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Dua isu konstelasi politik dan keamanan global
Issu Asean

Issu Indonesia

1. Peningkatan ketegangan

politik di Laut Cina Selatan

2. Perubahan dalam lanskap

politik Timur Tengah.

3. tindak pidana pembajakan 

kapal asing 

4. perdagangan gelap

narkotika, migrasi ilegal, 

serta kejahatan terorganisir

1. Sengketa merebut Spratly dan Kepulauan Paracel di 

Laut Cina Selatan yang melibatkan beberapa negara 

seperti Filipina, Vietnam, dan China bukan anggota 

ASEAN.

2. konflik bilateral, seperti Kamboja dengan Thailand, 

Indonesia dan Malaysia, dan beberapa negara 

anggota ASEAN lainnya biasanya terjadi di wilayah 

perbatasan..

3. Masalah demokrasi di Myanmar, yang dapat 

mengganggu stabilitas politik.

4. penyelundupan melalui wilayah perairan 

antarnegara ( senjata, amunisi dan bahan peledak)

5. Isu kudeta di Thailand yang sering terjadi antara 

oposisi dan Pro Pemerintah.

6. Isu terorisme masih besar di kawasan ASEAN harus 

diselesaikan secara serius.

7. Lemahnya perlindungan hak asasi manusia, 

perempuan, dan anak-anak masih terjadi di 

beberapa negara ASEAN, termasuk Indonesia

1. Perbatasan

(boundaries dan 

frontiers)lemahnya

2. Penegakan Hukum di 

Laut Indonesia

3. ancaman keamanan

dalam wilayah jurisdiksi

dan di luar jurisdiksi

4. ancaman terhadap 

navigasi

5. ancaman terhadap 

kelestarian lingkungan

6. ancaman pelanggaran 

hukum

Issu Global



faktor

lingkungan

nasional

Indonesia 

(land based 

development) 

kebijakan

pembangunan

kelautan masih

dilakukan

secara parsial

Konsentrasi

kementerian/le

mbaga lainnya

yang belum

terintegrasi



Ancaman
kekerasan
(violence 

threat), 

Ancaman
terhadap

sumber daya
laut (natural 
resources 
tribulation), 

Ancaman
pelanggaran
hukum (law 

transgression 
threat), 

Ancaman
navigasi

(navigational 
hazard)

Ancaman-ancaman terhadap wilayah maritim Indonesia 

tersebut dapat digolongkan dalam empat bentuk : 



Upaya Yang dilakukan Indonesia untuk Menangani

Masalah Keamanan Laut :

1. Asean Maritime Forum 

(AMF) dalam Memberantas

Perompakan di Perairan

Indonesia. 

3. Bekerjasama secara

komprehensif

dalam menangani IUU 

Fishing,

2.Strategi TNI 

Angkatan Laut,



Contoh-contoh kegiatan yang dewasa

ini marak terjadi terkait pelanggaran

kedaulatan maritim antara lain:

❖ Penangkapan ikan secara illegal.

❖ Klaim negara lain atas kedaulatan wilayah 

Indonesia.

❖ Masuknya militer asing ke wilayah 

Indonesia secara illegal.

❖ Penyelundupan, baik manusia narkotika, 

dan SDA.

❖ Kejahatan lain seperti aksi terorisme, bajak

laut, dan  sebagainya

Adapun Peluang yang didapat dari Posisi

Strategis Indonesia yaitu : 

• Indonesia sebagai strategic junction. 

Pelayaran Internasional, Indonesia 

menjadi pintu gerbang dan jembatan

ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.

• Indonesia sebagai strategic fishing ground

• Indonesia sebagai strategic potential 

business

• Indonesia sebagai strategic key partner 

bagi negara-negara besar. 



Untuk diketahui saat ini Indonesia 

memiliki 11 instansi yang terlibat dalam

pengamanan wilayah laut diantaranya : 

Kementerian Koordinator bidang Maritim, 

Kementerian Pertahanan, 

TNI AL, 

Polri, 

Bakamla, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Kementerian Perhubungan, 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,

Kementerian Hukum dan HAM,

Kementerian Keuangan

Kejaksaan Agung.



Tugas
• Lanjutkan review literatur 

• Panduan dan Tema diumumkan di Google 

Classroom

• Gunakan referensi minimal 10 jurnal

• Tugas yang copas dengan kawan akan sama2 

menerima resiko nilai nol
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