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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Sebagai negara berdaulat, isu kemaritiman saat ini menjadi perdebatan hangat, 

terlebih jika menyangkut dengan keamanan dan ketahanan sebuah negara. Indonesia 

memiliki luas wilayah sebesar 7,81 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 

3,25 juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).1 Berdasarkan 

fakta ini, Indonesia adalah negara maritim yang didominasi oleh wilayah perairan. 

Indonesia telah dianugerahi dengan potensi yang besar pada wilayah perairannya.  

Sudah tidak asing bagi telinga kita mendengar ungkapan ‘nenek moyangku 

seorang pelaut’. Berdasarkan fakta sejarah, bangsa Indonesia memang pernah berjaya 

dalam kemaritiman. Kerajaan Sriwijaya berjaya, berdasarkan visi kemaritimannya, 

menguasai jaringan transportasi dagang, jaringan komoditas dan jaringan pelabuhan 

terutama di sekitar Selat Malaka. Selain itu pemerintahan maritimnya kuat dan efektif 

serta tercatat sebagai pemerintahan dengan kekuatan laut yang diperhitungkan. Di 

Jawa, kerajaan Hindu Majapahit mencapai puncak kejayaannya pun berdasarkan visi 

 
1 Kementrian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Maritim Indonesia, Kemewahan 

Yang Luar Biasa. 1 September 2017. https://kkp.go.id/artikel/2233-maritim-indonesia-kemewahan-

yang-luar-biasa (diakses 12 Februari 2019). 
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maritimnya. Wilayah kekuasaannya merupakan sebaran kerajaan bawahan yang 

memiliki pelabuhan dan komoditas dagang vital terutama beras.2 

Indonesia juga terletak di antara dua Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan 

diapit oleh dua benua yaitu benua Australia dan Asia. Letak geografis yang dimiliki 

oleh Indonesia memberikan posisi strategis di dalam jalur perdagangan dunia. 

Sebanyak 90% dari jalur perdagangan dunia diangkut melalui laut dan 40% dari 

perdagangan tersebut melewati Indonesia.3 Salah satu jalur perdagangan dunia tersebut 

adalah selat Malaka. Selat ini merupakan jalur utama bagi lalu lintas kargo dan manusia 

antara wilayah Indo-Eropa dan wilayah lainnya di Asia serta Australia.4 Namun 

sayangnya, dengan kekayaan dan potensi yang begitu melimpah serta letak geografis 

yang strategis, negara yang di dominasi oleh wilayah laut ini justru bertindak seperti 

‘buta laut’. Indonesia baru menyadari kekuatan yang dimilikinya di era kepemimpinan 

Joko Widodo setelah kurang lebih 69 tahun merdeka. Sangat disayangkan bahwa pada 

kepemimpinan sebelumnya, orientasi kebijakan luar negeri Indonesia malah 

mengabaikan kekuatan yang dimiliki.  

 
2 Djuanda Wijaya. “Membangun Kembali Kejayaan Negara Maritim Nusantara.” The Global 

Review http://www.theglobal-review.com/content_detail.php?lang=id&id=17577&type=8 (diakses 12 

Februari 2019) 
3 Biro Komunikasi dan Informasi Publik. Empat Puluh Persen Jalur Perdagangan Dunia 

Melewati Indonesia. 12 Maret 2018. http://dephub.go.id/post/read/empat-puluh-persen-jalur-

perdagangan-dunia-melewati-indonesia (diakses 18 Februari 2019) 
4 Sovial Gerke dan Hans-Dieter Evers. "Selat Malaka: Jalur Sempit Perdagangan Dunia." 

Akademika 81(1), 2011: 5-14. 
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Pada tahun 2009, orientasi kebijakan luar negeri Indonesia berfokus pada 

ASEAN dan politik internasional.  Saat dilantiknya mantan presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono (SBY) untuk menjabat kedua kali, ia menyampaikan pidatonya yaitu: 

Dengan demikian, Indonesia bisa melakukan all direction foreign 

policy. Kita harus menciptakan million friends and zero enemy. Kita 

bisa kerja sama dengan siapa pun.5  

 

Prestasi Indonesia di kancah internasional memang sangat gemilang dengan 

ditetapkannya politik luar negeri ‘million friends and zero enemy’. Peran politik luar 

negeri Indonesia di era SBY juga mengarah kepada pemulihan martabat bangsa dan 

negara Indonesia sebagai satu di antara negara penentu arah dan warna politik regional 

di Asia Tenggara.6 Pada masa kepemimpinannya, kebijakan SBY tidak berorientasi 

pada sektor kelautan. Hal ini terbukti dengan kondisi nelayan dan pelabuhan yang 

terbengkalai pada masa kepemimpinannya. 

Berbeda dengan politik luar negeri yang diusung oleh SBY(II), Presiden Joko 

Widodo berupaya mewujudkan visinya untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik 

dengan merumuskan ke dalam sembilan misi yang ia bawakan saat pelantikannya pada 

tahun 2014. Tiga di antaranya ialah: 

(1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah,menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan 

sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia 

sebagai negara kepulauan; (2) Mewujudkan politik luar negeri bebas-

aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim; (3) 

 
5 Kompas.com. "SBY: Million Friends, Zero Enemy." 20 Oktober 2009. 

https://nasional.kompas.com/read/2009/10/20/1308159/sby.million.friends.zero.enemy (diakses 20 

Februari 2019). 
6 Agus R. Rahman. “Politik Luar Negeri Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono terhadap 

Eropa.” Jurnal Penelitian Politik Vol.2, No. 1, 2015: 51-64. 
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Mewujudkan Indonesia menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, 

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.7 

 

Penerapan politik luar negeri suatu negara sesungguhnya haruslah didukung 

dengan kemampuan sebuah negara. Berangkat dari istilah Jalesveva Jayamahe, 

Presiden Joko Widodo merumuskan politik luar negeri Indonesia. Tiga dari sembilan 

misi yang diangkat oleh Presiden Joko Widodo berisi tentang sektor kemaritiman. 

Dengan melihat tiga misi yang dijabarkan di atas, dapat kita katakan bahwa Presiden 

Joko Widodo memiliki ambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai sebagai negara 

maritim. Untuk mencapai ambisi tersebut, Presiden Joko Widodo merumuskan 

kebijakan yang disebut sebagai Global Maritime Fulcrum (GMF) atau poros maritim 

dunia. Dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara poros maritim dunia, Presiden 

Joko Widodo menerapkan kebijakan dengan menetapkan lima pilar Poros Maritim 

Dunia, yaitu: 

(1) Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia; (2) Berkomitmen 

dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus 

pembangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri 

perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama; (3) 

Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas 

maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan 

 
7 KPU. "Visi-Misi-Program Aksi Ir. H. Joko Widodo - Drs. H.M. Jusuf Kalla Pemilu Presiden 

dan Wakil Presiden 2014." n.d. https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Visi_Misi_JOKOWI-JK.pdf 

(diakses 20 Februari 2019). 

Adapun Misi untuk mewujudkan Visi Presiden Joko Widodo pada masa kepemimpinan 2014-

2019 yaitu: 

(1)Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang 

kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian 

Indonesia sebagai negara kepulauan; (2)Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan 

demokratis berlandaskan Negara hukum; (3)Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan 

memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;(4)Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang 

tinggi, maju dan sejahtera; (5)Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6)Mewujudkan Indonesia 

menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan 

nasional;(7)Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan. 
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industri perkapalan, serta pariwisata maritim; (4) Diplomasi maritim 

yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang 

kelautan; (5) Membangun kekuatan pertahanan maritim.8 

 

Pada pidato kenegaraanya, Presiden Joko Widodo membicarakan mengenai misinya 

untuk memajukan kemaritiman Indonesia, yang dikemukakan seperti ini: 

Kita telah lama memunggungi samudra, laut, selat, dan teluk. Maka, 

mulai hari ini, kita kembalikan kejayaan nenek moyang sebagai pelaut 

pemberani. Menghadapi badai dan gelombang di atas kapal bernama 

Republik Indonesia.9 

 

Pengambilan keputusan mengenai arah politik luar negeri merupakan respon 

terhadap berbagai isu yang yang terjadi di regional maupun internasional serta 

mencerminkan keadaan domestik dari sebuah negara. Politik luar negeri suatu negara 

akan mempengaruhi dinamika yang terjadi pada kawasan (regional), bahkan pada 

dunia. Perumusan arah politik luar negeri Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 

merupakan respon terhadap isu yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Dalam era 

Presiden Joko Widodo inilah, Indonesia seperti ‘dibangunkan’ dengan adanya isu Laut 

Cina Selatan yang mencuat pada tahun 2013.  

Dalam kesempatannya pada KTT regional, Presiden Joko Widodo juga 

menyerukan untuk meningkatkan kerja sama maritim menjadi lebih erat secara damai  

 

 
8 Kominfo. Menuju Poros Maritim Dunia. 18 Oktober 2016. 

https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata (diakses 18 

Februari 2019). 
9 Tempo.co. Pidato Jokowi: Sudah Lama Kita Memunggungi Laut. 20 Oktober 2014. 

https://nasional.tempo.co/read/615707/pidato-Presiden Joko Widodo-sudah-lama-kita-memunggungi-

laut/full&view=ok (diakses 20 Februari 2019). 
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dan bukan sebagai ajang perebutan sumber daya alam maupun supremasi maritim.10  

Walaupun semangat penguatan sektor keamanan maritim menjadi fokus dari 

politik luar negeri Indonesia di era Joko Widodo I, masih terdapat beberapa kelemahan 

yang menghambat penguatan keamanan maritim Indonesia, seperti: kurangnya sumber 

daya manusia dalam menjaga perbatasan laut Indonesia; tumpang tindihnya regulasi 

mengenai keamanan maritim Indonesia; minimnya teknologi canggih untuk memantau 

perairan dan perbatasan Indonesia; masih kurangnya lembaga yang berfokus pada 

kajian keamanan maritim untuk memberikan referensi bagi penguatan keamanan 

maritim Indonesia.  

Dalam rangka mewujudkan politik luar negeri, Presiden Joko Widodo 

memerlukan bantuan eksternal untuk meningkatkan keamanan pada sektor 

kemaritiman Indonesia. Salah satu negara yang memiliki konsentrasi penuh terhadap 

keamanan maritimnya adalah Amerika Serikat. U.S Marine Corps, Navy, dan Coast 

Guard dibentuk sebagai komponen yang berada di bawah departemen pertahanan 

negara Amerika Serikat (U.S Department of Defense). Melihat fakta tersebut, tidak 

heran jika Indonesia menjalin hubungan dengan Amerika Serikat karena kematangan 

yang dimiliki Amerika Serikat pada sektor kemaritiman. Kondisi geo-politik Indonesia 

tentunya akan menjadi bahan pertimbangan bagi Amerika Serikat dalam membantu 

sektor kemaritiman Indonesia. Adanya kesamaan perhatian dalam sektor maritim 

 
10 Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia. Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia 

Sebagai Poros Maritim Dunia. 15 November 2014. https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-

pers/Pages/Presiden-Presiden Joko Widodo-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-

Dunia.aspx (diakses 15 Februari 2019). 
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membuka peluang untuk melakukan kerjasama bilateral antara Indonesia-Amerika 

Serikat. Pada 24 Oktober 2015, Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani Nota 

Kesepahaman tentang Kerjasama Maritim.11  

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menganggap isu ini penting untuk 

dikaji karena Indonesia baru memberikan fokus terhadap potensi wilayah perairannya 

dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan terjadinya perubahan 

politik dan dinamika global, Indonesia perlu menentukan arah politik luar negerinya. 

Terlebih dengan adanya masalah yang terjadi di kawasan Asia Tenggara, maka kerja 

sama untuk memajukan bidang kemaritiman sangat diperlukan. Kerja sama pada sektor 

kemaritiman yang dilakukan haruslah dengan negara yang memiliki fokus dan tujuan 

yang sama. Untuk itu penelitian ini akan berjudul “Peran Amerika Serikat dalam 

Memperkuat Keamanan Maritim Indonesia Tahun 2009-2019”. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan judul penelitian “Peran Amerika Serikat dalam Memperkuat 

Keamanan Maritim Indonesia Tahun 2009-2019” penulis hendak mengetahui dinamika 

peran Amerika Serikat dalam memperkuat Keamanan Maritim Indonesia, setelah 

Indonesia menyoroti bidang kemaritimannya di era Presiden Joko Widodo. Oleh 

karena itu, penelitian ini merumuskan pertanyaan sebagai berikut: 

 
11U.S Embassy and Consulates in Indonesia. "Fact Sheet: U.S.-Indonesia Maritime 

Cooperation." n.d. https://id.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/embassy-fact-sheets/fact-

sheet-u-s-indonesia-maritime-cooperation/ (diakses 20 Februari 2019). 
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1. Apa kepentingan Amerika Serikat dalam memberikan bantuan bilateral kepada 

Indonesia? 

2. Apa pertimbangan Indonesia untuk menjalin kerja sama bilateral dengan 

Amerika Serikat dalam sektor maritim?  

3. Apa peran Amerika Serikat dalam meningkatkan keamanan maritim di 

Indonesia secara bilateral? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulis melakukan penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Mengidentifikasi kepentingan Amerika Serikat dalam memberikan bantuan 

kepada Indonesia 

2. Membandingkan peran Amerika Serikat dalam meningkatkan kemanan 

Maritim di Indonesia pada periode SBY(II) dan Presiden Joko Widodo (I) 

3. Menggambarkan perkembangan keamanan maritim Indonesia setelah adanya 

bantuan Amerika Serikat 

4. Mengetahui kepentingan Indonesia dalam menjalin kerja sama dengan Amerika 

Serikat dalam sektor keamanan maritim 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Sedangkan, kegunaan yang ingin dicapai dari penelitian berdasarkan rumusan 

masalah di atas adalah untuk: 

1. Mendapat pengetahuan secara rinci mengenai kepentingan Amerika Serikat 

dalam memberikan bantuan pada sektor kemaritiman Indonesia 

2. Memberikan informasi mengenai dinamika peran Amerika Serikat dalam 

meningkatkan kemanan Maritim di Indonesia pada tahun 2009-2019 

3. Memaparkan pertimbangan Indonesia dalam menerima bantuan yang diberikan 

oleh Amerika Serikat. 

4. Melihat dinamika bantuan Amerika Serikat dalam sektor kemaritiman setelah 

berlakunya kebijakan Poros Maritim Dunia di Indonesia 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Agar lebih mudah untuk dipahami, penyusunan penelitian ini terbagi atas lima 

bagian yang tersusun sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN. Bagian ini berisi penjelasan mengenai latar belakang 

pentingnya isu keamanan maritim bagi Indonesia, terlebih karena posisi geopolitiknya 

yang strategis. Untuk menjaga keamanan maritim Indonesia, diperlukan kerja sama dan 

bantuan dari mitra strategis seperti Amerika Serikat. Dalam bagian ini juga akan 

dipaparkan kepentingan Amerika Serikat dalam sektor keamanan maritim Indonesia, 

peran Amerika Serikat dalam sektor keamanan maritim Indonesia dan pertimbangan 
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Indonesia dalam menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat yang dirumuskan ke 

dalam rumusan masalah. Secara keseluruhan, bagian ini mencakup rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II KERANGKA BERPIKIR. Bagian ini mencakup tinjauan pustaka dan 

landasan teori terkait. Bagian tinjauan pustaka ditujukan membantu penulis untuk 

mengidentifikasikan literatur dan sumber yang berhubungan secara langsung maupun 

tidak langsung dengan topik sehingga dapat membantu penulis dalam menganalisa dan 

menuliskan gagasan dalam penelitian ini. Selain itu, landasan teori ditujukan untuk 

menjelaskan pertanyaan penelitian yang terkandung dalam rumusan masalah penelitian 

ini terkait peran Amerika Serikat dalam kemaritiman Indonesia.  

BAB III METODOLOGI. Bagian ini berisi informasi mengenai metodologi yang 

digunakan dalam penelitian ini. Jenis pendekatan yang digunakan dalam adalah 

kualitatif dengan metode penelitian deskriptif dan komparatif. Penggunaan kedua 

metode tersebut ditujukan untuk membantu penulis dalam proses analisis yang akan 

digunakan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

adalah studi pustaka, penelusuran daring dan wawancara. Bagian ini juga berisi 

mengenai teknik penulisan yang digunakan oleh penulis gunakan untuk menyeleksi 

data.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Bagian ini berisi mengenai hasil-hasil 

temuan terkait topik yang penulis kaji beserta analisa penulis serta relevansi teori yang 

telah ditemukan sebagai landasan dalam proses penulisan. Bagian ini terbagi menjadi 
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empat kategori analisis yang terdiri dari topik penelitian dan dan jawaban dari rumusan 

masalah yang terkandung dalam BAB I. Pembagian tersebut mencakup isu keamanan 

maritim, kepentingan Amerika Serikat dan peran Amerika Serikat dalam sektor 

keamanan maritim Indonesia serta pertimbangan Indonesia dalam menjalin kerja sama 

dengan Amerika Serikat. 

BAB V PENDAHULUAN. Bagian ini berisi menjadi kesimpulan mengenai hasil 

Analisa BAB IV dan saran dari penulis. Selain itu, bagian ini akan menjadi bagian 

akhir dan penutup dalam penelitian ini. 


