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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhan data dan analisis pada bab-bab sebelumnya, 

dapat disimpulkan bahwa adanya isinden armed robbery di Vietnam telah 

menimbulkan perhatian bagi negara yang menggunakan jalur laut Vietnam. Salah 

satu negara tersebut adalah Tiongkok. 

Vietnam merupakan salah satu negara yang menjadikan Tiongkok sebagai 

mitra dagang. Lokasi geografis yang strategis telah menjadikan hubungan 

perdagangan bilateral kedua negara mengalami peningkatan. Selain itu Vietnam 

merupakan pasar yang sempurna untuk barang-barang dari Tiongkok karena 

keduanya memiliki kondisi ekonomi dan budaya konsumen yang sama. Dalam 

melakukan aktivitas perdagangan internasional, Vietnam dan Tiongkok 

merupakan negara dengan keunggulan komparatif yang berbeda. Produk 

keunggulan komparatif Vietnam adalah produk tekstil, sepatu, hasil laut dan hasil 

pertanian seperti beras. Sedangkan produk keunggulan komparatif Tiongkok yang 

dieskpor ke Vietnam adalah bahan baku industri tekstil (benang dan kain), mesin-

mesin manufaktur dan peralatan elektronik.  

Dalam melakukan aktivitas perdagangan, Vietnam dan Tiongkok telah 

mengalami hambatan berupa armed robbery yang terjadi di perairan Vietnam. 

Berdasarkan laporan tahunan dari ReCAAP, pada tahun 2011 hingga 2015 telah 

terjadi insiden armed robbery dengan peningkatan yang cukup signifikan di 
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wilayah perairan Vietnam. Vung Tau, Hai Phong dan Ho Chi Minh merupakan 

beberapa pelabuhan Vietnam yang mengalami peningkatan aktivitas penyerangan 

dari perompak, terutama di anchorage area. 

Hambatan berupa armed robbery tersebut bukan berarti menghentikan 

aktivitas perdagangan internasional. Salah satu faktor yang menyebabkan 

perdagangan internasional dilakukan secara berkelanjutan adalah adanya faktor 

interdependensi. Interdependensi tersebut menyebabkan negara harus bekerjasama 

secara ekstensif demi tercapainya kesejahteraan dengan mengesampingkan 

hambatan yang ada.  

Tiongkok dan Vietnam merupakan negara yang saling bergantung satu 

sama lain dalam bidang ekonomi. Vietnam merupakan negara yang sedang 

mengembangkan pertumbuhan ekonominya. Dengan adanya pabrik-pabrik 

multinasional, maka Vietnam mengandalkan impor dari Tiongkok berupa alat dan 

mesin manufaktur. Menurut Bea Cukai Vietnam, sektor manufaktur di negara 

tersebut 70% mengandalkan bahan dan peralatan dari Tiongkok. Sementara itu, 

permintaan dan pemenuhan kebutuhan dalam negeri Tiongkok yang tinggi berupa 

bahan mentah dan bahan makanan menjadikannya mengandalkan impor dari 

Vietnam. 

Dengan adanya armed robbery, Vietnam dan Tiongkok telah melakukan 

kesepakatan untuk mengamankan wilayah laut dari ancaman tersebut. Salah satu 

upaya yang dilakukan oleh kedua negara adalah dengan melakukan patroli 

gabungan. Patroli gabungan tersebut bertujuan untuk memperkuat solidaritas 
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negara-negara yang berkepentingan di Laut Timur serta memelihara lingkungan 

yang damai dan aman dari ancaman di laut. 

4.2 Saran 

 Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan. 

Dalam penelitian ini penulis belum dapat menemukan dampak langsung adanya 

insiden armed robbery di Vietnam terhadap hubungan perdagangan dengan 

Tiongkok serta upaya kedua negara dalam menangani permasalahan tersebut. 

Dengan adanya identifikasi kekurangan tersebut, maka peneliti memberi saran 

pada penelitian selanjutnya sebagai berikut:  

1. Menganalisis adanya dampak armed robbery di Vietnam terhadap 

hubungan perdagangan internasional, seperti terganggunya sektor industri 

atau ketahanan pangan suatu negara. 

2. Menjelaskan upaya kerja sama yang lebih luas antara Vietnam dan 

Tiongkok untuk menanggulangi armed robbery di Vietnam. Hubungan 

dagang kedua negara yang dilakukan melalui jalur laut perlu diamankan 

dari serangan para perompak demi tercapainya kepentingan bersama. 

 


