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GATRA, 14-20 MEI 2009 

Tekno-Ekologinomi Laut  
Benyamin Lakitan 

 

Nenek moyangku orang pelaut 
Gemar mengarung luas samudra 
Menerjang ombak tiada takut 
Menempuh badai sudah biasa .... 
 

Lagu ciptaan Ibu Sud ini sudah jarang dinyanyikan oleh 
anak-anak Indonesia.  Paralel dengan menurunnya 

minat masyarakat untuk menjadi nelayan, terutama 

karena kesejahteraan nelayan tidak pernah menjadi 
lebih baik.  Malah masalah ekonomi, hukum, dan teknis 

yang dihadapi nelayan dirasakan semakin lama semakin 
runyam. 

Maka, manakala sebuah perhelatan akbar digelar di 
Manado ( 11-15 Mei 2009) bertajuk World Ocean 
Conference (WOC), muncul harapan baru.  Banyak 

pihak berharap, kegiatan ini juga membahas dan 
merancang kebijakan ekonomi dan solusi teknologi 

untuk mengatasi masalah nyata yang dihadapi rakyat 
dan negara maritim yang berstatus sebagai negara 

berkembang, seperti Indonesia dan beberapa negara 

lainnya.  Bukan hanya membahas tentang isu global 
seperti perubahan iklim yang diminati oleh negara-

negara maju. 

Dibawah payung WOC tersebut, berbagai kegiatan telah 

dipersiapkan.  Yakni pertemuan antar-negara yang telah 
mengundang 121 negara dan organisasi internasional 

(Intergovernmental Meeting), pertemuan puncak antara 

enam negara (Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua 
Nugini, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste) untuk 

membahas masalah terumbu karang (Coral Triangle 
Initiative Summit), dan simposium international yang 

akan membahas tidak kurang dari 31 topik terkait 

kelautan yang diperkirakan akan melibatkan 1.500 
ilmuwan. 

Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki justifikasi 
kuat untuk menyelenggarakan perhelatan ini dan perlu 

memanfaatkan ‘homecourt advantage’ ini sebagai 
wadah memperjuangkan berbagai kepentingannya 

terkait pengelolaan wilayah laut.  Agar tidak hanya 

menjadi sebuah ‘pesta’, maka perlu jelas target 
kepentingan Indonesia yang diperjuangkan melalui 

forum ini.  

Penguasaan Wilayah versus Kemampuan 

Pengelolaan  

Sudah sangat sering didengungkan bahwa Indonesia 
memiliki wilayah laut yang sangat luas.  Berdasarkan 

Deklarasi Juanda 1957, wilayah laut NKRI adalah sekitar 
3 juta kilometer persegi.  Setelah diterimanya Konvensi 

Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, wilayah laut NKRI 

bertambah luasnya dua kali lipat, menjadi sekitar 6 juta 
kilometer persegi.   

Hal yang perlu digarisbawahi, berdasarkan UNCLOS 

1982, Indonesia mendapatkan hak-hak berdaulat atas 
kekayaan alam di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sejauh 

200 mil dari garis pangkal lurus Nusantara atau sampai 
ke batas ‘continental margin’ jika masih ada kelanjutan 

alamiah pulau-pulau Indonesia di dasar samudera. 

Masalah pokoknya, apakah setelah berhasil mengklaim 
teritori wilayah laut ini kita telah melakukan langkah-

langkah konkret untuk mengelolanya, sebagaimana 
amanah konstitusi -UUD 1945 pasal 33 ayat (3)- bahwa 

kekayaan sumberdaya alam harus dikelola untuk 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? 

Agaknya masih banyak yang perlu dilakukan.  Sampai 

saat ini, perhatian ke wilayah laut masih jauh kurang 
intensif dibandingkan dengan wilayah daratan.  Secara 

kewilayahan pun belum semua kewenangan yang 
termaktub dalam UNCLOS 1982 ditindaklanjuti.  Sebagai 

contoh, batas wilayah perairan pedalaman (internal 
waters) –yang status hukumnya sama dengan wilayah 
daratan- belum juga ditetapkan batas-batasnya.   

Penetapan wilayah laut pedalaman ini membatasi ruang 
penetrasi kapal asing ke wilayah laut Indonesia, karena 

semua pihak asing tidak boleh memasuki wilayah 
perairan pedalaman tersebut tanpa izin Indonesia, 

termasuk untuk ‘innocent passage’ atau lewat secara 

damai. 

Kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah laut 

Indonesia juga belum mampu diinventarisasi secara 
baik.  Banyak potensi sumberdaya kelautan yang 

mungkin kita miliki, tetapi sesungguhnya belum mampu 

kita pahami nilai kemanfaatan ekonomi dan ekologinya.  
Lebih parah lagi, justru sebagian mungkin belum kita 

ketahui eksistensi keberadaannya di wilayah laut 
Nusantara. 

Ketidakmampuan tersebut terkait langsung dengan 
tingkat penguasaan teknologi kelautan yang belum 

berkembang di Indonesia.  Ironis memang, sebuah 

negara maritim seperti Indonesia tidak memprioritaskan 
pengembangan teknologi kelautan.  Akar permasalahan 

ini adalah pembangunan nasional Indonesia yang masih 
terlalu berorientasi ke wilayah daratan. 

Potensi sumberdaya wilayah laut Indonesia sangat 

berpeluang untuk menjadi modal dasar upaya 
menyejahterakan rakyat, termasuk kekayaan 

sumberdaya perikanan dan biota laut lainnya sebagai 
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bahan pangan atau flora-fauna hias.  Potensi lestari 

perikanan laut Indonesia ditaksir sekitar 6,4 juta ton; 
potensi biodiversitas sebagai sumberdaya genetik atau 

bahan baku farmaseutikal; sumberdaya minyak, gas, 
dan bahan tambang lainnya; potensi sumber energi 

terbarukan; dan potensi kepariwisataan. 

Dalam konsepsi wawasan Nusantara, wilayah laut 
adalah serambi depan NKRI.  Perbatasan Indonesia 

dengan negara tetangga lebih panjang di wilayah laut 
dibandingkan dengan daratan.  Tetapi kekuatan 

pertahanan dan keamanan Indonesia saat ini masih 
sangat timpang.  Kekuatan personel, sarana dan 

prasarana untuk mengamankan wilayah laut masih 

sangat terbatas, jauh lebih kecil dibandingkan dengan 
kekuatan di wilayah darat.  Oleh sebab itu, tidak 

mengherankan jika illegal fishing, penyelundupan, dan 
tindak kriminal lainnya di wilayah laut masih sulit 

dikendalikan. 

Kebutuhan Teknologi 

Ketertinggalan dalam penguasaan teknologi kelautan 

tak boleh dibiarkan berlarut-larut.  Momentum WOC 
tahun ini perlu dijadikan pemicu dan pemacu untuk 

meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi 
kelautan yang menjadi modal nasional untuk mampu 

mengelola sumberdaya dan wilayah kelautan Nusantara. 

Pengelolaan kelautan yang dimaksud adalah 
memanfaatkan kekayaan sumberdaya yang dimiliki 

untuk menyejahterakan rakyat yang diimbangi dengan 
upaya menjaga keberlanjutannya dengan mematuhi 

kaidah-kaidah ekologis.  Teknologi yang dikembangkan 

perlu menjaga keseimbangan antara kepentingan 
ekonomi dengan kearifan ekologi. 

Ragam teknologi berasas keseimbangan ekonomi-
ekologi yang perlu dikuasai mencakup: pertama, 

teknologi penangkapan ikan, budidaya ikan dan biota 

laut, serta teknologi pengolahannya; kedua, 
(bio)teknologi untuk memanfaatkan biodiversitas 

sebagai sumber bahan baku industri dan sumber tetua 
untuk program pemuliaan tanaman dan ikan atau biota 

laut lainnya;  ketiga, teknologi eksplorasi dan eksploitasi 
migas, bahan tambang lainnya dan sumberdaya energi 

terbarukan; dan keempat, teknologi konservasi 

sumberdaya kelautan, yang dapat juga dilebarkan 
cakupannya pada potensi pengelolaannya untuk 

pariwisata bahari. 

Diplomasi Teknologi 

Keragaman biologi kelautan Indonesia yang kaya telah 

menarik perhatian dunia.  Penemuan spesies ikan purba 
‘Coelacanth’ (Latimeria menadoensis) di perairan dekat 

Bunaken (yang sebelumnya diperkirakan sudah punah) 
juga telah menjadi magnet bagi banyak pakar biologi 

laut di seluruh dunia.  Fenomena iklim di wilayah ‘benua 
maritim’ Indonesia juga telah menarik minat berbagai 

pihak, terutama Jepang, untuk melakukan studi prilaku 

iklim di wilayah Indonesia.   

Keunikan posisi geografis Indonesia di antara dua 

kontinen dan dua samudera, serta dilintasi oleh garis 
katulistiwa dan rantai gunung berapi (ring of fire), 

merupakan kondisi yang tak ada duanya di planet bumi 
ini.  Oleh sebab itu, kajian untuk kasus ini hanya dapat 

dilakukan di Indonesia.  Keunikan dan berbagai daya 

tarik tersebut memunculkan keinginan dunia 
internasional untuk menjadikan wilayah laut NKRI 

sebagai ‘laboratorium lapangan’ untuk berbagai disiplin 
ilmu.   

Hal ini perlu diantisipasi secara positif, jangan sampai 
Indonesia hanya menjadi ladang subur tumbuh-

kembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi 

para akademisi dan peneliti Indonesia hanya menjadi 
‘pemain figuran’, menjadi pelengkap penyerta saja.  

Akademisi dan peneliti Indonesia wajib menjadi tuan di 
negeri sendiri.   

Keunikan geografis dan kekayaan biodiversitas 

ekosistem laut Indonesia harus dijadikan modal untuk 
memperkuat posisi tawar (bargaining position) 

Indonesia dalam menjalin kolaborasi dengan berbagai 
pihak asing.  Tetapi tentunya modal alamiah ini perlu 

dilengkapi dengan modal kecerdasan intelektual, yakni 
penguasaan teknologi. 

Penguasaan teknologi kelautan oleh pakar dalam negeri 

sangat krusial.  Tanpa penguasaan teknologi ini, maka 
Indonesia tidak akan pernah mengetahui secara tepat 

dan komprehensif tentang ‘apa’ dan ‘berapa banyak’ 
sumberdaya yang dimilikinya di wilayah laut.  

Ketidakpahaman ini jelas akan menempatkan Indonesia 

pada posisi yang lemah dalam setiap forum 
internasional.   

Argumen yang baik tidak akan mampu dibangun di atas 
fondasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang rapuh.  

Diplomasi untuk memperjuangkan harkat martabat 

bangsa juga tak akan dapat dimenangkan jika tanpa 
amunisi pemahaman tentang potensi sumberdaya 

seluruh wilayah Indonesia dan potensi manusianya. 

Semoga Indonesia sebagai negara maritim segera mulai 

secara sungguh-sungguh berupaya untuk meningkatkan 
penguasaan tekno-ekologinomi laut. 


