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*---r ebait syair lagu berjudul
*s* NenekMoyangku Seorang
i"..,i Pelaut menggambarkan
betapa gagah beraninya nenek
moyang kita. Sosok yang gemar
mengarungi luas samudera tan-
pa rasa takut. Sejarah membuk-
tikan Kerajaan Majapahit dan
Sriwijaya telah berhasil mem-
persahrkan wilayah Nusantara.
Jangkauan pelayaran dua kera-
jaan tersebut bahkan jauh hing-
ga Madagaskar. Namun, kej aya-

an maritim masa lampau telah
redup. Bangsa ini tertatih-tatih
menjaga kedaulatan lautnya
sendiri.

Tak satupun negara di dunia
yang memiliki jumlah pulau se-

banyak Indonesia. Garis pantai
yang dimiliki terpanjang di du-
nia. Data geografis menunjuk-
kanbangsa ini memiliki daratan
seluas 1.910.931,32 km' dan
Iautan terhampar seluas

3.544.7 43,9 km'. Keanekara-
gaman hayati di dalamnya anu-
gerah tak ternilai bagi bangsa
ini. Sumber daya laut bernilai
8,6% dari produk domestikbru-
to (PDB) pada 2015. Manakala
dioptimalkan 1agi, tentukontri-
businya akan jauh lebih besar.

Ironis, kedaulatan ekonomi
dilumbungikan ini j auh dari ha-
rapan tersebut. Mimpi menjadi
poros maritim dunia sulit ter-
wujud. Negara menghadapi ke-
sulitan memelihara dan menga-

wasi pekarangan lautnya sen-
diri. Negara seolah lupa akan
amanat konstitusionalnya.
UUD 1945 jelas menyuratkan
bahwa bumi dan air dan keka-
yaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh negara
(bukan asing) dan diperguna-
kan sebesar-besarnya kemak-
muranralryat.

Begitu tak berdayanya ne-
gara hingga membiarkan kapal-
kapal asing mengeruk sumber
daya ekonomi lautnya secara

bebas tanpa r asa takut. IIle gal

fishing merajalela, sementara
nelayan kita semakin terpu-
ruk tanpa daya. Penghan-
curan puluhan kapal
asing yang ditengarai
mencuri ikan di per-
airankitatoh tidakme-
nimbulkan efek jera.
Kapal-kapal asing de-
ngan arogannya meng-
injak-injak kedaulatan
maritim bangsa ini. Te-
riakan lantang seorang Susi
Pujiastuti pun tak mampu lagi
mencegah pelanggaran batas
wilayah laut. Nota protes yang
dikirim pemerintah bahkan
dianggap anginlalu.

Salah Arah
Ketidakberdayaan mene-

gakkan kedaulatanlaut menim-
bulkan pertanyaan besar. Me-
ngapa bangsa ini yang
dulunyapernahmenjadi
poros maritim dunia
sekarang tidak lagi?
Jika ditelisik lebih jauh,
ternyata pada masa kolonial
kaum penjajah telah berhasil
melumpuhkan kejayaan laut
bangsa ini. Kaum penjajah me-
maksa rakyat menjadi masya-
rakat agraris. Reorientasi terse-

but dilandasi kepentingan un-
hrk menguras hasil bumi bang-
sa ini. Kondisi ini berlanjut
hingga bangsa ini memperoleh
kemerdekaan.

Pada masa awal kemerdeka-
an, Bung Karno berupaya me-
ngembalikan kejayaan laut
yangpernah dimilikibangsa ini.
Ini dibuktikan dengan muncul-
nya Deklarasi Djuanda pada
1957 yang melahirkan konsep
wawasan Nusantara. KonseP

ini memandang bahwa wilayah
laut di antara pulau-pulau Indo-
nesia merupakan satukesatuan
wilayah Nusantara. Wilayah
laut tersebut merupakan satu
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Akhirtrya,

keilaulataneko-
nomibangsaihi

tiilakakanpernah
tercapaiketilm

keilaulatan
maritim

terabaikan,
Penegakanke-
ilaulatanlaut

memangtiilaklah
muilah.Namttn,
lcttaharustetap

optimistisbahwa
bangsainimampu

beillaulatilisektor
apapun,

keutuhan dengan wilayah da-
rat, udara, dasarlaut, dan tahah
yang terkandung di dalamnya
sebagai kekayaan nasional Yang
tidak dapat dipisah-pisahkan.
Untuk merealisasikan konseP
tersebut dibentuk Dewan Mari-
tim yang tertuang dalam Per-

presNomor19 /1960.
Sayangnya, pada masa Orde

Baru orientasi pembangunan
lebih terfokus lagi pada wilayah
dar atan. G em ah ip ahloh jin aw i -

kredo yangmenunjukkanbang-
sa ini dianugerahi kesuburari
alam- membuat masyarakat ki-
taterlena. Matra daratpunlebih
dianakemaskan ketimbangma-
tra laut dan udara. Pembelian
kapal perang bekas untukAng-

katan Lautmisalnya marakdila-
kukan pada saat itu. Setali tiga
uang, kondisi pesawat-pesawat

tempur milikAngkatan Udara
pun sangat memprihatinkan.
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mencintai laut. Cinta bahari
seyogianyaditanamkan se-

jak anak berusia dini.
Selain itu, wawasan

Nusantara semes-
tinya iuga diin-
duksi ke dalam
kurikulum jen-
jang pendidi-
kan dasar
hingga pergu-
ruan tinggi.
Sumber daya

manusiaprogram
studi kelautan per-

lu ditingkatkan kuali-
tasnya. Desain kuriku-

lum program studi ke-
lautan mesti dibuat se-

menarik mungkin tanpa
mengabaikankualitas isi

danproses.
Kedua, modernisasi alus-

tista
laut.Kon-

disi mem-
prihatinkan

manakala men-
dengar sebagian

besarkapal perang
milik TNI AL berusia

puluhan tahun. Bisa
dibayangkan dengan kondisi
seperti ini, sulit diharapkan ke-
mampuannya unh:k mengawal
sekaligus mengawasi pulau-pu-
lau terluar yang berbatasan
langsung dengan wilayah ne-
gara lain. Kapal-kapal patroli
milik Bea Cukai, Satpol Air, dan
Kementerian Kelautan dan
Perikanan ( KKP) seyogianya di-
modernisasipula.

Ketrga, pemberdayaan ne
layan. Kedaulatan laut seyo-
gianya diarahkan untuk me-
ningkatkan kesejahteraan
ekonomi nelayan. Maraknya
pencurian ikan dan kebilakan
reklamasi pantai yang berma-
salah menyebabkan pengha-
silan nelayan semakin terge
rus. Upayapenangkapan kapal
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asing yang mencuri sumber
daya laut di perairan Indonesia
harus terus dipacu. Tugas ini
tentu tidak hanya dibebankan
kepada KementerianKelautan
dan Perikanan, namun iuga
menjadi tugas dan tanggung
jawab kita semua. Selain itu,
maraknyakebijakan reklamasi
pantai yang notabene hanya
menguntungkan segelintir pe-
modal kuat selayaknya ditin-
jauulang.

/(eenpat, pemanfaatan tek-
nologi citra satelit. Luasnya wi-
layah perairan negara ini me-
nimbulkan persoalan tersen-
diri terkait pengawasan. Jum-
lah personel yang terbatas di-
bandingkan luas laut ibarat bu-
mi dan langit. Saatnya instansi
terkait memanfaatkan tekno-
logi satelit untuk kepentingan

Pengawasan teritorial perairan.
Teknologi tersebut mampu
meniawab kendala minimnyi
personel dan sumder daya pen-
dukunglainnya.

l(elirna, penegalan hulum
secara tegas. Negara berdaulat
tercermindariupayapenegakan
hukum secara konsisten, Pe-

langgaran kedaulatan laut tidak
boleh pandang bulu. Pemerin-
tahharus tegas menindak para
pelanggar batas teritorial laut
dari negara mana pun mereka
berasal. Pada saat yang sama,
diplomasi internasional perlu
diper&uat untuk mengatasiber-
bagri permasalahan pelanggar-
an batas wilayah perairan.

Akhirnya, kedaulatan eko-
nomi bangsa ini ticlak akan per-
nah tercapai ketika kedauJatan
maritim terabaikan. Penegakan
kedaulatan laut memang tid"ak-
lah mudah. Namun, kita harus
tetap optimistis bahwd bangsa
ini mampu berdaulat di sektor
apapun. Semogaasamenjadikan
negan ini sebagai poros maritirn
duniadapattenvuiud. I

Aksi Nyata
Mengembalikan Indonesia

sebagai poros maritim dunia di
wungpemerintahaa Jokowi-JK.
Visiinitentutidakmudahdicapai.
Beberapa langkah berikut seyo-
graryapatut dipertimbangkan.

Pertama, menanamkan sa-
darbahari bagi generasi muda.
Edukasi bahari saat ini ter-
kesan dikelola seadanya. Pro
gram tersebut tidak mampu
menarik minat dan menya-
darkan kaum muda untuk
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