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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera
Om Swasti Astu
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya
Majalah Triwulan Lemhannas RI “Swantara” Edisi 15 Bulan Desember 2015,
kembali hadir ditengah-tengah para pembaca setia.
Pembaca yang budiman, pada edisi ke 15 ini, redaksi sengaja mengangkat
Tema “Budaya Maritim Membuka Kembali Jalan Menuju Laut” sebagai salah
satu upaya untuk mendukung sepenuhnya mewujudkan Indonesia sebagai
Poros Maritim Dunia, seperti yang digagas oleh Presiden Joko Widodo.
Tidak berbeda dengan edisi sebelumnya, pada edisi ke 15 ini, redaksi
kembali menghadirkan wawancara ekslusif dengan Kepala Staf Angkatan
Laut (KASAL) Laksamana Ade Supandi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) RI GKR Hemas, pemangku kebijakan, arkeolog dan antropolog,
pengamat sosial budaya untuk mengulas tuntas apa yang dimaksud dengan
Budaya Maritim Indonesia sebagai modal utama untuk mengukuhkan
Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Redaksi menyadari jika tulisan yang disajikan dalam Majalah
Swantara edisi kali ini jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kami tetap
mengharapkan kritikan dan masukan demi eksistensi dan kemajuan dari
karya jurnalistik yang akan kami sajikan di edisi mendatang. Tak lupa kami
mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para penulis yang
berkenan untuk meluangkan waktu menulis pada rubrik opini.
Semoga, Majalah Swantara Edisi 15 senatiasa hadir dihati para pembaca..
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera
Om Shanti Shanti Shanti Om

Pemimpin Redaksi
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Suara Pembaca

Dear Tim Redaksi Majalah Swantara

YTH Tim Redaksi Majalah Swantara

Salam Tim Redaksi

Sebagai pembaca setia Majalah
Swantara, saya mengusulkan
jika Lemhannas RI membuka
Laboratorium Bahasa Asing, sehingga
mampu meningkatkan kemampuan
bahasa asing kepada para karyawan
di lingkungan kerja Lemhannas RI.
Demikian usulan dari saya, semoga
menjadi pertimbangan. (Nia Outsourcing Humas)

Saya mengusulkan kepada
redaksi agar dibuatkan kolom
konsultasi kesehatan di Majalah
Swantara. Terima kasih. (Fira - Humas)

Saya mengusulkan kepada
Lemhannas RI untuk dibuatkan
sanggar tari dan kebudayaan lainnya
yang diperuntukan kepada keluarga
besar Lemhannas Ri. Terima kasih.
(Mona - Humas)

Rencana Jadwal Kegiatan
Lemhannas RI 2016:
DEPUTI TAPLAI:
A. 14 JANUARI: KONSOLIDASI TAPLAI.
B. TAPLAI REALESTATE MINGGU KE 4.
C.TAPLAI BNI 3 HARI MINGGU KE 3.
D. 29 FEBRUARI S.D 6 MARET: TAPLAI KE BENGKULU.
E. 13 S.D 14 MARET: TAPLAI KE KALTIM.
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Sejarah

Bangsa Pelaut yang
Ingin “Pulang” Ke Lautan
Peneliti dari London University, Robert Dick-Read telah membuka mata
dunia atas kehebatan pelaut-pelaut Nusantara pada masa prasejarah hingga
masa Kerajaan-Kerajaan Maritim telah berhasil menguasai perairan dan tampil
sebagai penjelajah samudera sejak 1.500 tahun lampau. Peristiwa ini jauh sebelum Cheng Ho dan Colombus membuat sejarah pelayaran fenomenal. Para
penjelajah laut Nusantara sudah melintasi sepertiga bola dunia, bahkan sebelum kedatangan orang-orang Eropa ke tanah air pada paruh pertama abad XVI.
Berikut adalah kilasan singkat akan kejayaan Kerajaan Maritim dan Pola Kebijakan Penguasa akan kemaritiman Indonesia:

Kerajaan Maritim
Nusantara

Masa Prasejarah
Sejarah mencatat bangsa Indonesia telah berlayar jauh dengan kapal
bercadik, mereka telah mampu berlayar ke Utara, lalu ke Barat memotong
lautan Hindia hingga Madagaskar dan
berlanjut ke Timur hingga Pulau Paskah. Dengan kian ramainya arus pengangkutan komoditas perdagangan
melalui laut, kemudian mendorong
munculnya kerajaan-kerajaan di Nusantara yang bercorak maritim dan
memiliki armada laut yang besar.
Sejarah
juga
menyebutkan
jika nenek moyang kita berasal dari
bangsa Austronesia dan pertama kali
menginjakkan bumi Nusantara sejak
kira-kira 2000 tahun SM, dimana masa
itu termasuk dalam Zaman Neolitikum
yang memiliki dua sub kebudayaan
dan dua jalur penyebaran.
Berdasarkan hasil penelitian, disebutkan luasnya daya jelajah bangsa
Austronesia, (dari Madagaskar di Barat
dan Pulau Paskah di Timur, dan dari
Formosa di Utara sampai Selandia Baru
di Selatan), sehingga dapat ditarik kesimpulan, jika wilayah Indonesia adalah
etape kedua dari perpindahan bangsa
Austronesia selanjutnya. Tidak hanya
itu saja, jika penyebaran nenek moyang bangsa Indonesia dapat mencapai
pulau-pulau yang berjarak sangat jauh
dari asal mereka yang terpisahkan oleh
lautan yang luas, dapat dipastikan jika
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gara, pernyataan ini diperkuat dengan
ditemukannya berbagai cetakan yang
dipakai sebagai alat untuk pengecoran perunggu, yakni bahan baku untuk
membuat nekara.
Penemuan itu juga menunjukan
bahwa Bangsa Indonesia merupakan
bagian dari jaringan lalu lintas pelayaran dan perdagangan Asia Tenggara,
sebagai produsen ataupun konsumen,
dan pada saat itu kepulauan di Indonesia sudah berkembang kelompok masyarakat dengan pranata sosialnya yang
berfungsi sebagai alat pengatur pergaulan bermasyarakat (N.J. Krom, 1931).

mereka saat itu sudah memiliki peralatan yang dipergunakan menyeberangi laut, yakni perahu.
Fakta-fakta di atas kemudian
menyatakan jika nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa pelaut,
dengan balutan budaya maritim sebagai kekayaan lokal yang asli mereka
miliki. Bukti pendukung lainnya, mereka memiliki pengetahuan yang cukup tinggi tentang laut, angin, musim,
bahkan ilmu falak (perbintangan) sebagai pengetahuan untuk bernavigasi
(Glover, 1989).
Selain itu, beberapa peninggalan
prasejarah yang ditemukan juga sebagai petunjuk jika bangsa Indonesia
adalah bangsa pelaut yang terbiasa
melakukan aktivitas pelayaran antar
pulau, bahkan juga menjalin perdagangan dengan bangsa asing lainnya. Petunjuk itu berupa penemuan
nekara perunggu. Berdasarkan hasil
penelitian Heger, disebutkan adanya berbagai jenis nekara tipe lokal
yang terdapat di daerah daratan Asia
Tenggara (Kartodirdjo et.al, Sejarah
Nasional I,2). Nekara tersebut dibawa
oleh suku-suku pendatang yang memasuki kepulauan di Indonesia. Tetapi
ada juga sebagian menyebutkan jika
nekara tersebut berasal dari Indonesia
dan kemudian dibawa atau diperdagangkan ke daerah lain di Asia Teng-

Dalam buku “Sejarah Maritim
Indonesia” karya Hakim Benardie SP
(2003) disebutkan berbagai catatan
dan gambaran sejarah perkembangan
infrastruktur kemaritiman berupa rute
pelayaran, perdagangan, serta kegiatan pembangunan galangan kapal
dari kerajaan-kerajaan besar Nusantara yang menitikberatkan pada pembangunan kekuatan maritim.
Buku itu juga menyatakan jika
setiap kerajaan atau negara maritim di
Nusantara memiliki strategi pembangunan kekuatan sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, dan
infrastruktur kebaharian masing-masing (terutama industri kapal perahu,
pelabuhan, dan kota pantai). Berikut
gambaran singkat tentang beberapa
Kerajaan Maritim Nusantara yang berhasil menorehkan tinta emasnya:

Sejarah
archive.kaskus.co.id

Selat Malaka dan Selat Sunda, kemudian menjadikan Sriwijaya sebagai
otoritas pengendali rute perdagangan
rempah dan perdagangan lokal yang
mengenakan bea dan cukai atas setiap kapal yang lewat. Selain itu, Sriwijaya juga mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya yang berasal dari jasa
pelabuhan dan gudang perdagangan
yang melayani pasar Tiongkok dan India.
Bahkan pada catatan sejarah
dari Arab mengungkapkan jika Sriwijaya disebut dengan nama Sribuza.
Pada tahun 955 M, Al Masudi, seorang musafir (pengelana) sekaligus
sejarawan Arab klasik menulis catatan
tentang Sriwijaya. Dalam catatan itu,
digambarkan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan besar yang kaya raya,
dengan tentara yang sangat banyak.
Disebutkan kapal yang tercepat kala
itu, bahkan dalam waktu dua tahun
pun tidak cukup untuk mengelilingi
seluruh pulau wilayahnya. Hasil Bumi

Kerajaan Sriwijaya
690- 1030 M
Pada era Kerajaan Sriwijaya, Majapahit hingga Kesultanan Demak
dan Malaka, Nusantara tampil sebagai
kekuatan besar yang disegani negara
di kawasan Asia dan dunia. Sebagai
kerajaan maritim yang kuat di Asia
Tenggara, Kerajaan Sriwijaya (6831030 M) telah mendasarkan politik
kerajaannya pada penguasaan alur
pelayaran dan jalur perdagangan serta menguasai wilayah-wilayah strategis yang digunakan sebagai pangkalan kekuatan laut. Kekuasaannya
ditandai dengan perdagangan internasional melalui Selat Malaka, melalui
jalur perdagangan internasional dari
Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa.
Pada zamannya, Sriwijaya juga
menerapkan politik ekspansi untuk
menganeksasi kerajaan lain di Sumatera. Hal ini dilakukan Sriwijaya secara
intensif di abad ke 7, yaitu pada tahun
690 M, bukti ini kemudian diperkuat
dengan penemuan prasasti dari Kerajaan Sriwijaya, yang semuanya ditulis

dengan huruf Pallawa dan dalam bahasa Melayu kuno.
Sebagai kerajaan maritim, Kemaharajaan Sriwijaya yang bercirikan
kerajaan maritim yang mengandalkan
hegemoni kekuasaan yang bertumpu
pada kekuatan armada laut sebagai
upaya penguasaan alur pelayaran,
jalur perdagangan, menguasai dan
membangun beberapa kawasan strategis sebagai pangkalan armadanya,
kesemua itu bertujuan untuk mengawasi, melindungi kapal-kapal dagang,
memungut cukai, serta untuk menjaga wilayah kedaulatan dan kekuasaannya (Pramono, 2005).
Dalam catatan sejarah dan bukti
arkeologi yang ada, pada abad ke-9
Sriwijaya dikatakan telah melakukan
kolonisasi di hampir seluruh kerajaan-kerajaan Asia Tenggara, antara
lain: Sumatera, Jawa, Semenanjung
Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam,
dan Filipina (Rasul, 2003).
Oleh karenanya, penguasaan atas

Sriwijaya adalah kapur barus, kayu
gaharu, cengkeh, kayu cendana, pala,
kapulaga, gambir dan beberapa hasil
bumi lainya (Wade, 2009).
Setelah keruntuhan Kerajaan Sriwijaya, di Pulau Sumatra kemudian
bermunculan kerajaan maritim lainnya. Kerajaan tersebut berdiri pada
tahun 1300 M, sebut saja Samudra,
Perlak, Paseh, dan Lamuri (Aceh).
Kerajaan-kerajaan pelabuhan maritim ini kesemuanya mengandalkan
kehidupannya pada perdagangan di
Selat Malaka.
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Sejarah
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suki kawasan ini.
Prasasti Canggu yang berangka tahun 1358 M mengungkapkan
sebanyak 78 titik perlintasan berupa
tempat perahu penyeberangan di dalam negeri (mandala Jawa). Prasasti
dari masa Majapahit menyebutkan
berbagai macam pekerjaan dan spesialisasi karier, mulai dari pengrajin
emas dan perak, hingga penjual minuman, dan jagal atau tukang daging.
Meskipun banyak di antara pekerjaan-pekerjaan ini sudah ada sejak
zaman sebelumnya.
Kemakmuran Majapahit didu-

Kerajaan Majapahit
1293 - 1500 M
Menurut Krom, disebutkan pula
selain Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit juga menorehkan gelar yang
sama, yakni sebagai kerajaan maritim
tangguh yang berkuasa di laut. Kerajaan Majapahit memiliki kekuatan armada laut yang besar. Bahkan pada tahun 1377, Majapahit pernah mengirim
suatu ekspedisi untuk menghukum
raja-raja di Palembang dan Sumatera.
Majapahit juga menjalin hubungan
perdagangan dengan Campa, Kampuchea, Siam Birma bagian Selatan, dan
Vietnam serta tercatat pernah mengirim dutanya ke Tiongkok (Ricklefs,
1989).
Pada saat masa kejayaan Majapahit yang terjadi sekitar tahun 1350
M, Kerajaan Samudera Pasai di Aceh
yang beragama Islam bersekutu dengan Majapahit, sebagai siasat untuk
mengamankan diri terhadap Siam
yang daerahnya meliputi jazirah Malaka dan mengamankan perdagangan
dengan Tiongkok.
Raja yang terkenal dari Majapahit
adalah Hayam Wuruk, atau yang juga
disebut Rajasanagara, dirinya memerintah Majapahit dari tahun 1350 hingga 1389 M. Pada masanya Majapahit
juga mencapai puncak kejayaannya
dengan bantuan mahapatihnya, Gajah Mada. Di bawah perintah Gajah
Mada (1313-1364), Majapahit kemudian berhasil menguasai lebih banyak
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wilayah melalui Sumpah Palapa-nya.
Berdasarkan serat Kakawin Negarakertagama pupuh XIII-XV disebutkan daerah kekuasaan Majapahit
sendiri meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi,
Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku,
Papua, Tumasik (Singapura) dan sebagian Kepulauan Filipina. Selain melancarkan serangan dan ekspedisi militer,
Majapahit juga menempuh jalan diplomasi dengan menjalin persekutuan dengan kerajaan lain.
Kakawin Nagarakretagama yang
disusun pada tahun 1365 M juga
menyebutkan budaya keraton yang
dimiliki Majapahit, bersifat adiluhung,
anggun, dan canggih, dengan cita
rasa seni dan sastra yang halus dan
tinggi, serta sistem ritual keagamaan
yang rumit. Sang pujangga kemudian
melukiskan bahwa Kerajaan Majapahit
sebagai pusat mandala raksasa yang
membentang dari Sumatera ke Papua,
daerahnya mencakup Semenanjung
Malaya dan Maluku. Meskipun penguasa Majapahit memperluas kekuasaannya pada berbagai pulau dan
kadang-kadang menyerang kerajaan
tetangga, perhatian utama Majapahit nampaknya adalah mendapatkan
porsi terbesar dan mengendalikan
perdagangan di kepulauan Nusantara.
Pada saat inilah pedagang muslim dan
penyebar agama Islam mulai mema-

ga karena dua faktor. Faktor pertama
yakni lembah Sungai Brantas dan
Bengawan Solo di dataran rendah
Jawa Timur utara sangat cocok untuk
pertanian padi. Pada masa jayanya
Majapahit juga membangun berbagai
infrastruktur irigasi, sebagian dengan
dukungan pemerintah. Faktor kedua
adalah pelabuhan-pelabuhan Majapahit di Pantai Utara Jawa mungkin sekali berperan penting sebagai pelabuhan pangkalan untuk mendapatkan
komoditas rempah-rempah Maluku.
Pajak yang dikenakan pada komoditas
rempah-rempah yang melewati Jawa
merupakan sumber pemasukan penting bagi Majapahit.
Tidak hanya itu saja, Negarakertagama juga menyebutkan bahwa
kemasyhuran penguasa Wilwatikta
telah menarik banyak pedagang asing, di antaranya pedagang dari India,
Khmer, Siam, dan China. Pajak khusus
dikenakan pada orang asing terutama yang menetap semi-permanen di
Jawa dan melakukan pekerjaan selain
perdagangan internasional. Majapahit memiliki pejabat sendiri untuk
mengurusi pedagang dari India dan
Tiongkok yang menetap di ibu kota
kerajaan maupun berbagai tempat
lain di wilayah Majapahit di Jawa. Kejatuhan Majapahit diikuti munculnya
Kesultanan Demak.
Buku itu juga menyatakan jika

Sejarah
setiap kerajaan atau negara maritim di
Nusantara memiliki strategi pembangunan kekuatan sosial ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, dan
infrastruktur kebaharian masing-masing (terutama industri kapal perahu,
pelabuhan, dan kota pantai). Berikut
gambaran singkat tentang beberapa
Kerajaan Maritim Nusantara yang berhasil menorehkan tinta emasnya:

Kesultanan Demak
1475–1548 M
Kesultanan Demak atau Kerajaan
Demak adalah kerajaan Islam pertama
dan terbesar di Pantai Utara Jawa (“Pasisir”). Menurut adat dan tradisi Jawa,
Demak sebelumnya merupakan kadipaten yang merupakan bagian dari
Kerajaan Majapahit, kemudian muncul sebagai kekuatan baru mewarisi
legitimasi dari kebesaran Majapahit.
Kerajaan ini kemudian tercatat
sebagai pelopor penyebaran agama
Islam di Pulau Jawa dan Indonesia.
Walau kerajaan ini tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran akibat terjadinya perebutan
kekuasaan di antara kerabat kerajaan.
Pada tahun 1568, kekuasaan Demak
beralih ke Kerajaan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir. Salah satu
peninggalan bersejarah Kerajaan Demak ialah Mesjid Agung Demak, yang
menurut tradisi didirikan oleh Walisongo.
Lokasi Keraton Demak, yang
pada masa itu berada di tepi laut, berada di Kampung Bintara atau Bintoro,
saat ini telah menjadi Kota Demak di
Jawa Tengah. Sebutan kerajaan pada
periode ketika beribu kota di sana
dikenal sebagai Demak Bintara. Pada
masa raja ke-4 ibu kota dipindahkan
ke Prawata atau Prawoto dan untuk
periode ini kerajaan disebut Demak
Prawata.
Raja Demak yang terkenal pada
masa itu adalah Trenggana, dirinya
berjasa atas penyebaran Islam di Jawa
Timur dan Jawa Tengah. Di bawah
kepemimpinannya, Demak berhasil
menguasai daerah-daerah Jawa lain-

nya seperti merebut Sunda Kelapa
dari Pajajaran serta menghalau Tentara Portugis yang akan mendarat di
sana (1527), Tuban (1527), Madiun
(1529), Surabaya dan Pasuruan (1527),
Malang (1545), dan Blambangan, Kerajaan Hindu terakhir di ujung Timur
Pulau Jawa (1527, 1546). Trenggana
meninggal pada tahun 1546 dalam
sebuah pertempuran menaklukkan
Pasuruan, dan kemudian digantikan
oleh Sunan Prawoto. Salah seorang
panglima perang Demak kala itu adalah Fatahillah, pemuda asal Pasai (Sumatera), yang juga menjadi menantu
Raja Trenggana.
Sementara Maulana Hasanuddin,
Putera Sunan Gunung Jati diperintah
oleh Trenggana untuk menundukkan Banten Girang. Kemudian dari
keturunan Maulana Hasanudin menjadikan Banten sebagai kerajaan mandiri. Sedangkan Sunan Kudus merupakan Imam di Masjid Demak juga
pemimpin utama dalam penaklukan
Majapahit sebelum pindah ke Kudus.
Kerajaan Demak memiliki dua pelabuhan, yaitu: pelabuhan niaga terletak
di sekitar Bonang (Demak) dan pelabuhan militer berada di sekitar Teluk
Wetan (Jepara).

mitan akan sejarah awal Malaka terutama hubungannya dengan perkembangan agama Islam di Malaka serta
rentang waktu dari pemerintahan
masing-masing Raja Malaka. Mulanya Islam belum menjadi agama bagi
masyarakat Malaka, namun searah
dengan perkembangan berikutnya
Islam kemudian menjelma menjadi
bagian dari kerajaan ini yang ditunjukkan oleh gelar sultan yang disandang
oleh penguasa Malaka berikutnya.
Sampai tahun 1435, Kesultanan
Malaka telah menjalin hubungan dekat
dengan Dinasti Ming, armada Ming ini
berperan penting untuk mengamankan jalur pelayaran Selat Malaka yang
sebelumnya sering diganggu oleh
adanya kawanan perompak dan bajak laut. Di bawah perlindungan Ming,
Malaka berkembang menjadi pelabuhan penting di pesisir barat Semenanjung Malaya yang tidak dapat disentuh
oleh Majapahit dan Ayutthaya. Namun
seiring berubahnya kebijakan luar negeri Dinasti Ming, kawasan ujung tanah
ini terus diklaim oleh Siam sebagai bagian dari kedaulatannya sampai Malaka
jatuh ke tangan Portugal, dan setelah
takluknya Malaka, kawasan Perlis, Kelantan, Terengganu dan Kedah kemu-

Kesultanan Malaka
1405–1511 M
Kesultanan Malaka adalah sebuah Kerajaan Melayu yang pernah
berdiri di Malaka, Malaysia. Kerajaan
ini didirikan oleh Parameswara, kemudian mencapai puncak kejayaan pada
abad ke 15 dengan menguasai jalur
pelayaran Selat Malaka, sebelum ditaklukan oleh Portugal tahun 1511. Kejatuhan Malaka ini menjadi pintu masuknya kolonialisasi Eropa di kawasan
Nusantara.
Kesultanan ini tidak meninggalkan bukti arkeologis yang cukup untuk dapat digunakan sebagai bahan
kajian sejarah, namun keberadaan
kerajaan ini dapat diketahui melalui
Sulalatus Salatin dan kronik Cina masa
Dinasti Ming. Dari perbandingan dua
sumber ini masih menimbulkan keru-

dian berada dalam kekuasaan Siam.
Sulalatus Salatin juga menggambarkan kedekatan hubungan Malaka
dengan Pasai, hubungan kekerabatan
ini dipererat dengan adanya pernikahan putri Sultan Pasai dengan Raja
Malaka dan kemudian Sultan Malaka
pada masa berikutnya juga turut memadamkan pemberontakan yang terjadi di Pasai. Ma Huan, juru tulis Cheng
Ho, menyebutkan adanya kemiripan
adat-istiadat Malaka dengan Pasai
serta kedua kawasan tersebut telah
menjadi tempat pemukiman Komunitas Muslim di Selat Malaka. Sementara
kemungkinan ada ancaman dari Jawa
dapat dihindari, terutama setelah Sultan Mansur Syah membina hubungan
diplomatik dengan Batara Majapahit
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yang kemudian meminang dan menikahi putri Raja Jawa tersebut. Selain
itu sekitar tahun 1475 di Jawa juga
muncul kekuatan Muslim di Demak
yang nanti turut melemahkan hegemoni Majapahit atas kawasan yang
mereka klaim sebelumnya sebagai
daerah bawahan. Adanya keterkaitan
Malaka dengan Demak terlihat setelah
jatuhnya Malaka kepada Portugal, tercatat ada beberapa kali pasukan Demak mencoba merebut kembali Malaka dari tangan Portugal.
Pada masa pemerintahan Sultan
Mudzaffar Syah, Malaka melakukan
ekspansi di Semenanjung Malaya
dan pesisir Timur Pantai Sumatera,
setelah sebelumnya berhasil mengusir serangan Siam. Di mulai dengan
menyerang Aru yang disebut sebagai
kerajaan yang tidak menjadi muslim dengan baik. Penaklukan Malaka
atas kawasan sekitarnya ditopang
oleh kekuatan armada laut yang kuat
pada masa tersebut serta kemampuan
mengendalikan orang laut yang tersebar antara kawasan pesisir timur Pulau
Sumatera sampai Laut Cina Selatan.
Orang laut ini berperan mengarahkan
setiap kapal yang melalui Selat Malaka
untuk singgah di Malaka serta menjamin keselamatan kapal-kapal itu
sepanjang jalur pelayarannya setelah
membayar cukai di Malaka.
Di bawah pemerintahan raja
berikutnya yang naik tahta pada ta-
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hun 1459, Sultan Mansur Syah, Melaka menyerbu Kedah dan Pahang,
dan menjadikannya Negara Vassal. Di
bawah sultan yang sama, Kampar dan
Siak juga takluk. Sementara kawasan
Inderagiri dan Jambi merupakan hadiah dari Batara Majapahit untuk Raja
Malaka. Sultan Mansur Syah kemudian digantikan oleh putranya Sultan
Alauddin Syah namun memerintah
tidak begitu lama karena diduga ia
diracun sampai meninggal dan kemudian digantikan oleh putranya Sultan
Mahmud Syah.
Hingga akhir abad ke-15 Malaka
telah menjadi kota pelabuhan kosmopolitan dan pusat perdagangan dari
beberapa hasil bumi seperti emas, timah, lada, dan kapur. Malaka muncul
sebagai kekuatan utama dalam penguasaan jalur Selat Malaka, termasuk
mengendalikan kedua pesisir yang
mengapit selat itu. Malaka pernah
menjelma sebagai saingan baru bagi
Kerajaan Samudra Pasai (Adam, 1999).

Masa Kolonialisme
1800-1945 M
Pada zaman kolonialisme, pandangan
kemaritiman
kemudian
bergeser kepada continental-oriented.
Dimana kebiasaan ini kemudian berpengaruh hingga tingkat pemerintah
hingga dewasa ini, kebijakan-kebijakan yang diambil lebih terfokus kepada continental oriented. Sementara
maritime power atau kekuatan maritim
mendapatkan porsi perhatian yang
lebih sedikit. Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan letak geografis dan ekologis Indonesia.
Jika ditengok dari sejarah, sebenarnya tidak ada pengaruh besar yang
dibawa dari luar untuk membentuk
semangat maritim bangsa pada masa
prakolonial. Pasalnya orientasi maritim
sendiri justru datang dari bangsa kita
sendiri. Hal ini seperti diungkap oleh
Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, Profesor Djuliati Suroyo. Prof
Djuliati mengatakan sejak awal, niat
VOC berfokus pada perdagangan. Untuk itu, dibutuhkan hasil pertanian agar
dapat diekspor sebanyak-banyaknya
dan didapat semurah-murahnya untuk
mengeruk keuntungan maksimal. Oleh
sebab itu, kemudian VOC menerapkan
strategi untuk memaksa petani-petani
(Jawa) menanam komoditi yang laku
dan memonopoli perdagangan yang
ada pada saat itu, strateginya :
Pertama, monopoli perdagangan yang ditetapkan VOC membuat
armada laut VOC menjaga laut-laut
termasuk di dalamnya menguasai
pelabuhan nusantara untuk menghindari terjadinya perdagangan antara
raja-raja Nusantara dengan pedagang
asing, terutama sekali yang berasal
dari Portugis dan Spanyol. Raja-raja
Nusantara hanya diperbolehkan berdagang dengan Belanda dan pedagang
lain yang sudah mendapat izin dari
VOC. Dengan penjagaan laut yang
ketat menyebabkan rakyat tidak dapat
melaut dengan bebas karena laut-laut
dijaga oleh kapal-kapal Belanda.
Kedua, kewajiban menggarap
tanah dan menanam tanaman yang
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telah ditentukan dan komoditi yang
menguntungkan bagi kolonial, seperti gula (tebu), kopi, dan nila, selanjutnya komoditi tersebut hanya untuk
dijual kepada VOC dengan harga mahal. VOC memaksa orang Jawa menjadi produsen pertanian, tetapi tidak
memberi kesempatan kepada mereka
untuk berdagang karena perdagan-

nentuan batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur
dari garis yang menghubungkan
titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia. Ketentuan-ketentuan tersebut
di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan Undang-undang”.
Sementara hak atas lautan antara

Era Orde Lama
1945-1965
gan dimonopoli oleh VOC. Dengan
demikian, VOC menguasai perdagangan dan pelayaran, sedangkan orang
Indonesia menjadi petani kuli.
Ketiga, ekspansi VOC bersamaan
dengan hancurnya aktivitas maritim.
Di Jawa, politik Sultan Agung yang
menutup seluruh pelabuhan-pelabuhan di Jawa dan hanya membuka Jepara sebagai pelabuhan utama menyebabkan kematian perdagangan laut
orang Jawa.
Keempat, kebijakan contingenten yang mewajibkan seluruh rakyat
untuk menyerahkan hasil bumi sebagai pajak. Kewajiban-kewajiban
ini membuat tenaga rakyat tersedot
pada bidang agraris, sehingga aktivitas maritim lambat laun mulai ditinggalkan.
Kebijakan-kebijakan tersebut di
atas, berperan besar dalam menggeser
orientasi bangsa yang semulanya berorientasi kepada maritim, akibat ambisi
Belanda untuk mendapat keuntungan
dari produksi perkebunan, tenaga
rakyat banyak tersedot ke bidang
agraris. Tak beda dengan sistem kerja
paksa yang dipimpin oleh Daendels
ini juga menyedot banyak tenaga
rakyat. Sistem kerja paksa sendiri ditujukan untuk melawan atau menghalau
serangan Inggris. Untuk itu, Belanda
harus membangun benteng pertahanan. Salah satu caranya adalah dengan
membangun jalan Anyer-Panarukan
agar mempermudah gerakan pasukan
Belanda. Ribuan pribumi, dikerahkan
untuk proyek pembangunan jalan,
benteng pertahanan, dan jaringan logistik Pemerintah Hindia Belanda.

Pada zaman pemerintahan Ir
Soekarno sebagai presiden selalu terkumandang semangat maritim, namun dalam implementasi kebijakan
pembangunan khusus di bidang laut
sepertinya tidak menjadi prioritas.
Pada masa pemerintahan setelah kemerdekaan, bentuk kepulauan negara
Indonesia tetap ingin dipertahankan. Karena menurut Ordonansi 1939,
batas laut teritorial Indonesia hanya
sepanjang 3 mil laut sehingga pulau-pulau di Indonesia terpisah-pisah
oleh laut internasional. Pada tanggal
13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan Deklarasi Juanda. Deklarasi tersebut menyatakan
bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang tidak terpisahkan secara lautan dan daratan dengan bunyi
sebagai berikut.
“Bahwa segala perairan di
sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk
daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang
luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada
wilayah daratan Negara Republik
Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada
perairan nasional yang berada di
bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia.
Lalu lintas yang damai di perairan
pedalaman ini bagi kapal-kapal
asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/
mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Pe-

pulau-pulau diperjuangkan di tingkat
internasional, pemerintah pada tahun
1960 mengeluarkan Undang-undang
Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang
Perairan Indonesia.
Soekarno pada National Maritime Convention (NMC) 1963 menyatakan bahwa “untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara
kuat, negara makmur, negara damai
yang merupakan national building
bagi negara Indonesia, maka harus
menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus memiliki armada
yang kuat.”
Pada masa Orde Lama, dilakukan nasionalisasi perusahaan maritim
Belanda antara lain Nederland Indonesie Steenkolen Handel Maatschappij (NISHM) Tanjung Priok, Verenigde
Prauwen Veeren (VPV) Jakarta, Nederlands Indonesische Scheepvaart Establisementen (n’ISE) Tanjung Priok,
Droogdok Maatschappij Tanjung
Priok, Radio-Holland Tanjung Priok,
Industrieele Maatschappij Palembang
(IMP), Palembang, Semarang DockWorks, dan Droogdok Maatschappij
Surabaya. Pemerintah juga membuat
Kementerian Perindustrian Maritim
pada tahun 1964 hingga 1966 melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1965 tentang Penyelenggaraan
dan Pengawasan Perindustrian Maritim. Tugas Kementerian ini adalah
mengurusi segala hal tentang industri
maritim terutama industri perhubungan laut.

SWANTARA NO. 15 TAHUN IV/DESEMBER 2015

13

Sejarah
jadi visi geopolitik, geostrategi, dan
geoekonomi untuk mewujudkan wawasan nusantara. Bersamaan dengan
momen ini, Presiden juga membentuk Dewan Kelautan Nasional (DKN)
melalui Keputusan Presiden No. 77
Tahun 1996 tentang: Dewan Kelautan
Nasional. DKN merupakan lembaga
yang mempunyai fungsi untuk merumuskan, memberikan pertimbangan,
dan melakukan koordinasi dalam pengelolaan kawasan laut Indonesia.

Era Reformasi
1998-Sekarang
Era Orde Baru
1966-1998
Pada masa Orde Baru (1967-1998),
pembangunan nasional semakin bercorak agraris yang ditandai bergantinya orientasi pembangunan maritim
bangsa Indonesia. Kebijakan pembangunan nasional lebih diarahkan ke
pembangunan berbasis daratan (land
based oriented development), bahkan
Indonesia dideklarasikan sebagai negara agraris penghasil produk rempahrempah dan produksi pertanian.
Namun, meskipun pemerintah
Orde Baru sangat bercorak agraris,
pada periode ini perjuangan bangsa
Indonesia untuk diakui sebagai negara kepulauan akhirnya memperoleh
legitimasi masyarakat internasional.
Setelah melalui perjuangan selama
perundingan tahun 1972-1982, tanggal 10 Desember 1982 The United
Nation Convention on the Law of the
Sea III (UNCLOS III) disepakati dan siap
untuk diratifikasi. Pada bab IV UNCLOS
1982 telah diakui adanya negara kepulauan beserta hak dan kewajibannya
dengan pengakuan perairan antar
pulau sebagai bagian dari kedaulatan negara kepulauan. Indonesia pun
meratifikasi konvensi ini dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985
tentang Pengesahan United Nations
Convention on the Law of the Sea.
Bagi Indonesia, ratifikasi ini mem-
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bawa implikasi yang sangat luas tidak
saja terhadap kepentingan nasional,
tetapi juga terhadap kepentingan internasional di perairan Indonesia. Penerapan konvensi ini dilakukan pada 16
November 1994 ketika Guyana menjadi negara ke-60 yang meratifikasi
konvensi (UNCLOS baru berlaku jika
minimal 60 negara meratifikasi, red).
Atas berlakunya penerapan UNCLOS,
secara bersamaan konsep kepulauan
dan peraturan penggunaan alur laut
kepulauan Indonesia pun diakui dunia
dan mulai diterapkan untuk kapal asing yang melintas. Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
UU No.6/ 1996 yang menjadi landasan
hukum yang mengatur wilayah perairan Indonesia, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan
di perairan Indonesia dalam rangka
pembangunan nasional berdasarkan
Wawasan Nusantara.
Di akhir masa Orde Baru, Presiden Soeharto mulai mengembangkan
sektor maritim dengan mencetuskan
Deklarasi Benua Maritim Indonesia
di Makassar tahun 1996. Deklarasi ini
merupakan tindak lanjut Konsep Pembangunan Benua Maritim Indonesia.
Pada tahun ini, pemerintah mengembangkan paradigma baru yang men-

Setelah Orde Baru atau Era Reformasi, Presiden Habibie mengikrarkan
Deklarasi Bunaken pada 26 September 1998 seiring dengan penetapan
”Tahun Bahari Indonesia”. Deklarasi ini
menjadi salah satu geliat pembangunan kelautan Indonesia untuk berusaha kembali mengeksplorasi manfaat potensi laut. Presiden BJ Habibie
pun mengganti DKN menjadi Dewan
Maritim Indonesia melalui Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor
161 Tahun 1999 Tentang Dewan Maritim Indonesia. DKN dinilai tidak sesuai
dengan perkembangan keadaan dan
perlu adanya revisi fungsi dewan ini.
Geliat pembangunan kelautan Indonesia semakin intens pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dengan adanya Keputusan Presiden
No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 yang menambahkan Menteri
Eksplorasi Laut dalam Kabinet Periode
1999-2004. Pengangkatan Menteri Eksplorasi Laut tersebut diikuti dengan
pembentukan Departemen Eksplorasi
Laut (DEL). Karena DPR dan berbagai pihak mengusulkan pergantian nama, nomenklatur Menteri Eksplorasi Kelautan
diganti menjadi Menteri Eksplorasi Laut
dan Perikanan berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. DEL pun berubah
menjadi Departemen Eksplorasi Laut
dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999
tanggal 1 Desember 1999.
Pengelolaan sektor kelautan yang
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memiliki potensi sangat besar, kemudian menjadi andalan dalam meningkatkan devisa negara. Pemerintah pun
gencar menyelenggarakan berbagai
kegiatan pariwisata kelautan untuk
menarik wisatawan asing diantara Sail
Indonesia yang dimulai sejak tahun
2000 hingga kini. Semangat dan komitmen untuk memajukan kemaritiman
Indonesia dilanjutkan di bawah pemerintah Presiden RI Megawati Soekarno
Putri dengan mendeklarasikan “Seruan
Sunda Kelapa”. Deklarasi tersebut mengajak kepada segenap bangsa Indonesia untuk membangun kekuatan di
laut. Atas usulan dari Dewan Maritim
Indonesia, Presiden Megawati Soekarno Putri menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 126 tahun 2001 yang menetapkan tanggal 13 Desember sebagai
“Hari Nusantara”.
Pada tahun 2002, pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak
dan Kewajiban Kapal dan Pesawat
Udara Asing dalam Melaksanakan Hak
Lintas Alur Laut Kepulauan melalui
Alur Laut Kepulauan. PP ini merupakan tindak lanjut atas keputusan
Komite Keselamatan Maritim (Maritime Safety Committee) International
Maritime Organization pada sidangnya ke 69 Tahun 1998 dengan Resolusi MSC. 72 (69) yang telah menerima

usulan Indonesia tentang Alur Laut
Kepulauan Indonesia.
Sementara itu, dengan perkembangan pembangunan kelautan Indonesia yang semakin mendapat perhatian
pemerintah, Dewan Maritim Indonesia
kemudian diganti dengan Dewan Kelautan Indonesia melalui Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2007 Tentang Dewan Kelautan
Indonesia. Nomenklatur Dewan Maritim Indonesia memiliki pengertian yang
terbatas sehingga tidak sesuai dengan
cakupan tugas dan fungsi yang dimiliki
oleh Dewan tersebut. Hingga kini, Dekin
menjadi dewan pertimbangan kebijakan
dalam masalah kelautan.
Kemudian, Presiden Joko Widodo menegaskan prioritasnya untuk
pengembangan ekonomi kelautan
Indonesia menjadi salah satu strategi mendasar sekaligus menandakan
momentum bangkitnya ekonomi
kelautan Indonesia. Sebagai negara
maritim, samudra, laut, selat dan teluk
sejatinya adalah masa depan peradaban, bila dapat ditransformasikan
menjadi nilai tambah ekonomi yang
perlu pula ditopang oleh kebijakan
pembangunan berbasis kelautan.
Momentum kebangkitan ekonomi
kelautan Indonesia yang ditandai dengan perubahan paradigma (paradigm
shift) pembangunan nasional, dari

land-based development menjadi maritime-based development, seyogyanya
dapat lebih memacu berbagai produk
kebijakan publik, infrastruktur, dan
sumberdaya finansial yang terintegrasi menunjang pembangunan maritim
yang digagas oleh presiden.
Melalui reorientasi pembangunan
dari basis daratan ke lautan, maka pelabuhan, armada pelayaran (transportasi
laut) akan lebih maju dan efisien, yang
selanjutnya akan membuat semua produk dari ekonomi daratan (pertanian
tanaman pangan, hortikultur, perkebunan, kehutanan, peternakan, bahan
tambang dan mineral, dan manufak-

tur) akan lebih berdaya saing, karena
biaya logistik akan lebih murah dan
pergerakan barang bakal lebih cepat.
Disisi lain, dengan memacu percepatan pengembangan pengembangan infrastruktur dan konektivitas
maritim, membangun tol laut, pelabuhan laut dalam (deep seaport), logistik, industri perkapalan, diyakini akan
mengurangi inefesiensi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing
produk dalam negeri.
Konektivitas maritim juga akan
memberikan
jaminan
kesatuan
ekonomi dan menekan disparitas harga serta kesenjangan ekonomi antar
wilayah, serta meningkatkan daya saing
produk-produk domestik, yang diikuti
dengan berkembangnya pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi baru .
Kita tentunya berharap langkah
strategis yang telah digagas dalam
mempercepat terwujudnya Indonesia
sebagai Poros Maritim Dunia. Dengan
pengembangan ekonomi kelautan
yang didukung percepatan terwujudnya poros maritim, diharapkan akan
menjadikan Indonesia tidak hanya
penonton dan menjadi pasar semata,
namun menjadi bagian penting dari
rantai produksi regional dan global (regional and global production chain) sehingga dapat meningkatkan daya saing
ekonomi Indonesia dengan bangsa lain.
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Budaya Maritim Membuka
Kembali Jalan Menuju Laut
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Pidato kenegaraan perdana
yang disampaikan Presiden Joko “Jokowi” Widodo ketika dilantik menjadi Presiden ke-7 Republik Indonesia
sarat dengan pandangan visioner
yang ingin menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Dengan
membangkitkan nuansa kejayaan
kelautan Indonesia dimasa lalu,
Presiden Jokowi secara tegas telah
menyampaikan realitas sosial budaya masyarakat kita yang selama ini
telah “memunggungi” laut, samudra,
dan teluk.
Untuk menjadi bangsa besar
kembali, Presiden mengajak seluruh
lapisan bangsa Indonesia mengembalikan kejayaan di laut (Jalasveva
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Jayamahe), dengan jiwa cakrawati
samudra dan jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan
hempasan ombak.
Indonesia sendiri merupakan
negara kepulauan terbesar di dunia
yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, dengan garis pantai sepanjang
95.181 km, dan luas wilayah lautan
yang mencapai 70% dari keseluruhan
wilayahnya. Pandangan visioner Presiden Jokowi tentang kemaritiman Indonesia adalah alarm pengingat bagi
Bangsa Indonesia bahwa kita mempunyai modal besar untuk menjadi
makmur dan berjaya karena geografis Indonesia sangat kaya akan unsur
kelautan.

Kejayaan Maritim Indonesia Masa
Lalu
Tentu kita tidak asing dengan
Kerajaan Majapahit (1293-1478) dan
Mahapatih Gajah Mada (1290-1364)
yang merupakan simbol betapa Nusantara di masa lampau sangat berjaya dengan kekuatan lautnya. Sebelum periode Kerajaan Majapahit, ada
Kerajaan Sriwijaya (683-1030) yang
juga dikenal memiliki pengaruh di kawasan Asia Tenggara. Kedua kerajaan
ini berkembang pesat karena adanya
harmonisasi pengelolaan sektor agraris dan sektor kelautan.
Mereka menyadari bahwa meskipun mereka mempunyai tanah yang
subur dan komoditi pertanian yang
melimpah, lautan di sekitar mereka
juga mempunyai potensi besar untuk perkembangan kemakmuran dan
pengaruh politik sampai ke wilayah
lainnya. Interaksi antar wilayah dan
kawasan melalui jalur perdagangan
laut dan pelayaran telah dilakukan
dengan saling bertukar komoditi. Hal
inilah yang menyebabkan penguasaan jalur laut menjadi faktor strategis
untuk peningkatan kemakmuran dan
pengaruh politik kerajaan-kerajaan
Nusantara di masa lampau.
Masyarakatnya didorong untuk
memproduksi komoditi pertanian
(sektor agraris), sementara pemerintahan kerajaan mendasarkan politiknya pada penguasaan jalur laut
untuk perdagangan dan pelayaran,
serta penguasaan pangkalan-pangkalan strategis. Wilayah pesisir sendiri
dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan dan menjaga relasi diplomasi
dengan kerajaan lainnya.
Hasilnya, kemakmuran dalam
negeri tercapai dengan adanya produksi dalam negeri dan pertukaran
komoditi. Karena aktivitas perekonomiannya yang kuat, kerajaan-kerajaan
tersebut (Sriwijaya dan Majapahit)
mempunyai pengaruh cukup kuat di
kawasan Asia Tenggara. Bahkan, Kerajaan Majapahit di bawah pimpinan
Gajah Mada dengan Sumpah Palapanya berhasil mempersatukan Nusantara dan mempunyai pengaruh kuat di
kawasan Asia Tenggara (Siam, Campa,
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Filipina), sebagian Asia Selatan (India),
dan kawasan Asia Timur (China).
Kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan
Kerajaan Majapahit tidak lepas dari
pengaruh kebudayaan nenek moyang
Nusantara pada zaman pra sejarah.
Sebelum Viking menjadi penguasa
lautan yang terkenal di Eropa (7901066), nenek moyang Nusantara pada
zaman prasejarah telah mengarungi
lautan hingga ke Madagaskar yang
berjarak 6.500 km. Fakta ini diperkuat
dengan publikasi peneliti Murray Cox
dalam jurnal Proceedings of the Royal Society B, yang menyatakan bahwa
orang Indonesia adalah nenek moyang penduduk Madagaskar.
Perahu cadik, yang tergambar
pada salah satu relief di Candi Borobudur, adalah bukti sejarah ketangguhan nenek moyang kita seperti
yang digambarkan pada nyanyian
“Nenek Moyangku Seorang Pelaut”.
Mereka mampu mengarungi Samudera Hindia dan mengeri arti penting
lautan untuk memenuhi kebutuhan
hidup dan berkomunikasi antar bangsa (Pramono, 2005), hingga hal tersebut menjadi bagian dari kebudayaan

bangsa ini di masa lalu.
Laut, tidak hanya dimaknai sebagai ruang aktivitas untuk memenuhi
kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai
ruang untuk mengembangkan kapasitas diri dan memajukan masyarakat
sehingga lahirlah budaya maritim.
Budaya adalah hasil akal budi, tidak
hanya berarti adat istiadat (seni),
tetapi juga perilaku dalam berpolitik, beraktivitas ekonomi, kehidupan
sehari-hari, dan bagaimana menjalin
hubungan dengan masyarakat lain.
Budaya maritim yang dikembangkan
nenek moyang kita di masa lalu menjadi bukti bahwa hasil akal budi yang
harmonis antara sektor agraris dan
sektor kelautan membawa kemakmuran dan kejayaan di Bumi Nusantara.
Pemaknaan terhadap laut itu
semakin lama semakin hilang ketika selama 3 abad Indonesia dikuasai
Kolonial Belanda dan dipaksa untuk
fokus pada sektor agraris. Perusahaan
dagang Belanda mengambil alih pengelolaan sektor strategis kelautan Nusantara dan memaksa pribumi untuk
bekerja kasar memenuhi komoditi
pertanian yang mereka inginkan.

Karena terlalu lama berkutat pada
pertanian, lambat laun Masyarakat Indonesia menjadi lupa pentingnya sektor kelautan. Meskipun masyarakat pesisir masih mempunyai tradisi kelautan
yang kuat, tetapi lambat laun, samudra,
selat, laut, dan teluk pun dipunggungi
oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Seperti yang diungkapkan Deputi IV Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan
Budaya Maritim Kemenko Maritim dan
Sumberdaya, Dr. Syafri Burhanudin,
bahwa selama ini Bangsa Indonesia
mengalami permasalahan bergesernya
transformasi pembelajaran visi bangsa,
dari visi maritim menjadi visi kontinental (daratan).
Potensi Besar Belum Dioptimalkan
Awal periode Kemerdekaan Indonesia adalah masa dimulainya bangsa
ini mengklaim kembali atas hak kelautan Nusantara. Djuanda Kartawidjaja merasa pengakuan masyarakat
internasional pada Ordonansi 1939
yang mengakui batas teritorial laut
sebuah negara sebesar 3 mil dari garis
pantai terendah, tidaklah adil bagi Indonesia. Jika Indonesia mengakuinya
SWANTARA NO. 15 TAHUN IV/DESEMBER 2015
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maka wilayah Indonesia
(pulau-pulaunya) akan terpisah-pisah oleh perairan
internasional (laut bebas).
Pada tahun 1957,
Djuanda mendeklarasikan
kepada masyarakat internasional bahwa segala
perairan yang ada di sekitar, di antara, yang menghubungkan pulau-pulau di
Indonesia adalah bagian
dari wilayah Indonesia.
Deklarasi ini dikenal dengan Deklarasi Djuanda
yang melahirkan konsep
wawasan nusantara.
Klausul dalam Deklarasi Djuanda pada tahun 1982
dimasukkan dalam United
Nations Covention on the
Law of The Sea (UNCLOS)
setelah melalui berbagai
pertentangan dari negara
lain. Dalam UNCLOS 1982
disebutkan, negara kepulauan (archipelagic state)
mempunyai hak garis pangkal kepulauan yang ditarik dari pulau atau karang
terluar negara kepulauan,
sehingga perairan yang berada di antara pulau-pulau
adalah laut teritorial negara
kepulauan.
Disisi lain, setiap negara mempunyai hak pemanfaatan Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) dan landas
kontinen. ini menjadikan
potensi teritorial laut Indonesia yang mencapai
70% dari total teritorial daratannya sangat melimpah.
Beragam potensi kelautan
dimiliki Indonesia sayangnya belum dimanfaatkan
dengan optimal. Menurut
mantan Menteri Kelautan
dan Perikanan Prof. Dr.
Rokhmin Dahuri, potensi
kelautan Indonesia baru
dimanfaatkan sebesar 20%
saja dan itupun hanya dari
sektor perikanan.
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Grafik Potensi Kelautan Indonesia

Sementara itu, potensi
kelautan lainnya yang belum
tergarap dan menjadi fokus
antara lain potensi ekonomi
dari industri kapal, industri
pariwisata, kapal niaga, pelayaran, minyak bumi, gas
alam; potensi keanekaragaman hayati yang mencakup
bioteknologi dan sumber ilmu
pengetahuan; potensi sosial
masyarakat yang menjadi jembatan dalam menghubungkan
masyarakat antar pulau; dan
potensi geopolitik sebagai
negara maritim berpengaruh
di kawasan.
Potensi yang dimiliki dari
kekayaan alam pesisir sebesar 56 miliar dolar AS, potensi
kekayaan bioteknologi sebesar 40 miliar dolar AS, potensi
kekayaan wisata bahari sebesar 2 miliar AS, dan potensi
pengembangan transportasi
laut mencapai 20 miliar dolar
AS (lihat Grafik Potensi Kelautan Indonesia). Jika keseluruhan potensi sektor perikanan
saja dimanfaatkan dapat
mempekerjakan 40 juta orang,
apalagi jika seluruh potensi
kelautan di atas dapat dimanfaatkan dengan baik.
Belum maksimalnya pemanfaatan potensi maritim
tersebut terjadi karena adanya
pergeseran visi pembangunan, hingga kini arah pembangunan maritim belum
dilakukan secara maksimal.
Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, Wakil Ketua DPD RI mengungkapkan, kurang optimalnya pembangunan maritim
disebabkan
pembangunan
selama ini masih fokus pada
wilayah darat (kontinental).
Belum optimalnya pemanfaatan potensi kelautan
Indonesia selama ini terlihat
dari lemahnya dukungan infrastruktur, minimnya penelitian
dan SDM ahli kelautan, kurangnya kesadaran masyarakat
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membangun kelautan Indonesia. Dari
segi infrastruktur, realitas yang selama
ini dialami adalah komoditas ekspor
Indonesia sebesar 75% harus melalui
pelabuhan Singapura karena sangat
minimnya pelabuhan Indonesia yang
berstandar internasional. Dibandingkan dengan Singapura yang hanya
mempunyai garis pantai sepanjang
193 km atau 0,2% dari panjang garis
pantai Indonesia, seharusnya Indonesia tidak perlu melalui pelabuhan Singapura untuk melakukan ekspor.
Para pengusaha dan masyarakat
umum juga belum melihat sektor
kelautan sebagai sumber potensi
ekonomi yang menjanjikan, senada
dengan pernyataan Dr. Syafri Burhanudin dari Kemenko Maritim dan
Sumberdaya yang menyebutkan bahwa secara gradual animo generasi
muda untuk memilih profesi di bidang

maritim menurun dan menganggap
sektor maritim lebih beresiko, kotor,
dan kurang bergengsi.
Dari segi potensi geopolitik,
karena tidak didukung kekuatan
ekonomi dan sosial budaya maritim
yang mumpuni, pengaruh Indonesia
sebagai negara kepulauan terbesar
di Asia Tenggara pun kurang bergaung. Kekuatan kapal laut RI masih
belum mampu mengimbangi luasnya
perairan yang harus dijaga. Dari data
Global Fire Power tahun 2014, total
kekuatan kapal laut Indonesia sebesar
173 kapal (lihat infografis), sementara Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi menyatakan
idealnya Indonesia mempunyai kapal
minimal 274 buah. Sementara itu, dari
segi personel penjaga keamanan laut,
total personil TNI AL hanya mencapai
16% dari total keseluruhan personil

TNI. Idealnya, semakin luas teritorial
laut dibanding dengan teritorial darat,
maka kekuatan personil militer di laut
pun harus lebih besar.
Kearifan Lokal Yang Terpinggirkan
Selain berbagai potensi yang belum dioptimalkan, masyarakat pesisir,
sebagai masyarakat yang dekat dengan laut pun banyak terpinggirkan.
Jika kita melihat daerah-daerah pesisir, banyak yang menjadi daerah tertinggal dan daerah miskin. Menurut
penelitian yang pernah dilakukan oleh
Bappenas, BPS, dan UNDP sepuluh
tahun silam (2004), pada tahun 19902004 proporsi jumlah penduduk yang
hidup di bawah garis kemiskinan dan
belum mampu memenuhi kebutuhan
dasar lebih banyak ditemukan di daerah pesisir dibandingkan daerah bukan
pesisir (CPPS UGM, 2015). Hal ini wajar
Kominfo

Grafis Kekuatan Kapal Laut RI
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karena selama ini pembangunan lebih
difokuskan pada kota besar yang jauh
dari pesisir.
Menurut Coral Reef Rehabilitation and Management Program (Coremap), sebuah program kolaborasi LIPI
dan KKP, menyebutkan kemiskinan
ini menyebabkan tingkat pendidikan
masyarakat pesisir rendah sehingga kualitas SDM menjadi rendah.
Rendahnya kualitas SDM berdampak
pada pengelolaan lingkungan pesisir
yang kurang bijaksana dan lunturnya
semangat jiwa bahari, misalnya buruknya sanitasi, degradasi ekosistem,
perubahan pola pikir dan perilaku
karena adanya degradasi budaya bahari.
Salah satu contoh suku yang
terpinggirkan selama ini adalah suku
Bajo.Suku Bajo adalah salah satu sebutan untuk masyarakat yang hidup
dekat dengan laut. Mereka memiliki
budaya maritim yang kuat tetapi tidak
terangkat dan dikenal masyarakat.
Selain itu, menurut Antropolog Universitas Hasanuddin Tasrifin Tahara,
bahwa suku Bajo selama ini tidak terdengar atau tidak banyak bersuara.
Masyarakat “daratan” menyebut mereka sebagai manusia antah berantah.
Dan Suku Bajo tidak dapat melakukan
hal banyak untuk mengubah stereotip
tersebut.
Meniti Jalan Pembangunan Kembali Budaya Maritim Bangsa Indonesia
Budaya maritim harus disemarakkan kembali. Seperti yang diungkapkan Presiden Jokowi di akhir pidato
pelantikannya: “Saya mengajak semua
warga bangsa untuk naik ke atas kapal
Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita
akan kembangkan layar yang kuat.
Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan
kita sendiri.” (Presiden Joko Widodo,
20 Oktober 2014). Secara tersirat, Presiden mengajak seluruh warga bangsa
untuk kembali membudayakan visi
maritim (“naik ke atas kapal Republik
Indonesia dan berlayar menuju Indonesia Raya”, pidato Presiden red). Ajakan ini menuntut kesadaran kolektif
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Grafik Pembangunan Kemaritim Indonesia 2015-2019
dan dukungan politik yang kuat dari
pemerintah dan seluruh lapisan bangsa ini (“saya mengajak seluruh warga
bangsa”, pidato Presiden red) untuk
mewujudkan visi maritim.
Kesadaran politik yang disertai
dukungan program-program pemerintah nantinya akan mampu membentuk kembali pola pikir bangsa ini
tentang visi pembangunan maritim
dan menghasilkan budaya maritim
seperti kejayaan masa lalu. Satu hal
yang tidak boleh terlupakan adalah
bahwa laut Indonesia merupakan alat
pemersatu Negara Kepulauan Republik Indonesia (NKRI). Kesadaran kolektif

sebagai bangsa maritim dilandaskan
pada kesadaran bahwa lautan Indonesia adalah “jalur” yang menjembatani
komunikasi antar pulau di Indonesia
dengan biaya yang terjangkau.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN 2015-2019), pemerintah telah memprioritaskan pembangunan
kemaritiman Indonesia yang meliputi
penguatan jatidiri negara maritim,
pemberantasan tindakan perikanan
liar, membangun konektivitas nasional, dan pengembangan ekonomi
maritim dan kelautan (lihat grafik
Pembangunan Kemaritiman Indone-
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sia 2015-2019). Sesuai dengan pernyataan GKR Hemas, Wakil Ketua DPD
RI, bahwa pembangunan nasional di
segala bidang harus berorientasi maritim, mulai dari pendidikan, penelitian,
keuangan, dan bisnis.
Tetapi perlu diingat, pembangunan kemaritiman Indonesia yang
dilakukan tidak hanya bersifat pembangunan ekonomi, tetapi harus diawali
dengan pembangunan kembali identitas bangsa maritim yang bersinergi
dengan karakter kelautan itu sendiri.
Menurut Plt. Deputi Penanggulangan
Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
Kementerian Koordinator Bidang Pem-

bangunan Manusia dan Kebudayaan
(Kemenko PMK) Tb. Rahmat Santika,
pengalaman pembangunan kelautan
Indonesia selama ini memakai pola
pembangunan yang berorientasi pada
pengejaran pertumbuhan ekonomi
semata tanpa memperhatikan aspek
pelestarian lingkungan, pemerataan
pembangunan, dan kesesuaian sosial-budaya sehingga sering gagal.
Sambungnya, dalam budaya maritim,
aspek penting yang sering diabaikan
adalah bagaimana pembangunan selaras dengan alam (keselarasan budaya
dengan alam) karena laut merupakan
bagian dari alam yang akan kita manfaatkan potensinya.
Salah satu wujud keselarasan
pembangunan dengan alam dan budaya sekitar adalah penguatan identitas budaya maritim Suku Bajo sehingga mereka tidak distereotipkan
sebagai manusia terasing. Optimalisasi komunitas masyarakat pelaut seperti Suku Bajo, menurut Presiden Kekar
Bajo Indonesia yang juga menjabat
sebagai Ketua UPT Manajemen Risiko
Universitas Halu Oleo Ir. Abdul Manan,
M.Sc diantaranya dengan menjadikan Suku Bajo lebih berdaya melalui
pembukaan kesempatan pendidikan,
pelayanan kesehatan, dan peluang
usaha bagi komunitas masyarakat
pelaut tersebut. Dengan menjalin
keterikatan Suku Bajo dengan ‘ orang
daratan’, diharapkan nantinya mereka
dapat mandiri dan tidak dipandang
sebelah mata. Stigma atau stereotip
tentang masyarakat pelaut yang tidak berpendidikan dan terasing pun
dapat diubah.
Pembangunan maritim yang
memperhatikan lingkungan dan budaya sekitar juga menjadi perhatian
Prof. Dr. I Gede Pitana, Deputi Bidang
Pengembangan dan Pemasaran Luar
Negeri Kementerian Pariwisata RI
(Kemenpar). Menurut I Gede Pitana,
pengembangan pariwisata tahun
2015-2019 yang memprioritaskan
wisata bahari memiliki tantangan antara lain sensitivitas lingkungan pantai dan pesisir, serta dampak bagi kehidupan sosial budaya dan ekonomi
masyarakat sekitar. Pemerintah sendi-

ri berencana membangun 100 marina, 10 pelabuhan kapal pesiar, dan
45 destinasi selam. Pembangunan ini
tentunya harus bersinergi dengan kearifan lokal sehingga tidak menimbulkan masalah sosial di kemudian hari.
Kunci sukses agenda pembangunan kemaritiman nasional terletak
pada kualitas SDM yang menjalankan.
Oleh karena itu, pembangunan kemaritiman Indonesia, menurut KASAL
Laksamana TNI Ade Supandi, tidak
dapat lepas dari pembangunan SDM
Indonesia yang berkualitas. Jika hanya terdapat 1% penduduk Indonesia
yang berprofesi di bidang maritim,
maka menjadi pekerjaan rumah yang
berat bagi pemerintah untuk meningkatkan angka tersebut secara kuantitatif dan kualitatif. Karena bagaimana
bisa menjadi bangsa maritim yang
berbudaya maritim sementara masyarakat yang terlibat dalam kemaritiman berjumlah sangat sedikit.
Memang secara institusional, pendidikan dan pembangunan sektor kelautan yang berbasis kearifan lokal adalah kunci utama dalam peningkatan
SDM kemaritiman baik secara gradual
maupun secara signifikan. Namun, perlu adanya kesadaran kolektif bersama
antara pemerintah, stakeholder dan
masyarakatnya untuk lebih memahami
sejarah kemaritiman, sejarah kejayaan
maritim masa lalu dimana kala itu potensi kelautan mampu dikelola dengan
baik. Sejarah inilah seharusnya dapat
menjadi motivasi jiwa dan semangat
kemaritiman seluruh bangsa untuk
kembali menumbuhkembangkan budaya maritim melalui jalur pendidikan
baik formal maupun informal. Dengan
semakin kuatnya budaya kemaritiman
bangsa dapat menjadi modal dasar
yang kuat dalam melakukan pembangunan sektor kelautan secara gradual dan berkelanjutan sehingga dapat
menarik minat angkatan kerja untuk
bekerja di sektor kelautan. Mungkin
suatu saat nanti, dengan jiwa dan
semangat budaya kejayaan maritim
masa lalu, pendidikan, pembangunan
sektor kelautan akan dapat membuka
jalan dan mampu membawa Indonesia
lebih hebat ketimbang masa lalu.
SWANTARA NO. 15 TAHUN IV/DESEMBER 2015

21

Laporan Utama
Laksamana TNI Ade Supandi (Kepala Staf Angkatan Laut RI)

Membangun dari Laut, Membangun
Nadi Kehidupan Indonesia

Indonesia adalah miniatur dunia
jika dilihat dari rasio wilayah yang ada,
yakni 70 persen wilayah dunia adalah
perairan atau lautan, sama dengan
yang dimiliki Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala Staf Angkatan Laut
(Kasal) Laksamana TNI Ade Supandi
kepada Majalah Swantara beberapa
waktu lalu.
Dengan kenyataan tersebut
maka di dunia (global) aktivitas perdagangan laut sangat mendominasi
hingga mencapai 90 persen dari kegiatan perdagangan yang ada; jika
hal itu dibuat sebagai perbandingan,
maka tak keliru jika Indonesia menco-
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ba memfokuskan diri pada pembangunan berbasis kemaritiman.
“Kita harus bisa memperbesar
pemanfaatan laut, sudah seharusnya
90 persen urat nadi kehidupan kita
dibangun melalui laut,” Kasal berucap
dengan yakin.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
pernah mengungkapkan ada lima pilar terkait keinginan Indonesia untuk
menjadi Poros Maritim Dunia yakni
budaya maritim, infrastruktur dan
conectivity, sumber daya (resources),
diplomasi berkaitan dengan investasi,
dan kekuatan pertahanan maritim.
“Keseluruhannya
merupakan

satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan,” ujarnya.
Mengenai pilar kelima (kekuatan
pertahanan maritim, red), kata Kasal,
tidak an sich dipahami dalam kaitan—
nya dengan Angkatan Laut (AL). Sebab
jika merujuk kepada teori sea power
maka kekuatan maritim yang pertama adalah pada manusia itu sendiri,
kedua pada kebutuhan alutsista dan
yang ketiga berkaitan dengan infrastruktur maritim.
Kasal mencontohkan, jika hendak membangun alustista yang baik
dan kuat maka membutuhkan industri maritim yang juga kuat; selanjutnya
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industri maritim yang kuat dibangun
oleh infrastruktur yang baik; dan infrastruktur sendiri sangat erat kaitannya
dengan sumber daya (resources).
“Memang semuanya akan kembali pada investasi, sebab harus ada
pembiayaan untuk mewujudkan
pembangunan infrastruktur, industri
kemudian sumber daya manusia,” tegasnya.
Nah, lanjut Kasal, terkait dengan
SDM tak terlepas dari budaya maritim.
Indonesia adalah Negara Kepulauan
yang logikanya, dihuni oleh manusia-manusia, bangsa-bangsa maritim
atau rakyat berkarakter maritim. Namun demikian, pada perkembangannya karakter maritim kita cenderung
meredup bahkan hilang. Berdasarkan
data statistik tahun 2010 menunjukkan hanya sekitar 1 persen penduduk
Indonesia yang bekerja (berprofesi)
pada bidang kemaritiman. Oleh karenanya dibutuhkan peningkatan (secara kualitatif dan kuantitaif ) orangorang yang mau berusaha dalam
rangka pengembangan kemaritiman.
“Apakah melalui pendidikan atau
kegiatan-kegiatan yang bisa menambah orang-orang yang berkeingingan
untuk melaksanakan kegiatan usaha
di bidang kemaritiman,” ungkap Kasal.
Ia meminta semua kalangan mendukung konsep yang disampaikan
Presiden Jokowi, sebab hal itu sesuai
dengan karakter wilayah Indonesia
yang 70 persen adalah lautan, Hingga
wajar Indonesia harus mengembangkan konsep pembangunan dari laut.
Dalam kesempatan itu, Kasal
mengutip senandung Nenekku Se—
orang Pelaut, sebuah lagu yang cukup
karib ditelinga kanak-kanak kita. Meski senandung itu noname, kata dia,
tapi di dalamnya terkandung ajakan
untuk “mari kita ke laut beramai-ramai” sebagaimana yang termaktub
dalam salah satu liriknya, “Karena laut
adalah adalah masa depan.”
Ajakan untuk lebih memperhatikan potensi kemaritiman kita acap kali
digaungkan Presiden Jokowi. Dalam
beberapa statement Presiden Jokowi
menyatakan kita mengeksplorasi apa
yang ada di laut untuk kesejahte—

raan. Contohnya, terang Kasal, jangan
membelakangi lautan dan sungai. “Jadikan laut sungai halaman rumah kita,
bukan sebagai tempat pembuangan,”
tegasnya.
Lebih jauh Kasal memberi gambaran, di Negara-negara Eropa sungai
dapat dimanfaatkan sebagai media
transportasi dan rekreasi di mana
kapal dapat melintas. Bahkan dalam
teori strategi ada inland water way
transportation yang pada intinya memanfaatkan sungai-sungai sebagai
alat lalu lintas. Hal itu, terangnya,
dilakukan karena kedalaman sungai
terpelihara dengan baik. Berbeda
dengan yang terjadi di Indonesia, di
mana sungai kerap dijadikan media
pembuangan yang justru menyebabkan pendangkalan.
Doktrin pertahanan maritim
sendiri merupakan output dari budaya
maritim, bagaimana sebuah bangsa
melihat laut sebagai medan juang.
Kasal kemudian mengajak melihat
sejarah, Sriwijaya tercatat mengendalikan ekonomi Selat Malaka setelah
melihat manfaat yang didapatkan
dengan keberhasilannya mengendalikan perdagangan. Kemudian
Majapahit, sebagai sebuah kerajaan
kontinen yang mengalami pergese—
ran orientasi ke laut dengan adanya
Sumpah Palapa Mahapatih Gajah
Mada. Kemudian, keadaan geogra—
fis mengharuskan adanya tools untuk
mewujudkan sumpah itu, tools tersebut adalah kapal yang dapat digunakan mengirim orang ke daerah lain.
Posisi tools atau perkakas atau
peralatan sangatlah vital sebagai salah
satu komponen dalam mewujudkan
pertahanan maritim. Menurut Kasal,
dalam blueprint sudah ada kebutuhan-kebutuhan alutsista yang diperlukan untuk menuju kondisi pertahanan
maritim yang ideal. Kebutuhan-kebutuhan itu sudah didasarkan pada
perhitungan, meski kemudian bersifat
fluktuatif mengingat penyusunannya
didasarkan pada ancaman. Saat tidak
ada ancaman, lanjutnya, maka kebutuhan itu didasarkan pada pendekatan tugas sesuai tupoksi dalam UU
34/2004.

“Asumsinya kita akan menghadapi tiga troubel spot yang didasarkan
juga pada analisis ancaman di perbatasan. Apakah dengan kekuatan
yang dibangun sudah bisa menuntaskan tugas pokok; yang salah satunya
berkaitan dengan penjagaan keamanan wilayah. Artinya kekuatan AL harus
hadir dalam menegakkan kedaulatan
negara di laut,” ungkapnya.
Salah satu implementasi penegakan kedaulatan adalah kehadiran
di laut, karena di laut tidak ada patok
atau pagar sehingga kehadiran kekuatan negara dalam menjaga wilayah
perbatasan menjadi patok atau pagarnya.
Sementara ini, tambahnya, berdasarkan pendekatan tugas idealnya Indonesia harus memiliki lebih
dari 274 kapal; kemudian pendekatan standar harusnya ada 186 kapal.
Kemudian, mengingat luas laut yang
sangat besar maka kemampuan logistik tidak bisa diabaikan. Terkait
persenjataan, AL hari ini masih menggunakan program yang berada pada
tingkat minimum essensial force, dan
jika sudah ada kondisi yang lebih baik
(secara ekonomi dan sebagainya)
maka bukan minimum essensial force
yang digunakan tetapi essensial force.
Selain itu, Kasal mengingatkan akan
pentingnya peran penyediaan logistik
yang kokoh mengingat luas laut Indonesia yang sangat besar.
“Jika kapal mau beroperasi
dukungan logistik harus terus jalan,
sehingga kemampuan tempur AL harus disetting dengan dukungan logistik yang benar-benar memadai,” ucapnya.
Kasal menyakini kebutuhan negara akan keberadaan armada perta—
hanan laut yang kuat menjadi suatu
keniscayaan, terlebih ketika pemerintah menggaungkan hasrat menjadi
Poros Maritim Dunia. Sehingga ada—
nya pergantian kepemimpinan dan
kemungkinan terjadinya perubahan
arah kebijakan tidak terlalu memunculkan kecemasan.
Pergantian
kepemimpinan,
menurutnya, tidak menghasilkan
orang-orang baru yang berangkat
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Laporan Utama
aktual.com

dari “nol” pada pemahaman soal
kebutuhan Indonesia. Calon-calon
pemimpin adalah anak-anak bangsa yang sudah ada sekarang namun
belum memiliki jabatan (posisi), oleh
sebab itu, (para calon pemimpin)
bisa jadi telah memiliki pengetahuan
mengenai persoalan maritim. Namun
Kasal tidak menampik kemungkinan
adanya pendekatan berbeda yang
diambil masing-masing pemimpin.
Hanya saja, pendekatan yang berbeda
tersebut tidak bisa dianggap sebagai
sebuah pemutus rantai kebijakan.
Kasal kemudian mengingatkan,
Indonesia sendiri telah mencatat munculnya kesadaran akan pentingnya posisi laut sebagai alat pemersatu, salah
satunya dengan lahirnya Deklarasi
Juanda. Sehingga keberadaan kebijakan yang mengarah pada upaya memaksimalkan potensi kelautan akan
terus menjadi keniscayaan. Terlebih
di masa mendatang, ketergantungan
manusia kepada laut akan semakin
tinggi. Salah satunya terkait dengan
penyediaan sumber energi yang lebih sustainable, mengingat hingga kini
manusia masih banyak mengandalkan
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sumber energi yang tidak sustainable.
Karenanya ke depan Indonesia akan
menjadi kawasan yang sangat potensial bagi dunia sehingga Indonesia
harus betul-betul memiliki konsep
mengenai pembangunan di bidang
maritim.
Angkatan Laut telah melakukan
berbagai program untuk terus mendorong mauwudnya kekuatan maritim
bangsa Indonesia. Berbagai program
tersebut tidak hanya berorientasi kepada kehendak membangun kesadaran
ekonomi atas kekayaan laut, namun
juga kesadaran untuk mau memelihara
hubungan baik dengan laut.
Program Terumbu Karang Marinir
adalah salah satunya. Program tersebut beranjak dari kesadaran untuk
mendapatkan nilai ekonomis dari laut
maka ruang hidup makhluk laut harus pula dijaga, dan terumbu karang
adalah ruang hidup bagi ikan-ikan. Di
sisi lain, terumbu karang yang bagus
turut memberi sumbangan bagi pertahanan negara sebab menyebabkan
kapal-kapal perang (besar) tak dapat
berlabuh.
Kemudian ada Bindesir untuk

pembinaaan desa pesisir yang tahun
ini (2015, red) sudah dilaksanakan
di Banten. AL mencoba menggugah
masyarakat pesisir untuk lebih memperhatikan ruang hidup, membantu
merenovasi fasilitas nelayan, mengajak nelayan agar tak menggunakan
bom ikan,juga menggandeng pihak
lain memberikan pelatihan mengenai
alat tangkap yang lebih aman bagi
ikan dan lingkungan.
Tidak hanya itu, ada juga program
yang berkaitan dengan bakti kesehatan di pulau terluar, Bintal Juang
Remaja Bahari, Surya Baskara Jaya
dan berbagai Sail di berbagai daerah
dan program untuk membantu wisata, misalnya melalui KRI Dewaruci dan
kegiatan-kegiatan yang melibatkan
pelajar.
Hal penting lainnya yang sedang
diupayakan Angkatan Laut adalah
mengusulkan agar ada kurikulum
khusus mengenai kebahariaan pada
materi pendidikan formal. “Membangun karakter kemaritiman memang
tak mudah, pendidikan bisa menjadi
salah satu pilihan jalan,” kata Kasal.

Laporan Utama
GKR Hemas (Wakil Ketua DPD RI)

DPD Fokus dalam
Mewujudkan Indonesia
Sebagai Negara Maritim

beritadaerah.co.id

Wakil Ketua Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) RI GKR Hemas, mengatakan DPD adalah salah satu lembaga
negara yang concern dan fokus dalam
memperjuangkan agenda maritim
dan negara bahari, perjuangan tersebut ditandai dengan keberhasilannya
menggolkan RUU Kelautan menjadi
UU Kelautan. Lahirnya UU Kelautan
demi terwujudnya Negara Indonesia
menjadi negara maritim yang maju
demi masyarakat adil dan makmur.
Lebih lanjut Senator asal Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY) mengatakan
sektor kelautan dan kemaritiman akan
menjadi sektor terbesar dalam pembangunan negara ke depan, mengingat
wilayah laut memiliki potensi besar
untuk mensejahterakan bangsa. Dan
konsep pembangunan yang berwawasan maritim tersebut mencakup
aspek ekonomi, sosial, budaya, politik,
keamanan dan pertahanan. "Negara Indonesia sebagian besar terdiri atas laut,
dan dapat menjadi potensi sumber
daya yang mampu menyejahterakan
bangsa di bidang maritim," .
Menurut dia, walaupun hingga
kini ini arah pembangunan di bidang
maritim dirasa masih kurang maksimal. Pasalnya pembangunan masih
fokus pada wilayah daratan. Oleh
karenanya, dirinya berharap terjadinya perubahan arah pembangunan
ke arah kebudayaan bahari, dengan
mengoptimalkan kekayaan lautan Indonesia.
Melalui DPD, ujar Isteri dari Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dirinya akan terus berjuang
untuk mendorong pemerintah ke arah
pembangunan wilayah maritim yang
merujuk pada pembangunan kebudayaan bahari.

"Indonesia berada pada kebudayaan bahari, sehingga apa yang
menjadi potensi dalam bidang maritim dapat digunakan untuk membangun peradaban bahari," jelas wanita
kelahiran Jakarta 31 Oktober 1952.
Sehingga diperlukan lima agenda untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maritim yang
unggul.
Strategi Pertama, yakni penyusunan kebijakan, strategi, dan peta jalan
yang terukur.
Kedua, mengkampanyekan “cinta maritim” dan membangun kembali
budaya maritim melalui perbaikan
sistem pendidikan dan kurikulum sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
Ketiga, membangun dan memperbanyak pusat keunggulan (center
of excellence) kelautan, pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang besar-besaran, intensif, dan konsisten.
Keempat, membuat politik anggaran yang mendukung perwujudan
Indonesia sebagai negara maritim.
Kelima, menyiapkan institusi
keuangan yang mendukung kegiatan
usaha dan bisnis kemaritiman segala
skala dan level, dari usaha mikro ke
besar.
Mewujudkan budaya maritim
kata GKR Hemas dilakukan dengan
jalan mendorong dunia pendidikan,
keluarga, dan lembaga terkait yang
ada. Tetapi pencapaian tersebut, tidak
dapat instan tetapi haru dididik, diajari
dan diedukasi. “Ini hal yang sederhana
tetapi bisa mengubah cara pandang
bangsa ini terhadap lautnya,” pungkas
wanita dengan nama asli Tatiek Dradjad Supriastuti.
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Laporan Utama
Dr. Syafri Burhanudin (Deputi IV Bid Koordinasi SDM, IPTEK
dan Budaya Maritim Kemenko Maritim dan Sumber Daya)

Upaya Mengokohkan Kembali Negara
Maritim Melalui Budaya Maritim Nusantara
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Dewasa ini, Indonesia menghadapi krisis kesiapan sumber daya manusia (SDM) bidang kemaritiman akibat rendahnya minat generasi muda
untuk belajar di bidang kemaritiman.
Seperti disampaikan oleh Deputi IV
Bidang Koordinasi SDM, IPTEK dan Budaya Maritim Kemenko Maritim dan
Sumber Daya, Dr. Syafri Burhanudin.
Lebih lanjut Safri mengatakan
faktor utama yang menjadi pangkal permasalahannya yakni telah
bergesernya transformasi pembelajaran visi bangsa. Dimana visi maritim
kini menjadi visi kontinental (daratan).
“Dengan demikian, kondisi tersebut
secara gradual mempengaruhi animo
generasi muda untuk memilih profesi di bidang kemaritiman. Generasi
muda kini memiliki pemikiran jika
bekerja di sektor kemaritiman, lebih
beresiko, kotor, dan dianggap kurang
bergengsi,”.
Selain itu, terdapat tiga pilar utama penyokong perkembangan Bangsa Indonesia, ketiga pilar tersebut adalah pilar maritim, pilar agrikultur, dan
pilar industri.
Pilar pertama yakni Maritim, kini
tengah mendapat perhatian serius di
Pemerintahan Joko Widodo dan diharapkan dapat memberi kontribusi
dan bermanfaat demi peningkatan
kesejahteraan rakyat. Hal ini juga ditunjang oleh potensi lainnya, seperti
Indonesia adalah salah satu negara
maritim terbesar yang memiliki gugusan kepulauan, menurut data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2004 memiliki 17.504
buah pulau besar dan kecil dengan
garis pantai mencapai 99.000 km dengan jumlah penduduk lebih dari 220
juta.
Sementara itu, Kementerian

Koordinator Bidang Maritim dan
Sumber Daya sendiri terlahir sebagai
pengejawantahan visi dan misi untuk
mewujudkan Indonesia menjadi ne–
gara maritim yang mandiri, maju, kuat
dan berbasiskan kepentingan nasio–
nal. Dengan harapan Indonesia menjelma sebagai Poros Maritim Dunia.
“Fokus utama yang ditanganinya
oleh Kemenko Maritim dan Sumber
Daya adalah bidang SDM, IPTEK dan
Budaya Maritim, sehingga hal tersebut
berdampak terhadap peningkatan
jumlah dan mutu SDM yang sangat
dibutuhkan demi mewujudkan Poros

Maritim Dunia,”ungkap dia kepada
Swantara beberapa waktu yang lalu.
Terkait dengan permasalahan
tersebut, Kementerian Koordinator
Maritim dan Sumber Daya sendiri
akan mensinkronisasikan empat kementerian dibawahnya menguatkan
kembali Indonesia sebagai negara
maritim. Termasuk diantaranya melibatkan alumni sekolah pelayaran dan
perikanan yang mumpuni.
“Ada empat kementrian di bawah
kita langsung, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan
Perikanan, ESDM dan Kementerian

Laporan Utama
Pariwisata. Hampir semua kementrian kan punya badan SDM. Salah satu
disini kami ingin mensinergikan alumni sekolah tinggi ilmu pelayaran dan
perikanan. Ada hal-hal yang perlu kita
sinkronisasikan,” ujar Safri.
Seperti dalam bidang SDM, dia
menuturkan hal ini terkait langsung
dengan para lulusan perguruan tinggi khusus kejurusan yang harus berstandar internasional. “Sementara,
teknis masing-masing di kementerian.
Kemenko Maritim sendiri kemudian
mensinergikan dan mensinkronisasikannya,”.
Selain itu di bidang SDM, akan
dioptimalkan laboratorium sekolah
pelayaran. Dengan dukungan instruktur yang profesional di bidangnya.
“Seperti, tempat pendidikan kelautan
angkatan laut. Mereka memiliki peralatan praktek yang memadai. Jadi nantinya kita kombinasikan dengan sekolah yang tidak memiliki sarana dan
fasilitas yang memadai. Kita usahakan
mereka bisa saling mengisi. Contoh
lain SDM yang menjadi pelatih AL kan
pangkatnya bukan perwira, tetapi
bintara. Mereka sudah pensiun diusia
masih produktif. Di pihak lain, seperti
di SMK Pelayaran mereka kekurangan
instruktur. Dan mereka butuh instruk-

tur, sementara angkatan laut sendiri
memiliki instruktur yang sudah pensiun, hal ini kemudian kita ‘combine’.
Jadi hal ini yang coba kita jembatani,
dan tengah dibicarakan dengan Dikbud” jelas Safri
Upaya lainnya untuk mengokohkan kembali Indonesia sebagai negara maritim adalah mengembangkan
budaya maritim di daerah-daerah dan
masyarakat yang memiliki potensi,
ambil contoh Suku Bajo. “Kedepan
budaya lokal tersebut akan diangkat kedunia internasional. Selama
ini, mereka sudah memiliki budaya
maritim yang diwariskan oleh nenek moyangnya, tetapi tidak terangkat. Dengan budaya maritim tersebut, mereka memiliki keterampilan
bagaimana cara menangkap ikannya
dengan baik tanpa harus merusak
lingkungan sekitar,” ujar Safri.
Dengan potensi yang dimiliki
Suku Bajo akan menambah potensi
yang dimiliki Indonesia, hal tersebut
kemudian dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Salah satu
fokus utamanya adalah bagaimana
kemudian menggerakkan budaya
bersih pantai dan budaya senyum
di kalangan masyarakat lokal. “Kalau bersih pantai, habis kegiatan dia

bersihkan pantai tapi kalo sudah jadi
budaya otomatis dia akan jadikan sebagian dari hidup mereka. Setiap melihat kotoran itu di angkat. Jadi terjaga
alam kita,” tutur Safri.
Program lainnya yang tengah
digalakkan, adalah budaya senyum.
Karena ada di wilayah tertentu masyarakat yang jarang tersenyum, ambil
contoh Nusa Tenggara Timur. “Bukan
susah tapi memang budaya. Budaya
ini yang kita angkat. Agar wisatawan
datang harus bisa senyum. Mereka
bukan nggak suka senyum tapi budaya itu harus dibiasakan dan di rubah. Kalau dorong wisata tapi budaya
nga dukung kan repot kita. Artinya
alamnya sudah bagus tapi orangnya
juga harus menunjang,”.
Sementara itu, minat wisatawan
asing terhadap pariwisata Indonesia
masih kalah dibandingkan dengan
negara-negara tetangga. Pada saat
ini, peringkat Indonesia berada pada
urutan 50 dari total 141 negara, masih
kalah dengan Singapura yang berada
di urutan 11, Malaysia 35, Thailand 31.
“Berdasarkan kriteria kebersihan dan
kesehatan, Indonesia sendiri berada di
urutan 100. Itu artinya, budaya bersih
belum menyatu dengan masyarakat,”
pungkas Safri.
ist.
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Laporan Utama
Dr. Tb. Rahmat Santika (Plt. Deputi Penanggulangan
Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

Budaya Maritim
Membentuk Jati Diri Bangsa

(Plt) Deputi Penanggulangan
Kemiskinan dan Perlindungan Sosial
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
(Kemenko PMK) Dr. Tb. Rahmat Santika
mengatakan Indonesia memiliki potensi kelautan dengan sokongan kebudayaan maritim yang dimiliki dan terbentang dari Sabang hingga Merauke.
“Negara kita, memiliki potensi kelautan
dan kebudayaan yang berlimpah terbentang dari Sabang sampai Merauke
dan dari Mianggas sampai Rote. Ditambah lagi adanya keanekaragaman budaya dengan lebih dari 500 suku yang
berbeda, menjadikan Indonesia kaya
akan kekayaan laut dengan keindahannya yang mempesona,”.
Lebih lanjut Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengatakan
pengelolaan sumberdaya laut dengan berbagai komunitas masyarakat
disekitarnya dimanfaatkan sebagai
upaya pemenuhan kebutuhan hidup
dan kesejahteraan masyarakatnya.
"Masyarakat hidup disekitar laut dengan corak budaya yang berbeda-beda
sesuai dengan kondisi adat-istiadat
yang dianutnya, pada akhirnya kemudian melahirkan kekayaan khasanah
Budaya Indonesia yang menarik, dan
secara tidak langsung juga mempengaruhi pola kehidupan masyarakat,”.
Tradisi dan budaya tersebut
kemudian melekat pada masyarakat di
semua aktivitas kehidupan sehari-hari
yang kemudian pada akhirnya ber-
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muara pada sebuah jati diri bangsa,
Pemerintah Indonesia sendiri telah
melakukan perubahan dalam paradigma
pengelolaan kelautan dengan melakukan perubahan pola pikir dari continental
approach ke marine approach. Namun
demikian tambah TB Rahmat, pemanfaatan sumberdaya alamnya hingga kini
belum maksimal dan masih jauh dari
harapan yakni mencapai kemakmuran
dan kesejahteraan bagi rakyat.
"Pengalaman pembangunan laut
dalam kurun waktu panjang memperlihatkan jika paradigma (pola) pembangunan yang kita lakukan hanya berorientasi pada pengejaran pertumbuhan
ekonomi semata dan kurang memperhatikan aspek pelestarian lingkungan,
pemerataan pembangunan dan kesesuaian sosial-budaya secara proporsional, yang pada akhirnya sering menciptakan kegagalan," ungkap dia.
Dewasa ini, terdapat beberapa gejala penyusutan kuantitas dan kualitas
laut diperairan Indonesia, penyebabnya karena kegiatan pencurian, over fishing, perusakan lingkungan, seperti perusakan terumbu karang, penggunaan
racun atau bom ikan, serta munculnya
sikap ketidakpedulian masyarakat terhadap laut. "Padahal Budaya Maritim
telah mengajarkan bagaimana caranya
kita bersikap kepada alam. Keselarasan
antara budaya dan alam sendiri mutlak diperlukan pada keberlangsungan
kehidupan umat manusia. Laut sendiri
sebagai bagian dari alam sangat penting karena laut adalah objek wisata,
penghubung antar pulau, sumber bahan baku, bahan pangan, dan bahan
obat-obatan. Selain itu, laut sangat
erat kaitannya dengan konsep kosmologis pada etnik masyarakat Indonesia,"
jelas Tb Rahmat.
Kini saatnya, sambung dia perlu

dibuat perencanaan program-program
yang dapat diarahkan untuk pengembangan ilmu dan pemanfaatan laut
dengan tujuan meningkatkan kesadaran
masyarakat dan perekonomian bangsa.
Disamping itu, program-program tersebut diharapkan mampu menjadi sebuah
terobosan baru demi terciptanya keselarasan antara laut dan kebudayaan. “Sehingga masyarakat dan generasi muda
memiliki wawasan dan bekal dimasa
yang akan datang bagaimana cara memperlakukan laut dan alam secara wajar
mengingat budaya telah mengajari mereka. Hal inilah sebagai pengejewantahan dari Pemerintah mewujudkan Poros
Maritim Dunia,”.
Disisi lain, pembangunan kelautan
di masa datang diharapkan menjadi
sektor andalan yang dapat menopang
perekonomian negara dalam pemberdayaan masyarakat yang bergerak di
sektor kelautan. “Terkait dengan hal
tersebut, maka peran ilmu pengetahuan
dan teknologi kelautan menjadi penting dan perlu segera dioptimalkan serta
diarahkan agar mampu diaplikasikan
oleh masyarakat luas terutama oleh
para pelaku industri dan masyarakat di
pesisir pantai,” imbuh Tb Rahmat.
Penyadaran dan peningkatan
pengetahuan fungsi dan manfaat
laut sebagai pendukung ungkapan
budaya maritim yang ada pada suku
bangsa di Indonesia perlu dilakukan
secara terintegrasi dan terencana.
Dengan demikian TB Rahmat optimis
jika potensi sumber daya kelautan
yang dimiliki mampu dipergunakan
sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia, sehingga dapat
mengejar ketertinggalan kita dengan
negara lain yang mengandalkan laut,
seperti Swedia, Thailand, Filipina.

Laporan Utama
Prof. Dr. I Gede Pitana (Deputi Bidang Pengembangan
dan Pemasaran Luar Negeri Kementerian Pariwisata RI)

Kementerian Pariwisata Prioritaskan
Pengembangan Wisata Bahari
Deputi Bidang Pengembangan dan
Pemasaran Luar Negeri Kementerian Pariwisata RI, Prof. I Gede Pitana mengatakan,
wisata bahari dijadikan prioritas untuk
dikembangkan pada tahun 2015 hingga
2019 karena sebagai program unggulan
dalam pembangunan kepariwisataan
nasional, dengan arah pengembangan
yang terdiri atas pengenalan tempat tujuan wisata, dukungan bagi kampanye
pelestarian lingkungan, dan peningkatan wisata budaya bahari.
"Wisata bahari porsinya 35 persen
dari jenis wisata yang akan dikembangkan pada 2015 hingga tahun 2019. Dari
100 persen wisatawan mancanegara
yang melancong ke Indonesia, 60%
karena culture, 30% nature, 10% karena manmade atau built. Wisata bahari
sendiri masuk nature yang 30%, dari
nature sendiri terbagi menjadi wisata
ekologi; 45%, bahari 35 %, dan petualang 20%, " jelas dia kepada Majalah
Swantara beberapa waktu lalu.
Sementara itu, kata Profesor Pariwisata minat wisatawan mancanegara
(wisman) terhadap wisata bahari Indonesia cukup besar. “Permintaannya luar
biasa, terutama kunjungan ke daerah
Wakatobi, Raja Ampat, Derawan, Bunaken, Kepri (Kepulauan Riau), minat
tersebut terlihat ketika digelarnya acara
Internationale Tourismus-Börse (ITB) Berlin sebagai pasar wisata terbesar di dunia.
Tahun ini kegiatan tersebut berlangsung
di bulan Maret di Berlin, Jerman. Hal
sama juga terjadi di Tiongkok saat Badan
Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI)
mengadakan acara promosi di tiga kota
di Tiongkok, salah satunya ke Shanghai,”.
Pitana mengatakan saat ini pemerintah sendiri menargetkan wisman
yang akan datang ke Indonesia yang
berasal Singapura, Malaysia, Tiongkok,
Australia, dan Jepang. Kelima negara ini
merupakan penyumbang terbesar wis-

man ke Indonesia. "Wisman dari kelima
negara tersebut menghasilkan 60 persen kunjungan wisman. Orang datang
karena jarak dan purchasing power,".
Sedangkan promosi yang dilakukan pemerintah kepada Tiongkok,
sambung Doktor Sociology Antropology dari The Australian National University (1997), difokuskan pada wisata
bahari. Walaupun pasar Tiongkok begitu tinggi. Tetapi juga menyasar pada
pasar Eropa. "Mereka datang ke sini
juga untuk marine tourism,”.
Sementara itu, kata Pitana fokus
pengembangan wisata bahari yakni
pada destinasi pantai, selam dan selancar
(surfing), yacht, cruise, serta kegiatan terkait laut dan masyarakat pesisir dan Kementerian Pariwisata mendukung kampanye pelestarian lingkungan bahari dan
peningkatan budaya bahari itu sendiri.
“Dengan harapan agar Indonesia akan
menjadi destinasi bahari utama di dunia,”.
Kementerian Pariwisata sendiri
menargetkan kunjungan wisatawan
mancanegara yang terus meningkat
pada kurun waktu lima tahun terakhir.

Target 2014 yakni 1 juta orang, naik
menjadi 1,3 juta pada 2015, 1,8 juta
pada 2016, kemudian 2,3 juta pada
2017, dan 3 juta pada 2018, serta mencapai 4 juta orang pada 2019. “Wisata
bahari juga ditargetkan mampu memberikan devisa hingga 4 miliar dolar
AS pada 2019. Di tahun ini targetnya
mencapai 1 miliar dolar AS,” ujar dia.
Pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional khusus untuk
bahari sambung mantan Kepala Dinas
Pariwisata Prov. Bali (2001-2004) akan
dilakukan di sebanyak 25 titik pada lima
tahun ke depan. Pada tahap awal di
tahun ini, kementerian akan mengembangkan delapan kawasan strategis
pariwisata nasional khusus bahari. Pemerintah juga akan membangun 100
marina, 10 pelabuhan kapal pesiar, serta
45 destinasi selam. Pada tahun pertama, sebanyak 25 destinasi wisata selam
akan dikembangkan hingga akhir tahun
2015, di samping pembangunan marina
di sejumlah daerah yang memungkinkan 750 kapal untuk bersandar, serta 400
call untuk pelabuhan kapal pesiar.
"Pembangunan dilakukan karena
sebagian besar wisatawan mancanegara
meminati wisata pantai lalu yacht, kemudian cruise dan selam," ungkapnya.
Pengembangan daerah tujuan
wisata bahari ini perlu dikembangkan
melalui strategi peningkatan kerja sama
antar sektor baik di tingkat pusat maupun provinsi serta membangun kerja
sama antar daerah, juga diperlukan masukan dari para akademisi, biro wisata,
penggiat wisata, pelaku usaha bahari,
jurnalis, serta instansi terkait di bidang
wisata bahari diperlukan dalam penyempurnaan strategi pengembangan wisata
bahari Indonesia ke arah yang lebih baik,
yang antara lain melalui direct sale strategy, fortofolio strategy, strategi parenting,
dan bisnis level strategi.
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Laporan Utama
H. Sudirman Abdullah, SE, MM (Ketua Umum Pelra)

Pelra : Segera Dibuatkan Payung Hukum
Tersendiri, Demi Kelangsungan Hidup
Pelayaran Rakyat Seluruh Indonesia
ume muatan armada Pelayaran
Rakyat terus mengalami penurunan
hingga volume muatan yang diangkut hanya mencapai 4%-5% dari total muatan domestik. Menurut Ketua, mengapa terjadi demikian?
Dalam 3 bulan belakangan ini,
telah terjadi penurunan volume muatan yang diangkut sebesar 10 hingga
15 persen, sebagai akibat dari ketidakstabilan harga dan cuaca ekstrim.
Sementara itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sjafril Karana, seorang Peneliti Madya bidang
Industri Maritim Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi.(BPPT) ,
Penyebab lain adalah perpindahan
muatan dari Pelayaran Rakyat kepada
industri pelayaran yang lebih modern. Perpindahan ini terjadi karena
pemilik barang yang menginginkan
pengiriman barang yang lebih cepat
dan mampu memberikan jaminan keselamatan (garansi) atas barang, suatu
kondisi yang didorong dengan makin
cepatnya laju persaingan utamanya
dunia usaha. Sementara disatu sisi, Pelayaran Rakyat belum mendapatkan
asuransi dari pemerintah dan pihak
asuransi enggan bekerjasama dengan
Pelayaran Rakyat, mengingat armada
Pelayaran Rakyat belum mendapatkan klasifikasi.
Wilayah Indonesia sebagaian besar adalah lautan (mau tak mau) telah
ikut mendorong tumbuh kembangnya aktivitas pelayaran sebagai salah
satu aktivitas ekonomi masyarakat. Pelayaran Rakyat sebagai salah satu pendukung tol laut di Indonesia, kini berada pada titik nadir ketika modernisasi
datang dengan berbagai piranti yang
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mampu memberikan “sesuatu” yang
belum mampu diberikan Pelayaran
Rakyat. Kepada Majalah Swantara, H.
Sudirman Abdullah,SE, MM, Ketua
Umum DPP Pelayaran Rakyat (Pelra),
memaparkan berbagai fakta mengenai kondisi Pelayaran Rakyat kita.
Dalam 10 tahun terakhir, vol-

Dalam kondisi tersebut; apakah
jenis Pelayaran Rakyat masih harus
terus dipertahankan keberadaannya
oleh Pemerintah atau dibiarkan saja
bertahan sendiri menghadapi gerusan modernisasi?
Tentu saja Pelayaran Rakyat harus
tetap dipertahankan karena perannya
masih sangat signifikan untuk menghubungkan pulau di daerah terpencil

Laporan Utama
dan terisolir yang ada di Indonesia.
Dan bagaimanapun, hingga kini di
daerah-daerah tersebut keberadaan
Pelayaran Rakyat masih dibutuhkan
untuk menopang pergerakan roda
ekonomi sebagai alat pengangkut.
Seperti apa gambaran pola usaha Pelayaran Rakyat di Indonesia?
Pelayaran Rakyat adalah usaha
swadaya yang dikelola oleh golongan
ekonomi menengah ke bawah, yang
didominasi oleh pengusaha pribumi
asal Madura, Mandar, Bugis-Makasar
dan Buton. Umumnya aktivitas mereka lebih khusus kepada pengangkutan barang hasil pertanian, pertambangan, ternak, dan penumpang.
Sementara mengenai pola jaringan pelayarannya, trayek atau rute Pelayaran rakyat biasanya menghubungkan pelabuhan pengumpan yang ada
di masing-masing daerah dan lokal.
Selain itu juga melayani bongkar
muat barang nasional dengan volume
terbatas, utamanya pengangkutan komoditi dan sembako serta bahan bangunan, semen dan pupuk.
Untuk muatan sendiri, Pelayaran
Rakyat biasanya memuat hasil pertanian dan perkebunan, dan hasil pertambangan serta jenis lainnya dari
Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan
pulau-pulau lain untuk dibawa ke Pulau Jawa dan sebaliknya, dari Pulau
Jawa armada Pelayaran Rakyat umumnya mengangkut semen, pupuk,
beras.
Apa permasalahan mendasar
usaha Pelayaran Rakyat dalam
menghadapi kebutuhan dunia modern dan bagaimana mengatasinya?
Pelayaran Rakyat umumnya adalah kapal kayu yang dibuat dengan
teknologi yang masih sederhana,
kapal-kapal yang galangan pembuatannya tersebar diberbagai kawasan
di Indonesia. Karena kapal cenderung
dibuat sederhana, kedepan maka
mau tak mau, harus dilakukan upaya
peningkatan kualitas armada (kapal)
agar bersesuaian dengan peningkatan kebutuhan konsumen (pemilik
barang). Peremajaan armada harus

dilakukan, itupun harus berdasarkan
ketentuan yang berlaku sehingga
mampu meningkatkan kepercayaan
konsumen baik melalui desain dan
konstruksi serta peralatan dan perlengkapan, dan yang tak kalah penting kemampuan dan kualitas sumber
daya manusia yang menjalankannya.
Disini kami berharap kepada peran
Pemerintah untuk melakukan pembinaan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kewiraswastaan dalam bidang
usaha angkutan laut nasional.
Apa yang dapat Pemerintah
lakukan untuk mempertahankan eksistensi Pelayaran Rakyat?
Apa yang dilakukan pemerintah
saat ini, kami rasakan masih belum
maksimal, Kiranya pemerintah perlu
memikirkan langkah lain, termasuk
dengan mencarikan penyandang
dana yang bersedia berinvetasi pada
usaha Pelayaran Rakyat, tentu saja

juga harus ada pengaturan yang lebih
ketat mengenai peran armada Pelayaran Rakyat (armada nasional) dalam
mengangkut muatan-muatan domestik. Diperlukan pengaturan kembali jalur pelayaran, khususnya yang
dilalui oleh armada asing, termasuk
pengaturan soal pelabuhannya.
Selain itu sebagai bentuk dari
pemberdayaan kepada Pelra kedepan,
kami berharap pemerintah segera
membuat payung hukum tersendiri
bagi Pelra dalam bentuk Peraturan pemerintah, sebagaimana amanat dari
UU REPUBLIK INDONESIA NO 17 TAHUN 2008 Tentang Pelayaran Rakyat,
terutama Pasal 17 yang menyebutkan
Pasal 17 Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan angkutan laut pelayaran-rakyat diatur dengan Peraturan
Pemerintah.
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Ir. Abdul Manan, M.Sc (Presiden Kekar Bajo Indonesia
atau Ketua UPT Manajemen Risiko Universitas Halu Oleo)

“Peluang, Tantangan, Hambatan
Dari Suku Bajo, Pengembang
Budaya Maritim Nusantara”
Presiden Kekar Bajo Indonesia Abdul Manan mengatakan terkait Budaya
Maritim yang dimiliki, petualangan
Orang Bajo dalam mengorientasi alam
telah banyak memberikan pengalaman dan pengetahuan-pengetahuan
yang bermanfaat dalam kehidupan
mereka sehari-hari sebagai nelayan,
seperti peredaran bulan, matahari,
atau musim dan peristiwa pasang surut
air laut, termasuk ilmu perbintangan
secara tradisional.
“Seperti halnya dalam hal perhitungan bulan, pada mulanya Masyarakat Suku Bajo hanya mengenal
perhitungan satu bulan = 29/30 hari
berdasarkan pengamatan bulan di langit (Marhalim, 1991), yaitu dari Bulan
Sabit yang tampak diufuk Barat yang
disebut bulan baru sampai terjadi lagi
Bulan Sabit dan tampak diufuk Timur
disebut bulan tua. Mereka mengetahui
bahwa dalam 1 tahun terjadi 12 kali 1
bulan, tetapi mereka tidak mengetahui
nama-nama bulannya. “Pengetahuan
tersebut menjadi dasar dalam membuat suatu rencana atau perjanjian
secara tradisional. Misalnya, acara pernikahan akan dilangsungkan pada 3
bulan mendatang, saat 7 malam terbitnya bulan baru,” papar dia.
Sementara kata Abdul terkait
dengan kala revolusi bumi mengelilingi matahari (atau tahun masehi) dan
sehubungan dengan revolusi bulan
mengelilingi bumi, Masyarakat Bajo
mengenal dua musim dalam 1 tahun,
yaitu Musim Barat dan Musim Timur
yang diidentifikasikan berdasarkan
pengamatan pasang-surutnya air laut.
“Musim Barat ditandai dengan surut
besar air laut pada pagi hari yang oleh
Masyarakat Bajo disebut battu panyan-
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daruan, artinya, musim penyelaman
hasil-hasil laut yang ada didasar laut
(misalnya, teripang, mutiara, dan jenis
kerang-kerangan) karena air laut yang
tadinya dalam menjadi dangkal. Sedangkan Musim Timur ditandai dengan surut besar air laut pada senja sampai malam hari yang oleh Masyarakat
Bajo disebut battu panyuluang, artinya,
waktu atau musim menyuluh,”.
Peredaran musim juga dijadikan
suatu referensi untuk memberikan informasi tentang usia seseorang bagi
Masyarakat Bajo. “Misalnya, seseorang ditanya berapa tahun usiamu?
Biasanya, jawaban yang diberikan
adalah sudah dua Musim Barat, artinya orang itu sudah berusia 2 tahun,”
terang Abdul.
Selain itu, berdasarkan pengalaman Suku Bajo sehari-hari, dalam
sehari terjadi 2 kali surut dan 2 kali
pasang, dan tiap bulan terjadi 2 kali

pasang-surut besar air laut, yaitu pada
permulaan dan pertengahan bulan
dilangit. “Surut besar pada awal bulan
disebut ngirri’ tullumpulu’na, artinya,
meti tiga puluhnya bulan. Sedangkan
surut besar pada pertengahan bulan disebut meti bulan penuh, 14 dan
15 malam bulan dilangit. Surut besar
biasanya juga ditandai dengan pasang air laut besar. Dalam pengalaman
Masyarakat Bajo, pasang air laut besar
dikenal juga sebagai ‘pasang Mandar’.
Artinya, di masa lalu pasang besar air
laut menjadi indikasi bahwa pedagang-pedagang dari daerah Mandar
akan datang ke Sultra. Sementara itu,
pada saat 6 sampai 13 malam bulan 20
sampai 27 malam bulan air laut pontangara menurut istilah Suku Buton-Muna.
Menurut keyakinan Masyarakat Suku
Bajo, Insya Allah tidak akan terjadi angin topan pada masa konda karena
pada “malas” bergerak dalam arti teduh
atau reda,” ungkap dia.
Pengetahuan tradisional lain pada
Masyarakat Bajo adalah tentang kelompok bintang-bintang di langit dan cara
menghitung jumlah hari dengan kelipatan angka 10. Mengenai pengetahuan
perbintangan, misalnya, bintang tujuh
yang disebut pupuru atau Bintang Merah yang disebut nyunyuru. “Pengetahuan tentang kelompok bintang secara
tradisional menjadi pedoman Orangorang Bajo dalam melaut atau pelayaran. Misalnya, bintang layang-layang
sebagai petunjuk arah selatan, Bintang
Tujuh (pupuru) sebagai petunjuk arah
Utara, Bintang Barat sebagai petunjuk
arah Barat, Bintang Timur sebagai petunjuk arah timur,” ujar Abdul.
Sementara cara menghitung jumlah hari dengan kelipatan angka 10,
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Antara

jika satu malam bulan jatuh pada hari
senin, maka 10 malam bulan akan jatuh
pada hari rabu dengan cara perhitungan ‘Senin-Selasa-Selasa-Rabu’ atau
untuk perhitungan satu bulan hanya
dengan mengatakan ‘Senin-Minggu’ =
30 hari; dan untuk bulan 29 malam dikurangi satu. Dengan cara perhitungan
seperti itu, mudah sekali mengkalkulasi
waktu dalam menyusun rencana masa
datang. Sedangkan, pengetahuan
Masyarakat Bajo dari perspektif sosial
budaya sains-teknologi adalah pengetahuan-pengetahuan yang dibangun
dari hasil interaksi sosial-budaya, sesuai
dengan teori sains, dan mencakup teknologi yang digunakan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
Dalam menjalani interaksi sosial-budaya, Masyarakat Bajo telah menciptakan
dua istilah yang sesuai dengan teori dan
fenomena sosial dalam kehidupan sehari-hari, istilah Sama dan Bagai. “Kedua
istilah tersebut diciptakan untuk mengidentifikasi dan memandang diri atau
kelompok dan orang lain. Sama adalah

Orang Bajo dan Bagai adalah orang lain
selain orang Bajo,” jelas Abdul.
Kehidupan Masyarakat Bajo sebagai nelayan telah membuat mereka
memiliki pengetahuan banyak tentang ekologi dan dunia keluatan yang
memberikan peluang untuk dipelajari
lebih mendalam. “Hal ini telah membuat mereka sangat akrab dengan
laut dan menjadi pelaut-pelaut yang
ulung,” ujarnya.
Dilihat dari lamanya pelayaran
mencari nafkah, aktivitas Nelayan Bajo
telah memberikan pengetahuan melaut secara garis besar dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu Palilibu,
Pongka’, Sakai, dan Lama’ dengan daerah jangkauan sebagian besar wilayah
Nusantara (Sulawesi, NTT, NTB, Papua,
Maluku, Jawa, Bali, Kalimantan, Sumatera), Singapura, Malaysia, Phillipina,
dan Australia.
Selain itu, jelas Abdul, pengetahuan Masyarakat Bajo dari perspektif filosofi-metafisik adalah pengetahuan-pengetahuan mereka yang

non-fisik, dinyatakan dalam bentuk
keyakinan, simbol-simbol, dan upacara adat kebiasaan.“Seiring dengan
perkembangan zaman serta ilmu pengetahuan dan teknologi, Masyarakat Bajo
telah menganut Agama Islam. Namun,
sebagai masyarakat yang berkembang
dari dinamika masyarakat tradisional
maka tradisi-tradisi animisme dan dinamisme masih tetap melekat kuat dalam
tata cara kehidupan dan upacara adat
mereka sehari-sehari. Menurut keyakinan mereka, alam semesta secara garis
besar terbagi atas dua bagian, yaitu
alam nyata dan alam gaib. Alam nyata
dihuni oleh manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan alam gaib
dihuni oleh makhluk halus atau gaib
yang memiliki kekuatan supranatural
dan dapat mendatangkan kebaikan,
rezeki, bencana, kesehatan atau penyakit pada manusia,”.
“Mereka percaya bahwa setiap
benda dan wilayah alam memiliki nabi
(penjaga/penguasa). Mereka juga
meyakini bahwa leluhur atau nenek
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Antara

moyangnya ada, hidup dan menjadi penguasa utama di laut yang dilukiskan dengan istilah Umbo/Mbo’
atau Mbombonga di Lao yang diyakini
dapat mendatangkan musibah, memberikan rezeki, dan atau menolong
mereka,” dia menambahkan.
Ada beberapa isu sosial ekonomi
yang dihadapi para nelayan, khususnya
Suku Bajo Indonesia secara umum antara lain: Pertama, pendidikan dan kesehatan, permasalahan pendidikan yang
dijumpai pada Masyarakat Bajo antara
lain yakni angka putus sekolah, dan
buta huruf relatif masih tinggi. “Bahwa
Suku Bajo sedang menghadapi permasalahan yaitu rendahnya partisipasi dan
kualitas pendidikan, rendahnya kualitas
kesehatan, tingginya kemiskinan, aksesibilitas terhadap asset yang minimal,
kurangnya politik representasi, degradasi lingkungan, persoalan identitas,
dan rendahnya perekonomian masyarakat sehingga perlu diberdayakan.
Permasalahan yang banyak ditemukan
untuk kesehatan adalah angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi
yang tinggi,” kata dia.
Kedua, kemiskinan, kemiskinan
Masyarakat Bajo masih cukup tinggi.
KKP telah memprogramkan kegiatan
penanggulangan kemiskinan masyarakat pesisir yang tersebar di 10.640
desa. Tercatat sebanyak 25,14% atau
7,87 juta orang adalah penduduk miskin di wilayah pesisir. Sebagian besar
penduduk miskin yang hidup di pesisir adalah Suku Bajo.
“Untuk memenuhi kelangsungan
hidup sehari-hari maka beberapa kegiatan yang sering dilakukan adalah
Nubba’, menyulu bahkan sebagian
mereka menambang batu karang dan
pasir laut,” jelasnya.
Ketiga, Aksesibilitas terhadap
asset (hak atas tempat tinggal). Umumnya pemukiman Suku Bajo di
pesisir, laut dangkal, dan pada pulau-pulau kecil. “Umumnya Suku Bajo
tidak memiliki hak kepemilikan terhadap tempat tinggal mereka (tidak
punya sertifikat). Sehingga umumnya
Masyarakat Bajo tidak mempunyai
akses terhadap aset pemodalan dan
ekonomi. Sumber modal sebagian

menggunakan uang harian, rentenir
atau menggadaikan hasil tangkapan
kepada pemilik modal,” ujar dia.
Keempat, Sosial budaya, Sebagian
besar Orang Bajo menganut Agama Islam, sedangkan agama-agama lain yang
dianut oleh Orang Bajo adalah Kristen,
terjadi lewat perkawinan. Karena dinamika yang terjadi pada beberapa praktek
Budaya Bajo terdapat ancaman kepunahan antara lain budaya: iko-iko, ritual
duta, ritual sangal dan ritual-ritual pengobatan lainnya. Pelestarian Budaya Bajo
sangat penting untuk memperkuat identitas Suku Bajo. Oleh karena itu, Mantan
Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel
Muhamad menginginkan agar Suku Bajo
dapat diangkat ke tingkat nasional, Fadel
menuturkan harapannya agar budaya
dan tarian Suku Bajo dapat diperkenalkan di Istana Negara.
Sedangkan khusus isu-isu sosial
ekonomi (lingkaran permasalahan)
yang dihadapi nelayan tradisional
Bajo, yakni terbatasnya mata pencaharian alternatif, Akses penjualan produk terbatas, Keterbatasan modal dan
teknologi, dan Jumlah pendapatan
tergantung dari musim laut.
Lebih lanjut Abdul mengatakan
terdapat beberapa strategi yang dapat
diterapkan untuk mengelola isu-isu
sosial ekonomi yang dihadapi oleh
Nelayan Bajo, diantaranya: Pertama,

menjadikan orang bajo sebagai ujung
tombak pebisnis dalam bidang perikanan dan kelautan, namun tetap
berakar budaya yang luhur. Kedua,
mengembangkan kemitraan antara
pengusaha nasional bidang perikanan
dan kelautan dengan Pengusaha Bajo,
misalnya dalam ekspor ikan dan hasil laut lainnya. Ketiga, melakukan
penguatan kapasitas terhadap Suku
Bajo untuk mengembangkan usaha
kelautan (non-perikanan) (misalnya
pengembangan kapal-kapal pesiar)
(cruising). Keempat, pengembangan
sekolah-sekolah kejuruan keluatan berbasis karakter. Kelima, memperkuat semangat cinta laut.
Suku Bajo sendiri telah menjadi
prioritas pemberdayaan masyarakat
pesisir dengan ditandai penerbitan
KEPRES No. 10/2011 yang memberikan
kepercayaan kepada Menteri Kelautan
dan Perikanan, Fadel Muhammad saat
itu sebagai Ketua Tim Pemberdayaan
dan Penurunan Kemiskinan yang
melibatkan 11 instansi pemerintah.
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir itu
oleh Presiden dikategorikan sebagai
Kluster Keempat, di mana Kluster Kesatu adalah Bantuan Langsung, Kluster Kedua adalah PNPM Mandiri, dan
Kluster Ketiga adalah KUR. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Suku Bajo
diantaranya pendidikan, kesehatan.

Laporan Utama
Wawancara Dengan Arkeolog UI Dr. Ali Akbar

Arkelog Buktikan Sejak Dulu, Bangsa
Indonesia Kental Dengan Budaya Maritim
ist.

Adalah Arkeolog UI Dr Ali Akbar,
yang menyatakan jika Ilmu Arkeologi kemanusiaan tidak hanya berhenti
sampai pada tujuan semata, namun
hingga menjangkau pada hakikatnya.
Filosofi atau roh dari Arkeologi, sesungguhnya adalah ilmu tentang masa
lalu untuk mengungkap nilai-nilai kemanusiaan masa kini dan masa nanti.
Terkait dengan hal itu, Ali kemudian mencoba menguraikannya secara khusus tentang Arkeologi, dimana Ilmu Arkeologi sendiri mempelajari
budaya masa silam, yang sudah berusia tua, baik pada masa prasejarah,
dimana pada masa ini belum dikenal atau diciptakan bentuk tulisan,
maupun pada masa sejarah ketika
sudah ditemukan tulisan dan ditandai dengan bukti-bukti tertulis. “Pada
perkembangannya kemudian, Arkeologi juga mempelajari budaya masa
kini, sebagaimana dipopulerkan dalam kajian budaya bendawi modern
(modern material culture),”.
Sehubungan dengan peranan
Arkeolog sangat besar dalam membuka tabir peradaban Nusantara, apalagi
kemudian jika hal tersebut dihubung-

kan dengan visi Pemerintahan Joko
Widodo menjadikan Indonesia sebagai
Poros Maritim Dunia, Ali kemudian
menilai jika temuan Arkeolog mampu
membangkitkan kembali karakter budaya maritim Bangsa Indonesia untuk
meraih kejayaan di masa kini seperti
yang pernah diraih dimasa lampau.
Dirinya kemudian mencontohkan budaya maritim yang telah ada
sejak masa lalu dengan ditemukan
situs kuno punden berundak di Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Dengan penemuan tersebut, dapat ditegaskan
bahwa Bangsa Indonesia tidak pernah
terlepas dari budaya maritim. Situs
zaman prasejarah yang ditemukan itu
terletak pada 100 meter dari bibir pantai. Pada umumnya punden berundak
ditemukan di perbukitan atau di pegunungan, pasalnya batu penyusun
columnar joint biasanya ditemukan di
kawasan perbukitan. Oleh karena itu
Ketua Masyarakat Arkeologi Indonesia (MARI) menilai penemuan punden
berundak di pinggir pantai ini sesuatu
yang diluar kebiasaan.
Pertanda
lainnya,
dengan
ditemukan situs prasejarah di beber-

apa belahan pulau, seperti penemuan
situs prasejarah di gua-gua yang ada
di Pulau Muna, Pulau Seram dan Pulau Arguni yang dipenuhi lukisan
perahu-perahu layar, hal ini memperlihatkan jika nenek moyang Bangsa
Indonesia adalah bangsa pelaut. Tidak
hanya itu saja, juga ditemukan kesamaan benda-benda sejarah antara
Suku Aborigin di Australia dengan di
Pulau Jawa. Penemuan ini menunjukan jika nenek moyang Bangsa Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan bangsa lain.
Dalam perjalanan peradaban
Bangsa Indonesia, Ali mengatakan
para pakar sejarah kemaritiman menilai jika perahu telah lama berperan
penting di Wilayah Nusantara, yang
terlihat pada bukti tertulis seperti
prasasti dan naskah-naskah kuno. Selain itu penilaian juga didapat dengan
adanya penemuan sebaran artefak perunggu, seperti nekara, kapak, dan bejana perunggu di berbagai tempat di
Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi Utara,
Pulau Papua hingga Rote. Dengan
temuan tersebut dapat disimpulkan
jika pada masa akhir prasejarah telah
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Laporan Utama
dikenal adanya jaringan perdagangan
antara Nusantara dan Asia Daratan.
Tidak hanya itu saja, sekitar awal
abad pertama Masehi disebutkan
telah terjalin jaringan perdagangan
antara Nusantara dan India. “Ditandai dengan ditemukan barang-barang tembikar dari India (Arikamedu,
Karaikadu dan Anuradha-pura) yang
ditemukan di Jawa Barat (Patenggang)
dan Bali (Sembiran). Keberadaan barang-barang tembikar tersebut diangkut menggunakan perahu atau kapal
yang mampu mengarungi samudra,”
ungkap Ali.
Bukti tertulis paling tua mengenai pemakaian perahu sebagai sarana
transportasi laut tercatat pada Prasasti
Kedukan Bukit (16 Juni 682 Masehi).
Pada prasasti tertulis ; “Dapunta Hiyaŋ
bertolak dari Minana sambil membawa pasukan sebanyak dua laksa dengan perbekalan sebanyak 200 peti
naik perahu.”

Pada zaman yang sama, pada relief
Candi Borobudur (abad ke 7-8 Masehi)
dipahatkan beberapa macam bentuk
kapal dan perahu. Dari relief ini dapat
direkonstruksi dugaan bentuk-bentuk
perahu atau kapal yang sisanya banyak
ditemukan di belahan nusantara, contohnya di Pulau Sumatera.
Di Perkuat Oleh Bukti Arkeologis
Bukti-bukti arkeologis transportasi laut, kata Ali banyak ditemukan
di berbagai wilayah Nusantara, berupa papan-papan kayu sebagai bagian
dari sebuah perahu dan daun kemudi,
yang ukuran¬nya cukup besar, bukti
tersebut antara lain adalah.
Pertama, Situs Samirejo yang
terletak di Desa Samirejo, Kecamatan
Mariana, Kabupaten Musi Banyuasin
(Sumatera Selatan). Situs ini berada di
suatu tempat lahan gambut. Sebagian
be-sar arealnya merupakan rawa-rawa. Beberapa batang sungai yang

berasal dari daerah rawa bermuara di
Sungai Musi.
Dari lahan rawa basah ini pada
Agustus 1987 ditemukan sisa-sisa perahu kayu. Sisa perahu yang ditemukan
terdiri dari sembilan bilah papan dan
sebuah kemudi. Dari sembilan bilah
papan tersebut, dua bilah di antaranya
berasal dari sebuah perahu, dan tujuh
bilah lainnya berasal dari perahu lain.
Kedua, situs Kolam Pinisi. Situs
ini terletak di kaki sebelah barat Bukit
Siguntang, sekitar 5 km ke arah barat
dari kota Palembang. Ekskavasi yang
dilakukan pada 1989 ditemukan lebih
dari 60 bilah papan sisa sebuah perahu kuno. Meskipun ditemukan dalam
jumlah banyak, namun keadaannya sudah rusak akibat aktivitas penduduk di untuk mencari harta karun.
Papan-papan kayu tersebut pada
ujungnya dilancipkan kemudian ditancapkan ke dalam tanah untuk
memperkuat lubang galian.

Tasrifin Tahara (Antropolog Universitas Hasanudin)

Identitas Etnik Budaya
Maritim, Contoh Kasus
Suku Bajo

Antropolog Dr Tasripin Tahara
mengatakan Suku Bajo sebagai pemegang teguh Budaya Maritim yang diwarisi oleh nenek moyang adalah salah
satu suku yang menyebar ke berbagai
penjuru karang di beberapa Negara di
Asia Tenggara. “Nama Bajo sendiri diberikan oleh warga lain di Pulau Sulawesi
sendiri atau di luar Pulau Sulawesi. Sedangkan Orang Bajo menyebut dirinya
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sebagai Orang Sama dan menyebut
orang di luar mereka sebagai Orang
Bagai (orang menghuni darat). Bahasa
Bajo (Baong Sama), memperlihatkan
sesuatu yang khas dalam masyarakat
ini. Jika mereka berada di antara sesama menggunakan kata “sama” sebagai
istilah rujukan dan untuk menunjukkan kelompok mereka. Istilah “sama” ini
berposisi dengan bagai yang artinya
semua masyarakat lain, di luar Orang
Bajo. Sama adalah Orang Bajo yang keberadaannya berhubungan dengan sama-sama lainnya. Istilah ini mendukung
gagasan untuk membuat Orang-orang
Bajo menjadi sebuah masyarakat, sebab
istilah itu mengingatkan setiap orang

bahwa mereka merupakan warga dan
termasuk di dalam kelompoknya. Arti
istilah tersebut sangat jauh melampaui
arti yang diberikan dalam Bahasa Indonesia, seperti “serupa”, “sama”, “setara,”.
Konon sambung ungkap Doktor
Lulusan Universitas Indonesia, nenek
moyang mereka berasal dari Johor, Malaysia. “Dalam beberapa folklore, Orang
Bajo adalah keturunan Johor yang
dititahkan raja untuk mencari putrinya yang melarikan diri. Orang-orang
tersebut diperintahkan untuk mencari
ke segala penjuru negeri hingga Pulau
Sulawesi. Tetapi kemudian, sang putri
kemudian memilih menetap di Sulawesi, sedangkan orang-orang yang men-

Laporan Utama
ist.

carinya lambat laun memilih tinggal
dan tidak lagi kembali ke Johor,”.
Salah satu versi, mengatakan sang
puteri kemudian menikah dengan
Pangeran Bugis kemudian menempatkan rakyatnya di daerah yang sekarang
bernama Bajoe. “Sedangkan versi lainnya
menyebutkan karena tidak dapat menemukan sang puteri, akhirnya orangorang asal Johor ini memilih menetap di
kawasan Teluk Tomini, baik di Gorontalo
maupun Kepulauan Togian,” ujar dia.
Selama ini dalam memahami
budaya masyarakat bahari, penafsiran sejarah Bajo kerap dilihat hanya
berdasarkan cara pandang kelompok
maritim di Nusantara seperti Bugis,
Makassar, Mandar, dan Buton.
“Padahal Sahlins (1985) mengatakan, perbedaan waktu dan tempat
akan merefleksikan perbedaan sejarah
juga. Semua tempat memiliki sejarahnya
masing-masing sebab sejarah tumbuh
sebagai bagian dari kebudayaan. Dalam
konteks hubungan “orang darat” dan
“Orang Bajo”, Orang Bajo tidak banyak
bersuara atau didengarkan suaranya sebab selalu dilihat dengan cara pandang
kebudayaan dominan,” ungkap dosen di
Universitas Hasanuddin Di Makassar.
Orang Bajo sendiri di Wakatobi,
sejak lama berdiam diri dan menerima
saja identitas yang disematkan terhadap mereka meskipun tidak mereka kehendaki. “Indentitas yang dipaksakan
oleh budaya dominan di luar kehendak
diri mereka dan sering kali adalah iden-

titas yang merugikan,” kata dia.
Selama ini, tambah Tasripin stereotip yang dilekatkan pada Orang Bajo
adalah orang-orang sebagai kelompok
subordinat, kelompok manusia antah
berantah yang selalu hidup berpindah-pindah dan berumah diatas laut,
kelompok tak terdidik karena jarang
yang bersekolah dengan small narrative
dalam peta sosial-budaya masyarakat
Wakatobi semakin menegaskan citra
Orang Bajo sebagai orang primitif dan
terbelakang. “Tetapi, mereka jarang
sekali diminta untuk berbicara untuk
diri mereka sendiri tentang kehidupan
mereka, aspirasi, kecemasan, kekecewaan mereka, perjuangan dan prestasi
yang mereka ukir dalam memberi warna pada identitas kewakatobian,”.
Sebagai kelompok yang didominasi dan disematkan stereotip di masa
silam, kini Orang Bajo dengan modal
kultural dan modal sosial yang dimiliki,
secara kreatif melakukan berbagai upaya untuk menyatu dengan orang darat
dan dalam struktur Masyarakat Wakatobi sebagai arena kontestasi, dalam
rangka menunjukkan eksistensi kelompoknya maupun dalam upaya integrasi
bangsa, maka Orang Bajo mulai memanfaatkan relasi yang dijalinnya dengan orang darat saat ini sebagai strategi
untuk membangun posisi tawar dengan kelompok atau kelas sosial lainnya
di masyarakat sehingga mereka tidak
harus hidup lagi dalam bayang-bayang
sebagaimana stereotip yang disemat-

kan pada kelompoknya di masa silam.
Disisi lain kata dia, Orang Bajo kini
mulai makin sadar betapa pentingnya
anak-anak mereka untuk mengenyam
dunia pendidikan guna memutus rantai kebodohan yang selama ini membelenggu mereka. “Orang Bajo juga
mulai belajar menemukan pekerjaan
lain untuk bertahan hidup yang mana
sebelumnya mereka sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya
yang ada di laut. Mereka perlahan mulai
merambah sektor-sektor ekonomi informal. Kini orang Bajo juga mulai membiasakan diri untuk menyisihkan sebagian
pendapatannya untuk keperluan dihari
esok, dimana sebelumnya mereka terbiasa menghabiskan pendapatan yang
mereka dapat setelah seharian bekerja
di laut untuk dipertukarkan dengan kebutuhan sehari-hari tanpa menyisihkan
sedikitpun untuk ditabung,”.
Kebangkitan identitas orang Bajo
sendiri tambah dia adalah relasi mereka atas kelompok lain. “Seperti istilah
Murray Li pada tahun 2012 yang mengatakan kebangkitan ini merupakan
pengarahan perilaku yang bekerja dengan mengarahkan minat, membentuk
kebiasaan, cita-cita dan kepercayaan.
Dalam hal memperbaiki kehidupan kelompoknya, mereka sadar
atas rasional yang khas yakni “jalan
penting untuk menata kehidupan, ”.
Munculnya politik identitas Orang
Bajo gerakan-gerakan konstruksi identitas etnik, semestinya pemerintahan
memahami dan memberi ruang bagi
Orang Bajo dan memperkuat pemahaman multikulturisme. “Di sisi lain, perlu
menciptakan institusional dengan tidak
membatasi ruang gerak suatu kelompok
tertentu dalam aspek sosial, ekonomi,
budaya, ataupun politik,” imbuh dia.
Identitas etnik dan hidup harmoni kemudian saloing berdampingan
antar etnik pada Masyarakat Bajo,
“Kondisi ini menjadi pendekat bangsa
Indonesia sebagai Negara yang multietnik dan beragam budaya,” ujarnya.
Selain itu kata dia pemerintah
mestinya memanfaatkan potensi sosial budaya Orang Bajo dalam menunjang proses pembangunan khususnya
pembangunan kelautan.
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Intermezzo

Kapulaga-Peppermint
Ampuh Redakan Sendawa
Plus ‘Masuk Angin’

Dikala, kita merasa ‘masuk angin’
atau merasa kekenyangan, kita sering
kali melakukan sendawa yang padadasarnya sendawa adalah salah satu
cara dimana tubuh dapat mengeluarkan gas yang berlebihan.
Sedikitnya kita juga memerlukan
sendawa agar gas yang ada di dalam
tubuh kita bisa keluar. Karena, jika gas
di dalam tubuh tidak dapat keluar, biasanya kita akan mengalami ketidaknyamanan seperti nyeri, perih perut
serta kram. Meskipun sendawa adalah
proses alami, itu juga terkait dengan
gangguan seperti gastricitis, tukak
lambung, intoleransi laktosa dan penyakit celiac
Bersendawa di depan orang merupakan perilaku tidak sopan. Lantas
bagaimana Anda harus mengatasinya? Dilampirkan pada laman Boldsky,
bagaimana cara mengatasi sendawa
secara alami. Berikut, ulasannya kepada Anda.
Jahe. Jahe menjadi obat terbaik
untuk mengobati masuk angin atau
mengeluarkan gas yang berlebihan.
Sifat pada jahe berguna untuk membantu menyembuhkan otot pencernaan dan dengan demikian mencegah gas, bersendawa dan kembung.
Tidak hanya itu saja, khasiat lain-

ny a

juga
melancarkan
pencernaan
dan
memban- tu meringankan sakit
perut. Minum 2-3 cangkir teh jahe untuk mendapatkan bantuan meredakan sendawa.
Kapulaga, sendiri biasanya digunakan untuk memasak opor. Namun
ternyata, kapulaga dapat meningkatkan produksi cairan pencernaan di
perut Anda dan meminimalkan kemungkinan produksi gas.
Hal ini juga membantu pencernaan dan mengurangi kembung serta
masuk angin. Mengunyah beberapa
buah kapulaga 2-3 kali sehari dapat
membantu Anda hilangkan rasa
sendawa dan masuk angin.
Sedangkan, Peppermint adalah
obat alami lain yang meredakan sulit bersendawa atau masuk angin. Ini
meningkatkan aliran empedu dan
meningkatkan pencernaan. Minum
teh peppermint beberapa kali sehari
untuk memperoleh hasil yang terbaik.
Sementara Adas. merupakan
obat tradisional kunoyang biasa digunakan untuk menghilangkan sendawa
dan masuk angin. Adas ini biasanya
digunakan sebagai bahan dari minyak
telon.

Tetapi, untuk yang satu
ini, Adas membantu menenangkan
saluran pencernaan dan mencegah
pembentukan gas. Ini juga merupakan solusi untuk gangguan pencernaan, kembung dan meringankan
masuk angin yang parah.
Mengunyah setengah sendok
adas panggang setelah makan Anda
untuk mengurangi sendawa yang berlebihan.
Adapun pengertian medis dari
‘masuk angin’. Beberapa kondisi badan
yang sering dikeluhkan sebagai ‘masuk angin’ antara lain :
1. Demam ringan yang diikuti pilek
atau flu
2. Rasa kembung yang berlebihan
3. Rasa kembung yang disertai dengan sendawa-sendawa
4. Rasa kembung yang disertai dengan sering buang angin atau kentut
5. Rasa kembung yang disertai dengan sulit untuk sendawa, susah
buang angin, dan susah buang
air besar
6. Rasa kembung yang disertai dengan mencret
7. Rasa kembung dengan gangguan atau keluhan kencing
8. Rasa kembung yang disertai dengan rasa oyong-oyong atau pusing (pening)
9. Sendawa-sendawa jika badan diurut-urut atau dipijat-pijat, dan
lain-lain.(aktual)
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Optimalisasi Potensi Budaya
Maritim Suku Bajo Wakatobi
Prof.Dr.Hj. Andi Ima Kesuma IC,M.Pd
Masyarakat Bajo dengan segala potensi kemaritiman yang dimilikinya memiliki
permasalahan yang kompleks. Namun ada banyak hal yang perlu dipahami pada aspek
internal dari masyarakat yang disebut sebagai “orang laut” ini, mulai dari dengan
generasi muda, sehingga yang terjadi adalah pengerusakan ekosistem laut yang
merupakan bagian dari kehidupan masyarakatnya. Selain persentuhan dengan budaya,
dan ekonomi baru tentunya masih banyak permasalahan yang perlu mendapatkan
perhatian bagi masyarakat Bajo, khususnya masyarakat Wakatobi. Penanaman
budaya leluhur, pendidikan life skill, pembangunan sarana dan prasarana yang
tepat guna, pengembangan ekonomi budaya, serta keseriusan pemerintah dengan
regulasi yang jelas merupakan bagian dari jawaban persoalan-persoalan yang ada.
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Pendahuluan
Sebagai masyarakat maritim dengan segala potensi kemaritimannya,
masyarakat Suku Bajo sudah cukup
banyak menjadi perhatian dan kajian
tersendiri. Tidak hanya masalah pendidikan dan ekonomi; sarana-prasarana, ekonomi budaya, serta kebijakan
ekonomi yang berpihak pada Suku
Bajo khususnya di Wakatobi perlu
mendapatkan perhatian yang serius
dari berbagai pihak.
Sebagai masyarakat maritim tradisional yang sangat potensial, dan
sekaligus memiliki konsep budaya
yang sangat bagus untuk menata laut
yang lebih baik, seharusnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk
bersama-sama bukan hanya menjaga
ekosistem laut yang tentunya menjadi
tujuan utama, sekaligus menjaga budaya Suku Bajo yang dianggap dapat
memberikan manfaat dalam menjaga
ekosistem laut yang ada.
Dalam kesempatan ini akan
diungkap tidak hanya mengenai
bagaimana seharusnya pengaturan
penangkapan ikan di laut terutama
oleh masyarakat Suku Bajo yang selama ini banyak menjadi permasalahan. Namun yang lebih penting dari
itu adalah mencari akar permasalahan yang ada. Baik dari pendidikan,
kebijakan ekonomi yang berorientasi
kemaritiman, sarana dan prasarana,
pengembangan life skill, dan perlunya regulasi yang jelas serta keseriusan
untuk menangani masalah-masalah
yang ada.
Permasalahan yang dikhawatirkan selama ini adalah rusaknya terumbu karang akibat penggunaan
bom, mencukil batu karang, mengambil pasir, menangkap penyu, serta membuang sampah sembarangan.
Sebagai taman nasional, keberadaan
ekosistem yang ada di Wakatobi tentu sangat terancam. Tercatat bahwa
orang Bajo menempati urutan pertama untuk jumlah kasus pelanggaran
di kawasan taman nasional, meski belakangan ini ada kampanye Stop Batu
Karang yang disertai sanksi hukuman
telah mendorong angka penambang
menyusut. Melihat hal tersebut ter-

kait pengerusakan ekosistem laut dan
dampaknya dalam jangka waktu yang
panjang, maka dibutuhkan sinergisitas dan analisis pendekatan antara
apa yang diinginkan oleh pemerintah dengan kebutuhan masyarakat
baik berdasarkan budaya dan sistem
ekonomi dari masyarakat Bajo.
Optimalisasi Potensi Kemaritiman
Sebagai bagian untuk menguatkan potensi kemaritiman, salah satu
hal penting yang perlu diperhatikan
adalah potensi lokal dari budaya maritim yang melekat pada masyarakat
Suku Bajo Wakatobi. Bagi orang Bajo,
laut adalah rumah dan terumbu karang adalah tanah mereka, bahkan
mereka menyebut dirinya sebagai
orang laut, karena lahir dan hidup
semua bergantung dari laut. Sebab
itulah tempat tinggal mereka pada
mulanya tidak memiliki teritorial, sehingga mereka dikenal sebagai masyarakat laut yang berpindah pindah
(sea nomadic).
Suku Bajo adalah orang laut sejati, mereka merupakan penyelam tradisional ulung, pemanah ikan (sparfising), berburu ikan dengan menyelam
bebas di dasar laut, mereka berjalan
memegang tombak seolah sedang
berburu di darat. Suku Bajo juga
memiliki pengetahuan yang luas tentang laut bahkan jenis ikan terdeteksi
oleh mereka hanya dari atas perahu.
Sebagai orang laut, orang Bajo
memiliki filosofi dasar untuk menjaga
keutuhan ekosistem tempat tinggal
mereka. Adapun konsep hidup dalam
menjaga ekosistem laut mereka disebut dengan pamali, yang berisi enam
larangan ekosistem lautnya tetap terpelihara dengan baik. Adapun kelima
pamali tersebut yaitu:
1. Orang Bajo tidak membuang
sampah ketika melaut, mereka tetap membawa pulang
sampah tersebut,
2. Tidak memadamkan api/
kayu bakar langsung ke laut,
begitupun tidak membuang
sisa bahan bakarnya ke laut,
3. Tidak menangkap ikan kecil
apalagi mengkonsumsinya,

4.
5.

Tidak meludah ke laut,
Tidak berkata-kata kasar dan
kotor
Bagi orang Bajo apabila terjadi
pelanggaran terhadap larangan-larangan di atas, maka hukuman alam
akan berlaku seperti badai, ombak besar, hujan deras, cuaca buruk, hingga
kecelakaan dan pulang tanpa membawa hasil. Kedekatan dengan alam
laut sebagai bagian dari ekosistemnya
merupakan kepatuhan tersendiri oada
suku Bajo tradisional.
Sebagai kekuatan dalam mengoptimalisasi potensi kemaritiman
suku Bajo, beberapa konsep local genius masyarakat suku Bajo Wakatobi
serta pamali diatas dapat menjadi sebuah kekuatan sustainable development apabila dikaitkan dengan konversi untuk mencegah kerusakan laut
sebagai sumber penghidupan orang
Bajo.
Adanya kerusakan laut dan bencana terumbu karang serta ikan-ikan
kecil sebagai bagian dari ekosistem
yang selain menjadi tumpuan kehidupan orang Bajo, dan sekaligus
merupakan potensi budaya yang
sangat besar, harus dianalisa dengan
menggunakan multiapproach.
Sebelum lebih jauh menganalisa
tentang potensi kemaritiman yang
harus dibangun pada masyarakat
suku Bajo Wakatobi pada khususnya,
perlu dikemukakan beberapa masalah
dan ketimpangan yang selama ini kurang diperhatikan sebagai bagian dari
pembangunan pada masyarakat Suku
Bajo. Karena itu, pendekatan emik sebagai bagian dari pembangunan pada
masyarakat Suku Bajo. Selain itupun,
pendekatan etik baik yang berlandaskan pada hukum Negara dan pembangunan nasional harus disinergikan.
Beberapa permasalahan internal
yang dihadapi oleh masyarakat suku
Bajo diantaranya adalah sebagai berikut:
Pertama, adanya jarak (gap) antara generasi tua dengan generasi
muda mengenai filosofi kemaritiman.
Adanya pengeboman, penggunaan
racun ikan, penambangan karang dan
kerusakan lainnya disebabkan oleh
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internalisasi generasi muda suku Bajo
yang tidak lagi sejalan dengan filosofi
generasi tua salah satunya menjaga
pamali. Keberadaan generasi muda
suku Bajo tersebut sejalan dengan
hasil penelitian Prof. Dr. Moses Usman pada nelayan suku Bajo Toroisaje Teluk Tomini di Provinsi Gorontalo.
Menurutnya bahwa kesenjangan dalam pemahaman dan proses internalisasi budaya yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan masyarakat
Suku Bajo Wakatobi, begitu juga dengan suku Bajo yang ada di tempat lain.
Kedua, berkorelasi dengan
masalah di atas, terjadi perubahan
ekonomi yang sangat kompleks. Dimana pada satu pihak ada perubahan
umum dalam praktik-praktik subsistensi sebagai cara hidup Suku Bajo
menjadi meningkat dari cara hidup di
laut ke cara hidup di pesisir. Disamping kebudayaan yang berkelanjutan
dan kepentingan ekonomi, sebagian
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dari mereka mulai berpartisipasi pada
pertanian sesuai anjuran pemerintah.
Namun bagaimanapun laut masih
tetap menjadi tumpuan hidup mereka, akan tetapi ketika sudah bersentuhan dengan sistem ekonomi kapital di
darat tentu akan mempengaruhi pola
perekonomian. Mereka mendapatkan
batu karang yang dijual untuk keperluan bangunan dengan kandungan
kapurnya. Selain diekspor ke luar
negeri atau dijadikan pondasi rumah.
Dapat dibayangkan akibatnya , dimana pertumbuhan karang tidak kurang
dari satu meter untuk seratus tahun,
jadi jika suku Bajo menghancurkan
karang yang mempunyai tinggi satu
meter, berarti memerlukan waktu
tidak kurang dari 100 tahun untuk
mendapatkan karang 1 meter, hampir
dua generasi baru bisa membentuk
karang yang sama.
Selain masalah internal diatas,
masalah eksternalnya adalah dari

segi pendidikan dan sarana-prasarana pendukung untuk memaksimalkan potensi kemaritiman yang belum
berjalan baik. Bidang pendidikan
yang merupakan sarana yang dapat
mengubah masyarakat menjadi masyarakat maju selain dianggap kurang
penting, sekaligus dianggap menjadi
beban bagi masyarakat. Sebuah studi kasus menyebutkan bahwa tingkat
partisipasi sekolah pada mayarakat
Suku Bajo hanya 0,5%. Artinya bahwa
orang Bajo kebanyakan tidak melihat perbedaan antara sekolah dengan tidak sekolah. Belum lagi terkait
dengan banyaknya terjadi pernikahan dini semakin mengurangi jumlah
generasi muda mereka yang berpendidikan. Adapun kaitannya dengan
sarana-prasarana yang tidak tepat
sasaran menjadi beban tersendiri bagi
masyarakat.
Masalah lainnya yang juga mempengaruhi pendidikan masyarakt

Opini
di atas tidak lain adalah masalah
ekonomi masyarakat yang tidak tertata baik. Diyakini bahwa jauhnya mata
rantai pasar Wakatobi dari nelayan
lokal telah membuat nelayan Bajo
menjadi sasaran empuk rentenir yang
bisa semena-mena menurunkan harga ikan.
Lain halnya dengan perubahan
sosial dan budaya masyarakat, akibat dari modernisasi yang ada sekaligus juga berkenalan dengan budaya
baru melalui Televisi, Koran serta para
Wisatawan. Mau tidak mau hal ini juga
dapat menjadi masalah tersendiri bagi
masyarakat apabila tidak dicarikan
solusi yang solutif baik dengan menggunakan pendekatan emik maupun
etik seperti yang dijelaskan sebelumnya.
Berdasarkan kompleksitas permasalahan di atas, solusi untuk memanfaatkan potensi kemaritiman
pada masyarakat Suku Bajo, khususnya yang ada di Wakatobi harus juga
menyentuh permasalahan di atas,
baik masalah internal maupun masalah eksternal.
Masalah internal yang kaitannya
dengan adanya jarak antara generasi
muda dengan generasi tua dalam hal
pemahaman dan kesadaran budaya
kemaritiman perlu mendapatkan perhatian dengan beragam pendekatan.
Langkah strategis yang sudah
dilakukan oleh pemerintah selama ini
sebenarnya memiliki peranan besar,
namun diperlukan keseriusan secara
kontinuitas dan berkesinambungan
serta dengan regulasi yang jelas. Dengan menjaring warga Bajo untuk menjaga terumbu karang melalui CORE
MAP (Coral Reef Rehabilitation and
Management Program), sebuah program dari pemerintah untuk menangani masalah terumbu karang perlu
diintensipkan.
Penanaman kesadaran budaya
bahari khususnya yang berkaitan
dengan local genius masyarakat Bajo
untuk menjaga ekosistem laut melalui
bangku sekolah juga penting untuk
diperhatikan. Kebijakan CORE MAP
yang bekerjasama dengan TNC (The
Nature Conservasncy) yang bertu-

juan untuk menyadarkan masyarakat
sejak dini dengan menerapkan mata
pelajaran muatan lokal untuk anak
sekolah harus didukung. Artinya bahwa penelitian dan penggalian lokal
genius dari masyarakat Bajo Wakatobi terkait dengan ketahanan dan pemeliharaan ekosistem laut tradisional
harus diperkuat. Buku muatan lokal
yang dihasilkan tidak sekedar proyek,
namun harus betul-betul menggali
potensi lokal dari masyarakat yang
bersangkutan.
Disisi lain, sebagai masyarakat
yang tidak lagi hanya hidup untuk sekedar memenuhi kebutuhan
hidupnya sehari-hari, ada banyak
kebutuhan sekunder lain yang dibutuhkan. Belum lagi adanya kasus
rentenir yang menjadikan ekonomi
masyarakat menjadi lemah. Kebutuhan masyarakat untuk bertahan hidup
dan hidup dengan standar ekonomi
yang lebih baik inilah yang mempengaruhi mereka melakukan pelanggaran baik dalam proses penangkapan
ikan, maupun pengerusakan terumbu karang. Selain perlunya pengawasan pasar dan memberikan model
ekonomi alternatif, mereka juga perlu
mendapatkan pembelajaran mengenai ekonomi darat termasuk ada
koneksinya dengan pengembangan
pendidikan bagi masyarakat.
Berikut merupakan contoh pola
pendidikan kecakapan hidup/ life skill
untuk masyarakat Suku Bajo Wakatobi
:
1. Materi pembelajaran yang
diberikan kepada peserta didik meliputi :
1. Penangkapan ikan
2. Budidaya
perikanan
sesuai dengan potensi
lokal
3. Manajemen usaha kelautan
4. Kapal ikan dan permesinan.
2. Jadwal proses pembelajaran. Jadwal belajar dibuat
guna menentukan kegiatan
pembelajaran keterampilan,
sehingga dalam menentukan jumlah jam pelajaran

3.

dilakukan dengan pelibatan
kelompok belajar. Sedangkan waktu pembelajaran
dilaksanakan
kesepakatan antara narasumber/instruktur, peserta didik, dan
penyelenggara/pengelola
program.
Sistem
pembelajaran.
Pengembangan sistem pembelajaran keterampilan pada
program pendidikan life skill
dilakukan dengan pemberian pengetahuan yang dilaksanakan berjenjang dan
terstruktur. Pengembangan
sistem pembelajaran digali dari potensi lokal melalui
hasil identifikasi kebutuhan
belajar masyarakat.

Pentingnya pengembangan pendidikan life skill ini pada masyarakat
Suku Bajo Wakatobi tidak lain karena
mereka juga bersentuhan dengan
ekonomi pesisir atau ekonomi darat
yang kecenderungannya lebih hedonis dan cenderug materialis. Apabila
kebutuhan hidup yang demikian tidak
ditangani dengan baik jelas laut akan
menjadi sasaran empuknya. Ketika
ekonomi masyarakat baik maka paling
tidak pendidikan formal masyarakat
juga akan menjadi baik.
Berdasarkan uraian tersebut, potensi kemaritiman yang sangat potensial dimiliki suku Bajo khususnya di
Wakatobi dapat dirangsang dengan
pola pendekatan yang kompleks. Melihat permasalahan yang ada secara
berkelindan membentuk “lingkaran
setan” yang mengitari kehidupan
masyarakat tersebut, maka optimalisasi potensi kemaritiman tersebut
harus juga meretas masalah-masalah
mendasarnya, yaitu mulai dari internal
ke eksternal.
Penguatan Ekonomi Budaya
Pendayagunaan laut dengan
berbagai macam potensinya sebagai
dasar kehidupan hanya akan menjadi tindakan eksploitatif belaka tanpa
landasan budaya bahari. Sama halnya dengan Suku Bajo Wakatobi yang
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Opini
merupakan salah satu destinasi dunia. Barisan terumbu karang Wakatobi
merupakan terpanjang kedua didunia
setelah Great Barier Reet di Australia,
dan diperkirakan kurang lebih 750850 jenis terumbu karang di dunia ada
di Wakatobi. Inilah yang membawa
Wakatobi pada tahun 1996 ditetapkan
sebagai kawasan lindung dengan tujuan mulia. Sedangkan luasnya sekitar
1,39 Km di sudut Sulawesi Tenggara.
Kekayaan lautnya inilah yang menempatkan Indonesia dalam posisi segitiga karang dunia (coral triangle).
Guna menjadikan Wakatobi sebagai wisata nasional, pemerintah
mencoba melibatkan warga Wakatobi
dalam dua program besarnya, yaitu
perikanan berkelanjutan dan ekoturisme yang akan membantu mengurangi angka pengerusakan ekosistem
di taman nasional. Mimpi ini tak mudah terwujud, karena metode yang
digunakan memerlukan kesatuan
gerak antara kebijakan pemerintah
dengan kebutuhan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Kaitannya dengan ini riset kualitatif dengan multi
metodenya dapat menjawab kebutuhan masyarakat jika dilakukan dengan
sungguh-sungguh. Karena memang
selama ini pemerintah lebih banyak
terjebak dengan penelitian positivisme untuk menangani permasalahan
yang ada pada masyarakat, atau mungkin juga hanya berdasarkan keinginan semata tanpa banyak pertimbangan mendasar dan mendalam.
Tidak hanya ekosistem di perairan laut Wakatobi yang dapat menjadi
daya tarik dari wisatawan, keberadaan
masyarakatnya yang merupakan masyarakat laut dengan segala atributnya
menjadi daya tarik tersendiri. Inilah
yang perlu dikembangkan secara bersama-sama. Pertanyaan yang muncul
kemudian, mengapa di laut Wakatobi
karangnya menjadi penting sebagai
bagian dari taman nasional? Mungkin
ada faktor masyarakatnya sendiri, terutama pada masyarakatnya sendiri,
terutama pada masyarakat tradisionalnya yang memang memahami betul bagaimana menjaga laut sehingga
ekosistem laut tumbuh dengan baik
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sampai saat ini.
Ketika sumberdaya alam dan
sumberdaya manusia di Wakatobi
dapat menjadi sumber pendapatan
daerah melalui pengembangan wisata, maka kebijakan pemerintah harus
berorientasi ekonomi budaya dalam
mengembangkan masyarakatnya.
Banyak kasus yang selama ini
cukup memprihatinkan yaitu ketika
kawasan tempat tinggal masyarakat
menjadi sumber pendapatan mereka
hanya menjadi penonton, kehidupan
mereka seperti gambaran masyarakat
suku Bajo Wakatobi di atas sangat amburadul padahal lingkungan mereka
merupakan taman nasional bawah
laut yang sekaligus dapat menghasil-

kan pundi-pundi uang. Pertanyaannya
jelas, mengapa masyarakat suku Bajo
tidak dapat menikmati hasil daerahnya engan baik? Sekali lagi bagaimana pengembangan ekonomi budaya
yang berorientasi kemaritiman bagi
masyarakat Suku Bajo Wakatobi perlu
disentuh oleh pemerintah.
Begitu juga kaitannya dengan
pendidikan life skill misalnya bagi masyarakat dan pemerintah perlu memiliki visi dan misi yang sama. Pendidikan
yang dimaksud harus sesuai dengan
keperluan dan kebutuhan mereka sebagai masyarakat pelaut dan juga sebagai masyarakat laut yang memiliki
budaya kelautan.

Opini
alambudaya.com

Belajar dari Suku Bajo Lainnya
Sebagai salah satu suku tersendiri yang saat ini sudah di akui PBB,
keberadaan Suku Bajo di tiga Negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina seharusnya dapat
memberikan pelajaran berharga bagi
masyarakat Suku Bajo di Wakatobi.
Keberadaannya yang tersebar dalam
skala yang sangat luas ini mencerminkan bagaimana keahlian navigasi,
suatu enterprising spirit yang besar
dari masyarakat Suku Bajo zaman dahulu, apalagi ketika laut hanya menjadi penghubung atau yang disebut
dengan “zaman bahari”.
Keberadaan suku Bajo yang
menyebar bukan hanya dalam ska-

la nasional, saat ini suku Bajo sudah
mempunyai perkumpulan sendiri,
yaitu The Bajau International Confederation (BICC) dengan menjalin
hubungan dengan suku-suku Bajo
yang terpencar di tiga Negara lainnya,
Malaysia, Thailand, dan Filipina. Untuk
memajukan suku Bajo di Indonesia,
ia harus mendapatkan bantuan dari
suku Bajo dari Negara lain yang lebih
maju, tentunya merupakan langkah
yang progresif dalam hubungan internasional dibandingkan dengan suku
lain di Indonesia. Dengan organisasi
ini, lebih memudahkan pemberian
pengertian kepada suku Bajo lain untuk tidak merusak terumbu karang
serta pemanfaatan potensi laut dengan baik, atau paling tidak masyarakat
tetap menjunjung tinggi filosofi yang
sudah berakar.
Disamping hubungan internasional di atas, persebaran suku Bajo di
Nusantara perlu juga mendapatkan
perhatian sebagai pelajaran berharga
bagi masyarakat suku Bajo Wakatobi.
Masyarakat suku Bajo mulai dari Kendari, Jawa Timur, Bali, Lombok, NTT,
Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, serta Sulawesi Selatan
memiliki perkembangan tersendiri.
Tentunya dari semua pesebaran suku
Bajo yang ada pada setiap daerah
tersebut sama-sama memiliki sisi
kekurangan dan kelebihan. Bagaimana pemerintah daerah lain mengembangkan potensi dari masyarakat suku
Bajo tersebut jika hal tersebut kiranya
baik untuk mengoptimalkan potensi
masyarakat Suku Bajo Wakatobi dapat
juga dijadikan percontohan yang diadopsi untuk menumbuh kembangkan
potensi yang ada.
Kesimpulan
Masyarakat Suku Bajo yang dikenal sebagai “Manusia Laut” baik secara
ekonomi, sosial, dan budaya berorientasi kemaritiman, oleh sebab itu
pendekatan yang digunakan dalam
pembangunan yang berkelanjutan
harus sejalan dengan budaya ragam
aspek kelautan yang dimilikinya.
Segala sumber daya kelautan
mulai dari terumbu karang yang dija-

dikan sebagai taman nasional bawah
laut dengan aneka ragam jenis ikannya yang maha indah untuk dilestarikan
merupakan potensi tersendiri yang
tercipta berkat kerjasama mikrokosmos dengan kepercayaan mikrokosmos yang dipercayai oleh masyarakat
tradisional suku Bajo. Penulis sendiri agaknya kurang meyakini bahwa
apa yang kita lihat saat ini merupakan warisan langsung dari Suku Bajo
Wakatobi. Merekalah yang menjaga
lautnya sehingga sampai saat ini bertahan dengan segala keindahannya.
Artinya bahwa secara tidak
langsung potensi kemaritiman untuk
menjaga ekosistem laut dengan peraturan baik dalam struktur sosial maupun suprastrukturnya sudah menjadi
bagian tersendiri dari suku Bajo. Dengan segala pemahamannya tentang
laut, seharusnya ekosistem yang ada
kalau mau dieksploitasi mungkin tidak
akan ditemukan oleh generasi saat ini.
Tentunya disamping kebijakan-kebijakan baru yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bersama, namun tetap memeperhatikan
lokalitas dari masyarakat yang ada.
Oleh sebab itu, permasalahan-permasalahan yang sering merepotkan pemerintah sendiri bisa
dikatakan tidak selalu menyentuh
kepentingan masyarakat yang ada
berdasarkan potensi dan filosofi lokal
yang mereka miliki. Inilah sepertinya
yang harus disinergikan, yaitu kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Pemeliharaan taman
nasional bawah laut Wakatobi dengan demikian akan tetap terpelihara
dengan baik manakala sumber daya
manusia yang ada di sekitarnya disentuhh dengan pendekatan lokal yang
berwawasan nasional dan global.
Tanpa mengurangi kebijakan
dan arti pendekatan yang dilakukan
oleh pemerintah selama ini, banyak
hal yang sudah dilakukan dan perlu
mendapatkan dukungan. Yang lebih penting dari itu adalah komitmen
pada pengembangan sumberdaya
yang berkelanjutan dengan regulasi
yang jelas.

SWANTARA NO. 15 TAHUN IV/DESEMBER 2015

45

Opini

Potensi Laut sebagai Penunjang
Ketahanan Energi Indonesia
Adrianus Ardhi Yudianto
Aktual.com

Visi Presiden Joko Widodo untuk
mengangkat potensi laut Indonesia
sejalan dengan tujuan nasional Indonesia dalam mencapai ketahanan energi. Bahkan, Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral di era pemerintahan Presiden Joko Widodo diletakkan di bawah koordinasi Kementerian
Koordinasi Kemaritiman. Laut Indonesia tidak hanya menjadi lokasi eksploi-
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tasi sumber daya alam serta tempat
perpindahan barang dan manusia,
tetapi juga mengandung potensi-potensi lain yang dapat dikembangkan
untuk mencapai ketahanan energi Indonesia.
Dalam melihat ketahanan energi,
salah satu definisi yang sering dikutip
dan digunakan secara luas adalah definisi yang digunakan oleh laporan Asia

Pacific Energy Research Centre (APERC)
tahun 2007 yang berjudul A Quest
for Energy Security in the 21st Century.
Mengutip publikasi APERC, ketahanan
energi didefinisikan sebagai Sebagai
kemampuan negara untuk menjamin
ketersediaan sumber daya energi secara berkesinambungan dalam jangka
waktu tertentu dengan tingkat harga
yang tidak mengurangi kemampuan

Opini
ekonomi negara tersebut. Ketahanan
energi memiliki tiga dimensi. Pertama, ketersediaan dan akses sumber
daya energi dalam bentuk fisik. Kedua,
dimensi ekonomi yang dilihat dari
tingkat keterbelian sumber daya energi. Ketiga, dimensi lingkungan dalam
upaya mereduksi dampak buruk yang
ditimbulkan dalam penggunaan sumber daya energi.
Ketahanan energi memiliki empat
faktor utama, yaitu ketersediaan (availability), keterbelian (affordability),
aksesibilitas (accessibility), dan penerimaan (acceptability/ acceptance). Ketersediaan didefinisikan sebagai jumlah energi primer yang ada pada suatu
negara. Keterbelian merupakan tolok
ukur daya beli masyarakat atas sumber energi yang ada pada suatu negara. Aksesibilitas merupakan ukuran
kemudahan akses bagi masyarakat
dalam konsumsi energi. Penerimaan
didefinisikan sebagai suatu taraf
penerimaan masyarakat atas sumber
energi jenis tertentu. Keempat faktor
tersebut merupakan tolok ukur ketahanan energi suatu negara.

dan konsumsi gas alam untuk kegiatan non-energi sebesar 11%.
Rapor sektor gas bumi Indonesia
masih lebih baik daripada sektor minyak bumi. Dalam sektor gas alam, Indonesia merupakan salam satu eksportir
terbesar di kawasan Asia Pasifik. Volume ekspor utama minyak bumi Indonesia tercatat sebesar 309.000 barel
per hari sejak tahun 2011 ke Jepang.
Ekspor tersebut mengisi 21% total
ekspor minyak bumi Indonesia (IEA,
2014).
Kondisi ketahanan energi Indonesia saat ini masih jauh dari mencapai
kemandirian energi. Saat ini bahan bakar yang tersedia hanya dapat mengisi cadangan operasional selama 18
hari. Dengan batas minimal cadangan
operasional minimal selama 30 hari,
kondisi Indonesia masih belum ideal.
Sampai sekarang, Indonesia juga belum memiliki cadangan penyangga
yang dapat digunakan sewaktu-waktu keadaan darurat terjadi. Ketiadaan
pipeline kawasan Asia Tenggara yang
terintegrasi, serta kapasitas kilang dan
storage yang minim meningkatkan
peran laut sebagai instrumen penting
penunjang akses dan ketersediaan
energi di Indonesia. Dengan volume
ekspor dan impor cukup besar yang
distribusinya berbasis laut, tingkat

Aktual.com

Ketergantungan Indonesia terhadap Impor Sumber Daya Energi Fosil
Indonesia masih bergantung pada
pada impor minyak dan gas untuk memenuhi kebutuhan energi nasionalnya. Upaya-upaya konservasi dan diversifikasi energi masih terus diupayakan
untuk mengurangi ketergantungan
Indonesia terhadap impor energi fosil. Sejak 2013, Indonesia mengimpor
32% minyak mentah untuk konsumsi
dalam negeri. Angka tersebut akan
terus bertambah seiring pertumbuhan konsumsi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Impor
minyak mentah Indonesia diprediksi
dapat menembus angka 40% pasca tahun 2015. Selain itu, impor BBM
juga diprediksi akan meningkat dari
63% di tahun 2013 menjadi 77% di tahun 2017 (International Energy Agency,
2014).
Menurut publikasi Energy Supply
Security Indonesia tahun 2014 yang
diterbitkan oleh International Energy

Agency (IEA), Indonesia mengimpor
setidaknya 990.000 barel minyak per
hari. Total impor tersebut terdiri atas
382.000 barel minyak mentah dan
608.000 barel bahan bakar minyak
(BBM). Persentase impor minyak mentah terbesar Indonesia berasal dari
Saudi Arabia sebesar 37% sejak tahun
2011. Impor minyak mentah juga diisi
oleh impor dari Nigeria, Malaysia, dan
Brunei. Minyak mentah hasil impor
kemudian diolah dalam dua kilang di
Balikpapan dan Cilacap. Impor BBM
Indonesia yang dibeli dari Singapura mencapai angka 81% pada tahun
2012. Indonesia juga mengimpor
45,5% bahan bakar diesel dari Korea
Selatan dalam tahun yang sama.
Konsumsi gas alam Indonesia
mengalami peningkatan dari 1,2 trillion square cubic feet (tscf ) pada tahun 2002 menjadi 1,4 tscf pada tahun
2012. Permintaan domestik terhadap
gas alam diprediksi akan meningkat
dari 2 tscf pada tahun 2013 menjadi
sbesar 3,7 tscf pada tahun 2028 (IEA,
2014. Konsumsi tersebut terbagi menjadi beberapa sektor. Sektor rumah
tangga menjadi konsumen terbesar
pasca program konversi minyak tanah
dan mengisi porsi sebesar 49%. Menyusul sektor rumah tangga, terdapat
konsumsi sektor industri sebesar 36%
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ketahanan energi Indonesia bergantung pada stabilitas keamanan maritim Indonesia.
Peran Keamanan Laut Indonesia
bagi Keamanan Energi Kawasan
Asia Pasifik
Keamanan energi kawasan Asia
Pasifik bergantung kepada kondisi
keamanan laut di Indonesia. Tiga jalur
laut di Indonesia menjadi nadi bagi
distribusi energi dunia. Ketiga jalur
tersebut adalah Selat Malaka, Selat
Lombok, dan Selat Sunda. Dalam keseluruhan perairan Indonesia setidaknya terdapat 600 kapal tanker yang
mengangkut minyak dengan kapasitas di atas 6,2 juta kiloliter. Indonesia
juga memiliki 25 pelabuhan minyak
utama dengan fasilitas sea storage
dengan kapasitas total di atas 10 juta
barel.
Mengutip data dari artikel The Security of Sea Lanes in Southeast Asia
yang ditulis oleh Joseph H. Ho pada
tahun 2009,
setidaknya terdapat
tiga kapal minyak supertanker dan
26 kapal tanker minyak melewati Selat Malaka setiap hari. Tiap tahun, Selat Malaka adalah perlintasan 60.000
kapal tanker yang mengangkut 80
persen minyak yang diangkut menuju Asia Timur. Dalam skala ekonomi,
setidaknya 525 juta metrik ton minyak seharga 390 miliar USD melintasi
selat ini setiap tahun. Selain menjadi
perlintasan yang padat, terdapat pipa
gas milik yang ditujukan untuk ekspor
gas alam ke SIngapura dari Kepulauan
Natuna dan Sumatera Selatan. Pada
tahun 2012, melalui pipa gas tersebut,
dialirkan gas alam sebesar 270 billion
scf dari Indonesia ke Singapura (IEA,
2014).
Selat Lombok menjadi opsi
lain bagi kapal-kapal supertanker
yang tidak dapat melewati Selat Malaka (Ho, 2009). Selat Lombok juga
menjadi jalur lalu lintas distribusi dari
dan menuju Tiongkok dan Australia.
Kondisi Selat Lombok yang lebih lebar dan dalam daripada Selat Malaka
mendasari alasan bagi kapal-kapal
supertanker untuk melewati selat ini.
Kapal yang memiliki bobot lebih dari
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200.000 DWT (deadweight tonnage)
harus melewati selat ini karena dibatasi larangan bagi kapal-kapal dengan
spesifikasi tersebut melewati Selat
Malaka. Setelah melewati Selat Lombok, kapal-kapal tersebut akan diarahkan untuk melewati Selat Makassar.
Setiap tahun, 3900 kapal melewati
Selat Lombok menuju Selat Makassar.
Nilai ekonomis dari muatan kapalkapal tersebut sebesar 40 miliar USD
yang ada dari 140 juta metrik ton total

muatan.
Selat Sunda menjadi pilihan bagi
kapal-kapal dengan ukuran kurang
dari 100.000 DWT. Selain jalurnya yang
hanya selebar 50 mil, terdapat arus
laut kuat di Selat Sunda yang menjadi hambatan tersendiri bagi kapalkapal bertonase besar. Setiap tahun,
terdapat 3500 kapal melintasi selat ini
(ho, 2009). Setiap tahun terdapat 15
juta metrik ton muatan seharga total
5 miliar USD melintasi Selat Sunda.

Opini
Antara

Jalur ini manjadi jalur utama selain Selat Malaka untuk transportasi sumber
daya energi menuju Tiongkok, jepang,
taiwan, dan Korea Selatan.
Potensi Energi Baru dan Terbarukan
dari Laut
Laut Indonesia memiliki potensi
yang besar bagi upaya diversifikasi energi dan upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Potensi-potensi tersebut dapat ditemukan

dari pengembangan biodiesel berbasis alga (ganggang) dan pengembangan pembangkit listrik berbasis
kelautan (PLT kelautan). Penggunaan
biodiesel berbasis alga dan PLT kelautan dapat meningkatkan persentase
penggunaan EBT dalam bauran energi nasional yang sampai akhir tahun
2014 masih berada di bawah 6%. Pemanfaatannya dapat memperbaiki
bauran energi Indonesia yang masih
sarat akan energi fosil. Selain itu, emisi
karbon Indonesia dalam pemanfaatan
energi Indonesia dapat mencapai
taraf yang lebih ramah lingkungan.
Selain diproduksi dari bahan baku
kelapa sawit dan jarak pagar, biodiesel
juga dapat diproduksi dari alga laut.
Ganggang diprediksi akan menjadi
salah satu bahan baku utama dalam
produksi biodiesel di masa mendatang. Selain intensitas produksinya
yang tinggi, biodiesel yang dihasilkan per hektar alga juga lebih tinggi
daripada kelapa sawit. Dibandingkan
produksi biodiesel kelapa sawit yang
hanya sebesar 5-6 kiloliter (kl) per
hektar, biodiesel berbasis ganggang
dapat dihasilkan sebesar 50 kl per
hektar. Prospek budidaya ganggang
laut Indonesia juga dinilai baik. Selain
faktor kedalaman dasar laut yang cukup dangkal di sebagian besar pesisir
Indonesia, kemampuan ganggang
laut dalam menyerap CO2 juga dapat
meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap penggunaan energi
baru tersebut.
Salah satu jenis energi terbarukan
yang masih dalam tahap pengembangan di Indonesia adalah pembangkit
listrik berbasis kelautan. Negara-negara maju telah terlebih dahulu memanfaatkan potensi laut sebagai pembangkit listrik. Amerika Serikat, Inggris,
Perancis, Rusia, Kanada, dan Jepang
telah mencoba menggunakan energi
potensial dan kinetik dalam laut sebagai penggerak turbin listrik. Biaya
pembangkitan dengan cara ini pun
relatif murah. Per kWh listrik dibangkitkan dengan biaya 15 tahun masa
operasi tahun 2010 – 2025 sebesar Rp
600 sampai Rp 1.500. Meskipun terdapat dalam jumlah besar dan relatif

murah, PLT kelautan masih terkendala tahap pengembangannya saat ini
yang belum mampu mengimbangi
pertumbuhan konsumsi listrik skala
besar.
Energi potensial dan energi kinetik yang ada dalam laut dapat dimanfaatkan dalam pembangkitan listrik.
Terdapat beberapa cara yang dapat
ditempuh untuk memanfaatkan potensi laut sebagai penghasil listrik, antara lain dengan memanfaatkan energi kinetik yang dihasilkan gelombang
pasang surut, dengan memanfaatkan
perbedaan suhu lapisan laut, dan dengan memanfaatkan perbedaan kadar
garam yang ada di laut. Menurut data
dari Asosiasi Energi Laut Indonesia
(ASELI), setidaknya pembangkitan
berbasis gelombang laut memiliki
potensi teknis sebesar 20.000 MW.
Wilayah-wilayah Indonesia yang
memiliki potensi gelombang laut
tinggi terdapat di wilayah sisi barat
Sumatera, selatan Jawa, Bali, NTT, dan
NTB. Konversi energi panas laut memanfaatkan perbedaan panas laut antara permukaan dan kedalaman laut.
Dengan memanfaatkan perbedaan
suhu laut, dapat dihasilkan listrik dengan potensi teknis sebesar 52.000 MW.
Lokasi potensial bagi konversi perbedaan suhu laut terletak di lepas pantai
Bali, Jawa, Kalimantan Timur, Sulawesi
Utara, dan Selat Makassar.
Selain potensi geografis Indonesia
yang besar bagi transportasi energi
di kawasan Asia Pasifik, laut Indonesia juga memiliki potensi besar yang
dapat digunakan sebagai penyedia
energi primer di masa mendatang.
Sudah sepantasnya bagi masyarakat
Indonesia untuk dapat menikmati dan
memanfaatkan potensi laut Indonesia dengan semaksimal mungkin dan
sebaik-baiknya. Menjadi tantangan
baru bagi pemerintah Indonesia untuk menjaga stabilitas keamanan jalur
transportasi laut, menyediakan infrastruktur, menyediakan kesempatan
dan melakukan penelitian atas potensi laut Indonesia, serta meningkatkan
koordinasi antar lembaga agar hal-hal
tersebut dapat terlaksana dengan
baik.
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Budaya Maritim:
Sebuah Tinjauan Sejarah
Denny Indra Sukmawan
Kepala Divisi Kajian Strategis, Lingkar Studi Strategis (LINGSTRA)
Ist.

Di zaman Majapahit, Arus Balik
peradaban berlangsung dari wilayah
Bawah Angin di Selatan ke Atas Angin di
Utara –Pramoedya Ananta Toer, dalam
Novel Arus Balik: Sebuah Epos Pasca Kejayaan Nusantara di Awal Abad 16Bilamana ingin membangun
bangsa yang berkarakter tanpa memahami proses jatuh bangunnya
bangsa tersebut. Presiden Soekarno dalam pidatonya pada 1966 jelas
mengingatkan: “Jas Merah” atau jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.
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Lebih dari setengah abad pidato “Jas
Merah” keluar, Presiden Joko Widodo
pada 2014 menyatakan:
Sebagai negara maritim, samudra,
laut, selat dan teluk adalah masa depan
peradaban kita. Kita telah terlalu lama
memunggungi laut, memunggungi
samudra, dan memunggungi selat dan
teluk. Ini saatnya kita mengembalikan
semuanya sehingga Jalesviva Jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai
semboyan kita di masa lalu bisa kembali -Petikan Pidato Pelantikan Presiden

Joko Widodo, 20 Oktober 2014Lalu apakah tepat jika Indonesia diklaim sebagai negara maritim?
Menurut hemat penulis lebih tepat
disebut negara kepulauan. Pasalnya
negara maritim adalah negara yang
mampu bagaimana menggunakan,
melindungi dan mempertahankan
wilayah sekaligus sumber daya maritimnya. Jika disebut selama ini Indonesia selama ini secara geografis memang maritim mungkin ada benarnya,
akan tetapi masih belum mampu

Opini
menggunakan wilayah dan sumber
daya maritimnya (Djalal, 2014).
Ketidakmampuan tersebut tidak
lain tidak bukan karena budaya maritim bangsa Indonesia telah pudar oleh
penjajahan beratus-ratus tahun sebelumnya (Supandi, 2015). Melihat perjalanan bangsa Indonesia dari catatan
pertama sampai sekarang, terlihat ada
metamorfosis budaya, atau perubahan bentuk dan susunan budaya dalam
konteks kemaritiman.
Secara hakikat, bangsa Indonesia
memang merupakan bangsa maritim.
Hal ini bisa diketahui setelah mempelajari nenek moyang bangsa Indonesia, jauh sebelum Hindu-Budha
dan Islam-Barat masuk ke nusantara.
Tesis tersebut muncul penulis setelah
membaca beberapa review buku
Phantom Voyagers: Evidence of Indonesian Settlement in Africa in Ancient
Times karya Robert Dick-Read (2005).
Ternyata jauh sebelum kejayaan Sriwijaya dan Majapahit sebagai negara
maritim, nenek moyang orang Indonesia sudah tampil sebagai penjelajah
samudera sejak 1500 tahun lalu. Penjelajah Indonesia datang ke Afrika dan
Makasar jauh sebelum orang-orang
Eropa mengetahui Afrika atau Sahara,
dan jauh sebelum orang-orang Arab
menyebrang perairan Afrika untuk
menemukan kota-kota eksotis seperti
Kilwa, lamu dan Zanzibar.
Jejak tersebut ada di Madagaskar,
yang bahasa penduduk aslinya mirip
dengan budaya Indonesia. Lalu muncul di cerita rakyat di Mozambik, sebelah Timur Afrika tentang bagaimana penjelajah laut dari Timur yang
berkelana dalam kapal kano yang sangat besar pergi ke Barat untuk mencari budak. Kemudian di reruntuhan
peradaban Bantu di Zimbabwe. Lalu
instrumen musik xylophone di Afrika yang mirip dengan Indonesia dan
banyak lagi. Jika seperti itu ceritanya,
karena budaya maritim nenek moyang kita lah peradaban-peradaban besar seperti Bantu di Zimbabwe, Nubia
di Tanzania dan tentu saja Mesir bisa
muncul. Berarti nenek moyang orang
Indonesia berlayar ke Barat tidak hanya ke Madagaskar, melainkan juga

mendarat ke Timur Afrika, berlayar lagi
memutari Selatan Afrika di wilayah
yang disebut Tanjung Harapan oleh
orang Eropa hingga sampai ke Barat
Afrika. Kemungkinan besar sampai
ke daratan Amerika Selatan, walaupun masih belum ada bukti yang benar-benar kuat.
Sayangnya
literatur-literatur
pos-kolonial semacam ini masih sulit
diterima masyarakat umum yang terlanjur percaya pada literatur kolonial.
Bahwa budaya maritim kita memang
besar, namun tidak mengakar dari sejak dulu. Dalam hal ini penulis bertanya balik, dengan tesis bahwa bangsa
besar di dunia sekarang tentu lahir
dari nenek moyang juga besar di masa
lalu. Ibarat tanaman, jika benihnya bagus maka hasilnya juga bagus.
Bagaimana bisa Sriwijaya dan
Majapahit dikenal sebagai negara
maritim terbesar di Selatan Dunia,
jika nenek moyang Nusantara mampu membuat peradaban yang besar
di masanya?. “Jas Merah” atau jangan
sekali-kali melupakan sejarah.
Fase Awal Metamorfosis: Kerajaan
Hindu-Budha-Islam
Selama zaman Sriwijaya dan
Majapahit, bangsa Indonesia lebih dikenal sebagai bangsa maritim
yang memiliki karakter terbuka pada
lingkungan sekitarnya dan berani
menantang serta menghormati alam
semestanya. Akan tetapi banyak yang
belum tahu bahwa di zaman kedua
kerajaan ini pula secara perlahan budaya maritim nenek moyang orang Indonesia mulai mengalami penurunan.
Ya! di zaman Sriwijaya dan Majapahit
lah budaya ladang yang berpindah
diganti sawah yang menetap. Oleh
karena pengaruh kepercayaan Hindu-Budha bahwa sungai merupakan
penghubung antara kekuatan besar
di gunung dan lautan, yang merupakan tempat paling aman untuk menghindari bencana di sekitar gunung
dan lautan. Oleh karena itu baik pusat
peradaban Sriwijaya berada di pinggiran Sungai Musi dan Majapahit berada
di Sungai Brantas.
Pengaruh hindu-budha juga

yang memunculkan sistem kasta di
kerajaan-kerajaan tersebut. Nusantara
diubah menjadi agraris yang kaku dan
feodal, membagi masyarakat pada
strata-strata kekuasaan. Padahal sebelumnya nenek moyang kita adalah
orang-orang bebas yang bebas dan
cenderung egaliter.
Sejak zaman kerajaan Hindu-Budha sampai ke masa kerajaan
Islam, konteks maritim lebih dipersepsikan sebagai kegiatan perdagangan dan upaya pertahanan dengan
membangun angkatan militer. Tidak
ada yang salah, oleh karena kondisi
keemasan Sriwijaya-Majapahit berlanjut di bawah kerajaan-kerajaan Islam
seperti Samudra Pasai, Aceh, Demak
atau Makasar. Mereka menguasai jalur
pelayaran di Selat Malaka, Selat Sunda dan Selat Karimata yang kita kenal
sekarang. Setidaknya itu yang digambarkan Kenneth Hall dalam buku A
Histroy of Early Southeast Asia (2011)
Momentum Metamorfosis: Penjajahan
Awal mula kemunculan penjajahan bangsa Belanda di Indonesia bisa
dikatakan ironis, seperti yang tertulis
dalam buku Seascapes: Maritime Histoies, Littoral Cultures and Transoceanic Exchanges (2014). Dimulai sekitar
abad ke-15 ketika bangsa Spanyol
dan Portugis secara sepihak membagi laut menjadi dua bagian yang
masing-masing dikuasai mereka. Tidak lama, bangsa Belanda merespon
dominasi tersebut melalui dua karya
besar Hugo Grotius yang monumental. Karya pertama adalah Mare Liberum atau Freedom of The Seas yang
isinya kurang lebih menegaskan sikap
bangsa Belanda menolak kepemilikan
laut lepas karena mengancam kepentingan perdagangan. Karya kedua adalah De Jure Praedae (DJP) atau The Law
of Prize and Booty yang menegaskan
penenggelaman kapal Portugis Sta.
Catarina di Singapura oleh kapal Belanda ialah benar secara hukum internasional.
Ternyata kedua karya Grotius ini
tidak sekedar soal persaingan dagang
antara bangsa-bangsa di Eropa. MeSWANTARA NO. 15 TAHUN IV/DESEMBER 2015
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lainkan lebih kepada upaya mempersatukan wilayah-wilayah Belanda untuk melawan dominasi Iberia (Spanyol
dan Portugis). Tercatat dari salah satu
puisinya yang berjudul Itinera Indicana atau Ekspedisi ke India Timur,
Grotius berharap tentang kedatangan
sebuah armada yang datang jauh dari
belahan bumi lain, sekelompok orang
bebas yang disebut Batavia olehnya.
Orang-orang Batavia ini, merupakan
satu-satunya harapan untuk melawan dominasi Iberia di kedua belahan
Bumi. Adapun orang-orang Batavia
yang dimaksud tidak saja berasal dari
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Batavia (sekarang Jakarta), namun
orang-orang Batavia kuno yang
memiliki mitos tentang nenek moyang bangsa Belanda melawan kekuasaan Spanyol di masa lalu. Mitos ini
seperti kelanjutan sejarah, membantu
persatuan Bangsa Belanda untuk melawan Spanyol di masa lalu.
Dari ketiga karya Hugo Grotius
tersebut, terlihat bahwa pada dasarnya tujuan bangsa Belanda melakukan
ekspansi keluar dikarenakan motif anti-Spanyol dan anti-penjajahan. Sungguh ironis karena pada kenyataannya Belanda justru menyimpang jauh

dari tujuan semula dengan menjajah
wilayah Nusantara yang sepihak dinamakan India Timur.
Penjajahan terbukti berdampak
besar bagi perubahan struktural
masyarakat di wilayah Nusantara,
khususnya di Sumatera, Jawa dan
Sulawesi. Salah satu penyebabnya
dapat dilihat di literatur awal abad
ke-20, dalam buku De Zeen van Nederlandsch Oost-Indie atau The Seas of
the Netherlands East-Indies. Dalam bagian tentang lingkungan, laut hanya
dianggap sebagai objek lingkungan
tempat tinggal hewan dan tanaman.

Opini
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Tidak tertulis satupun tentang manusia sebagai subjek yang berhubungan
dengan laut. Hal ini terbukti dari kategorisasi native yang hanya dilakukan
pada suku-suku yang di daratan. Pengetahuan semacam ini berasal dari pemetaan yang keliru oleh pemerintah
kolonial Belanda, yang selama ratusan
tahun masuk kedalam sendi-sendi
kehidupan masyarakat, seperti ranah
administrasi pemerintahan dan operasi militer.
Pemerintah kolonial Belanda
yang orientasinya kontinental membuat struktur sosial dimana orang-

orang laut tidak cocok untuk tinggal
dan beradaptasi, yang kemudian
membuat mereka perlahan menghilang. Jika kembali ke kajian pra-sejarah di awal, langkah ini sangat keliru
mengingat nenek moyang orang
Indonesia, jauh sebelum zaman kerajaan-kerajaan Hindu-Budha dan Islam
sudah berkawan baik dengan alam semesta. Menghormati gunung-gunung
tinggi serta lautan yang dalam.
Faktor kekeliruan tersebut, serta praktek perubahan pola pertanian
pertama kali dikenalkan pada masa
Hindu-Budha menjadi momentum
penurunan budaya maritim di Indonesia. Hal ini diperparah karena berlangsung selama ratusan tahun lebih!
Dan sudah masuk ke alam bawah sadar bangsa Indonesia. Walhasil bangsa
Indonesia kehilangan identitas yang
sebenarnya! Digantikan oleh identitas
yang dibuat oleh Bangsa Belanda.
Selain hal-hal yang disebutkan di
atas, bangsa Belanda juga bertanggung jawab memudarkan budaya maritim bangsa Indonesia melalui politisasi beberapa gagasan dalam kitab
Negara Kertagama. Orang-orang Jawa
yang sekarang dijajah ternyata pernah
memiliki kekuasaan pada abad ke-14
dibawah Kerajaan Majapahit. Kekuasaaan mereka membentang secara
superfisial dari Sumatera, termasuk
semenanjung Malaysia sampai ke sebelah Barat Papua.
Wilayah kekuasaan Majapahit
tadi disebut sebagai “nusantara”. Istilah ini ditemukan kembali di abad
ke-19. Walaupun istilah dalam bahasa
jawa tersebut berasal dari teks abad
ke-15, yang artinya “yang lain di luar
Jawa” atau “pulau lain selain Jawa”.
Penggunaan istilah nusantara berpengaruh besar terhadap persatuan
nasional karena kelompok nasionalis
kemudian menggunakan istilah tanah
air untuk menyebutkan wilayah negara Indonesia.. Istilah “tanah air” yang
sering digunakan memiliki arti “tanah
dan air” atau “kesatuan tanah dan air”.
Pemahaman bangsa Belanda
terhadap istilah “nusantara” bukanlah pulau lain di luar Jawa, melainkan kepulauan yang menjadi satu.

Bahwa lautan diterjemahkan sebagai
kontinental yang abstrak. Inilah yang
disebut mereka sebagai our east, tujuannya tidak lain untuk mengembalikan kejayaan indianisasi yang pernah
dilakukan Majapahit pada masa Hindu-Budha di Jawa.
Salah satu warisan kolonial tersebut dapat dilihat pada Sumpah Pemuda 1928, yang berisi gagasan untuk
berbangsa satu, berbahasa satu dan
bertanah air satu Indonesia. Kemudian sejak 1940, istilah nusantara
dipahami sebagai seluruh kepulauan
dan merupakan wilayah Republik Indonesia. Puncaknya pada Deklarasi
Djuanda 1957, dimana pemerintah
Indonesia melakukan juga politisasi
terhadap “nusantara” untuk meredam
pemberontakan di daerah yang marak
terjadi dan agresi militer yang dilakukan beberapa kali. Deklarasi tersebut
kurang lebih menyatakan bahwa laut
Indonesia termasuk di sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia
menjadi satu kesatuan. Sebuah pemahaman dari “tanah air satu” yang dikumandangakan puluhan tahun lalu.
Dari uraian panjang tersebut,
dapat dipahami bahwa budaya maritim dalam perjalanannya mengalami
metamorfosis dari yang awalnya benar-benar diresapi, hingga kemudian menjadi istilah atau jargon saja.
Bahkan kondisi sekarang lebih parah,
masyarakat lebih percaya istilah “nusantara” berasal dari kata “nusa”, dalam
bahasa Jawa artinya pulau dan kata
“antara” dari bahasa Indonesia modern.
Gabungan kedua kata tersebut menjadi “nusantara” yang merepresentasikan kepulauan yang berada di antara
Samudera Hindia dan Samudera Pasifik
serta Benua Asia dan Benua Australia.
Tulisan ini hanya sekadar pengingat “Jas Merah”. Berkembangnya kajian
sejarah mampu meramu penjelasan
bahwa bangsa Indonesia memiliki budaya maritim yang dahsyat. Budaya
maritim yang memunculkan peradaban baru di seberang, kemudian
mengantarkan kerajaan-kerajaan nusantara menuju kejayaan dan yang
mengundang bangsa Barat untuk
datang ke wilayah nusantara.
SWANTARA NO. 15 TAHUN IV/DESEMBER 2015
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Hot Issue

Sang “Habibie Muda”
Pemecah Teori Matematika
litera.web.id

Sang tokoh itu sekarang menjadi buruan para konglomerat dunia bisnis perminyakan dan universitas-universitas kelas wahid pun tak ketinggalan mengincarnya
supaya bisa hadir di kampusnya untuk menggelar kuliah
umum.Termasuk media elektronik pun berlomba-lomba
mengundangnya untuk acara Talk Show.
Dia adalah Yogi Ahmad Erlangga, pria asal Tasikmalaya ini, dengan kejeniusannya berhasil memecahkan rumus
matematika Persamaan Helmholtz yang membelenggu
para pakar ilmu pengetahuan dan teknologi yang selama
30 tahun tidak seorang pun mampu memecahkannya.
“Banyak pakar yang menghindari penelitian untuk
memecahkan rumus Helmholtz ini karena memang sangat
sulit dan rumit,” ungkap sarjana yang cum laude S1 dan S2
di ITB ini.
Saat dirinya melanjutkan S3-nya di Belanda, dosen
penerbangan dari ITB ini, tertantang oleh perusahaan
minyak Shell yang minta bantuan DUT (Delft University of
Technology) untuk memecahkan rumus Helmholtz.
Setelah mengadakan riset yang menelan dana sekitar
6 milyar yang dibiayai Shell, berkat kejeniusannya akhirnya
rumus itu mampu beliau pecahkan, yang mencengangkan
dunia iptek, dan mendapat ucapan selamat dari berbagai
universitas di Eropa, Israel dan USA.
Tentu saja hasil temuannya ini membuat banyak perusahaan minyak dunia sangat senang dan meminta bantuannya. Pasalnya, dengan rumus itu mereka dapat 100
kali lebih cepat dalam menemukan sumber minyak di pe-
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rut bumi melalui gelombang elektromagnetik yang dipantulkan dari perut bumi dengan akurasi yang sangat tinggi.
Jika saja kemudian Yogi mau mematenkan hasil
temuannya, mungkin ia akan mendapat uang yang sangat
besar. Tapi ilmuwan muda bernama lengkap Yogi Ahmad
Erlangga menolaknya termasuk menamakan termuannya
itu dengan ERLANGGA EQUATION. Alasannya, dengan mematenkan temuan ini justru akan menghambat perkembangan ilmu pengetahun selanjutnya. Thesis S3 yang disusun di Jurusan Matematika kampus yang sama di Delft,
terpilih sebagai thesis terbaik di Belanda oleh MNC
“Saya ingin temuan ini dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
karena itu hak manusia. Hak ini bisa dijamin jika ilmu dimiliki publik dan bersifat open source ” tutur Yogi merendah.
Industri yang bisa mengaplikasikan rumus ini antara
lain industri radar, penerbangan, kapal selam, penyimpanan data dalam blue ray disc (keping DVD super yang
bisa memuat puluhan gigabyte data), dan aplikasi pada laser, serta ilmu lainnya yang berkaitan dengan gelombang
elektromagnetik.
Buku mengenai persamaan Helmholtz yang dibuatnya saat masih di Belanda pun, laris manis dalam waktu
singkat. ‘’Tinggal satu (buku) dan saya tak punya fotokopinya lagi,’’
Khusus untuk ITB, sambung pria kalem kelahiran Tasikmalaya 8 Oktober 1974, obsesinya adalah ingin ITB bisa
lebih besar lagi.
Minimal, ujarnya ITB menjadi perguruan tinggi terbesar dan berpengaruh di Asia. Karena, kalau hanya terbesar
di Indonesia saja, sejak dulu juga sudah begitu serta Ingin
melihat bangsa Indonesia maju dihormati bangsa lain.
‘’Saya pun masih memiliki obsesi pribadi. Keinginan
saya adalah ingin melakukan penelitian tentang pesawat
terbang yang menjadi spesialisasinya Aeronotika dan Astronotika, perminyakan, dan biomekanik,’’ kata pemenang
penghargaan VNO-NCW Scholarship dari Dutch Chamber
of Commerce itu yang punya kebiasaan shalat lima waktu
di masjid.
Dr. Yogi Ahmad Erlangga, sekarang Dosen di Alfaisal University, Riyadh, Arab Saudi ini mendapat julukan
Habibie Muda karena penemuannya yang spektakuler di
bidang matematika. Kehadiran Dr. Yogi Ahmad Erlangga
yang bersedia berkarya di Alfaisal University, Riyadh, Arab
Saudi juga merupakan kebanggan tersendiri bagi Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi.
Dulu Indonesia memiliki BJ Habibie yang menemukan
rumus yang mampu mempersingkat prediksi perambatan
retak hingga mendapat julukan Mr. Crack. Banyak industri
penerbangan di berbagai negara memakai rumus penemuan Habibie tersebut, termasuk NASA di Amerika, kini
penerus BJ Habibie, Dr. Yogi Ahmad Erlangga meneruskan
kehebatan Habibie dengan menemukan dan memecahkan rumus persamaan. (Net)
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Informasikan Riset, Pusat Arkeologi
Nasional Programkan ‘Rumah Peradaban’
lintasgayo.co

Pusat
Arkeologi
Nasional memprogramkan “Rumah Peradaban”
yang bertujuan untuk
menginformasikan hasil penelitian kepada
masyarakat, jelas Kepala Pusat Arkeologi Nasional, I Made Geria.
“Selama ini terkesan hasil riset hanya
untuk kepentingan akademis, melalui rumah
peradaban ini kami
mencoba terobosan baru untuk menginformasikan kepada masyarakat,” katanya di Magelang, beberapa waktu lalu.
Made Geria mengatakan, hal tersebut usai menjadi
pembicara pada ‘Borobudur Writers and Culture Festival
(BWCS)’ di kompleks Taman Wisata Candi Borobudur dengan menyampaikan hasil penelitian Situs Tambora.
Menurut dia, program tersebut bakal dimulai tahun
2016. Rumah peradaban di Nusantara itu bentuknya bukan fisik saja, tetapi bisa sebuah media interaksi antara
masyarakat atau komunitas sehingga budaya peradaban
masa lalu itu tetap hidup untuk menguatkan pembangunan karakter masyarakat.
“Jadi untuk menguatkan pemahaman yang juga bagian dari revolusi mental, restorasi sosial masyarakat ter-

hadap pemikiran persatuan dan pluralisme yang belum
kuat,” katanya.
Ia menuturkan kegiatan itu bisa berupa forum diskusi di masyarakat, menggalakkan penelitian bekerja sama
dengan masyarakat, dan mungkin ada di suatu kawasan
tertentu perlu ada konservasi peradaban sebagai media
pendidikan, sebagai alat peraga pendidikan anak-anak sekolah.
Made Geria mencontohkan Karawang Jawa Barat
merupakan daerah penghasil beras di Indonesia, tetapi
diserbu oleh pembangunan. Di sana ada Desa Medarsari yang masih melestarikan subak (ulu-ulu), punya sumber air, rumah tradisional. Alangkah baiknya pemerintah
menjadikan hal itu sebagai laboratorium lapangan supaya
anak-anak belajar tentang sawah.
“Boleh saja Karawang menjadi kota moderen tetapi
tanaman padinya masih ada. Hal ini sebagai bukti bahwa
daerah tersebut sebagai penghasil beras di Indonesia,” katanya.
Dikatakan, dalam melakukan konservasi bersinergi
dengan lembaga lain, kalau di daerah mungkin pemerintah daerah menyediakan tempat, maka Pusat Arkeologi Nasional melalui sejumlah Balai Arkeologi yang ada di
daerah menghidupkan lagi peradaban yang ada.
Ia menuturkan di Situs Tambora pihaknya membuat
film yang juga melibatkan masyarakat untuk bermain film,
jadi mereka ikut melestarikan dan menjaga kawasan yang
terbuka tersebut. (Aktual)
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Inti Ajaran Sang Mahatma?
Mohandas Karamchan Gandhi :
“The best way to find yourself is to lose
yourself in the service of others”

Dari sekian banyak mutiara ajaran
dan perilaku yang bisa diambil contoh
dari Mahatma Gandhi, semuanya menetes dan mengalir dari kata dan pesan
singkat itu.
Ya. Semua ajarannya yang sangat
mulia itu tidak akan muncul dari mulut dan hatinya jika Sang Mahatma dia
tidak pernah tahu dan tidak pernah
paham soal ini: Siapa dirinya? Siapa Mohandas Karamchan Gandhi?
Dengan menyerahkan dengan
penuh dirinya untuk melayani manusia,
tak peduli kaya miskin, tua muda, sakit
sehat bahkan musuh atau lawan, dia
mempelajari seluruh gerakan hatinya.
Apakah masih ada kepedulian
khusus terhadap yang seorang yang
dilayani terhadap yang lain? Apakah
perlakukannya akan sama ketika melayani orang kaya dibandingkan yang
miskin? Apakah ada perlakuan yang
berbeda ketika mengobati orang Inggris yang sedang sakit (yang saat itu
masih menjajah bangsanya) dibandingkan dengan anaknya yang pada waktu
bersamaan juga sedang sakit seperti
orang Inggris itu? Apakah juga akan
sama perlakuannya ketika seorang kaya
meminta doa berkah dengan memberikan sedikit bantuan uang dibandingkan dengan orang miskin papa yang
juga minta berkah doa ke dirinya?
Jika di hatinya masih ada sedikit rasa “lebih” ketika melayani seorang
manusia dibandingkan dengan yang
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lain maka dia akan tahu siapa dirinya,
bagaimana hatinya berbicara. Sang
Mahatma mungkin menemukan dirinya ternyata dia manusia yang belum
adil ketika melayani manusia. Sang Mahatma mungkin menemukan gerekan
hatinya mengatakan dia belum ikhlas
menolong seseorang.
Selalu membaca gerakan hati. Begitu, seperti itu terus yang dilakukan
sang Mahatma. Tiap hari, tiap minggu,
bulan sampai tahun. Dia selalu melihat
bagaimana gerakan hatinya ketika melayani manusia. Dan dia terus belajar
menemukan dirinya dari gerakan hatinya itu.
Dia tahu, dari gerakan hatinya itulah cermin siapa dirinya sebenarnya.
Kalau hatinya masih merasa sombong
ketika berhasil menolong orang lain,
maka dia tahu bahwa dia masih Gandhi yang sombong. Kalau kemudian dia
menemukan gerakan hatinya masih
mengatakan ingin mendapat penghargaan setelah melayani seorang manusia maka dia menemukan ternyata dia
adalah Gandhi yang tidak ikhlas.
Dan mungkin Sang Mahatma akan
temukan Gandhi yang masih iri dengan
orang lain, Gandhi yang masih benci
dengan orang lain atau Gandhi yang
masih serakah karena ingin menumpuk
harta lebih banyak lagi. Atau Gandhi-Gandhi lainnya.
Pada titik tertentu, setelah belajar dari keburukan-keburukan Gandhi,
setelah tahu siapa dirnya sebenarnya,
akhirnya Sang Mahatma mengeluarkan
sepatah kata dari mulut dan hatinya
yang teramat mengejutkan buat seluruh
pengikutnya. Begini sepatah kata itu:
“Hate the sin and love the sinner”
Sejak saat itu, dia tidak pernah lagi
marah terhadap ribuan manusia berkulit putih asal Inggris yang memakai seragam tentara dengan sepucuk senapan.
Sejak saat itu dia tidak pernah marah
lagi ke manusia berkulit putih asal In-

ggris yang menjajah bangsa dan negaranya selama puluhan tahun itu. Dan
dia akan selalu memberi senyuman ke
manusia berkulit putih asal Inggris ketika bersua di sebuah jalan. Sama seperti
dia memberi senyuman ke bangsanya
sendiri ketika lewat di jalan yang sama.
Saat itu, dia memutuskan seluruh
bentuk perlawanan atas ketidakadilan
yang dialami bangsa dan negaranya
tidak lagi menggunakan kekerasan. Lawan dia bukan manusia. Tapi dosa-dosa
yang dilakukan oleh manusia.
Saat itu dia memutuskan, perlawanan atas ketidakadilan kepada bangsa dan negaranya bukanlah dengan
pedang atau senjata lagi. Tapi peperangan terhadap sifat-sifat dan nafsu manusia yang mendorong manusia untuk
berbuat dosa. Nafsu dan dosa manusia
untuk terus memperbudak manusia
lain demi kepentingan sebuah dosa akibat keserakahan manusia untuk memperkaya diri.
Ya…Sang Mahatma sudah sampai puncak pencerahan saat itu bahwa
hakikat peperangannya adalah perang
terhadap diri (nafsu) sendiri. Kalau manusia bisa memerangi dirinya (nafsunya) maka tidak ada lagi peperangan,
penjajahan dan ketidakadilan di bumi
ini.
Ini sebenarnya mutiara dan pelajaran maha penting dari seorang Mahatma Gandhi. Bukan ajaran Satyagraha
atau ajaran Ahimsa yang tersohor itu.
Perjuangan Mohandas Karamchan
Gandhi akan membuahkan hasil jika setiap manusia mau dan bersedia secara
terus menerus untuk selalu melihat hatinya, melihat dan mencari siapa dirinya.
Seperti cara Sang Mahatma melihat
dirinya sendiri: Gandhi yang serakah?
Gandhi yang sombong? Gandhi yang
tidak adil? atau Gandhi lain.
Ya..inti dari seluruh ajaran Mahatma Gandhi sebenarnya adalah Menemukan Diri. Tak lebih. (Aktual)
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Penemuan Terbaru! Planet
Ekstra Surya Seukuran
Bumi, Ada Kehidupan?
Sebuah tim Astronom telah menemukan sebuah planet ekstra surya
yang memiliki ukuruan tak jauh berbeda dengan Planet Bumi. Planet
yang baru saja ditemukan itu adalah
“GJ 1132b” yang mengitari bintang GJ
1132, sebuah bintang yang letaknya
tak jauh dari Tata Surya kita.
“GJ 1132b” ditemukan oleh tim
Astronom yang dipimpin oleh Zachory Berta-Thompson dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) di
Cambridge, Massachusetts, Amerika
Serikat.
Planet baru ini jaraknya 39 tahun
cahaya dari Bumi. Dengan kata lain,
cahaya yang kita terima dari bintang
“GJ 1132” merupakan cahaya yang
meninggalkan bintang tersebut selama 39 tahun lalu. Ini termasuk jarak
untuk bintang-bintang dekat.

‘GJ 1132b’, juga dikenal sebagai
Gliese 1132b, lingkaran bintang induknya setiap 1,6 hari pada jarak
1,4 juta mil. Akibatnya, Planet Ekstra
Surya yang memancarkan panas dengan suhu sekitar 450 derajat Fahrenheit (atau sekitar 232 derajat Celsius).
Jika kita berada di Planet “GJ
1132b”, satu tahun akan berlalu dengan cepat. Planet yang ukurannya 1,2
kali ukuran Bumi tersebut mengitari
bintang induknya hanya dalam 1,6
hari.
Seandainya saja kita bisa berada
di permukaan Planet ini, kita akan terpanggang hidup-hidup dengan temperatur 232 derajat Celsius. Meskipun
tidak akan ada air yang bisa bertahan
dalam bentuk cair di planet ini, akan
tetapi suhu permukaan GJ 1132b masih jauh lebih dingin dibandingkan

Exoplanet batuan lainnya.
Sebagai perbandingan, Exoplanet ‘CoRoT-7b’ dan ‘Kepler-10b’ memiliki temperatur lebih dari 1000 derajat
Celsius!
Hal tersebut diungkapkan oleh
Dr.Zachory Berta-Thompson dari
Massachusetts Institute of Technology Kavli Institut Astrofisika dan Space
Research.
“Suhu Planet ini menyerupai panas
oven Anda , jadi seperti terbakar kue
panas. Itu terlalu panas untuk dihuni –
tidak ada cara untuk mencari air cair di
permukaan. Tapi itu jauh lebih dingin
daripada Planet berbatu lain yang kita
tahu,” ujarnya, kepada Sci-News.
Sebagai perbandingan, panas
Exoplanets terkenal seperti ‘CoRoT-7b’
dan ‘Kepler-10b’ memiliki temperatur
terik 2.000 derajat Fahrenheit (1.090
derajat Celsius) atau bahkan lebih.
Sedikit lebih besar dari Bumi, ‘GJ
1132b’ memiliki diameter 14800 km,
tapi massanya 60 kali lebih masif dari
Bumi. Jelas ini memberi indikasi kalau
‘GJ 1132b’ merupakan Planet batuan
atau Planet mirip Bumi seperti halnya
Bumi manusia.
Gaya tariknya juga mirip Bumi.
Jika kita bisa menginjakkan kaki di
Planet tersebut dan belum terpanggang, maka berat kita pun cuma 20
persen lebih berat dibandingkan ketika berada di Bumi. Bukan berita baik
untuk mereka yang sedang diet untuk mengurangi berat badan.
‘Planet GJ 1132b’ secara gravitasi
terkunci dengan bintang induknya.
Jadi, seperti Bulan yang hanya bisa kita
lihat satu sisinya saja, ‘GJ 1132b’ juga
demikian. Hanya satu sisi yang akan
terus berhadapan dengan bintang.
Dengan demikian, satu sisi ‘GJ 1132b’
akan mengalami siang selamanya dan
sisi lainnya malam selamanya.
‘GJ 1132b’ kemungkinan tidak
memiliki rotasi pasang surut, yang
berarti bahwa ia memiliki siang dan
malam di sisi yang permanen, menyajikan wajah yang sama dengan
bintangnya, seperti Bulan yang terkunci ke Bumi,” demikian kata Dr Berta-Thompson. (Aktual)
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Seputar Kita

Lemhannas RI Gelar Seminar
Nasional Diatas KRI Banda Aceh
Gubernur Lemhannas RI, Prof.
Dr. Budi Susilo Soepandji, D.E.A mengatakan pertama kali Lemhannas RI
mengadakan acara Seminar Nasional
mengangkat Tema “Mewujudkan Poros Maritim Dunia Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam
Rangka Memperkokoh Ketahanan
Nasional” di atas KRI Banda Aceh dari
Pelabuhan Tanjung Priok menuju sekitaran Teluk Jakarta, Kamis (22/10).
“Untuk pertama kalinya seminar
dilakukan di atas kapal perang Republik Indonesia (KRI). Biasanya Lemhannas diskusinya selalu di darat,” ucap
Budi.
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Lebih lanjut Budi menuturkan
tema kegiatan seminar di atas KRI
Banda Aceh adalah buah pemikiran
dari Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XX Lemhannas RI, yang
dapat memberikan wawasan kebangsaan kepada peserta yang diantaranya
berasal dari peserta PPSA XX Lemhannas RI, PPRA 53, civitas akademika.
Selain itu tambah Budi kapal tempat penyelenggaraan seminar bertipe
Landing Platform Dock dengan panjang 125 meter lebar 22 meter berkecepatan maksimum 14 knot ini adalah
merupakan hasil karya anak bangsa.
“Pemilihan KRI Banda Aceh se-

bagai tempat seminar adalah pilihan
cerdas. Karena RI Banda Aceh diproduksi anak bangsa pada 2010. Semangat anak bangsa ketika membuat
kapal ini akan memotivasi peserta
seminar untuk memunculkan ide-ide
terkait poros maritim,” kata Budi.
Tidak hanya itu saja, sambung
Budi, seminar ini memiliki nilai penting
bagi peserta guna mengelaborasikan
pengalaman secara komprehensif
melalui penyusunan naskah seminar
melalui tema yang ditetapkan. “Kami
harus paham bahwa pembangunan
poros maritim adalah tema utama
pembangunan nasional,” tutup Budi.

Seputar Kita

Upaya Sinergi Lemhannas
Dan BNN Memerangi Narkoba
Senin (21/12), peredaran gelap
narkoba di lingkungan masyarakat sudah meluas baik itu jenis sintetis alami maupun jenis baru. Sebanyak 348
narkoba jenis baru di dunia ditemukan, di Indonesia sendiri sebanyak 36
narkoba jenis baru yang dibuat secara
profesional. Menurut hasil survei oleh
BNN sepanjang tahun 2014, terdapat
4 juta lebih orang terlanjur mengkomsumsi narkoba. Hal tersebut membuktikan perlu perhatian yang serius.
Acara Penandatangan Nota kesepahaman antara Lemhannas dengan
BNN (Badan Narkotika Nasional) di Ruang Nusantara I Gd. Trigatra Lemhannas RI dalam rangka meningkatkan
peran Lemhannas RI dan BNN untuk
upaya P4GN (Pemberantasan Penggunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba)

dalam mewujudkan Indonesia bebas
narkoba dihadiri oleh Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus
Puruhito, S.E, para Pejabat Struktural
Lemhannas dan para Pejabat BNN.
Sementara, Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir Budi Susilo Soepandji,
DEA mengatakan, Upaya bersama dalam mencapai sinergitas dalam memperluas sekaligus memperkuat wawasan masyarakat dalam ketahanan
nasional dalam melaksanakan upaya
P4GN untuk menimalisir atau meniadakan korban narkoba sehingga masyarakat tetap memiliki jiwa, mental,
dan moral yang sehat.
Pada kesempatan ini, Kepala
BNN Komjen Pol. Drs. Budi Wiseso, S.H
mengatakan, diharapkan bersinergi
dengan Lemhannas dalam mengkam-

panyekan serta mensosialisasikan bahaya, penyalahgunaan dan peredaran
narkoba. Beliau juga menambahkan,
Mengenai Bahaya narkoba agar dimasukan kedalam indikator pengkajian
ketahanan nasional agar masyakarat
sadar bahwa permasalahan narkoba
sudah sangat mengkhawatirkan.
Kesepahaman Lemhannas RI
dengan BNN yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui
pendidikan dan pelatihan, pertukaran
tenaga ahli dan penyelenggarakan
pemantapan nilai-nilai kebangsaan.
selanjutnya, pertukaran informasi
mengenai P4GN hingga pelaksanaan
pengkajian.
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Profil
Avanti Fontana

“Mengabdikan Diri
Melalui Dunia Inovasi”

Avanti Fontana kecil tumbuh di
Kampung Betawi sebagaimana kanak
Indonesia kebanyakan. Ia bermain di
sawah, kebun dan pergi memancing
di tempat yang pada masa itu masih
mudah ditemukan.
Setelah memasuki Sekolah Menengah Pertama (SMP), kegemarannya bermain di alam terbuka beralih
pada kecintaannya pada buku-buku
(khususnya buku cerita petualangan
dan detektif ). Dan begitulah seterusnya hingga ia menempuh pendidikan
lebih lanjut dan menjelma sebagai dirinya hari ini; seorang perempuan yang
bekerja sebagai Tenaga Profesional
(Taprof ) Lemhannas RI Bidang Sismennas (Sistem Manajemen Nasional)
sekaligus Dosen Strategi & Manajemen Inovasi Universitas Indonesia.
Kepada Swantara Avanti bertutur, bahwa dirinya hari ini tak mungkin
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“menjadi” tanpa tempaan orang tua
yang luar biasa. Istri dari Phillip Gobang itu ingat dengan baik bagaimana Sang Ayah mampu menjadi salah
satu motivator terbaik dalam perkembangan hidupnya. Mengingat minat
baca Avanti kecil sangat tinggi, maka
ia kerap meminta buku kepada ayahnya yang saat itu bekerja sebagai jurnalis. Dan pada masa itu, ayahnya tak
pernah menolak permintaan Avanti
atau mengaku sedang tak punya uang
ketika Avanti meminta buku-buku
bacaan, padahal kehidupan mereka
terbilang sederhana. “Kalau jawaban
(orang tua, red) keliru, maka bagi anak
hal itu dapat menjadi demotivasi,” katanya dengan nada tegas.
Berbekal motivasi yang tumbuh
subur sedari kecil, Avanti berhasil
menyelesaikan studi dan mendapat
gelar Sarjana Ekonomi pada 1995 dari

dari Fakultas Ekonomi UI. Tak berhenti sampai di situ, ia melanjutkan studi
magistral dan doktoral di Perancis
dalam periode 1997-2003. Sementara gelar Master (DEA) bidang Strategi
& Manajemen ia peroleh dari Universitas Paris X dan gelar Doktor Ilmu
Manajemen ia peroleh dari Universitas Aix-Marseille III dalam program
doktoral kerja sama antara Ecoles
Superieures des Sciences Economiques
et Commerciales (ESSEC School of Economics and Business) Paris & IAE Aixen-Provence Universite Aix-Marseille III
France.
Persentuhan secara langsung
Avanti dengan Lemhannas RI bermula
sedari ia terpilih sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan
ke-50 Lemhannas RI sebagai utusan
dari Ikatan Sarjana Katolik Indonesia
(saat itu ia menjabat sebagai Dewan
Pakar). Selepas program tersebut ia
kemudian diminta bergabung oleh
Lemhannas dan masuk sebagai Taprof
sejak tahun 2014.
Kenapa bukan ekonomi? “Karena itu bidang yang paling dekat,
mengingat saya menempuh studi S3
Sistem Manajemen dan sebelumnya
banyak berkutat di organisasi bisnis,
di Lemhannas organisasi yang kita lihat adalah organisasi negara, interaksi
institusi di Indonesia untuk membangun pengelolaan pembangunan yang
efektif dan efisien yang nantinya berdampak pada pembangunan nasional,” ungkapnya.
Sebelum itu, setelah menyelesaikan pendidikan di Perancis, sekitar tahun 2003 ia mulai melakukan
pengajaran, penelitian dan melakukan pembimbingan mahasiswa. Ia
mulai mengajar dan meneliti di UI
sejak 2005 untuk Bidang Strategi dan
Manajemen Inovasi, sebuah bidang
yang ia pelajari sejak mengambil Program Master dan Doktoral di Perancis.
“Jadi saya memang menekuni Bidang
Strategi Manajemen dan secara khusus menekuni Bidang Manajemen Inovasi dan Teknologi,” katanya.
Pada tahun 2009 ia menerbitkan buku Inovate We Can! Dan mulai
menerima banyak permintaan untuk

Profil
memberikan pengajaran mengenai
inovasi. Karena itulah ia kemudian
mengembangkan mengembangkan
produk yang pada intinya bertujuan
menyebarluaskan berbagai hal terkait inovasi. Beberapa di antara produk Fontana adalah Innovate We Can!
(buku), Workshop The Practice & Art of
Innovation, Workshop Knowledge Management for Innovation, Innovation
Award, dan Innovation Assessment.
Salah satu pendekatan yang ia
pakai adalah metode design thinking
yaitu metode dalam dunia inovasi
yang bertujuan memahami kebutuhan pengguna atau pelanggan agar
produk (barang/jasa) atau karya betul-betul bisa memenuhi kebutuhan
penggunanya. Terkait produk yang
dikembangkan dengan design thinking, sudah ada sekitar 200 kelas (angkatan) yang kebanyakan berasal dari
organisasi bisnis dan pemerintah.
“Yang menarik, banyak organisasi
yang minta diukur inovasinya,” ujarnya.
Ia mencontohkan, tahun lalu
(2014, red) Mabes TNI minta pengukuran inovasi yang dilakukan Litbang
Mabes TNI. Fontana dan timnya menilai sekitar 250 karya Litbang Mabes
TNI dan masyarakat yang bermanfaat
untuk Mabes TNI. “Saya memimpin
proses pengukuran sampai dihasilkan
daftar. Program ini disebut inovation
award yakni program pemberi penghargaan dan juga membangun kondisi lingkungan yang kondusif untuk
melakukan inovasi,” ia menguraikan.
Menurutnya “inovasi” adalah kata
yang karib dengan telinga kita namun
kerap tak dipahami dengan tepat. Ia
memaparkan, inovasi itu bukan hanya
soal ide baru dan ide kreatif saja.
“Inovasi adalah penciptaan nilai
manfaat yang berdampak. Inovasi
adalah keberhasilan secara sosial dan
ekonomi karena diperkenalkan cara
baru atau kombinasi baru dari cara
lama dalam mengubah input menjadi
output (bahan baku menjadi produk)
sedemikian rupa, sehingga dihasilkan
perubahan besar dalam perbandingan antara nilai manfaat dan harga
(pengorbanan) menurut perspektif

masyarakat (pengguna/konsumen),”
jelasnya.
Avanti memaparkan, inovasi tidak semata hanya sampai ide, tapi harus sampai level produk (barang/jasa).
Barang/jasa yang diciptakan harus
berdampak, bukan hanya mendatangkan keuntungan bagi perusahaan,
tapi pertama-tama adalah bagaimana
pengguna/konsumen mendapatkan
manfaat.
“Pendekatan design thinking
membantu kita merancang nilai manfaat apa yang kita mau berikan kepada
masyarakat. Hal itu harus dirancang di
awal, sebelum produk ada, bahkan sebelum ide muncul,” paparnya.
Idealnya, lanjut Avanti, inovasi
yang berhasil harus berhasil secara
sosial dan ekonomi. Namun, sebelum
menuju hal itu maka harus berhasil
pula dibangun lingkungan yang kondusif.
Terkait inovasi, kata dia, hasil
pengukuran sejumlah organisasi internasional menunjukkan Indeks
Inovasi NKRI pada tahun 2015 masih
berada pada urutan 97 dari 141 negara; untuk ekosistem lingkungan yang
kondusif berada pada urutan 114 dari
141; sementara lebih khusus lagi pada
lingkungan instansi berada pada urutan 138 dari 141.
Ada beberapa tanda sebuah
lingkungan kurang kondiusif bagi inovasi seperti aspek regulasi yang belum
terkoordinasi, perijinan yang belum
lancar.
“Tapi kita melihat kebijakan Pemerintah Jokowi yang dikeluarkan
(lebih dari tujuh kali paketnya) sudah
menunjukkan ada upaya membangun
lingkungan inovasi yang klondusif,”
katanya.
Meski demikian ia mengingatkan, masih ada tantangan menunggu
agar kita mampu menghasilkan produk yang diakui bangsa sendiri dan
bangsa lain. “Perlu interaksi antara
pemerintah, universitas dan lembaga
riset, bisnis dan komunitas,” tegasnya.
Lemhannas, menurutnya, telah
memberikan ruang untuk mempermudah interaksi bagi empat pelaku
tersebut di atas. Misalnya dengan

Program Pendidikan Lemhannas yang
sudah dengan sendirinya dapat menjadi instrumen untuk membangun
koordinasi antara komponen bangsa
untuk berinovasi di berbagai bidang.
Mengingat mereka yang ikut pendidikan di Lemhannas adalah para
pelaku inovasi baik inovasi kebijakan,
pelayanan, kesehatan, pendidikan
dan lain sebagainya. Dan hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi para
pemimpin. “Kita harus punya paradigma yang sama tentang inovasi, karena
ada satu prinsif manajemen inovasi
yang mengatakan, tidak ada inovasi
tanpa kepemimpinan, itu yang bisa
membantu interaksi antar komponen
bangsa,” ucapnya.
Avanti mengaku berusaha menyampaikan pentingnya hal itu melalui
berbagai kesempatan seperti diskusi
panel yang selenggarakan Yayasan
Planet Inovasi; berbagai kesempatan
saat ia diundang oleh lembaga pemerintahan atau swasta; saat melakukan penelitian dan mendampingi mahasiswa yang melakukan penelitian
di bidang inovasi; dan melalui project
yang sedang ia pimpin yakni melakukan penelitian tentang inovasi nasional (Indonesia).
Kemudian sejak tahun 2014
Avanti mengembangkan Workshop
Inovasi Kebangsaan bagi para pemuda usia 16-30 tahun yang disebarluaskan melalui Yayasan Planet Inovasi.
Selain itu, Avanti juga terlibat sebagai
fasilitator dan tim desainer program
Cerita Inovasi Tanah Air Indonesia
yang disebar-luaskan melalui Planet
Inovasi.
Avanti mengingatkan, perkembangan dunia mendesak agar setiap
kita mampu melakukan inovasi dengan cepat. “Kalau kita tidak mampu
berinovasi dengan cepat maka kita
hanya akan menjadi pasar, apalagi kita
mau masuk MEA,” katanya.
Selanjutnya ia berharap dengan
terlibat di Lemhannas ia bisa terlibat
lebih jauh dalam berbagai kajian Sistem
Inovasi Nasional di bawah payung
Sistem Manajemen Nasional; untuk
menjadi masukan kepada Lemhannas
dan diteruskan kepada Presiden.
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Profil

Setia Mengabdi Pada Lemhannas RI
“Buat Apa Pintar, Jika Kepintarannya Tidak Bermanfaat Bagi
Orang Banyak”. Kalimat itu kerap membayangi Wibowo, salah
seorang staf logistik di lingkungan kerja Lembaga Ketahanan
Nasional (Lemhannas) RI di setiap langkahnya saat mengabdikan diri di lembaga pencetak
pemimpin bangsa masa depan.
“Pada intinya, yaitu sebaik-baiknya manusia bermanfaat untuk orang lain,” ujar pria
kelahiran Pemalang 2 Juli 1984.
Wibowo mengaku bergabung dengan Lemhannas
adalah kebanggaan tersendiri.
”Saya bangga dapat bergabung
di Lemhannas, saya masuk pada
tahun 2005 sebagai tenaga honorer di Biro Umum,” ujar dia.
Kemudian pada tahun 2009,
dirinya mencoba peruntungannya dengan mengikuti seleksi
penerimaan pegawai negeri
dilingkungan kerja Lemhannas
RI. “Alhamdulillah saya diterima
dan menjadi CPNS, kemudian
tahun 2010 saya resmi menjadi
PNS, dan masih ditempatkan Biro
Umum, “ ujar peraih Gelar S2 dari
Universitas Gajah Mada (UGM).
Suami dari Suci Sukma
Pertiwi kemudian melanjutkan
ceritanya. “Pas 2011, kemudian
saya di mutasi di bagian logistik
hingga sekarang,”.
Berbagai pengalaman dia
dapatkan dibagian logistik, karena pengetahuannya semakin
bertambah. “Di bagian yang saya
tekuni sekarang ini, saya bertugas sebagai bagian dari rantai pasok (supply chain) yang menangani arus barang, informasi, dan
uang melalui proses pengadaan
(procurement),
penyimpanan
(warehousing),
transportasi
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(transportation), distribusi (distribution), di Lemhannas,” ujar Ayah
dari Zaid Ibrahim Tsaqif.
Total pengabdian yang dijalani di Lemhannas RI sudah berjalan

selama 10 tahun. “Kedepan, saya
lebih dapat berkontribusi secara
signifikan kepada Lemhannas,”
pungkas Wibowo.

Suara Alumni
Enthus Susmono
Bupati Tegal - Alumni P3DA Angkatan IX

Raih Kembali Kejayaan
Bangsa Di Bidang Maritim
Berbicara
Budaya Maritim,
kita kembali pada
konsep Wawasan
Nusantara. Konsepmenjadi keharusan untuk
diimplementasikan melalui segenap kehidupan Bangsa Indonesia guna mendorong bangkitnya kembali wawasan dan budaya bahari.
Sebagai negara kepulauan terbesar didunia, dengan sebagian besar wilayahnyamencakup wilayah perairan, perlu
memperoleh dukungan berupa pemahaman yang baik tentang kelautan oleh masyarakat, dengan demikian kejayaan
kita sebagai negara maritim akan kembali terwujudkan.
Tidak hanya sekedar itu, perlu juga mengubah mindset Bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dan ruang
juang dari matra darat menjadi matra laut, dengan menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama dalam pemban-

gunan nasional. Kesemuanya berguna untukmenghasilkan
modal pembangunan yang terintegrasi bagi kepulauan terluar atau terpencil,utamanya dalam rangka mewujudkan
Indonesia sebagai negara maritim yang mampu mengolah
potensi sumber daya alam laut, demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, dan mampu berdiri sejajar dengan
bangsa maju lainnya dan disegani dunia.
Sebagai kepala daerah, di Kabupaten Tegal kini sudah
banyak berdiri sekolah-sekolah yang berhubungan dengan
bidang kelautan dan perikanan. Hal ini menunjukkan betapa
sangat potensialnya Kabupaten Tegal dari segi SDM untuk
mengembangkan dan memajukan sektor perikanan dan
kelautan sebagai upaya menyukseskan program Pemerintah
Pusat, menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Dengan harapan semua komponen yang berkaitan
dengan sektor kelautan dan perikanan, bersama-sama
bahu membahu berkerjasama untuk dapat memanfaatkan
dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang
ada secara berkelanjutan, agar pembangunan kelautan dan
perikanan dapat berkembang maju namun tetap lestari.

Abdul Gaffur
Alumni P3DA Angkatan IX

Perlunya Dibangkitkan Kembali
Semangat Maritime Domain Awareness
Sebagai
negara
kepulauan terbesar
di dunia, dengan luas wilayah
5,8 juta km per
segi dan panjang garis pantai
95.181 km, sudah seharusnya
Indonesia memiliki strategi maritim yang baik, mencakup
aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan pertahanan.
Jika kemudian Indonesia dipetakan di belahan bumi
lain, luas wilayahnya sama dengan jarak antara Irak ke Inggris
(Timur-Barat) atau Jerman ke Aljazair (Utara-Selatan). Letaknya yang strategis, ditunjang dengan potensi sumber daya

alam yang melimpah, membuat negara-negara yang lain tergiur untuk menguasai kekayaan alam bumi nusantara.
Tidaklah heran kemudian ancaman dan gangguan terus berdatangan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Sebagai solusi untuk mengatasi tantangan tersebut,
seluruh komponen bangsa harus segera membangkitkan
kembali semangat maritime domain awareness, atau kesadaran lingkungan maritim.
Jelaslah hal tersebut diperlukan karena Bangsa Indonesia dewasa ini, budaya baharisudah semakin luntur. Sehingga, perlu dibangun kembali upaya penyadaran. Upaya
ini harusterus berkesinambungan sampai pada penyadaran
efektif terhadap segala sesuatu yang menyangkut lingkungan maritim adalah sesuatu yang vital bagi keamanan, keselamatan, ekonomi dan lingkungan hidup bangsa Indonesia,
serta menunjang upaya menegakkan harga diri bangsa.
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Suara Alumni
Rosalita Niken Widiastuti
Alumni PPSA XIX
Laut
sebagai
aspek
alamiah
yang
paling berpengaruh dalam kehidupan poleksosbudhankam
nasional
dan
merupakan isu
terpenting dan
mampu menarik
perhatiankalangan banyak. Di
sinilah diperlukan peran pemerintah sebagai ujung tombak, dengan
segera menetapkan sebuah National Ocean Policy sebagai
upaya pemanfaatan laut bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, sekaligus untuk membangkitkan kembali

budaya bahari bangsa,dengan tujuan penguasaan laut nasional demi tegaknya kedaulatan dan harga diri bangsa.
Dari aspek kehidupan sosial dan budaya, sejarah mencatat jika Bangsa Indonesia sejak zaman dulu sudah memiliki pengaruh besar di wilayah Asia Tenggara. Utamanya
melalui kekuatan maritim di bawah Kerajaan Sriwijaya dan
Majapahit.
Tidaklah heran kemudian, sejarah merekam bukti-bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia menguasai lautan besar. Bahkan, mampu mengarungi samudra luas
hingga ke pesisir Madagaskar, Afrika Selatan.
Dengan demikian, penguasaan lautan baik di masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, Majapahit maupun kerajaan-kerajaan Bugis-Makassar, lebih merupakan penguasaan de
factodaripada penguasaan atas suatu konsepsi kewilayahan dan hukum. Namun, sejarah juga telahberbicara jika
Bangsa Indonesia mencintai laut, dan menjadi bagian masyarakat bahari.

Ati Harmoni
Alumni PPRA XLVIII

Gelorakan Kembali Budaya Bahari
Menuju Poros Maritim Dunia
D a l a m
strategi
besar
Majapahit untuk
mempersatukan wilayah Indonesia melalui
Sumpah Amukti
Palapa dari Mahapatih
Gajah
Mada. Kerajaan Majapahit telah banyak menginspirasipengembangan dan perkembangan nilai-nilai luhur kebudayaan Bangsa Indonesia sebagai manifestasi sebuah
bangsa bahari yang begitu besar.
Ironisnya, setelah mencapai puncak kejayaan, Indonesia terus mengalami kemunduran.Ditambah lagi dengan
masuknya VOC dan kekuasaan kolonial Belanda ke Indo-
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nesia. Perjanjian Giyanti pada 1755 antara Belanda dengan
Raja Surakarta dan Yogyakarta mengakibatkan kedua raja
tersebut harus menyerahkan perdagangan hasil wilayahnya Tetapi, budaya bahari Indonesia tidak boleh serta merta hilang karena secara alamiah Indonesia sebagai negara
kepulauan terus menginduksi, dan membentuk budaya
maritim Bangsa Indonesia.
Catatan penting sejarah maritim ini kemudian memperlihatkan, jika dibandingkan negara-negara tetangga di
kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki keunggulan
budaya bahari secara alamiah. Berkurangnya budaya bahari lebih disebabkan berkurangnya perhatian pemerintah
terhadap pembangunan maritim. Kini saatnya pemerintah
beserta masyarakat menggelorakan budaya bahari menuju
Poros Maritim Dunia.

Resensi Buku

“Untuk Negeriku”
Sebuah memoar dari Wakil Presiden RI Pertama Drs.
H. Moh. Hatta yang ditulis sendiri hingga tahun 1949 dan
terbagi menjadi tiga seri, yakni, Bukit Tinggi Roterdam Lewat Betawi, Berjuang dan Dibuang, dan Menuju Gerbang
Kemerdekaan, yang dituliskan berdasarkan perjalanan
hidup Bung Hatta.
#1 Bukittinggi-Rotterdam Lewat Betawi
Hatta adalah seorang yang hidup di antara keluarga
relijius yang terlahir di Bukittinggi, Sumatera Barat. Ayahnya
adalah seorang kyai. Sejak kecil jiwanya sudah dirasuki rasa
ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan. Untuk itulah ia dengan begitu disiplinnya bersekolah dengan tekun,
bahkan sampai ke luar negeri, yakni ke negeri Belanda. Di
sana, ia tidak serta merta belajar dan memikirkan nasibnya sendiri, terbukti ia masih aktif menulis untuk majalah
pergerakannya yang sedang tumbuh di Hindia Belanda. Pemikirannya ia dedikasikan untuk merangsang rakyat Indonesia agar bisa berpikir jernih menghadapi para penjajah.
#2 Berjuang dan Dibuang
Buku bagian kedua ini lebih banyak bercerita tentang
pengalamannya dibuang ke daerah-daerah terasing. Diantaranya Boven Digul, Banda Neira, dan Sukabumi. Beliau
dibuang oleh pemerintah Belanda untuk sementara karena pergerakannya yang disinyalir bisa meruntuhkan ke-

jayaan Belanda di Indonesia ketika itu. Meskipun begitu ia
tetap saja dihormati dan dihargai oleh pemerintah Hindia
Belanda. Di bagian ini kita juga akan dibawa bagaimana
Hatta bertemu dengan Soekarno untuk pertama kalinya di
sebuah hotel di Bandung. Kemudian kisahnya mendirikan
partai berpengaruh, juga dibahas dimana beliau bertemu
dan berkenalan dengan orang-orang penting seperti
Sjahrir, dr. Soerojo, dan Tjipto Mangoen.
#3 Menuju Gerbang Kemerdekaan
Buku seri ketiga ini akan bercerita tentang sejarah
rinci perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Ada
banyak cerita unik ketika proklamasi itu dirumuskan. Diplomasi-diplomasi atas kedaulatan Indonesia banyak dipaparkan di bagian selanjutnya. Buku ini berakhir dengan
disetujuinya Perjanjian Roem-Royen yang melepas status
Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang berdaulat
dan diakui oleh banyak negara di Asia dan dunia (PBB).
Banyak nilai-nilai yang bisa ambil dari perjalanan
Bung Hatta ini. Beliau orang yang tekun, disiplin, dan bukan tipe peragu. Beberapa kali ia harus mengambil keputusan, tetapi seringkali teguh pada pendiriannya. Tidak
heran jika beliau disebut sebagai bapak pemimpin bangsa ini. Keikhlasan dan tumpah darahnya dalam mendidik
rakyat melalui tulisan/karangan dan pidato pembelaannya
patut diacungi jempol.
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Aktual.com

Sosok

Olly Dondokambey

Kekuatan Desa
Sebagai Ujung
Tombak Poros
Maritim Indonesia
Olly Dondokambey akhirnya memenangi pertarungan politik di tanah kelahirannya melalui pemilihan
Gubernur Sulawesi Utara yang belum lama ini digelar,
serentak bersama Pilkada di kawasan lain di Indonesia.
Sudah semestinya tiap kemenangan dalam Pemilihan Umum di semua tingkatannya adalah kemenangan
rakyat. Dan sudah semestinya, tiap kemenangan itu adalah pintu yang terbuka bagi kandidat pemenang untuk
membantu pemerintah pusat mendorong sebesar-besarnya kemakmuran rakyat di masing-masing daerah.
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Sosok
Demikian pula bagi Olly Dondokambey yang dilahirkan di Manado, 18 November 1961. Sebagai putra
daerah, kini ia akan memikul tanggungjawab lebih berat untuk membantu pemerintahan Jokowi-JK dalam
mewujudkan mimpi-mimpi besar sebagai sebuah bangsa, salah satunya
adalah: mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
Olly merupakan alumnus SMA
Negeri Manado pada tahun 1982,
kemudian melanjutkan studi di Akademi Akuntansi Jayabaya (19821984), Akademi Akuntansi Manado
(1984-1987) dan meraih gelar Sarjana
Ekonomi di STIE Tri Dharma Widya
(1995-1997). Ia menekuni bisnis dan
menjadi Manajer WIKA – PP JO Taman
Rasuna Apartemen Jakarta (19941995).
Kemudian pada 2004, Olly memutuskan terjun dalam dunia politik dengan mencalonkan diri sebagai calon
legislatif (caleg) dari PDI-P untuk daerah pemilihan Sulut; sebuah pilihan
yang membawanya “berlayar” ke Senayan sebagai wakil rakyat pada periode
2004-2009. Hanya berselang setahun
kemudian, Olly mendapat kepercayaan
untuk menduduki posisi sebagai Wakil
Ketua Komisi XI. Dan amanat untuk
duduk di Senayan itu terus ia terima
sampai periode 2014-2019, sementara
di internal parpol ia dipercaya menjabat sebagai Bendahara Umum DPP
PDI-P.
“Kita tahu, dalam visi-misi
NAWACITA, Pemerintahan Jokowi-JK
menggagas pembangunan Indonesia
dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan. Artinya,
sentra pembangunan dan industri
diharapkan tumbuh dan mekar dari
desa agar pemerataan dan keadilan
sosial terwujud,” katanya kepada
Swantara beberapa waktu lalu.
Menurutnya, dari gagasan itu
tersirat keyakinan tentang potensi
yang terpendam di masing-masing
desa; sebuah potensi yang bisa jadi
akan menopang potensi besar Indonesia sebagai sebuah bangsa dan
negara, seperti pilar-pilar kokoh yang
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menopang sebuah bangunan.
Data terbaru menujukkan per semester I Bulan Juni Tahun 2014 disebutkan bahwa Indonesia terdiri dari
34 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota,
7.094 Kecamatan, 8.412 Kelurahan dan
74.093 Desa (Kementerian Dalam Negeri melalui Lampiran I Permendagri No.
39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data
Wilayah Administrasi Pemerintahan
yang ditetapkan tanggal 2 Februari
2015 oleh Menteri Dalam Negeri).
Dalam rangka mendorong bangkitnya potensi desa-desa, maka
langkah awal yang coba dilakukan
Jokowi-JK adalah peningkatan alokasi
dana untuk desa. Pada 2015 pemerintah menggarkan dana desa yang
mencapai Rp20,7 triliun untuk 434 ka-

bupaten/kota, 74.000 desa.
“Selama ini, desa diidentifikasi
dekat dengan ketertinggalan, penduduk renta, profesi tak mentereng,
dan kemiskinan. Hal-hal itu menjadi
satu dari sekian banyak sebab yang
kemudian mendorong warga desa
meninggalkan desanya dan pindah
ke kota-kota yang terkesan lebih menjanjikan,” ucapnya.
Melalui pengucuran anggaran
besar ke desa, tambah Olly, pemerintah hendak mengembalikan kepercayaan diri masyarakat desa untuk
mengelola potensi yang ada. Anggaran tersebut diharapkan dapat menjadi stimulan bagi warga desa untuk
melihat kembali ke dalam diri mereka
dan menyadari potensi besar yang se-

Sosok
Antara

dang “lelap” di dalamnya.
Dan yang tak kalah penting adalah, penguatan pembangunan di desa
merupakan langkah strategis membangun ketahanan pangan nasional.
“Jika kemandirian ekonomi masyarakat desa telah terbangun, maka besar kemungkinan kita, sebagai bangsa,
akan mampu terlepas dari “candu” ketergantungan ekonomi terhadap negara-negara luar. Jika hal itu benar-benar
terjadi, maka kita bisa berharap kebudayaan kita sebagai bangsa tidak dipandang remeh oleh negara tentangga dan
negara bangsa lainnya,” tegasnya.
Salah satu ambisi besar Presiden
Jokowi adalah membangun Tol Laut
yang akan menghubungkan satu pulau ke pulau lain di Indonesia. Den-

gan ambisi itu, maka Jokowi adalah
Presiden pertama yang memiliki visi
membangun kembali kekuatan maritim Indonesia, setidaknya melalui
pendekatan dan pemberdayaan wisata bahari dan program Tol Laut.
Pos anggaran utama untuk program Tol Laut berasal dari anggaran
untuk Kementerian Perhubungan
dan Transportasi, yang naik tajam dari
Rp44,9 triliun (SBY-Boediono) menjadi Rp65 triliun (Jokowi-JK). Kemudian
ada juga injeksi modal ke perusahaan
milik negara, BUMN, termasuk Rp2 triliun untuk Pelindo IV (untuk pengelolahan pelabuhan), Rp500 miliar untuk
PT Pelni (Pengapalan), Rp350 miliar
untuk Djakarta Lioyd (Kapal) dan Rp1
triliun untuk PT ASDP (Jasa kapal fery).
Pembangunan sarana transportasi laut sebagai menjadi sarana “komunikasi utama” antara pulau-pulau
adalah sangat penting bagi Indonesia. Tol Laut dapat menjadi penyedia
pengakutan regular penting untuk
melayani kota di Indonesia dari Barat
sampai Timur.
“Realisasi proyek ini dapat mengurangi gap antara Jawa dan luar
Jawa yang selama ini menjadi persoalan besar yang belum juga mampu
dituntaskan,” jelasnya.
Pembangunan Tol Laut bisa diinisiasi pemerintah dari dana APBN dan
bisa juga mengundang pihak swasta.
Pemerintah dapat mendorong keterlibatan pihak swasta dengan mengembangkan pemberian insentif melalui
potongan pajak atau tax holiday dan
mekanisma lain yang dimungkinkan.
“Menguatkan pembangunan di
desa serta realisasi program Tol Laut
adalah dua hal yang di masa datang
akan meletakkan desa-desa di Indonesia sebagai ujung tombak poros
maritim Indonesia,” ia berkata.
Dan suatu ketika desa-desa yang
telah memiliki kemandirian (secara
politik, ekonomi dan budaya) kemudian terkoneksi dengan baik akan menjadi menjadi rumah dan benteng bagi
ekonomi dan kebudayaan Indonesia.
Tentu saja, lanjutnya, pembangunan infrastruktur lain juga tak
boleh dilupakan dan pemerintahan

Jokowi-Jk sangat serius dalam hal itu.
Membenahi infrastruktur publik, tak
hanya di Sumatera dan Kalimantan,
tetapi juga di Indonesia Timur.
Pembenahan itu bisa kita cermati
mulai dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran pembangunan infrastruktur
naik 60 persen dibandingkan periode
sebelumnya; revisi menjadi Rp1.984
triliun (kurs Rp 12.500). porsi budget
negara terbesar dialokasi untuk belanja infrastruktur senilai Rp119 triliun,
meningkat sekitar Rp34 triliun dari
APBN awal tahun 2015.
Dana itu dihajatkan untuk membangun 15 bandara, 24 pelabuhan
dan galangan kapal. Lainnya untuk
pembangunan proyek Jalan Tol, Trans
Jawa, Trans Sumatera, Rel Kereta Api
di luar Jawa, Kalimantan, Sumatera,
Sulawesi dan Papua.
Pendanaan 24 pelabuhan bukan
hanya berasal dari dana belanja modal. Jokowi-JK juga mengajak investor
swasta lokal-global untuk berperan
serta dalam pembangunan infrastruktur publik, seperti pelabuhan dan
kereta api.
Untuk transportasi udara, Jokowi-JK sudah mengeluarkan anggaran
untuk pembangunan Bandara Enggano, Kertajati, Singkawang (Kalimantan
Barat), Muara Tewah ( Kalimantan Tengah), Tojo Una-Una (Sulawesi), Maluku, Papua. Selain itu, pemerintah juga
membangun 26 kapal dan 5 galangan
kapal dan 500 unit galangan kapal untuk transportasi laut.
Pemerintah
memprioritaskan
mengggenjot produksi domestik di
12 propinsi, seperti Aceh, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat,
Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur.
“Jika itu berhasil diwujudkan,
maka semangat Soekarno apa yang
selama ini dipegang Olly akan semakin nyata. Soekarno yang mengkonsepkan trilogi pembangunan TRISAKTI untuk menuju Indonesia yang
harus berdaulat secara politik, mandiri
secara ekonomi, dan berkepribadian
secara kebudayaan,” pungkasnya.
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Suatu ketika, seorang anak bermain perang-perangan di pekarangan
rumahnya sambil berdendang tentang leluhurnya yang merupakan seorang pelaut tangguh. Di kedua tangan
anak itu tergenggam sebilah bambu
runcing dan bendera bajak laut. Sesekali ia mengacungkan kedua benda
di tangannya ke langit, seakan ingin
berkata, “Inilah aku, penerus Nenek
Moyangku.”
Sayangnya, saat ditanya pernahkah kanak itu ke laut dan naik perahu?
Atau tahukah ia bagaimana caranya
menangkap ikan dengan jaring dan
tombak? Dengan ringan ia (mungkin)
menjawab, “belum pernah dan tidak
tahu.”
Kisah di atas hanyalah rekaan.
Tapi bagaimana jika hal itu benar-benar terjadi di sekitar kita? Bagaimana
jika anak-anak kita adalah anak yang
bermain di pekarangan seperti dalam
cerita di atas? Anak-anak yang tidak
begitu akrab dengan sejarah leluhurnya, selain sebagai cerita dongeng. Lalu
sebagai orang tua dan generasi yang
lebih berumur dari anak-anak itu; apa
kita tidak merasa terganggu?
Jika (berani) jujur pada diri sendiri, maka banyak dari kita yang hanya
mengetahui kehebatan leluhur/nenek
moyang kita sebagai penguasa laut
dari tuturan/cerita yang (kadang) terdengar seperti dongeng. Kisah armada dagang dan armada perang Nusantara yang pernah begitu berjaya, kini
tak jarang terasa seperti lakon drama
atau sebuah film layar lebar. Mengapa
kondisi demikian terjadi pada kita?
Mungkin salah satu sebabnya
adalah karena kita telah lupa (dan
bahkan tak percaya) bahwa ada “jalan”
menuju lautan, jalan yang mungkin
telah tertutup “rimbun semak” globalisasi dan kemajuan teknologi. Padahal
sangat mungkin “jalan” itu ada di dekat

kita, di samping, di belakang dan bahkan di hadapan kita. Tapi sekali lagi,
mungkin “jalan” itu telah tertutup belukar yang demikian rimbun hingga
kita telah menganggapnya tak pernah
ada.
Siapapun kita tentu berhak mengatakan, bahwa masing-masing kita
memiliki kebanggaan terhadap ke-

jayaan masa lalu. Lantas apa setelah
itu? Jangan-jangan kita termasuk
generasi yang menganggap apa yang
ada di sebuah galeri seni, hanya pantas dinikmati, tapi ketika selangkah
dari pintu galeri seni, kita melupakan
semua yang kita rasakan ketika berada di dalam, kemudian beranjak pergi
dalam keadaan yang persis sama keti-

Serambi Monas
Ist.

ka kita datang. Celakalah
generasi kita jika demikian adanya! Sebab yang
terjadi adalah, sejarah,
ingatan akan kejayaan
masa lalu telah bermetamorfosis menjadi tontonan belaka, tontonan
yang (mungkin) kita
rasa hanya pantas untuk
dinikmati.
Kegagalan
mentransformasi kenyataan
masa lalu (sejarah) untuk
menjadi modal membangun bangsa adalah
sesuatu yang telah lama
terjadi. Kita berpaling
dari laut dan lebih parah
lagi, membiarkannya terbengkalai hingga dinikmati oleh orang lain.
Kita harus kembali
merebut panggung pertarungan di laut, sebab
bagaimanapun, potensi kelautan kita
adalah kunci dari keberlangsungan
kehidupan di masa yang akan datang.
Lalu di manakah titik awal untuk
memulainya?
Pertama-tama kita mungkin perlu menyepakati, bahwa apa yang kita
sebut sebagai potensi kelautan, sedari
awal, adalah sesuatu yang berada dalam kerangka pemahaman budaya.
Dengan demikian, kita menyadari, untuk mendorong hidupnya segala upaya memaksimalkan potensi kelautan
bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah dan dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya. Akan tetapi
butuh proses panjang karena bertujuan tidak semata melahirkan masyarakat dengan kebudayaan kelautan
yang pragmatis, melainkan masyarakat
dengan tubuh dan kebatinan kelautan,
tubuh dan kebatinan yang terintergrasi dalam segala tingkah laku ketika
berhubungan dengan laut. Dengan
kesadaran demikian, maka diharapkan
ada kesadaran pula bahwa upaya mendorong itu membutuhkan energi besar
dan skema kerja yang panjang.
Jika kesadaran membangun potensi kelautan dalam kerangka pema-

haman budaya sudah kita dapatkan,
maka selanjutnya adalah menentukan pondasi filosofis hubungan kita
(manusia) dengan laut. Secara fitrah,
eksistensi laut tidak membutuhkan
manusia (kita) namun sebaliknya, hal
itu secara nyata terpapar dalam konsep penciptaan dalam agama-agama
yang diyakini manusia. Semesta (bumi
dan laut) diciptakan (eksistensinya)
mendahului manusia, dan manusia
diciptakan kemudian untuk menempatinya dan memanfaatkannya sebaik-baiknya. Sehingga, hubungan
kita dengan laut terjadi karena : kita
(manusia) butuh laut, dan segala yang
ada di dalamnya, bukan (sebaliknya)
laut yang membutuhkan (manusia)
kita. Dengan demikian, segala tingkah
laku kita yang berhubungan dengan
laut adalah dalam rangka menjaga
keselamatan dan keberlanjutan hidup
(eksistensi) kita sebagai manusia.
Setelah memiliki landasan yang
tepat dalam upaya membangun potensi kelautan dan membangun relasi dengan laut, barulah kemudian
kita bicara mengenai “Jalan” menuju
lautan. Di manakah jalan itu hendak
kita bangun? Pendidikan formal dan

informal adalah jawaban yang paling
memungkinkan. Sebab jalur pendidikanlah yang dapat menyasar pembangunan paradigmatis dan taktis
secara bersamaan.
Sekarang, ketika bangsa ini sedang bermimpi hendak mengembalikan kejayaan kelautannya, langkah
awal yang diambil mungkin terlihat
bagus, dengan memperkuat dan mempertegas penindakan terhadap pelanggaran teritori kelautan kita. Tapi apakah
hanya itu? Tidak! Tidak hanya itu. Tindakan itu harus sejalan dengan berbagai
upaya lainnya, termasuk memperkuat
pemahaman masyarakat (generasi
mudah, khususnya) mengenai pentingnya mengembangkan potensi kelautan kita. Dalam hal itu, sudahkah pemerintah menempatkan isu kelautan
menjadi program utama dalam jalur
pendidikan formal dan informal yang
pemerintah kelola? Atau, sudahkah pemerintah menyiapkan perangkat (instrumen) pembangunan paradigmatis
manusia Indonesia? Atau sudahkah
pemerintah mempercayakan pembangunan paradigmatis mengenai budaya
kelautan kepada komunitas-komunitas
masyarakat di berbagai daerah?
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Gallery

Upacara Peringatan HUT Korpri Ke-44, Senin (30/11).

Pembukaan Kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Kalangan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan BPJS Kesehatan di Ruang Dwi Warna Purwa, (2/12).

Kegiatan Coffee Morning, di Anjungan Tri Gatra Lt. III, Senin (30/11).

Wakil Gubernur Lemhannas RI Marsdya TNI Bagus Puruhito, S.E., M.M. bertukar cendera mata dengan pimpinan delegasi National Management Course Pakistan Naeem
Aslam di Ruang Tamu Pimpinan, (2/12).

Kunjungan Mahasiswa/i Universitas Tarumanagara dalam Rangka Sosialisasi Kebangsaan di Ruang Konstitusi, Kamis (3/11).

Seminar Ketahanan Nasional 2045 di Auditorium Gadjah Mada, Selasa (8/12).
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Penyematan Tanda Kelulusan Peserta PPRA LIII dalam Upacara Penutupan PPRA LIII di
Gd. Dwi Warna Purwa, Kamis (29/10).

Malam Pengantar Tugas PPSA XX yang mengusung tema Kebersamaan untuk Membangun Indonesia, di Ruang Dwi Warna Purwa, Selasa (3/11).

Menko Bidang Kemaritiman RI Dr. Rizal Ramli sebagai Narsum dalam RTD “Harmonisasi Berbagai Peraturan dan Perundang-Undangan Sistem Ekonomi Nasional terhadap Konstitusi guna Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat”, di Ruang Kresna, Selasa
(3/11).

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq sebagai Penanggap Utama dalam RTD “Membangun Sinergitas Intelejen Negara Guna Mendukung Keamanan Nasional NKRI Dalam Rangka Ketahanan Nasional” di Ruang Kresna, Rabu (4/11).

Presiden RI Joko Widodo memberikan pembekalan kepada peserta PPRA LIII dan
PPSA XX di Istana Merdeka, Rabu (4/11).

Malam Pengantar Tugas “Love Togetherness” PPRA LIII di Ruang Dwi Warna Purwa,
Selasa (27/10).
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Kunjungan Audiensi Tim Redaksi Majalah Swantara dengan
Kepala Staf Angkatan Laut RI (Kasal) Laksamana Ade Supandi
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Kunjungan Kehormatan Presiden Italia Sergio
Mattarella Ke Lemhannas RI Senin 9 November 2015.
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