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Abstract 

Geopolitics of Indonesia have been formed since the time of the kingdom of Indonesia that 
began Srivijaya and Majapahit. It discusses strategies to Indonesia in maintaining his good-
Indonesiaan in social, cultural, geographic, demographic, and Security in accordance with the 
purpose of the state or the nation's ideals. Starting from the Indigenous people in the 
establishment of geopolitical Srivijaya maritime nation that is the spread of religion and the 
inclusion of silk lines in the Malacca Strait to the mainland of Southeast Asia is more to the 
mainland Indochina, as well as the Majapahit with an agricultural country succeeded in uniting 
the islands of the archipelago. At this time, all the Indonesian people are faced with various 
types of constraints, the diversity of its people, geographical configuration and state of the 
dynamics of strategic environmental impact can not be ignored. Therefore various prerequisites 
must be met for the achievement of the ideals of the trip was guaranteed, such a precondition is 
called geo-political, which are briefly formulated in the form of the Wawasan Nusantara. Thus 
the role of conception, is in managing natural resources which can be used politically conscious 
citizenship plus state and nation. State of Indonesia is not just a scientific description but rather 
a long stakes that limit the corridor between the dynamics of our society which is expected in 
between. When viewed in terms of ideology Pancasila principles are described sila-over 
descriptions of national ideals and supported by a summary of the core ideas of philosophy and 
science. The purpose of this paper is to discuss the integration of diversity that exist in 
Indonesia, let alone be seen from the geographical aspect of Indonesia lies between the two 
continents of Asia and Australia and two oceans namely the Indian and Pacific oceans are very 
prone to disintegration. Readings re-geohistoris Globalization and geopolitics have a very 
important role in regulating the policies put forward in the achievement of National Security of 
such ideals. 
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A.  Pendahuluan 

“...Kita hanya 2 kali mengalami nationale staat, yaitu di jaman Sri Wijaya dan di 
zaman Majapahit. Di luar dari itu kita tidak mengalami nationale staat...bangsa 
Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang, menurut geopolitik yang telah 
ditentukan oleh Allah S.W.T., tinggal dikesatuannya semua pulau-pulau Indonesia 
dari ujung Utara Sumatra sampai ke Irian! Seluruhnya!, karena antara manusia 

                                                 
* Author is Trenggono Pujo sakti & Rinno Widodo, Bachelor degree student at Faculty Social and Politic, 

Jember University 
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70.000.000 ini sudah ada „le desir d’etre enemble", sudah terjadi 
„Charaktergemeinschaft"! Natie Indonesia, bangsa Indonesia, ummat Indonesia 
jumlah orangnya adalah 70.000.000, tetapi 70.000.000 yang telah menjadi satu, 
satu, sekali lagi satu ! ..”(Ir. Soekarno, 1 Juni 1945) 

 

Konsep Nusantara dianggap mewakili dengan apa yang dinamakan National-
Staat seperti yang diucapkan Soekarno saat ia berpidato Lahirnya Pancasila lewat 
penekanan “kehendak untuk bersatu dari persamaan karakter”. Ditambahkan pula, untuk 
penegasan wilayah Indonesia, Ir. Soekarno, 1945 menambahkan tentang peradaban 
National-Staat yang dianggap menemui puncak kejayaan saat Imperium Sriwijaya dan 
Imperium Majapahit. Disini meluruskan bahwa konsep Nusantara itu bukan sebagai 
Negara Kepulauan yang terdiri dai beberapa pulau tetapi melainkan konsep Nusantara 
sebagai Negara Maritim yang sebagai penghubung dari beberapa pulau dan itu sebagai 
pengontrol and memanfaatkan laut sebagai syarat dari jalur perdagangan dan mencapai 
kesejahteraan.  

Sedangkan konsep Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia 
yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (daratan), air 
(laut), termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya, udara diatasnya secara tidak terpisah. 
Yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap 
bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, social budaya, dan 
hankam (pertahanan dan keamanan). Menurut Imam Sunario, Ketua Pengurus Yayasan 
Suluh Nuswantara Bakti, Indonesia adalah negara kepulauan yang dipisahkan oleh 
lautan atau negara kepulauan yang dipisahkan oleh lautan atau negara kepulauan yang 
dihubungkan oleh laut. Keduanya mengandung pengertian yang sama dilihat dari cara 
pandang pengelolaan wilayah negara untuk kesejahteraan rakyatnya1. Dan ini menjadi 
dasar bahwa daratan adalah dasar dari pembangunan. Dan kalaupun akhir-akhir ini ada 
upaya membangun lautan, masih merupakan kegiatan yang terpisah jelasnya, hal itu 
masih merupakan kegiatan yang tidak terintegrasi. Pada hal kita tahu bahwa tanah air 
kita adalah lautannya lebih luas dari pada daratan. Ini berarti bahwa karakter yang harus 
ditanam adalah karakter kemaritimannya yang sudah tertanam dalam diri bangsa 
Indonesia. 

Seiring dengan perkembangan jaman membuat Indonesia melupakan sesuatu hal 
yang telah menjadi landasan terbentuknya negara indonesia. Ideology pancasila sebagai 
falsafah negara tekikis isu globalisasi yang muncul sekarang membuat kita melupakan 
aspek-aspek tersebut untuk membangun Indonesia kedepannya. Semangat gotong 
royong yang dijadikan asas terbentuknya Indonesia sebagai wujud Bhineka Tunggal Ika 
mulai memudar, sehingga memicu disintgrasi bangsa. Dalam hal tersebut Soekarno 
merumuskan politik pembentukan kesatuan dan watak bangsa sebagai satu kesatuan 
Trilogi Trisakti. Yaitu, sebagai berikut: 
1. Berdaulat dalam Politik; 
2. Berdikari dalam Ekonomi, dan 
3. Berkepribadian dalam Kebudayaan. 

 

                                                 
1 Lihat, Iman Sunario dalam pengantar Indonesia Negara Kepulauan atau Maritim Majapahit .2011. 

Irawan Djoko Nugroho. Peradaban Maritim Ketika Nusantara Menjadi Pengendali Pelauhan 
Dunia.Jakarta:Yayasan Suluh Nuswantara Bakti. 
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Dengan Trisakti tersebut Soekarno meyakini dapat membangun landasan system 
nilai demi mencegah kegoyahan sendi persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang 
diharapkan mampu menjaga integrasi bangsa yang pernah berjaya sebagai negara 
maritime dengan satu kesatuan wilayahnya tanpa membedakan latar belakang, tempat, 
serta adat istiadat. 

B.  Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penulisan makalah ini menggunakan studi 
literatur serta analisis kesejarahan sehingga mendapatkan keterkaitan antara geopolitik-
geohistoris Sriwijaya dan Majapahit dengan kondisi pertahanan dalam menjaga wilayah 
Nusantara. Khususnya, pada aspek wilayah Nusantara yang memiliki Imperium 
Sriwijaya dan Imperium Majapahit dalam mengamankan wilayah maritim sebagai pusat 
penghubung dari pulau-pulau di Indonesia. Dengan begitu, ada sebuah keterkaitan 
dengan jalur perdagangan yang pernah dibangun disana, sekaligus berdirinya berbagai 
kekuatan politik yang mewujud dalam ketahanan wilayah Nusantara dan produksi 
pengetahuan yang dimiliki Sriwijaya dan Majapahit. 

Pada point berikutnya, penulis mencoba merelasikan hipotesis tersebut dengan 
variabel strategi kebudayaan sebagai metode pembangunan kebudayaan yang mengarah 
kepada peradaban, sementara pada level item penulis mencoba mengambil pada studi 
Majapahit sebagai peradaban maritime yang pembahasannya “ketika nusantara menjadi 
pengendali pelabuhan dunia” serta bentuk pertahanan dalam menjaga wilayah 
nusantara agar tetap utuh dan pengelolaan sumber daya alam. Sehingga dalam konteks 
ketahanan nasional sekarang bisa mengadopsi dari imperium sriwijaya dan imperium 
majapahit. Serta peran Pancasila dalam menjaga ketahanan negara ini terdapat pada sila 
ke 3 yaitu Persatuan Indonesia yang hingga kini pemaknaan dari sila tersebut masih 
kurang dipahami. 

C.  Geopolitik dan Geohistoris Sriwijaya dan Majapahit Kerajaan Maritim 

Geopolitik Indonesia telah ada jauh sebelum negara Indonesia terbentuk, yaitu 
mulai dari kerajaan sriwijaya hingga majapahit yang merupakan cikal bakal dari 
indonesia. Di dalam Geopilitik ini membicarakan strategi Indonesia dalam memper-
tahankan ke-Indonesiaan-nya baik dalam aspek sosial, budaya, geografis, demografis, 
dan Hankam sesuai dengan tujuan negara atau cita-cita bangsa. Bermula dari lokal 
genius geopolitik Sriwijaya dalam pembentukan negara maritim yaitu penyebaran 
agama dan masuknya jalur sutra di wilayah selat malaka hingga ke daratan Asia 
Tenggara yang  lebih ke daratan Indocina, serta Majapahit dengan negara agraris 
berhasil menyatukan pulau Nusantara. 

Hal tersebut, berdasarkan pada pendapat beberapa ahli yang menyebutkan 
bahwa dua kerajaan antara sriwijaya dan majapahit merupakan kerajaan maritim. 
Dengan luas wilayah perairan yang luas maka, diperlukanya armada laut yang memadai. 
Sriwijaya tercatat sebagai kerajaan maritim sebagaimana diceritakan dalam catatan 
I’tsing. Dalam catatannya I’tsing menceritakan pelayaranya pada 671 M dari Kanton 
ke Palembang, tempat pemerintahan kerajaan Sriwijaya waktu itu2. Dalam jangka 
waktu 24 tahusn ketika I’tsing berada di seberang laut, kerajaan itu sudah menjadi 
sangat kuat. Berdasarkan pengetahuannya tentang Indonesia yang diperolehnya 

                                                 
2 E. Chavannes, Memoire compose a I’epoque de la grande dynastie T’ang, hlm.119. 
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sebelum kembali ke Cina pada 695 M, menurutnya Kedah di pantai barat semenanjung 
Melayu selatan telah menjadi tanah jajahan Sriwijaya3. Pada 775 M, kerajaan ini telah 
menjadi begitu terkenal sehingga penguasanya disebut “raja yang dipertuankan dari 
Sriwijaya, raja tertinggi diantara semua raja di muka bumi”.4 

Sebagai tambahan, Sriwijaya juga jelas memiliki banyak kapal;pada 672 M, I 
Tsing berlayar dari Sriwijaya ke India dengan sebuah kapal milik seorang raja.5 
Sementara itu berdasarkan pada Prasasti Kedukan Bukit dari Palembang bertahun 682 
M menjelaskan suatu perjalanan yang menurut profesor Coedes telah dilakukan raja 
sendiri.6 Pada pendapat lain menyebutkan bahwa ada suatu kerajaan lama yang telah 
berdiri jauh sebelum Sriwijaya. Yaitu, kerajaan di Jawa yang didirikan berdasarkan 
pada catatan dari dinasti Han: ketika mereka datang menyampaikan upeti Tahun 1432 
mereka juga menyampaikan surat. Di dalamnya dinyatakan bahwa negara mereka 
didirikan 1376 tahun sebelumnya atau tahun pertama tarikh yuankang pada masa 
kaisar Xuandi dari dinasti Han (65 SM).7 Informasi ini menunjukan bahwa kerajaan 
jawa yang dimaksud adalah kerajan medang lama. Kerajaan yang mengalami 
pergolakan pada abad ke-1 Masehi sebagaimana catatan sejarah dinasti Liang. 

Dari uraian diatas dapat diidentifikasikan Jawa merupakan salah satu kerajaan 
tertua dibanding catatan sejarah kerajaan lain di Nusantara, bahkan Asia Tenggara. 
Kerajaan – kerajaan di Jawa lebih dulu menjalin hubungan dengan Cina daripada 
kerajaan – kerajaan di Sumatra. Hal tersebut bermakna, teknologi perkapalan yang 
membawa utusan Jawa ke Cina lebih unggul dari pada Sumatra. Sebab, pada masa itu 
utusan dari Jawa dan Sumatra yang datang ke Cina, dan bukan sebaliknya. Bukti 
mengeni kedua kerajaan tersebut tercatat dalam catatan Cina, yang dikumpulkan sinolog 
dari Universitas leiden W.P. Groeneveldt tentang wilayah seberang laut. 

                                                 
3 Mulasarvastivada-ekasatakarman, Taisho Tripitaka, edisi 24, no. 1453,  447c. Dalam pelayarannya 

keluar negri pada 671-672 M, I Tsing tidak mengisyaratkan bahwa kedah adalah jajahan Sriwijya, 
sekalipun dipakai oleh kapal-kapal Sriwijaya. Didalam Mula…ia menggambarkan pelayaran dari 
Tamralipti itu seperti ini:”Dari (Tamralipti) orang berlayar selama dua bulan dan sampai di Chieh-cha 
(Kedah). Tempa itu menjadi milik Fo Shih (Sriwijaya). Waktu kedatangan kapal adalah bulan pertama 
atau kedua.”J. Takakusu menerjemahkan kutipan itu dengan cara yang lain: “sesudah berlayar dari sini 
dua bulan lamanya ke negara tetangga, kami samai di Ka-cha. Pada waktu itu sebuah kapal dari 
bhoja(maksudnya Fo-shih pada 1896)sudah akan sampai disana. Ini umumnya terjadi pada bulan 
pertama atau kedua.”tetapi bila I Tsing memaksudkan kapal Fo-shih, sudah pasti ia menggunakan 
ungkapan yang dikemukakan dalam daftar teks-teks Cina pada akhir buku ini. Terjmahan yang elah 
diubah itu ada sangkut-pautnya dengan kronologi perluasan Sriwijaya pada zaman dahulu (trjemahan 
kutipan itu terdapat pada akhir Bab 13). Untuk identifikasi Chie-cha dngan Kedah, lihat P. Wheatley, 
The Golden Khersonese, hlm. 46-47, didalamnya trdapat idntifikasi yang sebenarnya dibicarakan dan 
dapat diterima. 

4 Terjemahan G. Coedes dari bahasa Sanskrit atas isi “A”Prasasti Lingor,”Le royaume de 
Crivijaya”,BEFEO,18,6 (1918) hlm.31 

5 Ta T’ang his yu chi’iu fa kao seng chuan, Taisho Tripitaka, edisi 51, no. 2066, 7c-8a. Raja 
membantunya dalam perjalanan dari Sriwijaya ke malayu; “ia kembali ke kapal Raja” di Kedah dan 
mungkin perjalanannya dari Sriwijaya ke India hanya menggunakan kapal itu. Lihat Chavannes, 
Memoire, hlm.199 

6 Untuk membaca prasasti ini, dengan suku-suku kata terakhir yang telah samar, lihat De Casparis 
Prasasti, II, hlm. 12-13. Maksud dari perjalanan ini masih tidak diketahui, dan Dr. de Casparis menduga 
bahwa mungkin masih ada satu referensi tentang tiga perjalanan ini. 

7 W.P. Groeneveldt, 2009, hlm. 55-56. Kemungkinan jumlah tahun tercantum dalam surat itu telah salah 
catat, dan aslinya 1497 tahun. Karena bila dihitung mundur 1432-1497 adalah -65 atau tahun 65 SM. 
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Menurut irawan Djoko Nugroho dalam bukunya Majapahit peradaban 
maritime,”Ada suatu hal yang menarik tentang Sriwijaya dari catatan dinasti-dinasti 
Cina. Sriwijaya, atau San-bo-zhai dalam bahasa Cina, yang dicatat pada 682 melalui 
prasati yang ditemukan di kaki Bukit Siguntang,8 ternyata baru dicatat kembali pada 
abad ke-10 di masa Dinasti Song (960-1279). Dengan demikian, Sriwijaya pada abad 
ke-7 sampai ke-9 tidak melakukan kontak hubungan dengan kerajaan di Cina. Ketika 
kerajaan Sriwijaya vakum itulah, pedagang dan pelaut Arab, seperti Ibn Khordazabeh, 
kemudian mencatat adanya kerajaan yang bernama Zabag pada (844-848).9  

Kevakuman Sriwijaya dalam melakukan kontak dengan kerajaan Cina pada 
masa Dinasti Tang bukan tanpa sebab. Sanjaya, dalam Carita de Parahyangan, telah 
melaksanakan politik menyatukan wilayah Sumatra dan Malaka. Kisah penyatuan 
Wilayah Malaka oleh Jawa tersebut dibenarkan oleh para pedagang dan pelaut arab lain. 
Dalam informasi lain, jarak kerajaan Zabag sejauh 20 pelayaran dari kalah. Menurut 
informasi Abu’lfida’, jarak tempuh antara kalah dan negara pusat jawa adalah 20 hari 
perjalanan10. Jarak tersebut sama dengan jarak tempuh Malaka ke Majapahit, 
sebagaimana catatan Hikayat Hang Tuah: Maka titah Seri Betara, “Berapa lama-nya 
anak-ku datang ini di laut?” Maka sembah Raja Malaka, “Patek ini empat puloh hari 
di-laut, banyak patek singgah, jika patek berlayar sungguh-sungguh, dua puloh hari 
sampai-lah”. Informasi ini menyebutkan bahwa Zabag adalah Jawa bukan Sumatra atau 
Semenanjung Malaka.11 

Dari kronologis tersebut dapat kita diskripsikan bahwa kerajaan Sriwijaya dan 
Majapahit merupakan kerajaan atau Negara maritim. Dengan melakukan perdagangan 
lewat jalur laut. Menurut Mahan, ada enam syarat sebuah negara maritim. Yaitu, lokasi 
geografis, karakteristik tanah dan pantai, luas wilayah, jumlah penduduk, karakter 
penduduk, serta pemerintahan. Negara maritime harus dapat mengendalikan pulau-
pulau yang menjadi wilayah kekuasaannya. Untuk itu, negara maritime wajib memiliki 
armada laut yang tangguh, baik armada perang maupun armada dagang.12 Dari pendapat 
tersebut dibutuhkan kapal-kapal, bala pasukan, serta pengetahuan untuk memproduksi 
senjata sebagai alat untuk menjaga ketahanan wilayahnya. 

Menurut sejarah Melayu dan Hikayat Raja – raja Pasai, serta informasi Arab, 
jumlah perahu yang dimiliki negara – negara di Asia dalam satu ekspedisi umumnya 
sebanyak 100 buah. Banyaknya armada kapal menunjukkan kuatnya kerajaan yang 
memilikinya. Armada yang memiliki jumlah kapal diatas rata-rata adalah Makassar dan 
Jawa. Makassar memiliki memiliki 200 perahu dalam satu ekspedisi. Sedangkan Jawa 
memiliki lebih dari 2.800 perahu dalam satu ekspedisi. Keakuratan besarnya jumlah 
kapal tersebut tentu dapat diwacanakan. Banyaknya armada laut yang dimiliki sebuah 
wilayah menunjukkan bahwa wilayah tersebut lebih tangguh dibandingkan kerajaan lain 
dimasanya. Dengan memiliki armada laut tertangguh, Jawa merupakan negara maritim 
utama.13 

                                                 
8 Paul Michel Munoz, Kerajaan-Kerajaan Awal Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaysia. 

(Yogyakarta: Mitra abadi,2009), hlm.168. 
9 Irawan Djoko Nugroho, majapahit kebudayaan maritim, 2011, hlm.8 
10 Slamet Mulyana, Sriwijaya, 1960, hlm. 57 
11 Irawan Djoko Nugroho, majapahit kebudayaan maritim, 2011, hlm. 10 
12 A.M. Djulianti Suroyo, dkk., Sejarah Maritim Indonesia 1: Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia 

Hingga Abad Ke-17, (Semarang: Penerbit Jeda,2007), hlm.11. 
13 Irawan Djoko Nugroho, majapahit kebudayaan maritim, 2011, hlm.16-17 
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Dalam catatan Cina, para pelaut Nusantara disebut orang “Kun Lun” dan 
perahunya sebagai “Kun Lun Po”. Salah satunya, catatan kerajaan Wu (abad ke-3) 
mendiskripsikan Kun Lun Po ebagai perahu besar yang panjangnya hingga 200 kaki, 
tinggi dari muka air 20-30 kaki, dan mampu memuat 600 orang dan barang 10.000 ho 
(satuan setara 10 sekop jagung).Setidaknya ada 4 layar yang dipasang pada perahu. 
Layar dari tanaman yang dianyam ini mudah digerakkan sesuai arah angin, sehingga 
kapal dapat melaju dengan lincah. Beberapa catatan lain menyebut perahu besar yang 
biasa berlayar di Samudra Hindia adalah sangara. Dalam catatan Melayu, perahu 
terbesar secara ukuran dan teknologi adalah perahu kelas jong yang khusus dimiliki oleh 
Jawa.14 

Hikayat raja-raja pasai mencatat kapal jong merupakan perahu besar melebihi 
perahu malangbang dan kelulus. Menurut Gaspar Correia junco(jung), Jawa sangat kuat 
terhadap tembakan meriam dan memiliki empat lapis papan. Karena junco dibangun 
dengan teknik papan berbeda dengan kapal-kapal lain, seperti teknik papan diikat 
menjadi satu dengan tali (teknik ikat) untuk kapal-kapal arab yaitu dawa15, maupun 
teknik pasak dan ikat (lushed-lug technique) untuk pemasangan dan penyambungan 
papan di dinding kapal Nusantara dan Asia Tenggara. Barangkali junco telah 
menggunakan teknik paku khusus. 

Teknik ikat dan teknik pasak dan ikat tidak akan kuat kuat menahan gempuran 
meriam portugis. Teknik paku pun kiranya ditemukan pada junco Jawa Dalam khasanah 
Jawa kuno, paku dikenal dengan istilah pako, yang ditemukan dalam Bhismaparwa 105: 
katuju tika tandas sarathi nira, kapako sumanda ri tanda ning dhwajo.16 Kata pako juga 
ditemukan di wirataparwa (77) Agastyaparwa (375). Teknik paku kemudian 
diaplikasikan dalam semua kapal eropa. Teknologi perkapalan yang dikembangkan di 
Jawa jauh lebih maju dari bangsa eropa waktu itu17. Hal tersebut menggambarkan 
bahwa, teknologi yang telah dikembangkan oleh jawa memberikan inspirasi bagi negara 
lainnya. Serta menunjukkan tingkat kecerdasan dalam teknik pembuatan kapal untuk 
menjadi suatu negara maritime.  

Dari catatan tersebut Jawa yang dikenal dengan kekuatan tentara Jawa 
melakukan penaklukan untuk menyatukan Nusantara. Dalam hal tersebut “tentara Jawa” 
merupakan istilah yang digunakan para penulis kisah sejarah, baik dari Arab, Cina, 
maupun Melayu untuk merujuk pada sebuah legion pasukan yang berasal dari Pulau 
Jawa18. Kata “Jawa”, sebagai isyilah untuk menyebut asal sebuah legion pasukan, bukan 
sekadar merujuk pada pasukan yang berasal dari pulau Jawa. Tetapi, lebih dari itu 
merujuk pada istilah Kerajaan Jawa. Prapanca mencatat Jawa merupakan nama sebuah 
kerajaan: irika tang anyabhumi sakhahemban in Yawapuri. Artinya, “kemudian tanah-
tanah lain dimana saja, yang semuanya disatukan dikerajaan Jawa”19. Kerajaan Jawa 
terdiri atas kerajaan-kerajaan yang lebih kecil. “sakweh sri yawa raja sapada madudwan 
nagaratunggalan ekhasthana ri Wilwatikta mangisapwi sang narendradipa”.artinya , 

                                                 
14 Irawan Djoko Nugroho, majapahit kebudayaan maritim, 2011, hlm. 260 
15 John R. Hale,1984, hlm.14 
16 P .J. Zoetmulder, 1995, hlm.734 
17 Irawan Djoko Nugroho, majapahit kebudayaan maritim, 2011, hlm. 288 
18 Dalam Sejararah Dinasti Ming (1368-1643), tentara Majapahit disebut dengan tentara Jaawa. Sulu baru 

meninggalkan Bu-ni setelah perajurit Jawa dating membantu negara itu. Lihat W.P. Groeneveldt, 
Nusantara dalam Catatan Tionghoa, (Jakarta:Komunitas Bambu,2009),hlm.144-145 

19 Nagarakrtagama, 16.5.1 
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“seluruh raja Jawa menjadi tamu, mereka berlain-lainan negara tetapi bersatu padu ke 
wiwatikta mendukung sang raja besar.20 

Armada laut Jawa memiliki peran lebih dari sekedar penghancur pelanggar 
perjanjian, tetapi lebih sebagai pasukan pembantu negara lain yang diserang 
musuhnya.21 Sebagai wujud dari kerajaan maritime nasional, jawa kemudian dituntut 
untuk memerankan dirinya sebagai penjaga dan pelindung kawasan. Karena itu, 
pasukan yang dimiliki Jawa selalu dituntut untuk membantu dan menetralkan  
peperangangan antar wilayah. Bantuan Jawa kepada Banjar dalam peristiwa suksesi 
kerajaan (Hikayat Banjar), bantuan Jawa kepada Bu-ni ketika diserang Sulu (Sejarah 
Dinasti Ming,1368-1643), dan bantuan Jawa kepada Malaka yang akan diserang Siam 
(Hikayat Hang Tuah),22 menunjukan bahwa Jawa berperan sebagai pemimpin kerajaan 
maritime nasional. Uraian tersebut diidentifikasikan bahwa Nusantara pada jaman 
Sriwijaya dan Majapahit telah menggunakan perairan sebagai jalur untuk 
mempertahankan wilayahnya serta menjalin hubungan dengan negara lainnya untuk 
memasarkan produk unggulan yang telah dihasilkan. 

D. Wawasan Nusantara sebagai pemersatu bangsa 

“… Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan  Indonesia telah sampailah kepada 
saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia 
kedepan pintu gerbang negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil 
dan makmur…” (Pembukaan UUD 1945,alinea kedua)  

Salah satu persyaratan mutlak yang harus dimiliki oleh sebuah negara adaah 
wilayah kedaulatan, di samping rakyat dan pemerintahan yang diakui. Konsep dasar 
wilayah negara kepulauan telah diletakan dalam Deklarasi Djuanda,13 Desember 
195723. Deklarasi tersebut memiliki nilai sangat strategis bagi bangsa Indonesia. Laut 
Nusantara bukan lagi sebagai pemisah, akan tetapi sebagai pemersatu bangsa Indonesia 
yang disikapi sebagai wilayah kedaulatan mutlak Negara Republik Indonesia. 

Nusantara (archipelagic) dipahami sebagai konsep kewilayahan nasional dengan 
penekanan bahwa wilayah indonesia terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan oleh 
laut. Laut yang menghubungkan dan mempersatukan pulau-pulau yang tersebar seantero 
Nusantara. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual geopolitik 
Indonesia diwujudkan dalam salah satu doktrin nasional yang disebut wawasan 
Nusantara. 

Wawasan Nusantara adalah konsep politik bangsa Indonesia yang memandang 
Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (daratan), air (laut), termasuk 
dasar laut dan tanah di bawahnya, udara diatasnya secara tidak terpisah. Yang 
menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang 
kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, social budaya, dan hankam 
(pertahanan dan keamanan). 

Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai ketuhanan 
dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang dalam Pembukaan UUD 

                                                 
20 Ibid, 7.6.3-4 
21 Irawan Djoko Nugroho, Majapahit Kebudayaan Maritim, 2011, hlm. 214 
22 Ibid, hlm 230 
23 Kasim Sembiring,  Pendidikan Kewarganegaraan.2010.Universitas Jember MKU.hal.1 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 

951

194524, yaitu: “…untuk membentuk suatu Pemerintahan Indonesia yang melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk kesejahteraan 
umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social” Segenap aspek 
kehidupan nasional Indonesia juga selalu dituntut menganut dimanunggalkan secara 
serasi dan berimbang, sesuai dengan makna negara Bhineka Tunggl Ika, yang 
merupakan ciri asasi dari falsafah negara pancasila. 

Menurut Kasim sembiring, SH, M,si, wawasan Nusantara adalah cara pandang 
bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan sekitar berdasarkan ide nasionalnya yang 
berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi 
bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bermartabat serta menjiwai tata hidup dalam 
mencapai tujuan perjuangan nasional yang berdasarkan cita-cita luhur bangsa 
Indonesia.25  

Cara pandang itu bisa dinamakan wawasan nasional. Sebagai contoh, Inggris 
dengan dengan pandangan nasionalnya berbunyi:”Brittain Rules The Waves”. Ini berarti 
tanah inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya. Wawasan Nusantara 
adalah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan pancasila, dan Undang-Undang 
Dasar 1945 tetnang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya dalam 
mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya.26 

Soekarno menyatakan dalam pidatonya, sebagai berikut:  

“…orang dan tempat tidak dapat dipisahkan. Tidak dpat dipisahkan rakyat dari 
bumi yang ada di bawah kakinya. … tempat itu yaitu tanah air. Tanah air itu 
adalah satu kesatuan. Allah SWT membuat peta dunia. Kalau kita melihat peta 
dunia, kita dapat menunjukkan dimana “kesatuan-kesatuan” itu. Seorang anak 
kecil pun, jikalau ia melihat dunia, ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan 
Indonesia merupakan satu kesatuan…”(Setneg RI,tt 66). 

Dengan mengacu pada kondisi geografi bercirikan kelautan, maka diperlukan 
strategi besar (geostrategic) maritim sejalan dengan doktrin pertahanan defensif aktif 
dan fakta bahwa bagian terluar wilayah yang harus dipertahankan adalah laut. 
Geostrategi merupakan perumusan strategi nasional dengan memperhitngkan kondisi 
dan konstelasi geografi sebagai faktor utamanya serta dengan memperhatikan kondisi 
sosial, budaya, penduduk, sumber daya alam lingkunagan regional mauapuan 
internasional.27 Implementasi dari strategi maritim adalah mewujudkan kekuatan 
maritim (maritime power) yang dapat menjamin kedaulatan dan integritas wilayah dari 
berbagai ancaman. Menurut Sir Walter Raleigh (1554-1618) mengatakan, “Siapa yang 
menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia dan akhirnya akan menguasai 
dunia”. Hal tersebut senada dengan pendapat Alfred T. Mahan (1840-1914) 
mengatakan, “Laut untuk kehidupan, SDA banyak terdapat di laut, oleh karena harus 
dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya”. Begitu pula pendapat Nicholas J. 
Spykman (1893-1943) dengan Teori Daerah Batas (Rimland Theory). Menurutnya, 

                                                 
24 Pembukaan Undang-undang dasar 1945 
25 Kasim Sembiring,  Pendidikan Kewarganegaraan.2010.Universitas Jember MKU.hal3 
26 IIbid,hlm7 
27 Chaidir Basri (2001), Wawasan Nusantara sebagai Cara Pandang Bangsa Indonesia,Program Studi S2 

Tannas UI, Jakarta 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 
952 

“Penguasaan daerah jantung harus memiliki akses ke laut dan hendaknya menguasai 
pantai sepanjang Eurasia”.  

Dalam Teori Daerah Batas (Rimland Theory) tersirat bahwa: 
1. Dunia terbagi menjadi empat, yaitu daerah jantung (heartland), bulan sabit dalam 

(rimland), bulan sabit luar, dan dunia baru (benua Amerika). 
2. Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut, dan udara untuk menguasai dunia 
3. Daerah bulan sabit dalam (rimland) akan lebih besar pengaruhnya dalam percaturan 

politik dunia daripada daerah jantung. 
4. Wilyah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat. 
5. Bangsa Indonesia.28 

Deklarasi Juanda merupakan pengumuman pemerintah tentang wilayah perairan 
negara RI, yang pada hakikatnya adalah melakukan perubahan terhadap ketentuan 
ordonansi pada lembar negara (statblad) No.422 Tahun 1939, sebagai berikut: 

a). Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi didasarkan pada garis pasang surut (low 
water land), tetapi pada system penarikan garis lurus (straight base line) yang 
diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar dari pulau-pulau 
atau bagian pulau yang termasuk ke dalam wilayah RI (point to point theory). 

b). Penentuan lebar laut wilayah dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut. Deklarasi ini pada 
hakikatnya adalah menerapkan asas archipelago atau asas Nusantara. Didalam 
deklarasi ini terkandung kepentingan dan tujuan bangsa Indonesia, yaitu keutuhan 
wilayah negara maritim.29 

c). Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional. Pada tanggal 
21 Maret 1980, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pengumuman tentang 
ZEE selebar 200 mil yang diukur dari garis pangkal wiayah laut Indonesia. Karena 
pengumuman tersebut, sampai saat ini telah ada lebih kurang 90 negara yang telah 
mengeluarkan pernyataan pengakuan tentang ZEE ataupun zona perikanan yang 
lebarnya 200 mil tersebut. Didalam ZEE negara yang bersangkutan mempunyai hak 
dan berdaulat untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan 
sumber kekayaan hayati dari perairan.30 

 

Berdasarakan banyaknya aspek tersebut dapat kita melihat bawa Negara 
Indonesia bukan merupakan negara kepulauan namun merupakan suatu negara maritim. 
Letak astronomis suatu negara adalah posisi letak yang berdasarkan garis lintang 
dangaris bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari permukaan bumi 
secarahorizontal, sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan 
Kutub Utaradan Kutub Selatan. Letak astronomis Indonesia Terletak di antara 6oLU – 
11oLS dan95oBT – 141oBT Berdasarkan letak tersebut dapat dilihat luas wilayah 
keseluruhan Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah laut yang luas. 

Wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan 
nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi 

                                                 
28 Srianti, A. Rahman H.I, Purwanto S.K, Pendidikan kewarganegaraan untuk Indonesia,2009, Graha 

Ilmu, hlm.141-142 
29 Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957 
30 ZEE, menurut hukum internasional, thn. 1980. 
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yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan 
dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi Ketahanan Nasional yang 
sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Implementasi dalam kehidupan 
pertahanan dan keamanan dimaksudkan untuk melaksanakan kegiatan dalam pertahanan 
dan keamanan baik darat, laut, dan udara dengan memperhatikan partisipasi aktif dari 
masyarakat dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang 
termaktub dalam pancasila sila ke-tiga yakni Persatuan Indonesia. 

E.  Dinamika Ketahanan Nasional 

Ditinjau dari geopolitik dan strategi dengan posisi geografis sumber daya alam 
dan jumlah serta kemampuan penduduk telah menempatkan Indonesia menjadi ajang 
perebutan antar negara besar. Untuk itu bangsa Indonesia harus memiliki keuletan dan 
ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional 
sehingga berhasil mengatasi setiap bentuk tantangan ancaman hambatan dan gangguan 
dari manapun datangnya. Perlu di pahami luas wilayah indonesia mencapai 1900000 
km2, atau sekitar lima puluh tujuh kali luas Belanda, lima kali luas Jepang, Hampir 
empat kali luas Perancis, dua kali luas Pakistan dan lebih separo luas India. Dari timur 
ke barat, kepulauan Indonesia terbentang sejauh 5000 km, dari utara ke selatan sekitar 
2000 km.31 Dengan demikian, mudah dimengerti bahwa hubungan antar pulau masih 
sulit dan sangat mahal bagi suku orang kebanyakan hanya sejumlah kecil orang 
Indonesia yang beruntung dapat sungguh-sungguh menangkap luas dan keanekaan 
negeri ini. 

Kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan 
nasional yang berintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung 
kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi 
segala tantangan ancaman hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun 
dari dalam. Untuk menjamin identitas, integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara 
serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Menurut pandangan Ratzel dan Kjellen 
Frederich pada akhir abad ke 19 mengembangkan kajian geopolitik dengan dasar 
pandangan bahwa negara adalah mirip organisme. Sedangkan Rudolf kjellen 
berpendapat bahwa negara adalah organisme yang harus memiliki intelektual. Kedua 
pandangan ini hampir sama, mereka memandang pertumbuhan negara mirip dengan 
pertumbuhan organisme sehingga negara memerlukan ruang hidup, serta mengenal 
prose lahir, tumbuh, mempertahankan hidup, menyusut dan mati.32Prinsip-prinsip dalam 
geopolitik dan strategi berkembang menjadi wawasan di bidang ketahanan nasional. 

F.  Konsep Ketahanan Nasional di Globalisasi 

Konsep ketahanan nasional adalah konsep pengembangan kekuatan nasional 
yang dibangun melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan 
yang seimbang serasi dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh 
berlandaskan Pancasila, UUD 45 dan Wawasan Nusantara. Nilai kesejahteraan rakyat 
Indonesia yaitu kemampuan dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai 
nasionalnya demi terwujudnya kemerataan dan kemakmuran dari nilai jasmani dan 

                                                 
31 Lihat dari Denys Lombard Nusa Jawa : Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu Bag I:Batas-batas 

Pembaratan,Gramedia Pustaka Utama, Forum Jakarta-Paris,2008.hal. 12 
32 Lihat dari Kasim Sembiring, SH, Msi. Pendidikan Kewarganegaraan:Dasar Karakter Bangsa, 

Universitas Jember.2010.MKU Universitas Jember.hal. 6 
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rohani sedangkan keamanan ialah kemampuan negara Indonesia dalam menjaga dan 
melindungi nilai-nilai nasional dari ancaman luar maupun dari dalam. Dalam proses 
kelahiran negara , masyarakat melakukan perjanjian baik di antara mereka sendiri 
maupun dengan masyarakat yang lain mengenai batas-batas wilayah  maupun aturan-
aturan yang dimungkinkan untuk mengatasi konflik yang sedang terjadi dan juga yang 
akan terjadi33. Menurut Robert dick read di dalam Penjelajah Bahari, kelangsungan 
kehidupan kerajaan-kerajaan di Indonesia telah dan terus bergantung pada 
keseimbangan tiga jenis hubungan, yaitu : 
a. Penguasa, yang berkuasa di pelabuhan-pelabuhan yang berdekatan dengan sungai-

sungai besar, yang dapat mengendalikan pergerakan dari daerah pedalaman menuju 
wilayah pantai, dan sebaliknya 

b. Produsen, dalam bidang kehutanan, pertanian, dan pertambangan di daeerah 
pedalaman yang membawa kemakmuran bagi kerajaan 

c. Pelaut kerajaan yang kadang-kadang independen, yang melindungi wilayah kerajaan 
dari para bajak laut yang jahat, mengawaki kapal armada dagang, dan dalam kasus 
Sriwijaya, membentuk angkatan laut yang terorganisasi dengan baik.34 

Jadi asas-asas yang dibangun dari ketahanan nasional Indonesia yaitu aman dan 
sejahtera, integrasi dari masyarakat, kekeluargaan, kesadaran masyarakat, serta 
pengelolaan sumber daya alam. 

Tantangan yang terjadi pada konstelasi geopolitik sekarang yaitu bukan lagi 
pada mereburkan kekuasaan, wilayah dan terorisme melainkan isue pemanasan global 
seperti di bidang ketahanan pangan. Air dan pangan adalah salah satu hal yang 
terpenting karena vital bagi kehidupan di suatu negara sendiri. Kini kondisi air dan 
pangan sangat terpengaruh oleh dampak pemanasan global.  

Buat kedepannya, sumber-sumber air dan pangan menjadi kekuatan dan 
ancaman. Karena, apabila pangan dan air tidak bisa berkelanjutan maka proses-proses 
dalam produksi dan roda perekonomian bangsa serta negara tidak bisa berjalan. 
Berdasarkan hukum ekonomi yang berlaku atas adanya permintaan dan penawaran, 
maka saat ini telah terjadi ketidakseimbangan antara konsumsi dan produksi. Pada sisi 
konsumsi, ledakan jumlah penduduk berimbas pada meningkatnya konsumsi bahan 
pangan. Pada sisi produksi, terjadinya perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian, 
dan penggunaan air yang berubah dari kepentingan pertanian ke-kepentingan warga 
kota telah menurunkan produksi pangan. Spekulasi harga komoditas pangan dipasar 
dunia semakin memperparah keadaan ini.35 

Hal tersebut terjadi pada masyarakat kota Indonesia yang dikarenakan 
melebarnya suatu perkotaan sehingga desa yang menjadi lahan sumber produksi yaitu, 
pusat dari segala lumbung pangan dan air tidak bisa menjalankan produksinya. Karena 
berkurangnya lahan, untuk daerah pemukiman manusia. Selain itu fungsi hutan sebagai 
paru-paru dunia semakin berkurang fungsinya akibat ledakan penduduk. Jumlah 

                                                 
33 Lihat dari Ery Syahrian.Fasisme Terorisme Negara.Pemikiran Giovanni Gentile Tentang Fasisme 

Sebagai Ideologi Negara.2003.Solo:Amanah.hal 54. 
34 Lihat dari Robert Diack-Read.Bukti-Bukti Mukhtahir Tentang Penjelajahan Pelaut Indonesia Abad ke-

5 Jauh Sebelum Cheng-Ho dan Columbus.2005.Mizan Media Utama.Ujung Berung,Bandung.hal, 88 
35 Lihat dari Kuncoro Sejati.Global Warming,food,and Water:Problems,Solutions, and The Changes of 

World Geopolitical Constellation.Gajah Mada University Press. Yogyakarta.2011.hal 41 



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 

955

penduduk yang semakin besar membutuhkan pula jumlah produksi pangan yang besar. 
Hal tersebut berdampak pada kelangkaan produksi pangan di Indonesia. 

G. Perubahan Ketahanan Nasional dari Geografis 

Menurut Dhia Prekasha Yoedha hal. 11 Anomali dalam Negara Indonesia 
sendiri semakin unik dari keterkaitan kebudayaan sukubangsa, Indonesia memiliki ras 
austronesia yang menyebar dangkalan Sunda hingga memasuki wilayah Asia Tenggara 
yang tempatnya Indochina dan Ras melanisia yang menyebar di bagian Indonesia 
sebelah timur. Sangat Unik karena praktis kedua rumpun itu berbeda satu sama lain. 
Warna kulit Rumpuan melayu terang agak sawo matang, Rumpun melanisa gelap agak 
hitam. Rambut rumpun melayu lurus sedangkan rambut melanisa keriting. Mata rumpun 
melayu agak sipit, sebaliknya rumpun melanisia lebih lebar. Makanan pokok Rumpun 
Melayu beras, sedangkan tradisi rumpun melanisia sagu dan umbi-umbian36. Peran 
Geopolitik Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan akibat perubahan konstelasi 
perubahan dunia yaitu sebagai bentuk instrumen pengambilan-pengambilan kebijakan 
negara Indonesia sendiri. Pentingnya faktor “jarak” dengan sendirinya menimbulkan 
masalah “daerah”. Seperti diketahui, masalah tersebut telah menarik perhatian para ahli 
geografi. Mereka mencoba menemukan secara teoritis faktor-faktor mana-alam, 
ekonomi, atau manusia-menentukan batas-batas “satuan daerah” dalam suatu ruang 
tertentu.37 

Sedangkan pada perubahan geografis dunia dalam konteks kawasan mengancam 
runtuhnya Asia Tenggara karena memfokuskan pada tingkat pertumbuhan ekonomi dan 
derajat pembangunan serta kemakmuran dari masing-masing negara Asia Tenggara 
serta melemahkan kedekatan geografis sebagai dasar kesatuan wilayah Asia bagian 
Tenggara. Nusantara sesungguhnya adalah kelanjutan dari Indochina itu. Pengkotakan-
pengkotakan kolonial-lah yang memisahkannya, dan dapat dipastikan bahwa dalam 

                                                 
36 Sesungguhnya tidak tepat juga anggapan, sagu jadi makanan pokok hanya di kawasan timur (maluku 

dan Irian).Ternyata seperti temuan studi H Furukawa, semasa Sriwijaya, sagu sudah di konsumsi di 
kawasan Barat, antara lain oleh masyarakat Kaerah Mandah dari pantai timur Riau, Sumatra. Juga 
masyarakat sekitar teluk Bone di Sulawesi. Drs. Aris Poniman Kertopernomo tentang Kebhineka 
Tunggalikaan Penggunaan Lahan Pertanian di Indonesia Pendekatan Ekohistorikal dalam Seminar 
Nasional Tinjauan Kritikal tentang Integrasi Bangsa, Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas 
Indonesia,depok 16-17 Januari 1996. Untuk sumber perbandingan pembahasan ethnografis, khusus 
keragaman budaya, periksa lagi hasil studi John Rahasia tentang penemuan kembali Tagaroa terbitan 
Yayasan Tagaroa, cetakan ke 3, Jakarta 1975, yang di angkat dari ceramah dan diskusinya dengan 
anggota Lemhanas, di aula Banteng, suatu wilayah dunia keenam yang bersifat sebagai benua maritim 
yang membentang dari Pulau Madagaskar:kepulauan Asia Tenggara:Taiwan:Selandia Baru:semua 
kepulauan di Pasifik sampai Pulau Paskah.Benua Maritim ini, sesuai temuan studi Wilhelm von 
Schhmidt ternyata memiliki rumpun bahasa tersendiri;yakni Bahasa-bahasa Austronesia, yang 
mencakup empat wilayah ethnogeografis. Yaitu 1;Indonesia, (dari Madagaskar sampai Taiwan kecuali 
Irian):2 Mitronesia (kepulauan Okinawa,Guam;dsb) 3 Melanisia ( Irian;Fijji;Bougenviller;dsb) dan 4 
Polynesia (Hawai, Tahiti, Paskah, sampai Selandia baru. 

37 Lihat Pierre Gourou:Menetapkan “daerah-daerah” merupakan sesuatu yang selalu sukar, tetapi yang 
tidak dapat dihindarkan” (“De la Geographie Regional et de ses Relations avec la Planification 
regionale”, Bulletin de la Societe Belge d’Etudes Geographiques 27,1958, hlm. 27-34; dikutip oleh 
J.Juillard pada bagian awal artikelnya; ”Espace et temps dans l’evolution des cadres regionaux”, dalam 
Etudes de Geographie tropicale offertes a Pierre Gourou, Mouton, Paris-Den Haag, 1972 hlm. 29) 
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beberapa dasawarsa mendatang akan kita lihat menguatnya sebuah kesadaran “Asia 
Tenggara”38. 

Batas Geografis yang paling luas dari istilah tersebut (lingkar pasifik) adalah 
semenanjung dan pulau-pulau Asia Tenggara: China: Asia Timur Laut, termasuk 
kawasan Pasifik Soviet; Australia; Selandia Baru; Papua New Guinea; pulau-pulau di 
Pasifik Selatan; Pantai Pasifik di Amerika Selatan, Tengah, dan Utara. Untuk tujuan 
diskursus praktis, lingkar Pasifik di Amerika Serikat, Kanada, Meksiko( meski Asia, 
juga dikenal sebagai Negara Industri baru di Asia Timur-Taiwan, Hong Kong, Korea 
Selatan, dan Singapura-dan para pemain yang sedang bangkit atau kelompok yang 
lebih minor, yaitu Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Fhilipina. Secara psikis, pusat 
Lingkar Pasifik adalah hubungan Jepang-Amerika Serikat. China telah berperan 
penting dalam kontruksi mistis tentang Lingkar Pasifik sebagai telos (Connery,1994 
hlm.32)39. 

Penghapusan negara-negara Indochina dan Burma dari kawasan Asia Tenggara 
menunjukkan besarnya pengaruh diskursus yang dikontruksi secara spasial, yaitu 
‘Lingkar Pasifik’, terhadap gagasan spesialisasi kawasan akademis yang telah 
ditentukan secara geografis. Tampaknya hubungan antara kedekatan geografis dan 
spesialisasi kawasan tidak lagi menyoal tentang dimasukkannya sejumlah negara yang 
berjarak secara geografis ke dalam kawasan ‘lingkar Pasifik’, meski beberapa negara 
yang bertetangga secara geografis tetap diekslusifkan dari kawasan itu40. Sedangkan 
integrasi Asia tenggara dalam geohistoris terdapat titik perluasan dan jalan lintasan 
wilayah Indochina, yang diperpanjang dengan semenanjung melayu dan Nusantara telah 
digambarkan sebagai “rintangan” yaitu sangat rawan dalam lalu lintas perdagangan 
yang efisien “hanyalah lewat jalur-jalur yang relative sempit, seperti selat Singapura 
atau selat sunda, kapal-kapal yang dating dari Barat lewat Lautan India atau dari Timur 
lewat Laut china, dapat melintas dari kawasan yang satu ke kawasan lainnya’. Dan 
Penulis kalimat-kalimat ini, Pastr H.Bernard, menambahkan:”Jalan-jalan pintas lewat 
darat dari jaman dahulu tidak dapat dilali karena delta-delta Sungai Irrawaddy, Salween, 
Mena, Mekong dan Sungai merah, Yang kadangkala dirintangi tetumbuhan tropis, 
menempel pada wilayah tengah yang kadangkala dirintangi tetumbuhan tropis, 
menempel pada wilayah tengah yang berbukit-bukit dan susah untuk dilalui manusia, 
yang baru dapat dilintasi dengan mudah sejak kemajuan penerbangan”.41 

Namun delta-delta Indochina dengan hutan bakaunya tidak menghalang para 
petualang yang mencari emas seperti halnya gurun-gurun pasir Asia tengah atau 
padang-padang salju Pegunungan Pamir tidak dapat menghalang para pedagang sutera 
atau peziarah Buddis pencari teks-teks suci. Rintangan-rintangan Geografis kadang-
kadang kurang menakutkan daripada pembajak laut, dan justru banyaknya pembajakan 
di selat-selat dan kemudian politik niaga kerajaan Palembang yang bersifat sewenang-
wenang42. Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa rumusan keamanan nasional 

                                                 
38 Lihat dari Denys Lombard Nusa Jawa : Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu Bag I:Batas-batas 

Pembaratan,Gramedia Pustaka Utama, Forum Jakarta-Paris,2008.hal. 11 
39 Lihat dari Connery,C.L.1994.”Pasicis Rim Discourse :The U.S Global Imaginary in the Late Cold War 

Years”. Dalam Boundary 2, Vol.21.Special Issue: Asia/Pasific as a Space of Cultural Production, No. 1. 
Spring. 

40 Lihat dari Simon Philpott. Meruntuhkan Indonesia Politik Poskolonial dan Otoritarianisme. 2003. 
Yogjakarta:Lkis.hal.183 

41 Lihat dari H.Bernard.Pour la comprehension de l’Inochine et de l’Occident.1939.Hanoi.Taupin 
42 Lihat dari George Coedes.Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha.2010.Jakarta. Kepustaaan Populer 

Gramedia.hal.57. 
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atas dasar kepentingan di atas harus juga didasarkan atas analisa yang tajam tentang 
masalah-masalah riil yang sedang dan akan dihadapi. Hal pertama yang harus dipahami 
adalah konteks strategis internasional saat ini. Di tengah-tengah intensitas interaksi, 
sebenarnya globalisasi justru menyediakan pilihan-pilihan yang terbatas. Kebijakan 
negara makin dibatasi oleh bagaimana negara lain bereaksi, makin dibatasi oleh 
gerakan-gerakan individu warganya dalam hubungan mereka dengan negara dan 
individu yang lain dalam lingkup lebih luas dari batas nasional. Sementara itu bagi 
individu-individu, negara menjadi bukan satu-satunya entitas yang bisa menyediakan 
dan memenuhi kepentingan yang dengan demikian negara bukanlah satu-satunya tujuan 
atau arah loyalitas. Hubungan-hubungan di atas menjelaskan muncul-munculnya 
tantangan baru keamanan nasional Indonesia. Sesungguhnya hanyalah di mata orang 
asing yang datang dari luar saja bahwa pulau-pulau besar itu merupakan kesatuan 
geografis. Sementara visi luar harus diperhitungkan, layak pula ditekankan pandangan 
yang lain, laut yang tampaknya memisahkan, sebenarnya juga mempersatukan. 
Hubungan ekonomi dan kebudayaan lebih sering terjalin di antara pantai yang satu dan 
pantai yang lain daripada di antara suatu daerah dan daerah lain di pulau yang sama.43 

Pada hakekatnya implementasi dari ketahanan nasional itu merupakan arah dan 
pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor 
pembangunan secara terpadu, yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program. 
Strategi yang dilakukan oleh Indonesia dalam tantangan global di bidang Ketahanan 
Nasional yaitu, penguatan kekuatan laut maritime dan udara untuk melakukan 
pengintaian dari udara, penghadangan, pencegahan, dan penangkapan di laut terhadap 
mereka yang melakukan tindakan-tindakan penyeledupan, invansi, pembajakan, dan 
perompakan yang kedua, perubahan budaya strategic dari yang hanya memfokuskan diri 
pada ancaman yang berasal dari dalam negeri menjadi strategi culture yang juga 
memperhatikan persoalan ancaman asimetris. Perubahan budaya strategic ini akan 
menentukan strategi pertahanan Indonesia dalam pengembangan militer di masa depan.  

Walaupun militer Indonesia kalah dalam bidang teknologi tapi jangan dipungkiri 
bahwa dalam menjaga ketahanan di perairan Indonesia mereka sanggup menyebrangi 
selat dengan berenang hal ini yang menjadi ciri karakteristik individu militer-militer di 
Indonesia. Dalam di tetapkan di dalam Konvensi Hukum Laut PBB. Pada 1982 lahirlah 
Konvensi kedua PBB tentang Hukum Laut (2nd United Nations Convention on the Law 
of the Sea,UNCLOS) yang mengakui konsep negara kepulauan, sekaligus juga 
mengakui konsep Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) yang diperjuangkan oleh Chili dan 
negara-negara Amerika Latin lainnya. Setelah diratifikasi oleh 60 negara, UNCLOS 
kemudian resmi berlaku pada tahun 1994. Luas Zona Ekslusif yaitu 2,7 juta km2, 
bagian perairan internasional di mana Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk 
memanfaatkan sumber daya alam termasuk yang ada di dasar laut dan di bawahnya44. 
Hal ini yang menjadi persiapan dan kekuatan militer dalam menjaga ketahanan nasional 
di wilayah perairan Indonesia supaya dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi 
negara sejahtera dan makmur. 
 
 
 

                                                 
43 Lihat dari Denys Lombard Nusa Jawa : Silang Budaya, Kajian Sejarah Terpadu Bag I:Batas-batas 

Pembaratan,Gramedia Pustaka Utama, Forum Jakarta-Paris,2008.hal. 14 
44 Lihat dari Kusumaatmadja.Visi Maritim Indonesia:Apa Masalahnya ?.Dalam Sarwo-no.net.2005 
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H.  PANCASILA Sebagai Ideologi Ketahanan Nasional 

Dalam Visi Soekarno, “kapal yang membawa kita ke-Indonesia-Merdeka itu 
ialah Kapal-Persatuan”. Demi persatuan itu, Soekarno menekankan pentingnya bangsa 
Indonesia menempuh jalan nasionalisme dan jalan emokrasinya sendiri, yang tidak 
perlu meniru nasionalisme dan demokrasi yang berkembang di Barat. Hal ini tercermin 
dalam tulisannya seperti “Demokrasi Politik dan Demokrasi-Ekonomi”(1932)45. Hal ini 
menunjukkan keragaman sebagai dampak kehadiran aneka budaya dan peradaban yang 
besar dalam jangka waku yang panjang, baik hadir serentak maupun beruntun. Sehingga 
memperkuat bahwa pemersatu bangsa Indonesia sudah mulai dilakukan sejak dahulu. 
Menurut pandangan Dennis Lombard, Masih mampu mempertahankan “keasliannya” 
yang mendalam. Hal ini terwujud dalam kenyataan bahwa nyaris semua bahasa yang 
kini digunakan di kawasan ini tergolong ke dalam satu kerabat bahasa Austronesia, 
yang dikenal sebagai bahasa Melayu-Polinesia. Struktur-struktur bahasa local tidak 
berubah, meskipun kata-kata baru pinjaman dari bahasa-bahasa Indo-Eropa, Dravida, 
Semit, dan China tidak terhitung banyaknya46. Dan ini mulai terwujud dalam sumpah 
pemuda yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa pemersatu kita 
yaitu Berbahasa satu, Bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa daerah yang dimiliki 
bangsa Indonesia sebagai bunga yang tumbuh di taman Indonesia ini. Masalah yang 
timbul sekarang ini banyak sekali pulau-pulau di Indonesia bagian timur untuk 
melepaskan diri dari Indonesia hal ini disebabkan karena menganggap bahwa Indonesia 
bagian Timur sebagai orang asing sedangkan Indonesia terdiri dari rumpun Austronesia 
dan rumpuan Melanisia, apabila masyarakat Indonesia menganggap melanisia sebagai 
orang asing maka dalam konteks integrasi pemerstu bangsa itu tidak akan pernah 
selesai. Prinsip Pancasila dalam ketahanan nasional meletakkan dasar kebangsaan 
sebagai simpul dari persatuan Indonesia suatu konsepsi kebangsaa yang 
mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan yang 
dalam slogan negara Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”.  

Sebagai masyarakat kepulauan yang berada di titik strategis persilangan 
antarsamudera dan antarbenua, masyarakat dan penguasa di Nusantara juga terbiasa 
menyerap unsur-unsur baru untuk disewakan dengan unsur-unsur lama, yang 
menjadikan kepulauan ini sebagai kuali penyerbukan silang-budaya. Dengan kesiapan 
dan kreativitas sintesis ini, setidaknya zaman negara Majapahit telah muncul semacam 
doktrin “Agama Sipil” yang mendorong peaceful co-existence antar pemeluk agama 
(budha, syiwa bahkan kemudian Islam). Doktrin agama sipil dalam Negara nusantara 
lama ini diformulasikan oleh Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma “Bhineka Tunggal 
ika tan Hana Dharmma Mangrwa”, berbeda-beda namun satu, tiada kebenaran yang 
mendua (Tantular,2009:205).47 

Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah-darah kita, tanah air kita? Menurut 
geopolitik, maka Indonesialah tanah air kita. Indonesia yang bulat, bukan Jawa 

                                                 
45 Lihat dari Soekarno.Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi.Pikiran Rakjat.1932 
46 Lihat dari Dennis Lombard.Bahasa Melayu,misalnya, sarat dengan kata-kata Sanskerta, Tamil, Arab, 

Persia,Hokian,Portugis,Belanda, dan Inggris. Bahasa ini ditulis mula-mula dengan aksara Arab 
kemudian Latin. Bahasa ini----dengan nama baru “bahasa Indonesia”----akhirya menjadi satu-satunya 
bahasa resmi RI. Menurut Lombard, nenek moyang orang Perancis, bangsa Galia, pun tidak sehebat itu 
daya tahannya. Tentulah ketahanan itu mencakup pula bidang-bidang di luar bahasa. Terutama berkat 
penelitian muktahir yang dilakukan oleh para etnolog, maka sudah terindentifikasi cirri-ciri suatu 
lapisan budaya khas Nusantara yang sudah ada sebelum masa sejarah arti sempit.1996.Jilid 1:2. 

47 Lihat Tantular.Kakawin Sutasoma.2009.Depok:Komunitas Bambu hal. 505 
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saja, bukan Sumatera saja, atau Borneo saja, atau Selebes saja, atau Ambon saja, 
atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauan uang ditunjuk oleh Allah s.w.t. 
menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dua samudera, itulah tanah air 
kita!(Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945) 

Dijelaskan bangsa Indonesia adalah satu tubuh dengan banyaknya 
keanekaragaman.Setiap keanekaragaman ini tidak ingin diringkus dan ditebas, 
melainkan tetap dipertahankan untuk memperkokoh rumah bangsa Indonesia. Jangan 
saling menendang yang bisa menimbulkan keretakan dan akhirnya bisa membawa roboh 
bangunan Indonesia ini. Dalam mengupayakan persatuan masyarakat yang beraneka 
ragam ini bukanlah perkara yang mudah. Sejak awal berdirinya repubik ini para pendiri 
bangsa menyadari sepenuhnya bahwa proses Nation Building merupakan hal yang 
penting dan harus di jaga. Salah satu upaya yang dilakukan Soekarno dalam menjaga 
Nation Building yaitu, dengan mengkobar-kobarkan semangat gotong royong yang 
merupakan ciri khas bangsa Indonesia itu sendiri. Usaha untuk merajut karakter 
bersama, kehendak bersama, dan komitmen bersaa dari suatu kebangsaan yang 
beranekaragam ini pertama-tama mensyarakatkan hadirnya suatu negara persatuan. Hal 
ini terdapat dalam pidato 1 Junia 1945 yaitu : 

Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikan negara Indonesia, yang kita 
semua harus mendukungnya. Semua buat semua ! Bukan Kristen buat Indonesia, 
bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Van Eck buat indonesia, bukan 
Nitisemito yang kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, - semua 
buat semua ! Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi 
satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan „ 
gotong - royong „. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong 
royong! Alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong ! (Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 
1945) 

Negara persatuan Indonesia, sebagai ekspresi dan pendorong dari semangat 
kegotong-royongan, harus mampu meindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, bukan membela atau mendiamkan satu unsur masyarakat atau 
bagian tertentu dan terotorial Indonesia. Diharapkan Indonesia mampu memberikan 
kebaikan bersama bagi warganya, tanpa memandang siapa dan dari golongan apapun 
mereka itu. Serta mewujudkan negara persatuan itu diperkuat dengan budaya gotong-
royong dalam kehidupan kewarganegaraan serta politik kesadaran dari masyarakat 
Indonesia yang beraneka ragam ini. Menurut Yudi Latif dalam Negara Paripurna hal. 
372 mengatakan dalam memperkuat daya gotong-royong itu, keinginan hidup menjadi 
satu bansa tidak akan mengarah pada Nasionalisme yang sempit dan tertutup. Ke dalam, 
kemajemukkan dan keaneka perbedaan yang mewarnai kebangasaan Indonesia tidak 
boleh dipandang secara negative sebagai ancaman yang bisa saling menegasikan. 
Sebaliknya, hal itu perlu disikapi secara positif sebagai limpahan karunia yang bisa 
saling memperkaya khazanah budaya dan pengetahuan melalui proses penyerbukan 
silang budaya48. Puncak dari kebudayaan daerah dan hasil persilangan budaya daerah 
sebagai kebudayaan bangsa yang dapat memperkuat kepribadian nasional.  

Nilai – nilai yang terkandung dalam pancasila sebagi identitas cultural tidak 
harus bersifat particular, unik, dan khas, walaupun cirri –ciri seperti itu pasti ada. Lebih 
penting lagi adalah meletakkan nilai – nilai identitas dalam spectrum universalitas 

                                                 
48 Lihat Yudi Latif. Negara Paripurna “Historisitas, Rasionalitas, dan Aktulitas Pancasila. 2011. 

Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.hal 372 
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sekaligus particular. Ketuhanan Yang Maha Esa, umpamanya, dalam konteks universal 
adalah semangat religiositas dimasyarakt manapun, sedangkan dalam konteks 
partikulturar adalah nilai – nilai agama yang menjadi pandangan hidup manusia 
Indonesia berbeda dengan masyarakat lainnya. Hal serupa berlaku dalam memahami 
sila – sila lainnya, sehingga “kemanusiaan” dapat disejajarkan dengan humanism atau 
“persatuan Indonesia” yang dapat disandangkan dengan gejala nasinalisme serta 
“keadilan sisial” dan dapat dipadukan dengan nilai – nilai kesetaraan, keadilan, dan 
berlaku universal49. Ketauladanan generasi pendiri bangsa menjaga kesatuan bangsa dan 
keutuhan wilayah, dicerminkan oleh dwitunggal soekarno-hatta baik selaku Proklamator 
Kemerdekaan maupaun Presiden dan Wakil Presiden. Sikap ini terliat dari pengutamaan 
program Nation and Character Building terutama, dalam upaya mengatasi dampak 
geografis warisan colonial yang bresifat disintegratif. 

Menurut Dhia Yudha Prakesa hal.23 antara lain keharusan setiap daerah 
menggali dan menampilkan kepahlawanan dalam sejarah perjuangan di daerah masing-
masing dengan melaksanakan Pekan Olahraga Nasional dengan tuan rumah bergiliran 
dari satu propinsi ke propinsi lain dengan tujuan merangsang putra daerah jadi pimpinan 
nasional dan daerah sesuai aspirasi50. Demi mengatasi dampak geografis yang bersifat 
disintegratif, dimasyarakatkan pula wawasan kemaritimaan Indonesia sebagai bangsa 
bahari yang pernah dua kali jadi imperium terbesar Nusantara dan pernah menjadi 
pelabuhan yang mengendali dan mengatur perdagangan dunia. Salah satu contoh 
membangun armada Dewaruci yang pernah mengelilingi dunia itu salah satu bentuk 
dari representatif bahwa armada yang digunakan oleh orang Nusantara dalam menjaga 
wilayahnya dengan menggunakan armada Jung. Sedangkan politik kesadaran 
masyarakat yang dibangun untuk menjadi integrasi wilayah nasional dalam bidang 
wawasan maritime salah satunya dengan cara menggali lagi lagu-lagu dalam pendidikan 
karakter ini. 

nenek moyangku orang pelaut 

gemar mengarung luas samudra 

menerjang ombak tiada takut 

menempuh badai sudah biasa 

 

angin bertiup layar terkembang 

ombak berdebur di tepi pantai 

pemuda b’rani bangkit sekarang 

ke laut kita beramai-ramai… 

(lagu nenek moyangku orang pelaut.kumpulan lagu anak-anak) 
 

Hal ini yang menjadi alasan bahwa politik kesadaran dimasyarakat dalam 
pendidikan usia dini serta memotivasi untuk menjadikan wawasan maritim itu sangat 

                                                 
49 Lihat dari As’ad Said Ali.Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa.2010.LP3ES.hal.74 
50 Lihat Dhia Prakesha Yoedha. Blunder Politik Orde Baru atas Disintegrasi Nasional (Perspektif 

Ketahanan Nasional atas dampak Geografis dan praktek Blunder Politik Rezim Suharto terhadap 
Keutuhan Wilayah Nasional. Diajukan untuk memenuhi syarat ujian: Geografi dan Ketahanan 
Nasional.1998.Jakarta.Uniersitas Indonesia 
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penting karena, yang dibentuk dalam sepenggal lagu ini menumbuhkan sifat kecintaan 
terhadap ekosistem di laut serta mengetahui yang memisahkan pulau-pulau ini adalah 
laut serta yang menjadi penghubung dari pulau-pulau di Indonesia ini adalah laut. 

I.  Kesimpulan 

Indonesia adalah sebuah bangsa beraneka ragam yang mewadahi warisan 
kejayaan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan yang menguasai Maritim terbesar 
di dunia serta mengendalikan pelabuhan-pelabuhan yang ada di muka bumi. Sedangkan 
imperium Sriwijaya dan Imperium Majapahit pernah menoreh tintanya di zaman 
keemasan Indonesia dan tidak ada alasan bagi manusia baru Indonesia untuk tidak dapat 
mengukir kegemilangannya. Bila mampu membangun bangsa sesuai dengan jatidirinya, 
harkat bangsa ini di pentas dunia biar sepadan dengan keluasan wilayah dan kuantitas 
penduduknya. 

Secara konsep Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat yang 
bukan saja dapat mempertemukan keanekaragaman masyarakat dalam kebaruan dalam 
berbagai komunitas tetapi dari komunitas tersebut tidak tercabut dari akar tradisi dan 
sejarah masing-masing. Konsekuensi dan konsepsi kebangsaan yang luas, Indoneisa 
juga harus mampu mengantisipasi tantangan yang dihadirkan oleh globalisasi. Dengan 
arus globalisasi yang semakin luas cakupannya, dalam penetrasi dan instan kecepatan, 
setiap Negara bukan saja menghadapi potensi keragaman dari dalam tetapi melainkan 
juga tekanan keragaman dari luar.  

Indonesia yang terkenal sebagai bangsa yang ramah dan menerima pembaharuan 
kebudayaan serta tradisi baru memang sangat mudah untuk dipecah belahkan. Untuk 
itulah diperlukan sebuah alat pemersatu bangsa ini agar tidak mudah dipecah belah satu 
sama lainnya. Proses pembelajaran sejak dini pada anak dalam keluarga merupakan 
suatu cara yang efektif untuk menanamkan rasa kebangsaaan terhadap tanah air 
Indonesia. Perlunya pemberian rasa kebangsaan sejak dini akan menumbuhkan jiwa dan 
semangat nasionalisme, pendidikan mengenai Pancasila sebagai ideologi pemersatu 
bangsa harus benar-benar dipahami oleh setiap penduduknya. 

Jangan biarkan Pancasila sebagai hal yang tabu untuk diperbincangkan dan 
diajarkan kepada generasi bangsa Indonesia agar terciptanya suatu persatuan bangsa 
Indonesia. Dari persatuaan tersebut kita dapat melihat jika wilayah Indonesia bukan 
merupakan wilayah yang dipisahkan oleh lautan. Namun wilayah Indonesia 
dipersatukan oleh lautan yang mengelilinginya. Penanaman persatuan kita sebagai 
negara maritim akan membuat kita dapat memanfaatkan potensi bahari yang ada untuk 
lebih maksimal demi kemakmuran masyarakat Indonesia. 

Dari hal tersebut dapat kita menentukan arah kebijakan dari negara Indonesia 
sendiri dalam menjaga wilayah teritorialnya, agar Indonesia tidak lagi kehilangan 
wilayah. Maka dari itu peran serta antara masyarakat dan pemerintah saling menjaga 
pertahanan dan keamanan Indonesia agar terbangunnya rasa persatuan bangsa Indonesia 
untuk membangun masa keemasaan Nusantara terulang kembali. 
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