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ORASI KEBANGSAAN :  
 

LAUT DAN MARITIM DALAM MENATAP INDONESIA MASA DEPAN 1 
 

OLEH; 
 

KOMARUDIN WATUBUN2 
 

 “Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, 
negara damai yang merupakan national building bagi negara Indonesia. MAKA NEGARA 

DAPAT MENJADI KUAT JIKA DAPAT MENGUASAI LAUTAN. Untuk menguasai lautan 
kita harus menguasai armada yang seimbang”.  

Bung Karno  
Pidato pada National Maritime Convention (NMC) 1963  

 
 

Sejarah mencatat pelayaran adalah pintu masuk kejayaan negeri. Penguasaan Penjajah 
ke sejumlah negeri, termasuk Nusantara dari waktu ke waktu terjadi karena mereka 
telah ‘menguasai’ Laut, Armada, dan Teknologi.  
 
Pidato Bung Karno diatas tentu didasarkan pada sebuah fakta sejarah bahwa rempah-
rempah yang bernilai tinggi, lebih dari mutiara menjadi incaran sejumlah negara. Dari 
sanalah kolonialisme terhadap nusantara hadir. Rempah-rempah merupakan bahan 
dasar obat-obatan Abad Pertengahan di Eropa Barat, bahkan sejak pra-Masehi, 
dijadikan bahan ritual keagamaan, kosmetik, parfum, menu, bumbu, pengawet, dan lain-
lain yang diimpor dari Asia dan Afrika melalui para “Levants” (pedagang Anatolia dan 
Mesir) yang menguasai rute-rute dagang maritim Lautan India. Rute India-Asia 
Tenggara sangat vital bagi saudagar Arab dan Persia abad 7-8 M. Pedagang Arab--
khususnya Yaman dan Oman--merahasiakan wilayah asal-usul rempah kualitas terbaik 
dunia masa itu, yakni dari Maluku. 
 
Para pedagang Arab, Persia, India, dan Tiongkok hanya berdagang rempah-rempah 
tanpa upaya merebut dan menguasai pemerintahan dan wilayah rute dagang rempah-
rempah. Maka rempah-rempah asal Maluku dikapalkan oleh para Levants (penguasa 
rute dagang melalui Lautan India, seperti Yaman dan Oman) ke emporium—koloni 
dagang di India dengan melintasi pelabuhan Kozhikode dan Sri Lanka. 
 
Kemudian rempah-rempah asal Maluku itu dikapalkan melalui pelabuhan di Timur 
Tengah ke Ormus di Teluk Persia dan Jeddah di Laut Merah dan Afrika Timur. Imperium 
Abbasid (Arab) menggunakan Alexandria, Damietta, Aden, dan Siraf sebagai pos masuk 
ke India dan Tiongkok. 
 
Pedagang-pedagang asal Arab, India, Gujarat, Turki, Sri Lanka, Tiongkok, dan Jepang 
merahasiakan Maluku sejak abad 4 M – abad 15 M. Bangkitnya kekaiseran Ottoman 
                                                           
1 Disampaikan Hari Bahari 2018 & Kongres Kebudayaan Sulawesi Selatan Kedua, Ahad, 23 September 
2018 
2 Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Penulis Buku , Maluku:  Staging Point RI Abad 21, (Terbit 
2017) 
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Turki memblokir akses para saudagar asal Eropa tahun 1453 ke rute perdagangan 
rempah. Namun, Eropa mendapat peta bumi, rute rempah dan uraiannya dari 
Mohammad Al-Idrisi asal Maroko atas pesanan Raja Roger II di Sisilia (Italia) awal abad 
12 M. Peta dagang Abu Abd A. Muhammad Al-Idrisi menuntun rute laut ke pusat 
rempah di Maluku yang memicu lonjakan perdagangan rempah-rempah dunia. 
 
Kekuatan Armada – Maritim  
Kemajuan teknologi Eropa Barat awal abad 16 M memudahkan armada dagang Portugal 
melakukan navigasi dan ekspedisi ke berbagai zona dunia, pembuatan kapal, dan 
senjata. Ekspedisi Portugal ke Asia bermula dari perebutan Malaka tahun 1522. Armada 
Portugal merupakan armada pertama negara Eropa yang memasuki zona Nusantara 
awal abad 16. Tujuan utamanya ialah merebut dan menguasai zona sumber rempah-
rempah mahal dan berkualitas dunia asal Kepulauan Maluku. 
 
Melalui kekuatan militer dan aliansi dengan raja-raja setempat di Maluku, Portugal 
membangun pelabuhan, pos dagang, benteng, dan perdagangan rempah-rempah di 
kawasan timur Nusantara, khususnya Ternate, Ambon, dan Solor. Ternate, Tidore, Moti, 
Makian, dan Bacan di Kepulauan Maluku menarik saudagar rempah Eropa, khususnya 
Portugal, tahun 1522 M.  
 
Pada 10 Agustus 1519, Raja Charles I (Spanyol) membiayai pelayaran Ferdinand 
Magellan—5 kapal (Trinidad, San Antonio, Concepcion, Victoria, dan Santiago dengan 
235 awak kapal)—yang dipandu oleh navigator dan penerjemah Enrique asal Maluku—
yang disebut sebagai orang pertama mengelilingi bumi dengan melintasi Lautan 
Atlantik dan Pasifik hingga ke pusat rempah-rempah di Maluku.  Tahun 1574, rakyat 
Maluku melawan Portugal usai pembunuhan Sultan Jamal ul-Khair (Hairun). 
 
Kemudian tanggal 3 Maret 1599, armada Belanda yang dipimpin oleh Jacob van 
Heemskerk, merapat ke Hitu (Maluku).  Armada Belanda dengan satu kapal dipimpin 
oleh Steven van der Hagen, merapat ke Hitu (Maluku) tahun 1600. Hitu dan armada 
Belanda mengadakan perjanjian kerjasama melawan armada Portugal di Maluku 
dengan membangun satu benteng di Hitu yang merupakan benteng pertama Belanda di 
Asia dan Hitu menjual semua rempah ke armada Belanda sesuai kesepakatan harga. 
Perjanjian ini menandai jejak awal monopoli armada dagang Belanda terhadap 
perdagangan rempah-rempah asal Maluku. 
 
Persaingan Portugal vs Belanda untuk merebut zona Maluku meningkat jelang awal 
abad 17. Tanggal 10 Februari 1602, armada Portugal dengan kekuatan 11 kapal dan 
2.700 personil yang dipimpin oleh Andrew Furtado de Mendoza, bergerak ke Pantai 
Ambon. Garnisun Benteng Belanda dengan 27 sukarelawan yang dibangun di Hitu, 
diserang oleh armada Andrew Furtado de Mendoza.  
 
Kekerasan armada Andrew Furtado de Mendoza tersebut di atas memicu konsolidasi 
kekuatan anti-Portugal di Maluku. Misalnya, 3 (tiga) delegasi—termasuk Kapitan Hitu—
asal Hitu berangkat ke Banten menjalin kerjasama dengan armada Belanda melawan 
Portugal. Tanggal 21 Februari 1605, armada Belanda tiba di Hitu. Armada Van der 
Hagen asal Belanda didukung oleh 20 kora-kora dari Kapitan Hitu, merebut benteng 
dari armada Portugal.  
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Tahun 1606, armada laut Spanyol merebut Ternate. Sultan Said (Ternate) mengungsi ke 
Filipina. Tiga tahun kemudian, serikat dagang Belanda, Vereenigde Oost-Indische 
Compagnie (VOC), membuat konsesi perdagangan rempah dengan Ternate tahun 1609. 
Untuk menguasai produk dan memonopoli perdagangan rempah, VOC membumi-
hanguskan pohon-pohon cengkeh di Maluku, kecuali di Ambon dan zona tertentu pada 
abad  ke-17 
 
Siasat VOC bertujuan agar pasokan cengkeh langka dan harganya tinggi. Sehingga harga 
cengkeh lebih mahal dari emas (jika dihitung berdasarkan berat). Taktik produksi 
rempah Belanda di Maluku memicu risiko, antara lain perlawanan dari masyarakat 
rempah Maluku. Secara perlahan, rempah dibudi-dayakan di zona lain dunia, seperti di 
Brazil, Zanzibar, dan Afrika. Sehingga pasokan rempah naik dan harganya turun. 
 
VOC menguasai struktur imperialisme secara tidak langsung Maluku utara dan secara 
langsung Maluku selatan abad 17 M. Awal 1605, VOC merebut benteng Portugal di kota 
Ambon yang dijadikan markas VOC tahun 1610-1619. Rakyat Maluku dipaksa 
berdagang dengan VOC dan produksi cengkeh dikendalikan oleh VOC. 
 
Setelah 73 Tahun Merdeka 
Gambaran diatas, sebuah fakta sejarah yang sudah beredar di sejumlah literartur kita, 
harusnya menjadi pembelajaran yang berarti tentang arti kebangsaan bagi kita, tentang 
arti bumi, laut dan kekayaan yang terkandung didalamnya, tentang penguasaan laut dan 
armada, tentang teknologi, dan tentang masa depan negera ini.  
 
INDONESIA memiliki 17.504 pulau yang masing-masing pulau dipisahkan oleh laut. 
Akibatnya, manusia yang ada di satu pulau tidak bisa berkunjung ke pulau lainnya. Agar 
manusia dari satu pulau dapat berkunjung ke pulau lainnya, maka diperlukan adanya 
kapal, yang berlayar mampir ke pulau yang satu ke pulau lainnya, sambil membawa 
orang dan barang dagangan yang dari pulau yang kelebihan ke pulau lain yang 
membutuhkannya. 
 
Kita yang terdiri dari sejumlah etnis, suku dan bahasa telah mengenal laut dan 
pelayarannya yang bisa kita lihat dari sejumlah nama kapal yang diciptakan oleh anak 
bangsa kita. Ada sejumlah Nama kapal laut dan perahu yang ada sejak nenek moyang 
kita. Kesepuluh itu adalah :  

1) Patorani: Kapal yang berfungsi sebagai kapal nelayan khusus untuk 
menangkap ikan terbang. Asal Sulsel 

2) Jukung : dari Bali/Banjarmasin 
3) Kora-Kora : Dari Maluku 
4) Golekan Lete : dari Madura sebagai kapal Niaga 
5) Sandek : Dari Suku Mandar Sulawesi Barat 
6) Padewakang : Dari Sulsel untuk mencari Teripang 
7) Pakur : Sulawesi Barat 
8) Pledang : NTT dalam memburu Paus 
9) Pencalang : Dari Riau 
10) Lancang Kuning dari Suku Melayu  
11) Perahu Borobudur dengan relief Candi Borobudur yang ada pada masa 

ke-7 hingga ke-13 
12) Perahu Jung perahu asal Jawa pada Abad ke-15 hingga ke-16 
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13) Pinisi: Tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi ketangguhan kapal Pinisi 
juga dikagumi di seluruh dunia. Kapal yang diperkirakan sudah ada sejak 
abad ke-2 ini merupakan salah satu kapal tradisional khas Indonesia yang 
berasal dari suku Bugis di Sulawesi Selatan.   

 

Dan tentunya masih banyak yang lainnya. Namun sayangnya, kondisi ini tidak 
menjadikan peningkatan nilai kebangsaan kita, khususnya dalam melihat Laut, 
pelayaran dan potensi yang ada di dalamnya. Setelah membaca sejarah bahwa bangsa 
kita mampu direbut oleh sejumlah negara dan VOC karena kelemahan kita dalam 
melindungi laut dan pelayaran, pada era kemerdekaan pun, laut dan pelayaran tidak 
dilihat sebagai sebuah kekuatan. Padahal Laut dan budaya baharilah yang 
memungkinan orang Bajau, Bugis, Buton dan Makassar ada dimana-mana di pelosok 
nusantara. Awalnya untuk berniaga, tetapi juga untuk menjadi tentara membela tanah 
yang dipijak, dan pada akhirnya berkeluarga. Begitulah, komunitas ini menjadi bagian 
integral dari masyarakat tempatan, tetapi juga tidak terputus hubungan dengan wilayah 
asalnya. 
 
Keprihatinan kita pada pemimpin yang ‘mengabaikan’ makna laut dan pelayaran 
sebagai nilai kebangsaan bisa kita lihat dari kebijakan dari rezim ke rezim. Mari kita 
amati kebijakan bersama.  

- Bung Karno mengawali kesadaran maritim dengan menunjuk PM Djoeanda 
untuk membuat deklarasi wawasan Nusantara pada 13 Desember 1957 dan 
memperjuangkan di forum internasional asas archipelago Indonesia melalui 
United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1958. Keseriusan 
Bung Karno itu kembali ditegaskan dalam Munas Maritim 1963 dengan 
menyatakan, ”Kita tidak bisa kuat, sentosa, dan sejahtera selama kita tidak 
kembali menjadi bangsa bahari seperti masa dahulu.” Melalui penunjukan Ali 
Sadikin sebagai menteri koordinator maritim, Soekarno menjadikan laut 
Nusantara sebagai pilar utama penggerak perekonomian nasional. 

 
- Soeharto yang memimpin Indonesia pada periode berikutnya (orde baru) telah 

menjadikan orientasi maritim yang sudah tertanam dalam pembangunan 
nasional jadi meredup, bahkan menghilang. Orientasi pembangunan bergeser ke 
daratan atau continental oriented development (COD). Orde baru dengan dibantu 
IMF dan Bank Dunia telah menyurutkan pembangunan maritim yang menjadi 
natur bangsa Indonesia. 

 
- KH. Abdurahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri pada periode pasca-Orde 

Baru memberi kesadaran baru tentang Maritim dan kelautan. Diantaranya 
membentuk Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan serta menunjuk 
Sarwono Kusumaatmadja sebagai menterinya. Gus Dur sepertinya ingin 
menghormati jasa Mochtar Kusumaatmadja atas kegigihannya dalam 
memperjuangkan Deklarasi Djoeanda sehingga pada 1982 UNCLOS mengakui 
kepemilikan laut Indonesia seluas 5,8 juta kilometer persegi.  
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- Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memposisikan maritim kembali surut 
meskipun kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan masih terus ada 
dalam era pemerintahanya.  
 

- Joko Widodo kembali menyegarkan ingatan kesejarahan bangsa dengan 
memberikan harapan baru melalui doktrin maritim dunianya. Kesadaran Jokowi-
JK juga mengoreksi kesalahan mendasar cara pandang selama ini dalam 
memaknai Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelago state). Definisi masa 
lalu sering menyebutnya ”gugusan pulau”, yang memberikan gambaran sebagai 
”pulau-pulau yang dikelilingi air”. Kesalahan cara pandang itu telah menjadikan 
kita tersesat selama puluhan tahun sejak orde baru hingga saat ini. Padahal 
sejatinya adalah ”perairan yang bertabur pulau-pulau”. Tidak salah jika Sumpah 
Pemuda 1928 menyebutnya sebagai ”tanah air” karena mereka menyadari 
bahwa 75 persen wilayah Indonesia adalah laut. Untuk mengonfirmasi 
keseriusannya dalam membangun doktrin maritim, Jokowi-JK membuat 
sembilan agenda prioritasnya, termasuk menghadirkan lagi negara untuk 
melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga 
negara. Salah satu agendanya adalah pengamanan kepentingan dan maritim 
Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam. 
Agenda itu selanjutnya diperkuat tiga doktrin ideologis, yaitu berdaulat dalam 
bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam 
bidang kebudayaan.  
 

Namun, apa yang dicanangkan dengan kenyataan yang terjadi selama hampir lima 
tahun Jokowi-Jusuf Kalla memimpin masih jauh dari tataran ideal. Khususnya dalam 
melihat Indonesia masa depan.  

 
Positiong Indonesia 30 Tahun Ke Depan 
Hingga tahun 2050, diperkirakan pusat gravitasi kegiatan ekonomi dunia terletak pada 
zona antara Negara India dan Negara Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok).  Predisksi 
ini didasarkan pada analisa Danny Quah (2011:1) dengan merujuk pada kegiatan 
ekonomi penduduk planet bumi yang diukur dari PDB pada hampir 700 lokasi di 
permukaan bumi. Dalam kajian tersebut,  terlihat bahwa pergeseran dari zona Eropa 
Barat tahun 1980 ke zona antara India dan Tiongkok hingga tahun 2050, telah terjadi 
pergeseran sejauh 9.300 km atau 1,5 kali radius permukaan planet bumi. 
 
Pada pertemuan di Washington DC Oktober 2015, Presiden RI Joko Widodo 
menyatakan bahwa Negara RI ingin bergabung ke pakta perdagangan 12 negara Trans-
Pacific Partnership (TPP), seperti Australia, Kanada, Meksiko, Vietnam, dan Amerika 
Serikat, di Asia Pasifik. Hingga tahun 2015, Negara RI belum bergabung ke TPP-–yang 
didukung oleh Amerika Serikat. Meskipun, Presiden Donald Trump merilis penyataan 
kampanye Pemilihan Presiden AS tahun 2016 bahwa Amerika Serikat siap keluar dari 
kerjasama TPP. 
 
TPP merupakan agenda politik luar negeri Presiden AS (2009-2014) Barack Obama 
untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok di zona dagang Pasifik awal abad 21. Total nilai 
ekonomi Negara RI senilai 1 (satu) triliun dollar AS per tahun dan keanggotan RI pada 
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Group-20 memiliki nilai strategis bagi politik luar negeri Amerika Serikat (AS) . Maret 
2015, Pemerintah Tiongkok merilis sasaran zona Silk Road Economic Belt dan 21st 
Century Maritime Silk Road yaitu (1) Tiongkok-Eropa melalui Laut Cina Selatan,(2) 
Tiongkok-Pasifik Selatan, (3) Tiongkok – Asia Tenggara.  
 
Xi Jinping yang terpilih menjadi Presiden Tiongkok tahun 2013. Sejak itu, Presiden Xi 
Jinping mengubah doktrin dan strategi global dan kawasan negaranya melalui “One 
Belt, One Road” (OBOR/Yi dai Yi lu) ke zona sekitar 55% PDB dunia, 70% penduduk 
dunia, dan 75% cadangan energi dunia. 
 
Akibatnya, ada pilihan persaingan atau kerjasama antara negara TPP vs Yi dai Yi lu 
Tiongkok di Asia Pasifik. Hingga Januari 2017, TPP beranggotakan Brunei, Cile, Selandia 
Baru, Singapura, Amerika Serikat, Australia, Jepang, Kanada, Malaysia, Meksiko, Peru 
dan Vietnam. 
 
Pada September 2013 di Astana (Kazakhstan), Presiden Tiongkok Xi Jinping merilis 
pidato “Silk Road Economic Belt”. Isinya ialah rencana Pemerintah Tiongkok untuk 
“forge closer economic ties, deepen cooperation, and expand development in the Euro-
Asia region”.  Tanggal 3 Oktober 2013, Presiden Xi Jinping menyampaikan prakarsa 21st 
Century Maritime Silk Road kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Presiden RI 
Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta.  
 
Indonesia sebagai Pusat Peradaban 
“Dari sudut pandang ekonomi, Negara Indonesia potensial menjadi titik pusat 
peradaban ekonomi di masa-masa akan datang.” Pendapat ini dasarkan setidaknya pada 
tiga argumentasi yang telah saya tuangkan dalam buku yang saya tulis dengan judul 
MALUKU : Staging Point RI Abad 21 (2017). 
 
Pertama, letak geografis Negara Republik Indonesia yang sangat strategis di Asia. 
Karena Negara RI diapit oleh dua samudera dan dua benua. Di bagian barat laut, Negara 
RI berbatasan dengan benua Asia. Di tenggara, Negara RI berbatasan dengan benua 
Australia. Sedangkan perbatasan laut Negara RI, di barat laut berbatasan langsung 
dengan Samudera Hindia dan sebelah timur laut berbatasan dengan Samudera Pasifik. 
Posisi wilayah Negara RI sangat strategis karena menjadi persimpangan lalu-lintas 
internasional di udara dan di laut. 
 
Kedua, sumber daya laut dan darat menjadikan Negara RI sangat potensial untuk 
menjadi negara industri dan bahkan menjadi titik industri masa depan. Negara RI 
merupakan paru-paru ke-2 dunia setelah Amazon, Brazil. Negara RI kaya sumber alam 
seperti minyak, gas alam, timah, tembaga, bijih besi, batu bara, emas, hasil-hasil 
pertanian seperti padi, minyak sawit, teh, kopi, kakao, tanaman obat-obatan, rempah, 
kopra, dan karet pada zona wilayah seluas 1.904.569 km2. 
 
Ketiga, menurut perkiraan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2015, bahwa 
hingga Juli 2017, total penduduk Negara RI bakal mencapai 263.510.000 atau sekitar 
3,51% dari total penduduk dunia. Sedangan penduduk Tiongkok berkisar 
1.383.110.000 atau sekitar 18,4% total penduduk dunia hingga Mei 2017; penduduk 
Amerika Serikat berkisar 324.952.000 atau 4,33% dari total penduduk dunia hingga 
Mei 2017; penduduk India berkisar 1.315.740,000 atau sekitar 17,5% hingga Mei 2017; 
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dan penduduk Jepang berkisar 126.790.000 atau sebesar 1,69% dari total penduduk 
dunia hingga April 2017. Jadi, Negara RI saat ini menempati urutan ke-4 sebagai negara 
berpenduduk sangat banyak di planet bumi.  
 
Namun, pengelolaan ke-3 potensi tersebut di atas mensyaratkan tiga hal.   

(1) Adanya sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sistem 
Hankamrata) dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Rote 
sebagai Negara RI Maritim yang dipersatukan oleh laut (Archipelagic State) 
dengan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sepanjang 200 mil,  yang 
diukur dari garis pangkal wilayah laut Negara RI sejak 1980. ZEE adalah 
wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Pada zona ini 
Negara RI memiliki hak atas segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi 
sumber daya alam permukaan laut, di dasar laut, dan di bawah laut serta 
mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut 
lainnya. 

 
(2) Untuk mempersatukan Bangsa di wilayah sebesar Negara RI dan 

keragaman demografis seperti lebih dari 200 suku; agama Islam, Katolik, 
Kristen, Budha, Hindu, Khonghucu, kepercayaan lokal, dan lain-lain; ratusan 
bahasa daerah dan adat-istiadat, dibutuhkan unsur atau kekuatan 
mempersatukan yang sangat kuat. Secara historis telah dirintis oleh pendiri 
Bangsa tahun 1908 dan 1928 (Sumpah Pemuda) yang terdiri dari Jong 
ambon, Jong Java, Jong Sumatera, Jong Selebes, dan lain-lain yakni Satu 
Bangsa, Satu Bahasa, Satu Tanah Air. Ini cikalbakal kelahiran Bangsa 
Indonesia merdeka tahun 1945.  

 
(3) Kondisi geografis Negara RI yang diapit oleh dua benua dan dua samudera 

membuat darat, laut, dan udara Negara RI terbuka terhadap lalu-lintas 
dunia di antara benua Australia dan Asia, dan Samudera India dan 
Samudera Pasifik. Perlintasan manusia, barang, jasa, uang, dan informasi 
dari barat ke timur atau dari utara ke selatan, melewati wilayah Negara RI. 
Letak geografis ini menuntut Rakyat dan Pemerintah Negara RI menyusun 
doktrin pertahanan yang sesuai dengan kondisi obyektif ini. 

 
 

Indonesia 2030 dan Posisi Kelautan – Maritim  
Doratun Kuntjoro-Jakti dalam bukunya Menerawang Indonesia Pada Dasawarsa Ketiga 
Abad ke-21, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012) dijelaskan tentang bagaimana Indonesia di 
tahun 2030 dengan melihat kondisi global yang turut mempengaruhinya.  
 
Dalam analisanya, hingga 2030, banyak pihak percaya Amerika Serikat dan negara-
negara G-7 masih tetap pada posisi memimpin. Cina, Rusia, dan India masih belum 
mampu untuk menyaingi kekuatan tersebut,  namun sudah memiliki porsi ekonomi 
yang besar. Kedekatan ekonomi Indonesia dengan Amerika Serikat, negara-negara G-7, 
Cina, Rusia, dan India adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Hubungan ini agar 
kondisi Indonesia dapat terus sustainable karena melakukan hubungan ekonomi dan 
investasi di negara yang memiliki ekonomi cukup stabil. Ke depan, keberadaan failed 
states atau negara gagal akan melahirkan nasionalisme etnik dan memunculkan 
instabilitas dan anarki sosial.  
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Keberadaan failed states juga menjadi sumber masalah seperti ekstrimisme, terorisme, 
hingga pengungsi. Ada banyak contoh yang kita lihat di negeri ini. Mulai dari ekses 
kekerasan etnis Rohingya di Myanmar hingga kelompok teroris Abu Sayyaf di Filipina 
Selatan. Kekerasan atas etnis Rohingya mengakibatkan mengalirnya manusia perahu 
dari Myanmar ke pantai-pantai Indonesia. Keberadaan kelompok teroris Abu Sayyaf 
yang melakukan praktik pembajakan juga mengganggu perekonomian Indonesia.  
 
Ini semua dilalui melalui jalur lautan, khususnya Indonesia Timur dan lebih khusus lagi 
wilayah Sulawesi Selatan. Untuk itu, Indonesia harus Waspada terhadap segala bentuk 
ancaman. Baik ancaman keselamatan dan keutuhan bangsa, maupun ancaman ekonomi 
yang bisa jadi karena ketidaksadaran atau skenario musuh Indonesia dalam 
‘menggiring’ Indonesia agar tetap lemah dan tergantung dari pada negara lain.  
 
Meluruskan yang bengkok  
Sebagaimana tadi disebutkan, secara objektif kita harus memberikan apresiasi pada 
pemerintahan saat ini (Era Jokowi-JK) dalam memandang dan kebijakannya pada sektor 
kelautan dan maritim. Namun terdapat sejumlah kekeliruan yang perlu diluruskan. 
Sebagai anak bangsa, forum seperti Kongres Kebudayaan Sulawesi Selatan Kedua ini 
bagian dari upaya untuk meluruskan yang bengkok.  
 
Beberapa point tersebut adalah:  

1. Definisi yang salah tentang laut dan maritim.  Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia (KBBI) pengertian kata maritim /ma·ri·tim/ adalah berkenaan dengan 
laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut; jadi, secara umum 
kata Maritim mengindikasikan tentang penggunaan dari laut berupa pelayaran 
dan perdagangan untuk kepentingan ekonomi.  
 
Sedangkan pengertian laut/la·ut/ adalah kumpulan air asin (dalam jumlah yang 
banyak dan luas) yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau 
pulau. Dengan pengertian ini, Maritim atau Kemaritiman menjadi perajut 
kebangsaan yang membuat satu pulau ke pulau lainnya menjadi terhubung satu 
sama lainnya. Maritim lah yang menghubungkan satu pulau dengan pulau 
lainnya. Maritim tidak melihat laut sebagai pembatas, tetapi justru sarana 
perajut kebangsaan. 
 
Sejumlah definisi lainnya yang sering digunakan oleh pakar, ahli atau akademisi 
diantaranya kamus Merriam Webster, Oxford, Cambridge dan MacMillian yang 
mendefinisikan maritim sebagai: 1) Relating to or bordering on the sea; 2) 
Relating to navigation or commerce on the sea; 3) Having the characteristics.  
Sementara kamus Oxford, menjelaskan maritim Connected with sea, especially in 
relation to seaborne trade or naval matters. Cambidge mendefisnisikan Connected 
with human activity at sea. Pendapat lain dari MacMillian yang mengatakan 
Involving ships or the business of moving people and goods in ships.  
 
Definisi ini menjadi sangat penting karena dari definisi akan menentukan pola 
pikir, selanjutnya menjadi  tindakan dan kebijakan. Dari sejumlah definisi diatas,  
maka kebijakan maritim adalah yang berkaitan dengan pelayaran, bukan 
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kelautan. Maritim adalah soal ANGKUTAN LAUT, bukan ANGKATAN LAUT. 
Dengan demikian idealnya hal-hal yang berkaitan dengan Angkutan laut, seperyi 
kapal, nakhoda, pelabuhan, galangan kapal, keamanan dan keselamatan selama 
pelayaran termasuk manusia yang ada di dalamnya menjadi prioritas utama 
kebijakan pemerintahan saat ini.  
 
Karena dengan kuatnya Angkutan Laut, maka roda ekonomi akan berjalan 
dengan baik. Sayangnya ini tidak digarap dengan sebaik-baiknya. Bisa jadi ini 
memang menjadi skenario dari asing yang tidak ingin maritim Indonesia kuat 
dan maju.  
 

2. Akibatnya, kehadiran Kemenko Kemaritiman menjadi ‘tidak jelas’. Idealnya tugas 
kemaritiman bukan lagi dibawah Dirjen Perhubungan Laut yang berada dibawah 
Kementerian Perhubungan, namun bisa berdiri sendiri dalam mengurusi semua 
hal dari A-Z hal-hal yang berkaitan dengan kemaritiman.  
 

3. Karena definisi yang tidak jelas itu pula, maka lahirlah badan baru yang bernama 
BAKAMLA yang pada akhirnya tidak memiliki positioning yang jelas. Hal ini 
menyebabkan pemborosan anggaran negara, tabrakan peran dan tentunya ini 
juga menghambat upaya dalam mencapai visi kemaritiman Indonesia.  
 

Penutup 
Kita harus SADAR bahwa kemaritiman di Indonesia masih jauh dari tataran yang ideal. 
Padahal dengan kuatnya kebijakan kemaritiman, problem bangsa ini dari sisi ideologi, 
sosial, maupun ekonomi akan mampu diatasi. Alfred Tayer Mahan (ahli strategi 
maritim), negara maritim adalah  negara yang memanfaatkan kekayaan lautnya dalam 
mencapai kesejahteraan dan kejayaannya.  

 
Mari kita tatap masa depan Indonesia seperti lagu yang sejak kecil populer ditelinga dan 
bibir kita. “..Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarungi luas samudra, menerjang 
ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa...”.  Kalau Kita sadar akan hal itu, 
mengapa kita diam dalam menatap Kebangsaan Indonesia dari sejak nenek moyang kita 
terhadap kebesaran dan kehebatan laut dan maritim kita.  
 
Mari bung rebut kembali....  

*** 

PROFIL 
 

Nama    : Komarudin Watubun, SH, MH  
Tempat/Tgl Lahir  : Maluku Tenggara 9 Februari 1968 
Pendidikan : 

• Univ Cenderawasih (S1)   
• Univ Gadjah Mada (S2)  

Pekerjaan :  
• Wakil Ketua DPR Papua (2004-2009) 
• Wakil Ketua DPR Papua (2009-2014) 
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• Anggota DPR RI - (2014-2019) 
 

Aktivitas dan Perjalanan di bidang Politik :  
• Ketua DPC PDI Pro-Mega Kota Jayapura (1997-1998) 
• Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Jayapura (1999 -2000)  
• Ketua DPD PDI Perjuangan Papua (2000 - 2015)  
• Ketua PLH DPD PDI Perjuangan Prov Sulawesi Barat (2010-2011)  
• Ketua PLH DPD PDI Perjuangan Prov Papua Barat (2011-2012)  
• Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemerintahan dan Otda  (2010-2015)  
• Kepala Satuan Tugas Nasional PDI Perjuangan ‘Cakra Buana’ (2012–Sekarang ) 
• Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan (2015-2020) 
• Kepala sekolah pada Sekolah Partai Calon Kepala Daerah PDI  Perjuangan (2015 – 

sekarang) 
 
Aktivitas Lain:  

• Team Sukses Pemenangan Joko Widodo – Basuki Tjahaja Purnama sebagai Calon 
Gubernur DKI 2012-2014 

• Team Sukses Pemenangan Joko Widodo – Jusuf Kalla sebagai Calon Presiden RI  2014-
2019 

• Penulis Buku “PARA KADES BERTANYA, BUNG KOMAR MENJAWAB SEPUTAR  
MEKANISME DANA DESA (2015)”. 

• Penulis Buku: MALUKU : Staging Point RI Abad 21. Jejak 800 Tahun Maluku; Dulu,  Kini 
dan Ke Depan (2017) 

• Menjadi pembicara dan pemateri di sejumlah forum (media, kampus, lembaga negara 
dan internasional) 

 
*** 


