


(1) GEO-
 STRATEGI

Awal abad 21, sekitar 1700-an pulau besar dan 
kecil dari luas 705.645 km2 Provinsi Maluku 

memiliki titik geostrategis di Asia Pasifik. Maluku 
dan Papua adalah ruang terdepan RI terhadap 

klaim tumpang-tindih dari 6 negara atas Laut Cina 
Selatan di Asia Pasifik.

Ini teruji empiris dalam penguasan maritim Indonesia 400 tahun oleh VOC dan Belanda sejak 1602: infrastruktur 
pelayaran bernilai ekonomi-politik di zona maritim (JNFM A. Campo, 1992) dan zona Papua-Maluku sebagai “Staging-
Point” Asia Pasifik pada Perang Dunia II (Willoughby, Charles A., ed., 1966).



(2) MINERAL 
STRATEGIS

Gerakan tektonik kerak lempengan 
Samudera Pasifik dan Australia selama 
jutaan tahun membuat Maluku dan 
Papua “terjepit” di antara kedua 
lempengan raksasa ini.

Akibat gerakan tektonik tersebut, 
terbentuk zona batu gamping di 
Papua dan sekitarnya.

Maluku, Papua dan NTT merupakan 
faktor penentu memahami tahapan proses 
tektonik di planet bumi, termasuk buka-
tutup cerukan-cerukan samudera (ALK 3) 
di muka bumi (siklus Wilson), akresi terane, 
obduksi ofiolit, pembalikan subduksi, 
dan ekshumasi karang tekanan tinggi 
(ultrahigh-pressure/UHP).



(3) SELEKSI ALAM
 & RISET ILMIAH 

KOMODO, RINCA, PADAR di 
Flores (NTT) hingga zona Blok Masela 
(Maluku) adalah jantung Negara 
kepulauan RI (archipelagic state) dan 
persimpangan lempeng benua Australia 
dan Asia sebagai “shatter belt” garis 
Wallace antara ekosistem berkarakter 
zona Australia dan zona Asia (UNESCO, 
1992) dan titik temu dua samudera 
(lautan Pasifik dan Lautan India).



(3) SELEKSI ALAM
 & RISET ILMIAH 

Setelah menjelajah 8 tahun (1854-1862) 
di Papua dan Maluku, biolog naturalis Alfred 
Russel Wallace menulis laporannya dalam buku 
The Malay Archipelago.

Alfred R. Wallace (1868:139) menulis :
“Now the study of the distribution of animal 

life upon the present surface of the earth, causes 
us to look upon this constant interchange of 
land and sea−−this making and unmaking of 
continents, this elevation and disappearance of 
islands−−as a potent reality, which has always 
and everywhere been in progress, and has been 
the main agent in determining the manner 
in which living things are now grouped and 
scattered over the earth’s surface.”



4) SEGITIGA ARUS ALAM
 (FALAK ALAM) 

Zona Papua, Maluku, NTT dan sekitarnya merupakan SATU GARIS ARUS ALAM – siklus 
dan pergerakan alam melalui rute segitiga zona ini (VOM). Pola hubungan zona-zona ini 
bersifat saling terkait, saling mendukung, dan saling-melindungi.



4) SEGITIGA ARUS ALAM
 (FALAK ALAM) 

Oleh karena itu, penerapan strategi 
pembangunan ekonomi maritim-pesisir, 
masyarakat, dan ekosistem pada segitiga 
ini akan menghasilkan perubahan 
siginfikan dan bersamaan pada seluruh 
sektor – pertanian, kehutanan, perikanan, 
kelautan, peternakan, dan perhubungan 
baik pada level nasional Negara RI 
maupun tingkat global.

Sedangkan kumparan siklus alam 
zona barat RI (DOV) memiliki kelemahan 
yakni garis siklus alam bersifat kumparan 
membalik, lamban, kurang saling terkait, 
dan kurang saling mendukung, sehingga 
hanya memasok kebutuhan zona-zona 
tertentu di kawasan Asia Tenggara dan 
sektarnya, bukan global.



(5) NILAI HISTORIS 

Zona Maluku adalah titik-temu arus peradaban 
Barat-Timur, Cina-India-Jepang dan Eropa 
(Portugal, Spanyol, Inggris, Belanda, dan Jerman) 
dan jejak awal koloni dan kolonialisme dunia.

Banda adalah koloni Inggris, koloni 
pertama di dunia (Hanna, 1991) Jejak 
awal lahirnya kapitalisme dan titik-
temu peradaban dunia adalah zona 
Maluku (Braudel, 1984; Muller, 1997) 
dan Banda dilukiskan sebagai ‘the 
Blessed Land’ (Winn, 1988; Winn, 2001).

Maka bukan kebetulan, Maluku 
merupakan wilayah pemerintahan 
modern tertua di Indonesia.



(5) NILAI HISTORIS 
Perjuangan Rakyat Saparua, Nusa Laut, 

dan sekitarnya di Maluku sejak 4 April 
tahun 1817, menurut M. Van der Kroef 
(1961), merupakan jejak dan tahap awal 
perjuangan menuju kemerdekaan Bangsa 
Indonesia. 

Revolusi rakyat Maluku di bawah 
pimpinan Thomas Matulessy, tulis M. 
van der Kroef (1961:160) : “... a potential 

conduit that would have connected 
the aspirations and development of his 
own people with those of the broader 
Indonesian world around them.” (J.M. van 
der Kroef, 1961:60).

Thomas Matulessy adalah pahlawan 
pertama di Nusantara yang dihukum mati 
karena melawan kolonialisme.



(6) STUDI DOKUMEN, ARSIP,
 DAN PETA SEJAK PRA-MASEHI

Buku MALUKU : STAGING POINT RI ABAD 21 adalah 
studi historis empirik berbasis dokumen, arsip, peta, 
dan kajian ilmiah selama kira-kira 3.500 tahun tentang 
Maluku.

Studi ini memudahkan pembuatan proyeksi 100 tahun 
(abad) ke depan berbasis tudi tentang ARUS ALAM 
(falak alam), dokumen, arsip, dan peta sejak pra-
Masehi.



(6) STUDI DOKUMEN, ARSIP,
 DAN PETA SEJAK PRA-MASEHI

Zona Maluku adalah ‘GOD’S GIFT’. 
Zona ini mempertemukan jejak sejarah 
rempah dan peradaban dunia Timur-Barat. 

Orang Yunani, Mesir dan Tiongkok 
membeli rempah untuk bahan obat-
obatan. 

Eropa meyakini bahwa pala 
mengharumkan busana dan simbol status 
sosial tinggi di Eropa serta bahan seremoni, 
ritual dan hadiah seperti permata.

Para saudagar rempah asal Arab 
menyebut Jazirat-al-mulk atau tanah 
para raja (the land of many kings) untuk 
zona Maluku; mereka memperkenalkan 
dan memasarkan rempah-rempah Maluku 
ke zona Eropa abad 4 - 15 M. 

Saudagar-saudagar Portugal awal 
abad 16 M yang pertama navigasi langsung 
ke Maluku dari Eropa, menyembut kosa-
kata “mulk” dengan “Moluco” atau 
“Moluccas” (Swadling 1996:23).



Selama 800 tahun, sejak abad 12 Masehi (M), 
Maluku telah menyumbang ilham dan kapital bagi 
lahirnya sejumlah peradaban besar dunia. 

Mulai dari pembuatan peta dunia karya Al-Idrisi 
abad 13 M, peta dunia berbasis rute-rute rempah-
rempah asal Maluku hingga revolusi sains, tren 
mode, dan revolusi komersial di sektor keuangan 
Eropa abad 17 dan abad 18 M.

(6) STUDI DOKUMEN, ARSIP,
 DAN PETA SEJAK PRA-MASEHI



Abad 16-18 M, cengkeh dan pala Maluku 
disebut “the holy trinity of spices” yang 
melahirkan tata-ekonomi dunia (the birth of 
global economy).

Komoditi penggerak awal globalisasi 
ekonomi-politik berbasis poros-poros atau 
jalur-jalur maritim dunia ialah rempah-
rempah asal Kawasan Maluku dan komoditi 
asal kawasan timur Nusantara awal abad 16.

Untuk menguasai akses dan monopoli 
perdagangan rempah-rempah, khususnya 
rempah asal Maluku sekitarnya – lada, pala, 
rempah, dan cendana—abad Armada Portugal 
membangun 44 benteng dan pelabuhan dari 
Azores (1427 M), hingga Serao di Maluku 
(1512), Hong Kong, Macao, Guangzo, dan 
Nagasaki (1542) sebagai rute maritim 
perdagangan rempah-rempah Maluku dan 
sekitarnya

(6) STUDI DOKUMEN, ARSIP,
 DAN PETA SEJAK PRA-MASEHI



Tahun 1610-1619, VOC membangun 
markas-besarnya di Ambon. Sekilas kota 
ini sangat strategis di dekat pusat produksi 
rempah dunia, Maluku.

Namun, letaknya jauh dari rute perdagangan 
Afrika-India-Tiongkok-Jepang (Om Prakash, 
1985:20; William De Lange, 2006:21).

Maka VOC memilih Batavia yang berada di 
bawah kendali kekuatan lokal dan jauh dari 
pengaruh Tiongkok dan armada Inggris atau 
Portugal (M.C. Ricklefs, 1991: 25-28).

Ini pula pilihan kolonialis Belanda untuk 
mengontrol seluruh perdagangan komoditi 
asal Nusantara hingga awal abad 20.

(6) STUDI DOKUMEN, ARSIP,
 DAN PETA SEJAK PRA-MASEHI



(7) MALUKU :
 STAGING POINT RI ABAD 21

Strategi Menuju RI Jaya-Adidaya dan Tata-Dunia Baru Abad 21 perlu berbasis 
nilai historis, strategis, segitiga arus alam serta SPICE ROUTES dari kawasan Papua, 
Maluku, NTT, dan sekitarnya yang bermanfaat dan bernilai sosial-ekonomi dan 
lingkungan bagi Rakyat, Pemerintah, Bangsa dan Negara RI sejak awal abad 21.



(7) MALUKU :
 STAGING POINT RI ABAD 21

Kini dan ke depan, TITIK STRATEGIS 
membangun RI RAYA — Rakyat adil, 
makmur, cerdas, damai, sehat dan 
ekosistem Negara RI sehat-lestari – 
ialah MALUKU dan Sekitarnya dengan 
penerapan SISTEM CINCIN (Rakyat dan 
alam saling dukung dan saling lindung, 
dan keputusan bernilai sosial, ekonomi 
dan lingkungan / Triple Bottom Line).
Ini pesan utama buku MALUKU : 
STAGING POINT RI ABAD 21.




	Button 4: 
	Button 5: 


