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/4929432ensids1.pdf  
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negara ini, hal tersebut juga semakin parah karena kemampuan negara yang 

juga masih sangat kurang dalam memitigasi bencana. Pemulihan stok ikan di 

lautan juga masuk dalam rentetan permasalahn negara ini karena Komoro 

mengalami penurunan angka stok ikan yang ada di lautan, belum lagi masalah 

penangkapan ikan secara ilegal juga yang semakin merajalela.95 

Permasalahan-permasalahan seperti yang telah disebutkan diatas 

merupakan beberapa contoh dari permasalahn yang dihadapi negara yang 

tergolong dalam SIDS seperti Komoro. Pada tahun 2012 setelah Komoro 

berhasil dalam melewati krisis politik dalam negaranya akhirnya negara ini 

memutuskan bergabung dalam IORA yangmana juga sangat mendukung hal-

hal berkaitan dengan pelestarian lingkungan yang penting bagi negara Komoro, 

contohnya pengembangan inisiatif bussiness-friendly terkait isu ketahanan 

energi dan pangan sebagai salah satu upaya yang dilakukan IORA. Kerjasama-

kerjasama yang dimiliiki IORA sangat kompatibel dengan permasalahan-

permasalahn yang negara Komoro hadapi, karenanya Komoro memutuskan 

untuk bergabung dalam organisasi regional di kawasan Samudera Hindia 

tersebut. 

Kegiatan pertanian, memancing, berburu dan kehutanan menyumbang 

sekitar 50% dari GDP negara membuat banyak tenaga kerja diberdayakan dan 

sebagian besar hasilnya juga di ekspor. Tiga tanaman utama yang di ekspor 

adalah vanila, cengkeh dan ylang-ylang sebagai bahan utama untuk membuat 

parfum. Pendapatan ekspor Komoro juga mudah terganggu karena beberapa 

                                                           
95 Ibid. 
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hal seperti kebakaran maupun cuaca ekstrem yang tiba-tiba terjadi. Komoro 

juga masih mengimpor sekitar 70% dari kebutuhan harian seperti makanannya 

dari negara lain.96 

Pertanian di Komoro menyumbang hampir semua dari pendapatan 

devisa sedangkan sisanya mencakup sektor-sektor seperti pariwisata, 

konstruksi, dan kegiatan komersial. Pertanian Komoro menghasilkan pangan 

utama berupa kelapa, pisang dan ubi kayu. Perkebunan menghasilkan hasil 

bumi utama untuk ekspor yaitu vanila, cengkeh, esens parfum dan kopra. 

Komoro merupakan produsen esens ylang-ylang terkemuka di dunia yang 

digunakan untuk membuat parfum. Komoro juga penghasil vanili terbesar 

kedua di dunia setelah Madagaskar. Untuk potensi perikanannya, Komoro 

memiliki landas kontinen seluas 900 kilometer persegi dan ZEE negara sebesar 

160.000 kilometer persegi dengan eksploitasi yang masih sangat sedikit. 

hingga sekarang jumlah nelayan terus bertambah di Komoro namun 

penangkapan ikan dibatasi hanya di daerah pantai sehingga ada tekanan kuat 

pada spesies pelagis pesisir yang terus di eksploitasi. Komoro tidak memiliki 

industri tuna lepas pantai seperti tetangganya Seychelles.97 

3.4  Madagaskar 

Madagaskar adalah negara tempat hewan primata endemik lemur atau 

yang biasa kita sebut dengan ekor cincin tinggal. Madagaskar terletak di lepas 

                                                           
96 Africa :: Comoros, The World Factbook - Central Intelligence Agency, diakses 14 

Oktober 2018 pukul 21.56, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ geos/ 

cn.html. 
97 Comoros - Economy, diakses 14 Oktober 2018 pukul 01.18, https://www.globalsecurity. 

org/military/world/indian-ocean/cr-economy.htm. 



64 

pantai timur Afrika di Samudera Hindia. Madagaskar merupakan pulau 

terbesar dari semua pulau yang ada di kawasan Samudera Hindia yangmana 

juga merupakan pulau terbesar ke-4 di dunia setelah Greenland, New Guinea 

dan Pulau Kalimantan.98 Madagaskar terbagi dalam lima wilayah antara lain 

the east coast, Tsaratanan Massif, the central highlands, the west coast and the 

southwest dengan ibukotanya Antananarivo.(Lihat gambar 3.5)  

Pulau ini dihuni sebanyak 36orang/Km2 dengan total populasi di negara 

ini mencapai 26 juta jiwa dengan GDP negara sebesar US$ 12 miliar membuat 

tingkat pendapatan negaranya masuk dalam klasifikasi low income.99 Negara 

ini sepenuhnya merdeka pada 26 Juni 1960 dari penjajahan Prancis. 

Perekonomian Madagaskar sedang tumbuh namun pada kecepatan yang tidak 

cepat dimana pertanian adalah sektor utamanya. Sektor utama ini 

memperkerjakan sekitar 80% dari penduduknya dimana produk utama 

pertaniannya adalah kopi, vanili, tebu, cengkeh, coklat, beras, singkong, 

kacang-kacangan, pisang, kacang tanah dan produk-produk ternaknya.100 

 

 

 

 

                                                           
98 Barbara Stancel, Madagascar, diakses 13 November 2018 pukul 02.41, https://cpb-us-

w2.wpmucdn.com/u.osu.edu/dist/9/1401/files/2014/03/Madagascar-1dn5hfx.pdf. 
99 Madagascar | Data, diakses 27 Desember 2018 pukul 1.42, 

https://data.worldbank.org/country/madagascar?view=chart. 
100 Africa :: Madagascar, — The World Factbook - Central Intelligence Agency, diakses 

25 September 2018 pukul 22.36, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

geos/ma.html. 



65 

Gambar 3.5 : Letak Madagaskar dalam Peta Dunia 

 

Sumber:  Madagascar Location on the World Map (http://ontheworldmap.com/madagascar/ 

madagascar-location-map.html) 

 

Madagaskar masuk dalam titik balik dunia perpolitikannya pada tahun 

2013 setelah melewati krisis politik dalam negeri. Berawal dari Marc 

Ravalomanana yang menjabat menjadi presiden Madagaskar dari tahun 2001 

dan terpilih lagi pada periode selanjutnya ditahun 2006 yang membuatnya terus 

menduduki bangku pemerintahan. Hingga ditahun 2009 presiden 

Ravalomanana melepaskan kontrol kepada militer, lalu memberikan kekuasaan 

pemerintahannya kepada walikota Antananarivo, Andry Rajoelina. Setelah itu 

Ravalomanana dipaksa agar mengasingkan diri ke Swaziland yang kemudian 

http://ontheworldmap.com/madagascar/
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juga ke Afrika Selatan yangmana hal tersebut mendapat kecaman dari pihak 

asing seperti Africa Union (AU), the Southern African Development 

Community (SADC) dan banyak komunitas internasional lainnya. Hal tersebut 

ternyata memberi imbas hingga ke ranah ekonomi yang membuat Madagaskar 

tidak mendapat anggaran dana asing dan membuat masalah baru dalam negara 

tersebut.101 

Untuk keluar dari krisis tersebut akhirnya 11 partai politik yang ada di 

Madagaskar pada tahun 2011 telah membuat suatu roadmap  untuk melakukan 

pemilihan presiden dan legislatif di Madagskar yang akhirnya berlangsung 

pada akhir tahun 2013. Pada 25 Januari 2014 telah terpilih presiden baru 

melalui pemilu yaitu Hery Rajaonarimampianina yangmana juga merupakan 

awal bagi perpoilitikan di Madagaskar setelah krisis yang terjadi.102 Banyak 

tantangan yang harus dilalui oleh lembaga-lembaga yang terpilih ini antaranya 

penurunan pada sektor sosial dan ekonominya yang tetap menjadi salah satu 

negara termiskin di dunia.103  

Hingga pada akhir tahun 2015, Madagaskar masih berusaha dalam 

menyelesaikan permasalah dalam negaranya seperti kerusuhan politiknya, 

memerangi korupsi, melatih tenaga kerja yang profesional, meningkatkan 

infrastruktur dalam negara dan meningkatkan sistem kesehatan serta 

pendidikannya. Karena hal-hal diatas akhirnya pemerintahan yang ada berakhir 

                                                           
101 BTI 2016: Madagascar Country Report, 2016, Bertelsmann Stiftung, h:4, diakses 25 

September 2018 pukul 23.42, https://www.bti-project.org/fileadmin/files/BTI/Downloads/Reports 

/2016/pdf/BTI_2016_Madagascar.pdf. 
102 Ibid,. 
103 Ibid, h:2. 
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dan digantikan oleh Perdana Menteri Jean Ravelonarivo yang memulai 

jabatannya pada 25 Januari 2015 yangmana akan mengusahakan kebijakan 

yang akan memberikan hasil yang dapat meningkatkan demokrasi dan ekonomi 

pasar.104 

Madagaskar merupakan negara demokratis yang berbentuk republik 

dengan multi partai didalamnya. Administrasi negara tersebar di seluruh negeri 

tetapi tetap lemah karena kurangnya desentralisasi yang terutama karena tidak 

adanya otonomi fiskal. Pemerintahan pusat saja tidak bisa memenuhi 

banyaknya kebutuhan yang ada didaerah. Menurut konstitusi pada tahun 2010, 

ada 3 tingkatan entitas teritorial terdesentralisasi, terdiri dari 6 provinsi yang 

dibagi lagi menjadi 22 wilayah dan komune yang jumlahnya belum ditetapkan 

secara hukum saat penulisan konstitusi.105 

Negara Madagaskar dalam kewarganegaraannya akan menolak 

kelompok-kelompok tertentu selain orang-orang keturunan malagasy asli. 

Penerapan konsep kebangsaan di Madagaskar memang terbilang ketat 

yangmana berdasarkan prinsip jus sanguinis membuat komunitas yang berasal 

dari luar negeri tidak akan memiliki kewarganegaan meskipun mereka sudah 

memiliki banyak generasi di Madagaskar. Madagaskar adalah negara sekuler 

menurut konstitusi namun tetap mendapat pengaruh kuat dari gereja dan 

kelompok agama seperti the Council of Christian Churches in Madagscar yang 

memiliki peran penting dalam perpolitikan di Madagaskar.106 

                                                           
104 Ibid, h:3. 
105 Ibid, h:6 
106 Ibid, h:5 
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Sumber daya yang dimiliki Madagaskar sebenarnya sangat berlimpah 

dimana sumber daya yang mereka miliki mencapai hampir sepertiga dari total 

kekayaan negaranya. Sumber daya yang banyak sangat disayangkan tidak 

diikuti dengan sumber daya manusia yang juga memadai dimana mayoritas 

pekerja di Madagaskar masih tidak memenuhi syarat. Sektor-sektor yang 

menjanjikan di Madagaskar antara lain bergerak dibidang pariwisata, 

agribisnis, industri perikanan, industri ekstraktif dan industri tekstil dan 

garmen. Sektor pariwisata banyak menarik turis karena flora dan fauna yang 

unik dari Madagaskar dimana pada tahun 2013 lalu terdapat hampir 200.000 

wisatawan yang datang ke Madagaskar. Sektor ini sayangnya cukup rentan 

terhadap ketidakstabilan politik yang mungkin terjadi di negara ini namun 

kecenderungannya untuk bangkit kembalipun juga dapat dikatakan cepat.107 

Industri tekstil dan garmen dikatakan sangat cocok dengan sumber daya 

manusia yang ada di Madagaskar dimana tenaga kerja melimpah sehingga 

dapat memperkerjakan masyarakat di negara ini. Seluruh aspek yang terkait 

nantinya akan ditingkatkan agar industri ini dapat ebrjalan dengan baik, aspek-

aspek tersebut diantaranya peningkatan produktivitas tenaga kerja, 

infrastruktur yang lebih baik seperti jalan dan listrik, biaya pengangkutan yang 

kompetitif serta kemudahan bea cukai.108 

Untuk sektor perikanannya Madagaskar menawarkan prospek 

pertumbuhan yang signifikan dengan ZEE seluas lebih dari 1 juta kilometer 

107 World Bank Group, 2015, Madagascar: Systematic Country Diagnostic, World Bank, 

h:1, diakses 21 Oktober 2018 pukul 12.37, https://doi.org/10.1596/23113. 
108  Ibid., h:55 
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persegi. Negara ini memiliki sumber daya laut dan pesisir dengan jumlah besar 

yang didalamnya terdapat ratusan ribu hutan bakau, terumbu karang, daerah 

pesisir pantai dan perairan lepas pantai. Madagaskar memiliki armada tuna 

sendiri sejak tahun 2009 yang sampai sekarang terus dikembangkan dan kini 

telah membawa Madagaskar menjadi pusat pengolahan ikan terbesar ketiga di 

kawasan Samudera Hindia. Akuakultur di Madagaskar juga relatif lebih maju 

dibanding negara-negara lain di kawasan. Madagaskar juga merupakan 

penghasil besar udang dan sebagian besar di ekspor ke luar negeri dan memberi 

pemasukan yang signifikan untuk negara. Selain udang, teripang dan belut juga 

menjadi spesies baru yang akan dikembangkan oleh Madagaskar untuk 

akuakulturnya. Sektor perikanan juga kadang mengalami krisis dikarenakan 

gejolak politik di negara ini, belum lagi masalah sumber daya yang mungkin 

saja berkurang hingga lingkungan regional dan global yang semakin kompetitif 

dalam bidang ini. Karena hal-hal seperti itulah kerjasama regional diperlukan 

Madagaskar untuk meningkatkan integrasi ekonomi samuderanya selagi terus 

membatasi dampak negatif yang muncul terkait pemberdayaan sumber 

dayanya.109 

Dalam sektor agribisnis Madagaskar menghasilkan susu, gandum, 

barley, bawang putih, wijen, kacang-kacangan, rempah-rempah dan kentang 

yang ditanam didataran tinggi Antsirabe dan Antananarivo. Beberapa macam 

makanan yang dihasilkan Madagaskar tersebut memiliki potensi pertumbuhan 

yang baik jika infrastruktur yang berkaitan ditangani. Untuk bahan utama 

                                                           
109 Ibid., h:58-59 
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ekspor seperti cengkeh, vanili dan leci juga memiliki potensi jangka panjang 

asalkan dikelola dengan baik.110 

Mengenai industri ekstraktifnya, Madagaskar masih mengembangkan 

industri ini yangmana terlihat menjanjikan dimasa depan. Investasi industri 

pertambangan sangat menguntungkan bagi ekonomi Madagaskar beberapa 

tahun terakhir ini dimana industri ini juga mampu memperkerjakan sekitar 

12.500 orang secara langsung yang mewakili 0,1% dari pekerjaan nasional. 

Namun sektor ini tentu saja memberi dampak negatif juga bagi beberapa pihak 

dan lingkungan yangmana perlu dipikirkan lagi penyelesaian dari 

permasalahan tersebut.111 

Madagaskar sebagai negara yang tergolong SIDS tentu saja rentan 

terhadap perubahan iklim. Negara ini juga disebut sebagai negara paling rentan 

kedua terhadap bencana alam di kawasan Afrika terkait dengan letak 

geografisnya dan kapasitas adaptasi bencana alamnya yang masih rendah. 

Dalam mengelola masalah lingkungan Madagaskar masih sangat rendah terkait 

kapasitas teknis yan dimiliki negara untuk menyelesaikan masalah 

lingkungannya. Masalah kekurangan air bersih dan kurangnya fasilitasi 

sanitasi yang memadai juga menjadi masalah serius dalam negara ini. 

Madagaskar juga mengalami hambatan terkait adanya kendala sumber daya 

yang banyak namun masih belum bisa memanfaatkannya dengan maksimal 

karena sumber daya manusianya yang belum memadai. Iklim politik yang 

                                                           
110 Ibid., h:58 
111 Ibid., h:59 
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kurang baik juga menambah masalah di Madagaskar karena beberapa kali 

pemerintahannya mengalami pasang surut karena krisis politik yang sedang 

dihadapinya.112 

                                                           
112 BTI 2016: Madagascar Country Report, 2016, Bertelsmann Stiftung, h:28 


