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Abstraksi  
Menuju Kedaulatan Maritim Indonesia 

Bangsa Indonesia harus mensyukuri dan menyadari sepenuhnya bahwa secara geografis 
telah ditakdirkan sebagai negara maritim. Posisi silang yang dimiliki, yaitu antara dua benua dan dua 
samudera, merupakan posisi geografis yang strategis sebagai poros jalur pelayaran dan 
perdagangan dunia. Wilayah Indonesia juga dua pertiganya berupa lautan dan jumlah pulau 
terbanyak di dunia. Garis pantainya merupakan salah satu yang tepanjang di dunia. Belum lagi 
kekayaan laut yang terkandung di dalamnya. Baik hasil-hasil kelautan, tambang, maupun pariwisata. 

Kondisi geografis dan posisi geopolitik seperti di atas, tak dapat dipungkiri bahwa Indonesia 
adalah sebuah negara maritim. Artinya anugerah yang melimpah ini apabila dikelola dengan fokus 
dan visi yang benar akan mampu membawa Indonesia menuju bangsa yang memiliki Kedaulatan 
Maritim. Yaitu, segala kekayaan dan potensi kelautan tersebut mampu menjadi penyangga utama 
kekuatan perekonomian bangsa. 

Berangkat dari sedikit uraian di atas, maka Buku Untuk Indonesia kali ini, akan mengangkat 
tema ‘Menuju Kedaulatan Maritim Indonesia’.  

Pada tema ini kami memberikan pilihan 4 sub tema atau sudut pandang, yang dapat dipilih 
salah satu, bagi para penulis yang akan berpartisipasi. Ide dasar dari ke 4 sub tema ini berasal dari 
sumbangan pemikiran Sdr. Kusnadi (Agustus 2015), penulis dan seorang pemerhati Kelautan dan 
Pesisir.  

Keempat tema tersebut sebagai berikut: 

1. Penguatan geopolitik Indonesia sebagai negara maritim di kawasan Asia Tenggara 
Tema ini diarahkan untuk membangun kapasitas negara-bangsa agar mampu berperan 
penting dalam mengelola potensi sumberdaya maritim nasional dan memanfaatkan peluang-
peluang di kawasan.  

2. Kebijakan nasional untuk memperkuat konektivitas pembangunan antarpulau dalam 
rangka mengatasi kesenjangan pembangunan antarwilayah Indonesia, menekan biaya 
logistik nasional, dan memeratakan kesejahteraan masyarakat Indonesia  
Tema ini terkait dengan penyebaran spot pertumbuhan ekonomi ke berbagai wilayah, 
pembangunan infrastruktur maritim, penyiapan kualitas SDM maritim, serta dukungan 
kebijakan dari pemerintah daerah dan korporasi/swasta) 

3. Pengelolaan potensi sumberdaya pesisir dan laut desa-desa pesisir untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat pesisir. 
Tema ini terkait dengan diterbitkannya dan mulai dilaksanakannya UU No.6/2014 tentang 
Desa dan terbentuknya Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan 
Transmigrasi. Tema ini lebih menekankan pada kapasitas dan peluang desa-desa pesisir 
beserta pemerintahan dan masyarakatnya untuk memajukan kesejahteraan sosial. Jika desa-
desa tersebut dibangun dengan sebaik-baiknya, maka berarti kita juga membangun negara 
maritim yang berangkat dari tataran yang paling bawah, yakni “desa dan masyarakat desa 
pesisir”. 

4. Kebudayaan Maritim sebagai jati diri negara-bangsa Indonesia 
Tema ini terkait dengan penjelasan ilmiah tentang sejarah sosial-budaya masyarakat kita, 
nilai-nilai budaya yang dapat dieksplorasi untuk memandu praktik-praktik pembangunan 
ekonomi politik, fungsi lembaga pendidikan untuk membumikan dan menyebarluaskan nilai-
nilai budaya maritim, dan sebagainya. 


