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1.  Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut seluas 2/3 

dari total luas teritorialnya.  Berdasarkan Deklarasi Juanda 1957, wilayah laut NKRI adalah 

sekitar 3,1 juta kilometer persegi.  Setelah diterimanya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 

1982, wilayah laut NKRI bertambah luas dari tambahan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)  

sebesar 2,7 juta kilometer persegi, menjadi total sekitar 5,8 juta kilometer persegi.  

Indonesia mendapatkan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di 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) yang tegas menyatakan bahwa kekayaan sumberdaya alam 

harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat? 

Sampai saat ini, perhatian ke wilayah laut dirasakan 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.  

                                                           
1  Makalah kunci pada Seminar Nasional Kelautan VIII, Universitas Hang Tuah Surabaya, 24 Mei 

2012 
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Lebih jauh, ada kemungkinan bahwa sebagian potensi sumberdaya kelautan tersebut belum 

kita ketahui eksistensi keberadaannya di wilayah laut Nusantara. 

 

2.  Keterbatasan Riset Sumberdaya Kelautan 

Ketidakmampuan Indonesia memahami potensi apalagi untuk mengelola sumberdaya 

kelautan terkait langsung dengan tingkat penguasaan teknologi kelautan yang belum 

berkembang di Indonesia.  Ironis memang, sebuah negara maritim seperti Indonesia tidak 

memprioritaskan pengembangan teknologi kelautan.  Aktivitas riset yang diindikasikan 

melalui publikasi hasil riset terkait sumberdaya kelautan masih sangat terbatas (Table 1).   

 

Tabel 1. Porsi riset yang terkait dengan sumberdaya kelautan di Indonesia berdasarkan kata 

kunci pada publikasi hasil riset di jurnal dengan sirkulasi global, 2001-2011 

Kata Kunci  Jumlah Artikel  Persentase  

Ocean  930  3,13 

Maritime  179  0,60 

Marine  895  3,02 

Marine Fishery  81  0,27 

Marine Conservation  81  0,27 

Marine Biodiversity  68  0,23 

Marine Biology  27  0,09 

Marine Mining  23  0,08 

Marine Tourism  20  0,07 

Sea Transportation  33  0,11 

Tsunami  679  2,29 

Indonesia  29.668  100,00 

 Sumber: diolah dari data base SciVerse Scopus, diunduh 22 Mei 2012 

 

Data pada Tabel 1 dapat menjadi indikasi tentang sangat terbatasnya kegiatan oleh peneliti 

Indonesia maupun peneliti asing yang melakukan kegiatan riset terkait sumberdaya kelautan 

Indonesia.  Jauh lebih rendah dibandingkan dengan jumlah riset yang dilakukan di wilayah 

daratan.  Memang perlu dicatat bahwa: (a) tidak semua riset yang dilakukan telah 

dipublikasikan pada jurnal bersirkulasi global, ada yang dipublikasi pada media dengan 

sirkulasi yang terbatas dan kemungkinan lebih banyak lagi kegiatan riset yang tidak 
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dipublikasikan sama sekali atau hanya berakhir pada laporan pelaksanaan kegiatan; (b) data 

base SciVerse Scopus walaupun sudah mencakup lebih dari 18.500 jurnal, 340 buku serial, 

4,9 juta prosiding seminar, dan berbagai bentuk publikasi lainnya (kondisi Mei 2012), namun 

tetap belum mencakup semua referensi akademik yang diterbitkan secara global; (c) tidak 

semua publikasi tentang sumberdaya kelautan yang terjaring melalui kata kunci pada Tabel 

1 tersebut, sehingga sangat mungkin masih ada publikasi yang tidak tercakup pada Tabel 1.   

Walaupun ada tiga catatan di atas dalam penggunaan data base publikasi sebagai penaksir 

intensitas kegiatan riset dan disadari bahwa jumlah absolut dan intensitas kegiatan riset 

terkait sumberdaya kelautan hampir mustahil untuk diketahui secara pasti, namun paling 

tidak indikasi tersebut (Tabel 1) sudah cukup untuk dijadikan justifikasi bahwa saat ini ada 

ketimpangan yang sangat serius antara kegiatan riset terkait sumberdaya kelautan dan 

sumberdaya teresterial.  

Jika ditelusuri lebih mendalam, maka terindikasi bahwa dari jumlah aktivitas riset 

sumberdaya kelautan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak 

terlalu banyak tersebut, ternyata hanya 11 persen yang diperankan oleh institusi dalam 

negeri yang melaksanakan kegiatan riset, termasuk perguruan tinggi, Lembaga Pemerintah 

Non-Kementerian (LPNK), atau badan penelitian dan pengembangan pada berbagai 

kementerian (Gambar 1).  Negara asing yang paling menunjukkan minat dalam melakukan 

penelitian kemaritiman di Indonesia adalah Jepang.  Indonesia sebagai ‘maritime continent’ 

yang unik telah menarik minat banyak lembaga riset asing untuk melakukan riset di wilayah 

ini. 

 

 

Gambar 1.  Peran institusi Indonesia dalam kegiatan riset dan pengembangan terkait 

sumberdaya kelautan di wilayah NKRI 

 

Jika dicermati lebih lanjut maka ternyata keterlibatan peneliti Indonesia dalam riset 

kemaritiman di wilayah NKRI ada juga yang tidak membawa bendera institusi riset 
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Indonesia, sehingga keterlibatan individual peneliti lebih tinggi dibandingkan dengan 

keterlibatan institusi (Gambar 2).  Kemungkinan hal ini terjadi karena peneliti Indonesia 

yang bersangkutan pada saat terlibat dalam kegiatan riset yang dipublikasikan tersebut 

masih berstatus sebagai mahasiswa perguruan tinggi asing atau ditugaskan pada lembaga 

riset asing. 

 

Gambar 2.  Peran peneliti Indonesia dalam kegiatan riset dan pengembangan terkait 

sumberdaya kelautan di wilayah NKRI 

 

Jika dipetakan dalam persoalan yang lebih makro, dimana secara nasional produktivitas 

ilmiah komunitas akademisi dan peneliti Indonesia yang secara umum masih tergolong 

sangat rendah, maka keterpurukan dalam penguasaan teknologi kemaritiman semakin 

dirasakan memprihatinkan.  Jika dibandingkan dengan kinerja akademik negara-negara 

ASEAN saja, maka produktivitas ilmiah Indonesia sudah jauh tertinggal dibandingkan 

Singapura, Malaysia, dan Thailand (Gambar 3).  Produktivitas individual peneliti/akademisi 

Indonesia, baik dihitung berdasarkan head count maupun setelah dikonversi menjadi full 

time equivalence, juga tergolong sangat rendah, lebih rendah tidak hanya jika dibandingkan 

dengan tiga negara ASEAN kelompok yang produktif (Singapura, Malaysia, dan Thailand) 

tetapi juga lebih rendah dibandingkan dengan peneliti/akademis Filipina dan Vietnam 

(Lakitan et al., 2012). 

Ada tiga lapis persoalan yang dihadapi untuk membangun kemandirian Indonesia dalam 

pengelolaan sumberdaya kelautan, yakni: (a) mendorong agar peneliti/akademisi Indonesia 

agar mampu berperan lebih dominan dalam kegiatan riset kemaritiman di wilayah NKRI, 

sementara ini lupakan dulu keinginan menjadi peneliti/akademisi kelas dunia di bidang ini; 

(b) meningkatkan intensitas dan produktivitas riset di bidang kelautan agar lebih sebanding 

dengan riset di wilayah daratan; dan (c) meningkatkan relevansi riset dengan realita 

kebutuhan dan/atau persoalan nyata di sektor kelautan agar dapat  meningkatkan peran 

dan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, sehingga berpeluang untuk ikut 
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menyejahterakan rakyat dan memakmurkan bangsa, sebagaimana yang diamanahkan 

konstitusi. 

 

Gambar 3. Produktivitas ilmiah Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN 

lainnya (Lakitan et.al., 2012) 

 

3.  Potensi dan Persoalan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Indonesia 

Potensi sumberdaya wilayah laut Indonesia sangat berpeluang untuk menjadi modal dasar 

upaya menyejahterakan rakyat, termasuk kekayaan sumberdaya perikanan dan biota laut 

lainnya sebagai bahan pangan atau untuk 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. 

Isu pokok dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dari dahulu (Morgan, 1982) sampai 

sekarang masih berkutat pada persoalan yang sama, yakni penangkapan ikan yang tidak 

legal oleh nelayan asing, tindakan perusakan atau ekploitasi berlebihan terhadap 

sumberdaya kelautan baik oleh nelayan lokal maupun asing, pencemaran laut akibat 

aktivitas manusia, perusakan alat dan fasilitas milik negara, penyelundupan, perdagangan 

ilegal di laut, dan sengketa batas wilayah teritorial dengan negara tetangga maupun batas 

wilayah antar-provinsi atau kabupaten. 

Kompleksitas persoalan pengelolaan sumberdaya kelautan ini tidak diimbangi dengan 

peningkatan kapasitas lembaga dan personel yang memadai, serta regulasi dan kebijakan 

publik yang tegas dan implementatif.  Berdasarkan publikasi Morgan (1982) kapasitas 

armada dan personel aparatur pengamanan laut Indonesia tergolong lebih baik 
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dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN pada era 1970-an, namun sekarang peta 

kekuatan tersebut di ASEAN telah berubah. 

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 penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan, dan 

tindak kriminal lainnya di wilayah laut masih sulit dikendalikan. 

Selain persoalan lemahnya kapasitas pengamanan wilayah kelautan, saat ini transportasi 

laut juga perlu mendapat perhatian, terutama terkait dengan cukup tingginya frekuensi 

musibah sarana transportasi laut, baik angkutan orang maupun barang.  Faturachman dan 

Mustafa (2012) mengingatkan bahwa tingginya musibah transportasi laut ini perlu menjadi 

perhatian semua pihak, tidak hanya pemilik kapal atau perusahaan pelayaran, tetapi juga 

instansi dan aparatur pemerintah yang berwenang, serta masyarakat luas.  Penyebab utama 

musibah tersebut umumnya terkait dengan kelebihan muatan. 

Persoalan menurunnya potensi sumberdaya perikanan juga telah dilaporkan oleh berbagai 

pihak pada beberapa wilayah perairan Indonesia, misalnya untuk kawasan perairan 

Kepulauan Raja Ampat.  Berdasarkan persepsi nelayan lokal, populasi biota laut di kawasan 

Raja Ampat telah mengalami penurunan (Ainsworth et al., 2008). 

Wilayah konservasi laut Raja Ampat tentu perlu diproteksi, namun keterbatasan sarana dan 

personel aparatur pengamanan laut di satu sisi dan maha luasnya wilayah perairan NKRI di 

sisi lainnya, membuka alternatif bagi aktor lain untuk berperan dalam upaya konservasi 

wilayah laut Indonesia.  Botema dan Bush (2012) mengevaluasi peran dan kinerja lembaga 

non-pemerintah dalam melakukan konservasi wilayah laut yang dilindungi, yakni Yayasan 

Karang Lestari dalam kegiatan restorasi karang di Pemuteran, pantai utara Bali dan 

pengelola taman wisata laut di Gili Trawangan, Lombok.  Evaluasi ini menyimpulkan bahwa 

pihak swasta mampu meningkatkan kesadaran wisatawan dan komunitas masyarakat 

pantai, membuka peluang sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat, dan mampu pula 

meningkatkan kapasitas finansial untuk membiayai aktivitas konservasi laut.  Namun 

demikian semua kontribusi swasta ini tidak akan terealisasi jika tanpa dukungan pemerintah 

setempat.  

 

4. Diplomasi dan Kebutuhan Teknologi 

Keragaman biologi kelautan Indonesia yang kaya telah menarik perhatian dunia.  Penemuan 

spesies ikan purba ‘Coelacanth’ (Latimeria menadoensis, yang sebelumnya diperkirakan 

sudah punah) di perairan dekat Bunaken 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.   
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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 diplomasi 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. 

Ketertinggalan dalam penguasaan teknologi kelautan tak boleh dibiarkan berlarut-larut.  

Kemampuan penguasaan teknologi kelautan yang menjadi modal nasional untuk mampu 

mengelola sumberdaya dan wilayah kelautan Nusantara perlu lebih ditingkatkan, terutama 

melalui peningkatan intensitas kegiatan riset dan pengembangan di sektor-sektor strategis.   

Pengelolaan sumberdaya kelautan perlu fokus pada aktivitas 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 perlu dijadikan asas pokok dalam 

pengelolaan sumberdaya kelautan, termasuk untuk: (a) Teknologi penangkapan ikan, 

budidaya ikan dan biota laut, serta teknologi pengolahannya; (b) (Bio)teknologi untuk 

memanfaatkan biodiversitas sebagai sumber bahan baku industri dan sumber tetua untuk 

program pemuliaan tanaman dan ikan atau biota laut lainnya;  (c) Teknologi eksplorasi dan 

eksploitasi migas, bahan tambang lainnya dan sumberdaya energi terbarukan; dan (d) 

Teknologi konservasi sumberdaya kelautan, yang dapat juga dilebarkan cakupannya pada 

potensi pengelolaannya untuk pariwisata bahari. 
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5. Regulasi dan Kebijakan Kelautan 

Dalam dokumen formal rencana pembangunan Indonesia telah sejak awal mengindikasikan 

pemahaman tentang pentingnya peran ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyokong 

pembangunan nasional.  Untuk itu perlu dilakukan upaya meningkatkan kapasitas dan 

kualitas sumberdaya manusia Indonesia.  Soegiarto dan Stel (1998) mencatat bahwa sudah 

sejak tahun 1970-an, Indonesia melakukan upaya untuk membangun kapasitas nasional 

sektor kelautan melalui berbagai kerjasama bilateral, regional, dan internasional dalam 

rangka menghasilkan personel yang berkualitas, membentuk lembaga yang kompeten, 

sarana kapal riset yang modern, kemampuan akses data via satelit, dan berbagai 

kompetensi kelautan lainnya.  Berdasarkan hasil observasi sampai akhir tahun 1990-an, 

selanjutnya Soegiarto dan Stel (1998) optimis bahwa ‘Indonesia will soon be one of the 

worlds leading countries in marine R&D’. 

Satria dan Matsuda (2004) bertambah optimismenya setelah pemberlakuan Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.  Penambahan kewenangan pemerintah 

daerah dalam mengelola sumberdaya perikanan telah menambah optimisme tersebut.  

Efektivitas sistem pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis masyarakat ini diyakini akan 

lebih terjamin keberlanjutannya, terutama jika perencanaan pembangunannya lebih bersifat 

bottom up dan mengutamakan pendekatan partisipatif sehingga diharapkan akan 

menumbuhkan semangat nelayan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya 

kelautan. 

Pancaran optimisme berbasis program pembanguan kelautan periode 1970-1990 (Soegiato 

dan Stel, 1998) dan dengan pemberlakuan otonomi daerah sejak tahun 1999 (Satria dan 

Matsuda, 2004) terasa mulai memudar saat ini, karena realita yang menunjukkan bahwa 

penguasan iptek kelautan dan pembangunan sektor kelautan secara umum masih tertinggal. 

Dirhamsyah (2006) berargumentasi bahwa dibutuhkan kerangka hukum yang tepat dan 

memadai agar pembangunan dan pengelolaan sumberdaya karang dan pantai dapat 

berlangsung secara lestari.  Aturan hukum yang rumit dan kurang pas telah mengakibatkan 

degradasi kualitas sumberdaya pantai dan kelautan Indonesia.  Kebijakan kelautan nasional 

tidak terformulasi dengan baik dan lemahnya penegakkan hukum ikut memperburuk 

keadaan ini. 

 

6. Penutup 

Secara legal, Indonesia mempunyai wilayah laut yang sangat luas dan mempunyai hak 

ekslusif untuk mengelola sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya.  Akan tetapi agar 

kekayaan laut ini bermanfaat bagi upaya menyejahterakan rakyat sebagaimana yang 

diamanahkan konstitusi dan untuk dapat mewujudkan impian menjadikan Indonesia sebagai 

bangsa yang makmur, tentunya masih banyak yang perlu dilakukan.   

Selain harus mampu mengamankan wilayah NKRI; memformulasikan regulasi dan kebijakan 

publik yang tegas, implementatif, dan efektif menjamin ekosistem yang kondusif bagi 

berbagai aktivitas ekonomi; juga perlu didukung dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan 
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teknologi, serta sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi yang relevan dengan realita 

kebutuhan dan/atau persoalan nyata yang dihadapi dalam mengelola sumberdaya kelautan. 
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