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Abstract 

This paper aims to explain the diplomatic strategies that Indonesia may adopt 

by leveraging the existing IORA (The Indian Ocean Rim Association) forum 

on regional integration of maritime security institutions in the Indian Ocean 

region. Indonesia, which has a very large maritime territory, must take 

advantage of this in order to achieve national interest in various sectors, 

especially maritime security. IORA is the only regional organization in the 

Indian Ocean region that has adopted maritime security as one of the main 

focus of cooperation among its members. Indonesia leverages the region's 

maritime connectivity forums in order to prioritize infrastructure development, 

and maritime security. Indonesia can utilize the Enmeshment (External) 

strategy to externalize IORA's agenda of joint maritime security in the Indian 

Ocean. The fact that IORA is a relatively newly established regional 

organization, with member states that has different strategic interests as well 

as longstanding member states, will be a unique challenge for Indonesia to 

influence the whole region. 
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Pendahuluan  

Dewasa ini, kepentingan nasional sebagian besar bangsa-bangsa di dunia sangat 

dipengaruhi oleh fenomena kemaritiman dunia. Fenomena tersebut berkaitan dengan 

fakta umum bahwa dua pertiga bagian dari permukaan bumi adalah lautan. 

Kepentingan tersebut secara spesifik dijabarkan oleh masing-masing negara ke dalam 

tujuan politik, ekonomi dan militer. Hal ini berdampak luas kepada upaya bangsa-

bangsa di dunia dalam meningkatkan kekuatan dan keamanan teritorialnya. 

Konsekuensinya, strategi apapun yang dilakukan untuk melakukan upaya pertahanan 

dan keamanan negara, harus bertumpu kepada kekuatan maritime (Till 2018). 

Indonesia merupakan negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.000 pulau 

besar dan kecil. Sekitar 70% wilayah Indonesia terdiri dari lautan. Sebagai negara 

kepulauan yang memiliki perairan laut yang sangat luas, sektor maritim dan kelautan 
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tentu menjadi sangat strategis bagi Indonesia ditinjau dari aspek ekonomi, lingkungan, 

sosial-budaya serta hukum dan keamanan. Indonesia berada di jalur persilangan 

perdagangan dunia dimana paling tidak 70% angkutan barang melalui laut dari Eropa, 

Timur Tengah dan Asia Selatan ke wilayah Pasifik, dan sebaliknya, harus melalui 

perairan Indonesia. (Rochwulaningsih Sulistiyono Masruroh 2019) 

Pemerintahan Jokowi - Jusuf Kalla pada tahun 2014 membuat sembilan agenda 

prioritas yang disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas 

jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam 

bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. (CSIS 2014) Visi Poros 

Maritim Dunia termasuk dalam Cita Pertama, Cita Keenam dan Cita Ketujuh dari 

Nawa Cita yang dimana Ketiga Cita tersebut saling berhubungan dengan Visi yang 

sedang difokuskan oleh pemerintah (KPU 2014).  Poin pertama di dalam Nawa Cita 

adalah Jokowi-JK ingin menghadirkan kembali negara untuk melindugi segenap 

bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara Indonesia. (KPU 2014) 

Perlindungan yang dimaksud ialah melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan 

nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara melalui landasan 

kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.  

Pengembangan sektor kelautan menjadi fokus Indonesia pada abad ke-21 dan 

menekankan 5 (lima) pilar utama dalam Poros Maritim Dunia (CSIS 2014), yaitu 

Pertama, Budaya Maritim yang bertujuan membangun kembali budaya maritim 

Indonesia melalui redefinisi identitas nasional Indonesia sebagai sebuah negara 

maritim. Kedua, Ekonomi Maritim yang bertujuan untuk mengelola dan sekaligus 

melestarikan sumber daya maritim bangsa. Ketiga, Konektivitas Maritim bertujuan 

untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim, pembangunan sarana dan 

prasarana perhubungan dan pariwisata laut. Keempat, Diplomasi Maritim yang 

bertujuan untuk optimalisasi soft power dalam menangani ancaman regional dan 

peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang maritim. Kelima, 

Keamanan Maritim bertujuan mempersiapkan hard power untuk memperkuat 

kekuatan pertahanan maritim Indonesia dalam usaha pengamanan wilayah Indonesia. 

Dalam hal ini, visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia ditinjau berdasarkan 

sejarah, letak geostrategis dan keinginan agar eksistensi bangsa diperhitungkan di 

tingkat regional maupun global. Visi ini merupakan langkah panjang, untuk 

tercapainya membutuhkan konsistensi kebijakan, kerjasama, serta kesungguhan untuk 

mencapainya. Dengan kemaritimannya yang sangat luas, Indonesia memiliki potensi 

yang sangat banyak seperti potensi perairan yang strategis, potensi sumber daya 

kelautan seperti penangkapan ikan, membudidayakan perikanan, juga perikanan 

tambak serta potensi pertambangan energi lepas lantai. Hal ini merupakan modal besar 

bagi Indonesia untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia.  Visi Poros Maritim Dunia 

pada dasarnya adalah bentuk dari kesadaran akan posisi strategis Indonesia yang 

merupakan bagian jalur perdagangan dunia (SLOT) yang secara umum perairan 
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Indonesia sudah sejak lama dijadikan jalur komunikasi dan perhubungan dunia 

(SLOC) (Supandi 2016). Dalam hal ini, Indonesia juga mendapatkan perhatian serius 

dari negara-negara pengguna laut karena memiliki tiga choke point yang terletak di 

tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, dan 

Selat Lombok.  

Namun, untuk mencapai visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia tidaklah mudah 

karena adanya permasalahan dan hambatan yang terjadi di perairan laut Indonesia 

yaitu masalah pertama, penangkapan ikan secara ilegal yang dimana perairan 

Indonesia sering di datangi oleh kapal-kapal asing dari negara tetangga untuk mencuri 

ikan. Masalah kedua, teknologi yang dimana kelemahan nasional dalam menguasai 

dan mengembangkan teknologi dibidang maritim (Pardosi 2016). Masalah ketiga 

adalah ekonomi, pada saat ini kemaritiman Indonesia belum membawa pengaruh 

signifikan bagi perekenomian Indonesia, ini dikarenakan Indonesia masih belum bisa 

menguasai kemaritimannya dan lebih bergantung kepada wilayah daratannya. 

Kesungguhan Indonesia dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia setidaknya dapat 

dilihat dari adanya keinginan kuat dari pemerintah untuk membangun tol laut (Deny 

2015). Pembangunan tol laut adalah jalur pelayaran yang bebas hambatan. Jalur-jalur 

tersebut menghubungkan berbagai pelabuhan di Indonesia. Tujuannya, agar sistem 

distrubusi berjalan lancar. Selain membangun tol laut, pemerintah juga melakukan 

pembangunan pelabuhan yang dimana ini masih menjadi bagian dari pembangunan tol 

laut yang akan menghubungkan antar pulau. Saat ini, sudah ada 5 pelabuhan yang 

diresmikan Presiden Jokowi sebagai wujud dari pembangunan tol laut. Lima 

pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Tobelo, Pelabuhan Galale, Pelabuhan Tutu 

Kembong, Pelabuhan Teor dan Pelabuhan Wonrell (Yulika 2016). Lalu, promosi 

jargon Indonesia sebagai poros maritim dunia dilakukan dalam berbagai pertemuan 

dan perhelatan baik secara bilateral, regional maupun multilateral (Rustam 2016). 

Selain itu, ada wacana mengenai penambahan dan peningkatan armada angkatan laut 

untuk menyeimbangkan keamanan laut dari berbagai ancaman keamanan laut di 

berbagai daerah seluruh Indonesia. 

Pada kenyataannya, Indonesia sudah lebih unggul dilihat dari bidang maritim nya yang 

tidak dimiliki negara lain karena terdapat Sumber Daya Alam (SDA) yang baik. Hal 

ini bisa dijadikan untuk kekuatan Indonesia dari negara berkembang menjadi negara 

maju. Oleh karena itu, pengelolaan teritorial wilayah laut sekarang menjadi fokus 

pemerintah Indonesia agar visi Poros Maritim Dunia bisa tercapai. Dalam 

mewujudkan Poros Maritim dibutuhkan strategi-strategi yang baik karena 

pencapaiannya sangat tidak mudah. Salah satunya dengan kerjasama Indonesia dengan 

Organisasi Regional di Samudera Hindia yaitu Indian Ocean Rim Association (IORA).  

Indian Ocean Rim Association atau disebut dengan IORA merupakan satu-satunya 

organisasi regional di Samudera Hindia. Samudera Hindia merupakan laut terbesar 

ketiga di dunia. Samudera Hindia ini berperan strategis terutama untuk perekonomian 
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dunia karena merupakan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Asia 

dan Eropa. Indian Ocean Rim Association (IORA) didirikan secara resmi pada tanggal 

6-7 Maret 1997 (Kemlu 2016). Saat ini IORA beranggotakan 21 negara yaitu: Afrika 

Selatan, Australia, Bangladesh, Komoros, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, 

Malaysia, Mauritius, Mozambuk, Oman, Persatuan Emirat Arab, Seychelles, 

Singapura, Somalia, Sri lanka, Tanzania, Thailand dan Yaman (IORA 2016). IORA 

juga melibatkan 7 negara mitra dialog yaitu: Jepang, Amerika Serikat, Inggris, Jerman, 

Prancis dan Tiongkok. Dan terdapat juga 2 organisasi yang peninjau IORA yaitu: 

Indian Ocean Tourism Organization (IOTO) dan Indian Ocean Reasearch Group 

(IORG). 

Dalam hal ini, wilayah yang terdiri dari negara-negara yang terletak disekitar 

Samudera Hindia. Wilayah ini merupakan rumah bagi sekitar dua miliar orang. 

Wilayah ini memiliki keragaman budaya dan kekayaan-dalam bahasa, agama, tradisi, 

seni dan masakan. Negara-negara Samudera Hindia Rim juga bervariasi dalam hal 

daerah mereka, populasi dan tingkat pembangunan ekonomi. Mereka juga dapat dibagi 

menjadi beberapa sub-daerah (Australia, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Barat dan 

Timur & Afrika Selatan), masing-masing dengan kelompok regional mereka sendiri 

(seperti ASEAN, SAARC, GCC dan SADC, untuk nama beberapa) (IORA 2016).  

Namun, organisasi-organisasi regional tersebut mempunyai fokus yang beragam dan 

tidak menempatkan isu keamanan maritime sebagai focus utama. Dengan demikian 

IORA merupakan satu-satunya organisasi regional di kawasan Benua Hindia yang 

mengakomodasi keamanan maritim sebagai fokus utama. IORA dapat dikatakan 

merupakan organisasi maritim yang dapat menjadi simbol integrasi institusi 

pengamanan maritim regional di kawasan Samudra Hindia.  

Keselamatan dan keamanan maritim merupakan wilayah penting bagi IORA. 

Kemanan Samudera Hindia merupakan kunci yang sangat penting untuk 

meningkatkan pergerakan barang dan orang di antara negara-negara anggotanya 

termasuk Indonesia yang merupakan anggota IORA telah melakukan kerjasama 

diberbagai bidang terutama bidang kemaritiman di Samudera Hindia ini. Sesuai 

dengan UU No 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, ditegaskan dalam Misi ke-7 untuk 

Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat dan 

Berbasiskan Kepentingan Nasional (Murniningtyas 2016).  

Maka dari itu, sesuai dengan pilar Poros Maritim disampaikan pada KTT Asia Timur 

bulan November 2014 lalu, yang berisi bahwa Indonesia akan menjaga dan mengelola 

sumber daya laut dengan fokus membangun pangan laut melalui pengembangan 

industi perikanan yaitu Indonesia akan melakukan pengembangan konektivitas 

maritim, termasuk pengembangan pariwisata yang Indonesia akan mendorong 

kerjasama dalam menghilangkan sumber-sumber konflik di laut, seperti pencurian 

ikan, wilayah sengketa, perampokan dan pencemaran laut dan Indonesia juga akan 

mempertahankan kemaritiman untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritime (Till 
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2013). Walaupun demikian, keamanan dan keselamatan maritim di wilayah Samudera 

Hindia menghadapi berbagai persoalan dan tantangan, yaitu berupa kejahatan 

tradisional maupun non-tradisional, antara lain perompakan, pencurian ikan, 

penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, perdagangan senjata, dan perubahan 

iklim. Hal ini, menjadi tujuan IORA untuk mengamakan kawasan maritim baik di 

Indonesia maupun di Samudera Hindia. 

Dengan Visi Poros Maritimnya, Pemerintahan Jokowi berupaya untuk menjadikan 

Indonesia sebagai negara yang berpengaruh di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik 

dengan cara mengintegrasikan dua samudera tersebut sebagai lingkungan strategis 

politik luar negeri. Indonesia dapat memperoleh manfaat dan mempengaruhi arah 

perkembangan kawasan di Samudera Hindia jika mampu mengikuti kegiatan IORA 

yang berdasarkan enam prioritas utamanya dengan pilar Poros Maritim yang disusun 

Presiden Jokowi. Keketuaan IORA yang dipegang Indonesia harus dapat di 

manfaatkan untuk tujuan ini. Indonesia dapat memanfaatkan strategi Enmeshment 

(mengumpulkan) kekuatan-kekuatan eksternal (Eksternal power) untuk 

mensinergikan agenda IORA dalam hal pengamanan maritim bersama di kawasan 

Samudra Hindia. 

Tinjauan Pustaka 

Penguatan Institusi Maritim Samudra Pasifik 

Menurut Geoffrey Till didalam bukunya, Seapower, kekuataan maritim ada kalanya 

dimaksudkan hanya berhubungan dengan angkatan laut, kadang-kadang juga diartikan 

sebagai angkatan laut dalam hubungannya dengan kekuatan darat dan udara (Till 

2013). Kekuataan maritim juga diartikan sebagai angkatan laut yang dalam kaitannya 

dengan semua kegiatan yang berhubungan dengan komersil dan penggunaan 

nonmiliter terhadap laut. Bahkan, istilah maritim diartikan sebagai meliputi tiga aspek 

diatas. Selain itu, menurut Geoffrey Till, istilah Seapower dapat dilihat dari dua aspek 

berikut; Input dan Output (Kok Giok 2016). Dari aspek input bisa dilihat bahwa 

Seapower adalah angkatan laut, penjaga pantai, laut dan industri maritim nonmiliter 

yang secara luas dan sepanjang ada relevansinya, dan juga meliputi kekuatan darat dan 

laut. Seapower dilihat dari aspek output merupakan Seapower yang bukan hanya 

tentang apa yang diperlukan untuk menggunakan dan mengendalikan laut, tetapi juga 

merupakan kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau sesuatu yang 

dikerjakan orang di laut atau dari laut (Gill Mitra 2018). Istilah ini mendefinisikan 

Seapower dalam terminologi hasil, sebagian keluaran atau output, bukan sebagai 

faktor yang dibutuhkan atau di input, atau jelasnya bukan cara tetapi tujuan. 

Dilihat dari gambar berikut, “(Maritime trade) atau Perdagangan Maritim dan 

Angkatan laut (Naval power) merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan sebab 

perdagangan maritim merupakan perdagangan yang dilakukan dijalur laut dengan 

menggunakan kapal-kapal laut dengan negara-negara yang juga melakukan 
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perdagangan maritim. Sedangkan Angkatan Laut ialah angkatan bersenjata suatu 

negara yang digunakan untuk mengamankan perairan laut. Teori Manhan menyatakan 

bahwa kekuatan angkatan laut dan perdagangan maritim serta pengiriman yang damai 

dapat menuju kemakmuran ekonomi (Kok Giok 2016). Dengan adanya perdagangan 

maritim yang lancar dan baik akan mencapai kemakmuran ekonomi disuatu negara, 

kemudian menghasilkan sumber daya yang dimanfaatkan untuk memperkuat kekuatan 

angakatan laut yang mengarah ke supremasi maritim, yang selanjutnya memastikan 

perdagangan maritim aman.” 

 

Gambar 1. Sea Power dan kaitannya terhadap kemakmuran 

 

Sumber: Khoo Kok Giok, 2016, Sea Power As A Strategic Domain, Singapura: Ministry of Defense 

online 

Laksamana Muda Alfred Thayer Mahan, Seorang ahli strategi angkatan laut dan 

geopolitik menyatakan “Control of the sea by maritime commerce and naval 

supremacy means predominant influence in the world … (and) is the chief among the 

merely material elements in the power and prosperity of nations” (Kok Giok 2016). 

Menurut Mahan, penguasaan atas jalur perdagangan dan supremasi kekuatan angkatan 

laut merupakan cara untuk meraih dominasi pengaruh di dunia sekaligus merupakan 

elemen penting bagi kekuatan dan kemakmuran suatu bangsa dan bahwa negara-

negara mengabaikan kekuatan laut pada resiko mereka sendiri. 

Selain itu, menurut Sir Julian Corbett, makna sesungguhnya dari seapower bukanlah 

apa yang terjadi di laut, tetapi bagaimana ia mempengaruhi jalannya peristiwa di darat 
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(Till 2013). Karena manusia hidup di darat tidak hanya di laut, namun dengan seiring 

berjalan nya waktu laut menjadi bagian penting mengingat banyaknya sumber daya 

yang harus di kontrol dan dimanfaatkan dengan baik. Angkatan laut berfokus untuk 

mengontrol keamanan laut agar tidak adanya akses bagi musuh terhadap kawasan laut. 

Berdasarkan uraian diatas, Indonesia yang memiliki perairan laut yang sangat luas 

harus memanfaatkan peraiaran lautnya agar dapat mencapai keberhasilan diberbagai 

sektor. Kekuatan laut (Seapower) yang dijadikan sebagai bagian dari politik 

internasional, dimana siapa untuk mendapatkan apa, kapan dan bagaimana (who gets 

what, when, and how). Manhan juga menyatakan, bahwa kekuatan laut (sea power) 

adalah kunci kekuatan dunia yang dibutuhkan kemampuan untuk menjaga akses 

maritim atau kontrol laut (one’s own maritime access sea control) dan mencegah akses 

oleh musuh (sea denial) (Gompert, 2013). Indonesia yang ingin mewujudkan 

negaranya menjadi negara Poros Maritim Dunia harus bisa memanfaatkan lautnya 

untuk kejayaan negaranya, dengan cara memperkuat seapower atau kekuatan 

maritimnya agar wilayah maritimnya tetap aman. Selain itu juga Indonesia bisa 

memanfaatkan maritimnya untuk bekerjasama dengan negara lain atau dengan 

organisasi Internasional seperti Indian Ocean Rim Association (IORA) yang 

merupakan organisasi regional di Samudera Hindia. Dengan Indonesia bekerjasama 

dengan Indian Ocean Rim Association (IORA) secara tidak langsung Indonesia juga 

melakukan kerjasama dengan negara lain yang merupakan anggota dari Indian Ocean 

Rim Association (IORA), hal ini juga dapat memberikan keuntungan yang besar bagi 

negara anggota termasuk Indonesia karna fokus utamanya sama untuk memanfaatkan 

maritim mereka di Samudera Hindia untuk mencapai tujuan dan kepentingan negara 

anggota nya masing-masing.  

Seperti yang Mahan sampaikan diatas, bahwa untuk mencapai kemakmuran suatu 

negara atau bangsa perlu adanya kekuatan laut yang sangat kuat karena itu menjadi 

kunci utama yang sangat penting. Dengan adanya perdagangan dijalur maritim seperti 

di Samudera Hindia ini, pasti dapat membawa keuntungan dari perdagangan maritim 

yang bisa memberikan kemakmuran ekonomi negaranya. Seapower adalah 

kemampuan untuk mempengaruhi perilaku atau peristiwa masyarakat dengan apa yang 

kita lakukan pada atau dari laut, dalam mendukung kepentingan nasional (Koh Giok 

2016). Dari ketiga pemikir diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa menurut  

Manhan dari Seapower yaitu adanya keterkaitan kekuatan laut dengan politik 

internasional untuk mencapai kemakmuran ekonomi. Menurut dari pemikiran Corbett 

yaitu pemikirannya terkait dengan kontrol laut, dimana perlu adanya kontrol laut untuk 

menjaga keamanan laut. Terakhir menurut Till yaitu Seapower sebagai instrumen 

nasional dan berhubungan dengan angkatan laut. 

Dalam upaya mewujudkan Seapower yang kuat di suatu negara perlu adanya 

dilakukan kerjasama dengan negara lain atau dengan organisasi internasional. 

Kerjasama ini sangat penting untuk dilakukan mengingat dengan terjalinnya kerjasama 
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dengan negara lain atau organisasi internasional bisa mendorong tercapainya 

kepentingan nasional termasuk di bidang maritim. Kerjasama internasional pada 

dasarnya muncul karena adanya kebutuhan suatu negara untuk memenuhi dan 

mencapai kepentingan nasionalnya, namun kemampuan dan potensi yang ada tidak 

cukup sehingga negara tersebut membutuhkan negara lain untuk mencapai 

kepentingannya, sehingga kemudian muncul kerjasama antara negara satu dengan 

negara yang lainnya.  

Dr. Budiono membagi kerjasama internasional kedalam empat bentuk yaitu Kerjasama 

Global, Kerjasama Regional, Kerjasama Fungsional dan Kerjasama Ideologis 

(Kusumohamidjojo 1987). Dimana kerjasama regional (Regional Cooperation) 

merupakan kegiatan yang dilakukan antar dua negara atau lebih yang berada didalam 

suatu kawasan atau berdekatan secara geografis dengan membuat perjanjian-

perjanjian yang telah disepakati demi terciptanya suatu tujuan bersama atau mencapai 

tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan upaya yang di ambil masing-

masing negara. Kerjasama regional ini meliputi kerjasama dibidang ekonomi, sosial-

budaya, keamanan dan juga maritim. Indonesia menekankan kerjasama dengan 

negara-negara di dunia internasional yang dalam lingkaran konsentris (concentric 

circles) yang dibagi menjadi tiga yaitu pada lingkaran pertama adalah Association of 

Southeast Asian Nations (ASEAN) yang merupakan pilar utama untuk Indonesia 

menjalankan politik luar negerinya. Lingkaran kedua adalah ASEAN + (Jepang, 

China, Korea selatan) diluar hal tersebut Indonesia juga melakukan kerjasama dengan 

Amerika Serikat dan Uni Eropa yang merupakan partner utama ekonomi Indonesia. 

Dan terakhir, lingkaran ketiga adalah Indonesia mengakui pentingnya menggalang 

kerjasama dengan like-minded developing countries (Kemlu 2016). Dengan forum-

forum tersebut, Indonesia dapat menerapkan diplomasinya untuk memperkuat 

kerjasama regionalnya dalam rangka menjembatani antara negara berkembang dengan 

negara maju.  

Berdasarkan penjelasan diatas, IORA merupakan bentuk kerjasama regional yang 

proses pengambilan keputusannya dilakukan bersama oleh anggota negara IORA. 

Kerjasama regional ini dilakukan bertujuan untuk membangun rasa aman baik secara 

politis maupun ekonomis, meningkatkan kapasitas pembangunan, mengelola friksi 

perdagangan, serta menjaga keamanan dan stabilitas maritim di Samudera Hindia. 

Indonesia bisa memanfaatkan kerjasama regional dengan IORA untuk mencapai 

kepentingan nya terutama menjadikan Indonesia sebagai negara Poros Maritim Dunia. 

Dalam mewujudkan Poros Maritim Dunia, dibutuhkan strategi-strategi yang baik 

karena pencapaiannya sangat tidak mudah. Salah satu strategi yang mungkin dilakukan 

oleh Indonesia adalah mengedepankan strategi diplomasi enmeshment. Strategi 

diplomasi yang memanfaatkan institusi-institusi internasional dalam hal ini adalah 

IORA sejalan dengan paradigma “masyarakat internasional”. Tulisan berikut ini 

hendak menjabarkan pentingnya strategi diplomasi enmeshment bagi Indonesia pada 
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forum IORA untuk mencapai visi Poros Maritim Dunia. Analisa dilakukan dengan 

mempertimbangkan modalitas Indonesia. Pada akhirnya, tulisan ini menjelaskan 

kesempatan yang mungkin dilakukan oleh Indonesia dengan memanfaatkan forum-

forum kerjasama yang ada demi pencapaian Poros Maritim Dunia. 

Hasil dan Pembahasan 

Strategi Enmeshment Diplomacy Indonesia di IORA 

Secara konseptual, paradigma “masyarakat internasional” berpandangan bahwa 

melalui organisasi dan institusi, aktor-aktor yang berperan di dalamnya dapat saling 

terlibat dalam hubungan yang konstruktif demi mencapai kepentingannya masing-

masing (Bull 1995). Paradigma “masyarakat internasional” yang disampaikan oleh 

Hedley Bull, Martin Wight, dan Shaun Narine, menyakini bahwa ketertiban dunia 

dapat dicapai bila disandarkan pada keseimbangan norma-norma universal, terutama 

budaya dan kepentingan. Walaupun hal tersebut tidak mutlak dan tidak dapat dengan 

sendirinya menjamin harmoni dan kerjasama internasional (Narine 2004). Paradigma 

“masyarakat internasional” ini akan dapat diterapkan dengan baik pada negara-negara 

yang menganut ide-ide demokrasi di dalam sebuah institusi. Dalam sistem 

pemerintahan negara-negara tersebut, nilai-nilai dan norma-norma yang dianut akan 

menciptakan rasa saling ketergantungan yang besar di kawasan, sehingga mereka 

memiliki kepentingan bersama yang tidak saling eksklusif. 

Bagi para pemimpin politik nasional negara-negara yang menganut nilai-nilai dan 

norma-norma yang saling mengikat, keunggulan dalam bidang ekonomi dapat menjadi 

lebih penting dibandingkan agenda untuk menaklukkan dan mengimbangi negara lain 

dengan menggunakan kekuatan militer. Mereka menganggap bahwa dengan 

melakukan kerjasama yang baik di kawasan tidak akan mengganggu status quo negara 

lain, dibandingkan dengan melakukan pengimbangan kekuatan militer - yang biayanya 

bisa lebih mahal daripada melakukan keterlibatan secara konstruktif dalam sebuah 

institusi (Acharya 2014). 

Dalam paradigma ini, keterlibatan secara konstruktif pada institusi di kawasan akan 

dapat dijalin dengan strategi diplomasi. Strategi diplomasi tersebut diwujudkan 

dengan upaya engagement dan enmeshment. Strategi engagement berusaha 

mengembangkan ikatan politik dan ekonomi dengan sebuah negara dan membawanya 

pada masyarakat internasional, sehingga mengubah preferensi dan aksi para pemimpin 

pada kecenderungan yang lebih damai. Sedangkan strategi engagement dapat 

dipahami sebagai sebuah constructive hedge yang menentang agresivitas dominasi 

potensial sebuah negara. Strategi ini dilakukan dengan harapan kekuatan-kekuatan 

besar yang berpotensi sebagai negara yang mempunyai agresifitas tinggi sehingga 

dapat dipengaruhi atau disosialisasikan untuk mematuhi peraturan dan norma-norma 

internasional (Kelly 2003).  
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Strategi engagement dapat berjalan dengan baik setelah negara-negara yang ingin 

melakukan keterlibatan konstruktif melakukan strategi enmeshment. Enmeshing a 

number of regional powers, dimaknai dengan sebuah kebijakan umum akan 

mengumpulkan (enmeshing) kekuatan besar di regional dalam rangka mendirikan 

sebuah stabilitas tatanan regional (Goh 2005). Perilaku enmeshment dari sejumlah 

kekuatan utama di kawasan yang bertujuan untuk mendorong sebuah struktur hierarkis 

keamanan yang dapat meningkatkan stabilitas regional (Reeves 2012). Kebijakan 

enmeshment dapat terlihat dalam dua level. Pertama adalah Enmeshment skala kecil, 

dalam level ini fokus kerjasama lebih diarahkan pada segi “security intraregional” di 

mana satu negara melakukan kerjasama strategis dengan beberapa “major power”. 

Kedua adalah Enmeshment skala berkembang. Dalam skala ini, pengambil kebijakan 

mencoba untuk merubah realitas geopolitik yang dimiliki oleh kekuatan besar untuk 

kepentingan mereka sendiri. Artinya negara-negara tersebut memperluas relasi 

hubungan bilateral untuk mengatur stabilitas regional. Tujuan dan objek enmeshment 

berbeda-beda di tiap negara, salah satunya adalah keinginan untuk meningkatkan 

regional leadership, dan ambisi untuk mengubah great power behavior. Enmeshment 

berfungsi dalam 3 cara melalui pencantuman legitimasi, yang kedua adalah hubungan 

institusionalisasi, yang ketiga adalah kerjasama keamanaan (Black 2017). 

Saat ini IORA beranggotakan 21 negara yaitu: Afrika Selatan, Australia, Bangladesh, 

Komoros, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, 

Mozambique, Oman, Persatuan Emirat Arab, Seychelles, Singapura, Somalia, Sri 

lanka, Tanzania, Thailand dan Yaman. (Kementerian Luar Negeri, Indian Ocean Rim 

Association, 2017) IORA juga melibatkan 7 negara mitra dialog yaitu: Jepang, 

Amerika Serikat, Inggris, Jerman, Prancis dan Tiongkok. Terdapat juga 2 organisasi 

yang peninjau IORA yaitu: Indian Ocean Tourism Organization (IOTO) dan Indian 

Ocean Research Group (IORG). Dalam hal ini, wilayah yang terdiri dari negara-

negara yang terletak disekitar Samudera Hindia. Negara-negara Samudera Hindia Rim 

juga bervariasi dalam hal daerah mereka, populasi dan tingkat pembangunan ekonomi. 

Mereka juga dapat dibagi menjadi beberapa sub-daerah (Australia, Asia Tenggara, 

Asia Selatan, Asia Barat dan Timur & Afrika Selatan), masing-masing dengan 

kelompok regional mereka sendiri (seperti ASEAN, SAARC, GCC dan SADC, untuk 

nama beberapa). (Kementerian Luar Negeri, Indian Ocean Rim Association, 2017) 

Dengan keanggotaan yang demikian, Indonesia dapat memanfaatkan IORA untuk 

strategi enmeshing dan engaging terhadap negara-negara di Samudera Hindia yang 

tidak tercakup dalam institusi keamanan lainnya.  

Indonesia melalui diplomasi engagement-enmeshment dapat menjadikan Samudera 

Hindia sebagai perekat antara Afrika dan Pasifik dan menjadikan IORA sebagai 

arsitektur kawasan yang mengisi “kekosongan” (hollowness) di Samudera Hindia, 

demi menjaga urat nadi perekonomian, keamanan dan stabilitas global (Laksamana 

2016). Pada tahun pertama Indonesia menjadi Ketua sekaligus Tuan Rumah pada 
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IORA periode 2015-2017 (Fajar 2015), Indonesia memilih KTT IORA diadakan di 

Kota Padang, Sumatera Barat yang telah berlangsung pada tanggal 20-23 Oktober 

2015. Pada masa keketuaannya, Indonesia berfokus pada upaya penguatan kerjasama 

antara negara-negara anggota IORA dan mitra dialog pada isu-isu prioritas, penguatan 

regionalisme di kawasan dan mendorong peningkatkan visibilitas IORA. Gagasan dan 

prakarsa strategis Indonesia pada masa keketuaannya yang telah disetujui: (i) 

membentuk IORA Concord sebagai outcome strategis 20 tahun IORA; dan (ii) 

penyelenggaraan KTT IORA (one-off) pada Maret 2017 (APEC 2016). 

Untuk memajukkan regionalisme di kawasan Samudera Hindia, maka IORA pun 

memiliki IORA Concord dimulai sejak dibentuknya Adhoc Committee on The IORA 

Concord pada saat IORA Ministerial Meeting pada tanggal 23 Oktober 2015 di 

Padang, Indonesia (Thamrin 2015). IORA Concord adalah memberikan kontribusi 

yang nyata dalam menjaga stabilitas keamanan, untuk memperkuat regionalisme, dan 

juga untuk membangun kerjasama serta mewujudkan kesejahteraan bagi negara-

negara yang berada di Samudera Hindia dalam jangka panjang (Indonesian Embassy 

2016). Hal ini menjadi penting karena IORA masih perlu harus mengatasi berbagai 

tantangan seperti isu keamanan maritim, peredaran narkoba, pencurian ikan, 

penyelundupan manusia, pembajakan, perkembangan ekonomi dan perubahan iklim. 

Selama menjadi ketua di IORA sejak tahun 2015, Indonesia telah/akan 

menyelenggarakan sejumlah program/kegiatan bekerja sama dengan Kementerian dan 

Lembaga RI terkait, antara lain: 3rd Indian Ocean Dialogue (IOD); International 

Symposium “IORA 20th Anniversary: Learning from Past and Charting the Future”; 

IORA Guide for Investment; The 2nd IORA Ministerial Blue Economy Conference; 

IORAG Workshop “Intersection of Culture in Indian Ocean Region”; IORA Website 

Trade Repository; dan IORA-RCSTT Medicinal Focal Points Meeting.  

Kepemimpinan Indonesia di IORA menjadi keuntungan tersendiri. Indonesia dapat 

memperlihatkan kekuataannya serta bisa berpengaruh dalam mewujudkan Poros 

Maritim Dunia karena peran aktifnya di Samudera Hindia. 

Pada Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) yang diselenggarakan pada tanggal 05-07 Maret 

2017 di Jakarta Conevention Center (JCC) merupakan KTT pertama yang dilakukan 

sebagai perayaan 20 tahun IORA dibawah kepemimpinan Indonesia periode 2015-

2017, sebelumnya hanya ada Pertemuan Tingkat Menteri dan Pertemuan Tingkat 

Pejabat Senior. Pada KTT ini membahas isu-isu prioritas antara lain: masalah 

keamanan dan keselamatan maritim, fasilitas perdagangan investasi, manajemen 

perikanan, manajemen resiko bencana, kerjasama akademis, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta kerjasama pariwisata dan pertukaran budaya. Isu-isu tersebut termasuk 

kedalam 6 komitmen Jakarta Concord yang merupakan hasil dari KTT yang 

disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato penutupan KTT. 

IORA merupakan wadah yang baik dalam mengumpulkan (enmeshing) dan 

melakukan kerjasama yang erat (engaging) antara Indonesia dan negara-negara 
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external serta kekuatan regional. Kedua institusi ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia 

dengan memasukkan agenda yang dapat mengakomodir kepentingan maritimnya. 

Pada setiap pertemuan IORA, Indonesia dapat melaksanakan diplomasi enmeshment 

antara lain dalam pembahasan isu-isu mengenai ketidakstabilan tatanan di kawasan 

yang disebabkan oleh konflik di wilayah maritim, penjagaan tol laut, serta 

pemanfaatan kerjasama sumberdaya kelautan. Dengan nilai-nilai dan norma-norma 

yang konstruktif yang sudah dipandang baik di dunia internasional, Indonesia dapat 

mudah diterima oleh negara-negara superpower yang ingin melibatkan diri. 

Dalam konteks integrasi institusi pengamanan maritim regional di Kawasan Samudra 

Hindia yang sedang diupayakan oleh Indonesia, strategi ini memungkinkan untuk 

dilakukan mengingat elemen-elemen yang terdapat dalam konseptualisasi tersebut 

sebagian besar telah terpenuhi. Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara dimana 

norma-norma dan nilai-nilai demokratis dijalankan dengan baik. Ini akan 

memudahkan untuk mengumpulkan kekuatan-kekuatan ekstraregional agar terlibat 

secara konstuktif di kawasan. Dengan keterlibatan konstruktif ini, Indonesia dapat 

memanfaatkan keadaan dengan melibatkan negara-negara di kawasan maupun 

kekuatan ekstraregional agar dapat mendukung pencapaian Visi Poros Maritim Dunia. 

Strategi enmeshment ini dapat diwujudkan dengan penguatan strategi diplomasi yang 

baik oleh Indonesia di institusi internasional. Sesuai dengan paradigma “masyarakat 

internasional”, pendekatan Indonesia melalui diplomasi ini akan lebih menguntungkan 

dibandingkan dengan pengimbangan kekuatan militer untuk penjagaan stabilitas 

keamanan di kawasan. Namun, demikian penguatan strategi diplomasi harus 

diimbangi dengan adanya modalitas yang baik. Modalitas ini akan menjadi salah satu 

elemen utama untuk meningkatkan posisi tawar suatu negara dalam melakukan praktik 

diplomasi. 

Penutup 

Dalam politik internasional kontemporer, Indonesia masih menjadi negara dengan 

nilai geostrategi yang tinggi. Didukung dengan kekayaan sumber daya alam, jumlah 

penduduk, serta wilayah maritim yang luas, maka Indonesia juga memiliki potensi 

menjadi kekuatan maritim yang kuat. Untuk menjadi Poros Maritim Dunia yang telah 

dicanangkan sejak tahun 2014, Indonesia harus mampu menyelenggarakan tata tertib 

di laut atau menciptakan keamanan maritim. Mengingat kappabilitas militernya yang 

kurang memadai sebagai kekuatan maritim, Indonesia perlu strategi lain untuk 

menutupi kekurangannya tersebut. Salah satunya adalah dengan melaksanakan strategi 

diplomasi engagement-enmeshment seperti yang telah dibahas dalam tulisan ini. 

Strategi ini lebih menguntungkan dibandingkan dengan pengimbangan kekuatan 

militer dalam konteks penjagaan stabilitas keamanan di kawasan. IORA menjadi pilar 

bagi Indonesia untuk mendekati negara-negara di sekitar Samudera Hindia. Posisi 

strategis Indonesia sebagai ketua IORA sejak tahun 2015 akan memudahkan Indonesia 

untuk merekatkan hubungan antara Afrika dan Pasifik. Apabila ini dapat dimanfaatkan 
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dengan baik, peran aktif Indonesia dalam menjaga kestabilan kawasan akan 

mendukung pencapaian Visi Poros Maritim Dunia. 
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