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Latar Belakang 

Bagi bangsa Indonesia, berbicara tentang ”laut” rasanya wajib hukumnya karena 
Ruang atau Wilayah Hidupnya terdiri dari laut yang memiliki besaran 70 % disamping 
30 % wilayah darat. Dengan diberlakukannya United Nation Convention on The Law of 
The Sea (UNCLOS) 1982 sebagai hukum positif Internasional pada tanggal 16 
Nopember 1994 di Montego Bay, maka pokok-pokok tentang Negara kepulauan telah 
diakui. Ketentuan inipun telah diratifikasikan oleh Indonesia melalui Undang-Undang 
Nomor 17 tahun 1985 sebagai dasar penetapan Negara Indonesia sebagai Negara 
Kepulauan. Namun secara empiris ternyata kita tidak berdaulat sepenuhnya dilaut 
karena lebih besar kepentingan maupun kekayaan dilaut dinikmati  oleh pihak asing. 
Bagaimana mungkin wilayah laut yang kurang lebih 5,8 juta km2 diamankan dengan 
kekuatan yang sangat minim dan apalagi orientasi ruang hidup bangsa lebih pada 
wilayah daratan, sehingga tidaklah heran kondisi tersebut bisa terjadi. Harusnya kita 
memahami bahwa kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan tentu membawa 
implikasi yang tidak bisa dihindari yaitu berbagai aspek kehidupan berbangsa dan 
bernegara pasti akan berhubungan dengan laut. 

 Hal penting yang perlu diangkat pada konteks  ini, yaitu Wilayah Nasional 
suatu negara yang pada dasarnya adalah ruang hidup bangsa yang merupakan modal 
dasar kodrati, harus dapat didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan dan 
keamanan bangsa tersebut. Guru besar Geopolitik Friedriek Ratchel mengatakan antara 
lain,  

”............ every nation has a space conception,that is an idea about the 
possible limits of territorial dominion…...The decay of every state is result 
of declining space conception… life as a fight for space. 
(Andrew Gyorgy, Geopolitics, edisi 1971)1.  

Besar kecilnya penghayatan suatu bangsa atas konsepsi ruang hidupnya akan 
menentukan besar kecilnya wilayah negaranya, bahkan Ratchel memandang bahwa 
hidup sebagai perjuangan merebut ruang hidup Oleh karenanya wilayah nasional tidak 
hanya memiliki makna politik, hukum, ekonomi, budaya dan keamanan tapi kemudian 
dapat dikembangkan menjadi posisi kekuasaan, geopolitik dan geostrategi dalam rangka 
menegakkan kemerdekaan, kedaulatan, kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah 

Sejarah telah mencatat kegemilangan beberapa bangsa yang memanfaatkan laut 
untuk mengejar kepentingan nasional mereka. Karya A.T Mahan ikut mendorong 

                                                 
1 Wahyono. SK, Indonesia Negara Maritim, 2007. 
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Inggris, Perancis, Spanyol, Portugal, Belanda memanfaatkan kekuatan laut nasional 
sehingga menjadi Super Power dimasa lalu dan masa kini Amerika, Uni Soviet, Jerman, 
Cina, Jepang dan India menjadi Super Power karena memiliki Maritime Power yang 
besar dan kuat. 

Dari perspektif sejarah terbentuk bangsa Indonesia adalah sebahagian besar 
melalui eksodus manusia pelaut Yunan Cina Selatan dari arah Barat Laut dan Melanesia 
dari arah Timur. Sebelum kehadian bangsa penjajah, laut nusantara telah digunakan 
sebagai “ruang temu” terjadinya interaksi antar berbagai suku, sebagai wadah ekonomi, 
ajang percaturan politik, pertukaran bahasa dan budaya, yang kemudian hari  muncul 
kesadaran sebagai sebuah bangsa (Indonesia) yang berciri bahari. Namun sejarah pula 
mencatat dengan hadirnya bangsa penjajah telah terjadi “upaya paksa” dan “rekayasa 
sosial” yang merubah kultur dan srtruktur bangsa bahari menjadi bangsa agraris secara 
permanen, karena berlangsung selama ratusan tahun menerpa beberapa generasi. 

Dari aspek budaya, Indonesia sebagai negara maritim terbesar didunia memiliki 
keunikan budaya tersendiri. Yan Ave dalam bukunya “From Tribalism to Nationhood in 
The Asian-Pacific Archipelago“ melihat terbentuk masyarakat atau bangsa kepulauan 
memiliki keragaman ekologis dan etnis yang kaya dengan tradisi budaya, sehingga pola 
hubungannya lebih kompleks. Berbeda dengan masyarakat atau bangsa berbasis benua 
yang relative lebih homogen. Konsep geopolitik dan geostrategis pun unik, Indonesia 
memiliki Wawasan Nusantara yang bertujuan menjamin kesatuan wilayah beserta 
segala isi dan aspek kehidupan nasionalnya. Namun sejarah menunjukan bahwa upaya 
untuk memupuk kesatuan dan mengembalikan kebesaran bangsa maritim mengalami 
kesulitan, karena bangsa Indonesia kurang memahami hakikat geopolitik dan 
geostrategis yang memerlukan perubahan yang paradigmatik dari semangat yang 
berbasis kontinental ke maritim.  

Perlu diketahui bahwa dalam rangka membangsa dan menegara kita akan selalu 
berada pada 3 dimensi, yaitu dimensi Kebangkitan Bangsa (National Revival), dimensi 
Kelangsungan Hidup Nasional (National Survival) dan dimensi Ketahanan Nasional 
(National Resiliece)2. Dimensi Kebangkitan Bangsa merupakan dimensi dimana seluruh 
komponen bangsa secara sadar membangkitkan semangat kebangsaan merebut haknya 
untuk bebas serta  menentukan nasib sendiri  sebagai sebuah bangsa yang berdaulat dan 
mandiri. Sedangkan Dimensi Kelangsungan Hidup Bangsa merupakan daya dan 
kemampuan bangsa untuk hidup diantara pengaruh dari dalam maupun luar,dan akan 
berlangsung terus sepanjang bangsa tersebut masih eksis. Khususnya dimensi 
Ketahanan Nasional ada  yang mengartikan sebagai kondisi dinamis yang mengandung 
kemampuan untuk mengembangkan Kekuatan Nasional dalam menghadapi berbagai 
permasalahan bangsa (AGHT). Ada juga yang mengartikan merupakan integritas, 
kemampuan dan ketangguhan aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara 
(Ipoleksosbudhankam) untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa.  

Bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari 1072 suku (Anhar Gonggong, 2006), 
mendiami 17.508 pulau besar dan kecil konon berada dalam “kubangan“ perairan 
seluas 5,8 juta km2. Menurut Bung Karno, lautan yang ditaburi oleh pulau-pulau yang 
artinya Indonesia merupakan sebuah Benua Maritim, memiliki beberapa keunikan 
(disampaikan oleh Prof Dr Muladi SH pada Rembug Nasional Kelautan 2009) yaitu : 

                                                 
2  Laksma TNI Soewarso MSc, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Keamanan Nasional,1982. 
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1. Berada pada jalan silang dunia,antara benua Asia dengan Australia dan 
menghubungkan samudera Hindia dengan Pasifik. 

2. Terdapat laut didalam wilayah yuridiksi. 
3. Laut sebagai tempat pertemuan berbagai arus panas dan dingin yang memendam 

kekayaan fauna dan flora katulistiwa yang tidak tertandingi. 
4. Terdapat sumberdaya alam dan mineral yang luar biasa baik didarat dan dilaut. 
5. Hubungan antara 17.508 pulau menjadikan Indonesia memiliki life line terpanjang 

didunia. 
6. Terdapat 3 ALKI (Sea Line of Communication) yang wajib mengakomodasikan 

kepentingan internasional, sehingga wilayah NKRI terbelah menjadi 4 kawasan. 
7. Ada 4 choke point yang sangat strategis bagi transportasi internasional, yaitu Selat 

Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Ombai-Wetar. 

Ketujuh keunikan tersebut sudah jelas membawa keuntungan baik dari segi 
kesejahteraan (khususnya perekonomian) maupun keamanan (khususnya geopolitik), 
yang membawa konsekuensi bahwa kebijakan pembangunan nasional seyogyanya 
mengakomodasikan semua keunikan tersebut diatas. 

Bangsa Indonesia sejak Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 secara tegas telah 
bersikap dan mengklaim bahwa laut diwilayah yuridiksi bukan menjadi pemisah, tetapi 
merupakan perekat dan pemersatu antar pulau. Bertolak dari pemahaman tersebut maka 
arti laut bagi bangsa Indonesia akan berada pada 3 spektrum besar yaitu: (1) sebagai 
sumber nafkah masyarakat dan pendapatan negara; (2) sebagai sarana transportasi dan 
perekat yang menghubungkan seluruh pulau dalam NKRI; dan (3) sebagai medium 
pertahanan nasional. 

Namun sampai saat ini perhatian pemerintah terhadap sektor kelautan rasanya 
masih kurang sehingga pembangunan nasional saat ini masih continental oriented. Dan 
masih terdapat kekosongan tertib maritim diberbagai wilayah perairan laut yuridiksi 
nasional yang berakibat terjadi berbagai pelanggaran wilayah dan pencurian kekayaan 
dilaut. Kondisi nyata menggambarkan keterlibatan masyarakat dan berbagai komponen 
dalam pembangunan sektor kelautan saat ini sangat rendah sehingga investasi dibidang 
kelautan masih rendah (18,6 % PDB). 

Pakar maritim Amerika Serikat Dr Sam Trangredi dalam Globalization and 
Maritime Power mengatakan bahwa Globalization begins at the sea, karena 
perdagangan dunia 95 % lebih menggunakan domain laut. Oleh karenanya maka 
Negara-negara maju tidak sedikitpun memberikan toleransi terhadap ancaman 
keamanan maritime di Sea Line of Communication (SLOC), sebab ancaman tersebut 
dipresepsikan sebagai serangan langsung terhadap kepentingan nasional mereka.  

Hal ini ditandai dengan lahirnya beragam inisiatif untuk menjamin keamanan 
maritime seperti Proliferation Security Initiative (PSI), yang ditujukan kepada negara-
negara dan aktor non negara yang melakukan proliferasi senjata pemusnah masal. 
Selanjutnya Container Security Initiative (CSI), ditujukan untuk mengawasi pergerakan 
container didunia agar tidak memuat barang-barang berbahaya, seperti senjata, rudal dll 
yang ditujukan kepada kelompok teroris. Dan Regional Maritime Security Initiative 
(RMSI), merupakan respon US Pacific Command pada tahun 2004 untuk menghadapi 
tingginya angka perompakan dan pembajakan di Selat Malaka.  

Situasi terkini dari aspek ekonomi menunjukan bahwa Indonesia menghadapi 
berbagai tekanan kekuatan maritim yang lebih besar, akan terus berkembang dan tidak 
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bisa dihindari karena 2 driving factors. Pertama, faktor sumber daya kelautan. Perairan 
laut Indonesia memiliki potensi kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi yang luar 
biasa besarnya yang belum terinterventarisasi secara lengkap. Potensi kelautan 
merupakan kekayaan nasional yang harus dikelola dengan baik sesuai standar 
internasional. Ada pengalaman pahit dalam bidang perikanan, yaitu produk Indonesia 
terkena embargo karena melanggar ketentuan internasional, misalnya  IUU fishing. 
Secara sederhana ini menandakan bahwa masyarakat internasional telah menggugat 
bangsa Indonesia karena tidak tepat (inappropriately) mengelola kekayaan laut yang 
dipandang sebagai bagian dari the common heritage of mankind. Kedua, letak geografi 
pada jalan silang dunia. Posisi tersebut memiliki nilai yang sangat strategis, baik secara 
politik, ekonomi, sosial budaya maupun militer.  

Seandainya saja Indonesia memiliki postur kekuatan laut yang besar dan 
berwibawa, maka besar kemungkinan konstelasi politik global akan berubah. Tidak 
mudah bagi pihak luar untuk memberi stigma, bahwa perairan Indonesia adalah 
kawasan yang paling rawan perompakan dilaut. Barangkali pelanggaran wilayah, 
berbagai praktek illegal dan kasus pencemaran dilaut tidak akan terjadi. Barangkali 
Timor Timur, Sipadan dan Ligitan masih ada dalam genggaman kita. Dan rasanya tidak 
mungkin Malaysia berani melecehkan Indonesia di Blok Ambalat dan Singapura yang 
cuma negara kota tapi dapat mempermainkan Indonesia untuk kasus ekstradisi 
pelanggaran hukum, pelarian uang yang dijarah di Indonesia serta masalah DCA.  

Tinjauan Sejarah 

Sejarah merupakan bagian penting dari pendekatan sosial budaya, nilai-nilai 
budaya dan wawasan budaya3. Latar belakang sejarah keberadaan Bangsa Indonesia 
sebahagian besar diawali dari tejadinya eksodus manusia, yaitu dengan keberaniannya 
mengarungi lautan dari tanah asalnya sampai mencapai kepulauan Indonesia. Di 
wilayah Barat Indonesia menurut catatan sejarah, nenek moyangnya berasal dari Yunan 
yang merupakan pelaut-pelaut ulung di kawasan Tiongkok Selatan. Sementara itu, di 
wilayah Timur Indonesia sejarah manusia Indonesia juga tercatat berasal dari kawasan 
Melanesia yang terkenal sebagai manusia laut atau bangsa bahari ikut mengisi 
kepulauan nusantara. 

Dapat dipastikan penghuni kepulauan nusantara dimasa lalu telah mengembang-
kan transportasi laut sehingga mereka dapat mendiami hampir seluruh kepulauan 
nusantara. Sebelum kehadiran bangsa penjajah, laut nusantara telah digunakan sebagai 
“ruang temu” dan wadah terjadinya interaksi antar berbagai suku, yaitu sebagai media 
ekonomi, ajang percaturan politik, pertukaran bahasa dan budaya, yang kemudian hari  
muncul kesadaran sebagai sebuah bangsa (Indonesia) yang berciri bahari.  

Robert Dick Read dalam bukunya “Pejelajah Bahari” menggambarkan 
pengaruh peradaban Nusantara di Afrika adalah merupakan bukti sejarah mutahir 
tentang penjelajah pelaut Indonesia sebelum Cheng Ho dan Columbus. Dalam 
penelitiannya mengungkap bahwa pelaut-pelaut nusantara telah menaklukan samudera 
jauh sebelum bangsa Eropah, Arab, dan Cina memulai sebagai penjelajah bahari. Pada 
abad ke-5 M para pelaut nusantara telah mampu menyeberang samudera Hindia hingga 

                                                 
3  AA. Oka Mahendra, “Penegakan Kedaulatan di Perairan Indonesia untuk mewujudkan Keamanan 

Nasional dalam rangka melindungi Kepentingan Nasional di dan lewat laut”, Seminar dan Workshop 
Keamanan Nasional, Jakarta, 17-18 Mei 2006. 
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mencapai Afrika, serta meninggalkan banyak jejak budaya. Mereka memperkenalkan 
jenis-jenis tanaman, teknologi, musik dan seni yang pengaruhnya masih bisa ditemukan 
dalam kebudayaan Afrika sekarang, khususnya di Afrika Barat dan dataran rendah 
Nigeria. 

Dalam buku tersebut terdapat beberapa hipotesa yang mengejutkan, yaitu  

1. Kapal-kapal nusantara mendominasi pelayaran dagang di Asia pada abad ke 5 
sampai 7. 

2. Pada masa itu perdagangan bangsa Cina banyak bergantung pada jasa para pelaut 
nusantara serta teknologi kapal “Jung” dipelajari oleh bangsa Cina. 

3.  Emas yang melimpah membuat Sumatera dijuluki “Swarnadwipa” (pulau emas) 
ternyata berasal dari Zimbabwe, karena tambang-tambang emas kuno disana 
dibangun oleh perantau nusantara. 

Kemasyhuran pelaut-pelaut Jawa, Maluku, Sulawesi, Kalimantan dan Papua 
dengan berbagai budaya yang berkembang, memberikan cukup bukti kejayaan 
Indonesia sebagai bangsa bahari dimasa silam. Hal ini terbukti dengan ditemukannya 
perahu Jung buatan orang Jawa di Madagaskar jauh sebelum kedatangan Bangsa 
Portugis, termasuk peninggalan  camping Bugis yang masih ada sampai sekarang di 
Afrika Selatan. 

Diego de Canto seorang pelaut Portugis abad XVI mengakui dan menyebutkan 
reputasi orang Jawa dalam bukunya “De Asia” . “Mereka adalah perintis navigasi yang 
paling kuno”. Menurut Canto, orang Jawa paling dulu sampai di Tanjung Harapan 
Afrika dan Madagaskar karena saat itu bertemu orang-orang berwarna kulit cokelat 
dengan perawakan sedang yang mengaku orang Jawa menggunakan perahu “Jung 
Java”. Tatkala pelaut-pelaut Portugis mencapai Asia Tenggara pada tahun 1511, 
merekapun menyaksikan perahu-perahu inilah yang mendominasi perairan dikawasan 
tersebut dan bahkan digunakan saat Kerajaan Demak menyerang Portugis di Malaka.4 

 
 
 
 

                                                 
4 Robert Dick, Penjelajah Bahari, PT Mizan Pustaka, Bandung, 2008. 

Dari salah satu panel di Candi Borobudur yang melukiskan perjalanan-perjalanan 
Maitrakanyaka sang pedagang (Digambarkan oleh Aragorn Dick-Read) 
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Sejarah mencatat bahwa penyatuan kepulauan nusantara telah dimulai sejak 
abad ke-7, secara ekonomi oleh Kerajaan Sriwijaya dengan menguasai lalu lintas 
perdagangan Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan Laut Jawa serta pelabuhan-pelabuhan 
daratan sekitarnya. Pada abad ke-8 secara politik oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan 
Singosari melalui semboyan “Cakrawala Mandala Dwipantara”, yang kemudian 
diwujudkan oleh Maha Patih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit melalui “Sumpah 
Palapa”. Penyatuan politik dan ekonomi wilayah nusantara selanjutnya oleh penjajah 
Belanda sampai Jepang, dan kemudian oleh Bangsa Indonesia sendiri melalui 
Proklamasi 17 Agustus 1945.  

Seiring dengan berakhirnya masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, ditandai 
dengan makin surutnya kedigdayaan pelaut-pelaut dari Jawa dan wilayah Timur 
Indonesia karena kalah bersaing dengan hadirnya bangsa-bangsa barat seperti: Portugis, 
Spanyol, Inggris dan Belanda dan sejak saat itulah kemunduran dan kehancuran 
Nusantara mulai terasa. Kerajaan Mataram yang berpusat di pedalaman Jawa dan 
beberapa kerajaan di Kalimantan, Maluku dan Sulawesi mulai memudar akibat 
penjajahan telah mengubah kultur (budaya) Bahari masyarakat menjadi lebih 
kontinental yaitu budaya Agraris.  

Paradigma kontinental yang semakin dalam ditanamkan berabad-abad sejak 
penjajahan Belanda yang terkenal dengan armada dagangnya yaitu Virenide Of Indise 
Company (VOC), apalagi didukung dengan perlengkapan perang yang lebih kuat dan 
modern. Kepentingan politik Belanda waktu itu agar Bangsa Indonesia terisolir satu 
sama lain tidak bisa berhubungan serta menjadi bangsa yang “in ward looking” dan 
tidak berpandangan keluar. Untuk itu Belanda menguasai bandar-bandar yang penting 
di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Maluku sebagai penghasil rempah-rempah 
terbanyak dengan cara upaya paksa disamping itu dilakukan rekayasa sosial (Social 
Engineering) untuk merubah kultur masyarakat dari bangsa bahari yang mempunyai visi 
kelautan luas menjadi bangsa agraris yang memiliki visi darat yang sempit, yang pada 
gilirannya melemahkan persatuan dan kesadaran bangsa Indonesia untuk melawan 
penjajah. 

Akhirnya semua kegiatan kemaritiman seperti pelayaran dan perdagangan 
dikuasai oleh Belanda, banyak Bandar-bandar di Pulau Jawa pada masa itu disewakan 
dan diambil alih oleh Belanda, bahkan ada yang dibakar. Peristiwa ini terjadi pada masa 
Kerajaan Mataram dibawah Raja Amangkurat I dan II, setelah Sultan Agung wafat 
karena kalah dalam penyerangan terhadap Belanda di Batavia. Nasib kerajaan-kerajaan 
lain dinusantara tidak jauh berbeda dengan Mataram. Kerajaan-kerajaan di Indonesia 
pada saat itu akhirnya menjadi imperium pedalaman yang terpuruk dengan berbagai 
mistik dan legenda serta apriori terhadap laut. Segala sesuatu yang berbau laut 
ditabukan,bahkan diciptakan melalui dongeng atau mitos sehingga rakyat  takut  untuk 
kelaut (Misal: Legenda Nyi Roro Kidul). Sehingga Belanda dengan mudahnya 
menguasai pantai dan pelabuhan, lalu mengetrapkan doktrin sea closed untuk 
mengisolasi penduduk pribumi.  

Tujuan Belanda ingin menguasai Lautan sangat jelas, yaitu memutuskan garis 
perhubungan laut antara satu pulau dengan pulau lainnya, sehingga masyarakat pribumi 
tidak saling mengenal dan sulit untuk bersatu. Akhirnya kekuatannya menjadi lemah, 
bangsa Indonesia kehilangan jati diri nya sehingga tidak  memiliki kemampuan untuk 
melawan kekuatan penjajah Belanda selama ratusan tahun. Kalaupun ada perlawanan 
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melalui pahlawan-pahlawan nasional (Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Sultan 
Hasanudin, Pattimura, Sultan Antasari, Tengku Umar, Cut Nyak Dien dll), namun 
karena perlawanan bersifat lokal apalagi tidak menguasai laut maka dapat ditumpas oleh 
penjajah Belanda.  

Selanjutnya dengan perubahan budaya menjadi masyarakat agraris maka ruang 
hidup semakin sempit, dengan perubahan gaya hidup, perilaku yang sabar, tidak banyak 
tuntutan dan mengalah. Pola hidup para pelaut dikalahkan dengan pola hidup baru 
dipedalaman yang mengutamakan kebutuhan hidup hanya bersandar pada pertanian atau 
agraris. Seperti apa yang dikatakan oleh Pramudya Anantatoer, bahwa “Runtuhnya 
Kerajaan-kerajaan di Nusantara khususnya di Jawa karena Singgasana Rajanya 
berpaling dari Laut “.5  

Budaya Bahari 

Setiap bangsa senantiasa mempunyai warisan masa lalu yang menjadi “Budaya 
Dasarnya” (Original cultural substratum), yaitu landasan jati diri asli bangsa tersebut, 
yang memberinya kemampuan untuk bertahan hidup terhadap pengaruh luar, dengan 
cara menyaring dan mengolahnya untuk memajukan budaya sendiri sehingga  membuat 
bangsa tersebut dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dari aspek budaya, 
bangsa Indonesia memiliki keunikan budaya tersendiri. Yan Ave dalam bukunya “From 
Tribalism to Nationhood in The Asian-Pacific Archipelago“ melihat terbentuk 
masyarakat atau bangsa kepulauan memiliki keragaman ekologis dan etnis yang kaya 
dengan tradisi budaya, sehingga pola hubungannya lebih kompleks. Berbeda dengan 
masyarakat atau bangsa berbasis benua yang relative lebih homogen. 

 Budaya Indonesia terbentuk dan sekaligus dipengaruhi oleh budaya-budaya 
daerah yang ada di Indonesia antara lain dari suku Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, 
Bugis, Menado, Bali, Flores, Maluku dan Papua. Walaupun komposisi budaya yang 
majemuk (Multi Culture). Bangsa Indonesia beruntung telah memiliki sebuah kekuatan 
tetap yaitu merasa satu bangsa sesuai dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. 

Secara fisik antar satu budaya dengan budaya lain seolah-olah dipisahkan oleh 
laut, namun pada hakekatnya seluruh perairan nusantara adalah sebagai pemersatu yang 
mengintegrasikan ribuan pulau. Melalui laut orang dari berbagai pulau dapat melakukan 
interaksi satu sama lain dengan berbagai aktifitas. Awalnya laut adalah ajang untuk 
mencari kehidupan dan mempertahankan hidup, kemudian dikembangkan untuk 
kepentingan kesejahteraan, membangun kejayaan dan mengembangkan kekuasaan.  

”Perahu Cina ke Indragiri, anak Riau jadi nakoda”.  

Sepenggal kalimat dalam lagu dendang Melayu yang dulu sering didendangkan 
anak-anak Melayu kebanyakan bernuansa laut, mengindikasikan bahwa bangsa Melayu 
adalah bangsa pelaut yang banyak menjelajahi dan mengisi kepulauan nusantara 
maupun kawasa Asa Pasifik sampai ke Afrika. Kapal Borobudur hanya salah satu dari 
sekian banyak bukti keperkasaan pelaut Nusantara. Fenomena ini pada akhirnya 
membentuk manusia ”Nusantara” yang memiliki karakter dan budaya sebagai bangsa 
pelaut. Kemampuan dan budaya bahari yang sudah lama tertanam dalam diri bangsa di 
kawasan Nusantara ditunjukkan melalui masa kejayaan kerajaan-kerajaan nusantara  

                                                 
5 Pramudiya Anantatoer, Arus Balik 2007. 
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yang terkenal dengan armada maritimnya ke seantero kawasan Asia, Afrika dan 
kepulauan Pasifik.. Namun dalam perjalanan sejarah dengan hadirnya bangsa penjajah 
telah terjadi upaya paksa dan rekayasa sosial yang merobah kultur dan stuktur bangsa 
pelaut menjadi bangsa agraris secara permanen, karena berlangsung selama ratusan 
tahun menerpa 6 sampai 7 generasi. 

Upaya paksa jelas merupakan tindakan pemaksaan fisik dengan menggunakan 
kekuatan militer, monopoli perdagangan, menguasai bandar-bandar perdagangan, 
pelabuhan dan alur-alur pelayaran antar pulau. Sedangkan secara teoritis, istilah 
"rekayasa sosial" adalah suatu konsep yang mengandung makna mendesain suatu 
perubahan sosial, sehingga efek yang diperoleh dari perubahan tersebut dapat diarahkan 
sesuai keinginan penggagasnya. Dengan demikian rekayasa sosial lebih diarahkan pada 
suatu upaya mendesain atau mengkondisikan terjadinya perubahan struktur dan kultur 
dalam masyarakat secara terencana. Jika dikaitkan dengan budaya masyarakat 
Indonesia, maka konsep ini menjadi sangat relevan karena dapat mendorong dan 
merubah pelembagaan nilai-nilai budaya dalam struktur dan perilaku masyarakat.  

Konsep inilah yang dipakai Belanda untuk mendorong perilaku masyarakat 
bangsa Indonesia yang tadinya berkarakter maritim ke arah masyarakat daratan yang 
menyandarkan kebutuhan hidup hanya dengan bercocok tanam. Secara tidak disadari 
kondisi ini berlangsung selama ratusan tahun menerpa beberapa generasi sehingga 
terjadilah perubahan perilaku dan budaya secara permanen yang sangat menyolok dari 
masyarakat bahari menjadi masyarakat agraris yang cenderung sabar, nerimo dan 
inward looking. Sangat berbeda bila dibandingkan dengan masyarakat pantai atau pelaut 
yang terbuka, outward looking, tidak mudah menyerah, mudah protes, reaktif dan 
pengalaman lebih luas.   

Bung Karno mengatakan “Suatu bangsa apabila kehilangan jati dirinya, maka 
bangsa tersebut tidak akan mampu bertahan hidup, bahkan akan punah”. Penulis 
menjadi teringat akan seekor binatang Dinosaurus yang luar biasa hebat dan perkasa 
pada jaman dahulu, tapi kemudian punah karena tidak sanggup bertahan hidup dan 
menyesuaikan dengan tantangan jaman. Hendaknya pengalaman Dinosaurus Sriwijaya 
dan Majapahit jangan sampai terulang kepada Indonesia. Dimasa sekarang ada contoh 
beberapa yang negara hancur bukan karena pendudukan militer tapi karena kehilangan 
ketahanan nasionalnya dan jati dirinya, seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. 

Fenomena kebudayaan bahari saat ini sebenarnya terdapat terlihat pada segi tiga 
nusantara yang merupakan pertemuan laut Jawa, laut Flores dan selat Makasar. Dari 
perspektif sejarah kebudayaan maka wilayah segi tiga nusantara merupakan inti 
kebudayaan bahari nusantara, karena terdapat 6 (enam) suku berkarakter bahari 
(Makasar, Bugis, Bajau, Buton, Madura dan Mandar) bertemu dikawasan ini. Sehingga 
terjadi akulturasi dikawasan ini, sedangkan dikawasan lain tidak terjadi peristiwa 
sepertri ini. Pertemuan budaya tersebut dapat kita saksikan dalam teknis pembuatan 
perahu, kesamaan istilah bahari, teknik penangkapan ikan dan jaringan perdagangan, 
sehingga tidaklah heran bahwa dikawasan ini,  kegiatan maritim yang paling ramai 
sejak sejak dahulu hingga kini.  Disisi lain segi tiga tersebut merupakan pertemuan antar 
laut dangkal (laut Jawa) dengan laut dalam (laut Flores dan selat Makasar), sehingga 
kegiatan penangkapan ikan pun memiliki 2 (dua) bentuk yang kemudian menyebar 
kewilayah lain. Kesimpulannya wilayah pertemuan laut Jawa, laut Flores dan selat 
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Makasar merupakan “tambang emas” kebudayaan bahari Indonesia yang sangat kaya 
dan belum tergali sepenuhnya 

Oleh karenanya saat ini Indonesia harusnya dapat mencontoh nenek moyang kita 
pada masa kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, atau Pemerintahan Hindia Belanda yang 
dapat menguasai dan mempersatukan nusantara, yaitu dengan pola penguasaan wilayah 
laut baik dengan aktifitas pelayaran dan dagang (kesejahteraan) yang didukung oleh 
kekuatan angkatan laut yang kuat  (pertahanan keamanan). 

Kelangsungan Hidup Bangsa 

Pada uraian latar belakang dibagian depan dinyatakan bahwa dalam rangka 
membangsa dan menegara kita akan selalu berada pada 3 dimensi, yaitu dimensi 
Kebangkitan Bangsa (National Revival), dimensi Kelangsungan Hidup Nasional 
(National Survival) dan dimensi Ketahanan Nasional (National Resiliece). Dalam 
konteks kelangsungan hidup bangsa serta dari perspektif sosial budaya kita perlu 
menyoroti 2 (dua) isu penting, yaitu eksistensi dan kelangsungan negara bangsa dan 
kedaulatan negara bangsa. Pembicaraan tentang negara bangsa kita harus melihat 
konsep-konsep lain yang menjadi akar historisnya, yakni suku bangsa, bangsa dan 
kedaulatan yang merupakan isu penting yang saling berkaitan. Suku bangsa memang 
patut untuk dibahas karena merupakan satuan sosial yang memiliki batas-batas yang 
tegas dalam konteks teritorial, penduduk, ragam budaya dan kesamaan bahasa. Dalam 
sejarah hasil kesepakatan sejumlah komponen suku bangsa dengan alasan-alasan 
tertentu khususnya politik lalu membentuk, kelangsungan maupun berakhirnya suatu 
negara bangsa. 

Artinya terbentuknya suatu bangsa yang memiliki latar belakang 
keanekaragaman, selalu masih memerlukan proses membangsa khususnya dimensi 
kelangsungan hidup dan ketahanan nasional bangsa  tanpa mengenal batas waktu. 
Menurut Myron Weiner, 1967 “Political Integration and Political Development”, 
sehingga tidaklah heran walaupun Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 
namun Bung Karno masih tetap beranggapan betapa pentingnya “Nation and Character 
Building”  agar seluruh komponen bangsa khususnya suku-suku bangsa dan kelompok 
masyarakat  tetap terbina dan terbangun karakter, jati diri serta rasa kebangsaan yang 
kuat untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.  

Secara empiris Indonesia adalah sebuah negara bangsa majemuk terbesar 
didunia, memiliki satuan paling dasar yaitu suku bangsa yang tersebar diseluruh pelosok 
nusantara. Sebenarnya tanpa ancaman dari luarpun Indonesia telah memiliki muatan 
ancaman dari dalam yang dimungkinkan terjadinya disintegrasi bangsa. Tetapi kita 
bersyukur bahwa Indonesia memiliki modal dasar Wawasan Nusantara dan Bhineka 
Tunggal Ika sebagai faktor yang mampu mempersatukan keanekaan ragaman yang ada. 
Oleh karenanya kesepakatan untuk menjadikan keanekaragaman menjadi suatu negara 
bangsa Indonesia merupakan hal yang luar biasa, karenanya sepanjang proses sejarah 
menghadapi berbagai masalah yang sangat kompleks.  

Oleh karenanya dalam proses sejarah setiap negara bangsa harus mampu 
mengembangkan ideologi dan budaya yang kuat agar kesatuan integrasi bangsanya tetap 
terpelihara, yaitu mampu memelihara rasa dan kesadaran kebangsaan yang kuat pada 
setiap suku bangsa secara lintas waktu dan lintas generasi. Hal ini merupakan prasyarat 
yang yang sangat berat pada era kekinian dimana keadaan dunia yang berubah sangat 
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cepat dan dinamis apalagi paradigma dunia telah berubah dimana dunia global kurang 
berminat terhadap peranan negara bangsa.  Pada masa perang dingin, percaturan dunia 
memang masih diwarnai dengan pertentangan ideologi, sehingga orientasi ideologi bagi 
Indonesia masih sangat relevan dalam percaturan global sampai masa orde baru. Namun 
pada era globalisasi saat ini kehidupan politik dunia sangat diwarnai dengan isu 
demokratisasi dan liberalisasi ekonomi dengan aturan main pasar bebas dimana peran 
negara sangat terbatas. Artinya modal kekuatan ideologi (non fisik) semata sudah tidak 
relevan dalam percaturan global saat ini. Proses demokratisasi politik dan liberalisasi 
ekonomi tersebut yang mewarnai kehidupan masyarakat global secara langsung atau 
tidak langsung pasti berimplikasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara 
diIndonesia sehingga muncul  berbagai permasalahan politik, ekonomi, sosial budaya 
dan hankam.  

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar didunia tentu memiliki tingkat 
kesulitan yang sangat tinggi dalam memelihara kesatuan sebagai negara bangsa, 
tegaknya kedaulatan negara, keutuhan wilayah, apalagi sekaligus menghadapi berbagai 
permasalahan bangsa akibat menghadapi perkembangan lingkungan strategis yang 
bergerak sangat dinamis dan penuh tantangan. Akhir-akhir ini salah satu isu serius yang 
muncul dalam konteks politik, ekonomi dan sosial budaya adalah isyu primodial (suku 
bangsa) akibat proses demokratisasi dan otonomi daerah yang tidak tepat. Kita 
mengetahui bahwa diawal era reformasi lalu telah terjadi berbagai kerusuhan dan 
konflik antar masyarakat di Maluku, Kalimantan dan Poso, yang mengangkat isu 
golongan, agama dan suku bangsa. Pada tataran dunia kitapun menyaksikan kehancuran 
Uni Soviet dan Yugoslavia, menjadi negara-negara kecil yang menggambarkan ras dan 
etnik. Dengan demikian maka isu suku bangsa jangan dianggap sepele, karena telah 
menjadi trend isu dan alasan terjadinya kerusuhan masyarakat, bahkan dimungkinkan 
terjadinya kehancuran sebuah negara. 

Kedaulatan suatu bangsa merupakan  klaim politik kekuasaan teritorial oleh 
suatu bangsa yang juga diakui oleh pihak-pihak luar dari bangsa tersebut. Secara 
tradisional kedaulatan bersifat geografis, yang secara fisik dapat tergambarkan pada 
suatu peta. Dengan demikian maka kekuasaan politik akan selalu tumpang tindih 
dengan wilayah negara. Oleh karenanya Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar 
didunia yang memiliki 17.500 pulau dengan bentangan laut yang luas (8,5 juta 
kilometer persegi) tentu berimplikasi terhadap upaya menegakkan dan mempertahankan 
kedaulatan dan keutuhan wilayah menjadi lebih serius. Apalagi dengan posisi sangat 
strategis dipersimpangan jalur kepentingan internasional, sehingga sangat terbuka dan 
sangat rawan terhadap ancaman dari luar. Dengan demikian maka hanya dengan modal 
dasar nilai-nilai Ideologi dan kebangsaan saja rasanya Indonesia tidak akan cukup untuk 
menghadapi permasalahan bangsa. Namun yang pasti jawabannya adalah Indonesia 
harus memiliki juga ketahanan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan 
keamanan yang merupakan kekuatan dan ketahanan nasional yang kuat. Unsur-unsur 
yang sangat berpengaruh besar pada ketahanan nasional adalah unsur wilayah nasional 
(geografi), disamping sumberdaya manusia dan sumberdaya alam. 

Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan mengharuskan segala aktifitas 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hendaknya harus mempertimbang-
kan kondisi obyektif wilayah nasional yang terdiri dari ribuan pulau dan bentangan laut 
yang sangat luas, apalagi terletak pada posisi silang dunia. Oleh karena itu maka laut 
yang merupakan entitas penting keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan 
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haruslah diposisikan sebagai faktor utama  pemersatu wilayah darat/pulau baik secara 
politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Sayangnya sampai saat ini 
laut hanya diposisikan sebagai halaman belakang, sehingga berbagai aktifitas kehidupan 
berbangsa dan bernegara termasuk pembangunan nasional yang menyentuh laut hanya 
sebagai pelengkap dan eksesories. Tidaklah heran bila pihak-pihak tertentu banyak 
mengambil manfaat dari kondisi ini, sehingga terjadi berbagai kegiatan ilegal, pencurian 
kekayaan, perompakan, pelanggaran wilayah yang sangat merugikan Indonesia yang 
bila dihitung secara ekonomi berjumlah ratusan triliun rupiah yang harusnya dinikmati 
oleh bangsa Indonesia menjadi hilang. Adalah lebih berbahaya lagi bila akibat kelalaian 
kita menyebabkan wilayah laut yuridiksi nasional tidak aman. Maka paling mungkin 
akan hadir kekuatan militer negara adi daya dengan stigma atas kepentingan 
internasional.  

Dari pembahasan tersebut diatas terlihat bahwa ada 2 (dua) permasalahan serius 
yang perlu mendapatkan perhatian pada perkembangan global saat ini yaitu peran 
negara (bangsa) lebih berkurang disatu sisi dan adanya penguatan peran daerah 
(ditopang oleh Otonomi Daerah). Oleh karenanya harus ada upaya-upaya secara konkrit 
dan melalui wahana yang bersifat fisik, bukan upaya-upaya bersifat  non fisik dan 
melalui wahana nilai-nilai semata termasuk hanya bersandar kepada  undang-undang 
atau aturan-aturan. Menurut penulis laut memang wahana yang bersifat fisik yang 
paling tepat karena dapat dijadikan ajang “Ruang Temu” bagi berbagai kepentingan 
masyarakat (mencari makan, transportasi, perdagangan, industri berbasis masyarakat 
dll) sehingga sekaligus mempererat hubungan, persatuan dan kesatuan 
wilayah/teritorial/pulau (kedaulatan) termasuk suku bangsa (sosial budaya), serta 
kepentingan negara (perikanan, pelayaran nasional dan internasional, industri dan jasa 
maritim, sumber daya alam dan mineral, pariwisata dan pertahanan keamanan).  

Oleh sebab itu seluruh komponen bangsa harus menyadari sepenuhnya arti dan 
manfaat laut bagi bangsa Indonesia. Karena bukan sekedar keuntungan ekonomi yang 
didapat, tetapi juga keuntungan politik, sosial budaya maupun pertahanan keamanan. 
Kita harus mengerti bahwa bila Indonesia masih mengabaikan laut bagi kepentingan 
bangsa, tentu akan ada sejumlah konsekuensi dan implikasi serius yang akan dihadapi 
menyangkut kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Artinya bila laut dikelola, 
dieksploitasi dan diamankan dengan baik akan menjawab permasalahan bangsa dalam 
memperkuat ketahanan nasional dan kelangsungan hidup bangsa.  

Rekomendasi  

Akhirnya saya sampaikan rekomendasi langkah kedepan berikutnya merupakan 
pandangan dan pemikiran dalam rangka Restorasi Kejayaan Indonesia Yang Terpendam 
Sejak Jaman VOC melalui sebuah konsepsi yang berisikan kebijakan dan strategi 
sebagai berikut : 

Kebijakan Pembangunan Nasional Indonesia adalah: 
Melaksanakan gerakan nasional membangun kesadaran wilayah hidup bangsa sebagai 
Negara kepulauan, merubah dan mendorong budaya serta  cara pandang kearah “ 
Archipelagic Base Oriented, optimalisasi pembangunan kelautan sebagai arus utama 
pembangunan nasional, mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam diseluruh 
wilayah nasional, serta menciptakan keamanan dan tertib maritim guna memperkokoh 
Ketahanan Nasional demi kesejahteraan, keamanan dan kejayaan bangsa.  
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Strategi untuk mendukung kebijakan tersebut adalah : 
1. Melakukan Gerakan Nasional sadar atas wilayah hidup bangsa sebagai negara 

kepulauan.  
2. Melaksanakan revitalisasi Kebijakan Pembangunan Nasional dari land based 

oriented ke archipelagic oriented.  
3. Optimalisasi Pembangunan Kelautan sebagai arus utama Pembangunan Nasional.  
4. Penataan kelembagaan dan regulasi perundang-undangan.  
5. Penyempurnaan Sisdiknas yang berorientasi bahari.   
6. Penciptaan kondisi aman dan tertib maritim.  

Penutup 

Keberadaan Negara Maritim Indonesia adalah sebuah keniscayaan sejarah (Sri 
Sultan Hamengku Buwono X, 2010), namun dari uraian-uraian yang ada dalam tulisan 
ini penulis memandang tidak sekedar demikian tetapi merupakan Kodrat Allah swt 
(ternyata lebih dari 60 % ayat-ayat Al Qur’an membahas tetang air dan laut). Geografi 
(wilayah nasional) adalah sebuah aspek atau gatra yang permanen sepanjang masa 
(kecuali bila dunia kiamat) akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada Indonesia, 
oleh karenanya pertimbangan geografi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
harusnya menjadi pertimbangan utama.  

Sehingga perlu ditanyakan kepada siapapun dia “Apakah mereka menyadari 
bahwa, mengabaikan ciri maritim sebagai stigma yang yang melekat pada Indonesia 
adalah sama dengan mengingkari kodrat Ilahi ?” Tahukah mereka bahwa ketiadaan 
“Visi Maritim” akan menempatkan Pembangunan Sektor Maritim sekedar 
“formalitas”, yang pada gilirannya akan berakibat muncul masalah-masalah aktual 
seperti, pembangunan ekonomi nasional tidak akan optimal, PDB negara dan 
pendapatan masyarakat akan  berkurang, permasalahan wilayah perbatasan, infra 
struktur maritim, eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam dan energi laut, industri 
dan jasa maritim, kemiskinan masyarakat pesisir dan nelayan, keterbelakangan desa-
desa pesisir dan pulau-pulau kecil, teknologi maritim, lingkungan maritim serta 
pertahanan keamanan laut. Dan rasanya akan banyak lagi masalah yang akan dihadapi 
bila Indonesia masih menempatkan laut sekedar hanya sebagai halaman belakang. 

Kita perlu menyimak pidato Bung Karno saat peresmian Institut Angkatan Laut 
(sekarang AAL) pada 9 September 1953 sebagai berikut: 

“......... untuk memperbiki keadaan kita, usahakan agar kita menjadi bangsa 
pelaut kembali, bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya, bukan 
sekedar jongos-jongos dikapal. Kita harus memiliki armada niaga maupun 
armada militer yang kesibukan dilaut menandingi irama gelombang 
samudera”. 

Indonesia sesuai ciri alamnya adalah Negara Kepulauan harus mampu 
memanfaatkan seluruh potensi pada wilayah atau ruang hidup bangsa yang merupakan 
karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta 
kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Laut merupakan raison d’etre dan 
entitas yang sangat penting bagi keberadaan Indonesia kini dan masa depan. Laut 
sebagai Dewa Penolong akan dapat digunakan sebagai solusi pemecahan persoalan 
mendasar Bangsa Indonesia saat ini khususnya dalam mendukung pembangunan 
Nasional Indonesia kedepan agar Rakyat dan Bangsa semakin sejahtera dengan jaminan 
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keamanan sesuai yang kita harapkan. Harapan kita kedepan agar sektor kelautan akan 
menjadi “arus utama” pembangunan nasional dapat diwujudkan guna memperkokoh 
Ketahanan Nasional, sekaligus mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa 
Indonesia. Kini sudah tiba saatnya restorasi semangat nusantara bahari harus 
dibangkitkan kembali guna mempercepat kebangkitan bangsa menuju kejayaan 
Indonesia.  

Demikianlah sebuah makalah singkat tentang ”Restorasi Kejayaan Indonesia 
(Yang Terpendam Sejak Jaman VOC)”.  Mimpi, Harapan dan Optimisme. Semoga 
tulisan ini dapat mengisi khasanah wawasan kita dalam menatap dan menggagas masa 
depan Indonesia, guna mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, 
maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. 

 
Sekian Dan Terima Kasih, 
“Justru Dilaut Bangsa Indonesia Jaya” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




