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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Keamanan maritim menjadi isu yang hangat diperbincangkan akhir-akhir 

ini, khususnya di Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia 

memiliki wilayah laut yang luas dan memiliki posisi penting di kawasan Asia 

Tenggara. Terletak di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, Indonesia 

menyediakan akses sentral terhadap jalur perdagangan dunia melalui Selat Malaka, 

yang menyediakan 30 persen akses perdagangan maritim global, dan Laut Cina 

Selatan.1 Selain letaknya yang strategis, Indonesia juga memiliki luas teritori yang 

besar karena terdiri dari ribuan pulau.  

Banyaknya pulau yang dimiliki Indonesia, menjadikan negara ini kaya akan 

sumber daya alam yang melimpah, khususnya kekayaan laut. Sudah bukan menjadi 

rahasia umum lagi bahwa laut telah menjadi bagian dari kehidupan sebagian besar 

penduduk Indonesia. Sektor kelautan menjadi tumpuan hidup masyarakat 

Indonesia, juga ekonomi bangsa.2 Dengan kata lain, Indonesia memiliki potensi 

untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya, melalui kekuatan laut. 

Kekayaan dan keuntungan yang dimiliki menjadikan modal tersendiri bagi 

Indonesia untuk menjadi negara maju dalam sektor maritim. Namun di sisi lain, 

segala keuntungan yang dimiliki oleh Indonesia juga dapat membawa ancaman. 

                                                             
1 Robert D. Kaplan, Asia’s Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific 

(New York: Random House, 2014) Hal:10. 
2 Simela Victor Muhamad, “Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya 

Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan,” Politica 3, no. 1 (2012). 
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Sayangnya masih sedikit masyarakat Indonesia yang sadar akan hal ini. Padahal 

semakin luas wilayah sebuah negara, semakin besar pula ancaman yang akan 

datang. Sebagai negara yang dikelilingi laut, ancaman utama yang dihadapi 

Indonesia adalah dalam bidang maritim. Ancaman keamanan maritim di Indonesia 

dibagi ke dalam beberapa kasus antara lain pembajakan, penyelundupan senjata dan 

narkoba, perdagangan manusia, hingga penangkapan ikan secara ilegal.3 

Keberadaan ancaman ini mungkin kurang disadari oleh masyarakat Indonesia. 

Namun bagi masyarakat yang mengandalkan laut sebagai nafas kehidupan mereka, 

kasus-kasus ini ditemui setiap hari dan mengancam keberlangsungan hidup mereka. 

Salah satu kasus yang menjadi ancaman utama Indonesia adalah kasus 

penangkapan ikan secara ilegal. 

Maraknya isu illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing atau 

penangkapan ikan secara ilegal di kawasan Asia Tenggara, turut mengancam 

keberlangsungan Indonesia. Aktivitas tersebut dilakukan oleh para nelayan dari 

negara tetangga. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 

2005-2010, selama kurun waktu 5 tahun kasus pencurian ikan oleh kapal asing 

berjumlah 569 kasus. Tahun 2005, kasus pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal 

asing berjumlah 24 kasus dan terus meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 

jumlah 159 pada tahun 2010.4 Eksploitasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 

bertanggung jawab ini menjadikan adanya ketidakseimbangan antara jumlah 

pasokan ikan yang ditangkap dengan pendapatan negara dari sektor perikanan. 

                                                             
3 Lyle J. Morris dan Giacomo Paoli Persi, “A Preliminary Assessment of Indonesia’s 

Maritime Security Threats and Capabilities” (2018). 
4 Muhamad, “Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya 

Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan.” 
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Volume dan nilai produksi perikanan tidak diikuti dengan peningkatan nilai 

Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dipasok dari sumber daya ikan dan 

non-sumber daya ikan. Total target PNBP yang ditetapkan oleh pemerintah dalam 

APBN 2005-2013 tidak pernah melebihi Rp 300 miliar, tetapi stagnan di angka Rp 

150 miliar sejak tahun 2009.5 Selain itu, sebanyak 20 hingga 30 persen ikan tuna, 

atau sekitar 3.889-6.500 ton diekspor ke Amerika Serikat secara ilegal dan tidak 

dilaporkan.6  

Akibat aktivitas penangkapan ikan secara ilegal ini,   pemerintah mengalami 

kerugian setidaknya Rp 240 triliun setiap tahunnya.7 Dengan kata lain, Indonesia 

telah menjadi korban atas eksploitasi sumber daya alam, dalam konteks ini 

kekayaan laut. Selain merugikan secara ekonomi, isu ini juga berdampak kepada 

lingkungan. Penangkapan ikan secara ilegal dan besar-besaran menyebabkan 

keberadaan terumbu karang dan ekosistem laut ikut terancam. Tidak hanya 

merugikan ekonomi dan keberlangsungan hidup bagi masyarakat Indonesia, tetapi 

juga masyarakat dunia. 

Selama bertahun-tahun, penanganan isu ini tidak berlangsung secara tegas. 

Misalnya pada tahun 2007, terdapat 103 tindak pidana pencurian ikan secara ilegal, 

namun hanya 77 kasus yang diproses. Pemerintah telah berupaya untuk melakukan 

berbagai pendekatan bilateral dengan negara terkait dengan harapan akan 

mengurangi angka aktivitas pencurian ikan. Contohnya pada masa pemerintahan 

                                                             
5 Diding Sutardi, “Tak Ada Tempat Bagi Perampok Ikan,” Mina Bahari 1, no. April-Juni 

(2015). 
6 Harjuno Sistiyanto, “IUU Fishing Dan Ancaman Kedepannya Bagi Indonesia,” 

Kementerian Kelautan Dan Perikanan, 20 Juli 2018, https://kkp.go.id/brsdm/artikel/5684-iuu-

fishing-dan-ancaman-kedepannya-bagi-indonesia (diakses pada 19 Februari 2019). 
7 Sutardi, “Tak Ada Tempat Bagi Perampok Ikan.” 
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Susilo Bambang Yudhoyono, Thailand yang menjadi salah satu aktor besar dalam 

isu ini, telah menyepakati Memorandum of Understanding (MoU) dimana investor 

Thailand harus terlibat dalam pengolahan ikan yang tangkapan ikannya berasal dan 

masih berada di teritori Indonesia.8 Selain dengan Thailand pemerintah Indonesia 

juga melakukan pendekatan yang sama dengan negara lain di Asia Tenggara seperti 

Vietnam, Filipina dan Malaysia. Meskipun demikian jumlah aktivitas pencurian 

ikan yang terjadi di masa pemerintahan SBY terus meningkat, dimana Vietnam dan 

Thailand menjadi aktor utama. Atas pelanggaran tersebut, pendapatan negara dari 

sektor perikanan mengalami stagnasi. 

Melihat kekhawatiran ini, Joko Widodo yang saat itu belum terpilih menjadi 

presiden, menjadikan isu ini sebagai salah satu program kerjanya yang dikenal juga 

dengan sebutan “Nawa Cita”. Ia menilai bahwa sebagai negara maritim, sudah 

seharusnya Indonesia dapat menjadi patokan dan sentral bagi keberlangsungan 

aktivitas maritim dunia. Visi ini selanjutnya dikenal dengan Global Maritime 

Fulcrum (GMF) atau poros maritim dunia. Kebijakan ini berada di bawah Peraturan 

Presiden (Perpres) No. 16 tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Ada 

dua dimensi dalam GMF: strategi dan ekonomi. Dalam dimensi strategi, Joko 

Widodo berharap Indonesia dapat menjadi kekuatan laut regional.9 Selain itu, 

menjadi poros maritim dunia berarti Indonesia harus mampu menjadi contoh dan 

patokan bagi keberlangsungan aktivitas maritim kawasan. 

                                                             
8 Muhamad, “Illegal Fishing di Perairan Indonesia: Permasalahan dan Upaya 

Penanganannya Secara Bilateral di Kawasan.” 
9 I.G.B. Dharma Agastia, “3 Years Later, Where Is Indonesia’s ‘Global Maritime 

Fulcrum’?,” The Diplomat, 22 November 2017, https://thediplomat.com/2017/11/3-years-later-

where-is-indonesias-global-maritime-fulcrum/ (diakses pada 20 Februari 2019). 
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Di dalam menjalankan sebuah kebijakan luar negeri, kepentingan nasional 

sebuah negara harus bisa dijabarkan dan dilihat sehingga dapat diukur tingkat 

keberhasilannya.10 Strategi kebijakan GMF juga dapat diartikan menjadi visi untuk 

membuat Indonesia sebagai negara yang berdaulat, berkembang dan kuat dalam 

upayanya berkontribusi kepada perdamaian dan keamanan kawasan bahkan dunia, 

menurut kepentingan nasional.11 Untuk dapat mencapai visi yang besar dalam 

menempatkan laut sebagai masa depan bangsa, ada beberapa langkah yang 

ditempuh pemerintah. Dari 9 pilar yang ada, Presiden Joko Widodo kemudian 

menyederhanakan visi ini ke dalam 5 pilar, yaitu 1) membangun kembali 

kebudayaan maritim; 2) mengelola sumber daya laut; 3) mengembangkan 

infrastruktur dan konektivitas maritim; 4) memajukan diplomasi maritim; dan 5) 

meningkatkan kekuatan pertahanan maritim.12  

Pencapaian pilar ini ditentukan dengan seberapa mampu pemerintah untuk 

mengawasi dan melindungi wilayah teritori bangsa, khususnya teritori laut. Oleh 

karena itu, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk membenahi isu-isu 

yang mengancam keamanan dan keberlangsungan maritim Indonesia. Salah 

satunya adalah dengan memfokuskan perhatian pemerintah, khususnya 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, kepada isu eksploitasi laut dan penangkapan 

ikan secara ilegal.  

                                                             
10 Aleksius Jemadu, Politik Global: Dalam Teori Dan Praktik (Yogyakarta: Suluh Media, 

2017). Hal: 72. 
11 Evan A. Laksmana, “Indonesian Sea Policy: Accelerating Jokowi’s Global Maritime 

Fulcrum?,” Center for Strategic & International Studies, last modified 2017, diakses Februari 20, 

2019, https://amti.csis.org/indonesian-sea-policy-accelerating/. 
12 Ibid. 
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Langkah awal yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan memberikan 

definisi terhadap penangkapan ikan secara ilegal. Kementerian Kelautan dan 

Perikanan menjelaskan setidaknya ada 12 modus operandi IUU fishing antara lain: 

1) pemalsuan dokumen pendaftaran kapal; 2) double-flagging & double registered; 

3) menangkap ikan tanpa izin/dokumen pelayaran (SLO dan SPB); 4) modifikasi 

kapal secara ilegal (mark down, merubah call sign, mesin); 5) menggunakan 

nahkoda dan anak buah kapal asing; 6) tidak mengaktifkan transmitter pemantauan 

kapal (VMS dan AIS); 7) transshipment illegal; 8) pemalsuan data logbook; 9) 

pelanggaran jalur penangkapan ikan; 10) penggunaan alat tangkap yang dilarang; 

11) tidak memiliki/bermitra dengan Unit Pengolahan Ikan; dan 12) tidak 

mendaratkan ikan di pelabuhan yang ditetapkan dalam izin.13 Melalui definisi ini, 

upaya pemerintah dalam menangani isu ini diharapkan lebih efektif dan efisien.  

Salah satu keseriusan pemerintah dalam menangani isu ini dapat dilihat 

melalui implementasi kebijakan penenggelaman kapal asing atau sink-the-vessel-

policy, yang juga merupakan perwujudan pilar pengelolaan sumber daya laut.14 

Pemerintah sudah lama merumuskan kebijakan penenggelaman kapal asing dalam 

Undang-Undang (UU) Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 69 Ayat 4, yang berbunyi: 

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik 

dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa 

pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera 

asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.15 
  

                                                             
13 Sistiyanto, “IUU Fishing dan Ancaman Kedepannya Bagi Indonesia.” 
14 Morris dan Paoli Persi, “A Preliminary Assessment of Indonesia’s Maritime Security 

Threats and Capabilities.” 
15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, n.d., 

http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/undang-undang-nomor-45-tahun-2009-tentang-

perikanan.pdf. 
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Meskipun sudah tertulis di dalam Undang-Undang, kebijakan ini baru 

diterapkan di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Sebagai negara maritim, 

masyarakat Indonesia berhak menikmati segala kekayaan alam yang melimpah. Di 

sisi lain, banyak protes dari negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Vietnam 

dan Thailand yang menjadi aktor utama dalam aktivitas IUU fishing. Dengan 

demikian penerapan kebijakan ini bersifat sah menurut hukum domestik. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menganggap bahwa isu ini penting 

untuk dikaji lebih dalam. Hal ini dikarenakan bidang kemaritiman memiliki peran 

vital bagi keberlangsungan Indonesia bahkan global. Di sisi lain, laut juga telah 

menjadi sumber ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penelitian 

ini mengambil judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENENGGELAMAN 

KAPAL ASING PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENGATASI 

ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING DI ASIA 

TENGGARA (2014-2018)”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, rumusan masalah yang 

akan dikaji dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apa yang melatarbelakangi Joko Widodo merumuskan kebijakan 

penenggelaman kapal asing? 

2. Bagaimana kebijakan ini diimplementasikan terhadap negara-negara di 

Asia Tenggara, khususnya Thailand dan Vietnam? 

3. Apa saja hasil yang telah dicapai dalam implementasi kebijakan ini? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menemukan dan memaparkan alasan dan latar belakang pemerintah 

merumuskan kebijakan penenggelaman kapal asing, khususnya pada masa 

kepresidenan Joko Widodo; 

2. Menjelaskan implementasi kebijakan ini terhadap Vietnam dan Thailand; 

3. Mendeskripsikan hasil yang dicapai dan implikasi penerapan kebijakan ini.   

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Beberapa kegunaan dari penelitian ini antara lain: 

1. Memenuhi persyaratan akademik program studi Hubungan Internasional, 

Universitas Pelita Harapan; 

2. Memperkaya penelitian akademis terkait isu IUU fishing dan penanganan 

pemerintah di institusi pendidikan, khususnya Universitas Pelita Harapan; 

3. Memberi masukan terhadap pemerintah, pembuat kebijakan dan setiap 

pihak berwenang dalam menangani kasus IUU fishing. 

4. Memberikan informasi dan referensi terhadap pembaca dalam penelitian-

penelitian yang akan datang. 
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1.5. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan ditulis sebagai laporan yang lengkap, terdiri dari lima 

bab, yaitu: pendahuluan, kerangka berpikir, metodologi penelitian, hasil dan 

pembahasan, serta penutup. Langkah-langkah sistematis masing-masing bab adalah 

sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab pertama, penulis akan menyediakan pendahuluan yang 

berisi latar belakang terkait pentingnya topik pembahasan, termasuk 

fakta-fakta dan data-data relevan. Selanjutnya disertakan pula 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, beserta 

sistematika penulisan. 

 

BAB II  KERANGKA BERPIKIR 

Bab dua terdiri atas teori dan konsep hubungan internasional yang 

membantu tujuan dari penelitian ini, beserta tinjauan pustaka dari 

studi-studi terdahulu. Teori dan konsep ini diharapkan dapat 

membantu menganalisa permasalahan yang akan dikaji dalam topik 

ini. Adapun teori utama dan konsep yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah: Teori Realisme Klasik dengan konsep 

Kebijakan Luar Negeri, Kepentingan Nasional, Keamanan Non-

Tradisional, Kedaulatan Maritim, Nasionalisme Ekonomi, Kekuatan 

Nasional, serta Keamanan Wilayah Perbatasan. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab tiga menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini. Penjelasan dalam bab ini mencakup pendekatan 

ilmiah, proses pengumpulan data, proses analisis data, dan 

bagaimana data tersebut diolah. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab empat menyediakan hasil penting yang diperoleh dari proses 

penelitian dalam bentuk analisis. Hasil tersebut akan dianggap 

sebagai data-data yang selanjutkan akan dianalisis kembali dengan 

metode analisis yang dipilih. Bab ini akan menjawab semua 

rumusan masalah yang telah diformulasikan di bab pertama. 

 

BAB V PENUTUP 

Bab terakhir menyimpulkan semua ide-ide yang telah dibahas dalam 

empat bab sebelumnya. Hal tersebut akan mencakup poin-poin 

penting yang diberikan oleh penulis, bersama dengan fakta dan 

argumen analitis sebagai kesimpulan dari penelitian ini. Terakhir, 

bab ini juga akan menyediakan beberapa rekomendasi terkait topik 

penelitian dari sudut pandang penulis. 


