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Fungsi laut bagi bangsa Indonesia 

Media Pemersatu Bangsa 

Media Perhubungan 

Media Penggalian SDA 

Media Hankam 

Media Membangun Pengaruh 
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wilayah laut bagi NKRI sebagai 

negara kepulauan merupakan 

fungsi vital 



KONSTELASI GEOGRAFI INDONESIA 

Luas Daratan  : 1,9 Jt Km² 

 

Panjang Grs Pantai : 81.000 Km 

Jumlah Pulau  : 17.499 Pulau 

Luas Perairan Indonesia : 5,9 Jt Km² 

 Perairan Kepulauan  : 2,8 Jt Km² 
 Laut Teritorial      : 0,4 Jt Km² 
 ZEEI             : 2,7 Jt Km² 

  
Landas Kontinen  : 0,8 Jt Km2 
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KONSTELASI GEOGRAFI INDONESIA 
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Negara Kepulauan terbesar 

di dunia 

Memiliki SDA kelautan 

sangat besar 

Memiliki keindahan bawah 

laut terbaik 

Posisi strategis 



SLOC / SLOT 
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KAPAL YG MELINTAS DI SELAT MALAKA 

 Per hari   :    200 kapal 

 Per bulan  :   7.500 kapal  

 Per tahun  : 90.000 kapal 

Sumber :  Indonesia Shipping Times 

 http://www.shippingindonesia.com/indonesian-edition/info  



PERBATASAN LAUT INDONESIA DGN 10 NEGARA TETANGGA 
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WILAYAH PERBATASAN DI DARAT 
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9 Choke Point di Dunia 



ALKI, dan 4 Choke Point  dari 9 Choke Point Dunia  
di Perairan Indonesia 

SELAT  

MALAKA 

SELAT  

SUNDA 

SELAT  

MAKASAR 

SELAT  

LOMBOK 

KETERANGAN : 

 : ALKI 

 : CHOKE POINT 

10 



• Pada titik A, jika anggaran 

digunakan untuk membeli bullet 

sebanyak 3x, maka butter yang 

dapat dibeli hanya sebanyak 1x. 

• Titik B, dimana anggaran digunakan 
sebesar 3x untuk membeli butter, 

maka kebutuhan bullet hanya dapat 

dipenuhi sebesar 1x. 

• Titik C, dimana bullet dan butter 

memiliki prioritas yang sama dan 
seimbang. Akan tetapi, pilihan ini 

tidak selamanya dapat diterapkan 

mengingat penetapan keduanya 

selalu dipengaruhi oleh dinamika 

lingkungan strategis. 

Filosofi Bullet versus Butter 
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Ishola Williams 

Bahwa negara yang juga dikonotasikan 

sebagai entitas manusia, memiliki dua 

kebutuhan dasar yang saling mengikat,  

• yakni freedom of want, dan 

• freedom of fear. 

Kedua kebutuhan tersebut merupakan 

kebutuhan mutlak bagi manusia yang 

saling berkaitan satu sama lainnya dan 

saling mempengaruhi  
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Pidato  
Pelantikan Presiden RI Ir. Joko Widodo 

14 

kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk 

mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. 
Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan 

peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, 

memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk 

kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, 

di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, 
bisa kembali membahana 

sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke 

atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan 
layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita 

sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan Konstitusi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa 

senantiasa merestui upaya kita bersama. 
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1. kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk 
mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, 
laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita 

telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, 
memunggungi selat dan teluk; 

2. kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga 
Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai 

semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali 
membahana; dan 

3. sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak 
semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik 

Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita 
akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua 

badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. 
Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan Konstitusi. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui upaya kita 
bersama. 

INTISARI BAHASAN VISI TENTANG PEMBANGUNAN INDONESIA 
BERWAWASAN MARITIM 

konstelasi 
geografis 
Indonesia 

cara hidup 

prinsip 
pembangunan 
berwawasan 

maritim 



 Pilar pertama, pembangunan kembali budaya 
maritim Indonesia.  

 Pilar kedua, komitmen menjaga dan mengelola 
sumda laut dengan fokus membangun kedaulatan 
pangan laut. 

 Pilar ketiga, komitmen mendorong pengembangan 
infrastruktur dan konektivitas maritim  tol laut. 

 Pilar keempat, diplomasi maritim yang mengajak 
semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada 
bidang kelautan.  

 Pilar kelima, sebagai negara yang menjadi titik 
tumpu dua samudera, Indonesia berkewajiban 
membangun kekuatan pertahanan maritim. 
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Wawasan Nusantara sebagai Kunci Manajemen 
Strategis Indonesia menuju Poros Maritim Dunia 
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POROS MARITIM DUNIA 

WAWASAN NUSANTARA 

 peluang sekaligus tantangan 
 Geo-politik dan geo-ekonomi 

sebagai negara kepulauan 

KEKUATAN MARITIM 

 Integratif wilayah 
 Posisi strategis sebagai 
jembatan dunia atau poros 

dunia 

 Geographical position  
 Physical conformation  

 Extent of territory  
 Number of population  

 National character  
 Character of government 

 Integritas dan kapabilitas negara 
maritim 
 

 Keamanan lingkungan maritim 
atau terciptanya Maritime Domain 
Awareness 



Maritime 

Domain 

semua area dan segala sesuatu di dalam, di atas, di bawah, yang 

berkaitan, berhubungan atau berbatasan dengan laut, samudera 
atau jalur navigasi lainnya, termasuk segala aktifitas yang 
berkaitan dengan kemaritiman, infrastruktur, orang/pelaku, 

muatan dan kapal serta kendaraan pengangkut lainnya 

Maritime Domain  

Awareness (MDA) 

pemahaman secara efektif terhadap segala sesuatu berhubungan 

dengan domain maritim yang dapat memberikan dampak 
terhadap keamanan, keselamatan, ekonomi dan lingkungan, serta 
mampu mengidentifikasi ancaman secara dini dan pada jarak 

sejauh mungkin dari pantai 

Indonesia sebagai negara kepulauan 

terbesar di dunia sudah seharusnya 

memiliki atau menerapkan MDA demi 
kemajuan serta kemakmuran bangsa 

• Kemampuan pengelolaan 
dan pemanfaatan 

• Karakter dan jiwa bahari 

• Wawasan maritim 

GRAND MARITIME 

POLICE 
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BANGSA DI NEGARA KEPULAUAN 
Dipersyaratkan utk memiliki: 

• Rasa persatuan dan kesatuan yang kokoh. 

• Generasi muda berwawasan maritim, karakter 
dan jiwa bahari yang kokoh. 

• Kepemimpinan nasional fokus pada sektor 
kelautan. 

• Pola pendidikan kelautan. 

• Menjaga kelestarian lingkungan hidup aspek 
kelautan. 

• Sistem pertahanan keamanan sesuai dengan 
geografi negara kepulauan. 

• Armada kapal niaga, kapal nelayan, kapal 
angkut penumpang dan kapal perang yang 

selalu ramai mengarungi lautan setiap hari. 

• Industri jasa maritim yang modern. 

• Luasnya domain bisnis maritim. 



Visi 
maritim 

kebutuhan mutlak bagi bangsa Indonesia dalam rangka 

mendukung pembangunan nasional guna mewujudkan 
cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam 

Pembukaan UUD 1945 

membangun visi maritim bangsa tidak dapat dilaksanakan secara parsial, namun perlu 

dipandang secara komprehensif integral yang mencakup aspek-aspek ideologi, politik, 
ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan serta kondisi geografi dan 

demografi yang saling terkait satu dengan lainnya 
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Sains dan teknologi yang berperan besar 
dalam bidang kemaritiman 

Sains dan Teknologi Pangan 

Sains dan Teknologi Energi 

Sains dan Teknologi Wahana 

Laut dan Transportasi 

Sains dan Teknologi 

Keamanan dan Keselamatan di 

Lingkungan Maritim 

Sains dan Teknologi Militer 
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Sains dan Teknologi Pangan 

 Produksi 

 Pengembangan 

 rekayasa genetika  

 pengolahan pangan  

Sains dan teknologi pangan beserta 
turunannya yang berkaitan  
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Indonesia memiliki sekitar 35 ribu spesies biota laut, terdiri atas : 

• 910 spesies karang (75 persen total karang dunia), 

• 850 spesies sponge, 

• 13 dari 20 spesies lamun dunia, 

• 682 spesies rumput laut, 

• 2.500 spesies molusca, 

• 1.502 spesies krustasea, 

• 745 spesies ekinodermata, 

• 6 spesies penyu, 

• 29 spesies paus dan lumba-lumba, 

• 1 spesies dugong, 

• Lebih dari 2.000 spesies ikan. 

• Potensi industri bioteknologi kelautan terbesar di dunia yang nilainya 
mencapai US$ 50 miliar per tahun, tetapi setiap tahun Indonesia justru 
kehilangan devisa sekitar US$ 4 miliar untuk mengimpor berbagai produk 
industri bioteknologi kelautan. 
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Sains dan teknologi pangan tidak hanya 
berkutat pada masalah bahan 

makanan, tetapi juga pada ketersediaan 
air bersih 

Prof. Rokhmin Dahuri 



beberapa jenis marine energy 
yang dapat diolah dan dikonversi menjadi energi listrik 
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• Energi gelombang (wave energy) 

• Energi pasang surut (tidal 
energy).  

• Energi arus laut (current energy).  

• Energi konversi panas (ocean 
thermal energy conversion). 

Sains dan Teknologi Energi 



Konsumsi Energi Berdasarkan Jenisnya 

Sumber: Rudo de Ruijter, Independent Researcher, 2010   
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Sains dan Teknologi Wahana Laut dan 

Transportasi 

 Berkaitan dengan pengembangan 
airframe dan desain bangunan kapal 
beserta kontruksinya serta penggunaan 
teknologi elektronik 
 

 Teknologi yang diperkirakan akan 
mengalami transformasi  
 bahan material yang canggih,  
 desain hidrodinamik,  
 teknologi permesinan,  
 teknologi informasi dan komunikasi.  

 

 Penghematan bahan bakar dapat dicapai 
melalui  
 penemuan mesin baru yang efisien,  
 desain propeler,  
 penggunaan water jet, 
 jenis cat pada bangunan kapal 
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Sains dan Teknologi Keamanan dan 

Keselamatan di Lingkungan Maritim 

memerlukan teknologi yang mampu 

 Mendeteksi kemungkinan terjadinya 

pelanggaran hukum di laut; 

 mengidentifikasi jenis pelanggaran dan 

mengidentifikasi pelaku tindak 

pelanggaran hukum di laut; 

 Melaksanakan komunikasi atau 

koordinasi dengan sesama stakeholder di 

bidang keamanan maritim;  

 Melaksanakan tindakan terhadap pelaku 

kejahatan dengan cara persuasif ataupun 
represif bila diperlukan.  
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Sains dan Teknologi Militer 
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• Teknologi kapal perang 
• Teknologi pesawat udara 
• Teknologi Amfibi 
• Teknologi Kodal 
• Teknologi distribusi logistik 
• Teknologi small arms 
• Teknologi pendidikan dan latihan 



Teknologi kapal Perang 

 Teknologi sensor atau 

penginderaan; 

 Teknologi komando dan 

kendali yang meliputi sarana 

komunikasi, komputer, dan 

penyajian data; 

 Teknologi pendorong kapal 
dalam hal ini adalah permesinan 

yang efisien dan memiliki 

ketahanlamaan tinggi; dan 

 Teknologi elektronika untuk 

semua peralatan kapal perang 

modern. 
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Dalam operasi di lingkungan maritim, TNI AL membutuhkan spesifikasi pesawat 
udara maritim baik itu fix wing maupun rotary wing untuk kepentingan 

• surveillance,  

• tempur laut,  

• angkut taktis 
30 

Teknologi Pesud 



Teknologi ini dibutuhkan oleh pasukan marinir berupa 

• Tank dan panser amfibi,  

• Kendaraan tempur 

• Kendaraan angkut personel dan artileri 
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Teknologi Amfibi 



• C4ISR (K4IPP)  C5IISTaR 
 integrasi sistem komando dan 

pengendalian yang 
menguhubungkan markas 
komando, kapal perang, pesawat 
udara, pasukan marinir, maupun 
berbagai macam perangkat deteksi 
dan peralatan lain, untuk 
membantu proses pengendalian 
kekuatan dan pengambilan 
keputusan operasi yang cepat dan 
tepat 
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Teknologi Kodal 



 Logistik memiliki peran yang sangat penting, sehingga 
dukungan dan distribusi logistik baik itu berupa bahan 
makanan, maupun amunisi untuk mensuplai setiap unit 
militer yang berada di laut 
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Teknologi Distribusi logistik 



 Dipakai oleh pasukan marinir dan personel di kapal perang 
untuk penegakan hukum di laut (maritime law enforcement) 
dan personel di satuan darat. 
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Teknologi Small Arms 



 Dibutuhkan untuk mendidik dan menyiapkan personel militer 
yang terampil dan lingkage dengan peralatan dan 
persenjataan yang akan diawakinya 
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Teknologi Pendidikan dan Latihan 



 Kekuatan laut yang diperlukan untuk menciptakan Maritime Domain 
Awareness tidak hanya kekuatan TNI Angkatan Laut semata 

 Harus didukung oleh keterpaduan antara kekuatan darat dan udara 

The Role of the Submarine 

Kekuatan Pertahanan untuk Mendukung Poros Maritim Dunia 

Amphibious and Anti-
Amphibious Operations 

Sea Basing 

Air Supremacy and Air 

Superiority 

Soldier Supremacy 
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Transformation Into Maritime 

States 



The Role of the Submarine   (Kekuatan Kapal Selam) 
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 Saat ini, sedang dibangun 3 kapal selam (U-209) di Korea, memperkuat jajaran 
TNI Angkatan Laut pada tahun 2017. 
 

 Pada proses realisasi MEF (tahun 2024), diharapkan jumlah kekuatan kapal 
selam sebanyak 12 buah.  
 

 Proses pembangunan kapal selam juga didorong untuk dapat dibangun secara 
mandiri melalui proses transfer of technology (ToT). 



A mphibious  a nd  A n t i -Amphibious Operat ions  

 TNI mengedepankan konsep 
interoperabilitas antar matra darat, laut 
dan udara.  

 Proyeksi kekuatan dari pulau ke pulau 
melalui peningkatan kemampuan  
 Operasi Amfibi 
 Operasi Lintas Udara 
 Operasi Pendaratan Administrasi 

 TNI mendorong pembentukan 
Kogabwilhan 

 Diperlukan pembentukan Komando 
Armada RI Kawasan di wilayah Timur dan 
Pasukan Marinir-3 di Sorong 

 Konsep interoperabilitas dilaksanakan 
sejalan dengan pembangunan Alutsista 
(pembangunan KRI jenis Angkut Tank 
untuk mengangkut Tank Leopard) 

KRI Teluk Bintuni-520  

Tank Leopard 

Pendaratan Ampibhi Marinir 
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Sea Bas ing 
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 Pembangunan dan peningkatan fasilitas pangkalan 
dan pos-pos perbatasan 
 

 Usulan validasi organisasi  
 Staf Teritorial Angkatan Laut (Steral)  
 Staf Teritorial Angkatan Udara (Sterau) 



Air  Supremacy and  A ir  Superiori ty  

 Penguasaan wilayah udara dan keunggulan udara menjadi 
faktor yang sangat dominan  perlu memperkuat 
pertahanan udara 

 Peningkatan kemampuan dilaksanakan dengan cara 
pembangunan berbagai jenis pesawat udara dan penggelaran 
Satuan Radar serta pengembangan Unmanned Aerial Vehicle 
(UAV) 
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Soldier Supremacy 
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 Perkembangan Revolution in Military Affair (RMA) menuntut 
para pengawak TNI menguasai bidang teknologi sesuai 
penugasannya secara profesional  

 Personel pengawak menentukan keberhasilan daya tempur 
militer 



No. Mahasiswa 
Strata Pendidikan 

S-1 S-2 S-3 

1. Biaya Dinas 248 230 52 

2. Biaya Sendiri 250 113 9 

Total 498 343 61 

Personel TNI AL 
yang mengikuti pendidikan S1, S2 & S3 
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(Data sampai dengan Juli 2014) 

Sumber : Dinas Pendidikan TNI AL, Juli 2014 



Transformation Into Mari t ime S tates  

43 

 Membangun negara maritim tidak 
berarti mengenyampingkan orientasi 
land-based (termasuk aspek 
pertahanan) 

 Proses transformasi menuju negara 
maritim dapat dilaksanakan secara 
bertahap dan komprehensif 

 Perubahan paradigma 
 Kosentrasi budaya dan tradisi maritim 
 Pendidikan karakter 
 Pembangunan core competency 

maritim 
 Strukturisasi kerangka ekonomi, politik, 

Sosbud dan Hankam secara menyeluruh 



Peran TNI dalam Mendukung Poros Maritim Dunia dan 

Transformasi Negara Maritim 

Meningkatkan kemampuan Opslat 

Meningkatkan kemampuan Gakkum  

Operasi Pam ALKI 

Operasi Bantuan 

Pemberdayaan wilayah 
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Melaksanakan SAIL 

Pembentukan Pushidrografi 

Kerjasama Multilateral 

Misi Perdamaian PBB 

Operasi diluar yurisdiksi nasional 

Penyelesaian Batas Wilayah 



Sudah saatnya bagi bangsa Indonesia untuk merubah 

paradigmanya dari “Land Based Socio-economic” 

menjadi “Marine Based Socio-economic” 
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Hadirnya pemimpin baru yang memiliki wawasan maritim dan bertekad 

menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia adalah sebuah 

harapan untuk dapat mengembalikan kejayaan bangsa 
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PANGKAT : LAKSAMANA TNI 

JABATAN  : KEPALA STAF TNI AL 

PENGHARGAAN 

 ADHI MAKAYASA (AAL 26/1981); DHARMA WIRATAMA (SESKOAL 

34/1997); PRESTASI TERBAIK (SESKO TNI 28/2001); WIBAWA 

SEROJA NUGRAHA (LEMHANNAS 37/2004); 

 BINTANG DHARMA, BINTANG WIRADHARMA, BINTANG WIRANUSA; 

BINTANG YUDHA DARMA; BINTANG JALASENA PRATAMA; 

BINTANG JALASENA NARARYA; SL VIII, XVI, XXIV TAHUN;  SL 

DWIDYA SISTHA;  

 GELAR “DAWAN ULU KAI SAKA LAU MEITE” DARI MAJELIS 

LATUPATI MALUKU/2013; GELAR “PANGERAN NITI LODAYA 

SAMUDRA” DARI KERAJAAN AMANTUBILLAH MEMPAWAH 

PONTIANAK/2014;  

 MEDALI “FOR STRENGHTENING COMBAT FRATERNITY” DARI 

PEMERINTAH RUSIA/2012; MEDALI “NATIONAL SECURITY MERIT-

TONG IL” DARI PEMERINTAH KOREA SELATAN/2013; MEDALI 

“LEGION OF MERIT” DARI PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT/2014; 

Dr. MARSETIO 

PENUGASAN, DOSEN DAN PUBLIKASI 

 KOMANDAN KAPAL PERANG DI ARMATIM DAN 

ARMABAR (TERAKHIR SBG KOMANDAN KAPAL 

FRIGATE KRI AHMAD YANI-351); 

 KOMANDAN GUGUS TUGAS LAUT LATIHAN 

BERSAMA INDONESIA-AMERIKA, LATIHAN 

BERSAMA INDONESIA-AUSTRALIA DAN 

INDONESIA-MALAYSIA; 

 KOMANDAN GUGUS TUGAS AMBALAT 2005-2006; 

 PABAN V / SOPSAL; DANKOLATARMATIM; ASOPS 

PANGARMATIM; KS GUSPURLATIM; WAASRENA 

KASAL; DAN LANTAMAL IV/TPI; WAASOPS PANG 

TNI; PANGKOLINLAMIL; PANGARMABAR; 

WAKASAL, KASAL;  

 PEMBICARA DAN MODERATOR BERBAGAI 

SEMINAR, SIMPOSIUM DAN WORKSHOP DI DALAM 

DAN LUAR NEGERI; 

 DOSEN DI BERBAGAI INSTITUSI MIL; SESKOAL; 

SESKOAD; SESKOAU; SESKO TNI; LEMHANNAS; 

DOSEN TAMU DI BERBAGAI UNIV. DOSEN TETAP DI 

UNHAN, STTAL DAN UHT 

 MENULIS ARTIKEL, JURNAL DAN BUKU.  

PUBLIKASI TERAKHIR: “SEA POWER INDONESIA”, 

JAKARTA, 2014. 
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DIK UMUM :  - S-2, UNIVERSITAS WIJAYA PUTRA 

  - S-3, UNIVERSITAS GAJAH MADA 
 

DIK MILITER  
 AKABRI LAUT (SURABAYA/1981); 
 OPERATION SCHOOL (BELANDA/1986); 
 ISC ROYAL NAVAL COLLEGE (INGGRIS/1991); 
 SESKOAL (JAKARTA/1996); 
 SESKO TNI (BANDUNG 2001); 
 NAVAL OPERATION COURSE (ITALIA/2002); 
 LEMHANNAS (JAKARTA/2004); 
 SENIOR EXECUTIVE COURSE/APCSS(HAWAII, USA/2007); 
 EXECUTIVE EDUCATION (HARVARD KENNEDY SCHOOL, 

MASSACHUSETTS, AMERIKA SERIKAT/2014); 



 

 

 

 

KEPALA STAF ANGKATAN LAUT 

 

MANAJEMEN STRATEGIS NEGARA MARITIM DALAM 

PERSPEKTIF EKONOMI DAN PERTAHANAN) 

 

1. Pendahuluan. Ekonomi dan pertahanan merupakan dua sisi mata uang yang tak 

dapat dipisahkan. Kita sering mendengar dan membaca frase “bullet versus butter” atau 

“gun versus grain”, menggambarkan ikatan yang saling berkaitan antara pembangunan 

ekonomi dan penguatan pertahanan. Kedua aspek tersebut saling mendukung sehingga 

aspek ekonomi tak dapat dikatakan lebih penting dari aspek pertahanan, demikian juga 

sebaliknya, pertahanan tidak lebih dominan daripada ekonomi. Keduanya secara 

bersama-sama memiliki peranan yang sama untuk membentuk sebuah negara yang 

kokoh dan berdaulat di dunia internasional. Melihat gerakan Indonesia yang berupaya 

kembali membangkitkan kehidupan maritimnya, maka diperlukan perbaikan tatanan 

melalui sebuah manajemen strategis untuk mengelola Indonesia menjadi negara maritim 

yang besar atau sesuai dengan visi Pemerintah RI menjadi Poros Maritim Dunia (PMD). 

Realisasi dan aktualisasi visi ini perlu memiliki kerangka yang mampu mengakomodasi 

karakter pembangunan bangsa yang heterogen dan dinamis sekaligus mampu menjadi 

generator bagi kemajuan berbagai sektor dan aktivitas maritim Indonesia.  

 

2. Arti Penting Laut Bagi Bangsa Indonesia.   Bagi bangsa Indonesia, laut 

merupakan bagian integral dari wilayah negara yang tidak dapat dibagi-bagi, namun dapat 

dibedakan menurut rezim hukum yang mengaturnya. Laut dapat dimanfaatkan secara 

optimal untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, namun negara lain juga memiliki hak 

pemanfaatan sebagaimana diatur dalam The United Nations Convention on The Law of 

The Sea 1982 (UNCLOS 1982). Kepentingan bangsa Indonesia di dan atau lewat laut 

pada dasarnya adalah pemanfaatan laut bagi kesejahteraan dan keamanan bangsa 

Indonesia, sehingga laut bagi bangsa Indonesia memiliki arti penting, sebagai berikut: 

a. Media pemersatu bangsa yang dapat membentuk satu kesatuan politik, 

ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan negara. Integrasi teritorial 

wilayah nasional yaitu integrasi antara wilayah darat, wilayah laut dan wilayah 

udara. Tanpa matra wilayah laut, Indonesia bukan negara kepulauan, intinya 

negara kepulauan tidak akan eksis, perlunya wilayah laut merupakan faktor 

eksistensial bagi negara kepulauan Indonesia, “without sea there is no archipelagic 

state”, 

                                                           
 Makalah Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Marsetio pada acara Orasi Ilmiah Wisuda ke 
XXVI Program Pasca Sarjana STIMA IMMI di TMII, Jakarta, tanggal 20 November 2014. 
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b. Media perhubungan yang dapat memperlancar arus distribusi komoditas 

ekonomi ke seluruh pelosok tanah air sebagai upaya pemerataan pembangunan 

dan hasil-hasilnya. Laut merupakan fungsi vital bagi sarana transportasi laut, bila 

fungsi ini tidak berjalan, maka NKRI yang berciri khas negara kepulauan bisa 

terancam eksistensinya dilihat dari sudut Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan 

Pertahanan (Poleksosbudhan), terutama dalam penyelenggaraan negara dan 

distribusi kebutuhan hidup rakyat. 

c. Media penyedia sumber daya alam yang memberikan harapan bagi 

peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Fungsi vital laut sebagai 

deposit sumber daya alam, yang ada di permukaan laut, maupun di dasar 

samudera (sea bed) dan landas kontinen (continental shelf) berisi kandungan 

sumber daya alam yang memberikan jaminan terhadap kelangsungan hidup 

bangsa Indonesia dari abad ke abad. Bila deposit ini tidak terpelihara dan terjamin 

pelaksanaan fungsinya, maka membangun negara maritim dalam perspektif 

Poleksosbudhan, kelangsungan hidup rakyat dan eksistensi negara kepulauan 

Indonesia bisa terancam. 

d. Media pertahanan dan keamanan, melalui upaya pencegahan dan 

penindakan sebagai bentuk pelanggaran hukum di laut, yang berimplikasi terhadap 

kedaulatan negara dan stabilitas keamanan secara menyeluruh. Jika fungsi 

keempat ini tidak terlaksana, maka NKRI yang merupakan negara kepulauan bisa 

terancam keutuhan dan eksistensinya. Sejarah membuktikan karena fungsi vital 

keempat ini dijaga, maka NKRI dapat menyelesaikan berbagai macam 

pemberontakan dalam negeri, termasuk pembebasan Irian Barat (sekarang 

bernama Papua). 

e. Media untuk membangun pengaruh terhadap negara-negara lain melalui 

peningkatan dampak penangkalan. Kepentingan nasional harus dicapai dan dijaga 

karena bila tidak maka akan diserobot oleh negara lain yang juga merasa memiliki 

kepentingan. Demikian juga ada sebagian wilayah laut yang menjadi kepentingan 

internasional terutama lalu lintas jalur perdagangan, sehingga Indonesia memiliki 

kewajiban untuk menjamin keamanannya.  

Fungsi laut tersebut merupakan fungsi eksistensial bagi keberadaan Indonesia 

sebagai negara kepulauan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa tanpa laut 

yang ada di bawah kedaulatan NKRI dan yurisdiksi nasional Indonesia, negara kepulauan 

Indonesia tidak akan pernah ada. Adanya negara kepulauan justru karena adanya wilayah 

laut. Itulah sebabnya wilayah laut bagi NKRI yang berciri sebagai negara kepulauan 

merupakan fungsi vital. 

 

3. Filosofi Bullet versus Butter. Secara mendasar, beranjak dari pemahaman 

bahwa sumber daya memiliki keterbatasan, konsep bullet versus butter pada awalnya 

hadir sebagai sebuah perdebatan mana yang lebih penting antara membeli peluru untuk 

kepentingan mempertahankan negara dari ancaman atau membeli mentega untuk 

memenuhi kebutuhan pangan rakyat, atau dengan kata lain, mana yang lebih penting 

antara pembangunan pertahanan dan pembangunan ekonomi negara. Seiring dengan 

perkembangan jaman, orientasi ini berubah menjadi sebuah analisis yang 

mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan manusia akan keperluan dasar 
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sehari-hari dan kebutuhan manusia akan terciptanya rasa aman. Kedua hal ini tidak dapat 

dipenuhi secara tak terbatas sesuai keinginan manusia. Perhitungan prioritas harus 

dilaksanakan karena adanya keterbatasan sumber daya. Ketika nilai pemenuhan 

kebutuhan dasar diperbesar, maka secara langsung akan mengurangi nilai pemenuhan 

kebutuhan akan rasa aman. Secara grafis, hubungan antara keduanya dapat dijelaskan 

dengan gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika negara hanya memiliki total kemampuan anggaran sebesar 4x, maka 

pemenuhan kebutuhan terhadap bullet dan butter dapat terjadi beberapa kondisi. Pada 

titik A, jika anggaran tersebut digunakan untuk membeli bullet sebanyak 3x, maka butter 

yang dapat dibeli hanya sebanyak 1x. Pada kondisi ini akan muncul pertanyaan, apakah 

kebutuhan 1x butter tersebut sudah dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rakyat? Jika 

prioritas dirubah sesuai titik B, dimana anggaran digunakan sebesar 3x untuk membeli 

butter, maka kebutuhan bullet hanya dapat dipenuhi sebesar 1x. Dengan kondisi ini, maka 

akan muncul juga pertanyaan, apakah kebutuhan 1x bullet tersebut sudah mampu 

mendukung kepentingan pertahanan negara? Pada kondisi yang lain, keseimbangan 

prioritas dapat dibuat seperti halnya pada titik C, dimana bullet dan butter memiliki 

prioritas yang sama dan seimbang. Akan tetapi, pilihan ini tidak selamanya dapat 

diterapkan mengingat penetapan keduanya selalu dipengaruhi oleh dinamika lingkungan 

strategis. 

Merujuk pada apa yang dikatakan oleh Ishola Williams, bahwa negara yang juga 

dikonotasikan sebagai entitas manusia, memiliki dua kebutuhan dasar yang saling 

mengikat, yakni freedom of want dan freedom of fear. Kedua kebutuhan tersebut 

merupakan kebutuhan mutlak bagi manusia yang saling berkaitan satu sama lainnya dan 

saling memengaruhi. Rasa aman manusia akan mendorong perilaku ekonomi yang positif 

untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ketidakamanan akan berdampak pada 

gradien negatif pembangunan ekonomi. Demikian pula sebaliknya, pembangunan 

ekonomi yang tidak stabil akan berdampak pada kelemahan negara dalam menyediakan 
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sistem pertahanan yang tangguh bagi negara. Hubungan ini dapat menjelaskan bahwa di 

saat yang bersamaan, ekonomi dan pertahanan dapat saling memengaruhi untuk naik, 

atau sebaliknya turun. Pada akhirnya kunci potensi peningkatan baik ekonomi maupun 

pertahanan terletak pada ketepatan penggunaan manajemen strategis yang dapat 

meningkatkan nilai dari dua kebutuhan dasar tersebut. Mengacu pada political will 

pemerintah terhadap pembangunan bidang kemaritiman, maka Indonesia memiliki 

peluang yang sangat besar untuk mengelola sumber daya maritim menjadi suatu modal 

pembangunan negara, baik dari segi ekonomi maupun pertahanan. 

 

4. Visi dan Kebijakan Maritim Indonesia.  Visi dan kebijakan Pemerintah RI periode 

2014-2019 membuka harapan baru bagi pembangunan Indonesia berdasarkan geo-

strategi dan geo-ekonomi sebagai negara kepulauan. Arah kebijakan pemerintahan yang 

baru sangat berkeinginan untuk memajukan Indonesia melalui pembangunan maritim. Visi 

yang dikenal sebagai “Poros Maritim Dunia” (PMD) menjadi kerangka utama 

pembangunan di segala bidang. Mencermati isi pidato Presiden RI terpilih yang 

disampaikan seusai pelantikan, ada tiga paragraf yang perlu digarisbawahi, yaitu:1 

a. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan 

Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa 

depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi 

samudra, memunggungi selat dan teluk. 

b. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, 

di Laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa 

kembali membahana. 

c. Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga 

bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju 

Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua 

badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Saya akan berdiri di 

bawah kehendak rakyat dan konstitusi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa 

merestui upaya kita bersama. 

Mengacu pada tiga paragraf di atas yang disampaikan dalam pidato tersebut, 

intisari bahasan visi tentang pembangunan Indonesia berwawasan maritim dapat diartikan 

sebagai berikut: paragraf pertama, menekankan tentang konstelasi geografis 

Indonesia, bahwa bangsa Indonesia tidak dapat memungkiri ruang hidupnya yang 

merupakan negara kepulauan, terdiri dari gugusan pulau yang dikelilingi samudera, laut, 

selat dan teluk. Untuk itu, bangsa Indonesia harus keluar dari belenggu cara hidup agraris 

yang selama ini terpatri namun telah mengabaikan potensi ruang hidup yang sebenarnya 

harus dijalani; paragraf kedua, membangkitkan kembali tentang cara hidup, bahwa 

bangsa Indonesia harus menata peri kehidupan bangsa berdasarkan maritim, 

sebagaimana para pendahulu kita berjaya pada masa lampau melalui kiprahnya di laut, 

baik dalam perspektif pertahanan dan keamanan, maupun perspektif pembangunan dan 

perekonomian; dan paragraf ketiga menegaskan tentang prinsip pembangunan 

berwawasan maritim, bahwa bangsa Indonesia harus bersatu padu memelihara 

                                                           

1 Pidato Kenegaraan Presiden RI, Ir. Joko Widodo, seusai pelantikan Presiden dan Wapres RI terpilih 
periode 2014-2019, pada tanggal 20 Oktober 2014. 
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momentum dan konsistensi untuk melaksanakan pembangunan secara komprehensif 

dengan cara pemanfaatan maksimal potensi sumber daya yang dimiliki, sehingga 

terbentuk sebuah kerangka pembangunan yang sejalan dan dilindungi konstitusi. Ujung 

dari semua ini adalah tercapainya tujuan dan cita-cita nasional. 

Berdasarkan uraian tersebut, secara praktis pencapaian visi Poros Maritim Dunia 

harus berbanding lurus dengan kondisi stabilitas nasional. Dengan kata lain, 

pembangunan maritim yang prospektif hanya dapat berjalan dengan baik apabila 

didukung oleh pertahanan dan keamanan yang tangguh, baik dalam lingkup nasional, 

regional maupun global. Dengan demikian, peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) 

sebagai komponen bangsa yang mengemban fungsi penangkal, penindak dan pemulih 

keamanan nasional wajib menjalankan tugasnya untuk terus menciptakan stabilitas 

nasional, menegakkan NKRI dan menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Agar tugas-

tugas tersebut dapat terselenggara secara optimal dengan penggunaan sumber daya 

yang tersedia, maka kolaborasi konsep pertahanan dengan konsep pembangunan 

maritim harus sejalan, integratif, saling mengisi dan memperkuat satu sama lainnya. 

Visi PMD pemerintah semakin jelas terlihat dengan dikeluarkannya Doktrin Jokowi 

bersamaan dengan pelaksanaan East Asian Summit di Vietnam pada tanggal 9 

November 2014. Doktrin tersebut memuat lima pilar Poros Maritim Dunia, sebagai berikut: 

a. Pertama, kami akan membangun kembali budaya maritim Indonesia. 

Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari 

dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa 

depannya, sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera. 

b. Kedua, kami akan menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus 

membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, 

dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Kekayaan maritim kami akan 

digunakan sebesar-sebesarnya untuk kepentingan rakyat kami. 

c. Ketiga, kami akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan 

konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, dan 

industri perkapalan, dan pariwisata maritim. 

d. Keempat, melalui diplomasi maritim, kami mengajak semua mitra-mitra 

Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan ini. Bersama-sama kita harus 

menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran 

kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus 

menyatukan, bukan memisahkan, kita semua. 

e. Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudera, Indonesia 

memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim. Hal ini 

diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, 

tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kami dalam menjaga keselamatan 

pelayaran dan keamanan maritim. 

Lebih jauh, Presiden RI mengatakan bahwa “cita-cita dan agenda di atas akan 

menjadi fokus Indonesia di abad ke-21. Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, 

kekuatan yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan 
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berwibawa”. Berdasarkan doktrin tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pilar-pilar 

utama PMD dibentuk dari aspek penting yang akan menjadi nafas pembangunan negara 

maritim, yakni budaya maritim, sumber daya laut, infrastruktur dan konektivitas, 

diplomasi maritim dan pertahanan  maritim. 

 

5. Wawasan Nusantara sebagai Kunci Manajemen Strategis Indonesia menuju 

Poros Maritim Dunia. Visi PMD merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan yang 

harus ditindaklanjuti dengan langkah cermat dan tepat bagi TNI untuk mendukung 

program pemerintah dalam membangun Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Oleh 

karena itu, perlu pemahaman mendalam tentang PMD dalam perspektif pertahanan. 

Secara konseptual, TNI memandang PMD sebagai penegasan kembali betapa 

pentingnya geo-politik dan geo-ekonomi bangsa Indonesia yang terletak pada posisi 

silang dunia dengan bentuk geografis negara kepulauan. Ini merupakan kalimat kunci, 

bahwa Indonesia memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam percaturan 

politik dan perdagangan dunia. Konsep ini merupakan bentuk praktis atau aktualisasi dari 

konsep Wawasan Nusantara yang selama ini terkurung dalam bingkai retorika. Ada dua 

makna yang terkandung dalam Wawasan Nusantara, yaitu bentuk integratif wilayah 

Indonesia yang tak dapat dipisahkan antara darat, laut dan udara di atasnya; dan posisi 

strategis Archipelago sebagai jembatan dunia atau poros dunia. Hal inilah yang menjadi 

modal untuk digodok dalam suatu manajemen terpadu dan terarah untuk menjadikan 

Indonesia sebagai PMD. 

Dalam konsep Wawasan Nusantara, untuk menciptakan kondisi ketahanan 

nasional yang ideal harus terbentuk oleh kesatuan cara pandang dari delapan aspek 

kehidupan nasional (astagatra) yang terdiri dari Pancagatra atau Gatra Sosial (ideologi, 

politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam) dan Trigatra atau Gatra Alamiah (geografi, 

demografi dan sumber daya alam). Antara gatra sosial dan gatra alamiah harus terbentuk 

suatu jalinan yang dapat disimpulkan sebagai tatanan geo-politik dan geo-ekonomi 

bangsa. Sebenarnya hal ini merupakan artikulasi yang sangat komprehensif dalam 

konsep pembangunan negara kepulauan atau konsep negara maritim. 

Secara khusus, elemen kekuatan maritim menurut Alfred Thayer Mahan2, terdapat 

enam elemen penting dari kekuatan laut/maritim (Sea Power), yaitu geographical position 

(posisi geografis), physical conformation (bentuk fisik), extent of territory (luas wilayah), 

number of population (jumlah penduduk), national character (karakter bangsa) dan 

character of government (karakter pemerintah).3 Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa 

sea power tidak hanya terbatas pada kekuatan angkatan laut (naval power) saja, tetapi 

sea power juga mencakup seluruh komponen kekuatan maritim nasional, yang memiliki 

arti lebih luas terkait dengan kontrol terhadap perdagangan dan perekonomian 

internasional melalui laut, penggunaan dan kontrol terhadap sumber daya laut, 

penggunaan kekuatan angkatan laut dan perekonomian maritim sebagai instrumen 

diplomasi, penangkalan dan pengaruh politik pada masa damai serta pengoperasian 

angkatan perang atau TNI pada masa perang. Dengan demikian, sea power bagi 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia merupakan hal yang sangat 

                                                           

2 Mahan, A. T. The Influence of Sea Power Upon History, 1660-1783. 

3 Marsetio, Indonesian Sea Power, hal. 72-80, Jakarta: April 2014, Indonesia Defence University. 



7 
 

penting, dimana elemen-elemen sea power akan menjadi modal dalam pembangunan 

dan pendayagunaan kekuatan maritim nasional. 

Mengacu pada uraian di atas, maka jelas bahwa konsep Wawasan Nusantara, 

Poros Maritim Dunia dan Sea Power memiliki korelasi yang pada dasarnya mengarah 

pada satu tujuan yakni integritas dan kapabilitas negara maritim, yang pencapaiannya 

dibutuhkan tidak hanya kekuatan angkatan laut yang kuat, namun juga komponen 

pertahanan lainnya. Kolaborasi antar elemen kekuatan maritim diarahkan untuk 

menciptakan suatu kondisi ideal keamanan lingkungan maritim atau terciptanya Maritime 

Domain Awareness. 

 

6. Maritime Domain Awareness (MDA) sebagai Aktualisasi Pembangunan 

Ekonomi dan Pertahanan Maritim. Kesadaran domain maritim dibutuhkan oleh bangsa 

yang berdiam di negara kepulauan, bahkan negara sebesar Amerika Serikat 

menempatkan kesadaran domain maritim untuk melanggengkan eksistensinya sebagai 

negara adidaya. Presiden George Bush (2004) pernah menyampaikan betapa pentingnya 

mengamankan segala domain maritim di negaranya. Domain maritim ini didefinisikan 

sebagai semua area dan segala sesuatu di dalam, di atas, di bawah, yang berkaitan, 

berhubungan atau berbatasan dengan laut, samudera atau jalur navigasi lainnya, 

termasuk segala aktivitas yang berkaitan dengan kemaritiman, infrastruktur, orang/pelaku, 

muatan dan kapal serta kendaraan pengangkut lainnya. Maritime Domain Awareness 

(MDA) diartikan sebagai pemahaman secara efektif terhadap segala sesuatu yang 

berhubungan dengan domain maritim, yang dapat memberikan dampak terhadap 

keamanan, keselamatan, ekonomi dan lingkungan, serta mampu mengidentifikasi 

ancaman secara dini dan pada jarak sejauh mungkin dari pantai.4 

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia sudah seharusnya memiliki 

atau menerapkan MDA demi kemajuan serta kemakmuran bangsa. Maju mundurnya 

kehidupan suatu bangsa yang mendiami wilayah negara berbentuk kepulauan, sangat 

tergantung pada kemampuan mengelola dan memanfaatkan laut atau wilayah 

perairannya. Di dalam mengelola atau memanfaatkan laut, dibutuhkan karakter dan jiwa 

sebagai bahariwan dan wawasan maritim. Sangat sulit dibayangkan bila ada seseorang 

yang ingin melaut dan berlayar, tetapi takut ombak, atau ingin menangkap ikan di lepas 

pantai tapi tidak tahu caranya mendayung perahu dan menebar jala. Semua itu baru 

beberapa contoh persoalan kecil, ada permasalahan yang lebih besar lagi, yaitu 

kesadaran bersama untuk menempatkan laut sebagai sumber kehidupan seperti daratan.  

Di sisi lain, faktor krusial bagi terbentuknya MDA adalah terbentuknya rasa aman 

menjalankan aktivitas kemaritiman. Menurut Bush (20 Januari 2002) jantung MDA adalah 

“accurate information, intelligence, surveillance, and reconnaissance of all vessels, cargo, 

and people extending well beyond our traditional maritime boundaries.”5 Hal ini 

menunjukan bahwa MDA tercipta melalui pentingnya sistem pertahanan yang didukung 

oleh sistem pemantauan dan pengamanan yang baik dan aktivitas maritim masyarakat 

yang berani melakukan terobosan-terobosan keluar dari kebiasaan tradisional di bidang 

maritim. Terbentuknya benign environment bagi aktivitas maritim harus didukung oleh 

                                                           
4 US National Plan to Achieve Maritime Domain Awareness, Oktober 2005, lihat: 
http://www.virginia.edu/colp/pdf/NSMS-National-Plan-to-Achieve-Maritime-Domain-Awareness.pdf, diakses 
pada tanggal 6 November 2014. 
5 Ibid, hal ii. 
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kebijakan nasional bidang maritim yang kemudian diturunkan dalam bentuk strategi 

maritim. Rasanya tidaklah berlebihan, bila Indonesia memiliki grand maritime policy, 

sehingga menjadi jelas apa kepentingan nasional di dan lewat laut dan bagaimana 

menata penggunaan laut secara lestari dan seksama. Grand maritime policy Indonesia 

adalah jawaban rasional terhadap pengelolaan ruang hidup (libensraum) yang berbentuk 

negara kepulauan dengan dua pertiga wilayahnya berupa laut. Bangsa yang mendiami 

ruang hidup berupa negara kepulauan dipersyaratkan untuk memiliki: 

a. rasa persatuan dan kesatuan yang kokoh; 

b. wawasan maritim, karakter dan jiwa bahari yang kokoh serta diwariskan dari 

generasi ke generasi secara konsisten; 

c. kepemimpinan nasional dan pemerintahan yang fokus pada pembangunan 

sektor kelautan; 

d. pola pendidikan yang menempatkan laut sebagai aspek fundamental dan 

vital bagi kehidupan bangsanya, sehingga mampu mengembangkan dan 

mengaplikasikan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan untuk 

kemakmuran bangsa; 

e. kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup aspek kelautan; 

f. sistem pertahanan keamanan yang sesuai dengan geografi negara 

kepulauan; 

g. kondisi pelabuhan yang aman dan nyaman bagi bongkar muat personel dan 

materiil dilengkapi fasilitas dukungan logistik bagi kapal yang singgah; 

h. armada kapal niaga, kapal nelayan, kapal angkut penumpang dan kapal 

perang yang selalu ramai mengarungi lautan setiap hari; 

i. industri jasa maritim yang modern dan mampu mendukung kebutuhan 

nasional dan internasional; dan 

j. bisnis maritim yang kompetitif dan luasnya domain maritim mengakibatkan 

luas pula domain bisnis maritim. 

Mengacu pada uraian tersebut, maka membangun visi maritim bangsa Indonesia 

dalam bingkai Wawasan Nusantara merupakan kebutuhan mutlak bagi bangsa Indonesia 

dalam rangka mendukung pembangunan nasional guna mewujudkan cita-cita nasional 

sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu membangun 

visi maritim bangsa tidak dapat dilaksanakan secara parsial, namun perlu dipandang 

secara komprehensif integral yang mencakup aspek-aspek ideologi, politik, ekonomi, 

sosial, budaya dan pertahanan keamanan serta kondisi geografi, demografi dan sumber 

daya alam yang saling terkait satu dengan lainnya. 

 

7. Teknologi Maritim sebagai Core Competency Pembangunan Ekonomi. 

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang sangat pesat saat ini merupakan 

sebuah tuntutan atas persaingan di pasar global yang semakin tinggi. Pesaing yang 
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unggul adalah mereka yang memiliki kompetensi unggulan (core competency). 

Pembangunan core competency tidak bisa muncul secara tiba-tiba, ia harus dibangun 

melalui suatu proses panjang hingga teruji dan bersifat kompetitif jika disandingkan 

dengan produk terbaik lainnya. Indonesia dan jajaran perguruan tinggi beserta mahasiswa 

di dalamnya harus mulai menyeleksi dan terus mengembangkan pilihan mana yang dapat 

ditingkatkan dan dipertahankan hingga melekat menjadi core competency bangsa 

Indonesia yang tak terbantahkan. Untuk menghadapi hal ini, maka dibutuhkan sumber 

daya manusia yang andal dan mampu membuat inovasi. Agar Inovasi tersebut 

bermanfaat, tentunya harus berbasis standar dan perkembangan iptek yang memiliki daya 

saing tinggi.  

Perbedaan antara ilmu pengetahuan dan teknologi tidaklah selalu jelas. Ilmu 

pengetahuan adalah studi tentang fenomena, hasil dari sebuah penelitian, ditujukan untuk 

menemukan prinsip-prinsip dari fenomena dunia berdasarkan penelitian dengan metode 

ilmiah, sedangkan teknologi tidak selalu merupakan hasil dari ilmu pengetahuan tetapi 

lebih pada pendekatan manfaat, kegunaan dan keselamatan. Istilah ilmu pengetahuan 

dan teknologi lebih sering dipakai secara bersamaan. 

Teknologi telah memberikan pengaruh yang sangat luas dalam kehidupan manusia 

dengan beragam cara. Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, teknologi telah 

berkembang lebih pesat dari pada ekonomi. Teknologi juga menghasilkan produk yang 

tidak diinginkan seperti polusi dan terkurasnya sumber daya alam, namun tidak bisa 

dipungkiri bahwa sains dan teknologi secara bersama-sama telah mengubah dunia dan 

akan terus mengubah dunia di masa mendatang. Dengan datangnya era komputerisasi, 

maka kalkulasi eksakta menjadi lebih cepat ribuan kali dibandingkan sebelumnya.  Hal ini 

akan membawa pada munculnya temuan-temuan baru sebagai hasil pemikiran dan ide-

ide kreatif inovatif. 

Teknologi yang akan sangat mempengaruhi perubahan dunia di masa depan 

antara lain produksi air, produksi pangan, energi, elektronik, komunikasi, jaringan (internet 

dan gelombang radio), kriptografi, logistik, robot, kedokteran, obat dan vaksin, mitigasi 

bencana, dan senjata.6 Jenis-jenis teknologi yang dapat mengubah dunia tersebut 

memang masih dapat diperdebatkan karena sebagian orang memandang dari sudut 

pandang yang lain pula. Sains dan teknologi yang terkait dengan dunia kemaritiman 

memiliki spektrum yang sangat luas, dan tidak bisa dikhususkan dalam satu jenis sains 

dan teknologi kemaritiman begitu saja. Hal ini dikarenakan dalam dunia kemaritiman 

terdapat banyak sekali disiplin ilmu dan cabang teknologi yang digunakan. Di antara jenis 

sains dan teknologi yang berperan besar dalam bidang kemaritiman di Indonesia, dapat 

dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Sains dan Teknologi Pangan. Menurut Rokhmin Dahuri, Indonesia 

memiliki sekitar 35 ribu spesies biota laut, terdiri atas 910 spesies karang (75 

persen total karang dunia), 850 spesies sponge, 13 dari 20 spesies lamun dunia, 

dan 682 spesies rumput laut, serta 2.500 spesies molusca, 1.502 spesies 

krustasea, 745 spesies ekinodermata, 6 spesies penyu, 29 spesies paus dan 

lumba-lumba, 1 spesies dugong dan lebih dari 2.000 spesies ikan. Indonesia juga 

memiliki potensi industri bioteknologi kelautan terbesar di dunia yang nilainya 

                                                           
6 Rutger van Santen, Djan Khoe, Bram Vermeer, 2030: Teknologi Yang Akan Mengubah Dunia (2030: 
Technology That Will Change The World), 2010. 
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mencapai US$ 50 miliar per tahun, tetapi setiap tahun Indonesia justru kehilangan 

devisa sekitar US$ 4 miliar untuk mengimpor berbagai produk industri bioteknologi 

kelautan. Mulai dari teripang, omega-3, sgualene, viagra, khitin, khitosan, spirulina 

dan lain-lain. 

Sains dan teknologi pangan beserta turunannya yang berkaitan dengan 

produksi, pengembangan, rekayasa genetika dan pengolahan pangan sangat 

penting dalam menentukan masa depan Indonesia dan seluruh dunia, karena 

pangan adalah kebutuhan primer yang dibutuhkan seluruh umat manusia. 

Dihadapkan pada pertumbuhan jumlah penduduk dan menyempitnya lahan 

pertanian maka inovasi teknologi dalam menciptakan lahan pangan di laut adalah 

ide yang brilian dan prospektif. Pengembangan produksi sumber makanan selain 

beras harus terus digalakkan. Selain mengantisipasi krisis pangan akibat 

kebutuhan penduduk yang semakin meningkat juga untuk kepentingan ekonomi 

bila Indonesia mampu menghasilkan surplus produk pangan dari sektor laut.  

Sains dan teknologi pangan tidak hanya berkutat pada masalah bahan 

makanan, tetapi juga pada ketersediaan air bersih. Pada tahun 2025 jumlah 

penduduk diperkirakan mendekati 8 miliar, sehingga kemungkinan terjadi krisis air 

dan krisis pangan karena minimnya lahan pertanian dan persediaan air bersih7. 

Perubahan iklim yang ekstrem akan mulai terasa akibat dari ketidakseimbangan 

lingkungan (Diah Anggraeni, 2013). Menurut Persatuan Bangsa Bangsa (PBB), 

penggunaan air telah meningkat lebih dari dua kali lipat dari angka pertumbuhan 

penduduk pada akhir abad lalu, sehingga pada tahun 2025 diperkirakan 1,8 miliar 

orang di dunia akan menderita kekurangan air bersih akibat dari tingginya tingkat 

konsumsi air, pertumbuhan penduduk, dan perubahan iklim. Dua per tiga dari 

jumlah tersebut berada di daerah padat penduduk.8 

Persediaan air tawar menipis, namun sebaliknya air laut masih melimpah. 

Teknologi desalinasi diperlukan untuk mengubah air laut menjadi air tawar yang 

layak dikonsumsi. Terdapat beberapa metode desalinasi diantaranya adalah 

metode tradisional yaitu dengan menggunakan vacuum distillation. Prinsipnya 

adalah memanaskan air laut untuk menghasilkan uap air, yang selanjutnya 

dikondensasi untuk menghasilkan air bersih. Metode yang paling umum adalah 

menggunakan metode osmosis terbalik (reverse osmosis atau RO). Osmosis 

terbalik dianggap yang paling efektif dalam melakukan desalinasi dalam skala 

besar. Prinsip kerja metode ini adalah dengan mendesak air laut melewati 

membran-membran semi-permeabel untuk menyaring kandungan garamnya, 

namun demikian diperlukan terobosan teknologi desalinasi agar biaya produksinya 

menjadi semakin murah sehingga harga ritel air minum hasil desalinasi menjadi 

semakin terjangkau. 

b. Sains dan Teknologi Energi. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa di 

laut dapat ditemukan potensi energi berupa sumber minyak dan gas bumi, 

tambang mineral dasar laut, angin laut, arus laut, pasang surut, sinar matahari dan 

                                                           
7 Mark W. Rosegrant, Ximing Cai, and Sarah A.Cline, Global Water Outlook To 2025 - Averting An 
Impending Crisis, September 2002, hal. 9. 
8 http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/freshwater-crisis/ diakses pada tanggal 
29 Mei 2014 pukul 14.29. 

http://environment.nationalgeographic.com/environment/freshwater/freshwater-crisis/
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tanaman organik rumput laut yang bisa dirubah menjadi bioethanol. Bahkan ada 

teori yang sangat logis namun belum fisibel untuk dilaksanakan karena 

keterbatasan teknologi, yaitu memisahkan unsur hidrogen dari molekul air, dan 

hidrogen itulah sebagai sumber energi masa depan. Dari berbagai kemungkinan 

sumber energi yang berasal dari air laut, mutlak dibutuhkan teknologi canggih 

untuk eksplorasi dan eksploitasinya. Diperlukan teknologi aplikatif untuk 

menggarap potensi besar yang berada di laut, bila teknologi tersebut dikuasai 

maka benar-benar akan mengubah dunia dan menjamin kelangsungan hidup 

generasi mendatang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2. Konsumsi Energi Berdasarkan Jenisnya. 

Sumber: Rudo de Ruijter, Independent Researcher, 2010. 

Menurut Rudo de Ruijter, produksi bahan bakar minyak, gas dan batu bara 

akan mencapai puncaknya antara tahun 2005 sampai dengan 2035.9 Setelah 

periode itu akan terjadi penurunan produksi yang sangat drastis karena ladang-

ladang minyak dan situs pertambangan batubara akan mulai habis dan tidak bisa 

diperbaharui lagi, sehingga selanjutnya krisis energi akan terus membayangi. Pada 

tahun 2009 Indonesia memproduksi 47,9 juta ton minyak, tahun 2010 sedikit 

menurun menjadi 47.8 juta ton10. Dengan konsumsi domestik mencapai 59,2 juta 

ton pada tahun 2009 dan 2010 naik menjadi 59.6 juta ton maka Indonesia perlu 

mengimpor minyak11. Harga minyak yang semakin membubung tinggi 

mengakibatkan beratnya anggaran negara karena harus memberikan subsidi yang 

mencapai lebih dari 8%.12 Sementara itu Indonesia masih mengalami kekurangan 

infrastruktur yang mengakibatkan pemerintah tidak dapat menciptakan 

keseimbangan energi untuk menemukan sumber energi alternatif. 

 

                                                           
9 Rudo de Ruijter, Energy crisis: Turning-point of humanity, http://www.courtfool.info/en_Turning_point_of_ 
humanity.htm, diakses pada tanggal 13 Juni 2013 pukul 15.34 WIB. 
10 Lina A. Alexandra, The Role of Indonesia’s Civil Society in Energy Security, hal. 23. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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Energi alternatif yang diperoleh dari laut disebut marine energy atau marine 

power, sering juga disebut ocean energy atau ocean power. Energi tersebut adalah 

energi yang dibawa oleh gelombang laut, pasang surut, salinitas dan perbedaan 

suhu air laut. Pergerakan air laut atau samudera menciptakan potensi energi 

kinetik yang sangat besar. Energi ini dapat diolah untuk menghasilkan energi listrik 

yang dapat disalurkan ke perumahan, transportasi dan industri. Selain energi dari 

gerak massa air laut juga tersedia tenaga angin lepas pantai (offshore wind power) 

dan energi matahari di laut (sea solar energy) meskipun tidak masuk kategori 

marine energy karena didapatkan dari tenaga angin dan sinar matahari. 

Ada beberapa jenis marine energy yang dapat diolah dan dikonversi menjadi 

energi listrik antara lain: 

1) energi gelombang (wave energy). Energi gelombang adalah energi 

yang dihasilkan dari gerakan gelombang air laut yang dikonversi menjadi 

energi listrik melalui turbin; 

2) energi pasang surut (tidal energy). Energi pasang surut dihasilkan 

dari pergerakan pasang surut air laut setiap 12 jam yang ditangkap melalui 

turbin dan dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Tempat yang potensial 

adalah laut atau pantai yang memiliki beda pasang surut tinggi; 

3) energi arus laut (current energy). Energi ini didapat dari pergerakan 

air dari satu tempat ke tempat lain yang dapat ditangkap dengan turbin dan 

mampu menghasilkan energi listrik; dan 

4) energi konversi panas (Ocean Thermal Energy Conversion). Energi 

konversi panas ini didapat dari perbedaan suhu air laut dari permukaan ke 

bawah dengan kedalaman mencapai 1000 meter sehingga terjadi 

perbedaan suhu mencapai 20°, perbedaan suhu 20° inilah yang mampu 

menghasilkan energi. 

c. Sains dan Teknologi Wahana Laut dan Transportasi. Laut adalah jalan 

raya yang menghubungkan satu pulau ke pulau lain atau satu negara ke negara 

lain dan akhirnya dari satu benua ke benua lain. Untuk dapat berjalan di atas air 

dibutuhkan alat transportasi berupa kapal-kapal dari berbagai jenis sesuai 

kebutuhan. Selain media transportasi, laut juga merupakan media penelitian dalam 

rangka eksplorasi sumber daya atau mempelajari fenomena alam di laut, sehingga 

dibutuhkan juga wahana-wahana yang dapat menjelajahi laut untuk kepentingan 

ilmu pengetahuan. Demikian juga dalam bidang pariwisata maritim, dibutuhkan 

wahana-wahana khusus untuk kepentingan transportasi wisata maupun sebagai 

objek wisata itu sendiri.  

Hal terpenting adalah bagaimana menguasai teknologi yang dapat membuat 

alat atau wahana tersebut menjadi lebih murah dengan biaya operasional yang 

terjangkau. Sebagai contoh jeruk ponkam impor dari Tiongkok dijual di toko buah di 

Jakarta seharga Rp 17.000,-/kg, sedangkan jeruk medan yang ditanam di 

Sumatera dan dijual di Jakarta seharga minimal Rp 20.000,-/kg. Bagaimana 

mungkin? Mungkin dan bisa terjadi karena jeruk medan diangkut melalui jalur darat 

dari Medan ke Jawa menempuh jalan infrastruktur yang sebagian rusak dan macet, 

sedangkan jeruk ponkam diangkut dari Tiongkok menggunakan kapal dengan DWT 
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30 ribu ton sehingga mampu membanjiri Jakarta dengan harga yang jelas lebih 

murah. Ini adalah contoh nyata ketika jalur laut memberikan nilai plus dibandingkan 

jalur darat. 

Pada masa mendatang kaitan antara teknologi perkapalan dan teknologi 

angkasa semakin erat, terutama dalam pengembangan airframe dan desain 

bangunan kapal beserta kontruksinya serta penggunaan teknologi elektronik. 

Beberapa teknologi yang diperkirakan akan mengalami transformasi adalah bahan 

material yang canggih, desain hidrodinamik, teknologi permesinan, teknologi 

informasi dan komunikasi. Penghematan bahan bakar dapat dicapai melalui 

penemuan mesin baru yang efisien, desain propeler, penggunaan water jet, jenis 

cat pada bangunan kapal yang membuat kapal dapat melaju lebih cepat dengan 

bahan bakar lebih hemat. Penggunaan bahan bakar alternatif seperti hidrogen dan 

komputerisasi pengendalian kapal akan membuat operasional kapal menjadi lebih 

efisien dan murah. 

d. Sains dan Teknologi Keamanan dan Keselamatan di Lingkungan 

Maritim. Situasi di lingkungan maritim sangat kompleks, untuk dapat 

melaksanakan kegiatan dan mencapai hasil yang maksimal maka dibutuhkan 

jaminan keamanan dan keselamatan di lingkungan maritim. Area kerja di bidang 

keamanan dan keselamatan maritim sangat bervariasi sehingga melibatkan 

beragam jenis sains dan teknologi. Terdapat berbagai macam kerentanan atau titik 

kerawanan dalam menghadapi suatu ancaman di lingkungan keamanan maritim, 

sehingga memerlukan kemampuan teknologi sebagai berikut: 

1) mendeteksi kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum di laut; 

2) mengidentifikasi jenis pelanggaran dan mengidentifikasi pelaku tindak 

pelanggaran hukum di laut; 

3) melaksanakan komunikasi atau koordinasi dengan sesama 

stakeholder di bidang keamanan maritim; dan 

4) melaksanakan tindakan terhadap pelaku kejahatan dengan cara 

persuasif ataupun represif bila diperlukan. 

Semua proses di atas tidak mungkin dilaksanakan secara manual 

mengingat begitu luasnya wilayah kerja lingkungan maritim, mulai dari kawasan 

dermaga, area pelabuhan, perairan pantai, perairan kepulauan dan seterusnya 

beserta ruang udara di atasnya. Untuk melaksanakan tindakan pengamanan baik 

preventif maupun represif memerlukan sarana dan prasarana yang memadai 

seperti drone atau UAV, kapal patroli, alat deteksi berupa radar, long range 

camera, night vision, peralatan surveillance dari angkasa berupa satelit maupun 

permukaan laut berupa integrated maritime surveillance system dan underwater 

surveillance divices. Selain itu juga dibutuhkan alat untuk mengetahui kontainer 

yang berisi barang-barang terlarang (contraband), barang penyelundupan, ataupun 

bahan yang membahayakan karena ulah pelaku kejahatan yang dapat 

membahayakan keamanan kawasan pelabuhan. 
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Teknologi aplikatif yang dapat digunakan untuk pengamanan pelabuhan 

secara sistematis tanpa mengganggu proses bongkar muat antara lain alat  X-ray, 

gamma-ray dan neutron scanning yang dapat mendeteksi narkotika, senjata, 

maupun bahan peledak. Terdapat juga system biometric berupa peralatan 

pengenalan suara, sidik jari dan retina mata untuk mendeteksi orang yang tidak 

berkepentingan memasuki kawasan tertentu. Radio frequency indentification 

berupa microchip yang terhubung dengan antena dapat digunakan untuk 

mendeteksi gerakan barang, manusia, maupun kontainer. Underwater surveillance 

berupa robot yang dapat dikendalikan dengan remote berguna untuk mendeteksi 

area di bawah air. Teknologi peralatan komunikasi mulai dari teknologi radio 

komunikasi, satelit, dan internet diperlukan untuk membentuk jaring komunikasi. 

Jaring komunikasi tersebut sangat membantu dalam proses pengambilan 

keputusan secara cepat dan terintegrasi. Teknologi persenjataan non-lethal 

dibutuhkan untuk melumpuhkan para pelaku tindak kriminal yang melakukan 

perlawanan. Spesifikasi persenjataan untuk tujuan keamanan tidak sama dengan 

spesifikasi militer karena senjata tersebut hanya digunakan untuk melumpuhkan, 

bukan untuk membunuh. 

Dalam konteks maritime safety atau keselamatan di lingkungan maritim, ilmu 

dan teknologi diterapkan untuk menjamin keselamatan baik manusia, material dan 

lingkungan sekitar kawasan pelabuhan, pantai dan laut. Teknologi keselamatan 

maritim dikembangkan dengan tujuan untuk mengurangi resiko jatuhnya korban 

dengan cara meningkatkan standar keselamatan kapal-kapal wisata, kapal tunda, 

kapal ikan, dan mengurangi resiko kapal-kapal yang memiliki resiko tinggi seperti 

kapal tangker, kapal kontainer yang membawa bahan kimia, dan bahan berbahaya. 

Ancaman utama terhadap keselamatan manusia adalah faktor alam, human error, 

material hazard dan aksi kriminal. Adapun teknologi yang dibutuhkan juga cukup 

beragam meliputi teknologi navigasi, alat penolong, emergency distress signal, 

monitoring devices untuk membantu pengawasan, alat pencegah dan pengendali 

bencana seperti kebakaran, polusi, serta peralatan pencegahan tindak kriminal. 

e. Sains dan Teknologi Militer. Laut adalah wilayah yang harus 

dipertahankan karena berkaitan dengan masalah kedaulatan yang merupakan 

faktor eksistensi sebuah negara. Komponen pertahanan yang mendapat tugas 

mengawal kedaulatan di laut adalah TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara 

untuk ruang udara di atasnya, sedangkan di sekitar pantai dirancang sebuah 

konsep pertahanan pantai yang bisa diawaki oleh pasukan marinir dibantu TNI 

Angkatan Darat. TNI Angkatan Laut sebagai kekuatan pokok pertahanan di laut 

dituntut untuk memiliki postur yang diharapkan mampu menghadapi ancaman. 

Postur tersebut meliputi struktur kekuatan (force structure), kesiapsiagaan 

(readiness), tingkat modernisasi (state of modernization), dan ketahanlamaan 

operasi (sustainability). 

 Angkatan Laut adalah matra yang technological heavy, artinya sangat terkait 

dan tergantung dengan teknologi, karena teknologi mempengaruhi tingkat 

modernisasi peralatan militernya yang terdiri dari kapal perang, pesawat udara, 

senjata dan amunisi, serta logistik. Teknologi modern yang berperan dalam 

pembangunan kekuatan dan kemampuan Angkatan Laut adalah: 
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1) Teknologi kapal perang yang meliputi kapal permukaan (surface 

warship) dan kapal selam (submarine). Kapal permukaan dituntut mampu 

melaksanakan peperangan permukaan (above water warfare), peperangan 

anti kapal selam (anti submarine warfare), pertahanan udara (air defence), 

perang elektronika (electronic warfare), peperangan amfibi (amphibious 

warfare) dan peperangan ranjau (mine warfare). Kapal selam digunakan 

untuk melaksanakan peperangan bawah laut (undersea warfare), anti kapal 

permukaan (anti surface warfare), dan penangkalan nuklir (nuclear 

deterrence) bila dilengkapi senjata nuklir. Penggunaan teknologi kapal 

perang berlaku secara menyeluruh dapat digolongkan sebagai berikut: 

a) teknologi sensor atau penginderaan; 

b) teknologi persenjataan; 

c) teknologi komando dan kendali yang meliputi sarana 

komunikasi, komputer, dan penyajian data; 

d) teknologi pendorong kapal dalam hal ini adalah permesinan 

yang efisien dan memiliki ketahanlamaan tinggi; dan 

e) teknologi elektronika untuk semua peralatan kapal perang 

modern. 

2) Teknologi Pesawat Udara. Pesawat udara merupakan domain TNI 

Angkatan Udara, namun demikian dalam operasi di lingkungan maritim, TNI 

AL membutuhkan spesifikasi pesawat udara maritim fix wing maupun rotary 

wing untuk kepentingan surveillance, tempur laut, maupun angkut taktis. 

3) Teknologi Amfibi. Teknologi ini dibutuhkan oleh pasukan marinir 

berupa tank dan panser amfibi, kendaraan tempur, kendaraan angkut 

personel dan artileri. 

4) Teknologi Komando dan Pengendalian (Kodal). Dewasa ini teknologi 

Kodal merupakan kunci keberhasilan dalam manajemen operasi dan 

peperangan. Dalam lingkup yang lebih kecil, disebut juga Combat 

Management System (CMS). CMS digunakan pada unit terkecil pelaksana 

operasi. Teknologi Kodal saat ini telah berkembang sangat pesat. C4ISR 

yang kita kenal sebagai K4IPP (komando, kendali, komunikasi, komputer, 

informasi, pengintaian dan pengenalan), telah berkembang menjadi 

C5IISTaR (command, control, communication, computer, combat, 

information, intelligence, surveillance, target acquisition and 

reconnaissance). Teknologi ini merupakan integrasi sistem komando dan 

pengendalian yang menghubungkan markas komando, kapal perang, 

pesawat udara, pasukan marinir, maupun berbagai macam perangkat 

deteksi dan peralatan lain, untuk membantu proses pengendalian kekuatan 

dan pengambilan keputusan operasi yang cepat dan tepat. 

5) Teknologi Distribusi Logistik. Logistik tidak memenangkan 

pertempuran tapi tanpa logistik pertempuran tidak mungkin dimenangkan. 
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Artinya logistik memiliki peran yang sangat penting, sehingga dukungan dan 

distribusi logistik baik itu berupa bahan makanan, maupun amunisi untuk 

menyuplai setiap unit militer yang berada di laut. 

6) Teknologi Small Arms. Teknologi small arms atau senjata kecil tetap 

penting terutama dipakai oleh pasukan marinir dan personel di kapal perang 

untuk penegakan hukum di laut (maritime law enforcement) dan personel di 

satuan darat. 

7) Teknologi Pendidikan dan Pelatihan. Teknologi untuk pelaksanaan 

pendidikan dan pelatihan militer sangat dibutuhkan untuk mendidik dan 

menyiapkan personel militer yang terampil dan lingkage dengan peralatan 

dan persenjataan yang akan diawakinya. 

 

8. Kekuatan Pertahanan untuk Mendukung Poros Maritim Dunia. Pada abad ke-

21 ini, kekuatan laut yang diperlukan untuk menciptakan Maritime Domain Awareness 

tidak hanya kekuatan TNI Angkatan Laut semata, akan tetapi juga harus didukung oleh 

keterpaduan antara kekuatan darat dan udara. Secara umum, ada beberapa faktor 

kekuatan laut yang dapat dijelaskan sebagai berikut:13 

a. The Role of the Submarine. Kekuatan kapal selam memiliki efek 

penangkalan yang sangat tinggi karena kekhususan kemampuan operasinya dan 

daya pukul yang strategis. Untuk menciptakan pertahanan negara dan mendukung 

visi PMD pemerintah RI, TNI khususnya TNI Angkatan Laut harus diperkuat oleh 

kekuatan kapal selam, sekaligus menjadi balancing of power bagi kekuatan 

regional. Saat ini, TNI memiliki dua kapal selam yang aktif memperkuat jajaran 

armada. Meski demikian, kapal-kapal ini sudah berumur sangat tua yang 

berimplikasi pada kemampuan operasionalnya. KRI Cakra-401 dibuat pada tahun 

1977 dan KRI Nanggala-402 dibuat pada tahun 1978. Kemampuan kapal-kapal ini 

terus dipelihara, namun degradasi operabilitasnya tidak dapat dihindari. Untuk itu, 

TNI telah merancang perencanaan strategis (Renstra) untuk pengadaan kapal 

selam, yang juga dilakukan dalam kerangka memenuhi Minimum Essential Force 

(MEF). Saat ini, sedang dibangun tiga kapal selam jenis U-209 di Korea, yang 

direncanakan dapat memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut pada tahun 2017. 

Selanjutnya pada proses realisasi MEF hingga tahun 2024, diharapkan jumlah 

kekuatan kapal selam yang memperkuat TNI akan berjumlah dua belas. Proses 

pembangunan kapal selam juga didorong untuk dapat dibangun secara mandiri 

melalui proses transfer of technology (ToT). 

b. Amphibious and Anti-Amphibious Operations. Tidak dapat dipungkiri 

bahwa karena bentuknya yang terdiri dari gugusan pulau-pulau, mempertahankan 

kedaulatan Indonesia tidak dapat dilakukan hanya dengan cara pertahanan 

sektoral. Ancaman terhadap kedaulatan tidak saja mengarah pada kekuatan 

Center Of Grafity (COG) dalam hal ini Jakarta sebagai kota pemerintahan dan 

pusat kekuasaan RI, serta markas konsentrasi kekuatan TNI, namun juga gugusan 

pulau-pulau dan kota-kota lainnya. Peristiwa lepasnya Timor Timur pada tahun 

1999 merupakan bukti nyata adanya bentuk ancaman ini, yang memberikan 

                                                           

13 Op. Cit, Marsetio, hal. 51. 
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pelajaran sangat mahal bagi bangsa Indonesia. Saat itu, kekuatan TNI dapat 

dikatakan berada pada titik nadir, sehingga opsi referendum menjadi pilihan yang 

tak terelakkan. Belajar dari pengalaman tersebut dan rangkaian historis lainnya, 

TNI terus membenahi diri dan merancang suatu strategi yang tepat dalam rangka 

mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke. 

Pulau-pulau di Indonesia merupakan suatu kesatuan wilayah yang dapat 

memperkokoh satu sama lainnya dalam aspek pertahanan. Untuk itu, TNI 

mengedepankan konsep interoperabilitas antar matra darat, laut dan udara. Karena 

bentuk geografisnya, maka proyeksi kekuatan dari pulau ke pulau melalui 

peningkatan kemampuan Operasi Amfibi (Opsfib) yang dibarengi dengan 

kemampuan Operasi Lintas Udara (Opslinud) dan diteruskan dengan Operasi 

Pendaratan Administrasi (Opsratmin) untuk memproyeksikan kekuatan darat 

gabungan, merupakan strategi yang tepat. Kemampuan TNI juga harus dapat 

menghalau kemampuan proyeksi lawan ke wilayah Indonesia dimanapun dan 

kapanpun, atau kemampuan Anti Operasi Amfibi. 

Pelaksanaan operasi-operasi tersebut di atas dilakukan secara gabungan 

dan terintegrasi. Dalam rangka menciptakan efektivitas komando dan pengendalian 

serta manajemen kompartemen strategis wilayah pertahanan, TNI mendorong 

pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) yang 

diharapkan dapat menyediakan sistem pertahanan menyeluruh wilayah Indonesia 

dari Sabang sampai Merauke. Khusus untuk TNI Angkatan Laut, diperlukan 

pembentukan Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) dan Pasukan 

Marinir-3 (Pasmar-3) di Sorong. Hal ini juga diperuntukkan mendukung 

kemampuan proyeksi kekuatan di wilayah Timur Indonesia yang saat ini masih 

sangat kurang. 

Konsep interoperabilitas juga dilaksanakan sejalan dengan pembangunan 

alutsista, seperti halnya pembangunan KRI jenis Angkut Tank (AT) yang tidak saja 

dapat memproyeksikan kendaraan tempur marinir, namun juga dapat mengangkut 

Main Battle Tank (MBT) Leopard milik TNI AD. Pembangunan AT jenis ini telah 

dimulai dan dibuat oleh galangan kapal dalam negeri yang telah menghasilkan KRI 

Bintuni yang diharapkan pada akhir tahun ini dapat memperkuat jajaran TNI 

Angkatan Laut. 

c. Sea Basing. Baik pangkalan tetap maupun pangkalan bergerak merupakan 

faktor penting dalam pertahanan. Pangkalan sangat berperan dalam membentuk 

pertahanan wilayah pada masa damai, mengatasi ancaman awal dan menjadi 

kunci mata rantai suplai logistik pada masa perang. Keterbatasan kemampuan 

anggaran menjadi alasan utama mengapa Indonesia saat ini belum memiliki carrier 

sebagai mobile base untuk memproyeksikan kekuatan TNI baik darat, laut maupun 

udara ke wilayah yang menjadi kepentingan strategis negara di wilayah nasional, 

regional maupun global. Padahal evolusi international relation terus menuntut 

negara-negara lain, terutama negara-negara maju untuk dapat menghadirkan 

kekuatannya di seluruh belahan bumi, baik untuk kepentingan national security, 

human security, maupun global peace and security. Untuk menyikapi keterbatasan 

ini, maka TNI terus meningkatkan pembangunan pangkalan di wilayah-wilayah 

tertentu yang diperhitungkan untuk mendukung kepentingan operasi TNI sekaligus 



18 
 

melaksanakan fungsi pemberdayaan wilayah termasuk pemberdayaan wilayah 

maritim dan melindungi potensi sumberdaya di daerah. Bentuk kesiapan TNI dalam 

mendukung konsep PMD dilaksanakan melalui pembangunan dan peningkatan 

fasilitas pangkalan dan pos-pos perbatasan, bekerja sama dengan Kemenhan dan 

BNPP. Peningkatan kemampuan pangkalan juga diikuti dengan rancangan usulan 

validasi organisasi, misalnya pembentukan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut di 

Sorong, pembentukan Staf Teritorial TNI Angkatan Laut (Steral) dan Staf Teritorial 

TNI Angkatan Udara (Sterau). 

d. Air Supremacy and Air Superiority. Dalam setiap pelaksanaan operasi 

gabungan TNI, penguasaan wilayah udara dan keunggulan udara menjadi faktor 

yang sangat dominan. Seiring dengan itu, pencapaian visi PMD tidak dapat 

mengabaikan pertahanan dan keamanan wilayah udara nusantara. Dengan 

demikian, TNI dalam melaksanakan penguatan pertahanan untuk mendukung PMD 

perlu memperkuat pertahanan udara. TNI AU melalui Komando Pertahanan Udara 

Nasional (Kohanudnas) beserta Kosek TNI AU yang tergelar dari Sabang sampai 

Merauke terus membenahi dan meningkatkan pertahanan udara nasional. 

Peningkatan kemampuan dilaksanakan dengan cara pembangunan alutsista 

berupa berbagai jenis pesawat udara dan penggelaran Satuan Radar (Satrad) 

serta pengembangan Unmanned Aerial Vehicle (UAV).  

e. Soldier Supremacy. Prajurit TNI harus tumbuh menjadi prajurit yang 

profesional sejalan dengan tuntutan medan tugas dan tantangan masa depan. 

Perkembangan Revolution in Military Affair (RMA) menuntut para pengawak TNI 

menguasai bidang teknologi sesuai penugasannya secara profesional. Dewasa ini 

inovasi peralatan militer canggih terus berkembang dan sangat berpengaruh 

terhadap kekuatan militer di negara manapun. Berbagai peralatan diciptakan untuk 

mempermudah pengawaknya, memiliki daya hancur luar biasa, akurasi tinggi, 

peningkatan kecepatan, dan bahkan tidak berawak (unmanned). Meskipun 

kemampuan teknologi sangat berperan dan menentukan tingkat daya tempur 

militer, namun pada akhirnya keberhasilan penggunaannya dan ketepatan 

pengambilan keputusan mutlak bergantung pada prajurit pengawaknya. 

Untuk dapat beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta membentuk prajurit yang profesional dalam menjalankan organisasi TNI, TNI 

telah membekali para prajuritnya dengan pengetahuan taktik dan operasi, serta 

beragam keilmuan yang dibutuhkan segaris dengan lingkup profesi TNI. Program 

pendidikan ini dilaksanakan bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan 

Kementerian Keuangan melalui Lembaga Penjamin Dana Pendidikan (LPDP) serta 

Program Indonesia Presidential Scholarsip (IPS) untuk menghasilkan sarjana-

sarjana militer Strata 1, 2 dan 3 untuk berbagai bidang ilmu. TNI mengirim 

personelnya ke beberapa universitas ternama di dalam negeri dan luar negeri. 

Salah satu perguruan tinggi yang menjadi rujukan untuk melahirkan magister di 

bidang maritim adalah Naval Post-Graduate School (NPS) di Amerika. Secara 

internal, TNI melalui Akmil, AAL dan AAU telah diakreditasi untuk mencetak 

sarjana-sarjana pertahanan S1 sesuai matra masing-masing, serta mencetak 

sarjana S2 di Sesko TNI dan Sesko Angkatan yang bekerja sama dengan 

Universitas Pertahanan Indonesia. Pada Bulan Oktober 2014, TNI juga 
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meresmikan peningkatan status Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut yang 

telah dapat mendidik sarjana S2 di bidang teknologi maritim. 

f. Transformation Into Maritime States. Konsekuensi konstelasi geografis 

negara Indonesia menuntut agar Indonesia segera bertransformasi menjadi negara 

maritim seutuhnya. Namun kekeliruan persepsi tentang tidak memprioritaskan 

daratan sebagai ruang hidup juga harus diluruskan. Karena membangun negara 

maritim tidak berarti mengenyampingkan orientasi land-based. Begitu juga dengan 

aspek pertahanannya. Dengan demikian, potensi maritim yang selama ini belum 

terkelola dengan baik dapat dioptimalkan untuk membangun negara Indonesia. 

Proses transformasi menuju negara maritim dapat dilaksanakan secara bertahap 

dan komprehensif, mulai dari penekanan perubahan paradigma, kosentrasi budaya 

dan tradisi maritim, pendidikan karakter, pembangunan core competency maritim, 

hingga strukturisasi kerangka ekonomi, politik, sosial budaya dan Hankam secara 

menyeluruh. 

 

9. Peran TNI sebagai Komponen Utama Pertahanan Negara dalam Mendukung 

Poros Maritim Dunia dan Transformasi Negara Maritim. Beberapa kegiatan yang 

sudah dan akan terus dilaksanakan TNI dalam mendukung PMD dan transformasi negara 

maritim antara lain: 

a. Menyiapkan kemampuan dalam bentuk operasi dan latihan untuk 

menggunakan kekuatan militer dalam menangkal dan menanggulangi setiap 

ancaman atau serangan terhadap wilayah darat, laut dan udara, masyarakatnya, 

maupun kepentingan nasional Indonesia, baik pada masa damai atau perang. 

b. Meningkatkan kemampuan penegakan hukum di laut dan menjamin 

tercapainya keteraturan dan stabilitas di wilayah laut yurisdiksi nasional, termasuk 

operasi keamanan laut di wilayah perairan yang memiliki potensi kegiatan 

eksplorasi sumber daya kelautan. 

c. Melaksanakan Operasi Pengamanan ALKI dan wilayah perairan lain untuk 

melindungi kepentingan nasional Indonesia. Bentuk operasi pengamanan 

dilaksanakan secara mandiri oleh TNI Angkatan Laut dan secara gabungan antara 

TNI AL dan TNI AU. Operasi juga dilaksanakan dengan negara lain secara bilateral 

atau trilateral, misalnya operasi Malacca Strait Sea Patrol (MSSP) yang 

dilaksanakan di Selat Malaka sebagai salah satu choke point terpadat di dunia, 

antara Indonesia, Malaysia dan Singapura, serta juga mengikutsertakan Thailand. 

d. Meningkatkan kemampuan bantuan maritim termasuk penanggulangan 

bencana dan operasi SAR bekerja sama dengan BNPB dan Basarnas. 

e. Mengambil langkah-langkah pemberdayaan wilayah yang diperlukan untuk 

mendayagunakan sumber daya untuk kemakmuran masyarakat dan kepentingan 

pertahanan negara. 

f. Melaksanakan beberapa sail dengan mengundang angkatan laut dari 

berbagai negara, misalnya Sail Bunaken (2009), Sail Banda (2010), Sail Wakatobi 

(2011), Sail Morotai (2012), Sail Derawan (2013), Sail Komodo (2013) dan Sail 
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Raja Ampat (2014). Sail dilaksanakan selain sebagai bentuk naval diplomacy juga 

dimaksudkan untuk mempromosikan potensi pariwisata maritim kepada dunia 

internasional. 

g. Menyelesaikan batas wilayah dengan negara tetangga. Indonesia 

berbatasan dengan sepuluh negara tetangga, baik perbatasan darat maupun laut. 

Dalam beberapa dekade terakhir, beberapa permasalahan batas negara telah 

dapat diselesaikan, namun masih banyak persoalan batas negara yang masih 

dalam proses perundingan. Masalah batas wilayah merupakan tanggung jawab 

Kementerian Luar Negeri, namun TNI khususnya TNI Angkatan Laut juga turut aktif 

sebagai Tim Teknis dalam perundingan batas wilayah. 

h. Mendorong pembentukan Pusat Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut 

sebagai salah satu potensi nasional bidang maritim, agar dapat lebih berdaya guna 

dalam menyelenggarakan kegiatan survei dan pemetaan, keamanan lingkungan 

laut, serta menyediakan layanan hidro-oseanografi nasional, baik untuk 

kepentingan sipil maupun kepentingan militer. 

i. TNI meningkatkan kerja sama multilateral untuk menjadikan Indonesia 

sebagai salah satu kutub kekuatan maritim. Hal ini dilaksanakan dengan cara 

merangkul negara-negara anggota ASEAN Plus, Western Pacific Naval 

Symposium (WPNS) dan Indian Ocean Navy Symposium (IONS) dalam suatu 

wadah International Maritim Security Symposium (IMSS). Event ini 

diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut secara periodik dua tahun sekali sejak 

tahun 2013. Kegiatan berikutnya akan dilaksanakan pada tahun depan. Dengan 

berdirinya Kemenko Maritim diharapkan dapat semakin meningkatkan integritas 

dan eksistensi IMSS. Kegiatan lain yang juga sangat prestisius di mata angkatan 

bersenjata negara lain adalah Multilateral Naval Komodo Exercise (MNEK) yang 

juga diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut setiap dua tahun sekali, dalam 

rangka meningkatkan kerja sama antar angkatan laut negara-negara ASEAN Plus, 

WPNS dan IONS dalam kegiatan operasi non tempur, khususnya penanggulangan 

bencana (Humanitarian and Disaster Relief/HADR). Di samping menjadi 

penyelenggara, TNI juga aktif sebagai negara anggota pada forum-forum 

internasional. 

j. Meningkatkan peran serta aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia 

melalui pengiriman pasukan PBB yang dikenal dengan Kontingen Garuda ke 

berbagai penjuru dunia. Misi perdamaian PBB ini juga dilaksanakan melalui 

pengiriman KRI untuk misi Maritime Task Force (MTF) ke Lebanon untuk menjaga 

keamanan perairan Mediterania. 

k. Meningkatkan kemampuan operasi di luar yurisdiksi nasional untuk 

melindungi kepentingan nasional. Contoh konkrit pelaksanaan operasi ini adalah 

pengiriman Satgas Merah Putih yang terdiri dari dua KRI kelas Ahmad Yani (Van 

Speijk) yang membawa pasukan gabungan TNI untuk pembebasan sandera MV. 

Sinar Kudus di Perairan Somalia pada Bulan Mei 2011. 
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10. Penutup. Tercapainya visi Poros Maritim Dunia saat ini merupakan agenda utama 

pemerintah. Keberhasilan untuk menjadi PMD tidak dapat dicapai hanya dengan 

kemajuan ekonomi semata, namun diperlukan dukungan aspek pertahanan untuk 

menciptakan lingkungan yang kondusif dalam menjalankan aktivitas perekonomian 

bangsa. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi diharapkan integral dengan sistem 

pertahanan beserta pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan. Untuk itu, 

bangsa Indonesia perlu memilih dan mengimplementasikan alternatif terbaik manajemen 

strategis yang mampu mewadahi karakter heterogen bangsa Indonesia dan 

menjembatani pembangunan di berbagai sektor melalui prinsip keseimbangan ekonomi 

dan pertahanan, untuk mendukung skema pencapaian Indonesia sebagai Poros Maritim 

Dunia. Dengan demikian, prinsip Wawasan Nusantara dapat menjadi kerangka utama 

manajemen strategis dalam mengelola semua aspek kekuatan nasional untuk menjadi 

negara maritim yang besar. 
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