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Pertama-tama saya mengucapkan terimakasih memperoleh kesempatan sebagai 
salah satu Pembawa Pemikiran tentang Mengapa Budaya Maritim dan Kearifan Lokal 
Menjadi Berperan dalam Kondisi Dekadensi Globalisasi? 

Sebagai seorang cendekiawan yang selalu mencari jawaban atas pertanyaan-
pertanyaan Mengapa? dan Mengapa Tidak? Dalam rangka memperoleh kearifan 
kolektif untuk membangunkan kembali Budaya Maritim yang telah “dilemahkan” 
selama 700 tahun sejarah Nusantara, sesuai namanya Nusa Antara pulau-pulau di tengah 
lautan. 

Sekalipun berbeda pengalaman sejarah peradaban kebudayaan Barat yang 
selama lima ratus tahun seperti dikemukakan oleh Jacques Barzun, terlampir, di mana 
selama 500 tahun telah mengalami berbagai revolusi  mulai dari revolusi Rennaisance, 
Revolusi Agama dengan munculnya Protestan disertai dengan Protestant Ethics, 
Revolusi Perancis menghasilkan Egalite, Fraternite dan Liberte, demikian pula Revolusi 
Industri yang dampaknya dirasakan sekarang dengan Perubahan Ikilm, dan terakhir 
Revolusi Teknologi Informasi dan Komunikasi termasuk revolusi kepariwisataan 
dengan mudahnya penerbangan internasional. Kesemua revolusi tersebut diakhiri 
dengan Dekadensi Sosial dalam bentuk porak-poranda-nya kehidupan keluarga, 
kebebasan perilaku sexual dan munculnya berbagai penyakit HIV dan di atas semuanya 
terjadi kesenjangan  sosial antara super rich dengan utter poor makin menggelembung. 

Sedangkan sejarah 700 tahun Nusantara hanya dialami dengan satu revolusi 
fisik, terutama deklarasi kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang, 
dan beberapa kali perang saudara karena perebutan harta-tahta dan wanita. Sekalipun 
demikian, tanpa revolusi sebanyak revolusi di sejarah peradaban Barat, sejarah 
Nusantara berakhir juga dengan dekadensi etika dan moralitas, dalam berbagai bentuk 
termasuk hilangnya harga diri-selfrespects, hilangnya rasa malu dan tidak adanya 
tanggung jawab dan kepedulian  sosial. 

Namun kehilangan hak budaya sebagai bangsa Kelautan merupakan kehilangan 
totalitas budaya Nusantara, sesuai alam dan kodratnya: mengingat Indonesia tidak 
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hanya memiliki lokasi strategis di antara dua samudera dan dua benua, juga 2/3 
wilayahnya terdiri dari lautan dan terdiri dari ribuan pulau, bahkan sejak Deklarasi 
Djuanda, Indonesia telah diakui oleh UNCLOS sebagai an island and ocean nation. 
Namun teknologi kelautan tidak berkembang bahkan Pulau Singapore saja menguasai 
logistik kelautan dengan Pelabuhan Nomer satu sesudah Rotterdam Harbor terbesar di 
dunia. 

Tidaklah mengherankan apa yang dikatakan oleh Samantha Power, Special 
Assistant to President Barrack Obama, director of Multilateral Affairs di National 
Security Council, menggaris bawahi ASEAN sebagai Launching Pad di wilayah Timur  
Asia Pacific, bahkan Indonesia hanya embel-embel penting di ASEAN karena  lokasi 
Secretary General ASEAN Office di Jakarta. 

Profesor Adrian B. Lapian sejarawan dari LIPI tentang Kelautan, mengatakan 
bahwa hanya 1% dari penduduk Indonesia yang masih mempunyai budaya kelautan, 
maka telah makin jelas dalam kondisi globalisasi ini ternyata negara-negara yang tidak 
memiliki keluasan laut seluas Indonesia malah armada perkapalannya menguasai dunia, 
sebagai contoh Korea Selatan, Jepang, Australia dan Kanada, bahkan Belanda yang 
hidup negaranya di bawah permukaan laut bisa menguasai Indonesia beserta sejarah 
VOC yang cikal bakal multinational companies di dunia. 

Penguasaan laut membutuhkan tingkat pengetahuan dan kreativitas yang tinggi, 
di samping high risk lover,  sedangkan bangsa Indonesia telah dijinakkan sebagai 
bangsa berbudaya lisan, artinya tidak berkewajiban untuk membaca situasi dan 
membaca buku-buku sejarah dunia. 

Dunia Globalisasi adalah dunia perang antara kecerdasan penggunaan otak 
kreatif, dan seperti dalam terror cockpit pesawat kapal terbang, makin canggih desk-
board suatu cokpit pesawat terbang makin dibutuhkan kapasitas kreativitas pilotnya.  

Sayang pilot Negara Indonesia malah makin terbenam di kehidupan rutinitas 
dalam desk-board di cokpit kapal terbang NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
seperti anda lihat sendiri Presioden Sby membawa stabilo setiap memimpin rapat 
Kabinet, dengan didampingi seorang Stanfird Alumni engineer memonitor performance 
para menterinya. 

Denga kondisi anomaly atau makin terbalik-baliknya kondisi kepemimpinan di 
Indonesia, maka matilah kreativitas otak manusia Indonesia, digaris bawahi oleh 
peninggalan Budaya Orde Bau yang mengutamakan keteraturan protokoler birokratis 
dan bertindak berdasarkan peraturan yang berlaku termasuk melakukan korupsi karena 
pelanggaran prosedur, bahkan demokrasi prosedural makin mendominasi kehidupan. 
Bukan demokrasi sebagai suatu proses mencari kearifan kolektif secara nasional 
memecahkan minimal maslah tiga K: Ketertinggalan, Kebodohan, dan Kemiskinan. 
Demokrasi prosedural dibiayai oleh money politics dengan menawarkan citra bukan 
membuat platform politik berupa delivery capacity. 

Beberapa kali saya menyebutkan kapasitas, tanpa menyebut kapasitas budaya 
dan tingkat penggunaan kapasitas budaya terutama budaya kelautan, yang sudah 
terpasang, ternyata  sangat rendah rate of utilizarion-nya, sebab di Indonesia bukan 
tidak ada Chief melainkan kebanyakan thieves ketimbang an honest chief. 

Kapasitas budaya kelautan sangat dibutuhkan untuk Indonesia bisa aktif 
berperan di alam globalisasi yang sedang mengalami dekadensi, di samping di 
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Indonesia sendiri sedang mengalami dekadensi etika dan moralitas, sebab elite dan 
masyarakat hedonistic serta menjadi manusia sebutuhnya, bukan manusia seutuhnya 
seperti di retorika oleh Orde Bau.  

Banyak prasyarat untuk membangun budaya maritim, antara lain dalam 
mengahadapi kelautan dibutuhkan sikap mengambil resiko dan sikap keberanian 
mengahadapi ketidak pastian, karena kegiatan di laut menghadapi penuh ketidak- 
pastian.  

Sikap tersebut perlu dilengkapi oleh kecanggihan teknologi, yang sangat 
dibutuhkan dalam era globalisasi: era perang antara kecerdasan dan kecanggihan 
penggunaan teknologi. 

Indonesia sekalipun Negara yang masyarakatnya memeluk agama Islam, akan 
tetapi penduduknya tidak suka tunduk/arti Islam adalah tunduk kepada kebenaran relatif 
dan penduduk pemeluk agama Islam seharusnya suka al iqro’ atau bacalah: membaca 
situasi dan membaca buku-buku sejarah peradaban, serta sebagai pemeluk agama Islam 
mesti-nya mempratek-kan wal asri atau demi masa atau mestinya memiliki selera waktu 
yaitu hari esok lebih penting ketimbang hari ini, berarti karena masyarakat Indonesia 
suka tergesa-gesa dan suka hari ini berarti suka konsumsi maka suku bunganya tinggi 
dan kadar ke-Iman-annya tipis.Bahkan dalam agama Islam dilarang makan riba, malah 
Indonesia memiliki suku bunga paling tinggi karena mengikuti kepentingan pemilik 
modal. 

Dengan demikian sekalipun Indonesia kaya kearifan lokal kelautan, namun 
prasyarat utama untuk menjadi bangsa risk-taker/pengambil resiko sudah tidak ada, dan 
bahkan di Era Austerity/Penghematan seperti zaman sekarang sehabis Krisis Keuangan 
Global, selama 40 tahun Indonesia mengikuti hidup hedonistic dan serba boros 
mengikuti style kehidupan “hidup lebih besar pasak” atau konsumtif dengan berhutang. 

Dengan demikian jauh sebelum prasyarat dasar kebudayaan kelautan dimiliki 
maka persyaratan yang basics saja diawali dengan perubahan sikap dan cara berpikir 
atau mindset. Bahkan gap atau jurang antara yang basics dengan realita makin 
menganga. 

Yaitu bisa jujur pada diri sendiri, kemudian bisa berkomunikasi apa adanya, lalu 
terjadi komunikasi substansi bukan komunikasi basa-basi, sehingga mulai berbicara 
tidak hanya dipermukaan atau di tingkat munafik saja. 

Komunikasi apa adanya saja sudah susah  apalagi komunikasi dengan substansi 
yang sedkit mendalam, sehingga untuk mencapai consensus kearifan kolektif untuk 
menyelesaikan masalah nasional tiga K: Ketertinggalan, Kebodohan dan Kemiskinan, 
makin jauh, sehingga akhirnya Demokrasi loakan atau demokrasi prosedural makin 
menghamburkan biaya dan malah memiskinkan seluruh rakyat Indonesia. Apalagi 
pemimpin Politiknya suka menciptakan citra tanpa mengutamakan substansi: seperti 
pembentukan selera waktu suka hari esok ketimbang suka hari ini dan pembentukan 
sikap hemat, seperti kita saksikan sendiri kegiatan sehari-hari di Indonesia bukan 
menciptakan nilai tambah sosial tetapi malah menciptakan banyak intermediary atau 
agen sehingga kegiatan ekonomi lebih menciptakan high cost economic transaction. 

Kalau tema Seminar Kebudayaan Laut dan kearifan Lokal, maka kita akan 
temukan adanya jurang yang makin lebar antara nilai-nilai normatif dan kenyataan 
nyata sehari-hari, yang menimbulkan banyak pertanyaan yang bersifat anomaly. 
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Sebagai kesimpulan, makin banyak wacana dan seminar makin dangkal hasilnya 
dan bangsa ini makin mudah terombang-ambing oleh perubahan atau dinamika 
kehidupan globalisasi, sehingga campur tangan perubahan iklim pun sudah ikut 
mengkoreksi ketidak seimbangan sosial di dunia. 

Singkat kata masih banyak pekerjaan rumah sebelum kita memiliki sikap 
kelautan dan sikap berani mengambil resiko dan menghadapi ketidak pastian, seperti 
dipersyaratkan oleh Kearifan Kelautan dan Budaya Kelautan, sekalipun 2/3 laut 
tersedia, yang dinikmati oleh bangsa lain seperti banyaknya illegal fishing dan 
penyelundupan. 

Tetapi dari keseluruhan ini prioritas diutamakan dalam penyediaan infrastruktiur 
sosial-intelektual dan kultural,disamping adanya basic character kejujuran dan dialog 
lugas untuk mencari jawaban atas pertanyaan mengapa ?dan mengapa tidak?. 
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