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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

  Industri perikanan tuna merupakan salah satu industri penting yang 

memainkan peran kunci bagi kehidupan masyarakat dunia. Produk perikanan hasil 

industri tuna selama ini telah berperan dalam menyumbang kontribusi besar terhadap 

keamanan pangan (food security) maupun penghasilan bagi 12% populasi masyarakat 

dunia.1 Seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin meningkatnya populasi 

masyarakat dunia dalam beberapa dekade terakhir menimbulkan sebuah konsekuensi 

tidak terhindarkan yang berdampak langsung terhadap industri perikanan tuna. 

 Perkembangan teknologi dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong 

terjadinya peningkatan kapasitas penangkapan tuna menjadi jauh lebih efisien dan 

dengan kuantitas yang jauh lebih besar. Pada sisi lain, peningkatan populasi masyarakat 

dunia juga secara langsung menyebabkan terjadinya peningkatan kebutuhan asupan 

pangan melalui produk tuna.2 Peningkatan kapasitas penangkapan dan kebutuhan 

masyarakat dunia secara langsung mendorong timbulnya masalah ekosistem baru yang 

berkaitan dengan eksploitasi berlebihan (over-exploitation) tehadap spesies tuna. 

Eksploitasi berlebihan pada spesies tuna dapat dimengerti sebagai tindakan 

                                                           
1Food and Agriculture Organization (FAO), “Fisheries and Aquaculture, https://bit.ly/2Vi3JP3. 

(diakses pada 23 Desember 2018). 
2 Charlotte, De Fontaubert, dkk, “Achieving Sustainable Fisheries: Implementing the New International 

Legal Regime,” (Swiss: IUCN, 2003). Hal 1. https://bit.ly/2GQHiq2. (diakses pada 12 April 2019). 
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penangkapan tuna secara berlebihan yang berdampak kepada penurunan stok pada 

habitatnya.3   

Eksploitasi berlebihan merupakan sebuah masalah serius bagi ketersediaan 

sumber daya tuna. Eksploitasi berlebihan yang tidak diimbangi dengan upaya 

konservasi dan pengelolaan yang tepat dapat mendorong terjadinya kepunahanan tuna. 

Berdasarkan data Food and Agriculture Organization (FAO) menunjukan bahwa, saat 

ini secara global 52% stok tuna dalam kondisi tereksploitasi penuh, 17% tereksploitasi 

berlebihan, 7% stok tuna telah habis, dan hanya 1% stok tuna yang menuju tingkat 

pulih.4 Kondisi ini diperburuk dengan keadaan trend penangkapan tuna global yang 

tidak menunjukan adanya penurunan dari tahun 1950 hingga tahun 2000-an. Total 

tangkapan tuna global, dapat dilihat pada Grafik 1 dibawah ini. 

Grafik 1 – Total Tangkapan Tuna Global Periode 1950-2000.5 

                                                           
3  Food and Agriculture Organization (FAO), “Biological Overview of Tunas Stocks and Overfishing,” 

(Roma: FAO, 2019), https://bit.ly/2Y9POaD. (diakses pada 12 April 2019). 
4 Food and Agriculture Organization (FAO), “General Situation of World Tuna Stocks,” (Roma: 

FAO,2003), https://bit.ly/2H7LS4F (diakses pada 12 April 2019). 
5 Makoto Peter Miyake, “Recent Development in The Tuna Industry,” (FAO: Roma, 2010), 

https://bit.ly/3045WfN. Hal 13. (diakses pada 12 April 2019). 
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Eksploitasi berlebihan telah menjadi masalah utama di berbagai wilayah 

perairan penangkapan tuna internasional. Dari beberapa perairan internasional, 

Samudera Hindia menjadi salah satu wilayah perairan yang mengalami dampak 

penurunan stok tuna secara derastis akibat eksploitasi berlebihan.6 Kekayaan potensi 

sumber daya tuna pada wilayah ini menjadi salah satu faktor utama dalam kemunculan 

masalah ini. Kekayaan sumber daya tuna secara langsung menyebabkan pertumbuhan 

kepadatan aktivitas eksploitasi tuna, yang berujung kepada eksploitasi berlebihan. 

Pada tingkat global, negara-negara sudah menunjukan perhatian serius terhadap 

permasalahan ini. Perhatian tersebut kemudian diwujudkan secara kongkrit melalui 

pembentukan rezim perikanan tuna regional. Pada wilayah perairan Samudera Hindia, 

rezim perikanan tuna regional yang diberikan tanggung jawab adalah Indian Ocean 

Tuna Commission (IOTC). Rezim perikanan IOTC merupakan sebuah kerangka kerja 

yang dibentuk dalam upaya meningkatkan konservasi dan pengelolaan sumber daya 

tuna. Upaya pengelolaan dan konservasi yang dilakukan oleh rezim perikanan regional 

IOTC dipromosikan melalui kerja sama antara negara-negara anggota.7 

Kerja sama antara negara anggota dalam IOTC merupakan suatu aspek penting 

dalam memecahkan masalah eksploitasi berlebihan yang terjadi di Samudera Hindia. 

Mengingat, tuna merupakan salah satu spesies yang dalam siklus hidupnya selalu 

                                                           
6 Jean Jacques Maguire dkk, “The State of World Highly Migratory Straddling and Other High Sea 

Fishery Resources and Associated Species,” (Roma: FAO, 2006), https://bit.ly/2H5RE6J. (diakses pada 

14 April 2019). 
7 Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), “Agreement for The Establishment of The Indian Ocean Tuna 

Commission,” IOTC, 2019, https://bit.ly/2PQHauK (diakses pada 14 April 2019). 
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bermigrasi dan melintasi batas-batas wilayah antara negara (transboundary).8 

Sehingga, upaya pengelolaan dan konservasi yang hanya dilakukan oleh satu negara 

tanpa adanya kerja sama menjadi mustahil dalam memecahkan masalah ini. Fakta ini 

sekaligus menjadi indikator kuat bahwa permasalahan ini merupakan suatu isu yang 

bersifat kolektif. 

Sejak dibentuk pada tahun 1993, IOTC telah berhasil mengumpulkan 31 negara 

anggota tetap kedalam kerangka kerjanya.9 Salah satu negara yang mengambil bagian 

dalam keanggotaan tetap IOTC adalah Indonesia. Berdasarkan kajian Indonesia Tuna 

Fisheries Improvement Project (FIP), 20% hasil tangkapan tuna Indonesia merupakan 

hasil tangkapan yang dilakukan pada wilayah Samudera Hindia.10 Selain itu, dalam 

beberapa waktu belakangan Indonesia menjadi negara yang memiliki peningkatan 

signifikan dalam aktivitas penangkapan tuna di Samudera Hindia.11 Ketergantungan 

ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki tanggung jawab secara 

internasional terhadap sumber daya tuna pada wilayah ini. Daftar anggota tetap IOTC 

dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.12 

 

                                                           
8 Yuchiro Sato, “Fishy Business: A Political-Economic Analysis of The Southern Bluefin Tuna Dispute,” 

(Winter: Taylor & Francis, 2002), https://bit.ly/304iKTm. Hal 220. (diakses pada 15 April 2019). 
9 Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), “Structure of the Commission,” IOTC, 2019, 
https://bit.ly/2DR4HXG. (diakses pada 15 April 2019). 
10 Indonesia Fisheries Project (FIP), “Indonesia Tuna Development,” (Jakarta: FIP, 2014). Hal 2. 

https://bit.ly/2Yeey1w. (diakses pada 15 April 2019). 
11 International Business Publication (IBP), “Indonesia Fishing and Aquaculture Industry,” (Amerika 

Serikat: IBP, 2015), https://bit.ly/2J6qA9P. (diakses pada 7 Mei 2019). 
12 Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), “Structure of the Commission”. Op cit. 
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Tabel 1 – Daftar Anggota Tetap IOTC 

NO NAMA 

NEGARA 

TANGGAL 

BERGABUNG 

 NO NAMA 

NEGARA 

TANGGAL 

BERGABUNG 

1 Australia 13 November 

1996 

 17 Mauritius 27 Desember 

1994 

2 Bangladesh 24 April 2018  18 Mozambique 13 Februari 

2002 

3 Cina 14 October 

1998 

 19 Oman 5 April 2000 

4 Comoros 14 Agustus 

2001 

 20 Pakistan 27 April 1995 

5 Eritrea 9 Agustus 1994  21  Filipina 9 Januari 2004 

6 Uni Eropa 27 Oktober 

1995 

 22 Seychelles 26 Juli 1995 

7 Prancis 3 Desember 

1996 

 23 Sierra Leone 11 April 2008 

8 India 13 Maret 1995  24 Somalia 22 Mei 2014 

9 Indonesia 20 Juni 2007  25 Srilanka 13 Juni 1994 

10 Iran 28 Januari 2002  26 Afrika 

Selatan 

16 Februari 

2016 

11 Jepang 26 Juni 1996  27 Sudan 3 Desember 

1996 
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12 Kenya 29 September 

2004 

 28 Tanzania 18 April 2007 

13 Korea Selatan 27 Maret 1996  29 Thailand 17 Maret 1997 

14 Madagascar 10 Januari 1996  30 Britania 

Raya 

31 Maret 1995 

15 Malaysia 22 Mei 1998  31  Yemen 20 Juli 2002 

16 Maldives 13 Juli 2011     

 

  Secara resmi Indonesia telah diterima sebagai anggota IOTC tetap pada tanggal 

20 Juni 2007.13 Keanggotaan ini juga diperkuat melalui penerbitan Peraturan Presiden 

nomor 9 tahun 2007, mengenai pengesahan perjanjian pembentukan IOTC (Lampiran 

B-2). Hal ini menunjukan terdapat sebuah bentuk komitmen sekaligus tanggung jawab 

Indonesia secara Internasional dalam pengelolaan dan konservasi tuna di wilayah 

Samudera Hindia. Melalui keanggotaannya dalam IOTC tentu tidak lepas dari 

pelaksanaan dan realisasi tanggung jawab internasional dari Indonesia. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik mengangkat judul 

penelitian “TANGGUNG JAWAB INTERNASIONAL INDONESIA MELALUI 

KEANGGOTAN INDIAN OCEAN TUNA COMMISSION (IOTC)”. Melalui penelitian 

ini diharapkan dapat memperlihatkan apa bentuk upaya rezim perikanan IOTC dalam 

melakukan pengelolaan sumber daya dan konservasi tuna di Samudera Hindia. Upaya-

                                                           
13 Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), “Structure of the Commission”. Op cit. 
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upaya yang penulis maksudkan terletak pada ruang lingkup kajian studi ilmu Hubungan 

Internasional.  

Lebih lanjut, melalui penelitian ini diharapkan juga dapat mengkaji 

keanggotaan Indonesia dalam rezim perikanan IOTC. Sehingga dapat memperlihatkan 

bagaimana tanggung jawab internasional Indonesia terhadap pengelolaan dan 

konservasi tuna Samudera Hindia melalui keanggotaannya pada IOTC. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Pada penelitian ini penulis memusatkan perhatian kepada dua konteks utama. 

Konteks pertama adalah mengenai upaya-upaya rezim perikanan IOTC dalam 

pengelolaan dan konservasi tuna di Samudera Hindia. Konteks kedua adalah mengenai 

realisasi tanggung jawab internasional Indonesia melalui keanggotaanya pada IOTC. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, penulis 

merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apa bentuk upaya Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) dalam konservasi 

dan pengelolaan sumber daya perikanan tuna pada wilayah Samudera Hindia? 

2. Bagaimana tanggung jawab internasional Indonesia melalui keanggotaan 

Indian Ocean Tuna Commission (IOTC)? 
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1.3 Tujuan Penlitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi bentuk upaya yang dilakukan oleh rezim perikanan 

IOTC dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan tuna di 

wilayah perairan Samudera Hindia. 

2. Untuk mendeskripsikan upaya realisasi tanggung jawab internasional Indonesia 

melalui keanggotaan IOTC. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian 

pembaca mengenai urgensi masalah eksploitasi terhadap sumber daya tuna di 

Samudera Hindia. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran dan 

wawasan mengenai upaya pengelolaan dan konservasi yang dilakukan oleh IOTC 

dalam perspektif Hubungan Internasional. Manfaat utama penelitian ini juga tidak 

lepas dari memperlihatkan upaya realisasi tanggung jawab internasional Indonesia 

melalui keanggotan IOTC. Sehingga, melalui penelitian ini dapat menumbuhkan 

kepedulian dan kewaspadaan pembaca terhadap masalah lingkungan seperti ini. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dibagi secara sistematis kedalam lima bab. Kelima bab tersebut 

dapat membantu pembaca dalam memahami dan memaknai penelitian yang penulis 

susun dalam ranah ilmu Hubungan Internasional. 

 Bab 1 penelitian ini berisi mengenai pedahuluan dari penulisan penelitian ini. 

Secara sistematis bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi masalah, 

rumusan masalah sebagai dasar penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan penelitian. 

Bab 2 penelitian ini berisi mengenai kerangka berpikir yang digunakan penulis 

dalam penelitian ini. Secara sistematis bab ini teridiri dari: tinjauan pustaka dan 

kerangka teori. Pada tinjauan pustaka menjelaskan mengenai studi, artikel, jurnal, 

laporan dan berita mengenai topik penelitian penulis yaitu Indian Ocean Tuna 

Commission (IOTC). Pada kerangka teori menjelaskan mengenai teori dan konsep-

konsep Hubungan Internasional relevan yang penulis gunakan dalam pembahasan 

penelitian penulis. 

Bab 3 penelitian ini berisi mengenai uraian dari metode yang digunakan dalam 

melakukan penelitian. Secara sistematis bab ini terdiri dari: pendekatan penelitian, 

metode penelitian, dan teknik penumpulan data. Pada metode penelitian penulis 

menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini dan menjelaskan 

prosedur mendapatkan data serta pengolahannya. 
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Bab 4 penelitian ini berisi mengenai analisis dan pembahasan penulis mengenai 

permasalahan yang sudah penulis rumuskan sebelumnya. Pada bab ini penulis 

menggunakan teori Hubungan Internasional sebagai dasar pembahasan yang 

diselaraskan dengan fakta yang penulis temukan selama melakukan penelitian. 

Bab 5 penelitian ini berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian. Pada bab ini 

penulis menarik kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian yang dilanjutkan dengan 

saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan. 

 




