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Abstract 
Since its establishment in 1997, Indian Ocean Rim Association or IORA should be able to 

cope with trade barriers of piracy in the Indian Ocean region and surrounding areas to 

improve economic stability in the region but in fact the establishment of IORA has not done 

its best so until 2016, IORA is still trying to reduce piracy in the Indian Ocean region where 

pirates are trade barriers that should be prioritized in their settlement. Indonesia officially 

became the chair of the IORA for the period 2015-2017 at the 15th IORA Council of 

Ministers Meeting in Padang, Indonesia and became the only chairman to bring the theme 

in its tenure, the "Strengthening Maritime Cooperation in Peaceful and Stable Indian 

Ocean". This research aims to determine the interests of Indonesia in its tenure as 

chairman of the IORA. The method which used in this research is descriptive which used 

to explain the Interest of Indonesia in IORA 2015. The result of this research is Indonesia's 

interest in IORA in 2015 is to become a maritime country where maritime security indicates 

the safe logistical path of various obstacles with the operation of marine security and the 

welfare of coastal communities that are able to cultivate marine potential in a sustainable 

manner. 
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Pendahuluan 

Samudera Hindia merupakan lautan yang memiliki sumber daya alam yang menjanjikan 

bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara dari tiga benua, yaitu Asia, Australia dan 

Afrika dengan luas mencapai 73,3 juta km2. Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, 

keberadaan Samudra Hindia sangat strategis. Menurut Adriana Elisabeth, Focal Poin 

Indian Ocean Rim Academic Group (IORAG) beberapa nilai strategis Samudra Hindia 

adalah menjadi jalur perdagangan dunia, sekitar 50% kapal dagang, 34% lalu lintas kargo, 

dan 67% pengiriman minyak dunia melewati Samudra Hindia. Selain itu, 55% cadangan 

minyak bumi dan 40% gas berada di kawasan ini. 

Nilai tersebut membuat negara-negara sekitar perbatasan Samudra Hindia mengalami 

dilema karena dimanfaatkan secara maksimal oleh negara yang mampu mengelola tetapi 

juga dapat menimbulkan reaksi dari negara yang tidak dapat memaksimalkan manfaatnya. 

Kesenjangan sosial dan ekonomi antar negara dilingkar Samudra Hindia memunculkan 

hambatan perdagangan seperti adanya perompakan. Perompakan adalah sebuah tindakan 

pelanggaran hukum dengan kekerasan atau pengambilalihan harta benda yang terjadi di 
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perairan yang berdampak pada kerugian ekonomi negara-negara yang mencapai US$ 18 

miliar atau setara dengan Rp 171 triliun salah satunya berupa kerugian pada jalur logistik 

perusahaan dimana kapal muatan harus memutar sehingga membuat biaya tambahan bahan 

bakar dan biaya petugas keamanan tambahan serta asuransi kapal yang semakin tinggi. 

Selain itu bajak laut juga menutup pintu perdagangan negara-negara tetangga terutama 

sektor pariwisata dan perikanan.  

Naiknya angka perompakan yang terjadi mendorong adanya pertemuan-pertemuan 

regional sehingga pada tahun 1994 Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela menginisiasi 

penciptaan satu platform untuk kerjasama sosial-ekonomi dan upaya damai lainnya untuk 

negara-negara lingkar Samudera Hindia dan memperkuat kerja sama negara di Asia dan 

Afrika. Pada 29-31 Maret 1995 pemeritah mauritius mengadakan pertemuan dengan 

perwakilan pemerintah, sektor bisnis dan akademisi dari 7 negara yaitu Afrika Selatan, 

Australia, India, Kenya, Mauritius, Oman dan Singapura untuk membahas peningkatan 

kerjasama tersebut sehingga terbentuk organisasi regional bernama IOR-ARC atau Indian 

Ocean Rim - Association for Regional Cooperation pada tanggal 6-7 maret 1997 di 

Mauritius (http://www.iora.net diakses pada 24 Januari 2017). Tujuan utama pendiriannya 

adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan seimbang bagi seluruh 

negara anggota dan menciptakan landasan yang kuat bagi kerja sama ekonomi regional 

melalui upaya-upaya fasilitasi perdagangan dan menghilangkan hambatan-hambatan 

perdagangan dengan penggerak yaitu pilar ekonomi, akademis, dan keamanan 

(http://www.kemlu.go.id diakses pada 23 Oktober 2016). 

Sejak berdiri tahun 1997, IORA seharusnya mampu menanggulangi hambatan 

perdagangan yaitu perompakan di kawasan Samudera Hindia dan sekitarnya untuk 

meningkatkan stabilitas ekonomi di kawasan namun nyatanya dengan banyaknya persoalan 

global yang terjadi sehingga pendirian IORA yang diharuskan menghalau tingginya angka 

perompakan atau bahkan menghilangkan isu tersebut belum maksimal karena isu 

perompakan dianggap lebih sebagai isu keamanan sehingga dikesampingkan dan lebih 

memprioritaskan sektor ekonomi dan akademis bagi kawasan. Sehingga sampai tahun 2016 

IORA masih berupaya untuk menurunkan perompakan di wilayah Samudra Hindia padahal 

perompak adalah hambatan perdagangan yang seharusnya diprioritaskan penyelesaiannya. 

Dalam periode 2015 hingga 2017 Indonesia menjadi ketua IORA bersama dengan Afrika 

Selatan sebagai wakil ketua. Dengan letak geografis yang strategis yaitu diantara Benua 

Asia dan Benua Australia serta Samudera Hindia dan Samudera pasifik, Indonesia dapat 

menentukan masa depan negara dengan melakukan hubungan internasional dalam 

keterlibatan regional yang mengintegrasikan  dua samudera sebagai lingkungan 

strategis pelaksanaan politik luar negeri  di  kawasan dan  mewujudkan  peran  aktif  dari 

keterlibatan Indonesia. Atas dasar tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dengan 

rumusan masalah “apa kepentingan Indonesia dalam IORA tahun 2015?” 

 

Kerangka Dasar Teori 

Regionalisme 
Menurut Mansbaach, dapat diartikan region atau kawasan adalah pengelompokan regional 

diidentifikasikan dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan, dan saling 

ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan 

dalam organisasi internasional. Kajian ciri khusus suatu kawasan adalah ciri geografis, 

sosiologis, etnolinguistik, sistem sosial-politik dan ekonomi suatu kawasan tertentu, 

sehingga kita dapat membedakan unit-unit anggota kawasan tersebut dengan unit diluar 

kawasan, sehingga dapat dilihat bahwa, geografis suatu wilayahlah yang menentukan 

http://www.iora.net/
http://www.kemlu.go.id/
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kerjasama kawasan tersebut, semakin dekat geografis suatu negara, semakin tinggi peluang 

diadakanya kerjasama kawasan tersebut (Arifin Sudirman, Nuraeini S, Deasy Silvya 2010 

: 3-4). Regionalisme baru adalah regionalisme yang berkembang pada awal tahun 90-an 

pasca perang dingin yang bersifat low politics dimana aspek ekonomi dan budaya lebih 

mendominasi kerjasama antar negara. Maka regionalisme baru juga menggolongkan 

dirinya pada kerja sama yang kemudian dijadikan platform yang berkembang menjadi 

organisasi regional internasional. 

 

Maritime Security 

Perspektif militer melihat maritime security focus pada national security dalam upaya 

melindungi integritas teritorial dari serangan musuh atau negara lain dengan menggunakan 

kekuatan militer untuk mencapai kepentingan negara tersebut di luar wilayah 

kedaulatannya. Sedangkan kalangan defence melihat maritime security yang mencakup 

permasalah perbatasan yang lebih luas dan khusus terhadap ancaman yang muncul. 

Sehingga The US Naval Operation Concept menjelaskan indikator keamanan maritim 

mengacu pada adanya tujuan operasi keamanan maritim yang membuat laut aman 

digunakan untuk aktivitas negara bagi masyarakatnya, termasuk meyakinkan kebebasan 

navigasi, jalur komersil dan perlindungan pada sumber daya kelautan yang aman dari 

ancaman terorisme, perompakan dan bentuk-bentuk kejahatan pelanggaran transnational 

crime yang berasal dari laut (Richairunia 2011:37) 

Blue Economy 

Istilah ekonomi biru pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh Gunter Pauli 

melalui bukunya yang berjudul  The Blue Economy:  10 years–100 innovations –100  

million jobs. Ekonomi  biru menerapkan logika ekosistem,  yaitu ekosistem selalu 

bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa 

limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor  dalam  suatu  sistem.  

Selanjutnya,  ekonomi  biru  menitikberatkan   pada  inovasi  dan kreativitas yang meliputi 

variasi produk, efisiensi sistem produksi, dan penataan sistem manajemen sumber daya. 

Ekonomi biru kemudian berkembang  dan sering dikaitkan dengan pengembangan  

daerah pesisir. Konsep ekonomi biru sejalan dengan konsep ekonomi hijau yang ramah 

lingkungan dan difokuskan pada negara-negara berkembang dengan wilayah perairan, 

yang biasa dikenal dengan Small Island  Development   States  (SIDS). Ekonomi   biru  

dalam  hal  ini ditujukan untuk mengatasi kelaparan, mengurangi kemiskinan, 

menciptakan  kehidupan  laut yang berkelanjutan,  mengurangi risiko bencana di daerah 

pesisir, dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. 

Metode Penelitian 
  Metodologi penelitian deskriptif-analitik dimana penulis menjelaskan apa dan menganalisis 

kepentingan Indonesia dalam kerangka kerja sama IORA. Data yang disajikan merupakan 

data sekunder yang diperoleh melalui telaah pustaka dari berbagai literatur yang 

menyangkut permasalahan seperti buku, jurnal, artikel, website dan lain-lain. Teknik 

analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif. 

 

Hasil Penelitian 
Kedekatan hubungan antara negara-negara di pesisir Samudera Hindia telah terbangun 

karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti ekonomi dan pengalaman sejarah berada 

dibawah imperialisme Eropa. Kegiatan-kegiatan pesisir, hubungan sosial dan budaya, kerja 

sama kawasan yang berpusat di samudera telah menjadi jembatan yang menghubungkan 
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benua-benua disekitarnya2. 26 negara di lingkar Samudera Hindia mempunyai populasi 

penduduk sebanyak 2,4 milyar yang berpotensi sebagai pasar konsumen yang besar untuk 

produk-produk negara IOR serta dapat menjadi sumber daya manusia yang diperlukan bagi 

kemajuan kawasan. Dari aspek kekayaan alam, IOR memiliki 2/3 cadangan minyak dunia, 

dimana negara-negara Timur Tengah memiliki 60% cadangan minyak bumi dari seluruh 

dunia.  

Disisi lain dari sektor non migas, potensi kelautan Samudera Hindia  juga sangat 

menguntungkan bagi negara-negara di sekitarnya. Terutama udang, ikan tuna sirip biru 

yang memiliki nilai jual yang sangat mahal. Bagi Indonesia saja, potensi perikanan di 

Samudera Hindia telah menyumbang sekitar 225 triliun rupiah per tahunnya, hal tersebut 

hanya 7,5% dari potensi ikan yang ada di Samudera Hindia sehingga masih banyak lagi 

potensi perikanan yang belum tereksplor3. Dari sisi Sumber Daya Manusia atau SDM, di 

kawasan lingkar Samudera Hindia terdapat 26 negara dengan jumlah populasi penduduk 

sebanyak lebih kurang 2,4 milyar atau sekitar 1/3 penduduk dunia. Potensi SDM tersebut 

dapat dimanfaatkan melalui manajemen bidang akademisi yang baik, sehingga muncul 

generasi penerus yang telah memahami betul bagaimana mengelola Samudera Hindia. 

Kemudian potensi SDM lainnya adalah dapat menjadi pasar konsumsi yang besar bagi 

produk-produk negara IOR. Jika SDM negara IOR mendapatkan menejemen yang baik 

maka SDM tersebut dapat menjadi berkualitas dan sadar akan perubahan iklim serta dapat 

mengembangkan inovasi-inovasi yang baik untuk menjalankan pengelolaan perikanan dan 

pesisir yang berkelanjutan.   

Terakhir, negara-negara di Samudera Hindia juga memiliki keindahan alam bagi 

pengembangan sektor pariwisata4 dimana sektor ini menyerap banyak tenaga kerja dan 

menghasilkan pemasukan devisa negara yang mencapai 10.054.000 USD untuk Indonesia 

pada 2014. Sebagai kawasan yang strategis, Samudera Hindia menghadapi tantangan yang 

membutuhkan penanganan dan kerja sama serius diantara kalangan masyarakat 

internasional.  

Selain memiliki potensi yang cukup beragam dan kaya untuk dapat dieksplor negara 

lingkarnya, Samudera Hindia tentu mempunyai tantangan dalam eksistensinya tersebut. 

Kawasan Samudera Hindia atau Indian Ocean Region (IOR) dihuni oleh 2,49 milyar 

orang, mewakili 35,7% populasi dunia terhitung tahun 2010 dan diperkirakan akan 

bertambah 27% atau 689 milyar orang pada tahun 2030. Walaupun berbagi lautan yang 

sama, negara-negara di IOR menunjukkan perbedaan yang sangat kontras antara satu 

dengan lainnya. Pada tahun 2011, menurut Human Development Index (HDI) yang 

dirumuskan oleh United Nations Development Program (UNDP), Australia berada pada 

urutan kedua seluruh dunia, sedangkan Mozambik berada pada urutan empat terakhir, yaitu 

urutan 184. 13  negara  Samudera Hindia  berada di  kategori  perkembangan manusia 

yang rendah dan 6 negara berada di kategori perkembangan manusia yang sangat tinggi5. 

                                                           
2 Rizki Roza, “IORA dan Kepentingan Indonesia”, terdapat di Info Singkat Hubungan 

Internasional Vol. VII No. 06/II/P3DI/Maret 2015 hal 2 
3 Balai Penelitian Perikanan Laut, 2014, “Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan”, 

2014, Ref Grafika, Jakarta, hal 4 
4 David Alexander, et al, Indian Ocean: A Sea of Uncertainty, Future Directions International, 

West Perth, 2012, p. 10 terdapat dalam Skripsi Siti Rabi Rezky, “Peluang dan Tantangan Ekonomi 

Politik indonesia dan India di Kawasan Samudera Hindia”, 2011, hal 
5 Ibid, 31 
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Kesenjangan tersebut diatas menjadi faktor tersendiri bagi Samudera Hindia, sebab 

menimbulkan hambatan ekonomi dan sosial. Khususnya di wilayah maritim Samudera 

Hindia seperti negara-negara maju dengan SDM berkualitas dan teknologi yang memadai 

dapat memanfaatkan secara maksimal potensi dari Samudera Hindia, sedangkan negara 

miskin hanya mampu untuk menjadi nelayan. Selain itu, negara-negara IOR menghadapi 

persoalan menipisnya cadangan ikan akibat penangkapan berlebihan yang tidak 

berkelanjutan. Walaupun potensi ikan masih sangat berlimpah, namun pencurian ikan 

tersebut telah mengganggu penelitian dan stabilitas ikan-ikan yang masih berada di laut.  

Kekayaan dan keanekaragaman yang terdapat dalam Samudera Hindia harus dikelola 

dengan adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang setiap 

negara agar Samudera Hindia dapat terus menyediakan manfaatnya, bukan sebagai sumber 

konflik yang kemudian menjadi kerugian bagi negara-negara lingkarnya. Dengan kondisi 

yang seperti ini, maka dibutuhkannya kerjasama yang kolektif untuk membangun 

keamanan dan stabilitas di Kawasan Samudera Hindia. Atas dasar tersebut maka dirasa 

perlu adanya regionalisasi agar negara-negara kawasan Samudera Hindia berintegrasi 

untuk mendapatkan manfaat Samudera Hindia dengan bijaksana sehingga terciptalah 

IORA sebagai forum negara-negara kawasan Samudera Hindia yang menjadi tempat untuk 

diskusi dalam pemanfaatan dan perawatannya. Potensi besar yang terkadung didalam 

Samudera Hindia serta tantangan yang harus dihadapi bersama menjadi poin penting 

adanya inisiatif pembentukan sebuah organisasi regional untuk menjaga stabilitas kawasan 

yang dapat dikelola bersama demi kepentingan bersama. 

 

Profil IORA 

Indian Ocean Rim Association (IORA) adalah satu-satunya organisasi regional Samudera 

Hindia yang menghubungkan 3 benua yaitu Benua Asia, Afrika dan Australia. IORA secara 

resmi berdiri pada 7 Maret 1997 di Mauritus dengan memiliki 21 negara anggota hingga 

tahun 2017. Tujuan utama pendiriannya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan dan berimbang bagi seluruh negara anggota serta menciptakan landasan yang 

kuat bagi kerja sama ekonomi regional melalui upaya-upaya fasilitasi perdagangan resolusi 

hambatan-hambatan perdagangan. Dalam struktur kerja sama IORA, pertemuan tertinggi 

adalah pada tingkat menteri yang disebut Council of Ministers (COM). COM bertemu 

sekali dalam setahun. Di bawah COM adalah pertemuan pejabat tinggi (Committee of 

Senior Officials) CSO yang  bertemu dua kali dalam setahun (Bi-Annual). Selain itu, juga 

terdapat pertemuan tiga Working Group  (WG) yaitu WG on Trade and Investment; IOR 

Academic Group (IORAG) dan IOR Business Forum (IORBF) (V. N. Attiri, 2015:2).  

 

Dari tahun 1997 hingga tahun 2015 IORA telah menghasilkan berbagai dukungan dalam 

setiap sektornya, sektor IORA diperbanyak pada tahun 2011 dimana India menjabat sebagai 

ketua IORA. 6 sektor tersebut antara lain sektor Maritime Security, sektor Trade and 

Investment, sektor Fisheries Management, sektor Disaster Risk Management, sektor 

Academic Science and Technology Cooperation dan sektor Tourism and Cultural 

Exchanges. Hingga tahun 2017 sektor tersebut memiliki agenda dengan adanya simposium 

internasional, forum diskusi internasional dan pameran-pameran yang diselenggarakan oleh 

Core Group dari sektor-sektor tersebut diatas. 

  

Indonesia secara resmi menjadi ketua IORA untuk periode 2015-2017 pada pertemuan 

COM IORA ke-15 di Padang, Indonesia dan menjadi  satu-satunya ketua yang 

mengusungkan tema dalam masa jabatannya, yaitu "Strengthening Maritime Cooperation 

in a Peaceful and Stable Indian Ocean". Gagasan dan prakarsa strategis Indonesia pada 

masa keketuaannya yang telah disetujui adalah dengan terselenggaranya KTT IORA one 
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off untuk pertama kalinya pada Maret 2017 dengan hasil empat dokumen yang menjadi 

outcome KTT tersebut yaitu Jakarta Concord, Action Plan IORA 2017-2021, Declaration 

on Preventing and Countering Terrorism and Violent Extremism dan juga Joint 

Declaration on the IORA Business Community to Build Partnerships for a Sustainable and 

Equitable Economic Growth. 

 

Kepentingan Indonesia Dalam Indian Ocean Rim Association (IORA) Tahun 2015 

Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis antara lain berada diantara dua benua 

dan dua samudera, menjadi jalur pelayaran laut dunia yang penting yakni memiliki empat 

dari tujuh jalur pelayaran lalu lintas damai internasional yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, 

Selat Makassar‐Lombok dan Selat Ombai‐Wetar disamping tiga lainnya yaitu Terusan 

Suez di Mesir, Terusan Panama serta selat Gibraltar antara Spanyol dan Maroko yang dapat 

menjadi modal utama kepentingan nasional dan kerja sama regional (Sitohang, J, et al. 

2008: 8). 

 

Letak geografis serta konfigurasi alamiah NKRI mengharuskan Indonesia memiliki 

kepentingan yang sangat besar dalam masalah keamanan maritim. Hal-hal mendasar dalam 

kaitan ini adalah bahwa NKRI dibentuk oleh 17.448 buah pulau besar dan kecil, berbatasan 

dengan 10 negara tetangga dan hanya berbatasan darat dengan 3 negara, 3 jalur Alur Laut 

Kepulauan Indonesia (ALKI), serta 3 buah choke points sebagai jalan masuk dan keluarnya 

kapal-kapal sebelum dapat berlayar di lautan terbuka. Koridor-koridor maritim tersebut 

menimbulkan tantangan keamanan mulai dari perompakan hingga sengketa perbatasan 

untuk Kawasan Samudra Hindia (David Michel, Russel Sticklor 2012:10). 

 

Pada dasarnya diera kepemimpinan Joko Widodo pada tahun 2014-2019 ini Indonesia 

memiliki kepentingan untuk memperbaiki image sebagai negara maritim dimata 

internasional. Menjadi negara maritim berindikasi bahwa keamanan maritim atas jalur 

logistik yang aman dari berbagai hambatan dengan adanya operasi keamanan laut dan 

kesejahteraan masyarakat pesisir yang mampu mengolah potensi kelautan secara 

berkelanjutan. Maka dalam pertemuan COM di Padang 2015 dimana Indonesia dikukuhkan 

sebagai ketua IORA untuk 2 tahun mendatang, Indonesia menghasilkan dokumen 

Deklarasi Maritim untuk seluruh negara anggota IORA. Deklarasi tersebut sebagai bukti 

keseriusan Indonesia dalam mengamankan lautnya bersama dengan IORA untuk kawasan 

Samudera Hindia. Berikut dijelaskan kepentingan Indonesia dalam IORA di tahun 2015 

yang berdasar pada kepentingan keamanan maritim baik bersifat konvensional yaitu 

menghilangkan ancaman perompakan maupun yang bersifat non konvensional seperti 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang mampu mengolah potensi kelautan 

secara berkelanjutan; 

 

A. Kepentingan Maritime Security 

Perompakan yang terjadi di Samudera Hindia dan Indonesia telah merugikan Indonesia 

sebagai negara kepulauan terbesar namun tidak dapat menjadi negara maritim karena 

maritim yang tidak aman. Hal tersebut merugikan karena intensitas pelayaran yang 

tinggi membutuhkan biaya yang besar dalam hal premi asuransi kapal dan awak kapal 

karena perompak tidak hanya mengambil muatan kapal namun juga menyandera dan 

menyakiti awak kapal. Belum lagi biaya operasional kapal yang tinggi bila harus 

memutar jika ingin menghindari resiko perompakan, hal tersebut menambah nilai 

barang karena pengiriman dan logistik yang tidak bebas. ICC-IMB mengungkapkan 

selama 2013 terjadi 106 aksi pembajakan di wilayah perairan Indonesia. Jumlah ini 

meningkat dari tahun 2010 yang hanya beriksar pada 40 aksi pembajakan dibandingkan 
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dengan wilayah Somalia, insiden pembajakan kapal menurun drastis dari 160 kali 

pembajakan pada 2011 menjadi tujuh kali serangan pada 2013. (ICC-IMB Annual 

Report 2016) 

 

Semakin tingginya tingkat perompakan yang terjadi mendesak IORA untuk 

menjalankan kegiatan-kegiatan yang dapat menghalau perompakan tersebut. Mulai 

tahun 2009 dalam Sana Komunike, Negara anggota IORA telah menyatakan dukungan 

pada inisiatif Yaman dan negara-negara anggota lain dalam usaha dan upayanya 

menghalau pembajakan dengan mengadakan Regional Maritim Center untuk berbagi 

informasi dalam menghadapi pembajakan. Selanjutnya tahun 2010 diresmikan 

pembentukan Maritime  Transport Council sebagai flagship untuk memastikan 

keamanan dan  kelancaran jalur transportasi dan komunikasi di kawasan. Tahun 2011 

kemudian mulailah inisiatif Indonesia dan IORA bekerja sama dengan Samudera Hindia 

Naval Symposium dan organisasi terkait lainnya untuk mengatasi tantangan maritim dan 

keamanan bersama yang mengancam jalur laut dari komunikasi dan transportasi di 

Samudera Hindia, terutama pembajakan dan terorisme. Serta menyambut Resolusi 

Dewan Keamanan PBB 2125 tentang Pembajakan di lepas Pantai Somalia sebagai 

pengakuan atas upaya IORA untuk meningkatkan keamanan wilayah. Pada masa 

jabatannya sebagai ketua IORA, Indonesia memiliki kepentingan untuk menuntaskan 

perompakan di Samudera Hindia dan Indonesia melalui upaya-upaya yang dilakukan 

bersama negara anggota IORA dengan fasilitas dan dukungan yang telah diberikan oleh 

IORA antara lain : 

 

A. Ditingkat IORA melalui IONS 

Sejak berdiri tahun 2008 Indian Ocean Naval Symposium atau IONS adalah 

simposium dua tahun sekali yang merupakan inisiatif IORA untuk meningkatkan 

kerja sama maritim antar angkatan laut dari negara Samudera Hindia yang 

menyediakan sebuah forum terbuka untuk mendiskusikan mengenai isu maritim dan 

berbagai strategi resolusi pada tingkat multinasional (http://ikahan.com diakses pada 

12 April 2017). Ditahun 2014, pertemuan IONS di Australia mengemukakan resolusi 

dari kelompok kerja IONS pada kontra pembajakan yaitu IONS mendukung upaya 

peningkatan kapasitas angkatan laut di sub-daerah walaupun tanpa pengawasan 

langsung dari IONS. 

Perompakan merupakan salah satu faktor ancaman terhadap penegakan hukum dan 

kedaulatan di Indonesia. Secara mendasar, Tentara Nasional Indonesia Angkatan 

Laut (TNI AL ) dalam UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara UU 

Nomor 34 tahun 2004 Pasal 9 tentang TNI ditegaskan juga salah satu tugas TNI AL 

adalah menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi 

nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang 

telah diratifikasi. Dengan demikian kondisi tersebut menguatkan keberadaan TNI 

AL dalam melaksanakan perannya sesuai dengan amanat UU dan penugasannya di 

Laut. Kerjasama ini dapat kita lihat dengan terlaksananya: 

1. The 2nd International Maritime Security Symposium Jakarta, 2015 

TNI AL menggelar simposium keamanan maritim internasional pada 14-17 

September 2015 di Hotel Borobudur, Jakarta. International Maritime Security 

Symposium (IIMS) 2015 merupakan agenda internasional yang akan diikuti oleh 

42 negara-negara di dunia. Simposium ini pertama kali dilakukan pada tahun 

2013 dan berlangsung untuk 2 tahun sekali. Tahun 2017 ini, IMSS ke 3 akan 

dilaksanakan dengan tema “Maritime Cooperation for Good Order at Sea” di 

http://ikahan.com/
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Bali. Simposium akan diikuti oleh 300 peserta yang terdiri dari negara anggota 

IONS dan WPNS, Pejabat TNI-Polri, Kementerian Negara, Akademisi, dan 

Organisasi maritim. Kegiatan IMSS berlangsung selama  21 sampai dengan 23 

Agustus 2017 di Hotel Kartika, Bali dengan kegiatan Ice Breaking,  simposium, 

Spouse Programe, billateral meeting dan gala dinner (https://www.kemhan.go.id 

diakses pada 21 April 2017). 

 

2. Multilateral Naval Exercise Komodo atau MNEK 2016 

Pada tahun 2016 Indonesia mengadakan yang merupakan latihan multilateral 

diselenggarakan oleh TNI AL dan dilaksanakan secara rutin setiap dua tahun 

sekali yang diikuti oleh negara-negara anggota IONS, Western Pacific Naval 

Symposium (WPNS) dan  negara bilateral lainnya. Latihan tersebut pertama kali 

dilaksanakan pada tanggal 29 Maret sampai dengan 3 April 2014 di Batam, 

Kepulauan Anambas dan Natuna, Kepulauan Riau 

(http://www.liputanindonesianews.com diakses pada 11 April 2017).  

B. Ditingkat Indonesia melalui Bakamla 

Presiden telah mengadakan rapat khusus membahas optimalisasi Badan Keamanan 

Laut (Bakamla), yang merupakan transformasi dari Badan Koordinasi Keamanan 

Laut (Bakorkamla) menjadi Coast Guard sejak diundangkan dalam UU nomor 32 

tahun 2014 tentang Kelautan. Transformasi Bakorkamla menjadi Bakamla 

merupakan keinginan pemerintah untuk menghindari kesalahpahaman dan tumpang 

tindihnya antar instansi yang menyelenggarakan patroli di laut. Dalam melaksanakan 

tugas, fungsi, dan wewenangnya, Bakamla sesuai degan UU nomor 32 tahun 2014 

tentang Kelautan pasal 61 untuk tugas Bakamla, pasal 62 untuk fungsi dan pasal 63 

untuk wewenang. Upaya yang telah dilakukan Bakamla antara lain: 

1. Operasi Nusantara dan Operasi Palapa di Indonesia 

Operasi Nusantara I – VIII dan operasi Palapa I – III berlangsung selama Januari 

hingga Juli 2015 dengan periode waktu 30 hari peroperasi dengan daerah operasi 

yang tersebar diseluruh perairan wilayah indonesia dengan sasaran operasi yaitu 

perompakan, iuu fishing, penyelundupan  dan peredaran narkoba, pengangkutan 

ilegal melalui laut, pelanggaran keimigrasian, pelanggaran dokumen pelayaran, 

perlindungan maritim dan perlindungan aktifitas nelayan. Sebagai tolak ukur 

keberhasilan keamanan laut, dalam RPJMN 2015 – 2019 yaitu dengan 

menggunakan sistem perintah gerak tunggal untuk patroli keamanan dan 

keselamatan laut, Bakamla telah (http://bakamla.go.id diakses pada 14 Februari 

2017) : 

 

a. Menurunkan tingkat kejahatan laut dan peningkatan ketertiban laut sebesar 

90% dalam kegiatan non-konvensional, antara lain; pembuangan limbah 

nuklir, transportasi bahan yang mengandung radio aktif dan transportasi bahan 

pendukung alat peledak.  

b. Terdukungnya pusat marabahaya laut yang mengintegrasikan sarana dan 

prasarana sistem deteksi dini dan peringatan dini untuk peningkatan daya 

saing perairan Indonesia yang diukur dari turunnya premi asuransi barang 

yang melintasi perairan Indonesia sebesar 70%. 

c. Estimasi potensi kerugian negara yang dapat diselamatkan dalam operasi 

Nusantara berjumlah 155,7 miliar rupiah sedangkan potensi kerugian negara 

yang dapat diselamatkan dalam operasi Palapa berjumlah 600 juta rupiah. 

 

https://www.kemhan.go.id/%20itjen/imss-2015
http://www.liputanindonesianews.com/detail/3152/persiapan-mnek-dan-wpns-2016-kasal-buka-final-planning-conference-komodo-exercise-2016.html
http://bakamla.go.id/home/artikellengkap/1328/6c8a9f459%209502fca75179794618fe51c
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2. Dalam menyelenggarakan keamanan regional dan internasional, Bakamla telah 

melakukan operasi dengan negara anggota IORA dan bilateral lainnya, antara lain 

patroli terkoordinasi Optima di Selat Malaka (Bakamla – MMEA Malaysia), 

Operasi Shear Water untuk peningkatan kapasitas (Bakamla – ABF Australia), 

Pengembangan pemantauan melalui satelit (Bakamla – China), Pengembangan 

sistem komunikasi dan peningkatan kapasitas SDM (Bakamla – Jepang). 

Kerjasama regional telah dilakukan dengan kepala Coast Guard Asia 

(HACGAM), MSDE (Maritime Security Desktop Exercise) tiap tahun, kerja 

sama dengan interpol mengenai pertukaran informasi.  

3. Bakamla juga mengeluarkan prosedur tetap tentang upaya pencegahan terhadap 

perompakan yang ditujukan untuk perusahaan dan nahkoda kapal sehingga dapat 

menjadi langkah prosedural bagi kapal-kapal yang jauh dari pengawasan.  

4. Bakamla juga telah membangun pangkalan dan dermaga baru di perairan Sabang, 

Cilacap, Natuna, Balikpapan, Makassar, dan Sorong, serta melakukan pengadaan 

kapal baru yang dirasa sangat konstruktif untuk mendukung perbaikan dan 

peningkatan kinerja Bakamla sebagai Coast Guard, penjaga perairan Indonesia 

dari berbagai ancaman dan gangguan asing (Nainggolan, 2015 : 28).  

 

Kegiatan tersebut dikatakan berhasil karena mengurangi angka aktivitas perompakan 

diseluruh dunia menjadi 191 kali di tahun 2016 menurun dari 246 aktivitas yang 

dilaporkan di tahun 2015 (ICC-IMB Annual Report: 2016). Operasi-Operasi Indonesia 

bersama negara-negara anggota IORA dan negara bilateral lainnya membuahkan hasil 

dengan menurunnya angka perompakan di regional dan khususnya Indonesia. 

Pencapaian ini tidak seharusnya menjadikan operasi-operasi tersebut berhenti tetapi 

justru menjadikan semangat baru karena perlu adanya gerakan yang terus menerus dan 

lebih luas untuk menstabilkan kawasan Samudera Hindia yang bebas dari perompakan. 

 

B. Kepentingan Blue Economy 

Anugerah Indonesia sebagai negara yang sangat luas dari Sabang sampai Marauke 

dengan berbagai macam sumber daya alam yang berlimpah serta penduduk lebih dari 

257.912.394 jiwa (Badan Pusat Statistik : 2016) membuat Indonesia harus bekerja keras 

untuk mensejahterahkan seluruh rakyatnya. Peningkatan pertumbuhan penduduk 

berdampak langsung terhadap meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup, sementara 

potensi sumber daya alam di darat sangatlah terbatas. Hal tersebut mendorong Indonesia 

untuk mengalihkan alternatif potensi sumber daya alam lain yang dimiliki yaitu potensi 

kelautan. Sumber daya kelautan merupakan salah satu aset yang penting dan memiliki 

potensi besar untuk dijadikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jika 

dilihat dari aspek geografis, potensi ekonomi kelautan Indonesia sangat luas di 

antaranya ada 5 potensi kelautan yang dapat kita andalkan, yaitu potensi perikanan dan 

jasa kelautan, potensi keanekaragaman hayati, potensi wilayah pesisir, potensi 

pariwisata dan potensi mineral, minyak dan gas bumi.  (http://www.esdm.go.id diakses 

pada 22 April 2017) 

 

Indonesia adalah negara maritim dengan 70% wilayahnya berupa laut namun sejak 32 

tahun yang lalu kebijakan pembangunan kelautan tidak pernah mendapat perhatian yang 

serius dari pemerintah. Implikasi dari tidak adanya prioritas kebijakan pembangunan 

perikanan tersebut mengakibatkan sangat minimnya prasarana perikanan di wilayah 

pesisir, terjadinya abrasi wilayah pesisir dan pantai, pengerusakan ekositem laut dan 

terumbuh karang, serta belum optimalnya pemanfaatan sumber daya perikanan dan 

kelautan. Selama ini kebijakan pembangunan kelautan cenderung mengarah kepada 

http://www.esdm.go.id/
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kebijakan “produktivitas” dengan memaksimalkan hasil eksploitasi sumber daya laut 

tanpa ada kebijakan memadai yang mengendalikannya dampaknya. Akibatnya 

kebijakan tersebut mengakibatkan beberapa kerugian dalam aspek kehidupan, seperti 

aspek ekologi, aspek sosial ekonomi dan aspek sosial kultural (Efrizal 2001:1). 

 

Pada masa kepemimpinannya sebagai ketua IORA, Indonesia berkepentingan dalam 

kesejahteraan masyarakat pesisir yang mampu mengolah potensi kelautan secara 

berkelanjutan yaitu dengan menerapkan konsep Blue Economy. Blue Economy 

merupakan konsep pendekatan pembangunan yang mengarah pada pertumbuhan 

ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan ramah lingkungan. Melalui prinsip Blue 

Economy peningkatan kemampuan dalam berinovasi dan kreativitas untuk 

menyelesaikan masalah diharapkan mampu mendorong pemanfaatan sumber daya alam 

secara sangat efisien. Blue Economy menekankaan pada empat prinsip pengelolaan dan 

pemanfaatan sumber daya yaitu zero waste, menyejahterakan sosial, inovatif adaptif dan 

keuntungan ekonomi ganda (Abd Wahab Hasyim 2014:7) 

 

Ditingkat regional, IORA memandang pentingnya Samudera Hindia sebagai 

penghubung utama antara semua negara anggota IORA menjadi lebih diperhatikan dari 

sebelumnya terutama dengan meningkatnya minat pada sektor Blue Economy yang 

dianggap mempunyai potensi yang besar dan cepat untuk meningkatkan skala 

pertumbuhan GDP di wilayah Samudera Hindia. Sehingga untuk mencapai kepentingan 

tersebut, Indonesia membutuhkan kerja sama dengan IORA agar kepentingannya 

terpenuhi. Pembahasan Blue Economy di IORA berawal pada COMM ke 14 di Perth, 

Australia pada Oktober 2014 dengan memprioritaskan kegiatan ekonomi kelautan 

termasuk perikanan, energi terbarukan, eksplorasi mineral dan pariwisata pesisir dengan 

Blue Economy yang muncul sebagai sumber umum pertumbuhan ekonomi, inovasi dan 

penciptaan lapangan kerja untuk wilayah Samudera Hindia. Serta inisiasi pembentukan 

IORA Blue Economy Core Group.  

 

Kemudian dalam workshop IORA Blue Economy Core Group yang pertama dengan 

tema “Promoting Fishering Aquaculture and Maritime Safety & Security Cooperation 

in Indian Ocean Region” di Durban, Afrika Selatan, 4-5 Mei 2015, Indonesia 

mengusulkan untuk membentuk IORA Marine And Fisheries Capacity Building And 

Partnership Center di Bungus, Sumatera Barat. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh 

center tersebut berupa penyelenggaraan workshop, seminar, training kerjasama teknis, 

sharing information, coordinative regional fisheries measures management dan  

mengadakan program pelatihan industri rumahan untuk masyarakat pesisir 

(http://www.tabloiddiplomasi.org, diakses pada 14 April 2017). Selanjutnya diadakan 

Konferensi Blue Economy Pertama di Mauritius pada September 2015 dengan 

menghasilkan Deklarasi Blue Economy yang kemudian disetujui dengan nama 

Mauritius Declaration of the Blue Economy yang berisi bahwa sektor prioritas Core 

Group Blue Economy IORA antara lain pemberdayaan perempuan dan fasilitasi usaha 

mikro, kecil dan menengah atau yang biasa disebut UMKM untuk pertumbuhan 

ekonomi yang adil dan berkelanjutan karena Blue Economy tidak akan berjalan tanpa 

pelaku usaha dan investor. Dengan tujuan pemanfaatan laut dan sumber daya maritim 

untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, pembangunan  lapangan  pekerjaan,  

serta berupaya melindungi dan menciptakan ketahanan lingkungan hidup yang 

kemudian meningkatkan perdagangan dan investasi serta konektivitas maritim.  

 

http://www.tabloiddiplomasi.org/


Kepentingan Indonesia Dalam Indian Ocean Rim Association (IORA) Tahun 2015 (Dhita Anggraini A)         

 

11 

 

Dinamika ekonomi disektor swasta memiliki potensi besar untuk mendorong 

pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan serta mempromosikan perekonomian 

dengan memberdayakan UMKM, sementara pemberdayaan perempuan adalah tagline 

IORA yang diangkat untuk menjadi kekuatan baru yang dapat menopang perekonomian 

di Samudera Hindia. Indonesia juga dapat menggunakan ketersediaan dana IORA yang 

bisa diakses oleh negara-negara anggota untuk membiayai proyek-proyek yang selaras 

dengan enam prioritas IORA. Dalam kepemimpinannya, pembicaraan mengenai 

UMKM untuk Blue Economy telah dilakukan oleh Indonesia dengan mengadakan 

program kegiatan yang bekerja sama dengan Kementerian dan Lembaga RI terkait 

antara lain: 

 

1. IORA Ministerial Economic and Business Conference II (EBC-II) yang mengambil 

tema “Small and Medium Enterprises and Innovation: Investing in a sustainable 

future” pada 11-13 April 2016 di Dubai. Peran sentral UMKM sebagai tulang 

punggung ekonomi dan pentingnya inovasi dalam peningkatan pertumbuhan 

UMKM menarik UEA untuk mengangkat tema UMKM dan Inovasi dalam 

pertemuan tersebut. Investasi inovasi bagi UMKM adalah hal yang penting untuk 

mencapai pembangunan berkelanjutan pada tingkat nasional, regional maupun 

global. Indonesia berkomitmen untuk mendukung pengembangan UMKM di IORA 

melalui pembangunan Business Innovation Center di kawasan Samudera Hindia. 

2. Simposium Internasional dengan judul “IORA 20th Anniversary: Learning from 

Past and Charting the Future”. Simposium ini dilaksanakan di Yogyakarta pada 

14-15 September 2016 dan menghasilkan “Yogyakarta Message”. Acara ini 

berfungsi sebagai alat untuk melakukan pertukaran pandangan tentang bagaimana 

seharusnya agenda  IORA dapat berkembang dan akan menyelesaikan tantangan, 

peluang, dan strategi yang IORA harus adopsi dalam memproyekesikan masa depan 

dari IORA salah satunya yaitu penyampaian peran sentral UMKM sebagai tulang 

punggung ekonomi pesisir dan pentingnya inovasi dalam peningkatan pertumbuhan 

UMKM..  

3. IORA Business Summit yang pertama dengan dihadiri oleh perwakilan dari Kamar 

Dagang dan Industri dari masing-masing negara anggota IORA. Dengan pembicara 

tambahan Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma. Mengingatkan pentingnya 

mendukung UMKM karena hal tersebut merupakan kunci terhadap meningkatnya 

pertumbuhan perekonomian serta menciptakan lapangan kerja kawasan IORA. 

Keberpihakan terhadap pengembangan UMKM di kawasan Samudera Hindia 

menjadi hal yang penting terutama mengingat pada saat ini perekonomian global 

masih dalam keadaan yang tidak menentu. 

 

Dalam kepentingan ini, Indonesia menghasilkan salah satu hasil strategis dari 

kepemimpinannya di IORA yaitu Action Plan IORA 2017-2021. Dimana pada sektor 

Blue Economy, IORA berinisiatif dalam jangka pendek untuk membentuk Core Group 

IORA pada Blue Economy dan menerapkan hasil kelompok kerja tersebut untuk 

disampaikan pada konferensi Blue Economy selanjutnya. Hasil tersebut diharapkan 

cukup efisien dan nyata agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Sehingga pada 

target jangka menengah diharapkan menghasilkan pengembangan mekanisme yang 

tepat untuk pembangunan berkelanjutan disektor Blue Economy termasuk pelatihan 

dalam program peningkatan kapasitas. Sehingga di tahun 2021, target yang ingin 

dicapai oleh IORA adalah menghasilkan peningkatan mata pencaharian masyarakat 

pesisir melalu program peningkatan kapasitas tersebut.  
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Kesimpulan dan Saran 
Samudera Hindia memiliki potensi yang besar dan juga beberapa tantangan seperti 

perompakan laut dan kurangnya pemahaman masyarakat pesisir akan penggunaan laut 

yang berkelanjutan yang masih belum dapat dihadapi bersama. IORA menjadi media untuk 

bersama-sama dalam forum menuntaskan tantangan tersebut dan menjaga stabilitas di 

Samudera Hindia. Dalam berjalannya waktu, Indonesia dikukuhkan sebagai ketua yang 

mengusungkan tema, yaitu “Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable 

Indian Ocean”. 

 

Kepentingan Indonesia pada tahun 2015 adalah bersama-sama IORA dan Indonesia 

menurunkan angka perompakan dengan menyetujui Deklarasi Maritim dan Indonesia 

menjalankan Operasi Nusantara dan Operasi Palapa oleh Bakamla sebagai tindakan untuk 

mencegah aktivitas perompakan. Selain itu Indonesia menurunkan  TNI AL untuk 

pengadaan latihan bertema “Peace Keeping Operation” bersama anggota IONS, WPNS 

dan negara bilateral lainnya. Indonesia juga berkepentingan dalam konsepsi blue economy 

dimana untuk menjadi negara maritim yang berdaulat dengan cara meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat pesisir yang mampu mengolah potensi kelautan secara 

berkelanjutan.  Kepentingan tersebut terakomodasi namun masih dalam tahap awal yaitu 

penerapannya pada Action Plan IORA 2017-2021.  

 

Dari dua kepentingan Indonesia dalam IORA tahun 2015, kepentingan yang signifikan 

diperoleh oleh Indonesia adalah kepentingan maritime security karena menurunnya angka 

perompakan membuat Indonesia dipandang dunia internasional mampu menurunkan angka 

perompakan di wilayahnya sehingga dapat mendapatkan kembali kepercayaan 

internasional bahwa Indonesia sanggup melindungi maritimnya sedangkan pada 

kepentingan blue economy Indonesia berhasil menerapkan action plan untuk 5 tahun 

kedepan namun belum ada hasil yang signifikan. 
 

Sebagai negara yang 2/3 wilayahnya terdiri dari lautan, sudah semestinya Indonesia sejak 

awal memiliki sea & coast guard sebagaimana negara-negara maritim dunia lainnya. 

Dengan sea & coast guard, maka bukan hanya kekayaan laut Indonesia saja yang akan 

terjaga secara maksimal namun semua bisnis dan industri seperti pelayaran, pelabuhan, 

kelautan perikanan akan terjaga keamanannya. Untuk menuntaskan aktivitas perompakan 

diharuskan menimbulkan efek jera sehingga lebih baik kegiatan operasi keamanan terus 

diperluas. Dalam melakukan hal itu Indonesia harus kerja sama dari negara lain yang 

mempunyai kepentingan yang sama mengamankan jalur palayaran sehingga perdagangan 

internasional bisa berjalan dengan baik. Hal tersebut juga telah menjadi operasi 

penyelamatan bersama yang diikuti oleh negara anggota IONS.  

Sementara dalam bidang Blue Economy, seharusnya pelatihan dan pemberdayaan 

masyarakat pesisir di Samudera Hindia dapat direalisasikan dengan memberikan aksi yang 

nyata sehingga terlihat sektor UMKM mana yang diunggulkan. Penerapannya dalam 

Rencana Aksi IORA 2017-2021 hanya sebatas tujuan yang ingin dicapai yaitu peningkatan 

mata pencaharian masyarakat pesisir, alangkah lebih baik jika jelas sektor mana yang 

diunggulkan sehingga dalam jangka panjangnya akan terlihat bahwa sektor tersebut 

mengalami kenaikan sebagai bukti keberhasilan IORA dalam mencanangkan konsep Blue 

Economy di wilayah Samudera Hindia.  
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