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ABSTRAK 

PEMBERANTASAN PEMBAJAKAN KAPAL DI PERAIRAN FILIPINA 

BERDASARKAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM 

(ACCT) 

 

Oleh 

 

SAFIRA SALSABILA ANNISA MUSTHOFA 

Pembajakan kapal merupakan kejahatan maritim yang terjadi di wilayah perairan 

sebagai sarana, saluran, dan sumber daya dalam melakukan tindak kejahatan. 

Pembajakan kapal yang kerap terjadi dialami Indonesia dan negara-negara ASEAN 

lainnya di wilayah perairan ASEAN membuat negara-negara anggota ASEAN 

khawatir atas tindak kejahatan pembajakan kapal. Negara-negara anggota ASEAN 

mengadakan KTT ASEAN ke-12 yang diadakan di Cebu, Filipina dan 

menghasilkan ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT). Penelitian ini 

bertujuan untuk memaparkan mengenai pemberantasan pembajakan kapal di 

perairan Filipina berdasarkan ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT). 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis – normatif. Data yang 

digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari peraturan-peraturan hukum 

internasional dan data-data kepustakaan terkait materi yang mendukung 

pembahasan dari permasalahan. Analisis data yang digunakan adalah analisis 

kualitatif. 

Upaya ASEAN dalam memberantas kejahatan pembajakan yaitu dengan membuat 

sebuah konvensi melalui KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada Januari 2007 

yang menghasilkan ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) atau 

Konvensi ASEAN dalam Memberantas Terorisme. Kerjasama ASEAN dalam 

ACCT untuk memberantas kejahatan pembajakan kapal terdapat 13 macam upaya, 

Indonesia dan Filipina sudah melakukan 8 macam upaya dari 13 macam upaya 

tersebut yaitu pada point a untuk melakukan peringatan melalui pertukaran 

informasi, point b mencegah pendanaan dan memfasilitasi untuk tindak kejahatan, 

point c mencegah dan menindak pendanaan tindak kejahatan, point d melakukan 

pengawasan perbatasan yang efektif dan pengawasan penerbitan surat-surat 

identitas dan dokumen-dokumen perjalanan, point e menyelenggarakan pertemuan-

pertemuan regional, point g meningkatkan kerja sama lintas batas, point h 



melakukan pertukaran data intelijen dan tukar-menukar informasi, dan point m 

memastikan yang terlibat dalam pendanaan, perencanaaan, persiapan atau yang 

melakukan tindak kejahatan atau membantu akan diajukan ke persidangan. 

Terjadinya kasus pembajakan pada tahun 2016 yang dilakukan oleh kelompok Abu 

Sayyaf terhadap kapal-kapal berbendera Indonesia dengan menahan anak buah 

kapal dan meminta uang tebusan kepada Indonesia membuat Indonesia dan Filipina 

melakukan soft diplomacy yang kemudian disepakati dengan penandatanganan 

perjanjian bilateral. Setelah dilakukannya diplomasi total selama enam bulan 

terakhir sejak kapal-kapal berbendera Indonesia dibajak, para sandera dapat 

dibebaskan. Indonesia dan Filipina juga menandatangani perjanjian keamanan 

maritim untuk memperkuat kerjasama kedua negara dalam memberantas tindak 

kejahatan pembajakan kapal. 

 

Kata kunci: ASEAN Convention on Counter Terrorism, Pemberantasan, 

Pembajakan Kapal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

THE ERADICATION OF SHIP HIJACKING IN PHILIPPINES’ WATERS 

BASED ON ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (ACCT) 

 

By 

 

SAFIRA SALSABILA ANNISA MUSTHOFA 

 

Ship hijacking is a maritime crime that occurs in the territorial waters as a means, 

channel, and resources in committing a crime. The frequent hijacking of vessels 

experienced by Indonesia and other ASEAN countries in the territorial waters of 

ASEAN has made ASEAN member countries worried over the crime of piracy of 

vessels. The ASEAN member states held the 12th ASEAN Summit held in Cebu, 

Philippines and produced ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT). This 

study aims to explain the eradication of ship hijacking in Philippines’ waters based 

on ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT). 

This research uses juridical - normative research method. The data used are 

secondary data obtained from the rules of international law and library-related data 

materials that support the discussion of the problem. Data analysis used is 

qualitative analysis. 

The ASEAN effort to eradication piracy crimes is to made a convention through the 

12th ASEAN Summit in Cebu, Philippines in January 2007 which resulted in the 

ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) or Konvensi ASEAN dalam 

Memberantas Terorisme. ASEAN cooperation in ACCT to eradicate ship piracy 

crime there 13 kinds of efforts, Indonesia and Philippines have done 8 kinds of 

effort from 13 kinds of effort that is at point a to do warning through exchange of 

information, point b prevent funding and facilitate for crime, point c prevent and 

act on the financing of crime, point d for effective border surveillance and 

supervision of the issuance of identity papers and travel documents, point e to 

organize regional meetings, point g enhance cross-border cooperation, point h of 

exchange of intelligence data and exchange of information, and point m ensuring 



that those involved in funding, planning, preparing or committing a crime or 

assisting will be brought to trial. 

The occurrence of piracy cases in 2016 conducted by the Abu Sayyaf Group against 

Indonesian-flagged ships by detaining crew members and demanding a ransom to 

Indonesia made Indonesia and the Philippines do soft diplomacy which was then 

agreed with the signing of bilateral agreements. After a total of six months of total 

diplomacy since the Indonesian-flagged ships were hijacked, the hostages could be 

released. Indonesia and the Philippines also signed a maritime security agreement 

to strengthen the cooperation of the two countries in combating the crime of piracy 

ship. 

 

Keywords: ASEAN Convention on Counter Terrorism, the Eradication, Ship 

Hijacking 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Laut merupakan wilayah perairan yang menghubungkan satu daratan dengan 

daratan lainnya, baik yang menghubungkan pulau dalam satu negara, antar negara 

maupun antar benua. Laut menjadi wilayah yang strategis untuk lalu lintas 

perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Laut juga memiliki kekayaan negara 

berupa biotik dan abiotik yang harus dijaga dari perbuatan pencurian atau perbuatan 

kejahatan lainnya. Karena pentingnya fungsi laut dalam roda kehidupan manusia 

maka laut perlu kita jaga keamanannya, yang sebenarnya keamanan laut menjadi 

tanggung jawab semua negara. 

Laut dapat dikatakan aman apabila laut tersebut telah terbebas dari segala 

ancaman kekerasan, termasuk ancaman penggunaan kekuatan bersenjata yang 

dapat mengganggu dan membahayakan kapal-kapal yang berada di laut.1 Untuk 

terciptanya keamanan di laut maka semua negara berkewajiban untuk membuat 

kerjasama antar negara atau membuat aturan laut territorial negaranya sendiri demi 

terciptanya keamanan di laut. 

Wilayah perairan atau laut masih belum mendapat kategori aman karena masih 

sering terjadinya kejahatan maritim atau kejahatan transnasional seperti 

perompakan atau pembajakan, terorisme, dan kekerasan. Semenjak runtuhnya Uni 

Soviet pada awal tahun 1990-an, menyebabkan Perang Dingin kehilangan makna. 

Warga dunia kemudian berasumsi bahwa perang dan kekerasan telah berakhir dan 

kita tinggal menunggu terciptanya kondisi aman, damai dan sejahtera, namun, kita 

                                                           
1 Wira Yudha Nugraha, Tinjauan Yuridis Tentang Perompakan Kapal Laut Di  

Perairan Somalia, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2012, hlm. 1. 
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melihat harapan itu semakin jauh dari kenyataan. Maraknya terorisme, pembajakan, 

dan aksi kekerasan menjadi fenomena baru yang muncul di era pasca perang dingin. 

Peristiwa-peristiwa pembajakan kapal yang dilakukan oleh teroris di Samudera 

Hindia, yaitu Somalia melakukan pembajakan pada kapal Iran, Kapal Jaber2 

ditangkap pada 26 Maret 2015, bersama dengan kapal nelayan Iran lain, Kapal 

Siraj3. Para awak sudah disekap selama 5 bulan hingga Agustus 2015 dan sudah 

melarikan diri. Para pejabat setempat menuduh dua kapal tersebut melakukan 

penangkapan ikan secara ilegal di perairan Somalia.4  

Contoh lain adanya peristiwa yang terjadi baru-baru ini yaitu peristiwa 

pembajakan kapal-kapal berbendera Indonesia di perairan Filipina yang dilakukan 

oleh kelompok terorisme. Pembajakan pertama terjadi pada kapal tunda Brahma 12 

dan kapal tongkang Anand 12, yang membawa 7.000 ton batu bara dan sepuluh 

awak kapal asal Indonesia disandera. Pembajakan terjadi ketika dua kapal itu 

sedang dalam perjalanan dari Sungai Puting, Kalimantan Selatan, menuju Batangas, 

Filipina Selatan.5 Penyanderaan ini meminta uang tebusan sekitar Rp 60 Milyar. 

Pembajakan kedua dialami kapal tunda TB Henry dan kapal tongkang Cristi di 

perairan perbatasan Malaysia-Filipina. Dalam keterangan pers, Kementerian Luar 

Negeri (Kemlu) RI menjelaskan, pembajakan terjadi pada Jumat 15 April 2016 

sekitar pukul 18.31 WIB. Kapal itu dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina 

menuju Tarakan, Kalimantan Utara. Dalam insiden itu satu anak buah kapal (ABK) 

                                                           
2 Kapal-kapal memiliki nama sebagai identitas kapal tersebut. 
3 Ibid. 
4 http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150829015952-120-75292/kapal-iran-kabur-dari-

penyanderaan-perompak-somalia/ diakses pada Kamis, 15 September 2016. 
5https://m.tempo.co/read/news/2016/03/30/078758151/panglima-tni-ungkap-motif-pembajakan-

kapal-oleh-abu-sayyaf diakses pada Selasa, 6 Desember 2016. 

http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150829015952-120-75292/kapal-iran-kabur-dari-penyanderaan-perompak-somalia/
http://www.cnnindonesia.com/internasional/20150829015952-120-75292/kapal-iran-kabur-dari-penyanderaan-perompak-somalia/
https://m.tempo.co/read/news/2016/03/30/078758151/panglima-tni-ungkap-motif-pembajakan-kapal-oleh-abu-sayyaf
https://m.tempo.co/read/news/2016/03/30/078758151/panglima-tni-ungkap-motif-pembajakan-kapal-oleh-abu-sayyaf
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tertembak, lima orang berhasil diselamatkan, tetapi empat lainnya diculik.6 

Kelompok ini meminta uang tebusan sebesar 50 juta Peso atau sekitar Rp 14 

Milyar.7 Pembajakan ketiga terjadi pada kapal tugboat Charles 001 dan Robby 152 

milik PT. Rusianto Bersaudara dengan tujuh ABK disandera kelompok militan 

bersenjata pimpinan Abu Sayyaf di Laut Sulu, Barat Daya Filipina pada 20 Juni 

2016. Penyanderaan dilakukan saat para ABK tengah mengangkut batu bara dari 

Tagoloan Cagayan, Mindanao, menuju Samarinda, Kalimantan Timur.8 

Penyanderaan ini meminta uang tebusan sekitar Rp 61-65 Milyar untuk 4 dari 7 

ABK yang disandera. Ini insiden pembajakan ketiga dalam sebulan terakhir yang 

dialami kapal di perairan internasional di Tawi-Tawi, pulau milik Filipina yang 

berbatasan dengan pantai timur Sabah.9 

Serangan teroris yang terjadi di perairan salah satunya yaitu, pembajakan kapal 

yang dapat membahayakan keselamatan navigasi, awak kapal serta penumpang 

kapal. Adanya Konvensi Hukum Laut 1982 atau UNCLOS 1982 pada Pasal 100 

sampai Pasal 107. Pasal 101 menjelaskan mengenai pembatasan definisi 

pembajakan laut, yang berbunyi: 

“Pembajakan di laut terdiri dari salah satu di antara tindakan berikut: 

a) setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak syah, atau setiap 

tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal 

atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan ditujukan: 

(i)  di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau terhadap orang 

atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat udara demikian; 

(ii)  terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat 

di luar yurisdiksi Negara manapun; 

                                                           
6http://www.voaindonesia.com/a/lagi-dua-kapal-indonesia-dibajak-/3288050.html diakses pada 

Kamis, 15 September 2016. 
7http://www.newsth.com/ruptik/11575/berita-hari-ini-kronologi-abu-sayyaf-bajak-kapal-indonesia-

10-wni-dijadikan-sandera-dan-minta-tebusan/ diakses pada Sabtu, 4 Februari 2017. 
8http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160702052225-20-142559/pembajakan-di-filipina-

indonesia-taruh-tentara-dalam-kapal/diakses pada Jumat, 16 September 2016. 
9http://news.liputan6.com/read/2484913/kapal-indonesia-dibajak-di-perairan-filipina-4-wni-diculik 

diakses pada Kamis, 15 September 2016. 

http://news.liputan6.com/read/2472042/filipina-tolak-bantuan-ri-bebaskan-10-wni-ini-respons-bin
http://www.voaindonesia.com/a/lagi-dua-kapal-indonesia-dibajak-/3288050.html
http://www.newsth.com/ruptik/11575/berita-hari-ini-kronologi-abu-sayyaf-bajak-kapal-indonesia-10-wni-dijadikan-sandera-dan-minta-tebusan/
http://www.newsth.com/ruptik/11575/berita-hari-ini-kronologi-abu-sayyaf-bajak-kapal-indonesia-10-wni-dijadikan-sandera-dan-minta-tebusan/
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160702052225-20-142559/pembajakan-di-filipina-indonesia-taruh-tentara-dalam-kapal/
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160702052225-20-142559/pembajakan-di-filipina-indonesia-taruh-tentara-dalam-kapal/
http://news.liputan6.com/read/2484913/kapal-indonesia-dibajak-di-perairan-filipina-4-wni-diculik
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b) setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal 

atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya suatu kapal 

atau pesawat udara pembajak. 

c) setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang 

disebutkan dalam sub-ayat (a) atau (b).” 

 

Selain UNCLOS 1982 terdapat konvensi lain yang mengatur mengenai 

pembajakan yaitu Konvensi Roma yang ditandatangani pada tanggal 10 Maret 1988 

mengatur mengenai pemberantasan tindakan ilegal terhadap keselamatan navigasi 

maritim yang berisi 22 Pasal. Konvensi ini dibuat karena adanya tindakan 

melanggar hukum terhadap keselamatan navigasi maritim membahayakan 

keselamatan orang dan harta benda, akan mempengaruhi pengoperasian layanan 

maritim, dan merusak kepercayaan dari orang-orang di dunia dalam keselamatan 

navigasi maritim. Apabila ada penerapan yang ada pada konvensi ini tidak dapat 

diselesaikan dengan negosiasi dalam waktu yang wajar, maka salah satu pihak 

dapat mengajukan kepada organisasi arbitrase untuk menyelesaikannya ke 

Mahkamah Internasional berdasarkan Statuta Mahkamah.10 

Kejahatan terorisme merupakan salah satu dari kejahatan transnasional. 

Kejahatan transnasional merupakan fenomena sosial yang melibatkan orang, 

tempat dan kelompok, yang juga dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain: 

faktor sosial, faktor budaya, dan faktor ekonomi. Akibatnya, berbagai negara 

cenderung memiliki definisi kejahatan transnasional yang sangat berbeda 

tergantung pada filosofi tertentu. Menurut Martin dan Romano:11 

                                                           
10 Lihat Pasal 16 Ayat (1) Konvensi Roma 1988 Tentang Pemberantasan Tindakan Ilegal Terhadap 

Keselamatan Navigasi Maritim. 
11 Oentoeng Wahjoe, Perkembangan Tindak Pidana Internasional dan Proses Penegakannya, 

Jakarta: Erlangga, hlm. 30 yang dikutip dari Wira Yudha Nugraha, Tinjauan Yuridis Tentang 

Perompakan Kapal Laut Di Perairan Somalia, Skripsi, Medan: Fakultas Hukum Universitas 

Sumatera Utara, 2012, hlm. 2. 
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“transnational crime may be defined as the behavior of on going organizations 

that involves two or more nations, with such behavior being defined as criminal by 

at least one of these nations.”12 

 

Sedangkan perompakan kapal merupakan salah satu dari tindak kejahatan 

maritim. Kejahatan maritim atau maritime crime secara garis besar merupakan 

kejahatan yang terjadi di perairan, umumnya di wilayah kepulauan seperti di selat, 

laut, dan samudera. Secara definisi utuh sebenarnya masih sangat luas karena setiap 

tindakan yang dilakukan di perairan dan sekitarnya dan ada pihak kerugian maka 

dapat dikatakan kejahatan maritim. Maritime crime adalah suatu jenis kejahatan 

yang melibatkan wilayah perairan sebagai alat, saluran, dan sumber daya dalam 

melakukan tindak kejahatan.13 

Masalah kejahatan perompakan atau pembajakan kapal di laut pada awal 

penanganannya sering terbentur pada perbedaan definisi. Istilah bajak laut sendiri 

memang memiliki beragam definisi yang umumnya lebih menekankan pada 

“aktivitas bajak laut yang dilakukan di laut lepas” kenyataan yang terjadi, banyak 

kasus pembajakan di laut yang justru terjadi di wilayah perairan laut territorial.14 

                                                           
12 Terjemahan bebas penulis: “Kejahatan lintas negara dapat didefinisikan sebagai prilaku 

organisasi yang sedang berlangsung yang melibatkan dua atau lebih negara dengan prilaku seperti 

yang di definisikan sebagai kriminal oleh setidaknya satu dari negara-negara.” 
13http://alalamuliba.blogspot.co.id/2012/11/maritime-crime.html Penulis berlatar belakang 

pendidikan ilmu sosial dan politik jurusan kriminologi dari Universitas Indonesia, diakses pada 

Senin, 27 Februari 2017. 
14 Fredy B. L. Tobing, “Peran Negara dalam Menangani Isu Bajak Laut yang Bersifat 

Transnasional di Asia Tenggara”, Jurnal Hukum Internasional, Depok: Lembaga Pengkajian 

Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 156 yang dikutip dari 

Ario Triwibowo Yudhoatmojo, Penerapan Yuridiksi Universal untuk Menanggulangi dan 

Mengadili Pembajakan di Laut Berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-

Bangsa dalam Kasus Pembajakan di Teluk Aden, Tesis, Salemba: Universitas Indonesia, 2010, 

hlm.9. 

http://alalamuliba.blogspot.co.id/2012/11/maritime-crime.html
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Pembajakan dapat terjadi disebabkan oleh faktor ekonomi, yaitu kemiskinan, 

tingginya tingkat pengangguran akan sangat mudah untuk merekrut penganggur 

menjadi anggota kelompok kriminal atau pemberontak dan tentu saja pembajakan 

kapal internasional. Sebuah buku berjudul “Flying the Black Flag, a Brief history 

of Piracy” yang ditulis oleh Alfred S. Bradford, disebutkan bahwa mengapa 

pembajakan dilakukan karena disebabkan oleh: pertama, kemiskinan yang 

disebabkan oleh kehilangan lahan-lahan garapan atau alat-alat produksi di daratan, 

hal itu dipelajari dari sejarah pembajakan sejak era Yunani kuno, Viking, bajak laut 

Mediterania kuno, bajak laut di Karibia, sampai Afrika bahkan China. Kedua, 

karena keahlian melaut terutama ketika mereka para pelaut itu mengalami 

kemiskinan dan tentu saja ada kesempatan. Ketiga, adanya kesempatan untuk 

melakukan itu sebagaimana logika kriminalitas yang dipercaya bahwa sebagian 

besar terjadi bukan karena diniatkan, namun karena ada kesempatan. Kesempatan 

yang dimaksud tentu lebih ditentukan keberadaannya karena dorongan kebutuhan 

melanda ditengah-tengah kemiskinan ditambah dengan kemampuan melaut. 

Keempat, perompakan juga disebabkan adanya ”persenan” atau pembagian hasil 

jarahan atau perompakan jika ada pihak ketiga yang sebenarnya ”bermain” dalam 

peristiwa perompakan. Kelima, adanya situasi kondisi kritis misalnya disebabkan 

oleh tragedi konflik penuh kekerasan yang dialami masyarakat tertentu sehingga 

memaksa mereka tersingkir dari arena dimana konflik dan kekerasan terjadi. 

Keenam, karena alasan bertahan atau pertahanan diri.15 

Selain yang telah disebutkan diatas, pembajakan juga dapat terjadi karena 

adanya kelompok-kelompok pembajak yang berada di sekitar wilayah pembajakan 

                                                           
15http://himashiunand.blogspot.co.id/2011/05/mengapa-perompakan-terus-terjadi.html diakses 

pada Selasa, 28 Februari 2017. 

http://himashiunand.blogspot.co.id/2011/05/mengapa-perompakan-terus-terjadi.html
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dilakukan. Jalur yang strategis juga merupakan faktor terjadinya pembajakan. Batas 

wilayah negara yang masih belum jelas juga menjadi salah satu faktor terjadinya 

pembajakan karena akan menimbulkan konflik yang dengan begitu mudahnya 

pembajak dapat melakukan pembajakan. 

Perairan Indonesia merupakan jalur lintas perdagangan yang strategis dan 

merupakan negara berkembang yang sedang menghadapi Masyarakat Ekonomi 

ASEAN (MEA). MEA adalah bentuk integrasi ekonomi regional. Tujuan utama 

MEA adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang 

mana terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran 

modal yang lebih bebas16, sehingga Indonesia khawatir akan terjadi tindak 

kejahatan perompakan atau pembajakan karena dengan mudahnya setiap orang 

keluar masuk ke Indonesia dengan bebas. Tidak hanya Indonesia, namun negara-

negara ASEAN juga mengkhawatirkan mengenai kejahatan perompakan atau 

pembajakan sehingga, mereka berusaha melakukan berbagai kerjasama untuk 

menanggulangi peristiwa perompakan tersebut dengan melakukan berbagai 

kerjasama keamanan, yang telah ada sebelumnya maupun yang baru terbentuk 

setelah mulai merebaknya peristiwa perompakan atau pembajakan, antara lain 

ASEAN Security Community (ASC); ASEAN Ministerial Meeting on Transnational 

Crime; Asean Centre for Combating Transnational Crime (ACTC); dan ASEAN 

Regional Forum (ARF), namun berbagai kerjasama tersebut tidak mampu 

memenuhi keinginan ASEAN dalam memerangi segala bentuk tindak kejahatan 

terorisme salah satunya perompakan atau pembajakan. Hal ini menyebabkan para 

                                                           
16 Dwi Siswaningsih, “Peluang dan Tantangan Indonesia Pasar Bebas ASEAN Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA)”, Warta Ekspor, Edisi Januari, Jakarta: Kementerian Perdagangan 

Republik Indonesia, 2015, hlm. 3. 
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pemimpin ASEAN membentuk suatu kerjasama keamanan yang berupa rumusan 

hukum pada tanggal 13 Januari tahun 2007 disaat berlangsungnya KTT ASEAN 

ke-12 di Cebu, Filipina. Kerjasama tersebut berupa konvensi ASEAN dalam 

perlawanan terhadap terorisme atau yang lebih dikenal dengan ASEAN Convention 

on Counter Terrorism (ACCT).17 Tujuan adanya konvensi dijelaskan dalam Pasal 

1 ACCT bahwa  

“Konvensi ini akan memberikan kerangka kerja sama kawasan untuk memberantas, 

mencegah, dan menghentikan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya, 

dan untuk mempererat kerja sama antar lembaga penegak hukum dan otoritas yang 

relevan dari para Pihak dalam memberantas terorisme.” 

 

Konvensi ASEAN dalam perlawanan terhadap terorisme terdiri dari 23 pasal. 

Tujuan konvensi ini sesuai dengan Pasal 1 yaitu akan memberikan kerangka kerja 

sama kawasan untuk memberantas, mencegah, dan menghentikan terorisme dalam 

segala bentuk dan manifestasinya, dan untuk mempererat kerja sama antar lembaga 

penegak hukum dan otoritas yang relevan dari para Pihak dalam memberantas 

terorisme. Konvensi ini memberlakukan perlakuan yang adil bagi siapa pun yang 

ditahan atau yang dikenai tindakan-tindakan lain atau proses sesuai dengan 

Konvensi ini, termasuk pemenuhan semua hak dan jaminan selaras dengan 

peraturan perundang-undangan dari pihak di wilayah orang tersebut berada dan 

ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku termasuk hukum hak asasi 

manusia internasional.18 

Sebelum adanya ACCT, ASEAN sudah membentuk ASEAN Maritime Forum 

(AMF) lebih dahulu sebagai upaya kerjasama multilateral yang dikarenakan, 

kompleksitas masalah maritim di kawasan Asia Tenggara telah dianggap sebagai 

                                                           
17 http://repository.upnyk.ac.id/3838/1 diakses pada Jumat, 30 Oktober 2016. 
18 Lihat Pasal 8 Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. 
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salah satu keprihatinan utama ASEAN. Deklarasi ASEAN Concord II (Bali 

Concord II) yang ditandatangani oleh Pemimpin ASEAN di Bali, Indonesia pada 

tanggal 7 Oktober 2003, menegaskan bahwa isu-isu maritim dan keprihatinan yang 

lintas-batas di alam, dan karena itu harus ditangani secara regional secara holistik, 

terpadu dan komprehensif. Pertemuan AMF ini dilakukan pertama kali di Surabaya 

pada tanggal 28-29 Juli 2010.19 

Tindak pidana pembajakan kapal oleh teroris yang selama ini terjadi telah 

menggangu kemanusian, keamanan, dan ketertiban masyarakat, serta telah menjadi 

ancaman serius terhadap kedaulatan negara sehingga perlu dilakukan pencegahan 

dan pemberantasan tindak kejahatan pembajakan guna memelihara kehidupan yang 

aman, damai, dan sejahtera. Peristiwa pembajakan kapal berbendara Indonesia di 

perairan Filipina yang merupakan anggota ASEAN dan kepemilikan kapal yang 

dibajak adalah kepemilikan Indonesia yang juga merupakan anggota ASEAN maka 

bagaimana Indonesia dan Filipina yang merupakan negara anggota ASEAN 

menyelesaikan kasus tersebut melalui kerjasama yang ada pada ASEAN. 

Penulis tertarik untuk membahas mengenai pemberantasan pembajakan kapal di 

perairan Filipina berdasarkan ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) 

karena berdasarkan ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) Pasal 2 ayat 

(1) kejahatan menurut ACCT berpanutan pada pengertian kejahatan menurut 

beberapa konvensi dan protokol yang salah satunya Konvensi Roma 1988 yang 

mengatur mengenai pemberantasan tindakan illegal terhadap keselamatan navigasi 

                                                           
19http://www.kemlu.go.id/en/berita/siaran-pers/Pages/1st-Meeting-Of-Asean-Maritime-Forum-

AMF.aspx diakses pada Jumat, 24 Maret 2017. 

http://www.kemlu.go.id/en/berita/siaran-pers/Pages/1st-Meeting-Of-Asean-Maritime-Forum-AMF.aspx
http://www.kemlu.go.id/en/berita/siaran-pers/Pages/1st-Meeting-Of-Asean-Maritime-Forum-AMF.aspx
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maritim. Berdasarkan Konvensi Roma 1988 Pasal 3 ayat (1) yang dimaksud dengan 

kejahatan yaitu: 

a) Merebut atau latihan kontrol atas kapal dengan kekerasan atau ancaman atau 

bentuk intimidasi lainnya; atau 

b) Melakukan tindakan kekerasan terhadap orang di atas kapal jika tindakan 

yang mungkin membahayakan keselamatan navigasi kapal itu; atau 

c) Menghancurkan kapal atau menyebabkan kerusakan kapal atau muatannya 

yang kemungkinan akan membahayakan navigasi aman kapal itu; atau 

d) Tempat atau menyebabkan untuk ditempatkan di kapal, dengan cara apapun, 

perangkat atau zat yang kemungkinan akan menghancurkan kapal itu, atau 

menyebabkan kerusakan kapal atau muatannya yang membahayakan atau 

mungkin membahayakan navigasi aman kapal itu; atau 

e) Menghancurkan atau serius merusak fasilitas navigasi maritim atau serius 

mengganggu operasi mereka, jika ada tindakan tersebut mungkin 

membahayakan navigasi aman dari kapal; atau 

f) Mengkomunikasikan informasi yang dia tahu palsu, sehingga membahayakan 

navigasi yang aman dari kapal; atau 

g) Melukai atau membunuh orang, sehubungan dengan komisi atau komisi 

percobaan tindak pidana yang ditetapkan dalam sub-ayat (a) sampai (f). 

 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis-pun bermaksud untuk 

menulis skripsi dengan judul “Pemberantasan Pembajakan Kapal Di Perairan 

Filipina Berdasarkan ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pengaturan regional kerjasama ASEAN dalam memberantas 

kejahatan pembajakan kapal? 

2. Bagaimanakah upaya penyelesaian pemberantasan pembajakan di wilayah 

perairan Filipina? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
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1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini, yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaturan regional kerjasama ASEAN dalam 

memberantas kejahatan pembajakan kapal. 

2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian pemberantasan pembajakan di wilayah 

perairan Filipina. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis, sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum 

internasional dan memberikan kontribusi pada Hukum Internasional 

khususnya mengenai pemberantasan pembajakan kapal di perairan Filipina 

berdasarkan ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT). 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menanggapi 

pemberantasan pembajakan kapal di perairan Filipina berdasarkan ASEAN 

Convention on Counter Terrorism (ACCT). Penelitian ini juga diharapkan 

dapat bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi untuk dapat 

diketahui dengan lebih jelas pemberantasan pembajakan kapal di perairan 

Filipina berdasarkan ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT). 
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D. Ruang Lingkup 

Mengingat luasnya permasalahan mengenai penelitian terhadap pemberantasan 

pembajakan, maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian pada 

pemberantasan pembajakan kapal di perairan Filipina berdasarkan ASEAN 

Convention on Counter Terrorism (ACCT). 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

Bab I. Pendahuluan 

Bagian ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup, dan sistematika penulisan. 

Bab II. Tinjauan Pustaka 

Bagian ini menguraikan pengertian-pengertian konsepsi kerjasama internasional, 

konsepsi kejahatan dalam perspektif Hukum Internasional, dan gambaran umum 

ASEAN yang akan digunakan untuk membantu memahami dalam analisis 

permasalahan yang akan diteliti. 

Bab III. Metode Penelitian 

Bagian ini menguraikan mengenai pendekatan masalah, sumber data, prosedur 

dan pengumpulan data serta analisis data. Bagian ini merupakan bagian yang 

menunjukkan bagaimana penelitian ilmiah dilakukan, sehingga tidak menyalahi 

prosedur suatu penelitian ilmiah yang merupakan persyaratan pokok untuk 

menemukan kebenaran ilmiah. 
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Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bagian ini merupakan pembahasan mengenai pengaturan regional kerjasama 

ASEAN dalam memberantas pembajakan kapal di perairan Filipina dan upaya 

penyelesaian pemberantasan pembajakan di perairan Filipina sesuai dengan 

rumusan masalah yang ada pada Bab I. 

Bab V. Kesimpulan dan Saran 

Bagian ini mengenai penarikan kesimpulan dari jawaban permasalahan dan saran 

yang diberikan sebagai rekomendasi yang diajukan dengan berdasarkan penarikan 

kesimpulan tersebut. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Kerjasama Internasional 

1. Pengertian Kerjasama Internasional 

Kerjasama secara internasional dilakukan guna untuk memenuhi kebutuhan 

negara tersebut yang tidak ada dalam negaranya. Kerjasama internasional yaitu 

kerjasama antara negara-negara di dunia dan tidak terbatas dalam satu kawasan.20 

Kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi 

juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga 

internasional.21 Negara-negara yang melakukan kerjasama internasional 

mempunyai tujuan bersama atau kepentingan bersama karena, ketidakberadaan 

kepentingan bersama di dalam kerjasama, merupakan sesuatu hal yang mustahil.22 

Kerjasama internasional dapat dilihat melalui pendekatan hukum dan 

pendekatan politik. Kerjasama internasional melalui pendekatan hukum adalah 

hubungan antar bangsa yang memiliki tujuan berlandaskan kepentingan nasional. 

Kerjasama internasional terdiri dari, seperangkat aturan, prinsip-prinsip, norma-

                                                           
20Anik Widiastuti dan Taat Wulandari, Kerjasama Internasional, Yogyakarta: Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2012, hlm. 32 
21Zulkifli, Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara 

(Studi Kasus Indonesia), Tesis, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm. 19. 
22Robert O Keohane, Noeliberal Institutionalsm a Perspektif in World Politics, in International 

Institutions and State Power, 1983, hlm. 3 yang dikutip dari Starlet Rallysa Injaya, Kerjasama 

Internasional Indonesia dan Jepang: Peran Jepang Terhadap Isu Deforestasi di Indonesia dalam 

Skema Asia Forest Partnership (AFP) Periode 2006-2011, Skripsi, Jakarta: Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah, 2013, hlm. 9. 
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norma, dan prosedur pembuat keputusan yang mengatur jalannya rezim 

internasional.23 Kerjasama internasional melalui pendekatan politik yaitu 

kebijakan yang diambil oleh suatu negara dianggap oleh negara lain sebagai 

memfasilitasi peencapaian tujuan mereka, sebagai hasil dari proses koordinasi 

kebijakan. Koordinasi kebijakan merupakan proses interaksi politik dalam 

berbagai bentuknya, negosiasi, mediasi, dan bargaining.24 

Melakukan kerjasama, sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama, 

yaitu: Pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-

masing anggota yang terlibat, tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat 

dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula. Kedua, adanya keputusan 

bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul, untuk mencapai keputusan 

bersama diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. 

Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi daripada komitmen.25 

2. Bentuk-Bentuk Kerjasama 

Adanya bentuk-bentuk dari kerjasama, Dr. Budiono26 mengelompokkan 

kerjasama internasional dalam empat bentuk. Pertama, kerjasama global, dimana 

                                                           
23Lisa L. Martin, Neo Liberalism dalam International Relations Theories: Discipline and 

Diversity, Oxford: Oxford University Press, 2007, hlm. 11 yang dikutip dari Starlet Rallysa Injaya, 

Kerjasama Internasional Indonesia dan Jepang: Peran Jepang Terhadap Isu Deforestasi di 

Indonesia dalam Skema Asia Forest Partnership (AFP) Periode 2006-2011, Skripsi, Jakarta: 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2013, hlm.9. 
24Nanang Pamuji Mugasejati, “Konsep Legalisasi dalam Politik Kerjasama Internasional”, Jurnal 

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 10 Nomor 2, 2006, hlm. 126. 
25Sjamsumar Dam dan Riswandi, Kerja Sama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa 

Depan, Jakarta: Pustaka Relajar, 1995, hlm. 16 yang dikutip dari Zulkifli, Kerjasama 

Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara (Studi Kasus Indonesia), 

Tesis, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012, hlm. 20. 
26Dr.Budiono atau Dr.phil. Budiono Kusumohamidjojo merupakan Guru Besar di Universitas 

Parahyangan, Bandung. Beliau juga merupakan dosen Fakultas Filsafat di Universitas 

Parahyangan. Beliau pernah mengajar Filsafat Hukum dan Contract Drafting pada Program 

Pascasarjana, Universitas Parahyangan, Bandung, serta dosen Filsafat Hukum pada Program 

Pascasarjana di Universitas Indonesia dan Universitas Pelita Harapan, Jakarta. 
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sejarah kerjasama ini dapat ditelusuri dari terbentuknya kerjasama Westphalia 

(1648) dan merupakan akar kerjasama global. Selanjutnya terbentuk kerjasama oleh 

negara-negara yang mengalami dampak akibat pecahnya PD I dan II dan kemudian 

tanggal 26 Juni 1945 sebuah perjanjian San Fransisco yang merupakan titik tolak 

dari berdirinya PBB yang merupakan forum kerjasama global. Kedua, kerjasama 

regional, merupakan kerjasama antarnegara yang secara geografis letaknya 

berdekatan. Selain kedekatan geografis, kesamaan pandangan politik dan 

kebudayaan maupun struktur produktifitas ekonomi juga turut menentukan 

terwujudnya suatu kerjasama. Ketiga, kerjasama fungsional, dimana kerjasama ini 

tidak dapat dilepaskan dari power. Kerjasama ini berangkat dari prakmatisme 

pemikiran yang mensyaratkan adanya kemampuan pada masing-masing mitra 

kerjasama. Keempat, kerjasama ideologi. Kerjasama ini lebih banyak dipakai oleh 

kelompok kepentingan yang ingin berusaha mencapai tujuannya dengan 

memanfaatkan berbagai kemungkinan yang terbuka di forum global.27 

3. Kerjasama dalam Organisasi Internasional 

Kerjasama dalam organisasi internasional meliputi kerjasama pertahanan dan 

keamanan dan kerjasama fungsional (yang memiliki berbagai bidang kerjasama).28 

Kerjasama pertahanan atau keamanan misalnya IMO (International Maritime 

Organization) dan IMB (International Maritime Bureau). Kerjasama fungsional 

misalnya ASEAN. 

                                                           
27Kusumohamidjojo Budiono, Hubungan Internasional, Kerangka Analitis, Jakarta: Bina Cipta, 

1987, hlm. 62 yang dikutip dari Eka Fankosta, Kerjasama Internasional (Studi Kasus: 

Kepentingan Indonesia Terhadap ASEAN – China Free Trade Area), Skripsi, Medan: Universitas 

Sumatera Utara, 2011, hlm. 17. 
28http://staffnew.uny.ac.id/upload/197712152010122002/pendidikan/ORGANISASI+INTERNASI

ONAL.pdf yang diakses pada Minggu, 16 April 2017. 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/197712152010122002/pendidikan/ORGANISASI+INTERNASIONAL.pdf
http://staffnew.uny.ac.id/upload/197712152010122002/pendidikan/ORGANISASI+INTERNASIONAL.pdf
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Salah satu dari kerjasama pertahanan dan keamanan yaitu IMO. IMO 

merupakan salah satu badan organisasi internasional yang mengatur tentang 

perompakan di dunia.29 Kekhawatiran akan tindakan melanggar hukum yang 

mengancam keselamatan kapal dan penumpang kapal dan awak kapal pada tahun 

1980-an, IMO mengadakan sebuah koferensi pada Maret 1988 di Roma. Dalam 

konferensi ini lahirlah sebuah Konvensi Pemberantasan Tindakan Melawan Hukum 

terhadap Keselamatan Navigasi Maritim (Konvensi Roma 1988).30 

Adapun IMB sebagai suatu organisasi maritim (non government) yang 

didirikan oleh International Chambers of Commerce (ICC) dan didukung oleh 

suatu industri maritim yang mempunyai kepentingan besar terhadap keselamatan 

pelayaran di laut. Data-data IMB selalu dijadikan rujukan di dunia maritim 

internasional. IMB tidak memiliki aturan secara khusus tentang pemidanaan para 

perompak, tatapi IMB memiliki Pusat Pelaporan Pembajakan yang bertugas untuk 

memberikan informasi kepada negara pemilik kapal agar dapat melakukan 

penegakan hukum terhadap aksi tersebut.31 

ASEAN atau Association of South East Asian Nations juga salah satu dari 

kerjasama fungsional. ASEAN merupakan bentuk kerjasama regional antara 

negara-negara Asia Tenggara yang memiliki berbagai bidang kerjasama yaitu 

bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya.  

 

 

                                                           
29 Wira Yudha Nugraha, Tinjauan Yuridis …., Op.cit., hlm. 37. 
30 Ibid, hlm. 40. 
31 Ibid, hlm. 42-43. 
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B. Aspek Hukum Internasional dalam Konsepsi Kejahatan Di Wilayah 

Perairan 

1. Pengertian Kejahatan 

Kejahatan dalam bahasa Inggris “crime” dan kejahatan dalam bahasa Belanda 

“Misdaad” yang berarti kelakuan atau perilaku kejahatan, atau perbuatan 

kejahatan. Secara etimologi kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang 

bertentangan dengan moral kemanusiaan. Kejahatan merupakan suatu perbuatan 

atau tingkah laku yang sangat ditentang oleh masyarakat dan paling tidak disukai 

oleh rakyat.32 Kejahatan juga diartikan sebagai Rechtsdelicten, artinya perbuatan 

yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu 

diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak.33 

Kejahatan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 

Pengertian kejahatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  

Beberapa pengertian-pengertian kejahatan menurut pendapat sarjana-sarjana 

terkenal, antara lain:34 

1. Paul W. Tappan 

Kejahatan adalah the criminal law (statutory or case law) commited without 

defense or execuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor. 

                                                           
32Rinaldy Amrullah, Heni Siswanto, dkk, Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP, Bandar Lampung: 

Justice Publisher, 2015, hlm. 102. 
33Tri Andrisman, Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta 

Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013, Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja 

(AURA), 2013, hlm. 77. 
34Rinaldy Amrullah, Heni Siswanto, dkk, Tindak Pidana…, Op.cit., hlm. 102. 



19 
 

2. Huge D. Barlow 

Kejahatan adalah act that violates a human the criminal law. 

3. Van Bemmelen 

Kejahatan adalah tiap kelakuan yang tidak bersifat susila dan merugikan, yang 

menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat 

tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyalakan 

penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan senjata yang 

diberikan karena kelakuan tersebut. 

4. Kampe 

Suatu kejahatan itu dapat dipengaruhi oleh perasaan sebagian besar dari 

masyarakat apa yang merugikan, tidak pantas, dan tidak merugikan. 

Kejahatan internasional dibagi dalam beberapa tingkatan. M. Cherif 

Bassioouni membagi tingkatan kejahatan internasional menjadi tiga, yaitu:35 

1. Kejahatan internasional yang disebut juga sebagai “international crimes” 

adalah bagian dari jus cogens. Tipikal dan karakter “international crime” 

berkaitan dengan perdamaian dan keamanan manusia serta nilai- nilai 

kemausiaan yang fundamental. Termasuk dalam “international crime” antara 

lain adalah genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. 

2. Kejahatan internasional yang disebut sebagai “international delicts”. Tipikal 

dan karakter “international delicts” berkaitan dengan kepentingan 

internasional yang dilindungi meliputi lebih dari satu negara atau korban dan 

                                                           
35Eddy O.S. Hiariej, Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap HAM, Jakarta: 

Erlangga, 2010, hlm. 3-4 yang dikutip dari Enriko Abianto Tobing, Eksistensi Konvensi 

Internasional Tentang Terorisme Ditinjau Dari Hukum Pidana Nasional, Skripsi, Medan: 

Universitas Sumatera Utara, 2015, hlm. 3. 
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kerugian yang timbul berasal lebih dari satu negara. Termasuk dalam 

“international delicts” adalah pembajakan pesawat udara, pembiayaan 

terorisme, perdagangan obat-obatan terlarang secara melawan hukum, dan 

kejahatan terhadap petugas PBB. 

3. Kejahatan internasional yang disebut dengan istilah “international 

infractions”. Hukum pidana internasional secara normatif, “international 

infractions” tidak termasuk dalam kategori “international crime” dan 

“international delicts”. Kejahatan yang tercakup dalam “international 

infraction” antara lain adalah pemalsuan dan peredaran uang palsu serta 

penyuapan terhadap pejabat publik asing. 

 

2. Jenis-Jenis Kejahatan Internasional Di Wilayah Perairan 

Beberapa macam kejahatan dalam hukum internasional yang akan peneliti 

bahas, antara lain: 

a. Kejahatan Transnasional (Terorisme) 

Munculnya kejahatan-kejahatan yang beraspek internasional yang disebut 

sebagai kejahatan transnasional atau transnational crime. Istilah transnasional 

sendiri dalam kepustakaan hukum internasional pertama kali diperkenalkan 

oleh Phillip C. Jessup. Jessup menjelaskan bahwa selain istilah hukum 

internasional atau international law, digunakan pula istilah hukum 

transnasional atau transnational law yang dirumuskan, semua hukum yang 

mengatur semua tindakan atau kejadian yang melampaui batas teritorial suatu 
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Negara.36 Kejahatan transnasional merupakan bagian dari kejahatan 

internasional yang mempunyai dampak melewati batas teritorial suatu Negara, 

kejahatan transnasional dapat dilakukan secara individual dan/atau kelompok 

atau terorganisir.37 

Louise L. Shelly mengatakan bahwa kelompok-kelompok transnational 

crime adalah:38 

a. Bermarkas besar di satu negara; 

b. Terlibat tindak kejahatan dalam satu atau terkadang beberapa negara 

yang kondisi pasarnya lebih menjanjikan; dan 

c. Melakukan tindakan gelap yang menyediakan kecilnya resiko 

penangkapan; 

Istilah terorisme mulai dikenal pada akhir abad ke-18 tertuju kepada aksi 

pemerintah untuk menjamin ketaatan masyarakatnya. Istilah terorisme saat ini 

cenderung digunakan untuk menyebut pihak-pihak yang mengusik pihak yang 

kuat. Terorisme sebenarnya telah ada berabad-abad yang lalu dalam bentuk 

                                                           
36Romli Atmasasmita, Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana 

Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997, hlm. 27 yang dikutip dari Zuandriza, Studi 

Tentang Kerjasama International Criminal Police Organization (ICPO-INTERPOL) Dengan Polri 

Dalam Menangkap Pelaku Kejahatan Yang Melarikan Diri Ke Luar Negeri, Skripsi, Medan: 

Univrsitas Sumatera Utara, 2012, hlm. 27. 
37Zuandriza, Studi Tentang Kerjasama International Criminal Police Organization (ICPO-

INTERPOL) Dengan Polri Dalam Menangkap Pelaku Kejahatan Yang Melarikan Diri Ke Luar 

Negeri, Skripsi, Medan: Univrsitas Sumatera Utara, 2012, hlm. 27. 
38Mohammad Irvan Olii, “Sempitnya Dunia, Luasnya Kejahatan? Sebuah Telaah Ringkas Tentang 

Transnational Crime”, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 4 No. I, September 2005, hlm. 24 

dikutip oleh John Broome dalam makalahnya yang berjudul “Transnational Crime in The Twenty-

First Century, disampaikan dalam the Transnational Crime Conference, penyelenggara Australian 

Institute of Criminology bekerjasama dengan Australian Federal Police Force dan Australia 

Customs Service, Canberra, Maret 2000, pp. 3. 
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kejahatan murni, yaitu berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk 

mencapai tujuan tertentu. 

Terorisme bermula dari fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian 

berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun 

oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap tiran. Tahun 1890-an 

terjadi aksi terorisme Armenia melawan pemerintah Turki yang berakibat pada 

pembunuhan masal terhadap warga Armenia. Aksi terorisme pada masa ini di 

identikan sebagai bagian dari gerakan “sayap kiri” yang berbasiskan ideologi.39 

Pasca Perang Dunia II berbagai pergolakan terus berlangsung dalam 

jangka waktu yang panjang. Konfrontasi negara adikuasa yang meluas menjadi 

konflik “Timur-Barat” dan menyeret beberapa negara berkembang ke 

dalamnya hingga menyebabkan timbulnya konflik “Utara-Selatan”. Konflik-

konflik regional antar negara selalu ada campur tangan dari pihak ketiga yang 

menyebabkan negara berkembang menjadi semakin labil hingga 

mengakibatkan rasa frustasi untuk menuntut hak-haknya. Terorisme 

berkembang dalam sengketa ideologi, fanatisme agama, perjuangan 

kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai 

cara dan sarana menegakkan kekuasaannya.40 

Pengertian terorisme masih dalam perdebatan, Amerika Serikat sendiri 

yang pertama kali mendeklarasikan “perang melawan teroris” belum 

memberikan definisi yang gamblang dan jelas sehingga semua orang bisa 

                                                           
39Loudewijk F Paulus, “Terorisme”, Buletin Balitbang Departemen Pertahanan Nasional, Volume 

V, Nomor 8, Juli 2002. 
40Ibid. 
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memahami makna sesungguhnya tanpa dilanda keraguan, tidak merasa 

didiskriminasikan serta termarjinalkan.41 

Terorisme berasal dari bahasa latin “terrere” yang berarti gemetar atau 

menggetarkan. Kata ‘terror’ juga dapat diartikan dengan kengerian. Istilah 

“terorisme” merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat 

sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan 

penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa.42 Terorisme dalam 

bahasa Inggris disebut “terrorism” yang berasal dari kata “terror”, dan 

pelakunya disebut “terrorist”. Oxford Paperback Dictionary menjelaskan 

pengertian “terror” secara bahasa sebagai “extreme fear” atau ketakutan yang 

luar biasa, “terrorism” berarti “use of violence and intimidation, especially for 

political purposes”.43 Black’s Law Dictionary mendefinisikan terorisme 

sebagai “the use or threat of violence to intimidate or cause panic, esp as a 

means of affecting political conduct.”44 

Kalangan pakar sosial politik Barat sendiri juga belum ada kesepakatan 

tentang definisi terorisme. J. Bowyer Bell misalnya mendefinisikan terorisme 

sebagai senjata kaum lemah yang paling ampuh. David Fromkin menyatakan 

bahwa “military action is aimed at physical destruction while terrorism aims 

at psychological consequences”. Brian Michael Jenkins melihat terorisme 

                                                           
41Abdul Wahid, et.al, Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Bandung: PT 

Refika Aditama, 2011, hlm. 21. 
42Rinaldy Amrullah, Heni Siswanto, dkk, Tindak Pidana… ,Op.cit., hlm. 93. 
43Asep Syamsul M. Romli, Demologi Islam: Upaya Barat Membasmi Kekuatan Islam, Jakarta: 

Gema Insani, 2000, hlm. 39. 
44Bryan A. Garner, Black’s Law Dictionary, ST. Paul, MINN: West Group, 2009, hlm. 1353. 
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sebagai “a new form of warfare”, dan Antal Deutch memandang terorisme 

sebagai “a low-cost type of warfare between major powers.”45 

Beberapa lembaga dan konvensi internasional mencoba mendefinisikan 

terorisme, sebagai berikut:46 

a. US Central Intelegency Agency (CIA)  

Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan 

pemerintah atau organisasi asing dan atau diarahkan untuk melawan 

negara, lembaga, atau pemerintah asing. 

b. US Federal Bureau of Investigation (FBI)  

Terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak sah atau kekerasan atas 

seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk 

sipil elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial politik. 

c. US Departmen of State and Defense 

Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen 

negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non 

kombatan. Terorisme internasional adalah terorisme yang melibatkan 

warga negara atau wilayah lebih dari satu negara. 

d. Convention Against Terrorist Bombing (1997) 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) konvensi ini teroris adalah orang-orang yang 

melakukan suatu kejahatan secara melawan hukum dan sengaja 

menyampaikan, menempatkan, menembakkan, atau meledakkan suatu 

bahan peledak, atau alat persenjataan lain di dalam, ke arah atau terhadap 

                                                           
45M. Riza Sihbudi, Menyandera Timur Tengah, Jakarta: Hikmah, 2007, hlm. 172-173. 
46Abdul Wahid, et.al, Op.cit., hlm. 24. 
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tempat-tempat yang digunakan untuk umum, suatu fasilitas negara atau 

pemerintah. 

e. Convention for the Supression of the Financing of Terrorism (1999) 

Berdasarkan Pasal 2 dalam konvensi ini menjelaskan bahwa suatu 

perbuatan dapat dikategorikan sebagai teroris jika dilakukan oleh seseorang 

yang dengan sengaja dan melanggar hukum, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, menyediakan sejumlah dana dengan tujuan untuk 

melaksanakan suatu tindakan yang mengakibatkan kematian atau luka 

berat bagi orang lain atau orang yang tidak terlibat aktif dalam situasi 

konflik bersenjata, dengan tujuan untuk mengintimidasi masyarakat atau 

memaksa suatu pemerintahan. 

f. Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) terorisme didefiniskan sebagai kejahatan yang 

ditujukan kepada suatu Negara atau dimaksudkan untuk menciptakan 

keadaan terror kepada orang-orang tertentu, sekelompok orang, atau 

masyarakat umum.47 

g. Arab Convention for the Suppression of Terrorism 

Berdasarkan Pasal 1 terorisme adalah setiap tindakan atau ancaman 

kekerasan apapun motif dan tujuannya, yang dilakukan untuk menjalankan 

agenda kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan kepanikan di 

tengah masyarakat, perasaan takut dengan melukai mereka atau 

mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan, atau bertujuan untuk 

                                                           
47Ari Wibowo, Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 64-

65. 



26 
 

menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta publik maupun pribadi, atau 

menguasai dan merampasnya, atau bertujuan untuk mengancam sumber 

daya nasional.48 

h. The OAU Convention on the Prevention and Combating of Terrorism 

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) terorisme didefiniskan sebagai berikut:49 

a. Setiap tindakan pelanggaran terhadap hukum pidana “negara anggota” 

dan yang mana bisa membahayakan kehidupan, fisik atau kebebasan, 

atau menyebabkan cedera serius atau kematian bagi seseorang, 

sejumlah orang atau sekelompok orang, atau menyebabkan/ dapat 

menyebabkan kerugian bagi harta, sumber daya alam, lingkungan, 

atau warisan budaya publik maupun pribadi dan diperhitungkan atau 

dimaksudkan untuk: 

(i) mengintimidasi, menakut-nakuti, memaksa, menekan, atau 

mempengaruhi pemerintah, badan, institusi, masyarakat 

umum atau kelompok masyarakat untuk melakukan atau tidak 

melakukan suatu tindakan, atau untuk mengikuti atau 

meninggalkan pandangan tertentu, atau untuk bertindak 

menurut prinsip-prinsip tertentu, atau 

(ii) mengganggu pelayanan publik, jasa layanan masyarakat yang 

sifatnya penting, atau untuk menciptakan kondisi yang darurat 

kepada public, atau 

(iii) menciptakan pemberontakan umum di sebuah Negara. 

b. Setiap promosi, sponsor, kontribusi, perintah, bantuan, hasutan, 

dorongan, usaha, ancaman, konspirasi, pengorganisasian atau 

perekrutan seseorang dengan maksud untuk melakukan suatu tindakan 

sebagaimana yang disebutkan diatas. 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme, menjelaskan bahwa terorisme adalah perbuatan melawan 

hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan 

bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta 

benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau 

suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi 

kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, 

                                                           
48Ibid. 
49Ibid. 
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lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, 

perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas 

internasional. 

Tidak adanya keseragaman dalam pendefinisian ini salah satunya 

dikarenakan terorisme merupakan objek yang dapat dilihat dari multi-

perspektif, seperti politik, sosiologi, kriminologi, hubungan internasional, 

psikologi, dan lain sebagainya, maka definisi terorisme tergantung darimana 

melihat sudut pandangnya.50 

Terorisme menurut penulis adalah kejahatan terorganisir yang dilakukan 

kepada Negara dan warga negara yang bukan dari negara asal pelaku dengan 

tujuan tertentu yang menggunakan cara menakut-nakuti atau kekerasan kepada 

masyarakat umum dengan kemungkinan hingga meninggal dunia dan atau 

merusak wilayah Negara tersebut. 

Terorisme secara faktual dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa dan 

perekonomian. Menurut Abdullah Sumhardi terorisme dapat menimbulkan 

bahaya kompleks, antara lain:51 

1. Kehidupan sosial dan masyarakat menjadi tertekan, tidak aman, dan selalu 

dihantui oleh kekhawatiran dalam melakukan aktivitas. Kondisi ini dapat 

mengakibatkan terlanggarnya hak-hak individu maupun kelompok dalam 

masyarakat. 

                                                           
50Ibid., hlm.57. 
51Abdullah Sumrahadi, “Kenali Potensi Teror dari Dalam Diri”, Kata pengantar dalam Walter 

Laqueur, The New Terrorism: Fanaticism and the Arms of Mass Destruction, Terjemah Toni 

Febrianto, New Terrorism: Fanatisme dan Senjata Pemusnah Masal, Yogyakarta: Juxtapos 

Research and Publication Study Club bekerjasama dengan Kreasi Wacana, 2005, hlm. 8. 
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2. Merusak sendi-sendi politik, karena politik dijadikan sebagai alat atau 

sarana untuk melakukan kejahatan oleh pihak tertentu serta kesewenang-

wenangan oleh penguasa. 

3. Kehidupan ekonomi menjadi carut marut karena sentiment pasar cenderung 

mengikuti perilaku dan kejadian politik nasional maupun internasional. 

Terjadinya terorisme di suatu wilayah menunjukkan bahwa keamanan 

suatu wilayah tersebut tidak aman sehingga kepercayaan pasar menjadi 

rendah. 

4. Terorisme mengakibatkan pengembangan atau pembumian nilai-nilai 

budaya menjadi menipis karena seolah budaya masayarakat larut dalam 

suasana anarkis. 

5. Kehidupan agama menjadi benda dalam bayang-bayang kekuasaan dan 

ketertindasan. Agama yang idealnya menjadi jalan untuk pembebasan dari 

penindasan justru menjadi sebaliknya karena adanya keberadaan terorisme 

yang bermotif agama. 

Terorisme yang dapat membahayakan nyawa dan perekonomian, maka 

ASEAN mengatur mengenai terorisme dalam ASEAN Convention on Counter 

Terrorism atau ACCT yang dapat dilihat dari tujuan dibentuknya konvensi ini 

terdapat pada Pasal 1 menyebutkan bahwa: 

“Konvensi ini akan memberikan kerangka kerja sama kawasan untuk 

memberantas, mencegah, dan menghentikan terorisme dalam segala bentuk 

dan manifestasinya, dan untuk mempererat kerja sama antar lembaga 

penegak hukum dan otoritas yang relevan dari para Pihak dalam 

memberantas terorisme.” 
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b. Kejahatan Maritim (Pembajakan Kapal) 

Pembajakan merupakan kejahatan maritim. Pembajakan dapat terjadi di 

udara, darat, dan lautan. Pembajakan (piracy) mulanya memiliki pengertian 

yang cukup sempit, yaitu setiap tindakan kekerasan yang dilarang yang 

dilakukan sebuah kapal pribadi terhadap kapal lain di laut lepas dengan tujuan 

untuk merampok (animo furandi). Pembajakan di Laut Lepas telah diatur 

berdasarkan kebiasaan internasional, karena dianggap telah mengganggu 

kelancaran pelayaran dan negara memiliki hak untuk melaksanakan 

yurisdiksinya berdasarkan hukum yang berlaku dalam negaranya.52 Pengertian 

pembajakan telah diatur dalam UNCLOS 1982 Pasal 101 tentang Batasan 

Pembajakan di Laut, yaitu: 

“Pembajakan di laut terdiri dari salah satu di antara tindakan berikut: 

(a) Setiap tindakan kekerasan atau penahanan yang tidak syah, atau setiap 

tindakan memusnahkan, yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak 

kapal atau penumpang dari suatu kapal atau pesawat udara swasta, dan 

ditujukan: 

(i) di laut lepas, terhadap kapal atau pesawat udara lain atau 

terhadap orang atau barang yang ada di atas kapal atau pesawat 

udara demikian; 

(ii) terhadap suatu kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu 

tempat di luar yurisdiksi Negara manapun; 

(b) Setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu 

kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta yang membuatnya 

suatu kapal atau pesawat udara pembajak. 

(c) Setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan 

yang disebutkan dalam sub-ayat (a) atau (b). 

Konvensi Jenewa l958 dalam Pasal l5 merumuskan pembajakan di laut 

yaitu bahwa:53 

                                                           
52J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, Edisi X, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 353. 
53Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional, Bandung: Binacipta, 1978, hlm. 224-225. 
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Pembajakan terdiri dari salah satu tindakan berikut: 

1. Setiap tindakan ilegal kekerasan, penahanan atau tindakan penyusutan, 

berkomitmen untuk tujuan pribadi oleh awak atau penumpang kapal swasta 

atau pesawat pribadi, dan diarahkan: 

a) Di laut lepas, terhadap kapal lain atau pesawat udara, atau terhadap 

orang atau properti di atas kapal atau pesawat udara; 

b) Terhadap kapal, pesawat udara, orang atau barang di suatu tempat di 

luar yurisdiksi Negara manapun. 

2. Setiap tindakan partisipasi sukarela dalam operasi pesawat terbang dengan 

mengetahui fakta yang membuatnya menjadi bajak laut-kapal atau pesawat 

udara. 

3. Setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan yang 

disebutkan di Ayat (1) atau Ayat (2) pasal ini. 

Seperti yang telah dikatakan Oppenheim Lauterpacht, arti mula-mula dan 

sesungguhnya dari pembajakan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan 

oleh suatu kapal partikelir (bukan kepunyaan suatu negara) di laut lepas 

terhadap suatu kapal lain dengan maksud untuk merampok, yaitu mencuri 

barang-barang dengan kekerasan (animus furandi).54 

Pembajakan di laut lepas merupakan tindak kejahatan internasional dan 

dianggap sebagai musuh setiap negara, serta dapat diadili dimanapun pembajak 

tersebut ditangkap tanpa memandang kebangsaannya. Pembajakan di laut lepas 

memang bersifat “crimes of universal interest”, sehingga setiap negara dapat 

menahan perbuatan yang dinyatakan sebagai pembajakan yang terjadi di luar 

wilayahnya atau wilayah negara lain yaitu di Laut Lepas, dan berhak 

melaksanakan penegakan yurisdiksi dan ketentuan-ketentuan hukumnya.55 

                                                           
54Wirjono Prodjodikoro, Hukum Laut Bagi Indonesia, Jakarta: Sumur Bandung, 1960, hlm. 27. 
55Louis Henkin, International Law, Cases and Materials, American Casebook Series, USA, ST. 

Paul Minn: West Publishing Co, l980, hlm. 387. 
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Pembajakan atau perompakan juga diatur dalam Konvensi Roma 1988 

tentang pemberantasan tindakan ilegal terhadap keselamatan navigasi maritim 

yang dijelaskan pada Pasal 3 bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan 

yang dengan sengaja merebut kapal dengan kekerasan, ancaman, atau 

intimidasi lainnya dengan membahayakan orang diatas kapal tersebut dengan 

melukai atau membunuh orang diatas kapal tersebut atau menghancurkan atau 

merusak kapal yang membahayakan sistem navigasi kapal tersebut.56 

Protokol 2005 untuk konvensi tentang Pemberantasan Tindakan Ilegal 

Terhadap Keselamatan Kejahatan Navigasi Maritim lahir sebagai 

pembaharuan dari Konvensi Roma 1988. Protokol ini ditandatangani di 

London, 14 Oktober 2005. Protokol ini dibuat dengan pertimbangan kerjasama 

antara Pemerintah, lembaga pemerintah, nasional dan pemerintah daerah dan 

industri pengiriman dan pelabuhan untuk mendeteksi ancaman keamanan dan 

mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap insiden keamanan yang 

mempengaruhi kapal atau fasilitas pelabuhan yang digunakan dalam 

perdagangan internasional.57 Protokol ini berisikan 24 pasal, adanya perubahan 

bunyi pasal, penambahan pasal, dan penghapusan pasal dari Konvensi Roma 

1988. 

Protokol 2005 untuk konvensi tentang Pemberantasan Tindakan Ilegal 

Terhadap Kejahatan Keselamatan Platform Tetap Berada Di Landas Kontinen 

yang ditandatangani di London, 14 Oktober 2005. Protokol ini yang hanya 

                                                           
56Lihat Pasal 3 Konvensi Roma 1988 tentang Pemberantasan Tindakan Ilegal Terhadap 

Keselamatan Navigasi Maritim. 
57Mukadimah Protokol 2005 Untuk Konvensi Tentang Pemberantasan Tindakan Ilegal Terhadap 

Kejahatan Keselamatan Navigasi Maritim. 
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berisi 13 pasal berisikan perubahan pasal, penambahan pasal, dan juga 

penghapusan pasal dari Konvensi Roma 1988. 

 

C. Gambaran Umum ASEAN 

1. Sejarah Berdirinya ASEAN 

ASEAN atau Association of South East Asian Nations merupakan organisasi 

regional wilayah Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya ASEAN, yaitu untuk 

mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan budaya 

di kawasan melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan 

untuk memperkuat dasar bagi masyarakat yang sejahtera dan damai Bangsa 

Bangsa Asia Tenggara; untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional 

dengan menghormati keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara 

negara-negara di wilayah dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB; 

untuk mempromosikan kolaborasi aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang 

menjadi kepentingan bersama di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah 

dan administrasi; untuk memberikan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas 

pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, profesional, teknis dan 

administratif; untuk berkolaborasi lebih efektif untuk pemanfaatan lebih besar dari 

pertanian dan industri mereka, perluasan perdagangan mereka, termasuk studi 

tentang masalah perdagangan komoditas internasional, peningkatan transportasi 

dan fasilitas komunikasi dan peningkatan standar hidup masyarakat mereka; untuk 

mempromosikan studi Asia Tenggara; dan untuk menjaga kerjasama yang erat dan 

menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional yang ada dengan 
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tujuan yang sama dan tujuan, dan menjelajahi semua jalan untuk kerjasama lebih 

dekat di antara mereka sendiri.58 

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, atau ASEAN, didirikan pada 

tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan penandatanganan 

Deklarasi ASEAN (Bangkok Declaration) oleh Bapak Pendiri ASEAN, yaitu 

Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Brunei Darussalam 

kemudian bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, Viet Nam pada tanggal 28 Juli 

1995, Lao PDR dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997 dan Kamboja pada 

tanggal 30 April 1999.59 

Persamaan nasib dan kondisi geo-politik dunia pada saat itu menjadi faktor 

sejarah berdirinya ASEAN. Adanya perang dingin antara blok barat dan blok 

timur, konflik internal yang timbul di negara-negara ASEAN serta ketegangan 

yang terjadi antara negara-negara ASEAN, telah menyadarkan para pemimpin 

negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kerjasama di antara mereka.60 

Sebelumnya sudah ada bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN (SEATO 

dan Maphilindo) namun, kerjasama tersebut mengalami kegagalan sehingga hal 

tersebut menjadi unsur penguat untuk membentuk sebuah organisasi regional 

yang mampu mengakomodikasi kepentingan negara-negara di Asia Tenggara. 

Pembentukan ASEAN pada awalnya tidak ditujukan untuk membuat sebuah 

organisasi supranasional yang memiliki kepentingan-kepentingan berbeda dari 

                                                           
58http://asean.org/asean/about-asean/ diakses pada Rabu, 28 September 2016. 
59Ibid. 
60Hilton Tarnama Putra dan Eka An Aqimuddin, Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN, 

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, hlm.26. 

http://asean.org/asean/about-asean/
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angota-anggotanya. Mantan Sekjen ASEAN, Rodolfo Severino Jr, dalam sebuah 

pidatonya di Universitas Sydney, Australia tahun 1998 menyatakan:61 

“ASEAN’s founders in 1967 intended ASEAN to be an association of all the states 

of Southeast Asia cooperating voluntarilyfor the common good, with peace and 

economic, social and cultural development its primary purposes. ASEAN is not 

and was not meant to be a supranational entity acting independentlyof its 

members. It has no regional parlieament or council of ministers with law-making 

powers, no power of enforcement, no judicial system.” 

 

Dibuatnya Piagam ASEAN yang berfungsi sebagai dasar yang kuat dalam 

mencapai Komunitas ASEAN dengan memberikan status hukum dan kerangka 

kelembagaan untuk ASEAN. ASEAN juga mengkodifikasikan norma, aturan dan 

nilai-nilai; menetapkan target yang jelas untuk ASEAN; dan menyajikan 

akuntabilitas dan kepatuhan. 

Piagam ASEAN mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008. Sebuah 

pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN diadakan di Sekretariat ASEAN di 

Jakarta untuk menandai peristiwa yang sangat bersejarah ini untuk 

ASEAN.Berlakunya Piagam ASEAN, maka selanjutnya akan beroperasi di bawah 

kerangka hukum baru dan membangun sejumlah organ baru untuk meningkatkan 

proses pembangunan masyarakat.  

Akibatnya, Piagam ASEAN telah menjadi kesepakatan yang mengikat secara 

hukum antara 10 Negara Anggota ASEAN. Hal ini juga akan didaftarkan dengan 

Sekretariat PBB, sesuai dengan Pasal 102, ayat 1 Piagam PBB.62 

 

 

 

                                                           
61Ibid. 
62http://asean.org/asean/asean-charter/diakses pada Selasa, 3 Januari 2016. 

http://asean.org/asean/asean-charter/
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2. ASEAN Community 

KTT ASEAN ke-9 tahun 2003, para pemimpin ASEAN memutuskan bahwa 

Komunitas ASEAN harus ditetapkan.Pada KTT ASEAN ke-12 pada bulan 

Januari 2007, para pemimpin menegaskan komitmen mereka yang kuat untuk 

mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 dan 

menandatangani Deklarasi Cebu tentang Percepatan Pembentukan Komunitas 

ASEAN pada tahun 2015.63 

Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar, yaitu Komunitas Politik dan 

Keamanan ASEAN, Komunitas Ekonomi ASEAN dan Komunitas Sosial dan 

Budaya ASEAN. Masing-masing pilar memiliki Blueprint sendiri, dan, bersama-

sama dengan Initiative for ASEAN Integration (IAI) Kerangka Kerja Strategis dan 

IAI Rencana Kerja Tahap II (2009-2015), mereka membentuk Roadmap untuk 

Komunitas ASEAN 2009-2015.64 

Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN atau ASEAN Politic-Security 

Community (APSC). Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN membangun apa 

yang telah dibangun selama bertahun-tahun di bidang kerjasama politik dan 

keamanan, para pemimpin ASEAN telah sepakat untuk membentuk Komunitas 

Politik-Keamanan ASEAN (APSC). APSC akan bertujuan untuk memastikan 

bahwa negara-negara di kawasan ini hidup damai dengan satu sama lain dan 

dengan dunia di lingkungan yang adil, demokratis, dan harmonis.65 

Para anggota Komunitas berjanji untuk mengandalkan secara eksklusif pada 

proses damai dalam penyelesaian perbedaan intra-regional dan menganggap 

                                                           
63Op.cit.,http://asean.org/asean/about-asean/ diakses pada Rabu, 28 September 2016. 
64Ibid. 
65http://asean.org/asean-political-security-community/ diakses pada Rabu, 28 September 2016. 

http://asean.org/asean/about-asean/
http://asean.org/asean-political-security-community/
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keamanan mereka sebagai dasarnya berhubungan dengan satu sama lain dan 

terikat oleh lokasi geografis, kesamaan visi dan tujuan. Ini memiliki komponen-

komponen berikut: perkembangan politik; membentuk dan berbagi norma; 

pencegahan konflik; resolusi konflik; pasca-konflik pembangunan perdamaian; 

dan menerapkan mekanisme. 

APSC Blueprint mengharapkan ASEAN menjadi komunitas berbasis aturan 

nilai-nilai dan norma-norma bersama; daerah kohesif, damai, stabil dan tangguh 

dengan tanggung jawab bersama untuk keamanan komprehensif; serta kawasan 

yang dinamis dan berwawasan ke luar dalam dunia yang semakin terintegrasi dan 

saling tergantung. 

APSC Blueprint dipandu oleh Piagam ASEAN dan prinsip-prinsip dan tujuan 

yang terkandung di dalamnya. Ini menyediakan peta jalan dan jadwal untuk 

membangun APSC pada tahun 2015. Hal ini juga menyisakan ruang untuk 

fleksibilitas untuk melanjutkan program / kegiatan di luar 2015 dalam rangka 

untuk mempertahankan signifikansi dan memiliki kualitas abadi.APSC Blueprint 

diadopsi oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ASEAN ke-14 pada tanggal 1 

Maret 2009 di Cha-am / Hua Hin, Thailand. 

 

3. Bentuk Kerjasama ASEAN di Wilayah Perairan 

Bentuk kerjasama ASEAN di wilayah perairan yaitu adanya ASEAN Maritime 

Forum atau AMF. Pembentukan AMF karena ada dorongan untuk merekatkan 

hubungan antara negara-negara di ASEAN yang sebelumnya hanya sebatas 

kerjasama ekonomi dan lebih pada kepentingan nasional.66  

                                                           
66Katinawati, Peran ASEAN Maritme Forum (AMF) dalam Keamanan Perairan Di Asia 

Tenggara, eJournal, Samarinda: Universitas Mulawarman, 2013, hlm.720. 
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Pembentukan AMF sangat penting karena dapat memberikan kontribusi bagi 

pembinaan pembentukan Komunitas ASEAN pada 2015. Pembentukan AMF 

melibatkan melibatkan seluruh negara-negara anggota ASEAN karna sebagian 

besar memiliki perbatasan maritim, dan hampir 80% dari wilayah ini terdiri dari 

dominan laut.67 Pembentukan AMF adalah salah satu tindakan penting yang harus 

dilakukan sesuai blueprint Komunitas Politik-Keamanan. Pembentukan AMF 

bertujuan sebagai komunikasi konflik di wilayah maritim seperti terorisme, 

trafficking, drug, perdagangan senjata, dan perompakan.68 

AMF dalam menjalankan perannya, membahas serangkaian masalah terkait 

bidang maritim seperti konektivitas maritim, dimana dalam hal ini diharapkan 

adanya pendiskusian dan pengidentifikasian kerjasama maritim yang dapat 

memberikan kontribusi bagi upaya peningkatan integrasi kawasan dalam 

Komunitas ASEAN serta memupuk rasa kebersamaan dalam hubungan budaya dan 

sejarah. Kerjasama pertahanan bersama dalam pengawasan perbatasan ini dapat 

menjadikan hubungan yang harmonis bagi setiap negara ataupun bilateral. 

Misalnya, kerjasama perairan patroli bersama di daerah perairan selat yang sering 

terjadi penyelundupan senjata, penangkapan ikan ilegal, perusakan laut secara 

ilegal, dan pengamanan sumber daya kelautan.69 

 

4. ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) 

ASEAN Convention on Counter Terrorism atau ACCT lahir dari 

diselenggarakannya KTT ASEAN ke-12 yang diadakan di Cebu, Filipina pada 

                                                           
67Ibid, hlm. 271. 
68Ibid. 
69Ibid, hlm. 275. 
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tanggal 13 Januari 2007. KTT ASEAN ke-12 dihadiri oleh para pemimpin ASEAN 

yang membentuk suatu kerjasama keamanan berupa rumusan hukum. 

Faktor dibentuknya ASEAN Convention on Counter Terrorism atau ACCT ini 

dikarenakan kerjasama keamanan sebelumnya yang telah dilakukan oleh ASEAN 

dianggap tidak efektif dan tidak mampu memenuhi keinginan ASEAN dalam 

memberantas tindak kejahatan terorisme. Sesuai dengan mukadimah dari konvensi 

ini mengingat pula bahwa terorisme, dalam segala bentuk dan manifestasinya, 

yang dilakukan di mana pun, kapan pun, dan oleh siapa pun, merupakan suatu 

ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan internasional dan tantangan 

langsung bagi pencapaian perdamaian, kemajuan, dan kesejahteraan ASEAN, dan 

perwujudan Visi ASEAN 2020. Tujuannya terdapat pada Pasal 1 yaitu  

“Konvensi ini akan memberikan kerangka kerja sama kawasan untuk 

memberantas, mencegah, dan menghentikan terorisme dalam segala bentuk dan 

manifestasinya, dan untuk mempererat kerja sama antar lembaga penegak hukum 

dan otoritas yang relevan dari para Pihak dalam memberantas terorisme” 

 

ASEAN Convention on Counter Terrorism atau ACCT berisikan 23 pasal. 

Ruang lingkup kejahatan sesuai dengan konvensi ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 

(1), yang menyatakan sesuai dengan konvensi-konvensi berikut: 

a. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, 

ditandatangani di Den Haag pada tanggal 16 Desember 1970; 

b. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil 

Aviation, disepakati di Montreal pada tanggal 23 September 1971; 

c. Convention on the Prevention and Punsihment of Crimes Against 

Internationally protected Persons, Including Diplomatic Agents, disepakati di 

New York pada tanggal 14 December 1973; 

d. International Convention Against the Taking of Hostages, disepakati di New 

York, tanggal 17 Desember 1979; 

e. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, disepakati di 

Wina, tanggal 26 Oktober 1979; 
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f. Protocol for the Suppression of Unlaful Act of Violence at Airports Serving 

International Civil Aviation, suplementary to the Convention for the 

Suppression of Unlawful Acts Against Safety of Civil Aviation, disepakati di 

Montreal, tanggal 24 Februari 1988; 

g. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of 

Maritime Navigation, disepakati di Roma , tanggal 10 Maret 1988; 

h. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed 

Platforms Located on the Continental Shelf, disepakati di Roma, tanggal 10 

Maret 1988; 

i. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings, 

disepakati di New York, tanggal 15 Desember 1997; 

j. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 

disepakati di  New York, tanggal 9 Desember 1999; 

k. International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, 

disepakati di New York, tanggal 13 April 2005; 

l. Amendment to the Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, 

disepakati di Wina, tanggal 8 Juli 2005; 

m. Protocol of 2005 to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts 

Against the Safety of Maritime Navigation, disepakati di London tanggal 14 

Oktober 2005; dan 

n. Protocol of 2005 to the Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against 

the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, disepakati di 

London, tanggal 14 Oktober 2005. 

Apabila Pihak bukan merupakan Pihak pada salah satu konvensi yang 

disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut maka perjanjian tidak dapat 

diberlakukan namun, Pihak dapat membuat pernyataan mengenai perjanjian 

tersebut.70 Pasal 3, Pasal 7, Pasal 9-12, dan Pasal 23 mengatur mengenai kewajiban 

Pihak, Pasal 8 dan Pasal 22 mengatur mengenai hak Negara, Pasal 13 dan 14 

mengatur mengenai ketentuan ekstradisi, Pasal 4 mengatur mengenai 

penghormatan kedaulatan, Pasal 5 mengatur mengenai ketentuan ketidakberlakuan 

konvensi ini, Pasal 18 mengatur mengenai kaitannya dengan konvensi 

internasional lainnya, Pasal 6 mengatur mengenai bidang kerjasama yang akan 

dilakukan, 20 dan Pasal 21 mengatur mengenai ketentuan pemberlakuan konvensi 

ini, dan Pasal 19 mengatur mengenai cara penyelesaian sengketa. 

                                                           
70Lihat Pasal 2 ayat (2) dan (3) ACCT. 
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III. METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian hukum normatif yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian terhadap data-data 

yang diperoleh dengan konvensi-konvensi dan diterapkan terhadap suatu 

permasalahan hukum tertentu71, dalam penelitian ini merujuk pada hukum 

internasional. 

Objek dalam penelitian ini adalah dokumen konvensi-konvensi dan bahan 

pustaka yang diharapkan peneliti dapat menyusun dan merumuskan masalah 

penelitian secara tepat. 

B. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan pendekatan yuridis normatif. Untuk itu diperlukan penelitian yang 

merupakan suatu rencana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. 

Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah. 

Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode atau cara yang 

dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka yang ada.72 

                                                           
71Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56. 
72Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2009, hlm. 13 
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C. Sumber Data 

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), 

dengan cara membaca, menelaah dan mengutip berbagai buku-buku, makalah, dan 

peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Data sekunder 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas 

(autoritatif)73 yang terdiri dari: 

a. Piagam ASEAN 

b. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 

c. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of 

Maritime Navigation, done at Rome, 1988 (Konvensi Roma 1988 Tentang 

Pemberantasan Tindakan Ilegal Terhadap Keselamatan Navigasi Maritim) 

d. ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT) 

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

f. Republic Act Number 9372 An Act to Secure the State and Protect Our 

People from Terrorism atau Human Security Act (HAS) of 2007 

 

                                                           
73Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 47. 
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2. Bahan Hukum Sekunder, semua publikasi tentang hukum yang merupakan 

dokumen yang tidak resmi,74 seperti buku, skripsi, surat kabar, artikel internet, 

hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum yang dapat mendukung 

pemecahan masalah dalam penelitian. 

3. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari:75 

a. Bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap 

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Ensiklopedia. 

b. Bahan-bahan di luar bidang hukum, seperti buku-buku, majalah-majalah, 

surat kabar di bidang komunikasi khususnya jurnalistik yang akan 

digunakan oleh penulis sebagai pelengkap maupun penunjang data 

penelitian. 

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu studi pustaka. 

Studi pustaka (library research) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, 

mencatat, mengutip dari berbagai literatur, peraturan, buku-buku, media masa dan 

bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang 

dilakukan. 

 

 

                                                           
74Ibid, hlm. 54. 
75Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 

2007, hlm. 52. 
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2. Metode Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh selanjutnya penulis akan mengolah data tersebut 

melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Identifikasi 

Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam 

penelitian ini. 

b. Editing  

Editing yaitu memeriksa data yang diperoleh untuk segera mengetahui apakah 

data yang diperoleh itu relevan dan sesuai dengan masalah. Selanjutnya apabila 

ada data yang salah akan dilakukan perbaikan dan terhadap data yang kurang 

lengkap akan diadakan penambahan. 

c. Klasifikasi Data 

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang 

telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.  

d. Sistematisasi data  

Sistematika data yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data ditentukan dan 

sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis. 

3. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis yaitu analisis kualitatif, 

penulis menjabarkan atau menguraikan dengan kata-kata secara terperinci sehingga 

membentuk uraian kalimat yang akan menggambarkan dan memaparkan hasil 

penelitian yang diperoleh penulis yang dapat dimengerti dan 

dipertanggungjawabkan. Analisis data dilakukan setelah melakukan pengolahan 
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data yang dimulai dengan membaca seluruh sumber lalu kemudiaan dipelajari dan 

ditelaah. 

Penulis juga melakukan interpretasi terhadap data yang diperoleh guna 

mendapatkan kesimpulan dan hasil penelitian yang diperoleh dan dari kesimpulan 

tersebut penulis dapat mengajukan saran. 

 



87 
 

 

 

 

V. PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Kerjasama ASEAN dalam memberantas kejahatan pembajakan yaitu 

melalui Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau ASEAN 

Convention on Counter Terrorism (ACCT) yang lahir di Cebu, Filipina 

pada Januari 2007 dalam KTT ke - 12 ASEAN. Kerjasama ASEAN dalam 

memberantas kejahatan pembajakan kapal tercantum pada Pasal 6 ACCT 

yang meliputi berbagai macam upaya kerjasama, dari 13 macam upaya 

kerjasama, Indonesia dan Filipina sudah melakukan 8 upaya yang terdapat 

pada point a untuk melakukan peringatan melalui pertukaran informasi, 

point b mencegah pendanaan dan memfasilitasi untuk tindak kejahatan, 

point c mencegah dan menindak pendanaan tindak kejahatan, point d 

melakukan pengawasan perbatasan yang efektif dan pengawasan 

penerbitan surat-surat identitas dan dokumen-dokumen perjalanan, point e 

menyelenggarakan pertemuan-pertemuan regional, point g meningkatkan 

kerja sama lintas batas, point h melakukan pertukaran data intelijen dan 

tukar-menukar informasi, dan point m memastikan yang terlibat dalam 

pendanaan, perencanaaan, persiapan atau yang melakukan tindak kejahatan 

atau membantu akan diajukan ke persidangan. ACCT ini juga memberikan 
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kewajiban dan tanggung jawab kepada setiap negara anggota ASEAN 

dalam memberantas kejahatan pembajakan kapal. 

2. Dalam kasus pembajakan yang terjadi antara Indonesia dan Filipina 

dilakukan dengan berbagai upaya berdasarkan ACCT yang dimulai dari 

soft diplomacy dengan pemerintah Filipina kemudian adanya pertemuan 

dengan Menteri Luar Negeri Filipina. Indonesia dan Filipina menyepakati 

perjanjian bilateral dengan menandatangani perjanjian tersebut untuk 

menanggulangi masalah pembajakan di perairan perbatasan kedua negara, 

salah satu isi perjanjian bilateral tersebut yaitu mengenai ketentuan 

pengawalan oleh kekuatan militer terhadap kapal berbendera Indonesia 

yang akan menuju Filipina, dan sebaliknya. Pembebasan para sandera 

merupakan hasil diplomasi total yang melibatkan berbagai elemen 

pemerintah selama enam bulan terakhir sejak kapal-kapal berbendera 

Indonesia di bajak oleh kelompok terorisme Abu Sayyaf. Penindakan 

pelaku dikembalikan kepada Otorita Filipina dan mengikuti peraturan 

nasional Filipina. Sesuai dengan peraturan nasional Filipina pelaku akan 

dikenakan pidana 40 tahun penjara, sesuai dengan bunyi Section 3 yaitu: 

“thereby sowing and creating a condition of widespread and extraordinary 

fear and panic among the populace, in order to coerce the government to 

give in to an unlawful demand shall be guilty of the crime of terrorism and 

shall suffer the penalty of forty (40) years of imprisonment, without the 

benefit of parole as provided for under Act No. 41 03, otherwise known as 

the Indeterminate Sentence Law, as amended.” 

 

B. Saran 

1. Diharapkan negara anggota ASEAN dapat melaksanakan upaya kerjasama 

ASEAN dalam memberantas kejahatan pembajakan kapal khususnya 

Indonesia dan Filipina yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat 
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akan bahayanya tindak kejahatan pembajakan kapal berdasarkan Pasal 6 

ayat (1) point f dan juga meningkatkan kerjasama dalam hal pengembangan 

data sesuai dengan point i serta meningkatkan penelitian dan 

pengembangan guna untuk memberantas kejahatan pembajakan kapal. 

Mendorong penggunaan telekonferensi dalam proses peradilan jika 

dimungkinkan. 

2. Diharapkan Indonesia dapat bekerjasama dengan negara lain dalam 

memberantas kejahatan pembajakan kapal sebelum kapal-kapal berbendera 

Indonesia dibajak oleh kelompok tertentu. 
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