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ABSTRAK

Pembajakan  yang  terjadi  di  Perairan  Somalia  dan  Teluk  Aden  telah 
memberikan  dampak  bagi  banyak  negara  khususnya  negara-negara  yang 
menggunakan jalur pelayaran di perairan tersebut.  Karena dampaknya yang luas 
terhadap banyak negara dan terus mengalami peningkatan maka dibutuhkan suatu 
solusi  internasional.  Salah  satunya  adalah  dibentuknya  Combined  Task  Force 
(CTF) 151 oleh  Combined Maritime Forces (CMF) pada awal 2009. CTF 151 
memiliki misi untuk menanggulangi pembajakan di Perairan Somalia dan Teluk 
Aden. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi CTF 151 
terhadap  pembajakan  di  Perairan  Somalia  dan  Teluk  Aden  ?.  Permasalahan 
tersebut  akan  di  analisis  dengan  menggunakan  teori  kerjasama  keamanan, 
kolaborasi dan kordinasi serta pemikiran Mahan mengenai sea power. Penelitian 
ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi 
kepustakaan dan teknik analisis data kualitatif.

Hipotesis dalam penelitian ini  adalah strategi yang digunakan CTF 151 
terhadap pembajakan yang terjadi di Perairan Somalia dan Teluk Aden dengan 
berkolaborasi  dan  berkoordinasi.  Kolaborasi  dan  koordinasi  terlihat  dengan 
adanya  dukungan  kekuatan  angkatan  laut  negara-negara  anggota.  Kekuatan 
angkatan laut tersebut berfungsi untuk mengamankan dan dipusatkan di Perairan 
Somalia  dan Teluk Aden. Ini  merupakan pengimplementasian dari  konsep  sea 
power.  Temuan  berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  menunjukkan  bahwa 
hipotesis yang diajukan penulis terbukti dengan beberapa temuan baru. Kolaborasi 
dan koordinasi yang dilakukan tidak hanya secara internal yaitu antara anggota-
anggota yang tergabung dalam CTF 151 tetapi juga secara eksternal yaitu dengan 
sesama kerjasama keamanan dan  negara-negara  lain  yang memiliki  misi  yang 
sama yaitu  menanggulangi  pembajakan  di  Perairan  Somalia  dan  Teluk  Aden. 
Temuan  selanjutnya  adalah  bahwa  strategi  yang  digunakan  CTF  151  dalam 
menanggulangi  pembajakan  hanya  berdampak  pada  penurunan  keberhasilan 
serangan tersebut. Tetapi strategi tersebut kurang dapat menekan angka serangan 
pembajakan yang terjadi. Hal ini disebabkan CTF 151 memfokuskan penanganan 
masalah  pembajakan  hanya  dari  luar  dan  kurang  fokus  terhadap  akar 
permasalahan yang menyebabkan terjadinya pembajakan tersebut. 
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Kata kunci : pembajakan di Perairan Somalia dan Teluk Aden, CTF 151, strategi,  
kolaborasi dan koordinasi, sea power.
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