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Soundings, publikasi Pusjianmar Angkatan 

Laut Australia (SPC/Sea Power Centre), tahun 
2015, dengan tulisan berjudul Indonesia as a 
growing maritime power1: possible implications 
for Australia. Geoffrey Till mengulas 
didalamnya tentang kesulitan, keragu-raguan, 

WADAH PEMIKIR 
(THINK TANKS) MARITIM  
VERSUS KAJIAN PRODUK 

“INSIDE OF THE BOX”

1 Harus dibedakan antara maritime power (lebih dari kekuatan ~ 
asa, cenderung ke instrumen kekuatan nasional) dan maritime 
forces (lebih ke kekuatan atau satuan yang beroperasi di 
wilayah domain maritim dgn kekuatan intinya adalah Angkatan 
Laut). Bandingkan konsep raising atau growing maritime China 
yang banyak ditulis orang, nampak jelas muatan algoritmanya, 
arah strategi-nya, rujukan policynya, dan ruang waktunya 
(time horizon) yang didiskusikan didalamnya. Tanpa parameter 

.....There are two reasons why Australia should 
be interested in the new but now much-discussed 
maritime aspirations of Indonesia and the trials 
and tribulations Indonesia faces in turning those 
aspirations into reality.

Geofferey Till (2015)

...Think-Tanks have been increasingly required 
to bridge the gap between the world of idea 
and politics, raw information and relevant data, 
scholarly research and policy relevance, and the 
medium and the messages.    
                                                                                                                                            

James G Mc Gann (2007)

...If the influences of mass media can be called 
the fourth power, other than the Executive, 
the Legislative, and the Judicial, in Western 
countries, then, I am going to argue that the think 
tanks should be entitled the fifth power.

Ren, Xiao (2000)     

Diawali dengan komen pak Till dalam journal 
Soundings, tentang obyektif masa depan 

RI yakni negara maritim; berikut hambatan, 
kelemahan dan algoritma membangunnya. 
Memang membangun jalan sangat panjang 
memerlukan kerangka fikir yang agak rekayasa 
(engineering), namun diawali dari konsep 
strategik yakni kepentingan nasional, policy dan 
strategi dengan hadirnya sang dirigen. Tanpa 
obyektif dan sang “dirigen”, akan kesulitan 
memonitor, mengevaluasi dan meluruskan 
kembali jalan sangat panjang yang mungkin 
diskontinyuitas, atau bahkan berbelok arah 
dikemudian hari. Bagian lain membahas 
(baca:belajar) dari lembaga kajian internal 
ataupun external negara lain sebagai wadah 
pemikir. Mengapa mereka (baca:negara mapan 
dan maju) mendemonstrasikan dengan serius 
betapa pentingnya lembaga ini? Bahwa sulit 
mengejar mereka barangkali benar, namun 
setidak tidaknya personil personilnya sudah 
mulai keluar dari budaya “inside of the box“. 
Semoga bermanfaat.

Pada edisi sebelumnya, penulis telah 
memaparkan bagaimana laut memegang 
peranan penting dalam memfasilitasi 
kelangsungan globalisasi. Melanjutkan 
pembahasan tersebut, artikel kali ini 
mengangkat bagaimana tantangan dan strategi 
Indonesia dalam mewujudkan Poros Maritim 
Dunia di era globalisasi.
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kelemahan, algoritma perencanaan mulai dari 
policy, strategi sampai ke pelaksanaannya 
dengan cukup komprehensif bagi pemerintah 
Indonesia untuk membangun negara maritim2. 
SPC sebagai lembaga kajian resmi benar-benar 
kapabel membuat kajian (baca:produk) yang 
berkualitas dan lepas dari label “inside of the 
box”3. Bukan hanya Australia yang kapabel 
membuat kajian yang berkualitas tanpa aura dan 
aroma kimiawi dan tanpa tekanan sebagaimana 
laiknya organisasi kajian yang “outside of the 
box”. 

Bagaimanapun juga kajian profesionalisme 
lembaga internal didalam organisasi negara maju 
hampir pasti naluri profesionalismenya kapabel 
mendongkrak kualitas kajian setajam  kajian 
“outside of the box”. Kualitas unit organisasi 
negara maju mudah terbaca meskipun sepintas 
melalui tulisan, berita, journal, taskap, naskah, 
thesis, disertasi, buku  petunjuknya, ataupun 
pernyataan dan pidato internal yang merata 
disemua tingkatan oleh para perwira-nya tidak 
perduli berlatar belakang akademik ataupun 
tidak4. 

Kualitas yang berorientasi pada basis 
kepatutan ilmiah, seperti; kekuatan dan ciri-ciri 
data yang non-bias, teknik solusi, pendekatan, 
fakta yang akurat, tahun penggunaan data, umur 
referensi yang digunakan, ketrampilan menulis 
dan mengkaji serta penarikan kesimpulan, tanpa 
tekanan atau rekayasa. Namun mereka tetap 
mengandalkan kehadiran wadah pemikir untuk 
ikut membenahi organisasi mereka mengingat 
tidaklah mudah membuat kajian dalam waktu 
singkat tentunya. 

Sulit bagi unit kajian di negara yang sedang 

berkembang atau berkembang dan masih terbelit 
dengan budaya enggan membuat kajian yang 
realistik meskipun didukung dengan pendekatan 
ilmiah untuk maju5. Operasi kekuatan maritim 
yang berhadapan dengan elemen domain 
maritim yang begitu banyak dan beragam 
seperti jumlah pulau, banyaknya pintu masuk, 
cuaca yang sulit dikendalikan; aset pendeteksi 
dan penindak yang sangat terbatas baik jumlah 
maupun kapasitasnya serta berhadapan dengan 
kerapuhan dan peluang aksi illegal aktor non 
negara atau aktor asimetrik; sehingga boleh 
jadi kajian komprehensif diharapkan bisa  
membantunya.

Wadah Pemikir
 
Diawali dari jargon militer tentang para 

pemikir yang biasa mendiskusikan perencanaan 
strategik diruang yang sempit, pengertian 
“wadah pemikir” berkembang dan lebih dikenal 
sebagai organisasi kontrak riset dunia seperti 
RAND sejak tahun 1941. Mulai tahun 1960 
pengertian ini mulai populer, meskipun definisi 
“wadah pemikir” sebagai organisasi riset kontrak 
nampaknya masih belum “pas”. Perkembangan 
bagus dengan melebarnya kelompok wadah 
pemikir di Barat di bidang-bidang pemerintahan 
dan ciri ciri mereka yang signifikan menonjol 
yakni kapabilitas mempengaruhi kelompok 
pengambil kebijakan atau keputusan6. 

Akhirnya wadah pemikir terdefinisi sebagai 
lembaga independen yang diorganisir untuk 
melakukan riset dan produsen pengetahuan yang 
dikembangkan. Wadah pemikir akan mengisi 
ruang kosong kritis antara akademik dengan 

itu semua sulit dijamin keberlangsungan proyek ini atau diragukan ambisinya. 
2 Naluri Till, bukan  saja sebagai seorang pengajar, dosen, guru besar, namun juga sebagai problem solver langsung menempatkan negara 

maritim sebagai obyektif policy analysis hanya berbasis angan angan Jokowi.  
3 Kapabilitas lembaga kajian terukur dari jumlah produk dan kualitas per produksinya per periode tertentu.
4 Kualitas tulisan dan jumlah tulisan  para perwiranya apapun juga bentuk dan  tersebar merata dalam journal domestik, journal perguruan 

tinggi maupun journal internasional bagaimanapun juga telah memberikan isyarat bagi negara lain, bahwa kualitas profesionalisme , 
pengetahuan maupun teknologi untuk di pandang rendah tulisan (baca kualitas proffesi, pengetahuan ilmu dan teknologi) para perwira 
negara-negara yang selama ini tidak pernah dilirik sedikitpun—soft detterence. Sudah waktunya staf perencanaan Kemhan dan staf 
pendidikan Angkatan untuk membuat rencana strategik dan kebijakan jangka panjang untuk memicu percepatan kualitas ini, bukan 
hanya yang “hard” (atau materialnya)  yang butuh ditingkatkan namun paralel yang “soft” juga ditingkatkan kualitasnya (manusianya). 
Kerahasiaan hakiki adalah harga efektifi tas tempurnya (MOE), di luar ini tulisan atau kajian mereka sepertinya sangat terbuka sekali dan 
tidak ada tekanan.

5 Bagaimanapun juga kajian yang realistik akan menemukan banyak fakta yang mungkin menyakitkan (karena adanya temuan yang bisa saja 
kurang menggembirakan) khususnya bagi mereka yang tidak terbiasa dalam melakukan riset atau kajian yang sesungguhnya atau setidak 
tidaknya mendapatkan sesuatu yang menyakitkan.

6 Beberapa tokoh wadah pemikir dengan teori-teorinya berhasil dikembangkan dan digunakan untuk mengambil keputusan, semisal RAND 
dengan John Nash yang mengembangkan teori olah main (game theory)---konsep keseimbangan Nash dalam isu kompetisi. Berikut Thomas 
Schelling dengan konsep agresi dan lawan agresi dan dikembangkan dalam perang Vietnam dan Albert  Wohlsletter yang menggulirkan 
doktrin serangan (balas) nuklir kedua, dan masih banyak lainnya.

7 Haass, Richard N, Think Tanks and US Foreign Policy: A Policy-Maker’s Perspective , (US Foreign Policy Agenda, Director of Policy and 
Planning US Dept of State An Electronic Journal of the US Departement of State,2002) ......He says they generate “new thinking” among 
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realisme birokrat, bahkan PBB mendefinisikan 
sebagai organisasi7 yang menjembatani 
pengetahuan dan kekuasaan. 

Negara Barat memanfaatkan ketrampilan 
dan kepiwaian para wadah pemikir untuk 
menyumbangkan hasil riset dan produknya 
kepada birokrasi. Dephan atau Kemhan 
salah satunya yang nampak di-garda depan 
dilingkungan birokrasi yang memanfaatkan 
kepiwaian mereka. Bahkan China pasca Deng, 
tentaranya telah melakukan revolusi PME 
(proffesional military education) dibantu para 
wadah pemikir, veteran perang, dan akademisi 
lainnya. Tanpa jauh jauh mencontoh AS8 atau 
negara besar lainnya, negara tetangga telah 
mendayagunakan lembaga non struktural 
pertahanan nasionalnya guna mengisi bidang-
bidang yang signifikan dianggap sangat penting 
untuk ditangani lebih serius. 

Misal DSTO Australia dan DRDC Canada9 yang 
sudah lama terbangun, menyusul Singapore 
dibelakangnya sangat agresif mengirimkan 
sejumlah personil-personilnya untuk mengambil 
gelar S-2 atau S-3 di UK, Australia, atau AS10 
untuk ditempatkan di DSTA yang mirip perannya 
dengan DSTO Australia dan DRDC Canada. 
Perilaku korporasi seperti ini sukses mereformasi 
budaya lepas libat dari iklim “inside of the box” 
menjadi bernuansa “outside of the box” dan 
terjamin kualitasnya. DSTO atau ajensi lainnya 
yang setara memiliki ruang kebebasan untuk 
melakukan kajian ilmiah yang lebih serius, 
berkualitas dan independen serta hasilnya 
sangat terasa sekali digunakan bagi realitas 
kemajuan dan kualitas di semua lini pertahanan 
nasionalnya11. 

Lemma produktifitas (baca kualitas) kajian 
ilmiah semua isu yang digarap lembaga kajian 
internal negara berkembang sepertinya akan 
tidak pernah menyelesaikan  konflik antara 
manfaat dan biaya. Kajian “inside of the 
box” lebih banyak menghabiskan cost-nya 
dibandingkan benefit-nya dan organisasi mana 
yang akan menutup mata (dan rugi) membiarkan 
lemma ini berjalan terus12? Mereka sadar bahwa 
ujung kualitas setiap unit organisasi dibawah 
akan mengerucut kepada ukuran kualitas total 
output13 dan outcomenya. 

Oleh karena itu haruslah dijaga agar 
setiap kajian dari manapun juga sumbernya 
benar benar berkualitas. Badan internal yang 
mengawasi14 dan menangani kualitas (bergeser 
paradigma dari badan wasrik ke badan 
pengendali kualitas) akan memainkan peranan 
penting untuk memberikan masukan pemimpin 
korporasi dengan menyebutkan bahwa personil, 
aset, sistem atau tim dibawah organisasi 
tersebut benar benar terukur berkualitas, 
sangat berkualitas atau bahkan tidak berkualitas 
sama sekali disebut badan pengendali kualitas 
(quality control controller)15. Beralasan adanya 
keterbatasan baik dalam jumlah personil dengan 
kualitas yang setrampil atau sepiawai wadah 
pemikir dan waktu; memaksa mereka lebih suka 
memanfaatkan wadah pemikir untuk memikirkan 
kajian ilmu dan teknologi baik strategik, seni 
operasi, operasional, taktik maupun logistik. 

Manfaatnya akan mendongkrak (leverage) 
kepentingan serta peran masa depan mereka 
utamanya penajaman reformasi; revitalisasi 
organisasi militer dengan “outcome” yang 
berujung pada penajaman (reshaping) 

U.S. decision-makers, provide experts to serve in the administration and Congress, give policy-makers a venue  in which to build shared 
understanding on policy options, educate U.S. Citizens about the world, and provide third-party mediation for parties in confl ict. 

8 RAND Corpt, benar-benar wadah pemikir terbesar bagi kepentingan militer AS. Mula-mula hanya melayani kepentingan militer AS, 
kemudian berkembang setelah dibiayai pemerintah, swasta serta industri kesehatan dan kesejahteraan, dan non militer lainnya. RAND 
berkembang setelah menggabungkan bidang keilmuwan interdisiplin dan problema kuantitatif dengan menterjemahkan kedalam konsep 
teoritik dari ekonomik formal dan keilmuan phisika kedalam novel aplikasi berbagai area, yakni melalui disiplin OR dan keilmuan 
terapan. RAND memilliki sekolah pasca sarjana khusus program doktorat bidang kebijakan publik terbaik pasca sarjana perguruan tinggi 
di AS. RAND dengan Pardee Schoolnya adalah penghasil doktor terbesar dibidang analisis kebijakan publik. Sejarah Inggris mengawali 
pembentukan wadah pemikirnya melalui lembaga yang  disebut Chatam House yang sukses berperan memobilisasi pendapat publik untuk 
mempengaruhi pemerintah Inggris. Sedangkan Inggris menurut Inderjeet Parmar; Dosen senior, Dept of Govt, University of Manchester, 
UK, Think Tanks and Power in Foreign Policy, (Palgrave,2004,hal 77).... salah satu keberhasilannya mempengaruhi pengambil keputusan 
adalah membangun kebijakan Inggris untuk lebih mendekat kepada AS dan menjauhkan pemikiran tradisional Inggris sebagai sentra 
penting dalam kerajaan Inggris raya.iante of Inl Affairs

9 Produk DSTO (defence science and technology organization, analog Canada dengan DRDC-nya) benar benar mencerminkan produk ilmiah 
(dan sangat akademik) dibidang pertahanan nasional.

10 Organisasi ilmu dan teknologi ini (DSTO) telah menerima kucuran dana operasional yang terbesar kedua sesudah CSIRO. Badan ini 
melakukan investigasi teknologi masa depan bagi kepentingan pertahanan dan aplikasi keamanan nasional, menyarankan pembelian 
dan penggunaan teknologi yang akan mendukung kapabilitas pertahanan baru, memperbaiki performa dan keamanan aset yang sudah 
dimilikinya dan menjamin semuanya akan berlangsung dengan cara yang paling effisien kepada DepHan dengan cara yang ilmiah dan 
cerdas. DSTO memiliki tenaga pekerja inti para peneliti sejumlah kl 2500 orang. Sedikit penjelasan tentang DSTO yang diambilkan 
dari mesin Google, Wikipedia, tanggal 6 Sept, 2015, jam 0915: in Feb 2012 DSTO was given the whole-of–goverment responsibility to 
coordinate research and development for Australia’s national security. DSTO collaborates with science and technology organisations 
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kapabilitas (capabilities) kekuatan tempurnya. 
Dunia nyata dengan isu lingkungan yang semakin 
komplek dan kaos membutuhkan wadah pemikir 
yang berani berperan sebagai jembatan antara 
penguasa dengan pengetahuan. Sangat dipahami 
birokrasi pemerintah manapun hampir pasti 
terbelenggu dengan isu operasional sehari-hari 
dan tekanan dari internal maupun dari luar. 
Lebih lebih bagi birokrasi yang mengemban 
tugas sebagai instrumen kekuatan nasional 
yang terpilih, akan lebih banyak lagi merasakan 
beban kerja serta tekanan yang menghimpitnya. 

Meski dibantu oleh wadah pemikir internal 
nampaknya tetap terbelenggu dan terjebak 
dengan segala keterbatasan dan kelangkaan 
waktu yang pantas untuk melakukan riset riil 
bagi kepentingan pengembangan organisasinya. 
Padahal militer sangatlah membutuhkan 
pengembangan dan perkembangan organisasi 
yang lebih cepat (dibandingkan dengan 
mitranya dilingkungan birokrasi) sejalan dengan 
percepatan waktu dan respon terhadap perubahan 
lingkungan maupun ancaman16. Contoh dua (2) 
negara tetangga diatas yang begitu seriusnya 
mengembangkan wadah pemikir-nya dan 
berambisi menjadi suatu lembaga independen 
yang jauh lebih mengemuka dibandingkan 
dengan elit birokrasi atau instrumen kekuatan 
nasional lainnya dinegaranya  sendiri.

Kepentingan Nasional Sebagai Jangkar 
Semua Isu Strategik  

Mengingat isu maritim adalah isu strategik 
dan masa depan kehidupan bangsa, ada baiknya 
memahami terkebih dahulu akar dari problema 
masa depan atau problema strategik yakni 
kepentingan nasional17. Ada benarnya untuk 
mengatakan bahwa kepentingan nasional 
adalah akar atau jangkar dari isu-isu strategik 
atau nasional18. Oleh karena itu pemahaman 
kepentingan nasional sebaiknya melekat erat 
dalam benak elit nasional sipil maupun militer 
dengan orientasi bahwa kepentingan nasional 
adalah segala-galanya bagi negara bangsa 
keseluruhannya dimata dunia internasional. 
Kepentingan yang menyangkut harkat dan 
kelangsungan hidup bangsa yang mungkin 
sulit dikompromikan semenjak berlabel “vital 
extremely” semisal kedaulatan tanah air. 

Sepantasnya kepentingan nasional lebih 
dikedepankan, diorientasikan serta dipromosikan 
keluar sebagai ”atribut” keinginan bangsa dan 
negara untuk mempertahankan kehidupannya 
(survival). Sebagai jangkar; kepentingan 
nasional dijadikan rujukan memformulasikan 
strategi-strategi nasional dan kalkulasi 
kekuatan nasional guna mendukung apa maunya 
kepentingan nasional. 

aorund the world to strengthen its technology base and works closely with Australian industry and universities to enhance defence 
capability. DSTA Singapore yang sepertinya berambisi tumbuh seperti DSTO belakangan ini sangat agresif  mengirimkan sejumlah personil 
personil (sipil sebagian besar) ke Monterey untuk mengambil program di bidang OR, Defense Analysis, System Engineering, Applied 
Physic atau Mathematics (periksa thesis dan disertasi NPS dari tahun ketahun), selain di Inggris maupun Australia. Singapore sadar bahwa 
ditangan DSTA akan terbangun kajian yang benar cerdas dan andal (reliability), dan mereka sungguh sadar bahwa kajian yang andal akan 
sangat membantu organisasi, dalam jangka panjang kehadiran kepemilikan sejumlah besar ilmuwan akan sangat dirasakan manfaatnya. 
Visi DSTO kedepan, periksa Wood,David,DR, Development of a  Postgraduate Program  In Defence Operations research, (DSTO, 2013), 3 
slide. Hint: andal artinya harga peluang untuk rusak, gagal, keliru sangatlah kecil sekali.

11 Membaca produk produk DSTO atau semacam itu, benar-benar akan merasakan betapa nuansa akademik  akan sangat kental sekali, tanpa 
pengaruh atau tekanan apapun juga.

12 Cost = segala biaya atau kerugian yang ditimbulkan dan diderita organisasi,sdgkan benefit = semua keuntungan atau manfaat atau 
keberhasilan yang diperoleh organisasi. Cost adalah negatif benefit. Bila organisasi kajian tidak menghasilkan produk yang bermanfaat 
(+berkualitas), sdgkan cost sudah jelas keluar maka benefit  tidak diperoleh sama sekali. 

13 Output sebagai keluaran yang diharapkan organisasi itu sendiri, namun outcome lebih kepada harapan publik. Singkatnya publik lebih 
mengharapkan bentuk outcome yang jelas bagi mereka, semisal manfaat.

14 Strategic Plan, 2001-2005,(US Inspector General DoD), menjelaskan fungsinya a.l: to promote economy,efficiency, and effectiveness in the 
administration of, and,...to prevent and detect fraud and abuse in, such programs and operations. Dalam sesi quality, disebut-sebut...a.l:  
component quality assurance processes will stress data accuracy and include thorough  analyses and actionable recommendations as key 
elements, as appropriate.

15 Bisa saja namanya tetap inspektur jendral , namun proses kerjanya benar benar meniru perilaku korporasi bisnis denagn mengutamakan 
prinsip ekonomi dan effisien serta effektifitas, membuat badan ini bekerja dengan dua kriteria pokok yakni memonitor perkembangan 
effektifitas setiap proyek dan memonitor konsekuensi biaya-nya, jadi bukan hanya biaya yang menjadi fokus (baca Pjk Keuangan saja) 
Wasrik atau BPK (badan pengendali kualitas), namun Pjk effektifitasnya. Konskuensinya setiap proyek berbasis effektifitas (yg terukur) 
dan konsekuensi  biayanya.

16 Even yang lebih dikenal sebagai RMA  (revolution in military affairs), dan organisasi militer selalu menjadi contoh kepemimpinan (role 
model) dengan teknologi majunya. Selalu menjadi contoh bukan saja bagi publik dimana - mana namun juga perusahan perusahan yang 
memanfaatkan kelebihan ilmupengtek dan kepemimpinannya. 

17 Budiman D. S,  Maritim : Inikah Kepentingan Nasional RI ?, ( www.fkpmaritim.org, QD, vol 8, no.2, 2014 ), ....naskah tentang maritim 
sebagai salah satu elemen kepentingan nasional .

18 US Commision on National Security /21 St Century ,April 2000, The Phase II Report on a US National Security Strategy, “Setting A National 
Strategy : A Concert for Preserving Security and Promoting Freedom”, hal 6. ...perhatikan didalamnya ada kalimat ...strategy and policy 



ini merangsang Thomas Aquinas24 menciptakan 
teori yang dinamakan jus ad bellum dan jus 
in bello. Yarger dan Barber menambahkan, 
bahwa bangsa-pun sama halnya individual wajar 
memiliki kepentingan25 --- yang diturunkan dari 
nilai-nilai semenjak dilahirkan dan disadari 
maknanya. Kesemuanya ini menjadi motivasi 
kuat untuk melakukan kegiatan berbangsa 
dan bernegara. Yarger & Barber menegaskan 
bahwa kepentingan nasional adalah kebutuhan 
dan aspirasi yang sangat disadari bangsa 
dan  dipromosikan kedunia internasional dan 
lingkungan. Nuchterlein bahkan menyebutkan 
bahwa kepentingan ini menjadi basis strategi 
diplomasi dan politik luar negeri. Kepentingan 
yang menjamin dan menjaga agar negara 
tetap fokus pada setiap aksi yang berorientasi 
keluar. Kepentingan digunakan juga sebagai 
penentuan obyektif atau tujuan nasional26 akhir 
dan hakiki (fundamental of national goal) dan 
akan diderivasikan sebagai elemen kepentingan 
nasional per periode (agregasi). 

Clausewitz telah menyumbangkan pemikiran 
tentang kepentingan nasional. Konsep-nya 
berorientasi pada perilaku negara bangsa yang 
termotivasi keinginannya untuk mempertahankan 
hidup dan mencapai kesejahteraan melalui 
kepentingan nasionalnya. Demi melindungi 
kepentingan nasionalnya ungkap Clausewitz, 
suatu negara harus merasionalisasikan keputusan 
mengapa harus berperang, agar tidak ada lagi 
alasan  dikemudian hari  untuk diperangi (atau 
memerangi) lagi. Dalam hal ini sungguh sangat 
sulit dimengerti kalau orang mau melakukan 
peperangan tidak terbatas dan berlarut, karena 
sungguh diluar pertimbangan kepentingan 
nasional27. 

Konsep (teori) kepentingan nasional ini 
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Kepentingan nasional dijadikan obyektif 
dan arah kegiatan prioritas pembangunan19, 
sekaligus rujukan strategi strategi instrumen 
kekuatan nasional dan thema “orkestra”20 

instrumen kekuatan nasional yang akan 
dimainkan. Mengapa konsep sesederhana ini 
bisa dikembangkan sedemikian dalamnya, 
sehingga tepat sekali kalau dikatakan bahwa 
seseorang bersedia mati21 bukan sekedar untuk 
tanah airnya namun lebih dari itu yakni bersedia 
mati untuk kepentingan nasional. Kepentingan 
tersebut seolah-olah memiliki ruh, jiwa, daya 
tarik dan kekuatan minimal sama bahkan 
lebih besar dibandingkan hasrat untuk sekedar 
mempertahankan kelangsungan hidup suatu 
negara bangsa dan bahkan lebih besar dari ide 
atau moral manapun22. 

Kontek kepentingan nasional ini berawal dari 
pemikiran Machiavelli yang menganggap tidak 
ada lagi yang lebih bermoral selain kepentingan 
nasional. Gereja di-abad pertengahan ikut andil 
menyumbangkan pemikiran tentang kepentingan 
ini dengan mengaitkan ada kehidupan sesudah 
mati atau rusak binasa bagi manusia dengan 
”ruh” yang tetap sanggup hidup, meskipun 
yang bersangkutan sudah meninggal dunia. 
Sungguh berbeda dengan negara tanpa ”ruh” 
(tanpa kepentingan nasional) dan kehidupan 
sesudahnya, apabila  negara bangsa ini 
(misalnya) rusak, atau punah. 

Oleh karena bumi tempat tinggal negara 
hanya hidup sekali saja, sepantasnya negara 
boleh berbuat apa saja bahkan mati-matian 
mempertahankan kehadiran dan kelangsungan 
hidupnya (survival extremely). Alasan23 ini masih 
dianggap bermoral untuk berbuat apa saja, 
bahkan diluar kemampuan manusia dengan 
mengatas namakan  kepentingan nasional. Lemma 

must be grounded in the National Interests. 
19 Tanpa obyektif (strategic directing) yang jelas proyek jangka panjang atau menengah semisal RPJP atau semacam itu, tidak akan jelas 

atau sangatlah sulit untuk dievaluasi, setidak tidaknya tidak akan diketahui  kemana arahnya yang jelas atau cenderung mudah mengarah 
ke-diskontinyuitas. Sepakat dengan pendapat Wantimpres 2015, bahwa proyek atau rencana jangka panjang selama ini sepertinya tidak 
berkelanjutan (diskontinyuitas).

20 Thema orkestra ini akan sangat menonjol perannya saat bersentuhan dengan aktor negara lain, dan nampak keutuhan  serta kesatuan 
pikir dan tindakan semua instrumen kekuatan nasionalnya (dengan pemangkunya para menteri terkait), contoh ekstrim saat penangkalan.

21 Pernyataan Kissinger yang menyatakan kenaapa orang Amerika bersedia mati..karena kepentingan nasionalnya, idem dengan pernyataan 
PH Liota (profesor di US Naval War Coll).  

22 Pemikiran ini nampaknya mempengaruhi cara berfikir elit negara-negara di Eropah di era pertengahan (abad) dan memberikan pembenaran  
untuk memperbesar kekuatan militernya, meskipun tidak dimaksudkan selalu untuk ekspansi teritorinya.

23 Roskin,Michael.G, National Interest : From Abstraction to Strategy (Carlisle Baracks, PA : US Army War College, Monograph, 1994, 
Strategic Study Institute), 2.

24 https://www.icrc.org/eng/war-and-law/ihl-other-legal-regmies/jus-in-bello-jus-ad-bellum/overview-jus-ad-bellum-jus-in-bello.htm 
(diakses 26 Maret 2015, jam 1430). Content View, 29-10-2010, a.l: International humanitarian law (IHL), or just in bello (law in war), 
is the law that governs the way in which warfare is conducted, IHL is purely humanitarian, seeking to limit the suffering caused.  It is 
independent from questions about the justification or reasons for war, or its prevention, covered by jus ad bellum (law on the use of 
force).

25 Yarger, H. Richard, dan Barber, George F, The US Army War College Methodology for Determining Interests and Levels of Intensity, dalam  
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berkembang dan diterjemahkan orang Perancis 
sebagai raison d’etat28 atau staatraison 
(Jerman)29 secara pelan dan pasti tertanam 
didalam benak orang Eropah. Pemahaman 
ini berkembang dan semakin menjadi jelas 
dan konkrit yakni; kepentingan nasional 
diposisikan sebagai apa saja yang terbaik 
buat negara bangsa keseluruhannya dimata 
dunia internasional30. Kepentingan nasional 
pantas lebih dikedepankan dan dipromosikan 
keluar sebagai ”simbol” keinginan bangsa dan 
negara untuk mempertahankan kelangsungan 
hidupnya (survival extremely)---pantas hadir 
dalam hati setiap elit profesi politik, militer 
dan diplomatik. Kepentingan nasional menjadi 
acuan, arah dan masukan formula strategi-
strategi  nasional, kalkulasi kekuatan nasional 
dan referensi pembangunan jangka panjang dan 
menengah yang akan berjalan diatas peta jalan 
menuju obyektif kepentingan nasional. 

Timbul pertanyaan berikut; dimana peran 
kebijakan (policy) pemerintah, hubungan 
kebijakan dengan strategi, serta hubungan 
kepentingan nasional dengan fundamental of 
national goals (tujuan nasional yang hakiki). 
Apabila kepentingan nasional merupakan 
penggalan-penggalan (agregasi) tujuan nasional 
per periode pemerintahan  atau dalam periode 
waktu tertentu (tergantung persetujuan 
Presiden dan Parlemen terpilih), maka ujung 
dari agregasi-agregasi kepentingan nasional ini 
tentunya berakhir di terminal tujuan nasional 
yang fundamental (the ultimate atau the 
fundamental of national goals) dan bagi RI  ada 
dalam muatan pembukaan UUD 4531 ---bangsa 
mana yang tidak mengharapkan gemah ripah 

loh jinawi seperti terkandung dalam pembukaan 
itu...masalahnya dalam cakrawala waktu yang 
sangat panjang dan kapan sampai di tujuan? 

Rasionalisasi ini bisa diterima, mengingat 
tujuan nasional yang fundamental (fundamental 
of national goals) mestinya semua negara 
memilikinya dan relatif mirip satu sama lain32. 
Pernyataan Presiden tentang poros maritim dunia, 
semestinya ditangkap bahwa produk keinginan 
tersebut adalah salah satu elemen kepentingan 
nasional yang akan diujudkan. Maritim atau 
lengkapnya domain maritim33 dengan elemen 
yang hadir lengkap di bumi nusantara ini pantas 
menjadi kandidat instrumen kekuatan nasional 
sekaligus sebagai kepentingan nasional RI yang 
“vital extremely”. Meskipun sebenarnya sudah 
sangat terlambat untuk disadari bahwa (baca 
kedaulatan) instrumen kekuatan nasional ini 
(maritim) merupakan satu satunya elemen 
kepentingan nasional yang luar biasa potensinya 
untuk dipertaruhkan bagi kelangsungan hidup 
bangsa. 

Kepentingan nasional adalah ruh bangsa 
sekaligus sebagai lahan kelangsungan hidup 
bangsa. Allah SWT telah menganugerahkan 
domain maritim yang begitu melimpah ruahnya 
kepada bangsa ini untuk diutilisasikan dan bukan 
untuk dilupakan34. Paradigma aliran kepentingan 
nasional dan strategi strategi nasional ini hampir 
pasti dipahami oleh wadah pemikir tingkat 
strategik. Dengan alur solusi yang diawali dari 
obyektif kepentingan nasional, diturunkan 
ke kebijakan yang ada (policy) dan strategi-
strategi pendukungnya sebagai pendekatan 
pemecahan masalah35. Till menganalisis (baca 
memetakan) semua ini dengan berhandai-handai 

directive course 2 : “War, National Policy & Strategy“, 1997. .... nations, like individuals, have interests....
26 Terdokumentasikan artinya sudah dikomunikasikan  dengan Parlemen dan disetujui serta dituliskan sebagai dokumen strategik (dokumen 

negara) .
27 Roskin, Proffesor Michael G, National Interest : From Abstraction to Strategy (Carlisle Baracks, PA : US Army War College, Monograph, 

1994, Strategic Study Institute), 2.
28 http://en.wikipedia.org/wiki/National_interest, diakses tanggal 27 Maret,2015,jam 06.39,...The national interest, often referred by 

the French expression raison d’etat (reason of the state) , is a country’s goals  and  ambitions whether economic, military,or cultural. 
The concepts is an important one in international relations where pursuit of the national interest is the foundation of the realist school.

29 Roskin,Proffesor Michael.G, National Interest : From Abstraction to Strategy (Carlisle Baracks, PA : US Army War College, Monograph, 
1994, Strategic Study Institute), 2.

30 Ibid, 1....... ....what’s good for the nation as a whole in international affairs --- national interests, kata Yarger, sebaliknya yang terbaik 
kesemuanya bagi urusan domestik didefinisikan sebagai public interests (kepentingan publik), atau dgn kata lain kepentingan nasional 
harus dibedakan dengan kepentingan publik (public interest). Yang pertama akan didukung dengan strategi keamanan nasional (national 
security  kamnas lebih outward looking) dan yang kedua lebih kepada strategi kamdagri (homeland security  lebih kepada inward 
looking).

31 Muatan tersebut meskipun optimis bisa dicapai, lebih bersifat abstrak dan penuh dgn ketidakpastian kapan tercapainya serta harus 
melalui perjalanan sangat panjang (kumpulan agregasi obyektif kepentingan nasional perperiode kepemimpinan.RPJP jangka pendek/
menengah) melalui beberapa agregasi kepentingan nasional ataua beberapa periode capaian. 

32 Yarger, H. Richard, dan Barber, George F, The US Army War College Methodology for Determining Interests and Levels of Intensity, dalam  
directive course 2 : “ War , National Policy & Strategy “ , 1997. 

33 Maritim bisa terdefinisi sederhana sebagai area yang berdekatan dengan laut. Mengingat luasnya, banyaknya variabel, kategori, 
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hadir rangkaian policy, strategi pemerintah dan 
memposisikan NKRI sebagai negara maritim.

  
Memikir Ulang Strategi Maritim36 &  Strategi 
Nasional Untuk Keamanan Maritim

Till mengawali tentang tingkat kesulitan yang 
dihadapi Indonesia untuk mengubah aspirasinya 
menjadi realitas37 negara maritim dikemudian 
hari. Argumen Till---menjadi kekuatan maritim 
(being a maritime power) berbeda dengan 
menjadi atau sebagai (negara?, pen) maritim 
(being maritime). Menjadi atau sebagai kekuatan 
maritim membawa konsekuensi yang lebih besar 
dari sekedar menjadi atau sebagai maritim saja 
(being maritime). Bagi penulis prasyarat maritim, 
sebagai instrumen kekuatan nasional sangat 
wajar ditetapkan sebagai elemen kepentingan 
nasional yang terdokumentasikan38. Kekuatan 
maritim memiliki konsekuensi kapabilitas yang 
lebih39 dari sekedar memiliki kekuatan untuk 
mengawal kepentingan nasionalnya di domain 
maritim. 

Selain kapabel mengawal obyektif 
kepentingan nasional40 agar menghasilkan 
mendapatkan manfaat yang sebesar besarnya 
dari semua elemen domain maritim; juga 
kontrol ketat terhadap aktor lain yang 
berminat memiliki kepentingan sama di domain 
maritim ini. Membangun kekuatan maritim ini 
membutuhkan kemauan keras, dan kapasitas 

yang sangat memadai untuk merespons keinginan 
ini41 ~ lebih dari sekedar “political will” 
(selama ini tidak jelas yang dimaksud political 
will);mungkin lebih tepat disebut kebijakan 
yang terdokumentasikan (documented policy) 
dan di dukung dengan strategi yang jelas42. 

Dua (2) strategi perlu dipahami mengait 
dengan olah pikir wadah pemikir di domain 
maritim, pertama, strategi maritim ; sekurang-
kurangnya (versus isu penangkalan, krisis dan 
perang); merupakan fundamental kognitif 
tentang isu-isu panas yang terjadi didomain 
maritim dan kedua; pentingnya strategi nasional 
untuk keamanan maritim (versus isu ancaman 
di domain maritim, dimasa damai). Konsep 
strategi maritim tradisional perlu dijelaskan 
lebih dalam di bandingkan saudaranya yang 
lebih kontemporer yakni strategi nasional untuk 
keamanan maritim. Singkatnya, strategi maritim 
dewasa ini lebih banyak dilibatkan dalam perang 
Iraq, Afghanistan, Kuwait, Teluk43, krisis regional 
di Adriatik, blokade Haiti, termasuk Vietnam 
dan Korea. Negara pemilik kekuatan maritim 
tersebut lebih berkonsentrasi menggunakan 
dan sekaligus kontrol44 di laut guna mendukung 
aksi militernya dan tanpa membiarkan musuh 
sedikitpun ikut mengontrol atau menggangu 
aksi-nya. 

Kegiatan dan tipikal aksi militer kontemporer 
melalui laut jauh berbeda dengan dua perang 
besar dan strategi maritim dalam perang dingin 

kandungan, dll, maritim lebih disukai didefinisikan dalam format dimensi, kumpulan, perspektif. Paling populer adalah domain maritim. 
Definisi domain maritim sbb: all area or things of, on, under, relating to, adjacent to, or bordering on a sea, ocean, river, straits, estuary, 
golf, delta, or other navigable waterways , including all maritime  related activities (pariwisata,dll) , infrastructures, people , cargo, and 
vessel and other conveyances, lebih luas dari bahari atau kelautan bukan?

34 Tiba-tiba bangsa ini terkaget kaget mendengar pernyataan Pak Jokowi,....bahwa sudah lama kita memunggungi laut, kelautan dll 
(melupakan?)....yang semua itu adalah elemen elemen domain maritim yang terdefinisi, bangsa ini sudah terlalu lama berorientasi 
kepada daratan.  

35 Policy menjawab apa (what) maunya pemerintah secara konkrit, jelas untuk kemudian hari (visionaire). Strategi (How) bagaimana 
menjalankan proses menuju maunya pemerintah tersebut. Policy ditandai dengan pandangan visionair-nya, tanpa pandangan jauh 
kedepan,dan berlaku sesaat bukanlah kebijakan (policy) tetapi lebih kebijaksanaan atau regulasi sesaat/jangka pendek. Policy yang 
diujudkan hampir pasti merupakan jalan panjang bahkan jalan sangat panjang.   

36 Sepantasnya strategi maritim ini sudah lama dibangun merujuk strategi pertahanan nasional dan strategi militer yang seharusnya sudah 
lama hadir dengan hadirnya Kemhan dan TNI, dan analog strategi nasional untuk keamanan maritim juga sudah dimiliki semenjak 
dicanangkan pemerintah bahwa masa depan RI adalah poros maritim, serta  mengingat semua elemen domain maritim seluruhnya hadir 
dan ada dalam domain maritim di wilayah NKRI, bahkan mungkin lebih besar, luas, dan banyak dibandingkan negara maritim lainnya 
seperti Inggris, AS, Canada, dll. 

37 Till, Geofferey, Indonesia as a growing maritime power : possible implications for Australia, (Soundings,  Sea Power Centre, RAN, 2015), 
hal 3.

38 Tanpa terdokumentasikan (komitmen pemerintah dan parlemen), sulit menjamin kontinyuitasnya dikemudian hari dan akan mudah 
dilupakan. Elemen kepentingan nasional bisa lebih dari satu (1) semuanya adalah kriteria dan prasyarat bagaimana negara bangsa 
mempertahankan kelangsungan hidupnya.

39 Till, Geoffrey, Indonesia as a growing maritime power : possible implications for Australia, (Soundings,  Sea Power Centre, RAN, 2015) , 
hal 3.

40 Budiman D. S,  Maritim : Inikah Kepentingan Nasional RI ?, (www.fkpmaritim.org, QD,vol 8, no.2, 2014 ), ....naskah tentang maritim 
sebagai salah satu elemen kepentingan nasional, periksa model maritim (mengoptimalkan seluruh elemen domain maritim) sebagai 
kepentingan nasional.

41 Opcit, ... hal 3, ....but Indonesia’s recent and current experience shows that growing maritime power in this way is not easy. 
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lalu. Dalam perang dingin, konsentrasi adi kuasa 
adalah jantung kekuatan maritim yakni kapal 
selam Rudal kepala nuklir, sedangkan kekuatan 
maritim yang lebih kecil dari dua negara 
adikuasa tersebut memberikan kontribusi berupa 
fungsi peperangan yang lebih spesialis seperti 
penyapuan ranjau, pertahanan udara atau 
peperangan anti kapal selam45. Perang dingin 
yang sukses didukung dengan deploi dan disposisi 
dalam rangkaian kampanye penangkalan, 
pencapaian kontrol dilaut dan dominasi ruang 
tempur (battle space dominance)46. 

Fokus aksi ini adalah rangkaian kontrol 
dilaut dengan thema pembendungan 
(containments) kekuatan maritim Uni Soviet 
serta response berupa pembasmian offensif 
(offensive annihilation) terhadap ancaman 
satuan perairan biru (blue waters forces) Uni 
Soviet. Kontras dengan PD-II, ditandai dengan 
inovasi sekutu mengurangi suksesnya kampanye 
Laksamana Karl Donitz. Inovasi ini dibarengi 
dengan operasi maritimnya baik berupa anti 
kapal permukaan, anti kapal selam, maupun 
kampanye Amphibinya dibagian barat daya dan 
tengah Pasifik, sama halnya dengan peperangan 
permukaan seperti pertarungan antar kapal 
induk di tengah Pasifik maupun koodinasi aksi 
kapal permukaan, udara dan kapal selam. 
Dalam semua konflik besar tersebut, Sekutu 
menggunakan strategi maritim yang sama, 
serta operasional logistik dan material untuk 
dipindahkan dari satu benua ke benua lainnya 
melalui perairan pertikaian (contested waters). 
Terjadi pergeseran dari perang ke perang besar, 
konflik besar, transformasi teknologi dan sistem 
seperti aviasi, kapal selam, komunikasi radio, 
fisi nuklir---suatu perkembangan perangkat 
baru, teknik baru, tantangan baru serta strategi 
yang berbeda sebagai responsnya. 

Peran wadah pemikir yakni tim evaluasi 
operasi sangatlah kuat dibelakang meja para 
laksamana; jenderal pengatur perang dan 
konflik besar ini. Tim di Inggris47 dipimpin P.M 
Blackett; dkk, semenjak PD-I, ikut memperbaiki 
teknik pertahanan udara (baca : intersep) versus 
pesawat udara Jerman, termasuk meminimalkan 
jumlah kargo dan angkut personil yang mungkin 
ditenggelamkan U-Boat. AS juga melakukan aksi 
yang sama dengan terbentuknya tim evaluasi 
operasi (OEG/Opt Evaluation Group). Sekutu 
membentuk tim bersama semacam itu untuk 
mengevaluasi dan meminimalisir resim kerja 
U-Boat selama PD-II48 ---evolusi organisasi wadah 
pemikir. Produk atau konsep yang ditawarkan 
tim kini telah menjadi materi interdisiplinair 
dan berkembang pesat dilingkungan non militer 
guna pengambilan keputusan yakni operasi riset 
atau operasi analisis (versus problem yang lebih 
terstruktur) dan kerangka besar interdisiplin ini 
disebut sistem analisis (versus problema yang 
tidak terstruktur)49. 

Sedangkan mitra50 strategi maritim yakni 
strategi nasional untuk keamanan maritim  
meskipun berada di ruang manuvra yang sama 
yakni domain maritim akan lebih banyak 
beraksi dimasa damai versus aktor non negara 
yang berusaha menggagalkan capaian obyektif 
kepentingan nasional di domain maritim. 
Ditangan strategi inilah derajad keselamatan 
dan keamanan maritim51 dipertaruhkan. Domain 
maritim RI merupakan ruang yang begitu luas, 
begitu potensial, begitu kaya rayanya sekaligus 
begitu rapuhnya bila di tetapkan sebagai elemen 
kepentingan nasional yang “vital extremely”. 
Konsekuensinya; keselamatan dan keamanan 
maritim akan menjadi fokus, lokus dan prioritas 
resim kerja pemerintah sekaligus peluang dan 
potensi kegiatan ilegal serta tantangan besar 

42 Teorinya menyebutkan bahwa strategy adalah subordinasi policy, bukan dibalik. Sehingga membangun proyek jangka panjang dan 
berkelanjutan seperti negara maritim (bukan sekedar tol laut saja) haruslah terbangun terlebih dahulu ambisi futuristik atau visi besar 
pemerintah melalui dokumen yang diketahui parlemen (documented policy) ~ bagaimana menjamin kelanjutannya tanpa rujukan arah 
strategi dan induknya yakni policy? Tidaklah mudah membangun negara maritim bukan? Maritim mau tidak mau haruslah ditempatkan 
sebagai salah satu kepentingan nasional mulai saat ini yang akan dijamin pelaksanaan dan keberlangsungannya oleh strategi keamanan 
nasional . 

43 Hattendorf, John B, What is a Maritime Strategy ?, ( Soundings, October, 2013, Sea Power Centre,RAN,Hattendorf,profesor di US Naval 
War Coll)), hal 2 .

44 Sering diartikan sea control sebagai pengendalian laut, padahal laut realitasnya sulit dikendalikan, dan kontrol sebenarnya arti yang lebih 
tepat, jadi kontrol dilaut tidaklah sama dengan pengendalian dilaut.

45 Ibid,
46 Andrew Dorman, et-all, The Changing Face of Maritime Power , (MCMillan Press Ltd, 1999):
 ---Mike Lawrence Smith & Matthew RH Uttley, Tradition and Innovation in Maritime Thinking, from Cold War to Post Cold War , Bab-1, 

hal 1.
47 Revolusi wadah pemikir dilingkungan pertahanan nasional, dan cikal bakal berkembangnya konsep OR dibidang militer.
48 Periksa Operations Evaluation Group Study no.533, 22 March 1954 dengan judul, Effect On U-Boat: Performance of Intelligence Obtained 

from Decryption of Allied Communications.
49 Tidak dilupakan dalam pembentukan wadah pemikir ini adalah tim sandi yang dibentuk baik oleh Inggris maupun AS . Meskipun secara 
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Menko maritim dengan prasyarat plus yakni 
tata kelola maritim yang baik (good maritime 
governance). 

Mengingat infrastruktur dan sistem yang 
bekerja didalam domain maritim sebagian 
besar dimiliki oleh sektor privat---faktor ini 
akan merangsang meningkatkan keluasan area 
permainan organisasi kriminal di domain maritim 
yang begitu luas, beragam, bervariasinya, 
dan sejumlah besar titik kelemahan. Fungsi 
pemerintah dalam kerangka legal sangatlah 
dituntut seperti mengawasi, mengetahui dan 
menindak siapa saja (known) didalam himpunan 
sejumlah besar pergerakan kapal melalui 
sejumlah alur, selat, teluk, laut, sungai dan 
pelabuhan yang terorganisasi maupun yang belum 
terorganisasi dengan baik. Informasi di domain 
maritim menjadi dominan dan diorganisir oleh 
MDA, dengan aktornya yakni intelijen maritim 
yang tidak bisa lagi dikerdilkan kehadirannya di 
domain tersebut. 

Sungguh dipertanyakan apabila kegiatan 
intelijen maritim sama sekali tidak diagendakan 
dalam membangun negara maritim. Domain 
maritim akan menjadi lahan kontinyu medium 
yang belum aman, dan belum diamankan 
atau belum sanggup melindungi kandungan 
didalamnya atau belum sanggup dikontrol 
mutlak...apabila tidak ditangani dengan cara 
yang lebih sistematik dan serius. Problema 
utama adalah penegakkan hukum yang sungguh 
sungguh belum berjalan semestinya dalam ruang 
strategi nasional untuk keamanan maritim. 
Coast Guard atau badan yang resmi ditunjuk 
pemerintah seharusnya menjadi pilar dengan 
aset dan personil yang memiliki komit dan bisa 
berkolaborasi52 dengan elemen penegak hukum 
lainnya. 

Mengingat kesejahteraan ekonomi 
(economics well being), lalu lintas perdagangan 
global, regional dan domestik jauh lebih banyak 
dialirkan melalui domain maritim, sebaiknya 
keamanan dan keselamatan maritim menjadi 
prioritas puncak (top priority) semua kegiatan 

konsep mereka sukses membongkar setiap berita tersandi Axis maupun Jepang (meskpun sebelum ditemukan Enigma Jerman) dan terbukti 
benar dan konon kabarnya waktunya paling lama beberapa hari untuk membongkarnya meski dengan cara manual. Literatur persandian 
menyebut nyebut meskipun dengan cara terbarupun (faktorisasi bilangan prima) mesin komputer berkecepatan tinggi dengan mudahnya 
membongkarnya tidak kurang dari 2 minggu, biasanya yang disasar adalah telgram militer dan Deplu dimasa damai. Mungkin ada baiknya 
buku sandi kedua Departemen tersebut berlaku singkat saja ~ sangatlah tidak aman berlama-lama berlakunya  peperangan cipher ?  

50 National Strategy for Maritime Security, (DHS (Dept of Homeland Security), Sept,2005), Prakata, disebut sebut bahwa strategi tersebut  
masih tidak cukup dan masih perlu dilengkapi dengan 8 sub strategi-nya, yakni National Plan to Achieve Domain Awareness, Global 
Maritime Intelligence Integration Plan, Interim Maritime Operational Threat Response Plan, Maritime Infrastructure Recovery Plan, 
Maritime Transportation System Security Plan, Maritime Commerce Security Plan, Domestic Outreach Plan.

51 Sulit untuk menjamin keselamatan (maritime safety) dan keamanan (maritime security) dalam kalimat dibawah kendali (kontrol mutlak/
positif) mungkin yang pas adalah dibawah kontrol. Keselamatan lebih banyak bicara tentang risiko, keteledoran manusia, kecelakaan, 
kematian, bencana alam. Patut dicatat bahwa umumnya keselamatan dan keamanan maritim dibanyak negara dipegang satu badan, misal 

pemerintahan. Keamanan dan keselamatan 
maritim harus kapabel menjamin kebebasan 
dilaut, fasilitas kemudahan bernavigasi dan 
berniaga, jaminan keamanan dan keselamatan 
serta perlindungan sumber daya alam di, dalam 
maupun dasar laut, dan lain-lain. Prasyaratnya 
adalah tata kelola maritim yang baik (good 
maritime governance) tidak boleh tidak. 

 
Kesimpulan 

Model kepercayaan oleh kementerian atau 
departemen sangat membantu wadah pemikir 
untuk berkembang pesat dalam arti kualitas 
kajian, seperti RAND, DSTO, DRDC (Canada)53, 
dan membuntuti mereka dibelakang adalah 
DSTA (Singapore). Sebaiknya KemHan, TNI dan 
Angkatan mulai lebih memberikan pemberdayaan 
dan fleksibilitas ilmiah demi kepentingan 
organisasi, termasuk siswa, mahasiswa, patun, 
dosen, relawan peneliti eskternal, dan peminat 
lainnya, selain lembaga resmi kajian seperti staf 
perencanaan, lemdik, akademi,sekolah tinggi 
baik S-1 maupun S-2-nya---produk tulisan atau 
kajian (baca kualitas) akan merupakan produk 
dan demonstrasi soft power bagi siapapun, dan 
lebih berani sebagai “ out-of-the box”. 

Fenomena-fenomena isu maritim diatas 
mendemonstrasikan rumitnya kajian versus 
isu maritim. Bisa dibayangkan sebatas dengan 
obyektif mengoptimalkan semua elemen 
yang ada di domain maritim RI, dan masing 
masing elemen domain maritim memiliki 
kategori yang berbeda-beda, perlu dibangun 
terlebih dahulu multiple “policy“54 yang akan 
memudahkan kerangka pemecahan solusi. 
Bisa saja policy pemerintah menghendaki x 
% infrastruktur negara maritim terbentuk 10 
tahun mendatang atau 15 tahun, dan elemen a, 
akan diproduksi 5 tahun lagi atau dalam tahap 
riset untuk dikembangkan, sedangkan elemen 
b akan langsung diexport dalam bentuk bahan 
mentah, dst. Berbeda dengan alternatif policy 
pemerintah yang menghendaki terbentuknya 
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infrastruktur misal y tahun, dan alternatif 
kategorisasi elemen domain maritim berikut 
konsekuensi “biaya”nya dalam total life cycle 
cost dan NPV-nya55 dengan policy pertama---
pilih policy-policy mana yang fisibel---sungguh 
rumit dan memerlukan peta jalan panjang dan 
konsekuensi “biaya“ yang luar biasa. 

Capaian keamanan dan keselamatan maritim 
menjadi jalan panjang tersendiri. Prasyarat 
arsitektur negara maritim (good maritime 
governance) adalah fokus dan lokus pada 
kelembagaan dan penegakan hukum di wilayah 
domain maritim sudah harus terdefinisi dengan 
baik (well-defined). Siapakah kontroller (aktor), 
evaluator,  sekaligus dirijen orkestra jalan 
panjang menuju negara maritim 
RI56---Menko Maritim atau Menko 
Polhukamkah atau mungkin lainnya. 
Cukupkah tanpa pegangan strategi 
maritim dan strategi nasional untuk 
keamanan maritim dan displai “peta 
jalan” panjang akan bisa menuntun 
capaian negara maritim atau poros 
maritim dunia?57. 

Siapakah yang membuat kajian 
negara maritim berbasis Cost Benefit 
mengingat besarnya konsekuensi “ 
biaya “ dan risikonya yang berpeluang 
muncul? Siapa yang membuat 
jaminan (kriteria) sukses “jalan panjang“,58 
seperti: penilaian risiko, peran antar lembaga 
yang terlibat jelas & konkrit & kokoh (sulit 

isu SAR dilaut atau di domain maritim maka Coast Guard-lah adalah kontrollernya --- jauh lebih effisien.
52 Kolaborasi adalah tingkatan kerjasama yang jauh lebih mapan, dengan komit serta konsensus yang sama, sedangkan tingkat kerjasama 

yang paling lemah adalah koordinasi.
53 Mengingat kuat dan ketatnya daya saing teknologi Jepang, sangatlah besar kemungkinan negara Sakura tersebut sdh memiliki ajensi 

semacam DSTO .
54 Policy adalah apa (what’s) sebenarnya keinginan pemerintah yang akan diujudkan. Strategi lebih banyak menjawab bagaimana mewujudkan 

keinginan tersebut. Policy lebih superior dibandingkan strategy, atau strategy adalah subordinasi policy, jadi tidak ada strategi muncul 
terlebih dahulu tanpa didahului policy, periksa slide pencerahan bagi mhs UNHAN kohort Keamanan Maritim di NPS, Monterey, Dec 2014. 
Multiple-policy tidak bisa dihindari mengingat begitu beragamnya limitasi dan perilaku dan ketegori sumber daya yang harus diolah serta 
keterbatasan dana di domain maritim.

55 NPV (net present value, atau nilai mata uang sekarang). Dalam perjalanan panjang fungsi biaya akan diperhitungkan dan diselaraskan 
dengan nilai diskonto.

56 Ada 12 lembaga formal yang beroperasi di domain maritim dan tidak jelas siapa kontroller sekaligus dirijennya---masing masing jalan 
sendiri-sendiri selama sekian tahun perjalanan panjang? Analog dua lembaga penegak hukum yang sama mengklim relatif “ mirip-mirip “ 
Coast Guard , satu dibawah kontrol Polhukkam dan satu lagi dibawah Perhubungan. Dua kelembagaan yang mengklim berperan sebagai 
kontroller keselamatan maritim dan sama sama diwilayah domain maritim (Bakamla dan Basarnas). Belum lagi perlunya penyelarasan 
KUHAP dengan international legal - frame work yakni UNCLOS. Siapa kontroller dan dirijen yang paling effektif sebaiknya di wilayah 
domain maritim dengan obyektif tercapainya negara maritim RI ? Berapa lama lagi akan diselesaikan isu internal ini?

57 Tidaklah cukup hanya membangun tol laut, pelabuhan berkelas, dll, tanpa kejelasan obyektif jangka panjang negara  maritim seperti apa 
dan cakrawala waktu penyelesaiannya. Mungkin masih banyak hal hal yang perlu diprioritaskan dan menjaga  kontinyuitasnya  dikemudian  
hari.

58 Referensi slide kuliah penyegaran strategi, policy dan keamanan maritim mahasiswa UNHAN di Monterey (NPS), Dec 2014.
59 MOE atau ukuran effektifitas. Ukuran effektifitas akan mengait dengan domain problema (what are we trying to achieves), sdgkan ukuran 

performa akan mengait dengan domain solusi (how are we solving the problem).  
60 Antara birokrasi dan parlemen.
61 Bukan di domain Bahari atau kelautan saja.

direkayasa atau digoyang), penilaian bersih (net 
assesment), kejelasan (proses) pengambilan 
keputusan antar lembaga, ukuran effektifitas 
(MOE)59, kapasitas kelembagaan yang tinggi, 
komitmen politik (terdokumentasikan)60,  
dukungan rakyat, kesabaran & waktu (time 
horizon). Faktor kritik lain adalah distribusi 
produk kegiatan intelijen maritim melalui MDA 
(maritime domain awareness) dengan lembaga 
yang merespon-nya; yakni MTR (maritime threat 
respons). Tantangan berat dan panjang adalah 
jumlah, kelas, dan jenis kegiatan ilegal yang 
diciptakan alam, atau aktor non negara dan 
aktor asimetrik untuk membuat kericuhan di 
domain maritim61.

Diambilkan dari: Google search, Think tanks images 
(innovations?), tgl 17 Sept 2015, jam 2105.
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Baru mengangkat relasi antara globalisasi 
dan maritim bagi Indonesia setelah beberapa 
waktu berlalu sejak permulaannya, sebetulnya 
bisa dibilang ketinggalan. Tetapi jauh 
lebih baik daripada tidak sama sekali. Di 
awal abad 21, para pakar maritim ramai-
ramai mengemukakan analisanya mengenai 
bagaimana negara seharusnya merespon dan 
sebaik mungkin menyesuaikan diri terhadap 
fenomena globalisasi sehingga dapat meraih 
kebaikannya. Pemerintah major powers 
menyusun strategi agar kepentingan nasional 
mereka di dan dari laut tidak terancam dari efek 
negatif globalisasi. Sejak awal mereka, yang 
bahkan pendorong terwujudnya globalisasi, 
telah menyadari bahwa fenomena ini tidak 
datang hanya membawa angin segar, tetapi 
juga beragam ancaman yang sulit dihindari 
bersamaan dengan terbukanya hampir seluruh 
akses lintas negara dan berkembang pesatnya 
kecanggihan transportasi laut. Ditengah hingar 
bingar perbincangan kepentingan maritim 
tersebut, dimana Indonesia?

Di Indonesia, perdebatan mengenai 
globalisasi sebetulnya sudah dimulai sesaat 
setelah kedatangan fenomena ini. Topik-
topik seperti masuknya barang-barang impor 
dengan deras sehingga memaksa banyak 
pedagang lokal bubar jalan, budaya barat yang 
meluas membuat Indonesia semakin mudah 
untuk dijadikan pasar, paham-paham yang 
bertentangan dengan nilai bangsa dengan cepat 
dan mudah menyebar sehingga menimbulkan 
kerentanan bagi keamanan nasional merupakan 
beberapa hal yang biasa kita dengar. Usaha 
untuk merespon hal-hal tersebut pun sebaik 
mungkin telah dilakukan. Meskipun demikian, 
disamping luasnya yang dua kali lipat lebih 
besar dari daratan, yang menjadi banyak 
perhatian cenderung hanya apa yang terlihat 
dan dirasakan langsung di darat, dan menaruh 
sedikit porsi terhadap apa yang berkembang 
di laut. Buktinya sampai hari ini kita belum 
memiliki strategi maritim.

Kealpaan tersebut mungkin dianggap wajar 
karena manusia adalah makhluk darat dan 
bukan pula suatu perkara besar seandainya 

KETERBATASAN MARITIM INDONESIA: 
ANTARA KESADARAN DAN KAPASITAS

Oleh: Amelia Rahmawaty

terjadi pada negara lain, tetapi tidak dengan 
Indonesia. Secara benderang geografi Indonesia 
telah mengisyaratkan Indonesia untuk menjadi 
negara maritim dan menuntut bangsa ini untuk 
secara bijaksana responsif terhadap dinamika 
yang terjadi di laut. Bagaimanapun, manusia 
yang beradaptasi terhadap geografi negaranya, 
bukan geografi yang beradaptasi terhadap 
penghuninya. Laut adalah fasilitator globalisasi, 
maritim adalah penjamin keberlangsungannya, 
dan Indonesia merentang diantaranya. 
Sehingga, tidaklah mungkin Indonesia dapat 
bicara tentang keuntungan dan perlindungan 
kepentingan nasional dari arus globalisasi 
tanpa merancang strategi maritim.

Maka, munculnya visi Poros Maritim Dunia 
merupakan suatu kemajuan besar bagi 
bangsa ini. Bukannya tidak pernah ada upaya 
untuk peduli dalam membangun maritim, 
tetapi usaha tersebut tidak dilakukan secara 
berkesinambungan dan tidak pula disepakati 
sebagai bidang yang vital bagi ketahanan, 
keutuhan, dan kesejahteraan bangsa. Maritim 
adalah domain yang sulit dan mahal, dan untuk 
menjadi negara maritim tidak bisa terwujud 
sekejap mata. Pembangunannya membutuhkan 
komunitas maritim yang proses pembinaannya 
membutuhkan waktu bertahun-tahun, teknologi 
tinggi agar kapasitas bermaritimnya dapat 
diakui oleh dunia, dan menuntut kepatuhan 
terhadap norma dan hukum internasional 
untuk senantiasa sesuai dengan standar 
internasional. Itu sebabnya, tidaklah mungkin 
Indonesia menjadi negara maritim apabila 
pembangunannya bergantung pada periode 
kepemimpinan.

Posisi geografi, bentuk fisik, dan luas 
wilayah negara ini sudah sangat jelas 
mengatakan kesejahteraan dan keamanan 
bangsa ini terletak pada penggunaan dan 
pertahanan maritimnya. Sebaliknya, apabila 
ketiga unsur tersebut tidak dimanfaatkan dan 
dihayati dengan baik, maka akan merugikan 
atau meruntuhkan bangsa ini.1 Sehingga, harus 
ada kesadaran dari para pembuat kebijakan 
maupun masyarakat Indonesia bahwa maritim 
merupakan jantung bagi kelangsungan hidup 
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Indonesia. Jika jantung tersebut lemah, maka 
kerusakan dapat dengan mudah terjadi kapan 
saja. Dan bagi pihak luar, hal ini memudahkan 
mereka untuk ‘memukul’ Indonesia kapanpun 
dirasa kebijakan Indonesia tidak sejalan dengan 
kepentingan mereka. 

Sebelum menjajah Indonesia, Belanda paham 
betul bahwa titik lemah (achilles) Indonesia 
terletak pada lautnya. Belanda menyadari, 
kerajaan-kerajaan di nusantara memiliki 
pengaruh dan daya tawar yang diperhitungkan 
dalam pergaulan antar bangsa karena kekuatan 
lautnya. Sebut saja Kerajaan Aceh yang makmur 
karena memberdayakan letak strategisnya 
yang dilintasi oleh pelayaran dan perdagangan 
lintas kawasan dan membangun angkatan laut 
yang kuat untuk melindungi kepentingannya 
tersebut sehingga dihormati dalam hubungan 
diplomatik,  tidak terkecuali oleh Inggris yang 
merupakan maritime power. Atau Kerajaan 
Demak yang dengan kekuatan lautnya (angkatan 
laut) mampu membuat Belanda menghargai 
dan bersikap hati-hati ketika berurusan dengan 
mereka. Beradaptasi terhadap geografinya, 
kerajaan-kerajaan di nusantara secara alamiah 
dan cerdas mengolah dan mengubah fisik laut 
menjadi kekuatan (nasional).

Beberapa kali menghadapi pertempuran di 
nusantara, Belanda melihat, bangsa ini jika 
bersatu dan dibiarkan terus mengeksploitasi 
dan mempertahankan potensi maritimnya, 
dapat menjadi negara maritim yang kuat. 
Makna dari negara maritim yang kuat bukan 
hanya terletak pada soal pemberdayaan domain 
maritim, tetapi lebih dalam dari itu, siapapun 
yang memiliki kemampuan bermaritim, maka 
ia memiliki power yang dapat digunakan secara 
sengaja maupun tidak sengaja untuk mencapai 
kepentingannya di arena internasional 
melalui bidang ekonomi, politik, militer, dan 
jika bicara globalisasi, maka termasuk pula 
aspek lingkungan, energi, hingga ketahanan 
pangan. Dengan kata lain, jika kemampuan 
bermaritimnya dimatikan, maka dengan 
sendirinya power tersebut hilang. 

Ada cara sederhana namun signifikan untuk 
merusak kekuatan yang telah terbangun 
dan menghindari kemunculan kekuatan baru 
yang dapat mengancam kekuasaan Belanda, 
yaitu mesin utama yang terus menggerakkan 
kekuatan maritim tersebut harus dimatikan 
secara sistematis. Benar bahwa geografi dan 
sumber kekayaan laut merupakan prasyarat 
untuk menjadi negara maritim yang kuat. 

Tetapi elemen kekuatan demikian tidaklah 
berarti tanpa ditopang dua elemen pokok yang 
menggerakkannya; komunitas maritim dan 
karakter pemerintah yang berorientasi maritim. 
Inti dari membangun kekuatan maritim adalah 
kemauan dan kemampuan bangsa tersebut 
untuk mengubah potensi kekuatan maritim 
menjadi kekuatan nyata. Ketiadaan kedua 
elemen tersebut dengan sendirinya menjauhkan 
bangsa ini dari laut, dan segera menyusul hal 
itu; hilanglah pula kesadaran dan kemampuan 
bermaritimnya. 

Dampak kemampuan dan kepentingan 
maritim yang lemah terhadap Indonesia 
sebetulnya signifikan.Namun, dikarenakan 
terlalu lama terbiasa dengan pola pikir 
kontinental, kerusakan yang terjadi dianggap 
tak ada kaitannya dengan kepasifan bermaritim. 
Setidaknya ada tiga kerusakan utama sebagai 
dampak dari apati bermaritim Indonesia.

Pertama, kedaulatan Indonesia 
‘dipermainkan’ di laut. Sebut saja pelanggaran 
perbatasan yang dilakukan Angkatan Laut 
Australia berkali-kali, terkurasnya kekayaan 
laut Indonesia oleh pencuri ikan asing yang 
kerugiannya mencapai triliunan rupiah per 
tahun, atau coba simak lagi perkembangan 
yang terjadi di perairan Natuna. Mahan 
mengatakan2, kepentingan dan pertahanan 
maritim merupakan dua hal yang tidak dapat 
dipisahkan, keduanya selalu berjalan bersisian. 
Pertahanan mengawal kepentingan maritim, 
sedangkan kepentingan maritim merupakan 
sumber dan alasan dari pertahanan maritim 
yang kuat. Sehingga, kehilangan salah satunya 
merupakan faktor krusial dalam melemahkan 
yang lainnya. Sebagai negara yang selalu 
berprasangka baik, sejauh ini dinyamankan 
dengan kelangsungan situasi yang damai, 
tidak memiliki kecenderungan agresif dalam 
politik luar negerinya, dan mempunyai minat 
yang kurang terhadap pelayaran, adalah suatu 
konsekuensi logis jika ketegasan Indonesia di 
laut menjadi hal yang kerap diabaikan.

Kedua, bangsa ini mungkin lupa bahwa 
nadi kehidupannya terletak di laut. Apa yang 
menentukan kuat atau lemahnya suatu negara? 
Jawabannya adalah geografi.3 Meskipun bukan 
faktor tunggal, namun geografi merupakan 
bagian utama yang menentukan kekuatan atau 
kelemahan suatu negara karena elemen ini 
selamanya akan menjadi masalah (atau manfaat) 
yang dihadapi negara. Kemampuan negara 
dalam menghadapi tantangan atau mengelola 
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geografi akan menyelamatkan negara tersebut 
dalam menghadapi permasalahan domestik, 
maupun ketika berhadapan dengan kepentingan 
negara lainnya di arena internasional. 

Indonesia adalah negara kepulauan yang 
dikelilingi oleh perairan. Di sepanjang 
perairannya melintang komunikasi yang 
menghubungkan pulau-pulau. Lagi, bukan 
dalam arti teknologi, tetapi komunikasi yang 
mengandung makna vital bagi kepentingan 
politik, ekonomi, dan sosial negeri ini. Sebagai 
kendaraan yang seharusnya memainkan peran 
tersebut, kapal nampaknya tidak dilihat 
sebagai unsur penting dalam merekatkan 
pulau-pulau. Maka terjadilah komunikasi 
maritim yang buruk. Keadaan ini menyebabkan 
pembangunan nasional yang tidak merata, 
tersendatnya ketersediaan kebutuhan pokok 
di wilayah yang jauh dari pusat, dan bahkan 
memudarnya wibawa pemerintah pusat akibat 
kurangnya kehadiran dan atensi di daerah 
tersebut. Ketidakpuasan ini dapat dengan 
mudah menimbulkan gejolak-gejolak atau 
kekacauan politik yang jika pada tahap serius, 
bahkan memicu gerakan separatisme. Pada 
kasus tertentu, kelemahan ini dapat dengan 
mudah dimanfaatkan oleh pihak tertentu 
untuk menekan Indonesia. Bukankah Indonesia 
telah melihat dan kerap menghadapi beberapa 
buktinya?

Negara dengan teritorial yang luas selalu 
menghadapi tantangan tersendiri untuk 
mengontrol dan menjaga stabilitasnya, 
terutama di wilayah-wilayah yang jauh 
dari pusat. Bukan pengetahuan baru bahwa 
kehadiran penguasa merupakah langkah penting 
untuk mempertahankan keseimbangan.4 Inilah 
yang dilakukan Belanda dengan menggunakan 
armada Koninklijke Paketvaart Maskapij (KPM). 
Selain memakmurkan Belanda karena menjadi 
perusahaan pelayaran terbesar dan terkaya 
saat itu, angkutan laut ini secara tidak langsung 
juga digunakan untuk kepentingan politik, yaitu 
mengamankan wibawa pemerintah Belanda. 
Dengan hadir di wilayah-wilayah yang jauh 
dari pusat pertumbuhan ekonomi sekalipun, 
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) 
dapat dengan mudah meraba loyalitas 
pemerintah daerah terhadap Belanda dan jika 
muncul ancaman pemberontakan dapat dengan  
cepat diketahui dan dicegah. Meskipun memiliki 
landasan perspektif, keadaan, dan objektif 
yang jauh berbeda dari Belanda pada saat itu, 
namun sejarah ini penting kita pahami oleh 

karena mengajarkan Indonesia bahwa, solusi 
untuk menjawab tantangan geografi nusantara 
ialah dengan memelihara kerekatan komunikasi 
maritimnya. Sebagai negara kepulauan, sampai 
kapanpun tidak akan berubah, bahwa integritas 
maupun disintegritas Indonesia ditentukan oleh 
pengelolaan komunikasi maritimnya.

Ketiga, potensi dan kekayaan maritim yang 
seharusnya mampu menyumbangkan devisa 
terbesar bagi Indonesia justru tidak digarap 
secara maksimal. Padahal karakteristik 
setiap pulau-pulau di Indonesia berbeda; ada 
yang bergantung pada hasil pertanian, ada 
pula yang bergantung pada laut. Sehingga, 
tidak seharusnya potensi dan kekayaan 
di laut diabaikan, apalagi jika mengingat 
disproporsional fisik Indonesia yang lebih berat 
ke laut. Dua pertiga wilayah Indonesia adalah 
laut, terletak di tengah perlintasan dunia, dan 
lautnya merupakan harta karun keanekaragaman 
hayati yang kaya secara jumlah dan jenis 
dibandingkan kebanyakan perairan negara lain 
dikarenakan letaknya yang berada di tengah 
pertemuan Samudera Hindia dan Samudera 
Pasifik. Sehingga logika sederhananya, jika mau 
dan mampu untuk mengeksploitasi kekayaan 
ini, betapa besar devisa yang dapat Indonesia 
raup untuk kesejahteraan bangsa. Belum lagi 
jika kita memperhatikan perkembangan yang 
terjadi dalam hubungan internasional, misalnya 
pergeseran pusat gravitasi ekonomi dunia yang 
berpindah ke Asia, permintaan global terhadap 
ikan yang terus meningkat sejak 50 tahun 
terakhir, kelangkaan sumber makanan di darat, 
dan tentu saja, peningkatan ketergantungan 
dunia terhadap perairan Indonesia yang apabila 
kita lihat dari posisi dan sumber kekayaan 
alam Indonesia, sebetulnya situasi dan tren 
tersebut, dengan strategi yang tepat, dapat 
memberi sumbangan besar terhadap ekonomi 
negara. Mengenai seberapa besar angkanya, 
itu tergantung kemauan dan kapasitas negara 
ini dalam membangun maritim.

Menuju Poros Maritim Dunia

Tanpa mendeklarasikan Poros Maritim Dunia, 
secara alamiah Indonesia sebetulnya sudah 
merupakan poros dikarenakan geografinya 
yang berada di pertemuan Samudera Hindia 
dan Pasifik.5 Tetapi, dengan mempertetapkan 
Poros Maritim Dunia sebagai visi, maka 
harus disusun kebijakan dan strategi untuk 
merealisasikannya. Sehingga, pekerjaan 
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selanjutnya setelah pencanangan tersebut 
adalah scoping. Tahap ini penting sebab 
scoping akan membantu pemerintah dalam6; 
(i) menentukan kepentingan apa yang perlu 
diprioritaskan, (ii) menaksir apakah elemen 
kekuatan nasional yang tersedia sudah sesuai 
kebutuhan, sekiranya tidak, maka apa yang perlu 
dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, 
(iii) mengalokasikan sumber daya (resources) 
sehingga tepat sasaran. Mengabaikan scoping 
sudah pasti akan meniadakan strategi. 
Sebagaimana strategi diformulasikan untuk 
mencapai apa yang negara inginkan, maka 
tanpa strategi, tidaklah mungkin Poros Maritim 
Dunia terwujud. Oleh karena itu, pertama-
tama perlu dibuat batasan, aspek mana yang 
Indonesia ingin fokus, atau lebih jelasnya, 
pada bidang maritim yang manakah Indonesia 
ingin menonjol?

Diatas segalanya, laut berperan besar 
sebagai media transportasi.7 Globalisasi 
menekankan hal tersebut, nilai ekonomi liberal 
mengintensifkannya. Dengan demikian dapat 
diartikan, inti utama dari sistem maritim ialah 
pelayaran niaga. Setiap negara yang berharap 
menjadi kekuatan maritim selalu memiliki 
kepentingan besar terhadap pelayaran niaga, 
menempatkan pelayaran niaga sebagai cabang 
utama perekonomian dan sumber pertahanan 
mereka, dan lazimnya, menjadi keinginan 
mereka untuk dapat menyelenggarakan 
pelayaran niaga dengan menggunakan 
armadanya sendiri.8 Bagi Indonesia yang 
dikelilingi perairan, pelayaran merupakan 
esensi dalam menyediakan kebutuhan 
domestik. Tetapi maritim tidak pernah hanya 
terbatas pada inward looking, melainkan juga 
menuntut kebijakan yang outward looking. 
Menyimak banyaknya keikutsertaan Indonesia 
dalam perjanjian perdagangan bebas, bicara 
dalam konteks Poros Maritim Dunia, artinya 
armada komersial harus dilihat sebagai 
komponen utama untuk memenuhi perdagangan 
internasional Indonesia. Sehingga, penggalakan 
industri dan jasa maritim, tidak bisa tidak, harus 
menjadi prioritas dalam rancangan kebijakan 
Poros Maritim Dunia, yang mana termasuk juga 
di dalamnya industri galangan kapal, arsitektur 
kapal, perbaikan kapal, hingga asuransi, 
perbankan, dan pendidikan pelayaran.

Di sisi lain, bertolak dari geografi Indonesia, 
pencanangan Poros Maritim Dunia memiliki 
interpretasi bahwa; “Kami (Indonesia) sanggup 
melayani kepentingan maritim dunia.” 

Kepentingan seperti apa yang dimaksud? 
Kelancaran pelayaran dan keselamatan navigasi 
telah disepakati sebagai common interest 
dikarenakan berperan besar dalam menjamin 
kemakmuran, utamanya di era globalisasi 
dimana semakin banyak negara menggantungkan 
kepentingan nasionalnya kepada perdagangan 
internasional. Dengan posisi Indonesia yang 
berada di center of gravity ekonomi dunia, 
maka realisasi Poros Maritim Dunia sudah pasti 
menuntut pula jaminan keamanan pelayaran 
dan keselamatan navigasi internasional. 
Namun, melihat arsitektur keamanan maritim 
Indonesia yang masih belum tertata dengan 
baik, menimbulkan kesangsian di antara 
masyarakat internasional mengenai kemampuan 
Indonesia dalam menyelenggarakan tuntutan 
tersebut. Sehingga, perlu adanya pembenahan 
arsitektur maritim dan pembangunan kekuatan 
angkatan laut untuk menjamin kepentingan 
masyarakat internasional yang melewati 
perairan Indonesia, sekaligus (dan terutama 
sekali) mengamankan kepentingan pelayaran 
Indonesia sendiri dimana pada banyak titik 
jalur komunikasi maritimnya bertemu dengan 
kepentingan dunia.

Disamping pelayaran dan keselamatan 
navigasi, aspek lainnya yang patut menjadi 
sasaran operasional dalam kerangka Poros 
Maritim Dunia ialah eksplorasi sains maritim.
Terdengar sederhana, mungkin pula banyak 
yang tidak berminat, tapi bidang ini memainkan 
peran krusial dalam mewujudkan visi maritim 
Indonesia. Untuk menjadi poros maritim berarti 
mengandalkan perekonomian nasionalnya 
kepada potensi dan kekayaan maritim, atau 
singkatnya, sumber kehidupan negara tersebut 
berasal dari maritim. Ketika angkatan laut 
Uni Soviet dipimpin oleh Laksamana Sergei 
Gorshkov, ia berhasil mengantarkan Uni Soviet 
sebagai salah satu kekuatan maritim dengan 
eksplorasi oseanografi sebagai bagian dari 
komponen utama supremasi mereka. Mengapa? 
Karena semakin besar negara menggantungkan 
nasibnya pada ekonomi maritim, semakin banyak 
pula kebutuhan akan pengetahuan laut untuk 
menuntun negara tersebut mengeksploitasi 
potensi dan kekayaan maritim sehingga dapat 
merubahnya menjadi nilai ekonomi yang nyata. 
Dari nilai strategi, penelitian fisik oseanografi 
dapat memberi rincian terhadap keamanan 
navigasi kapal, penerbangan pesawat, termasuk 
untuk membantu operasi search and rescue di 
laut.9
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Banyak negara mengarungi samudera demi 
melakukan eksplorasi ini. Indonesia, berkat 
geografinya, dikenal sebagai laboratorium 
dunia, pusat  keanekaragaman segala bentuk 
kehidupan.10 Artinya, selain menyumbangkan 
informasi berharga bagi pembangunan ekonomi 
dan pertahanan maritim  nasional, sudah pasti 
pengetahuan dan temuan apa-apa yang ada di 
perairan Indonesia akan memberi sumbangan 
besar terhadap kebaikan universal, seperti 
menyangkut masalah pangan, kesehatan, 
dan temuan energi terbarukan. Lagi-lagi jika 
bicara dalam konteks Poros Maritim Dunia, 
maka Indonesia seharusnya tidak sekedar 
terbuka untuk “lapangan” uji coba yang 
menguntungkan pihak-pihak tertentu saja, 
tetapi harus memimpin dalam pelaksanaannya, 
dan selayaknya, dapat menjadi rujukan 
pengetahuan maritim dimana pada akhirnya 
hasil eksplorasi ini tidak terlepas untuk 
memberi masukan bagi rancangan ekonomi dan 
pertahanan maritim Indonesia.

Agar dapat memulai itu semua, pertanyaannya; 
apakah Indonesia telah memiliki instrumen 
yang cukup dalam menyelenggarakan sasaran 
operasional diatas? Pada dasarnya, untuk 
dapat mengeksploitasi, memanfaatkan secara 
maksimal, dan melindungi segala kepentingan 
di laut, komponen  utama yang harus tersedia 
ialah komunitas maritim. Mereka ialah sumber 
daya manusia yang akan menggerakkan 
kebijakan maritim Indonesia, seperti pelaut, 
arsitek kapal, insinyur perkapalan, ilmuwan, 
pakar-pakar hukum maritim, ahli ekonomi 
maritim, analis maritim, termasuk juga 
mereka yang duduk di pemerintahan. Harus 
diakui, Indonesia belum memiliki sumber daya 
manusia yang mumpuni untuk mencapai Poros 
Maritim Dunia. Di level pemangku kepentingan, 
tidak semua yang duduk di pemerintahan 
memiliki maritime awareness, sedangkan 
unsur ini penting agar proses pelaksanaan 
tidak menghadapi banyak pertentangan yang 
berujung pada terhambatnya pencapaian Poros 
Maritim Dunia, misalnya terkait anggaran yang 
akan dicurahkan untuk kepentingan maritim 
dan susunan strategi maritim yang tepat. 
Untuk itu, ada tiga poin yang perlu diperkuat 
di institusi pemerintahan; mind-set yang 
berorientasi maritim, kompetensi maritim, dan 
kapabilitas maritim.11

Dengan demikian, sebelum menyelenggarakan 
pelayaran niaga dan eksplorasi sains 
maritim, terlebih dahulu harus dibangun atau 

dikondisikan situasi yang memicu pertumbuhan 
komunitas maritim, terutama pada lingkup 
pendidikan, ekonomi, dan politik.Lebih lanjut, 
pemerintah juga harus mampu menumbuhkan 
kesadaran maritim di masyarakat luas. Sasaran 
operasional diatas membutuhkan teknologi yang 
mahal. Tidak sekedar memiliki kapal, tetapi 
kapal yang up to date dengan permintaan abad 
21, baik dari segi ekonomi maupun legal; tidak 
sekedar memiliki peralatan, tetapi peralatan 
modern sehingga memberikan hasil yang akurat 
dan menjamin keselamatan selama berlayar.

Ini membutuhkan anggaran belanja yang 
besar dan mencurahkan daya upaya yang 
konsekwen. Sedangkan kita tahu bahwa 
Indonesia adalah negara yang kompleks, kerap 
dilanda guncangan ekonomi dan sosial, serta 
telah mengakar orientasi kontinentalnya. 
Konsensus dan dukungan masyarakat dalam 
melihat maritim sebagai bagian vital bagi 
kemakmuran dan keamanan nasional sangat 
menentukan kesuksesan Poros Maritim 
Dunia. Dalam hal ini, pemerintah bertugas 
menjelaskan seberapa pentingnya pelayaran 
dan eksplorasi maritim bagi kepentingan 
nasional Indonesia, mengapa domain ini harus 
lebih diprioritaskan dibandingkan kepentingan 
lainnya, dan apa resiko yang dihadapi jika 
tidak dijalankan.12 Jika pemerintah berhasil 
meyakinkan masyarakat luas, kedepannya 
akan lebih mudah mengalokasikan resources, 
terutama ketika dihadapkan pada kemunculan 
isu dan peristiwa tertentu yang berpotensi 
menginterupsi atau bahkan mengorbankan 
pencapaian kepentingan maritim.

Terakhir, selama proses tersebut, Indonesia 
harus senantiasa mengevaluasi lingkungan 
strategis. Tidak semua situasi, isu, fakta, 
tren, maupun ancaman yang sedang terjadi 
dalam sistem internasional harus ditanggapi 
atau menjadi urusan Indonesia. Jika harus 
merespon seluruh perkembangan yang ada, 
Indonesia hanya akan menghabiskanresources 
untuk hal-hal yang tidak tahu manfaatnya atau 
di luar kerangka kepentingan nasional. Evaluasi 
ini juga penting untuk membantu menentukan 
respon; instrumenapa yang tepat untuk 
digunakan dalam melindungi atau mencapai 
suatu kepentingan.13 Salah menggunakan 
instrumen dapat berdampak melesetnya 
sasaran kepentingan.

Evaluasi ini tidak dapat dilakukan hanya 
sesekali waktu, melainkan terus menerus 
oleh karena karakteristik lingkungan strategi 
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adalah dinamis. Ada kalanya perkembangan 
tak terduga muncul sehingga membutuhkan 
penyesuaian atau bahkan perubahan strategi, 
meskipun modifikasi tersebut tidak boleh 
terlalu signifikan sehingga justru membuat 
keseluruhan strategi yang lebih besar menjadi 
tidak berlaku.14 Tetapi yang jelas, jika Indonesia 
tidak menganalisa atau memprediksi lingkungan 
strategis, maka perkembangan yang sedang 
berlangsung atau tindakan yang Indonesia ambil 
justru berpotensi, tanpa disadari, menghantam 
kepentingan nasional Indonesia sendiri. 
Sehingga, penting untuk senantiasa mengamati 
dan menelaah kepentingan negara-negara dan 
situasi internasional yang bersentuhan dengan 
kepentingan Indonesia, dengan catatan, 
perkembangan yang perlu direspon hanyalah 
apabila perkembangan tersebut memberi 
keuntungan untuk percepatan tercapainya 

Poros Maritim Dunia, atau sebaliknya, jika 
menghambat kesuksesannya.

Penutup

Jalan Indonesia menuju Poros Maritim Dunia 
di era globalisasi masih panjang. Kekuatan 
maritim manapun menempuh waktu lama 
dan usaha yang tidak mudah, begitupun 
dengan Indonesia yang baru berangkat maju 
di tengah sistem yang sudahwell-established. 
Dalam proses merealisasikan visi tersebut, 
sudah pasti banyak tantangan yang muncul 
dari eksternal maupun internal, tetapi bukan 
tidak ada peluang. Sepanjang Indonesia 
menyusun rancangan kebijakan dan strategi 
maritim yang terarah dengan tepat, Indonesia 
dapat mengatasi hambatan-hambatan dalam 
merealisasikan Poros Maritim Dunia.
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