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A. Benua Maritim Indonesia 

Benua Maritim Indonesia (BMI) adalah wilayah perairan dengan 

hamparan pulau – pulau didalamnya, sebagai satu kesatuan alamiah antara darat, 

laut dan udara di atasnya tertata unik dengan sudut pandang iklim dan cuaca 

keadaan airnya, tatanan kerak bumi, keragaman biota serta tatanan sosial 

budaya. 

Dalam era globalisasi, perhatian bangsa Indonesia terhadap fungsi, 

peranan dan potensi wilayah laut semakin berkembang. Kecenderungan ini di 

pengaruhi oleh perkembangan pembangunan yang mengakibatkan semakin 

terbatasnya potensi sumber daya nasional di darat. Pengaruh lainnya adalah 

perkembangan teknologi maritim sendiri sangat pesat sehingga memberikan 

kemudahan dalam pemanfaatan dan pengelolahan sumberdaya laut. 

1. Karakteristik BMI 

BMI terbentang dari 92° BT sampai 141° BT dan 720° LU sampai 

dengan 14° LS yang merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri 

dari: 

a. 5.707 pulau yang telah bernama dan 11.801 pulau yang belum 

bernama. 

b. Luas perairan 3,1 juta km
2
, dan luas perairan ZEE 2,7 juta km

2
. 

c. Panjang seluruh garis pantai 80.791 km, panjang garis dasar 14.698 

km. 

2. Batas – batas yuridis wilayah laut  

a. Perairan pedalaman merupakan bagian dari wilayah perairan 

nusantara, pada wilayah ini Indonesia memiliki kedaulatan mutlak dan 

kapal – kapal asing tidak mempunyai hak lintas. 

b. Perairan Nusantara, merupakan laut yang terletak di antara pulau, 

dibatasi atau dikelilingi oleh garis pangkal tanpa memperhatikan 

kedalaman dan lebar laut tersebut. 

c. Laut Territorial, adalah wilayah perairan di luar perairan nusantara 

yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut di ukur dari garis pangkal. 
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d. Zona tambahan, adalah wilayah laut yang diukur dari 12 mil dari laut 

territorial atau 24 mil dari pangkal pantai. Pada batas ini, Indonesia 

hanya bisa melaksanakan hak – hak tertentu saja. 

e. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), adalah suatu daerah diluar dan 

berdampingan dengan laut territorial, lebar zona ini 200 mil dari garis 

pangkal. Di perairan ini, Indonesia memiliki hak daulat atas 

eksploitasi. 

f. Landas Kontinen, adalah batas laut yang lebih dari 200 mil dari 

pangkal dengan ketentuan: 1). Lebar tidak lebih 350 mil dari pangkal, 

tidak melebihi 100 mil di ukur dari garis kedalaman 2.500 m. 

g. Laut lepas. 

3. Batas wilayah udara 

a. Teori udara bebas ( Air Freedom Theory) 

 Teori ini terbagi atas dua: 

 Kebebasan ruang udara tanpa batas, ruang udara dapat di gunakan 

siapapun 

 Kebebasan udara terbatas:1) negara bawah yang berhak mengambil 

tindakan tertentu dalam memelihara keamanan. 2) negara bawah 

hanya mempunyai hak  terhadap wilayah udara zona territorial 

tertentu. 

b. Teori Negara berdaulat di udara ( The Air Souvereignty Theory) 

 

B. Potensi dan Sumber Daya Kemaritiman 

1. Letak geografis Indonesia 

Posisi Indonesia berada pada daerah tropis tepatnya dalam posisi silang 

antara dua buah benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia selain itu juga di 

apit oleh dua buah samudra, yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia. 

Indonesia sering kita sebut Nusantara, kata nusantara berasal dari kata nusa 

berarti pulau dan kata antara yang berarti di apit dua laut atau dua benua.  
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2. Luas wilayah dan jumlah pulau 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, luas wilayah 

Indonesia yang ditambah dengan jalur laut 12 mil yaitu 5,8 juta km
2
 terdiri dari 

daratan 1,9 juta km
2
, laut 3,1 juta km

2
. 

Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Canada 

dengan panjang garis pantai 95.181 km. Wilayah Indonesia terdiri dari 17.508 

pulau dari jumlah tersebut baru 6.000 pulau yang mempunyai nama. Dari luas 

tersebut, Indonesia memiliki 13 pulau atau sekitar 97% pulau – pulau besar, 

seperti Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya, Sumatra, Jawa, Madura, Halmahera, 

Seram, Sumbawa, Flores, Bali dan Lombok. 

3. Potensi Kemaritiman Indonesia 

a. Sumber daya dapat di pulihkan ( renewable resources) 

1) Potensi daya perikanan laut 

Potensi sumber daya perikanan laut di Indonesia terdiri dari sumber 

daya perikanan palagis besar ( 451.830 ton/tahun) dan pelagis kecil ( 

2.423.000 ton/ tahun), sumberdaya perikanan 3.163.630 ton/ tahun, 

udang 100.720 ton/tahun, ikan karang 80.082 ton/tahun dan cumi – cumi 

328.960 ton/tahun. Dengan demikian secara nasional potensi lestari ikan 

laut sebesar 6,7 juta ton/tahun dengantingkat pemanfaatan mencapai 48% 

( Dirjen Perikanan 1995). 

2) Hutan Mangrove 

Merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di 

wilayah pesisir. Fungsi dan peran hutan Mangrove, yaitu: a)  menyusun 

mekanisme antara komponen mangrove dengan ekosistem lain, 

pelindung pantai, dan pengendali banjir. b) penyerap bahan pencemar, 

sumber energi bagi biota laut. C) menjaga kesetabilan produktivitas dan 

ketersediaan sumberdaya hayati di perairan. d) sebagai sumber kayu 

kelas satu, bahan kertas dan arang. 

3) Padang Lamun dan rumput Laut  

 Padang lamun mempunyai fungsi: a) meredam ombak dan 

melindungi pantai. b) daerah asuhan larva. c) tempat makan. d) rumah 

tempat tinggal biota laut. e) wisata bahari. 
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4) Terumbu Karang 

 Peran terumbu Karang, yaitu: a) pelindung pantai dari hempasan 

ombak dan arus kuat yang berasal dari laut. b) sebagai habitat tempat 

mencari makanan. 

b. Sumber daya yang tidak dapat di pulihkan (unrenewable resources) 

1) Bahan tambang dan mineral 

Bahan tambang dan mineral yang terdapat di laut Indonesia yaitu: 

bahan bangunan, pasir besi, batu apung, mineral radio aktif, garam, 

titanium, lempung koalim, emas, dan kromium. 

2) Minyak dan gas bumi 

c. Jasa – jasa lingkungan 

1) Media transportasi dan komunikasi 

2) Pengaturan iklim 

3) Keindahan alam 

4) Penyebaran limbah 

5) Wisata bahari 

4. Potensi pembangunan ekonomi kemaritiman 

a. Perikanan tangkap 

b. Perikanan budidaya 

c. Industri produk pengolahan ikan 

d. Industri bioteknologi 

e. Pariwisata bahari dan pantai 

f. Pertambangan dan energi 

g. Perhubungan laut 

h. Industri kapal, bangunan laut dan pantai 

i. Ekosistem laut 

j. Pulau- pulau kecil  

k. Benda – benda berharga. 

 


