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BAB II 

PEMIKIRAN DAN KONSEP NEGARA MARITIM DALAM DINAMIKA 

POLITIK INDONESIA DARI MASA ORDE LAMA HINGGA 

REFORMASI MENUJU POROS MARITIM DUNIA 

Konsepsi tentang negara maritim bukanlah konsep baru dalam politik luar 

negeri Indonesia. Bahkan Indonesia sejak zaman pra modern seperti masa 

Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit sudah dikenal sebagai bangsa yang berjiwa 

bahari dengan filosofi "hidup dengan dan dari laut".1 Melalui kekuatan laut yang 

dimiliki, kedua kerajaan tersebut dapat bertumbuh dan berkembang menjadi 

sebuah negara nusantara yang disegani. Kejayaan kedua kerajaan tersebut 

merupakan awal sejara perkembangan kemaritiman Indonesia sebelum Belanda 

berhasil memasuki dan menguasai nusantara yang mengakibatkan berubahnya 

budaya bahari  Indonesia menjadi budaya daratan atau pedalaman. Kerajaan 

Sriwijaya dan Majapahit lebih dulu dikenal sebagai dua negara nusantara sebelum 

kepulauan Indonesia dipersatukan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.2  

Selain dari sejarah kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, ada beberapa 

kerajaan juga yang dianggap mempunyai visi bahari dalam mengembangkan 

kedaulatan dan potensi ekonomi kerajaannya. Kerajaan Singasari yang dikenal 

dengan ekspedisi Pamalayunya, Kerajaan Demak, Kerajaan Mataram serta 

berlakunya Undang-Undang Lontara Amana Gappa di kerajaan Sulawesi 

1 Pusjianmar,  Konsep Negara Maritimdan Ketahanan Nasional, Hal 1. 
2 Muhadam Labolo, 2011, Kepemimpinan BAHARI: Sebuah Alternatif Kepemimpinan Pemerintah 

Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, Hal 61 
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terkhsuus Sulawesi Selatan pada saat itu. 3 Fakta tersebut juga menjadi awal dan 

cikal bakal dari lahirnya budaya dan pemikiran maritim masyarakat Indonesia di 

masa kerjaan terdahulu. Hal ini menjadi sebuah refrensi sejarah dalam perjalanan 

Indonesia menuju negara poros maritim dunia.  

Seiring dengan berkembangnya negara nusantara atau biasa juga disebut 

dengan kerajaan bervisi bahari, menimbulkan perhatian dari negara lain untuk 

datang ke wilayah Indonesia. Hal itu tidak terlepas dari letak wilayah Indonesia 

yang strategis untuk pengembangan ekonomi terutama untuk alur perdagangan. 

Dari zaman kuno, lokasi kepulauan nusantara menjadi sebuah tempat persilangan 

alur lalu lintas laut dimana alur ini menghubungkan benua timur dan barat 

sehingga Van Leur mengibaratkan kelautan Indonesia itu sebagai benang emas 

halus di sepanjang pantai.4 Melihat kondisi tersebut maka tidak heran di masa 

kerajaan tersebut menjadi cikal bakal masuknya negara-negara eropa ke Indonesia 

untuk melakukan perdagangan yang ujung-ujungnya dilanjutkan dengan 

penguasaan dan penjajahan wilayah.  

Kondisi laut Indonesia yang pada saat itu menjadi primadona negara eropa 

mengundang Belanda untuk melakukan kunjungan. Sudah dipahami bahwa 

Belanda merupakan suatu negara yang mempunyai kekuatan laut yang cukup 

memadai karena secara geogarfis juga dikelilingi oleh lautan. Maka tidak heran 

ketika Belanda datang, salah satu incarannya adalah masalah jalur perdagangan 

laut yang dinilainya sebagai suatu peluang yang besar mengingat dirinya sebagai 

                                                           
3 Andi Iqbal Burhanuddin, 2011, The Slepping Giant: Potensi dan Permasalahan Kelautan, 

Surabaya: Brilian Internasional, Hal. 71-72 
4 Labolo, Op. Cit, Hal. 45-46 
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negara yang mengerti arti laut.5 Kedatangan Belanda dengan kekuatan dan 

pengetahuan tentang lautnya membuat peran masyarakat Indonesia perlahan 

tergantikan dalam masalah kelautan. 

Masa-masa tersebut membuat laut Indonesia banyak dikendalikan oleh 

Belanda terutama untuk aspek perdagangan jalur laut sehingga menyebabkan 

bangsa Indonesia tidak bisa melanjutkan dan mengembangkan kembali budaya 

laut atau bahari yang dulunya pernah berjaya di masa kerajaan. Dengan kondisi 

seperti itu maka sudah disadari bahwa, terlepas dari tujuan Belanda datang ke 

Indonesia untuk melakukan perdagangan, ternyata ada visi yang tersirat untuk 

perlahan mengubah budaya maritim Indonesia ke budaya agraris atau budaya 

pedalaman. Oleh sebab itu, bisa dibilang bahwa masa penjajahan Belanda ini 

merupakan awal masa lunturnya budaya dan pemahaman maritim masyarakat 

Indonesia sehingga menyebabkan pengaruh yang signifikan dalam perkembangan 

Indonesia terutama dalam hal kemaritiman. 

 Adanya dinamika sejarah yang panjang menimbulkan perbedaan konsepsi 

dalam mengenal Indonesia sebagai negara maritim karena pada kenyataannya 

Indonesia juga pernah dikenal sebagai negara agraris dan bahkan pemikiran ini 

masih kental sampai dengan sekarang. Namun pemikiran tentang Indonesia 

sebagai negara maritim lebih dulu menjadi konsep negara di masa orde lama di 

bawah pemerintahan Soekarno. Presiden Bung Karno mengkopsepsikan negara 

maritim sebagai bentuk dari reimajinasi dari kejayaan laut Indonesia di masa 

kerajaan sesuai semboyan Jalesveva Jayamahe (Di laut kita jaya) dan sebagai 

                                                           
5 Ibid, Hal. 48 
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bentuk perlawanan terhadap kekuasaan kolonialisme di perairan Indonesia.6 

Tentunya hal ini tidak bertahan lama setelah situasi nasional dan pemerintah 

berganti ke masa orde baru di bawah pimpinan Soeharto sampai dengan di masa 

reformasi. Perbedaan tersebut terbilang wajar karena setiap pemerintah 

mempunyai fokus dan gagasan tersendiri dalam melihat sejarah dan situasi 

nasional atau internasional untuk perkembangan Indonesia ke depan. 

Setelah masa orde lama, Isu kembali kelaut lebih banyak disebabkan 

karena semangat perlawanan terhadap bentuk pengaturan lama yang tidak 

memandang potensi laut yang secara khusus atau bisa dibilang memarginalkan 

laut yang menimbulkan kemiskinan dan keterpurukan di masyarakat pesisir.7 

Tentunya hal ini merupakan bentuk kekhawatiran dari pemerintah setelah orde 

lama yang seharusnya menjadikan laut sebagai potensi besar tetapi pada 

kenyataannya belum bisa dikelola dengan maksimal. Oleh sebab itu pada bab ini 

penulis akan menggambarkan tentang sejarah pemikiran dan konsepsi negara 

maritim dari masa ke masa terbilang dari masa orde lama sampai dengan masa 

reformasi. 

Namun sebelum memasuki pembahasan konsepsi tentang negara maritim 

atau poros maritim dunia di orde lama sampai reformasi penulis akan membahas 

beberapa istilah dalam dunia kemaritiman yang sampai saat ini masih sering 

menjadi perdebatan. Dalam era sekarang ada beberapa istilah yang sering 

didengar yaitu Maritime Axis, Fulcrum dan Nexus.  Maritime Axis merupakan 

                                                           
6 Caroline Paskarina, Wacana Negara Maritim dan Reimajinasi Nasionalisme Indonesia, Jurnal 

Wacana Politik - Jurnal Ilmiah Departemen Ilmu Politik Vol. 1, No. 1, Maret 2016: 1 - 8 ISSN 

2502 - 9185 W, Departemen Ilmu Politik FISIPUniversitas Padjadjaran, Bandung, Hal. 5 
7 Ibid 
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istilah untuk menggambarkan kekuatan negara maritim yang lebih kepada 

penyelerasan kekuatan militer di laut dengan membangun aliansi beberapa negara 

seperti di masa Soekarno melalui pembentukan Jakarta-Peking-Pyongyang-Hanoi-

Phnom Penh Axis.8  

Adapun Fulcrum adalah konsep yang banyak digunakan oleh kementerian 

luar negeri Indonesia yang memiliki implikasi yang kurang militeristik 

dibandingkan dengan Maritime Axis. Konsep ini lebih kepada perilaku politik luar 

negeri Indonesia yang harus benar-benar secara aktif menghadapi dan 

menyeimbangkan kekuatan apa pun yang bisa mengganggu keseimbangan 

regional dimana konsep ini bertujuan untuk membuat kebijakan luar negeri 

Indonesia secara aktif  dan terlibat dalam perkembangan global.9 Konsep ini yang 

sekarang menjadi acuan Indonesia dalam mengembangkan kekuatan maritimnya 

di tengah persaingan global.  

Selain konsep maritime axis dan fulcrum masih ada konsep yang bernama 

nexus maritime. Konsep yang ketiga ini merupakan konsep yang menempatkan 

sebuah negara sebagai pusat kegiatan maritim, tempat fokus diplomasi maritim 

walaupun disisi lain tetap mempertahankan kebebasan dalam bertindak guna 

untuk  mengejar kepentingan nasionalnya.10 Konsep ini menggabungkan konsep 

sebelum-sebelumnya dimana negara menjadi pusat maritim dengan tetap 

memperhatikan keamanan regional dan kepentingan nasional. 

 

                                                           
8 Yohanes Sulaiman, Global Maritime Nexus: Towards A Grand Strategy for Indonesia?, Diakses 

dalam https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/co17051-global-maritime-nexus-towards-a-

grand-strategy-for-indonesia/#.WrtX0NrubMw (28-03-2018, 17:19 WIB) 
9 Ibid 
10 Ibid 
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2.1 Orde Lama 

"Jadilah Bangsa Pelaut!" 

“ Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali .... 

Bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, 

bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, 

bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama 

gelombang lautan itu sendiri.” 

 

 Puisi ini merupakan puisi yang dibacakan oleh Soekarno ketika 

menyampaikan pidato peresmian Institut Angkatan Laut pada tahun 1953. 11 

Melihat dan membaca puisi diatas bisa diambil suatu kesimpulan bahwa Soekarno 

mempunyai cita-cita yang besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang 

kuat dalam hal kelautan. Laksda Wahyono Suroto Kusumoprojo12 membenarkan 

hal itu karena Wahyono adalah salah satu saksi kesungguhan Presiden Sukarno 

untuk mewujudkan doktrin kejayaan di laut dan sebagai saksi dari  puncak 

kejayaan Angkatan Laut Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Soekarno.13 

Selain dari itu, dalam puisinya itu bisa ditafsirkan dan diartikan bahwa 

keinginan Soekarno untuk kembali berjaya seperti halnya dengan kejayaan 

Indonesia terlebih dahulu melalui kerajaan-kerajaan maritim nusantara seperti 

kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya. Dimana kedua kerajaan ini menjadi 

contoh dan literasi perjuangan Soekarno dalam mengembalikan kejayaan 

Indonesia dalam aspek sebagai negara maritim yang mempunyai kekuatan laut 

yang disegani, kekuatan perniagaan yang besar serta mempunyai kesibukan yang  

lebih banyak di laut dibandingkan di darat. Jadi bisa dibilang latar belakang 

                                                           
11 Jonas Fredryc Tobing, Ini akar konsep poros maritim dunia Jokowi, Diakses dalam 

https://www.merdeka.com/politik/ini-akar-konsep-poros-maritim-dunia-jokowi.html (23-11-2017, 

16:14 WIB) 
12 Wahyono adalah angkatan IX Akademi Angkatan Laut Indonesia yang dilantik Presiden 

Sukarno di geladak apel Akademi Angkatan Laut Morokrembangan Surabaya pada 17 Juli 1962. 
13 Ibid 
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kenapa Soekarno ingin menjadikan Indonesia sebagai negara maritim karena 

Soekarno melihat sejarah kejayaan maritim Indonesia di masa Sriwijaya dan 

Majapahit dan adanya keinginan untuk merubah persepsi masyarakat Indonesia 

yang sebelumnya disetting untuk menjadi masyarakat agraris atau pedalaman oleh 

penjajah Belanda. Faktor sejarah dan keinginan perubahan mindset itu yang 

menjadi landasan dasar Soekarno untuk mengembalikan kejayaan maritim di 

masa pemerintahannya.  

Orde lama merupakan orde dimana masa pemerintahan Soekarno sebagai 

presiden Indonesia pertama. Salah satu isu yang menarik dan prioritas dari orde 

lama adalah terkait dengan kemaritiman. Isu kemaritiman ini merupakan isu 

sentral dan menjadi pembahasan khusus dimasa orde lama. Dalam masa 

pemerintahannya, Soekarno mempunyai rencana bagaimana Indonesia kedepan 

bisa menjadi negara maritim atau negara yang mempunyai ketahanan nasional 

yang kuat terutama dalam kekuatan laut yang menjadi ciri khas dari Indonesia. 

Tentunya keinginan ini dilandasi dari sejarah kejayaan Indonesia di masa kerajaan  

Majapahit dan Sriwijaya. Soekarno melihat masa kejayaan Sriwijaya dan 

Majapahit sebagai tolak ukur untuk kemajuan maritim Indonesia kedepan.  

 Sepak terjang pembangunan Indonesia di bidang maritim tidak bisa 

dilepaskan dari peran Sang Proklamator Indonesia Ir, Soekarno walaupun 

Soekarno tidak mempunyai dasar pendidikan maritim tetapi dia dikenal sebagai 

pemimpin yang memiliki ocean leadership dalam jiwanya.14 Semangat ini sangat 

terlihat serius dilakukan oleh Soekarno guna untuk menjadikan Indonesia sebagai 

                                                           
14 Adit, Sang Nakhoda Agung Negara Maritim itu Bernama Soekarno, Diakses dalam 

http://maritimnews.com/sang-nakhoda-agung-negara-maritim-itu-bernama-soekarno/ (23-11-2017, 

15:37 WIB) 
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negara maritim. Hal itu dibuktikan ketika Soekarno menuangkan pemikirannya ini 

ke dalam Pancasila dan UUD 1945 yang pada saat itu diikuti oleh berdirinya 

Jakarta Lloyd inisiatif dari beberapa TNI AL dimana perusahaan ini bergelut di 

ranah pelayaran di tahun 1950.15 Hal inilah yang menjadi cikal bakal dari gerakan 

Soekarno dalam keinginannya untuk membawa doktrin kejayaan di laut Indonesia 

sebagai doktrin yang akan mengantar kejayaan bangsa.  

 Dalam masa pemerintahannya tidak bisa dipungkiri bahwa Soekarno 

sangat mempengaruhi TNI AL dalam menjalankan tugasnya. Konsepsinya 

tentang penguatan Angkatan Laut sebagai military power yang tangguh 

merupakan landasan dan konsep pertahanan-keamaman agar Angkatan Laut 

benar-benar menjadi fighting power dalam menjaga laut Indonesia.16 Tujuan 

dari ini tentunya karena Soekarno menyadari betul potensi laut Indonesia yang 

tentunya akan menimbulkan banyak ancaman bagi Indonesia sehingga mau 

tidak mau harus menguatkan TNI di sektor kelautan Indonesia. Landasan 

konsep ini merupakan perbedaan dasar dalam konsepsi pertahanan-keamanan 

Indonesia di masa pemerintahan Bung Karno dengan pemerintahan sesudahnya 

terutama era pemerintahan Soeharto sampai dengan masa pemerintahan 

sekarang.17 

                                                           
15 Surya Perkasa, Riwayat Maritim Indonesia, Diakses dalam 

http://telusur.metrotvnews.com/news-telusur/ybJzy28b-riwayat-maritim-indonesia, (23-11-2017, 

15:49 WIB) 

16 Raja Samudera, Geopolitik Pertahanan Indonesia Ala Bung Karno dan Kontribusinya Terhadap 

Masa Depan Pertahanan Nusantara, Diakses dalam https://rajasamudera.com/2012/02/geopolitik-

pertahanan-indonesia-ala-bung-karno-dan-implikasinya-terhadap-masa-depan-pertahanan-

nusantara/ (24-01-2018, 14:52 WIB). 

17 Ibid 
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 Keseriusan Soekarno tidak tanggung-tanggung untuk menjadikan 

Indonesia sebagai poros maritim. Setelah peresmian dari perusahaan pelayaraan 

Jakarta Lioyd ditahun 1950, Soekarno kembali melakukan suatu gerakan untuk 

mendukung doktrim maritim yang telah dikembangkannya dengan cara 

membangun dan meresmikan Institut Angkatan Laut pada tahun 1953. Tepat 

tahun 1957 Soekarno kembali melakukan terobosan dengan membuat dan 

meresmikan Akademi Pelayaran Indonesia (AIP) guna untuk keperluan 

kemaritiman Indonesia kedepan yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Indonesia 

dengan motto Nauyan am Avasyabhavi Jivanam Anavasyabhavi (di darat kita 

berkarya di laut kita berjaya).18 Ini merupakan beberapa langkah awal dari 

Soekarno yang dinilai sangat tepat dalam persiapan mewujudkan Indonesia 

menuju negara maritim dunia.  

Setelah penguatan kelembagaan terkait denga maritim, Soekarno 

dibenturkan dengan permasalahan batas laut yang menjadi kendala besar 

Indonesia baik secara nasional maupun secara internasional. Oleh sebab itu 

Soekarno bersama perdana menteri Djuanda pada saat itu bersama memikirakan 

jalan keluar untuk mengatasi terkait dengan perbatasan laut yang pada waktu itu 

masih menggunakan peraturan kolonial Teritoriale Zee en Kringen Ordonantie. 

Peraturan bawaan penjajah ini sudah dinilai sebagai hal yang tidak 

menguntungkan bagi Indonesia sehingga mau tidak mau harus ada upaya 

pembaharuan dalam peraturan tentang laut Indonesia. 

                                                           
18 Historiana, Bung Karno: Kita Bangsa Pelaut!, Diakses dalam 

https://www.jpnn.com/news/bung-karno-kita-bangsa-pelaut?page=3 (23-11-2017, 20:35 WIB) 
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Untuk mengatasi masalah tersebut maka Mochtar Kusumaatmadja yang 

merupakan seorang ahli hukum laut waktu itu, menyusun peraturan yang terkait 

dengan celah-celah dan batas-batas laut negara kepulauan yang sekiranya bisa 

merubah dan menguntungkan Indonesia di bidang kelautan.19 Oleh sebab itu, 

Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno melalui Perdana Menteri Djuanda 

mencetuskan “Deklarasi Djuanda” tepat pada tanggal 13 Desember 1957 yang 

seiring dengan berjalannya waktu dikenal deklarasi ini dikenal dengan istilah 

wawasan nusantara di tahun 1967.20 Deklarasi ini sebagai bentuk respon dari 

peraturan kolonial yang sebelumnya berlaku yaitu Teritoriale Zee en Kringen 

Ordonantie yang menyebutkan bahwa batas laut teritorial hanya seluas 3 mil dari 

garis pantai  disetiap pulau. Peraturan ini dinilai pemerintah Indonesia sudah tidak 

sesuai dengan maksud wawasan nusantra sehingga deklarasi djuanda ini 

menetapkan batas 12,55 mil laut dari pantai masing-masing pulau.21 

Untuk menguatkan deklrasi ini maka pemerintah mengukuhkan Deklarasi 

Djuanda dengan mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.22  Dalam deklarasi 

Djuanda juga dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan (Archipelagic 

State Principle) yang menjelaskan bahwa wilayah laut dan darat sebagai suatu 

kesatuan yang yang utuh sesuai dengan filosofi “Tanah-Air”.23 Oleh sebab itu, 

Deklarasi ini bisa dibilang sebagai landasan dasar pemerintah Indonesia dalam 

perjalanan perjuangan menuju negara poros maritim dunia sampai dengan era 

                                                           
19 Michael Leifer, 1989, Politik Luar Negeri Indonesia, Jakarta: Gramedia. Hal. 72 
20 Burhanuddin, Op, Cit, Hal. 62 
21 Ibid, Hal. 63 
22 Adit, Op Cit 
23 Johanis Leatemia, Pengaturan Hukum Daerah Kepulauan, Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 

23, Oktober 2011. Hal.630 
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pemerintahaan saat ini. Tentunya deklarasi ini menjadi salah satu pemikiran dan 

peninggalan berharga di masa pemerintahan orde lama di bawah pimpinan 

Soekarno. 

Melihat situasi yang terbuka untuk melakukan pergerakan menuju 

Indonesia sebagai negara maritim. Soekarno sadar betul bahwa potensi maritim 

Indonesia sangat besar dan sangat menjanjikan sehingga pada tahun1960 

Soekarno membentuk Dewan Maritim ketika pembentukan Kabinet Dwikora serta 

Kemenko Bidang Maritim di bawah langsung oleh kementerian Perhubungan, 

Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut, dan Menteri Perindustrian Maritim.24 

Dalam kabinet Dwikora sudah tampak dengan jelas pemikiran dan obsesi dari 

Soekarno untuk fokus pengembangan Indonesia di bidang kemaritiman melalui 

dewan maritim serta empat kementerian yang hampir sama bertugas untuk 

mengembangkan dan mengelola kemaritiman Indonesia.  

Untuk mengenang dan menanamkan budaya maritim ke masyarakat 

Indonesia, Pada 23 September 1963, Bung Karno selaku Presiden menggelar 

Musyawarah Nasional Maritim pertama di Tugu Tani, Jakarta sekaligus 

penyematan Bung Karno menjadi Nakhoda Agung NKRI yang mepunyai tujuan 

dan cita-cita untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim agar supaya bisa 

meneruskan kejayaan Sriwijaya dan Majapahit serta di hari yang sama pula 

tanggal 23 September ditetapkan sebagai hari maritim nasional melalui Kepres 

Nomor 249/1964.25 Tahun 1965 tepat satu tahun sebelum lengser dari kursi 

                                                           
24 Y Gustaman, Mengembalikan Kekuatan Maritim Indonesia di Era Jokowi-JK, Diakses dalam 

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/09/14/mengembalikan-kekuatan-maritim-indonesia-di-

era-jokowi-jk?page=2 (23-11-2017, 20:06 WIB) 
25 Adit, Loc. Cit 
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pemerintahan Indonesia, Soekarno dalam pembukaan Lemhanas menyampaikan 

arah geopolitical Destiny Indonesia ke depan adalah maritim.26 Setelah masa-

masa tersebut, mulai muncul konflik-konflik politik di internal pemerintah 

Indonesia. Hal tersebut membuat Soekarno sudah tidak fokus lagi dalam 

mengembangkan pemikiran-pemikirannya di bidang kemaritiman Indonesia. 

Soekarno mulai kesulitan untuk menjalankan apa yang menjadi cita-cita dan 

tujuan pemerintahannya. Tujuan menjadikan Indonesia sebagai Mercusuar Dunia 

dengan menjadikan sektor maritim dalam orientasi pembangunannya perlahan 

hilang seiring dengan pergantian struktural pemerintahan ke era orde baru di 

bawah pimpinan Soeharto.  

2.2 Masa Orde Baru 

 Setelah lengser dan digantikan Soeharto di tahun 1966 pemikiran dan cita-

cita Soekarno tentang maritim perlahan hilang di tangan pemerintahan yang baru. 

Tingginya obsesi pertumbuhan ekonomi menjadi beban tersendiri bagi 

pembangunan era Soeharto. Perencanaan era orde baru secara sistematik 

menyingkirkan isu kemaritiman sebagai salah satu syarat bagi pemerataan 

pembangunan di Indonesia yang sangat luas ini.27 Hal ini membuat sektor maritim 

sengaja dikorbankan atau tidak dijadikan prioritas pemerintah dalam model 

pembangunan era orde baru.28 Dari pernyataan ini menggambarkan bahwa awal 

pemerintahan orde baru fokus kepada hal-hal yang sifatnya pembangunan darat 

                                                           
26 I Basis Susilo, 2015, Kemaritiman Indonesia: Problem Dasar Strategi Maritim Indonesia, 

Malang: Intelegensia Media, Hal. 69 
27 Daniel Mohammad Rosyid, Arsitektur Maritim di Indonesia : A Conceptual Note, Makalah 

Seminar Nasional, Hal. 1  
28 Ibid 



38 
 

guna mencapai peningkatan ekonomi karena memang fokus orde baru di awal 

pemerintahannya lebih kepada target peningkatan ekonomi yang tinggi.  

 Era orde baru masa pemerintahan Soeharto memang mendapatkan banyak 

ketidak cocokan dengan pegiat-pegiat atau orang-orang yang pernah bergabung di 

pemerintahan orde lama. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan yang 

signifikan dibandingkan dengan masa Soekarno. Visi kemaritiman yang pernah 

dibangun oleh Soekarno bersama dengan jajaran pemerintahannya diubah total di 

era Soeharto. Y Paonganan selaku direktur Eksekutif Indonesia Maritim Institute 

(IMI) menyatakan bahwa era Soeharto atau orde baru pembangunan maritim 

dibelokkan ke arah pembangunan nasional yang berbasis daratan (land based 

oriented development) yang dikenal dengan agraris.29 Hal ini membuat budaya 

maritim yang pernah dikonsepsikan Soekarno secara perlahan membuat 

perubahan budaya maritim ke budaya agraris.  

 Agenda maritim mainstreaming yang sebelumnya dibangun oleh Soekarno 

dengan dukungan Uni Soviet perlahan mandeg dan tidak berjalan sesuai dengan 

cita-cita awal pemerintah orde lama karena Soeharto gagal dalam memahami 

konsekuensi dari Deklarasi Djuanda 1957.30 Bahkan masa orde baru, Indonesia 

dibawah pimpinan presiden Soeharto lebih dikenal sebagai negara Agraris 

dibandingkan sebagai negara maritim. Soeharto membelokkan semangat orientasi 

maritim bangsa Indonesia ke orientasi daratan yang bertujuan untuk membentuk 

dan mengahasilkan komoditas perdagangan rempah-rempah yang saat itu 

                                                           
29 Bian Harnansa, Maritim Institute Tolak Soeharto Bergelar Pahlawan, Diakses dalam 

http://www.tribunnews.com/nasional/2010/10/21/maritim-institute-tolak-soeharto-bergelar-

pahlawan (24-11-2017, 10:00 WIB) 
30 Susilo, Op, Cit. Hal. 79 
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merupakan primadona dunia.31 Oleh karena itu ketika ada wacana untuk 

menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional muncul penolakan dari Institusi 

Maritim Indonesia karena dinilai telah melakukan kesalahan fatal terhadap arah 

kebijakan Indonesia setelah pergantian era orde lama ke orde baru. 

 Namun di era orde baru bukan berarti Soeharto betul-betul tidak melihat 

isu tentang kemaritiman, isu maritim tetap ada dalam kesadaran pemerintah 

walaupun kadar kesadaran untuk isu tersebut bisa dibilang jauh dari kata prioritas 

dibandingkan dengan era orde lama. Di masa pemerintahan orde baru, pemerintah 

membentuk Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut 

(Bakorkamla) di tahun 1972.32 Namun sekarang berubah mejadi Badan Keamanan 

Laut (BAKAMLA) sesuai deng Undang-Undang Tentang Kelautan oleh DPR 

pada 29 September 2014.33 Bakorkamla merupakan hasil dari rezim orde baru 

yang bertugas untuk mengkordinasikan tentang keamanan laut yang ke pihak-

pihak yang bersangkutan serta dalam rangka penegakan hukum di wilayah 

perairan dan wilayah yuridiksi serta melaksanakan patroli keamanan dan 

keselamatan  di wilayah perairan dan yuridiksi Indonesia.34 Ini merupakan salah 

satu inovasi pemerintah orde baru terkait dengan isu kemaritiman Indonesia 

walaupun pada kenyataanya waktu itu Bakorkamla tidak berjalan dengan sesuai 

ekspektasi banyak orang. Hal ini disebabkan karena perbedaan kepentingan serta 

                                                           
31 Ibid 
32 Y Gustaman, Op.,  Cit., 
33 Hasiolan Eko P Gultom, Bakorkamla Resmi Berubah Menjadi Bakamla, Diakses dalam 

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/10/02/bakorkamla-resmi-berubah-menjadi-bakamla 

(24-11-2017, 10:45 WIB) 
34 Ibid 
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ego sektoral masing-masing instansi tersebut yang ditandai dengan penguatan 

kewenangan masing-masing sehingga di tahun 1998 institusi ini dibubarkan.35  

 Perubahan doktrin Kepulauan menjadi Doktrin Wawasan Nusantara 

merupakan salah satu hal yang berubah dari orde lama ke orde baru di bawah 

Soeharto. Perubahan “Doktrin Kepulauan” ke “Wawasan Nusantara Bahari” yang 

kemudian menjadi “Wawasan Nusantara” merupakan salah satu perbedaan 

mendasar dari pemerintah Soekarno dalam memahami geopolitik Indonesia di 

sekitar tahun 1970an.36 Nuansa bahari yang sangat kental dengan pemerintah 

sebelumnya dihilangkan oleh Soeharto dengan berbagai pertimbangan. 

Pemerintah Soeharto banyak melihat kondisi regional waktu itu dimana terjadinya 

perang Vietnam dan ancaman komunis di Asia Tenggara sehingga pemerintah 

merubah pandangan yang sebelumnya cenderung outward-loocking melalui 

Konsepsi Kenusantaraan menjadi inward-loocking melalui konsepsi Ketahanan 

Nasional dan Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (hankamrata).37 Secara 

kebijakan geopolitik terlihat jelas perbedaan antara Soekarno dan Soeharto. 

Tahun 1980 tepatnya di tanggal 21 Maret pemerintah Indonesia 

memperluas klaim-klaim keekonomiannya atas teritorial laut sampai dengan 200 

mil dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik pantai terluar kepulaunyya 

yang sekarang orang mengenalnya dengan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).38 

Dengan adanya ZEE ini maka pada saat itu luas laut Indonesia bertambah 

                                                           
35 Andi Yoseph Enoch Sik, Badan Koordinasi Keamanan Laut dan Wacana Pembentukan Coast Guard, 

Diakses dalam https://news.detik.com/opini/d-1176672/badan-koordinasi-keamanan-laut-dan-wacana-

pembentukan-coast-guard (24-11-2017, 11:01 WIB). 
36 I Basis Susilo, 2015, Kemaritiman Indonesia: Problem Dasar Strategi Maritim Indonesia, 

Malang: Intelegensia Media, Hal. 23 
37 Ibid, Hal. 23-26 
38 Ibid, Hal.21 



41 
 

beberapa kali lipat dari sebelumnya. Bisa dibilang bahwa, orde baru lebih fokus 

kepada status kelautan Indonesia guna untuk pengamanan wilayah laut secara 

internal.39 Jadi bisa dibilang di era orde baru pemerintah lebih banyak melakukan 

tindakan terkait dengan status kewilayahan laut Indonesia. Namun dalam aspek 

kebijakan yang srategis di bidang kemaritiman belum bisa dikatakan berhasil.  

 Pemikiran Soekarno tentang konsepsi maritim di era orde baru bisa 

dibilang sebagian kecil masih dilanjutkan oleh Soeharto tetapi itu tidak mendekati 

dari apa yang pernah dicita-citakan sebelumnya karena Soeharto lebih fokus ke 

internal Indonesia sendiri. Hal ini membuat apa yang pernah menjadi visi 

Indonesia di bidang maritim perlahan terhenti dan berganti ke kebijakan yang 

lebih kepada pembangunan darat dan peningkatan ekonomi nasional. Era orde 

baru ini menjadi cikal bakal berubahnya budaya maritim Indonesia ke budaya 

darat. Hal ini membuat sampai dengan sekarang budaya maritim yang pernah 

dicita-citakan Soekarno sangat sulit untuk dikembalikan dan diterapkan ke 

masyarakat Indonesia walaupun pemerintah sudah banyak melakukan 

pembenahan di berbagai sektor kemaritiman. 

 Di tahun 1982, Konsepsi tentang “Negara Nusantara” mendapatkan 

pengakuan internasional melalui forum Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa 

tentang hukum laut. Harusnya pengakuan internasional ini menjadi batu loncatan 

dalam kemajuan kemaritiman Indonesia tetapi pada kenyataanya hal tersebut 

belum bisa terwujud karena memang secara pribadi Soeharto tidak memiliki 

ocean leadership dalam jiwanya seperti yang dimiliki oleh sosok Soekarno. Hal 

                                                           
39 Ibid, Hal 39 
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ini tentunya membuat cita-cita yang sebelumnya digagas oleh pemerintah sulit 

untuk dilanjutkan karena adanya perbedaan gaya kepemimpinan. Perbedaan ini 

bisa dilihat melaui pernyataan Adam Malik yang menyatakan bahwa prioritas 

pemerintah baik skala nasional ataupu kebijakan internasional adalah menunjang 

keperluan pembangunan ekonomi dengan berharap bantuan dari negara lain.40 

 Salah satu kebijakan yang sampai dengan saat ini masih teringat 

masyarakat Indonesia adalah terkait blunder kebijakan membesituakan 

(scrapping) kapal diatas 25 tahun.41  Kebijakan ini dinilai salah satu kebijakan 

yang menjadi tolak ukur kemunduran kemaritiman Indonesia di masa 

pemerintahan Soeharto. Hal tersebut menyebabkan kekurangan kapal sehingga 

diwaktu yang sama pihak asing meelihat kekosongan tersebut dengan berdatangan 

ke perairan Indonesia.42 Dengan kebijakan tersebut menyebabkan kemunduran 

bagi perusahaan pelayaran Indonesia sekaligus industri kelautan Indonesia di 

masa pemerintahan orde baru. 

 Selain dari itu tentunya dimasa Soeharto dikenal dengan konflik TNI AD 

dan AL. Dimasa Soekarno, TNI AL sangat dekat dengan pemerintah bersama 

Korps Komando Operasi (KKO) yang diisi oleh TNI AL. Namun kedekatan ini 

tidak berlangsung lama setelah Soeharto berhasil menggulingkan pemerintah 

Soekarno. Keberhasilan ini membuat Soeharto melakukan “pembersihan” di 

tubuh Angkatan Laut melalu operasi Ikan Paus yang bertujuan untuk menghabisi 

                                                           
40 Leifer, Op, Cit. Hal 197 
41Surya Perkasa, Riwayat Maritim Indonesia, Diakses dalam http://telusur.metrotvnews.com/news-

telusur/ybJzy28b-riwayat-maritim-indonesia (24-01-2018, 16:00 WIB) 
42 Ibid 
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KKO yang sebelumnya sangat setia terhadap Soekarno.43 Hal ini membuat TNI 

AL di masa Soeharto perlahan menjadi anak tiri dan tidak mendapat perhatian 

lebih dari pemerintah yang dimana lebih banyak mempercayakan sesuatu ke TNI 

AD. Tentunya dengan konflik tersebut arah kemaritiman yang sebelumnya sudah 

digagas Soekarno bersama TNI AL perlahan berubah ke orientasi darat.  

2.3 Masa Reformasi 

a. Masa Pemerintahan BJ Habibie 

 Bacharuddin Jusuf Habibie atau biasa disebut BJ Habibie merupakan 

presiden Indonesia yang ketiga setelah menggantikan Soekarno di tahun 1998. 

Sebelum menjadi presiden, Habibie sempat menjadi penasehat presiden langsung 

dibawah presiden Soeharto dan  diangkat  menjadi  Menteri Negara Riset dan 

Teknologi selama 2 dekade mulai dari 1978 hingga 1998 yang kemudian pada 

tanggal 14 Maret 1998 Habibie terpilih menjadi Wakil Presiden Republik 

Indonesia dalam Kabinet Pembangunan VII.44 Tahun 1998 merupakan puncak 

kepanasan rakyat Indonesia terhadap rezim pemerintahan orde baru yang 

dianggap banyak korupsi dan dinilai otoriter terhadap rakyat. Terjadinya tragedi 

penembakan 4 mahasiswa Trisakti pada Mei 1998 menimbulkan kemarahan yang 

luar biasa dari masyarakat terutama di kalangan mahasiswa dan aktivis yang 

membuat Soeharto mengundurkan diri dari kursi presiden dan kemudian Habibie 

                                                           
43 Rafael Sebayang, Jenderal "Hantu Laut" Musuh Soeharto,  Diakses dalam 

http://validnews.co/Jenderal --Hantu-Laut--Musuh-Soeharto-Fgoow (25-02-2018, 

15:55 WIB) 

44 Bacharuddin Jusuf Habibie, Diakses dalam http://www.viva.co.id/siapa/read/11-b.j.-habibie 

(07-12-2017, 20:15 WIB) 
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diangkat menjadi presiden RI yang ketiga berdasarkan pasal 8 UUD 1945.45 

Secara UU maka Habibie yang waktu itu menjadi wakil presiden berhak dan 

bertugas menggantikan Soeharto dari kursi kepresidenan Indonesia. 

 Ketika menjadi presiden menggantikan Soeharto tentunya bukan tugas 

yang mudah bagi dirinya mengingat kondisi internal masyarakat Indonesia masih 

bergejolak terhadap pemerintah orde baru sehingga tugas pertama yang harus 

dilakukan adalah mengatur kembali ketidakstabilan dan disintegrasi pasca 

kerusuhan ditahun 1998. Fokus presiden Habibie tentunya mengembalikan 

kondisi masyarakat yang stabil terutama dalam kestabilan politik yang pada saat 

itu sangat memprihatinkan. Tentunya ini bukan tugas yang mudah bagi siapapun 

mengingat harus mengembalikan kestabilan ditengah-tengah panasnya nuansa 

perpolitikan Indonesia. 

Walaupun terbilang sangat singkat tetapi berhasil memberikan landasan 

kokoh bagi Indonesia dimana Habibie berhasil mengeluarkan UU Anti Monopoli 

atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU tentangPartai Politik dan yang paling 

penting dan diingat oleh maysarakat Indonesia adalah UU otonomi daerah.46 

Dengan penerapan UU otonomi daerah ini membuat gejolak disintergrasi yang 

diwarisi dari pemerintah era Orde Baru perlahan berhasil diredam di bawah 

tangan dingin seorang Habibie. 

Namun ketika bicara tentang kebijakan atau pandangan tentang maritim 

hampir tidak ada terdengar di masa pemerintahannya. Hal ini tentunya disebabkan 

                                                           
45 B J Habibie: Dicintai di Jerman, Namun Tetap Lebih Cinta Indonesia, Diakses dalam 

https://www.maxmanroe.com/b-j-habibie.html (07-12-2017, 20:34 WIB) 
46 Bacharuddin Jusuf Habibie, Diakses dalam https://www.merdeka.com/baharuddin-jusuf-

habibie/profil/ (07-12-2017, 20:56 WIB) 
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karena tugas lanjutan yang dijalankannya membuat fokus kebijakannya lebih 

kepada kestabilan sosial, politik dan ekonomi. Selain dari itu masa jabatannya 

juga terbilang singkat dengan hanya sekitar setahun dengan tugas yang 

menumpuk sisa dari pemerintah orde baru dan tentunya tugas terbilang susah 

karena kondisi Indonesia yang tidak stabil di waktu itu. Namun di masa ini 

pemerintah mengeluarkan Deklarasi Bunaken yang dicanangkan oleh Presiden 

B.J. Habibie tanggal 26 September 1998 sebagai salah satu bentuk perhatian 

pemerintah ke isu kelauatan Indonesia.47 Tetapi deklarasi tidak menghasilkan 

dampak yang signifikan mengingat masa Habibie dalam memimpin Indonesia 

terbilang singkat sebelum berganti ke masa rezim Megawati namun di era Habibie 

menjadi awal perencanaan tentang isu kelautan Indonesia. 

Selain dari deklarasi Bunaken, BJ Habibie juga giat memperkenalkan 

istilah konsep Benua Maritim Indonesia (BMI). Konsep BMI merupakan 

aktualisasi dari Wawasan Nusantara dalam Konvensi Nasional Benua Maritim 

Indonesia pada 18-19 Desember 1996 di kota Makassar, Sulawesi Selatan.48 

Konsep BMI adalah merupakan sebuah aktualisasi dari Wawasan Nusantara untuk 

pembangunan bangsa Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan pola pikir, 

pola sikap, dan pola tindak bangsa Indonesia dalam satu sistem penyelenggaraan 

pembangunan dengan meningkatkan peranan maritim dan kekayaannya, 

                                                           
47 Miftahul Falah, Deklarasi Djoeanda dan Senyapnya Peringatan Hari Nusantara Ke-13, Diakses 

dalam http://republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/12/12/17/mf4vnd-deklarasi-djoeanda-

dan-senyapnya-peringatan-hari-nusantara-ke13, (29-01-2018, 19:33 WIB) 
48 Benua Maritim Indonesia dan Wawasan Kebangsaan, Diakses dalam 

http://geomagz.geologi.esdm.go.id/benua-maritim-indonesia-dan-wawasan-kebangsaan/, (28-03-

2018, 16:15 WIB) 
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kepulauan dan dirgantaraya melalui sains dan teknologi modern.49 Konsep BMI 

ini merupakan acuan Indonesia di masa pemerintahaan BJ Habibie guna 

merealisasikan tujuan Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia. 

Melihat dari penjelasan diatas bisa dikatakan bahwa pemikiran maritim 

yang pernah dicita-citakan Soekarno di masa Habibie tidak mendapatkan 

perhatian yang lebih dikarenakan pemerintah pada saat itu lebih fokus kepada 

pembenanahan kestabilan sosial, ekonomi dan politik dan karena masa 

pemerintahan yang sangat singkat. Selain dari itu, di masa Habibie isu pelepasan 

Timor-Timur juga mencuat sehingga wajar ketika isu maritim tidak mendapat 

perhatian lebih karena pemerintah menganggap permasalahan isu nasional 

tersebut lebih penting dan harus segera diselesaikan pada waktu itu. 

b. Masa Pemerintahan Abdurahman Wahid 

 Presiden Abdurahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan sapaan Gus 

Dur merupakan presiden Indonesia yang ke empat yang menggantikan presiden 

BJ Habibie. Masa pemerintahannya hampir sama dengan BJ Habibie yang 

terbilang singkat tapi lebih lama daripada masa pemerintahan sebelumnya dengan 

durasi waktu dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2001. Selama dua tahun 

pemerintahannya, Gus Dur bisa dibilang salah satu presiden yang dinilai 

mempunyai kontribusi lebih di bidang kemaritiman. Banyak yang melihat bahwa, 

walaupun Gus Dur hanya memimpin Indonesia selama dua tahun tetapi  isu 

maritim mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan pemerintahan 

ssebelumnya terutama di masa orde baru di bawah pimpinan Soeharto.  

                                                           
49 Ibid 
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 Hal itu bisa dibilang wajar karena di masa pemerintahan Soeharto arah 

kebijakan maritim Indonesia terbilang tidak jelas untuk bidang kemaritiman 

seiring dengan fokus pemerintah yang lebih memilih untuk pengembangan aspek 

darat dibandingkan aspek kelautan Indonesia. Selama dua tahun menjadi presiden, 

Gus Dur setidaknya mempunyai gagasan dan rencana arah kebijakan di bidang 

kemaritiman Indonesia. Bagaimana tidak setelah reformasi Gus Dur menjadi 

orang pertama yang memikirkkan kembali konsep Indonesia sebagai negara 

maritim sehingga dalam pemerintahannya, Gus Dur membentuk Departemen 

Eksplorasi Laut karena menurutnya laut meruapakan masa depan Indonesia.50 

Departemen ini menjadi lembaga yang ditugaskan oleh Gus Dur untuk kembali 

mengembangkan potensi maritim di Indonesia yang lama tidak mendapatkan 

perhatian dari pemerintah nasional. 

  Menteri Kelautan Dan Perikanan Susi Pudjiastuti di sarahsehan haul ke-

lima Gus Dur di Jakarta menyatakan bahwa sosok Gus Dur bukan hanya dikenal 

sekadar yang identik dengan pemikiran pluralismenya terhadap kehidupan 

berbangsa  atau mungkin tingkah lakunya yang terkadang dianggap di luar 

kebiasaan seorang presiden. Presiden ke empat ini dinilai sangat berperan dalam 

pengembalian fokus pemerintah dan negara di bidang maritim dan kelautan 

Indonesia.51 Bagi menteri Susi Gus Dur merupakan cikal bakal lahirnya 

kementerian yang dipimpinnya yaitu kementerian kelautan dan perikanan yang 

                                                           
50 Eko Sulistyono, Menjahit Kembali Baju Ke-Indonesia-an Kita, Diakses dalam 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/8243/menjahit-kembali-baju-ke-indonesia-an-

kita/0/kerja_nyata (06-12-2017, 20:17 WIB) 
51 Erik Purnama Putra, Menteri Susi Mengaku Sebagai Pengagum Gus Dur, Diakses dalam 

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/08/nhtw9y-menteri-susi-mengaku-

sebagai-pengagum-gus-dur (06-12-2017, 20:30 WIB) 



48 
 

dulunya diberi nama Departemen Eksplorasi Laut. Hal ini menjadi salah satu hal 

yang paling diingat dan selalu dikenang bagi pemerhati laut dan maritim 

Indonesia. 

 Menurut Sarwono selaku menteri Kelautan yang pertama kali diangkat 

oleh Gus Dur menyatakan bahwa  Indonesia sebenarnya memiliki laut beserta 

potensi yang belum terkelola dengan optimal sehingga ekonomi dibidang kelautan 

diumpakan sebagai raksasa yang masih tertidur. Hal ini menjadi landasan dalam 

pemerintahan Gus Dur untuk kembali mensinergikan pembangunan nasional 

antara orientasi daratan dan lautan sehingga keputusan ini berdampak kepada 

munculnya kembali isu kelautan sebagai mainstream dalam pembangunan 

ekonomi nasional. 52 Sementara Fadel Muhammad selaku menteri Kelautan dan 

Perikanan era SBY menyatakan bahwa peradaban bahari yang nyaris terputus 

kembali  dicoba untuk disambungkan oleh Gus Dur dimana dijadikannya laut 

sebagai tiang penyangga ekonomi bangsa Indonesia yang  dijalankan dengan 

konsisten di masa pemerintahannya.53 Gus Dur mengangkat isu ini kembali 

sebagai bentuk keinginan untuk mengembalikan apa yang pernah dicita-citakan 

oleh masyarakat Indonesia yang terdahulu.  

 Presiden Gus Dur juga membentuk Dewan Maritim Indonesia melalui 

Keputusan Presiden Nomor 161 tahun 1999 dimana dewan ini berfungsi sebagai 

perpaduan perumusan kebijakan kelautan Indonesia yang kemudia diganti 

menjadi Dewan Kelautan Indonesia atau DEKIN tahun 2007  era pemeritahan 

                                                           
52 Nahdatul Ulama, Gus Dur Angkat Kelautan sebagai Mainstream Pembangunan Nasional, 

Diakses dalam http://www.nu.or.id/post/read/22711/gus-dur-angkat-kelautan-sebagai-mainstream-

pembangunan-nasional (06-12-2017, 20:45 WIB) 
53 Ibid 
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SBY dan dibubarkan di masa pemerintahan Jokowi. 54 Jadi dalam masa 

pemerintahan Gus Dur, pemerintah melahirkan Departemen Eksplorasi Laut dan 

Dewan Maritim Indonesia yang mempunyai fungsi tidak jauh dari pengembangan 

isu kemaritiman Indonesia dan pengelolaan laut Indonesia. Dua hal ini sudah 

sangat cukup menggambarkan keseriusan Gus Dur dalam visi menjadikan 

Indonesia sebagai negara maritim mengingat waktu jabatannya yang hanya dua 

tahu kepemimpinan menjadi presiden Indonesia. Fakta ini menjadi argumen dasar 

dari beberapa orang yang menyatakan bahwa kalau di dalam hal kemaritiman Gus 

Dur lebih berkontribusi untuk Indonesia dibandingkan dengan Soeharto yang 

menjabat selama 30 tahun lebih tetapi minim kontribusi di bidang kemaritman dan 

kelautan Indonesia. 

c. Pemerintahan Megawati Soekarno Putri 

 Presiden megawati merupakan presiden kelima Indonesia yang 

menggantikan posisi Gus Dur di tahun 2001. Megawati merupakan anak dari 

presiden pertama Indonesia yakni Soekarno. Sehingga banyak pihak yang menilai 

bahwa seharusnya di masa pemerintahan ini adalah masanya untuk 

mengembalikan pemikiran-pemikiran Soekarno yang terkait dengan maritim. 

Namun pada kenyataannya dan fakta di lapangan menyatakan bahwa terobosan 

maritim di era pemerintahannya di sektor kemaritiman masih terbilang kurang 

dibandingkan dengan pemerintahan Gus Dur yang hanya berjalan 2 tahun. 

Tentunya hal ini menjadi pertanyaan yang mendasar bagi banyak orang kenapa di 

                                                           
54 Urgensi Dekin untuk Poros Maritim Dunia, Diakses dalam http://maritimnews.com/urgensi-

dekin-untuk-poros-maritim-dunia/ (06-12-2017, 21:10 WIB)   
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era Megawati kebijakan sektor maritim masih kurang mendapatkan perhatian dari 

pemerintah.  

Sebagai kader partai PDIP yang menjadikan ideologi Soekarno sebagai 

pegangan tentunya menjadi acuan besar pemerintahan Megawati terutama terkait 

dengan isu kemaritiman.  Oleh sebab itu di masa pemerintahannya yang 

mengusung semangat gotong royong tetap berusaha untuk menjadi isu maritim 

sebagai isu yang populer dan penting untuk negara Indonesia walaupun pada 

realita yang ada aksi yang dilakukan masih terbilang jauh daripada target yang 

diinginkan. Hal ini membuat pakar kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB), 

Dietriech G Bengen berkomentar, Dietriech menyatakan bahwa pemimpin pasca 

Gus Dur, sangat kurang memahami laut dengan baik sehingga tidak ada terlihat 

pemimpin yang betul-betul mempunyai pemahaman dan semangat untuk 

membangun kekuatan laut,  bagi Dietriech yang diperlukan adalah  adanya 

revitalisasi  bukan revolusi.55 Pernyataan ini memang ada benarnya ketika melihat 

pemerintahan Megawati karena pada kenyataannya kebijakan kemartiman 

Indonesia tidak lagi menjadi isu yang priotitas di masa pemerintahannya. Namun 

ketika bicara di masa sekarang tentunya pernyataan diatas bisa saja tidak berlaku 

karena melihat keseriusan Jokowi dalam membenahi kelautan dan kemaritiman 

Indonesia. 

Namun bukan berarti di masa pemerintahan isu kemaritiman betul-betul 

dilupakan oleh pemerintah. Selama 3 tahun memimpin tentunya tetap ada 

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Megawati yang berkaitan dengan 

                                                           
55BUMN, Kebijakan & Politik Maritim, Diakses dalam 

http://www.bumn.go.id/pelindo1/berita/8387 (07-12-2017, 16:54 WIB) 
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kemaritiman. Di bidang ekonomi salah satu gebrakan yang dilakukan adalah 

dengan meningkatkan pemanfaatan sumber daya kelautan.56 Gebrakan ini sebagai 

bentuk tindak lanjut dari apa yang menjadi kebijakan pemerintahan sebelumnya. 

Untuk menidak lanjuti kebijakan sebelumnya maka Megawati melalui 

menteri  Kelautan dan Perikanan Rokhmin Dahuri telah mengeluarkan peraturan 

Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang.57 

 Selain dari itu, Megawati Sukarnoputri pada waktu itu telah 

mencanangkan “Seruan Sunda Kelapa”. Tentunya seruan ini bertujuan untuk 

mengajak seluruh bangsa Indonesia guna bersama-sama membangun kekuatan 

maritim dan kelautan, yang berlandaskan kepada kesadaran total bahwa bangsa 

dan masyarakat Indonesia hidup di negara kepulauan terbesar di dunia , dengan 

alam laut yang kaya akan berbagai sumberdaya alam.58 Selain dari itu pemerintah 

Megawati juga membuat Gerakan Pembangunan (Gerbang) Mina Bahari tanggal 

11 Oktober 2003 di Teluk Tomini, Gorontalo.59 Bisa dibilang seruan ini 

merupakan pemikiran Megawati di bidang kemaritiman yang menjadi salah satu 

visi pemerintahannya walaupun pada kenyataannya bisa dibilang gagal untuk 

membangun pemikiran bahari masyarakat Indonesia. 

Disisi lain masa pemerintahan Megawati juga melalui Badan Koordinasi 

Survei dan Pemetaan Nasional. (Bakosurtanal) dan Lembaga Penerbangan dan 

Antariksa Nasional (LAPAN) melakukan pemetaan pulau-pulau yang ada di 

                                                           
56 Kementeria Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Pengantar Soal Perkembangan Politik 

Dalam Negeri, Ekonomi, dan Pembangunan, Hal. 29 
57 Gani Khair, Mengulas Kronologi Kebijakan Hukum Kelautan di Nusantara, Diakses dalam 

http://www.soeharto.center/2015/03/mengulas-kronologi-kebijakan-hukum.html (07-12-2017, 

16:31 WIB) 
58 Ibid 
59 Falah, Op, Cit. 
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Indonesia, khususnya menggunakan teknologi interpretasi citra satelit.60 

Pemerintah mencatat dan mengklaim ada 18.200 yang kemudian diralat menjadi 

18.1000 pulau yang diserahkan kepada Presiden Megawati Soekarnoputri 

walaupun pada akhirnya Megawati tidak mengumumkannya secara resmi di 

masyarakat Indonesia.61 Tentunya kegagalan ini membuat simpang siur akan 

berapa jumlah sebenarnya pulau yang berada di Indonesia di watu itu.  

d. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono  

 Soesilo Bambang Yudhoyono atau dikenal dengan sapaan SBY 

merupakan presiden ke enam Indonesia yang berhasil memenangkan kontestasi 

politik bersama Jusuf Kalla di tahun 2004 dan berpasangan dengan Boediono di 

tahun 2009. Selama dua periode pemerintahannya menjadi presiden Indonesia 

tentunya ada kebijakan-kebijakan di bidang kelautan dan maritim yang 

dikeluarkan. SBY sadar dang mengetahui potensi maritim Indonesia yang kaya 

dengan sumber daya alamnya sehingga dalam pemerintahannya isu maritim 

menjadi salah satu isu yang dibahas walaupun tidak dijadikan sebagai prioritas 

pembangunan atau prioritas kebijakan. Selama 10 tahun menjabat tentunya ada 

beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan kemaritiman Indonesia. 

Dimasa pemerintahannya, salah satu kebijakan yang fenonemal dan 

terbilang baru tentunya adalah penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 

tahun 2005 terkait dengan Pemberdayaan Industri Pelayaran yang meruapakan 

pertama kalinya diterapkan asas Cabotage secara konsekuen yang kemudian 

diperkuat dengan dimasukkannya prinsip tersebut ke dalam UU nomor 17 tahun 

                                                           
60 BUMN, Op, Cit. 
61 Ibid 
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2008 tentang Pelayaran.62 Asas Cabotage ini dianggap salah satu kebijakan dan 

terobosan terbaru yang dianggap sebagai langkah awal dalam mengembangkan 

potensi kemaritiman Indonesia. Perlu diketahui bahwa asas Cabotage ini adalah 

kegiatan angkutan dalam negeri dilakukan perusahaan angkutan laut nasional 

dengan kapal berbendera Indonesia dan berawak orang Indonesia yang bertujuan 

untuk melindungi kedaulatan negara (sovereignity) serta mendukung perwujudan 

wawasan nusantara dan memberikan kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi 

perusahaan angkutan laut nasional.63 

Dengan berlakunya asas tersebut tentunya memberikan dampak yang 

positif bagi kemaritiman Indonesia. Sejak berlaku dalam masa pemerintah SBY, 

menurut  data dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin), menyebutkan bahwa 

armada angkutan laut nasional terus meningkat dengan pertumbuhan 11.547 unit 

2012 dari sebelumnya hanya 6.041 unit di 2005.64 Disektor lain juga seperti itu, 

misalnya meningkatnya  kapal laut milik nasional mencapai 14.156 unit di tahun 

2014 dan merangsang  munculnya  perusahaan-perusahaan   nasional baru  di 

sektor  pelayaran.65 Jadi bisa dibilang asas ini di masa pemerintahan SBY 

terbilang berhasil dan cukup signifikan dalam menggambarkan konsistensi 

pemerintah dalam menghadapi isu-isu kelautan ataupun kemaritiman Indonesia.  

 Selain dari itu, pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono juga  memiliki 

kebijakan nasional yang terkait dengan bidang kelautan. SBY mengganti Dewan 

                                                           
62 Asas Cabotage dan Industri Maritim Nusantara, Diakses dalam https://maritimenews.id/asas-

cabotage-dan-industri-maritim-nusantara/ (07-12-2017, 21:36 WIB) 
63 Ibid 
64 Septian Deny, Industri Kapal Nasional Menggeliat Seusai Penerapan Asas Cabotage, Diakses 

dalam http://bisnis.liputan6.com/read/659264/industri-kapal-nasional-menggeliat-seusai-

penerapan-asas-cabotage (07-12-2017, 22:03 WIB) 
65Asas Cabotage dan Industri Maritim Nusantara, Op.Cit 
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Maritim Indonesia (DMI) menjadi Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) karena 

dianggap memiliki pengertian yang terbatas sehingga tidak sesuai dengan cakupan 

tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Dewan tersebut sehingga dikeluarkan 

Keputusan Presiden (Keppres) No. 21 Tahun 2007.66 Keputusan ini juga dinilai 

salah satu terobosan baru di era SBY yang membuat jangkauan DEKIN bisa lebih 

luas yang tidak sama seperti DMI yang sebelumnya banyak dibatasi dalam 

menjalankan tugasnya. 

 Masa pemerintahan SBY juga diadakan Konferensi Kelautan Dunia atau 

World Ocean Conference (WOC) sebagai bentuk eksistensi Indonesia di bidang 

kelautan dan kemaritiman melalui keputusan presiden nomor 23 tahun 2007.67 

Sehingga moment konferensi laut dunia ini menjadi ajang Indonesia untuk 

menunjukkan potensi lautnya yang begitu banyak dan luas di kalangan negara 

negara yang lain. Dengan adanya WOC di Manado tentunya diharapkan menjadi 

momentum kebangkitan negara-negara kepulauan dan pantai di seluruh dunia dan 

menjadi harapan baru terhadap pembangunan, pengembangan kelestarian 

lingkungan hidup, dan sumber daya kelautan, dan revitalisasi konsep 

pembangunan kelautan di seluruh dunia.68  Kegiatan ini dinilai sebagai langkah 

yang tepat yang menjadi acuan bagi Indonesia untuk pembahasan pembangunan 

kelautan kemaritiman kedepan. 

                                                           
66 Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 

Tentang Dewan Kelautan Indonesia.  
67 Presiden Republik Indonesia, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 

Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Konvensi Kelautan Dunia (World Ocean Confrence 

Tahun 2009, Diakses dalam https://ngada.org/kp23-2007.htm  (07-12-2017, 22:44 WIB) 
68 Budi Satriya, Posisi Strategis Indonesia dalam World Ocean Conference, Diakses dalam 

https://news.detik.com/opini-anda/1127403/posisi-strategis-indonesia-dalam-world-ocean-conference- (07-

12-2017, 22:55 WIB) 
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 Terobosan terakhir di masa pemerintah SBY adalah menetapkkan arah 

negara maritim melalui UU No 17 Tahun 2007 dengan rencana pembangunan 

kelautan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-

2025.69 Terobosan ini menjadi suatu acuan di masa pemerintahan SBY dalam 

menyusun rencana pembangunan kelautan secara menyeluruh dan sebagai acuan 

untuk pemerintah selanjutnya. Rancangan ini bertujuan untuk mewujudkan 

Indonesia menjadi  negara kepulauan yang mandiri, kuat dan maju dengan basis 

kepentingan nasional.70 Walaupun dalam prakteknya belum bisa dibilang berhasil 

karena rancangan tersebut belum menghasilkan program yang nyata dan kongkrit 

untuk pembangunan kelautan Indonesia. 

2.3 Kebijakan Poros Maritim Indonesia Era Joko Widodo 

 Peralihan rezim pemerintahan Indonesia di tahun 2014 dari Susilo 

Bambang Yudhoyono ke Joko Widodo membawa kabar baik untuk perubahan 

Indonesia terutama dalam kebijakan kemaritiman Indonesia. Isu kemaritiman 

merupakan salah satu isu yang bisa dilihat dan dibandingkan dari kebijakan 

Jokowi dengan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Di era pemerintahan 

Jokowi isu maritim merupakan isu pertama dan paling utama yang dijelaskan 

pada Nawa Cita pembangunan Indonesia untuk lima tahun kedepan. Kemaritiman 

merupakan isu yang bukan pertama kalinya dibahas dan dikembangkan di 

Indonesia tetapi jauh sebelum itu dari masa kerajaan nusantara sampai dengan era 

reformasi selalu menjadi pembahasan khusus walaupun tidak semua era 

pemerintahan menjadikan sebagai isu utama.  

                                                           
69 Susilo. Op, Cit, Hal. 72 
70 Ibid 
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 Kemaritiman Indonesia masih mengalami kemunduran yang cukup 

signifikan dibandingkan pada zaman dahulu baik dalam bidang politik maupun 

ekonomi sehingga ini menjadi ironi yang besar mengingat Indonesia mempunyai 

potensi laut yang sangat menjanjikan.71 Melihat situasi dan kondisi yang sekarang 

memang tidak bisa dipungkiri bahwa kemaritiman Indonesia jauh dari apa yang 

pernah dicita-citakan presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Dalam catatan 

sejarah Indonesia menyebutkan bahwa hanya ada dua presiden yang mempunyai 

cita-cita atau visi kemaritiman yang kuat untuk membangun sektor kemaritiman 

Indonesia yaitu Soekarno dan Jokowi. Kedua presiden ini bisa dibilang sebagai 

presiden yang lebih banyak mempelopori kebijakan poros maritim di Indonesia.  

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 13.667 

pulau dan dua pertiga dari luasnya yang 5.176.800 km persegi dimana 1.960 

belum termasuk dalam Zone Ekonomi Ekslusif.72 Hal ini menunjukkan bahwa 

betapa banyaknya potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk membangun 

kesejahteraan masyarakat melalui kekayaan laut yang dimilikinya. Dalam undang-

undang nomor 17 tahun 1985 menyebutkan bahwa 2,7 juta km persegi merupakan 

lautan dan berada diantara dua samudera dan dua benua.73 Namun perhatian 

dalam isu kemaritiman bukanlah menjadi isu yang genting dalam kebijakan 

pemerintah Indonesia di beberapa tahun terakhir sehingga pembahasan tentang isu 

kemaritiman tidak masuk dalam skala prioritas pemerintah Indonesia. 

                                                           
 
71 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X , Budaya Maritim 

Indonesia, Peluang, Tantangan, dan  Strategi, disampaikan pada acara Sarasehan   Road Map 

Pembangunan Kelautan dan Kemaritiman Indonesia serta Pencangan Bulan Maritim UGM di 

Yogyakarta, 28 Agustus 2014. Hal. 4 
72 Labolo, Op, Cit, Hal. 2 
73 Ibid 
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Sebagai negara kepulauan yang dikelilngi laut terbesar di dunia (the 

largest archipelagic country in the world), tentunya Indonesia memiliki potensi 

laut sehingga alasannya kuat untuk menjadikan laut sebagai salah satu basis 

perekonomian (resource-bases economy) bangsa Indonesia.74 Tentunya ini 

merupakan suatu peluang yang besar untuk Indonesia dalam mengelola sumber 

daya alam yang terdapat di laut untuk menyokong pertumbuhan ekonomi 

Indonesia kedepan. Hal ini yang akan menjelaskan bahwa sebenarnya 

perekonomian Indonesia tidak hanya bergantung  pada sektor darat tetapi ada 

peluang yang besar dan harus dikembangkan pada sektor kelautan.  

Sejarah menunjukkan Indonesia pernah berjaya ketika laut menjadi skala 

prioritas pemerintah. Kejayaan ini berlangsung ketika jaman kerajaan Majapahit 

dan kerajaan Sriwijaya masih berkuasa di Indonesia. Dua kekuatan Nusantara ini 

bisa menjadi besar dikarenakan menguasai laut dengan militer yang kuat sehingga 

berhasil mengontrol seluruh perniagaan di seluruh Asia Tenggara.75 Kerajaan ini 

hanya sebagian kecil dari banyak kerajaan yang pernah ada di Indonesia dan 

pernah berkuasa dengan kekuatan laut yang mereka miliki. Kondisi ini sempat 

bertahan dalam waktu yang cukup lama sebelum nusantara kedatangan pedagang-

pedagang Eropa yang mengakibatkan jaringan pelayaran kerajaan-kerajaan di 

nusantara dan nelayan mulai tergoyah serta mulai tersungkur masuk dalam fase 

kolonialisme asing dibawah tangan bangsa Eropa.76  

                                                           
74 Burhanuddin,  Op, Cit, Hal. 3 
75 Reval Maritim, Sejarah Maritim Indonesia: Kajian Singkat, Diakses dalam 

http://maritimtours.com/sejarah-maritim-indonesia-kajian-singkat.html  (08-05-2017, 10:16 WIB)  
76Imam Maulana Al Fatih, Melihat Kembali Konsep Maritim Indonesia, Diakses dalam 

http://www.hariansejarah.id/2017/01/melihat-kembali-konsep-maritim-indonesia.html (14-11-

2017. 13:37 WIB) 

http://maritimtours.com/sejarah-maritim-indonesia-kajian-singkat.html
http://maritimtours.com/sejarah-maritim-indonesia-kajian-singkat.html
http://www.hariansejarah.id/2017/01/melihat-kembali-konsep-maritim-indonesia.html
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Ketika masuk masa-masa kemerdekaan Indonesia, semangat negara 

maritim ini kembali muncul dibawah pemerintahan Soekarno. Selain dari itu 

Indonesia juga menetapkan deklarasi Djuanda sebagai bahan yang akan dibawa 

dalam konvensi laut PBB. Hasil dari konvensi  ini menetapkan bahwa patokan 

pantai terluar sebagai titik ukur batas teritorial sehingga luas laut Indonesia 

bertambah hingga 2,5 kali.77 Hasil dari UNCLOS ini membuat Indonesia semakin 

bersemangat untuk melanjutkan cita-cita untuk menjadi poros maritim di dunia 

karena melihat terbukanya kesempatan untuk memanfaatkan kekayaan laut yang 

ada di Indonesia.  

Perjuangan Indonesia mengintegrasikan laut ke dalam wilayahnya 

dimulai kembali oleh Perdana Menteri Djuanda pada 1957. Untuk 

merealisasikannya, pemerintah Soekarno meningkatkan pasukan angkatan laut 

baik dari kuantitas maupun kualitas prajurit dan pastinya penambahan alat utama 

sistem persenjataan pasukan.78 Namun, isu kembali kelaut sebagai sumber 

kehidupan masyarakat Indonesia gagal setelah pemerintahan berpindah tangan ke 

Soeharto yang orientasi pembangunannya sangat berfokus ke darat. Budaya darat 

ini bisa dilihat ketika pemerintahan Soeharto banyak melakukan perubahan 

simbol pemerintah terutama di Jawa pada saat itu banyak menggunakan pohon 

beringin ataupun padi, kapas dan beberapa produk pertanian yang melambangkan 

zaman agraris Indonesia.79 Dizaman ini kebanyakan pemikiran masyarakat 

Indonesia adalah menganggap Indonesia sebagai negara kepulauan yang berarti 

                                                           
77 Surya Perkasa, Riwayat Maritim Indonesia, diakses dalam http://telusur.metrotvnews.com/news-

telusur/ybJzy28b-riwayat-maritim-indonesia (08-05-2017, 10:55 WIB)  
78 Kilas Balik Maritim Indonesia, diakses dalam http://histori.id/kilas-balik-maritim-indonesia/ 

(08-05-2017, 19:23 WIB).  
79 Muhadam, Op.Cit, Hal.2 

http://telusur.metrotvnews.com/news-telusur/ybJzy28b-riwayat-maritim-indonesia
http://telusur.metrotvnews.com/news-telusur/ybJzy28b-riwayat-maritim-indonesia
http://histori.id/kilas-balik-maritim-indonesia/
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bahwa Indonesia dikelilingi oleh pulau sehingga untuk melakukan pembangunan 

tentunya lebih berfokus ke daratan bukan kelaut. 

Pemikiran inilah yang harus dirubah oleh masyarakat Indonesia untuk 

kedepannya. Menurut peneliti senior kemaritiman Indonesia bapak A.B Lapian 

menjelaskan bahwa “Indonesia bukan pulau-pulau dikelilingi laut. Tetapi, laut 

yang ditaburi pulau-pulau”.80 Menurut A.B Lapian inilah yang harus diterapkan 

pemikiran masyarakat Indonesia terkait dengan cita-cita Indonesia untuk menjadi 

poros maritim dunia di masa yang akan datang. Fokus untuk kedepannya haruslah 

kembali kelaut untuk pembangunan Indonesia terutama dalam hal peningkatan 

ekonomi Indonesia dalam artian bahwa pembangunan tidak lagi hanya berfokus 

kepada darat tetapi sudah harus dimulai kembali ke laut. Dengan kembali kelaut 

tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang pernah menjadi kejayaan di masa 

lalu bisa kembali terulang di masa pemerintahan Jokowi-Jk sekarang dan istilah 

Jalesveva Jayamahe (Di Laut Kita Jaya) bisa kembali membumi ditelinga 

masyarakat Indonesia. 

Dalam masa pemerintahannya Jokowi membuat visi politik luar negeri 

dengan menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan 

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui pelaksanaan politik 

luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan 

pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan 

memperkuat jati diri sebagai negara maritim.81 Dengan visi ini maka bisa dilihat 

                                                           
80 Reval,  Lop.Cit.  
81 Presiden RI, Visi Nawacita dalam Politik Luar Negeri Indonesia, Diakses dalam 

http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/visi-nawacita-dalam-politik-luar-negeri-indonesia.html 

(25-02-2018, 17:06 WIB) 
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tiga poin penting terkait dengan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia yang 

berhubungan dengan politik bebas aktif, kepentingan nasional dan jati diri sebagai 

nagara maritim.  

Untuk merealisasikan visi maritim ini Jokowi-JK tentunya sudah 

mengeluarkan beberapa kebijakan yang sekiranya bisa menjadi langkah awal 

menuju visi poros maritim Indonesia. Hal ini sudah digambarkan dalam arah 

kebijakan Rangka Pembangunan angka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. 

Dalam RPJMN ini disebutkan ada empat poin penting tentang arah kebijakan 

maritim Indonesia yaitu pertama adalah memperkuat jati diri sebagai negara 

maritim, kedua pemberantasan tindakan perikanan liar, ketiga yakni membangun 

konektivitas nasional serta yang keempat yaitu pengembangan ekonomi maritim 

dan kelautan.82 Keempat poin ini semuanya akan ditindak lanjuti dalam bentuk 

kebijakan-kebijakan pemerintahan Indonesia kedepan. 

Dalam menjalankan dan mengimlementasikan perintah tersebut maka 

muncul Grand Desain Indonesia dalam Kebijakan Kelautan Nasional (National 

Ocean Policy). National Ocean Policy ini yang nantinya akan menghimpun 

semua terkait dengan kebijakan Indonesia di bidang kemaritiman melalui Pasal 13 

UU Nomor 32 Tahun 2014 yang meliputi pengelolaan Sumber Daya Kelautan, 

pengembangan sumber daya manusia, pertahanan, keamanan, penegakan hukum, 

dan keselamatan di Laut, tata kelola dan kelembagaan, peningkatan kesejahteraan, 

ekonomi kelautan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, serta 

                                                           
82 Kusnul Nur Kasanah, Kebijakan Kelautan Nasional (National Ocean Policy) Memberikan Arah 

dan Pedoman Bagi Seluruh Pihak Dalam Melaksanakan Pembangunan Kelautan, Diakses dalam 

http://setkab.go.id/44348/ (05-11-2017, 20:29 WIB) 
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budaya bahari.83 Dengan National Ocean Policy ini maka pemerintahan Jokowi 

mempunyai pegangan khusus dalam menentukan arah kebijakan Indonesia di 

bidang kemaritiman. Tentunya peraturan dan kebijakan ini tidak hanya untuk 

pemerintahan periode 2014-2019 tetapi juga diharapkan untuk pemerintahan 

selanjutnya yang sekiranya bisa dijadikan acuan dalam pertimbangan penentuan 

arah kebijakan laut Indonesia kedepan. 

Guna untuk menindak lanjuti dari peraturan diatas maka Jokowi 

mengeluarkan peraturan presiden yang akan dijadikan acuan untuk kelautan 

Indonesia. Tepat pada pada 20 Februari 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) 

telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang 

Kebijakan Kelautan Indonesia dimana perpres ini menjelaskan bahwa Kebijakan 

Kelautan Indonesia merupakan acuan umum kebijakan kelautan dan langkah 

pelaksanaannya melalui program dan kegiatan kementerian/lembaga di bidang 

kelautan yang disusun dalam rangka percepatan implementasi Poros Maritim 

Dunia.84 Dengan demikian komitmen Jokowi tertuju pada arah pembangunan 

kelautan dan kemaritiman Indonesia melalui beberapa kebijakan presiden, 

kementerian serta lembaga yang terkait.  

Pemerintah melalui  Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Koordinator Kemaritiman menyebutkan bawha Kemenko 

Kemaritiman ditugaskan untuk melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan 

pengendalian urusan kementerian dalam pelaksanaan pemerintahan di bidang 

                                                           
83 Kusnul, Op. Cit.  
84 Humas, Presiden Jokowi Teken Perpres Kebijakan Kelautan Indonesia, Diakses dalam 

http://setkab.go.id/presiden-jokowi-teken-perpres-kebijakan-kelautan-indonesia/ (06-11-2017, 

14:41 WIB) 

http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174381/Perpres%20Nomor%2010%20Tahun%202015.pdf
http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174381/Perpres%20Nomor%2010%20Tahun%202015.pdf
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kemaritiman.85 Melalui peraturan tersebut maka Kemenko Kemaritiman menaungi 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Instansi lain 

yang dianggap perlu seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI) terutama TNI 

Angkatan Laut (AL) serta Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Kementerian 

dan badan ini diharap bisa sinergi dalam menjalankan tugas demi mewujudkan 

cita-cita Indonesia untuk menjadi negara poros maritim dunia. 

Melalui kementerian perhubungann, pemerintah berencana 

mengembangkan konsep tol laut yang meruapakan salah satu kunci terwujudnya 

pemerataan harga logistik di Indonesia. Sampai dengan saat ini pemerintah sudah 

mengoperasikan 13 trayek dimana 6 trayek dilayani oleh PT.Pelni dan 7 trayek 

dilayani oleh perusahaan swasta dengan diikuti oleh pembangunan pusat logistik 

di wilayah jalur tol laut yang dinamakan 'Rumah Kita”.86 Tentunya program 

pengembangan tol laut ini masih akan berlanjut dan dikembangkan oleh 

pemerintah. Sedangkan untuk program pengangkutan laut skala internasional, 

Indonesia mendatangkan kapal petikemas terbesar pertama di Pelabuhan Tanjung 

Priok dengan rute pelayaran langsung Jakarta - Los Angeles, Amerika sehingga 

ini akan meningkatkan efisiensi logistik dari segi harga dan waktu dimana bisa 

menurunkan harga 20-30% serta segi waktu yang lebih cepat yaitu 10 hari.87  

                                                           
85 Humas, Koordinasikan 4 Kementerian, Kemenko Kemaritiman Punya 4 Deputi dan 4 Staf Ahli, 

Diakses dalam http://setkab.go.id/koordinasikan-4-kementerian-kemenko-kemaritiman-punya-4-

deputi-dan-4-staf-ahli/ (22-01-2018, 08:36 WIB) 
86 Mega Putra Ratya, Jurus Kemenhub Jadikan RI Poros Maritim Dunia, Diakses dalam 

https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3485155/jurus-kemenhub-jadikan-ri-poros-maritim-dunia 

(02-01-2018, 13:43 WIB) 
87 Ibid 
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 Selain dari itu, kementerian perhubungan juga mengembangkan 

pelabuhan-pelabuhan di Indonesia timur guna mempermudah akses logistik dari 

pusat ke daerah-daerah. Selama pemerintahan berlangsung, pemerintah sudah 

membangun 5 pelabuhan yaitu pelabuhan Tobelo di Halmahera, pelabuhan Galela 

di Maluku Utara, pelabuhan Tutu Kembong, pelabuhan Teor, dan pelabuhan 

Wonrell.88 Semua pelabuhan ini merupakan perpanjangan tangan dari program tol 

laut yang juga dikembangkan oleh pemerintah yang secara fungsi saling berkaitan 

satu sama lain.  

Kementerian selanjutnya adalah kementerian kelautan dan perikanan 

yang juga perpanjangan tangan dari kementerian maritim. Perairan Indonesia 

sebelum era Jokowi bisa dibilang bayak dikuasi oleh nelayan-nelayan asing yang 

berbenderakan Indonesia. Tentunya kasus ilegal fishing ini membuat rugi pihak 

Indonesia terutama bagi nelayan lokal. Oleh sebab itu dibentuklah Satuan Tugas 

Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Illegal melaui Perpres No. 115 Tahun 

2015 untuk menangani kasus pemberantasan Illegal Fishing serta Perpres No. 85 

Tahun 2015 tentang Komite Nasional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu 

Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan yang nantinya akan lebih banyak fokus 

terhadap konservasi laut.89 

Melalui perpres diatas maka ditindak lanjuti oleh kementerian kelautan 

dan perikanan dengan mengeluarkan aturan tentang satuan tugas pencegahan dan 

pemberantasan illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing melalui melaui 

                                                           
88 Nila Chrisna Yulika, Ini 5 Pelabuhan yang Diresmikan Jokowi untuk Tol Laut, Diakses dalam 

http://news.liputan6.com/read/2476674/ini-5-pelabuhan-yang-diresmikan-jokowi-untuk-tol-laut , 

(02-01-2017, 14:42 WIB) 
89 Humas, Op, Cit, 

http://www.liputan6.com/me/nila.chrisna
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keputusan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia nomor 

3A/KEPMEN-KP/2015.90 Peraturan ini tentunya untuk mengembalikan 

pengembangan dan pemanfaatan kesejahteraan nelayan lokal yang sebelumya 

banyak dikuasai oleh pihak nelayan asing. Walaupun sempat mendapat banyak 

kecaman dan teguran dari negara asing tetapi kementerian kelautan dan perikanan 

tetap konsisten dalam menjalankan peraturan tersebut. 

  Selain dari itu, pemerintah juga berupaya untuk mendorong peningkatan 

masyarakat pesisir. Jokowi juga tidak lupa dengan kondisi sumber daya manusia 

Indonesia. Oleh sebab itu, Pemerintah melalui Perpres No. 126 Tahun 2015 yang 

bertujuan untuk jaminan pemberian subsidi LPG bagi nelayan kecil melalui 

kementerian ESDM berkoordinasi dengan kementerian pekerjaan umum dan 

perumahan rakyat (PUPERA) serta melakukan pemberataan pembangunan 

ekonomi dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur melalui pemberian jaminan 

(subsidi) terkait dengan pelayanan pengangkutan barang ke daerah tertinggal, 

terpencil, terluar dan perbatasan melalui Pepres No. 106 Tahun 2015.91 

Selain dari  itu, melalui kementerian pendidikan, sekolah menengah 

kejuruan (SMK) di era pemerintahan Jokowi-Jk juga menjadi perhatian khusus 

dengan membangun 74 SMK di bidang maritim melalui rujukan dari Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK Dalam Rangka 

                                                           
90Keputusan menteri kelautan dan perikanan republik Indonesia nomor 

3A/KEPMEN-KP/2015. Diakses dalam http://kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/10/3A-

KEPMEN-KP-2015-ttg-Satgas-PencegahanPemberantasan-IUU-Fishing.pdf 
91 Op.Cit. Setkab 
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Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia.92 Dengan demikian seiring 

dengan pengelolaan sumber daya alam Indonesia di laut pemerintah juga 

menginginkan adanya pembaharuan atau penambahan sumber daya manusia yang 

sekiranya siap untuk dipekerjakan di bidang kemaritiman guna untuk mencapai ke 

visi pemerintahan Jokowi-JK yaitu sebagai negara poros maritim dunia.  

Di sektor wisata, kementerian Pariwisata melalui Perpres 104 Tahun 

2015 akan memberikan fasilitas bebas visa kunjungan untuk 75 negara serta 

kemudahan bagi Kapal Wisata Asing (Yacht) dalam memasuki wilayah perairan 

Indonesia melalui Perpres 105 Tahun 2015.93 Tujuan dari kebijakan ini tentunya 

adalah untuk memberikan dampak pemasukan visa untuk negara melalui 

peningkatan kunjungan wisata asing dan kapal asing sehingga pengelolaan laut 

Indonesia tidak hanya fokus dalam bentuk SDA tetapi bisa juga memanfaatkan 

dari sektor wisata melalui keindahan laut Indonesia. 

Dalam sektor pemasukan devisa negara, kementerian keuangan melalui 

badan bea dan cukai juga menjadi sorotan tersendiri pemerintahan Jokowi. Hal ini 

tidak terlepas dari banyaknya barang ekspor impor yang masuk dan keluar melalui 

jalur ilegal sehingga bisa merugikan negara. Oleh sebab itu di pemerintahan 

Jokowi ini, kementerian keuangan melalui badan bea dan cukai akan terus 

memberi pendampingan kepada para importir agar kedepan bisa naik kelas dalam 

hal status pemeriksaan barang yang dimulai dari jalur hija yang tentunya tidak 

                                                           
92 Yuli Setiawan, SMK Jadi Primadona di Era Jokowi JK, Diakses dalam 

https://psmk.kemdikbud.go.id/konten/2009/smk-jadi-primadona-di-era-jokowi-jk (06-12-2017, 

16:17 WIB) 
93 Setkab, Op. Cit. 
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menutup kemungkinan bisa tembus jalur prioritas selama kepatuhan dan 

ketaatannya terjaga.94 

Selain dari itu kementerian Keuangan melalui badan Bea dan Cukai  

pemerintah juga telah memberikan sebuah kemudahan dengan membangun Pusat 

Logistik Berikat (PLB) sebanyak 73 yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga 

ketika pelaku ekspor impor masuk di PLB, mereka akan mendapatkan kemudahan 

pemeriksaan dalam kegiatan ekspor dan impor oleh pihak ditjen Bea dan Cukai.95 

Sehingga dengan adanya kemudahan seperti ini diharapkan pelaku ekspor dan 

impor yang beroperasi di Indonesia bisa sadar dengan sendirinya agar tidak 

menggunakan jalur merah atau jalur ilegal lainnya yang bisa merugikan negara 

dan pihak yang melakukan kegiatan ekspor impor.  

Kementerian terakhir yang berkaitan dengan kebijakan poros maritim 

Indonesia adalah kementerian luar negeri Indonesia yang bertugas untuk menjalin 

diplomasi dengan negara-negara tetangga. Tentunya arah diplomasi Indonesia di 

bawah presiden Jokowi diarahkan ke diplomasi yang bernuansa maritim sesuai 

dengan visi pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.  

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, mengatakan bahwa diplomasi dan 

kebijakan politik luar negeri Indonesia ke depan akan dilakukan dengan 

menonjolkan karakter Indonesia sebagai negara maritim 

                                                           
94 Ameidyo Daud, Bea Cukai Catat Porsi Impor Barang Lewat Jalur Merah Capai 7%, Diakses 

dalam https://katadata.co.id/berita/2017/10/11/bea-cukai-catat-porsi-pemeriksaan-yang-masuk-

jalur-merah-capai-7 (19-01-2018, 15:42 wib). 
95 Ibid 
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dengan menggunakan posisi strategis di antara Samudera Hindia dan Samudera 

Pasifik.96  

Selain dari itu, untuk penguatan politik luar negeri Indonesia di bidang 

kemaritiman, kementerian luar negeri melakukan pertemuan ketujuh Asean 

Maritime Forum (AMF) pada 6 Desember 2017 dan pertemuan kelima Expanded 

Asean Maritime Forum (EAMF)  tanggal 7 Desember 2017 yang dihadiri oleh 10 

negara ASEAN beserta 8 negara mitra wicara ASEAN.97 Hal ini merupakan salah 

satu bentuk komitmen Kemenlu dalam menjadi Indonesia sebagai negara yang 

berada di garda terdepan untuk hal pembahasan masalah maritim di kawasan Asia 

Tenggara. Sebagai negara archipelagic terbesar di dunia maka tidak heran 

Indonesia menjadi pemimpin negara yang ada di kawasan ASEAN untuk 

mendorong kerja sama di bidang kemaritiman serta evaluasi kerja sama yang telah 

dilakukan sebelum-sebelumnya.98 

 Selain dari kementerian, pemerintah juga melibatkan badan-badan yang 

berkaitan seperti BAKAMLA yang merupakan perpanjangan tangan dari Perpres 

No. 178 Tahun 2014. Adapun peran dari Bakamla adalah sebagai petugas yang 

akan melasanakan patroli keselamatan dan keamanan wilayah yang ada di 

perairan Indonesia terkhusus untuk penjagaan di perairan alur laut kepulauan 

                                                           
96 Yuni Arisandy, Diplomasi Indonesia tonjolkan karakter negara maritim, Diakses dalam 

https://www.antaranews.com/berita/472884/diplomasi-indonesia-tonjolkan-karakter-negara-

maritim (19-01-2018, 13:09 WIB) 
97 Dirjen Kerja Sama ASEAN, Indonesia Pimpin Penguatan Kerja Sama Maritim di Kawasan, 

Diakses dalam https://www.kemlu.go.id/id/berita/berita-perwakilan/Pages/Indonesia-Pimpin-

Penguatan-Kerja-Sama-Maritim-di-Kawasan.aspx , (19-01-2018, 13:27 WIB) 
98 Ibid 
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Indonesia (ALKI) yang sesuai dengan UU No.32 Tahun 20114 tentang kelautan.99 

Guna untuk merealisasikan tugas tersebut maka Bakamla telah banyak melakukan 

program yang sekiranya bisa berdampak kepada penjagaan ALKI dengan baik. 

Sampai saat ini Bakamla telah membangun Stasiun Pemantauan Keamanan Laut 

(SPKKL), dua stasiun Bumi (Ground Station), serta membuat jaringan sistem 

informasi keamanan laut yang berintegrasi yaitu Bakamla Intergrated Information 

System (BIIS) yang semuanya ini digunakan untuk memantau trafic pelayaran di 

wilayah ALKI.100  

 Lembaga yang juga ikut andil dalam menuju Indonesia sebagai poros 

maritim dunia adalah Tentara Nasional Indonesia terkhusus TNI AL. TNI yang 

merupakan badan keamanan negara tentunya mempunyai peran yang sangat 

penting dalam menjaga kedaulatan perairan Indonesia. Terlebih lagi untuk TNI 

AL yang memang secara tugas dan fungsi lebih banyak bertugas di perairan 

Indonesia dalam menegakkan hukum dan kedaulatan nasional serta melaksanakan 

pemberdayaan wilayah pertahanan laut melalui pembinaan kekuatan potensi 

maritim.101 Oleh sebab itu bisa dibilang bahwa benteng terakhir dalam pertahanan 

laut Indonesia berada dalam tubuh TNI AL yang sampai dengan saat ini masih 

konsisten menjalankan tugas-tugasnya. 

 Terlepas dari tugas pokok sebagai badan keamanan negara, TNI AL juga 

berkaitan dengan diplomasi maritim yang saat ini menjadi salah satu upaya dalam 

                                                           
99 Humas Bakamla RI, Ini Peran dan Fungsi Bakamla di Poros Maritim Indonesia, Diakses dalam 

https://jakartagreater.com/ini-peran-dan-fungsi-bakamla-di-poros-maritim-indonesia/, (20-01-

2018, 12:13 WIB)  
100 Ibid 
101 Letkol Laut (P) Dickry Rizanny N., MMDS, Diferensiasi Kebijakan Maritim Indonesia dan 

Peran TNI AL, Diakses dalam http://maritimnews.com/diferensiasi-kebijakan-maritim-indonesia-

dan-peran-tni-al/ , (20-01-2018, 12:41 WIB). 
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mewujudkan Indonesia menjadi negara poros maritim dunia. Angkatan Laut 

melaksanakan tugas diplomasi yang bentuknya seperti operasi muhibah (operasi 

persahabatan), patroli, latihan bersama, symposium beskala internasional dan 

pelibatan unsur TNI Angkatan Laut dalam pasukan perdamaian PBB.102 Dalam 

perkembangan sekarang, TNI AL tidak hanya lagi terfokus dalam bentuk 

penjagaan laut semata tetapi di sisi lain sudah melakukan gebrakan-gebrakan yang 

lain yang sekiranya bisa ikut berkontribusi dalam membangun citra Indonesia 

sebagai negara maritim. 

Melihat dari kebijakan dari pemerintahan Jokowi maka tidak bisa 

dipungkiri bahwa angin segar kemaritiman Indonesia kembali berhembus di 

bawah rezim Jokowi JK dengan menjadikan isu kemaritiman menjadi salah satu 

Nawa Cita terdepan dalam masa periode pemerintahannya. Hal tersebut membuka 

jalan lebar dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai poros maritim dunia 

yang merupakan cita-cita di masa awal pemerintahan Indonesia di bawa rezim 

Soekarno. Tentunya perubahan kebijakan geopolitik ini menggambarkan 

kesamaan dengan arah geopolitik di masa orde lama dalam hal pembangunan 

kemaritiman Indonesia. 

                                                           
102 Yusrah Muhammad Haras, Peran TNI AL Dalam Mendukung Terwujudnya Indonesia Sebagai 

Poros Maritim Dunia Perspektif Manajemen Pertahanan, Jurnal Prodi Manajemen Pertahanan | 

Agustus 2017 | Volume 3 Nomor 2, Universitas Pertahanan, Hal. 8 


