
I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tantangan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini adalah 

bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan 

dengan menggali segenap potensi yang terdapat di wilayah Indonesia, baik darat, 

laut maupun udara. Manusia pada dasarnya adalah makhluk daratan, walaupun 

demikan manusia daratan menggunakan laut karena potensi yang dimiliki laut 

dapat dipergunakan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan 

mengembangkan kehidupannya. 

Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dikelilingi oleh perairan yang 

bukan saja mempakan faktor penentu integritas nasional, tetapi juga mempakan 

suatu lahan yang potensial untuk meningkatkan.kesejahteraan rakyat. Oleh 

karena itu laut bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang penting, karena laut 

dan kekayaan darn yang terdapat didalamnya mengandung harapan bagi 

keutuhan dan kelangsungan hidup bangsa. Hal ini mempakan titik tolak konsepsi 

pertahanan negara di laut. 

Dalam menghadapi tantangan memberdayakan potensi kelautan, 

pertahanan dan keamanan negara di laut dapat terwujud apabila suatu bangsa 

mempunyai kekuatan laut yang bersama-sama kekuatan lainnya marnpu 

menjamin penggunaan laut s e w a  efektif pada setiap saat. Kekuatan pertahanan 

keamanan di laut adalah salah satu komponen kekuatan laut nasional oleh 

karenanya kekuatan pertahanan keamanan di laut tidak dapat dipisahkan dengan 

pertumbuhan kekuatan laut nasional suatu bangsa. Menurut Publikasi Umum 

TNI AL tahun 1987, kekuatan laut nasional terdiri atas : 
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1. Armada perang dan satuan-satuan bersenjata yang lain di laut 

2. Armada ekonomi (niaga dan perikanan) 

3. Armada pemetaanlpenelitian 

4. Kegiatan lepas pantai 

5. Industri dan jasa maritim 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) sebagai komponen 

utama sistem pertahanan negara di laut mengemban tugas dan tanggung jawab 

menegakkan kedaulatan negara di laut dan melindungi kepentingan nasional di 

dan atau lewat laut bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan 

nasional lainnya. Untuk itu TNI AL hams dapat mentransformasikan segala 

potensi laut menjadi kekuatan Pertahanan Keamanan Negaral Hankamneg di 

bidang maritim (Sutjipto, 2001). 

Mengingat begitu luasnya spektrum penugasan TNI Angkatan laut, maka 

sesuai Keputusan Pangab Nomor: Kepl68MI11997 tanggal 7 Juli 1997 dibentuk 

organisasi dan prosedur Dinas Pembinaan Potensi Maritim (Dispotmar) yang 

merupakan badan pelaksana pusat TNI AL yang berkedudukan langsung di 

bawah Kasal. Dispotmar bertugas menyelenggarakan pembinaan hngsi dan 

pelaksanaan kegiatan pembinaan potensi nasional maritim yang meliputi 

pembinaan sumber daya manusia, sumber daya alam dan buatan, sarana dan 

prasarana nasional di bidang maritim serta dinamisasi. Organisasi Dispotmar ini 

disahkan dengan Keputusan Kasal No: Kep124MU1997 tanggal 3 1 Juli 1997. 

Pemberdayaan potensi maritim pada hakekatnya merupakan tanggung 

jawab DepartemenIInstansi terkait untuk dikelola dan diberdayakan menjadi 

potensi nasional bidang maritim. Namun untuk kepentingan pertahanan nasional 
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(Hannas) di laut, potensi nasional bidang maritim tersebut perlu dibina dan 

dikembangkan secara bersama oleh TNI AL dan Departemen I Instansi I Badan 

terkait agar dapat dijadikan sebagai suatu kekuatan pengganda untuk mendukung 

pelaksanaan tugas-tugas Hannas di laut. 

Dimasa mendatang peran TNI AL dalam pembangunan kelautan semakin 

penting sejalan dengan berkembangnya pembangunan nasional di bidang 

kelautan dan ha1 inipun diimplementasikan oleh pemerintah dengan dibentuknya 

Departemen Kelautan dan Perikanan. Dengan kineja yang sinergis antara TNI 

AL, Departemen Kelautan dan Perikanan dengan Instansi-instansi/unsur-unsur 

terkait lainnya, pembangunan nasional yang bertumpu pada pembangunan 

kelautan akan menjadi harapan dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa. 

Diberlakukamya otonomi daerah (UU RI No.22Itahun 1999 dan UU RI 

No.251tahun 1999) mulai tahun 2000 akan berpengaruh terhadap pembangunan 

kelautan di daerah. Oleh karena itu peran pangkalan TNI AL dimasa mendatang 

akan semakin menonjol sebagai pembina potensi nasional dan kekuatan maritim 

(Binpotnaskuatmar) dan dapat memberi kontribusi positif dalam pembangunan 

daerah.Ha1 ini diimplementasikan oleh TNI AL dengan mengeluarkan Keputusan 

Kasal Nomor: KeplOlN1998 tanggal 20 Januari 1998 tentang Pembentukan 

Dinas Pembinaan Potensi Maritim @ispotmar) di Koarrnabar, Koarmatim, 

Lantamal I s/d VI dan Pembentukan Perwira Staf Pembinaan Potensi Maritim 

(F'aspotmar) di Lana1 kelas "B" dan "C") yang tersebar di seluruh wilayah 

Indonesia 
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B. Identifikasi Masalah 

Menyadari akan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki TNI AL serta 

kompleksitas permasalahan pembinaan potensi maritim yang harus dilaksanakan 

secara lintas sektor, maka TNI AL perlu merangkul secara kemitraan serta 

mendorong departemen atau instansi terkait serta LSM bidang kelautan untuk 

ikut berperan serta secara aktif dalam melaksanakan pembinaan potensi maritim 

melalui aspek-aspek antara lain : jiwa bahari dan semangat bahari, pemanfaatan 

potensi maritim serta lingkungan hidup laut dan pesisir. Salah satu kendala dalam 

pembinaan potensi maritim adalah dukungan sumber daya manusia (SDM) yang 

secara kuantitas kurang memadai dan secara kualitas kurang optimal (Sutjipto,A. 

2001). Pernyataan ini didukung data personel Perwira TNI AL, khususnya pada 

organisasi yang membidangi hngsi pembinaan potensi maritim (Binpotmar) serta 

latar belakang pendidikannya.. Data ini dapat dilihat pada Tabel 1 dan 2. 

Dari data pada Tabel 1, tampak kekurangan personel perwira hampir di 

seluruh strata kecuali Pati, untuk strata Pamen hanya terpenuhi 35,61 % dari 

jumlah seharusnya (sesuai DSP: 4002). Sedangkan secara kualitas seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 2, rata-rata memiliki latar belakang pendidikan SLTA 

yaitu 49,52 % dari keseluruhan Penvira yang bejumlah 5036 orang. 

Sumber daya manusia atau SDM merupakan unsur penentu dalam 

pembinaan potensi maritim, oleh karena itu kajian tentang SDM sangat penting. 

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja dan prestasi anggota atau 

karyawan. Seseorang bekerja dengan produktif atau tidak tergantung pada 

motivasi, kepuasan k q a ,  tingkat stress, kondisi fisik pekerjaan, sistem 

kompensasi, disain pekerjaan, aspek-aspek ekonomis, teknis serta keprilakuan 
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Tabel 2. Latar Belakang Pendidikan Umum Perwira TNI AL Di Mabesal, 
Komando Armada dan Pangkalan Utama TNI AL yang mengemban 
fungsi Binpotmar. 

Sebagai langkah awal dalam pelaksanaan pembinaan potensi nasional dan 

kekuatan maritim adalah menanamkan sikap dan pandangan yang sama tentang 

t e l a ~ ~ t n n  Denwan aikan vane nnsitif terhadan kelautan akan membangkitkan 
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motivasi kerja di bidang kelautan. Hal ini sejalan dengan salah satu sasaran dari 

strategi Binpotnaskuatmar dalam implementasi penugasan Dinas Potensi Maritim 

(Dispotmar) yaitu mantapnya jiwa dan semangat bahari bangsa Indonesia yang 

mempakan landasan moral dan semangat dalam melaksanakan pembangunan 

kelautan. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dispotmar menghadapi berbagai kendala 

yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kelancaran 

tugasnya, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Kurangnya 

personel di lingkungan Dispotmar mempakan kendala tersendiri, contohnya dari 

data yang ada, pengawak Dispotmar TNI A1 yang berada di pusat (Mabes TNI 

AL) sampai dengan Maret tahun 2002 terdiri dari prajurit TNI AL strata pangkat 

Perwira, Bintara dan Tamtama dan Pegawai Negeri Sipil Golongan HI, I1 dan I, 

yang sampai saat ini seluruhnya berjumlah 46 orang. Baru terpenuhi % dari DSP 

(Daftar Susunan Personel) Perinciannya sesuai pada Tabel 3 . Sedangkan untuk 

Kotama Armada Barat dan Timur b a ~  diisi oleh pejabat Kadispotmar dan 

sebagian stahya masih menjabat rangkap. Sementara untuk SDM yang khusus 

menangani binpotmar di pangkalan-pangkalan TNI AL masih terbatas, dijabat 

rangkap oleh perwira lain di luar bidang binpotmar. 

Tabel 3. Data Personel Dispotmar TNI AL (sampai dengan Maret 2002) 
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2. Kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh pemimpin TNI AL terhadap 

motivasi agar dapat meningkatkan kinerja SDM Dispotmar di masa 

mendatang 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang akan dilakukan di organisasi Dispotmar TNI AL adalah 

sebagai berikut : 

1. Menganalisis keragaan faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, 

sebagai pendukung terlaksananya proses pembinaan potensi maritim. 

2. Merumuskan alternatif kebijakan yang tepat terhadap motivasi agar dapat 

meningkatkan kinerja SDM Dispotmar dimasa mendatang. 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan sarana untuk menambah wawasan 

dan menerapkan teori dan konsep berbagai ilmu khususnya berhubungan 

dengan peningkatan Sumber Daya Manusia. 

2. Bagi TNI AL, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai altematif solusi 

terhadap pennasalahan yang timbul khususnya dalam pelaksanaan 

Binpotnaskuatmar yang dilaksanakan oleh Dispotmar TNI AL. 

3. Bagi pihak lain yang terkait, hasil penelitian ini dapat membuka wawasan 

tentang pentingnya pembinaan potensi maritim untuk kesejahteraan 

masyarakat khususnya di lingkungan pesisir. 
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