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Positif Affect 

No Clause Appraiser Appraised Type 

1 Bagi Indonesia, KTT 

Asia Timur berperan 

penting bagi 

keamanan, stabilitas, 

dan kemakmuran 
ekonomi di kawasan 

Indonesia KTT Asia 

Timur 

Realist 

Affect; 

Security: 

Trust 

2 saya memilih forum ini 

untuk menyampaikan 

gagasan saya tentang 

Indonesia sebagai 

Poros Maritim Dunia 

Jokowi Forum KTT 

Asia Timur 

Realist 

Affect; 

Security: 

Confiden 

ce 

3 harapan saya tentang 

peran KTT Asia Timur 
kedepan 

Jokowi KTT Asia 

Timur 

Irrealist 

Affect; 
Desire 

4 kami akan menjaga 

dan mengelola sumber 
daya laut 

Bangsa 

Indonesia 

Sumberdaya 

Laut 

Irrealist 

Affect; 
Desire 

5 kami akan memberi 

prioritas  pada 

pengembangan 

infrastruktur   dan 
konektivitas maritim 

Bangsa 

Indonesia 

Konektivita 

s Maritim 

Irrealist 

Affect; 

Desire 

6 Saya juga mendukung 

penyelesaian COC 

(code of conduct in the 

South China) melalui 

konsultasi secepat 
mungkin 

Jokowi COC Realist 

Affect; 

Satisfacti 

on: 

Interest 

7 laut akan semakin 

pentingnya artinya 

bagi masa depan kita 

Jokowi Masa Depan Realist 

Affect; 

Security: 

Confiden 
ce 

8 Indonesia menyadari, 

sebuah trasformasi 

besar sedang terjadi di 

abad ke-21 ini 

Indonesia Abada 21 Affect as 

Process; 

Afective 

Sensing 
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9 Pusat gravitasi geo- 

ekonomi dan geo- 

politik dunia sedang 

bergeser dari Barat ke 
Asia Timur 

Jokowi Geoekonom 

i dan 

Geopolitik 

Affect as 

Commen 

t 

10 Negara-negara Asia 

sedang bangkit 

Jokowi Negara Asia Affect as 

Commen 
t 

11 kawasan Asia Timur 

merupakan kawasan 

paling dinamis secara 

ekonomi 

Jokowi Kawasan 

Asia Timur 

Realist 

Affect; 

Security: 

Confiden 
ce 

12 Jalur laut yang 

menghubungkan dua 

samudera strategis – 

Samudera Hindia dan 

Samudera Pasifik– 

merupakan jalur 

penting bagi lalu lintas 

perdagangan dunia 

Jokowi Jalur Laut Realist 

Affect; 

Security: 

Confiden 

ce 

13 Tiga Alur Laut 

Kepulauan Indonesia 

(ALKI) merupakan 

―lorong‖ lalu lintas 
maritim dunia 

Jokowi ALKI Affect as 

Commen 

t 

14 Dua samudera 

strategis itu juga 

menyimpan kekayaan 

besar –energi dan 

sumberdaya  laut 

lainnya—yang akan 

menentukan masa 

depan kemakmuran di 

kawasan 

Jokowi Sanudera 

Pasifik dan 

Hindia 

Realist 

Affect; 

Security: 

Confiden 

ce 

15 Indonesia  berada tepat 
ditengah-tengah proses 

perubahan strategis itu 

Jokowi Proses 

Perubahan 

Affect as 
Commen 

t 

16 Indonesia  harus 

menegaskan dirinya 

Jokowi Poros 

Maritim 

Realist 

Affect; 
Security: 
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 sebagai Poros Maritim 
Dunia 

 Dunia 
(PMD) 

Confiden 
ce 

17 bangsa Indonesia 

harus menyadari dan 

melihat  dirinya 

sebagai bangsa yang 

identitasnya, 

kemakmurannya, dan 

masa 

depannya, sangat 

ditentukan oleh 

bagaimana kita 

mengelola samudera 

Jokowi Mengelola 

Samudera 

Affect as 

Process; 

Afective 

Sensing 

18 Kami ingin Samudera 

Hindia dan Samudera 

Pasifik tetap damai dan 

aman bagi 
perdagangan dunia 

Bangsa 

Indonesia 

Perdaganga 

n Dunia 

Irrealist 

Affect; 

Desire 

19 Sejak awal, saya 

memberi  perhatian 

khusus kepada 

masalah-masalah 

kelautan ini 

Jokowi Masalah 

Kelautan 

Affect as 

Process; 

Afective 

Sensing 

20 Kehidupan ekonomi 

kami sebagian berasal 

dari sumber daya 

maritim 

Bangsa 

Indonesia 

Sumberdaya 

Maritim 

Realist 

Affect; 

Security: 

Confiden 
ce 

21 kini kami berada di 

tengah pusat gravitasi 

ekonomi dan politik 
dunia 

Bangsa 

Indonesia 

Ekonomi 

dan Politik 

Affect as 

Commen 

t 

22 Kami menyadari, 

pemanfaatan 

sumberdaya laut harus 

dilakukan   untuk 

kesejahteraan rakyat 

kami  secara 
berkelanjutan 

Bangsa 

Indonesia 

Pemanfaata 

n 

Sumberdaya 

Laut 

Affect as 

Process; 

Afective 

Sensing 
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23 Kami menyadari, 

adalah tanggungjawab 

kami sebagai warga 

dunia untuk menjaga 
kelestarian laut 

Bangsa 

Indonesia 

Menjaga 

Kelestarian 

Laut 

Affect as 

Process; 

Afective 

Sensing 

24 Kami juga menyadari, 

sebagai kekuatan di 

antara dua samudera, 

kami berkewajiban 

ikut     serta    menjaga 
keselamatan pelayaran 

Bangsa 

Indonesia 

Menjaga 

Keselamata 

n Pelayaran 

Affect as 

Process; 

Afective 

Sensing 

25 Indonesia 

berpandangan, masa 

depan  kesejahteraan 

dunia terletak  pada 

bagaimana kita 

mengelola laut 

Indonesia Mengelola 

Laut 

Affect as 

Process; 

Afective 

Sensing 

26 Yang saya hormati 

seluruh Kepala 

Negara, Kepala 

Pemerintahan, Ketua 

Delegasi,     dan    para 
Undangan 

Jokowi Kepala 

Negara 

Realist 

Affect; 

Happines 

s: 

Affectio 
n 

27 Ibu dan Bapak sekalian 

yang saya hormati 

Jokowi Tamu 

Undangan 

Realist 

Affect; 

Happines 

s: 

Affectio 
n 

28 Saya sadar bahwa 

bangsa kami bangsa 

Indonesia adalah 
bangsa bahari 

Jokowi Bangsa 

Bahari 

Affect as 

Process; 

Afective 
Sensing 

29 Saya sadar bahwa 

wilayah air kami lebih 

besar dari wilayah 
darat 

Jokowi Wilayah 

Perairan 

Affect as 

Process; 

Afective 
Sensing 

30 Kita semuanya sadar 

bahwa wilayah 

air dunia lebih besar 
dari wilayah darat 

Jokowi 

dan Para 

Kepala 
Negara 

Wilayah 

Perairan 

Affect as 

Process; 

Afective 
Sensing 
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31 Saya dan kita 
semuanya sadar 

bahwa laut, samudra, 

adalah masa depan kita 

Jokowi 

dan Para 

Kepala 
Negara 

Laut Masa 

Depan Kita 

Affect as 

Process; 

Afective 
Sensing 

32 Hadirin yang saya 

hormati 

Jokowi Kepala 

Negara 

Realist 

Affect; 

Happines 

s: 

Affectio 

n 

33 Kekayaan laut dunia 

diperkirakan senilai 

USD 24 trilyun 

Jokowi Kekayaan 

Laut 

Realist 

Affect; 

Insecurit 

y: 
Surprise 

34 Itulah gambaran 

pentingnya laut bagi 

kehidupan kita dan 

masa depan umat 

manusia 

Jokowi Laut Realist 

Affect; 

Satisfacti 

on; 

Admirati 

on 

35 Ibu dan Bapak yang 

saya hormati (2) 

Jokowi Kepala 

Negara 

Realist 

Affect; 

Happines 

s: 

Affectio 
n 

36 Oleh karena itu, 

diperlukan kerja 

sama, cooperation, 

collaboration 

Jokowi Kerjasama Realist 

Affect; 

Satisfacti 

on; 
Interest 

37 We need multi- 

stakeholder 

partnership 

Jokowi Kerjasama Realist 

Affect; 

Satisfacti 

on; 
Interest 

38 We need global 

partnership 

Jokowi Kerjasama Realist 
Affect; 

Satisfacti 
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    on; 
Interest 

39 Kita 
memerlukan revolusi 

mental  untuk 

menangani tantangan 

di laut dan mengelola 

laut secara 
berkesinambungan 

Jokowi 

dan 

Kepala 

Negara 

Asia 

Revolusi 

Mental 

Realist 

Affect; 

Satisfacti 

on; 

Interest 

40 OOC harus menjadi 

motor penggerak 

revolusi mental 

global untuk merawat 

laut 

Jokowi OOC Irrealist 

Affect; 

Desire 

41 Para Hadirin yang saya 

hormati 

Jokowi Kepala 

Negara 

Realist 

Affect; 

Happines 

s: 

Affectio 
n 

42 Indonesia sudah 
bertekad untuk 

menjadi kekuatan 

maritim dunia 

Indonesia Kekuatan 

Maritim 

Irrealist 

Affect; 

Desire 

43 Ke depan Indonesia 

juga ingin memajukan 

kerja sama maritim di 
kawasan Indo-Pasifik 

Indonesia Kerjasama 

Maritim 

Irrealist 

Affect; 

Desire 

44 Ibu dan Bapak yang 

saya hormati (2) 

Jokowi Kepala 

Negara 

Realist 

Affect; 

Happines 

s: 

Affectio 
n 

45 Kita semua harus 

berani membuat 

komitmen 

Jokowi 

dan 

Kepala 

Negara 
Asia 

Komitmen Affect as 

Process; 

Affective 

Sensing 

46 Komitmen dan 
langkah yang dapat 

Jokowi Perlindunga 
n Laut 

Realist 
Affect; 
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 dirasakan oleh 

masyarakat luas dan 

berdampak nyata 

terhadap perlindungan 
laut 

  Security: 

Trust 

47 Laut harus menjadi 

samudra kesejahteraan 

Jokowi Samudera 

Kesejahtera 
an 

Irrealist 

Affect; 
Desire 

48 Laut harus menjadi 

samudra perdamaian 

Jokowi Samudera 

Perdamaian 

Irrealist 

Affect; 
Desire 

49 Rawat dan cintailah 

lautmu, samudramu 

Jokowi Laut dan 

Samudera 

Realist 

Affect; 

Happines 

s: 

Affectio 
n 

 

Negatif Affect 

No Clause Appraiser Appraised Type 

1 Bersama-sama kita 

harus menghilangkan 

sumber konflik di laut, 

seperti pencurian ikan, 

pelanggaran 

kedaulatan, sengketa 

wilayah, perompakan, 

dan pencemaran laut 

Kepala 

Negara 

Asia 

Sumber 

Konflik 

Realist 

Affect; 

Unhappin 

ess: 

Antipathy 

2 Laut harus 
menyatukan, bukan 

memisahkan, kita 

semua 

Jokowi Kepala 

Negara 

Asia 

Realist 

Affect; 

Unhappin 

ess: 
Antipathy 

3 Hal ini diperlukan 

bukan saja untuk 

menjaga kedaulatan 

dan kekayaan maritim 
kami 

Jokowi Kedaulatan 

dan 

Kekayaan 

Maritim 

Realist 

Affect; 

Unhappin 

ess: 
Antipathy 

4 tetapi juga sebagai 

bentuk tanggungjawab 
kami   dalam  menjaga 

Jokowi Keamanan 

Maritim 

Realist 

Affect; 
Unhappin 
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 keselamatan pelayaran 
dan keamanan maritim 

  ess: 
Antipathy 

5 bukan dijadikan ajang 

perebutan sumberdaya 

alam, pertikaian 

wilayah,  dan 
supremasi maritim 

Jokowi Supremasi 

Maritim 

Realist 

Affect; 

Unhappin 

ess: 
Antipathy 

6 saya memandang 

bahwa potensi 

kemaritiman di forum 

EAS  belum 

dimanfaatkan secara 

maksimal 

Jokowi Forum 

EAS 

Realist 

Affect; 

Dis 

Satisfacti 

on 

7 menjaga sumber daya 

laut kami dari 

eksploitasi ilegal dan 

merusak 

Jokowi Sumberday 

a Laut 

Realist 

Affect; 

Dis 

Satisfacti 
on 

8 Secara khusus, saya 

ingin mengingatkan 

anda semua, polusi 

laut        dapat       juga 

diakibatkan oleh 

eksplorasi dan 

eksploitasi anjungan 

minyak lepas pantai 

Jokowi Kepala 

Negara 

Irrealist 

Affect; 

Unhappy 

ness 

9 Tumpang tindih klaim 

maritim yang jika 

tidak diselesaikan 

melalui negosiasi dan 

berdasar hukum 

internasional 

juga dapat mengancam 

stabilitas 

Jokowi Klaim 

Maritim 

Irrealist 

Affect; 

Insecurity 

: Disquite 

10 Kesehatan laut juga 

sangat 

memprihatinkan 

Jokowi Kesehatan 

Laut 

Irrealist 

Affect; 

Unhappy 

ness 

11 Pemerintah saja tidak 
mungkin 

Pemerinta 
h 

Konflik 
Maritim 

Irrealist 
Affect; 
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 menyelesaikan 
semuanya 

  Unhappy 
ness 

12 Laut bukan menjadi Jokowi Laut Realist 
 pemecah    Affect; 
     Unhappin 
     ess: 
     Antipathy 

 

Positif Judgement 

No Clause Appraiser Appraised Type 

1 Indonesia harus 

menegaskan dirinya 

sebagai Poros Maritim 
Dunia 

Indonesia Poros 

Maritim 

Dunia 

Esteem; 

Tenacity 

2 Posisi sebagai Poros 

Maritim  Dunia 

membuka peluang 

bagi Indonesia untuk 

membangun 

kerjasama regional 

dan internasional bagi 
kemakmuran rakyat 

Indonesia Kerjasama 

Regional 

Esteem; 

Tenacity 

3 kami akan 
membangun kembali 

budaya maritim 

Indonesia 

Bangsa 

Indonesia 

Budaya 

Maritim 

Esteem; 

Tenacity 

4 kami akan menjaga 

dan mengelola sumber 
daya laut 

Bangsa 

Indonesia 

Sumberdaya 

Laut 

Esteem; 

Tenacity 

5 Kekayaan  maritim 

kami akan digunakan 

sebesar-sebesarnya 

untuk kepentingan 
rakyat kami 

Bangsa 

Indonesia 

Kepentinga 

n Rakyat 

Esteem; 

Capacity 

6 kami akan memberi 

prioritas pada 

pengembangan 

infrastruktur dan 

konektivitas maritim 

Bangsa 

Indonesia 

Konektivita 

s Maritim 

Esteem; 

Tenacity 

7 kami  mengajak semua 
mitra-mitra  Indonesia 

Bangsa 
Indonesia 

Kerjasama 
Kelautan 

Esteem; 
Tenacity 
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 untuk bekerjasama di 
bidang kelautan ini 

   

8 Laut harus 
menyatukan, bukan 

memisahkan, kita 

semua 

Jokowi Negara Asia Esteem; 

Tenacity 

9 Indonesia memiliki 

kewajiban untuk 

membangun kekuatan 
pertahanan maritim 

Indonesia Pertahanan 

Maritim 

Esteem; 

Capacity 

10 Indonesia 

mengusulkan 

penguatan prioritas 

area kerjasama 

maritim di EAS 

Indonesia Kerjasama 

Maritim 

Esteem; 

Capacity 

11 Kami mendorong 

negara-negara mitra 

ASEAN di EAS untuk 

mendukung dan 

terlibat aktif dalam 

mewujudkan ASEAN 

Masterplan  on 
Connectivity 

Bangsa 

Indonesia 

Asean 

Masterplan 

Esteem; 

Tenacity 

12 Kami menyerukan 

kerjasama EAS secara 

konkrit di bidang 

energi, ketahanan 

pangan, manufaktur, 

dan dalam menjaga 

kelestarian bahari 

Bangsa 

Indonesaia 

Kelestarian 

Bahari 

Esteem; 

Tenacity 

13 Kami menyerukan 

kerjasama yang lebih 

erat dalam menjaga 
keamanan laut 

Bangsa 

Indonesia 

Keamanan 

Laut 

Esteem; 

Tenacity 

14 Indonesia menyambut 

baik komitmen untuk 

mengimplementasikan 

DOC (Declaration on 

the Conduct of Parties 

in the South China 
Sea) 

Indonesia DOC Sanction; 

Veracity 
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15 Saya juga mendukung 

penyelesaian COC 

(code of conduct in the 

South China) melalui 

konsultasi secepat 
mungkin 

Jokowi COC Sanction; 

Veracity 

16 Yang saya hormati 

seluruh Kepala 

Negara, Kepala 

Pemerintahan, Ketua 

Delegasi,     dan   para 
Undangan 

Jokowi Kepala 

Negara 

Sanction; 

Propriety 

17 Kehidupan ekonomi 

kami sebagian berasal 

dari sumber daya 
maritim 

Bangsa 

Indonesia 

Ekonomi 

Maritim 

Sanction; 

Veracity 

18 Sebagai negara 

kepulauan terbesar di 
dunia 

Indonesia Negara 

Kepulauan 

Sanction; 

Veracity 

19 Kami menyadari, 

pemanfaatan 

sumberdaya laut harus 

dilakukan   untuk 

kesejahteraan rakyat 

kami  secara 
berkelanjutan 

Bangsa 

Indonesia 

Sumberdaya 

Laut 

Sanction; 

Veracity 

20 Kami menyadari, 

adalah tanggungjawab 

kami sebagai warga 

dunia untuk menjaga 

kelestarian laut 

Bangsa 

Indonesia 

Kelestarian 

Laut 

Sanction; 

Veracity 

21 Kami juga menyadari, 

sebagai kekuatan di 

antara dua samudera, 

kami      berkewajiban 

ikut serta menjaga 

keselamatan pelayaran 

Bangsa 

Indonesia 

Keselamata 

n Pelayaran 

Sanction; 

Veracity 

22 masa depan 
kesejahteraan dunia 

terletak  pada 

Jokowi Pengelolaan 

Laut 

Esteem; 

Tenacity 
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 bagaimana kita 
mengelola laut 

   

23 Ibu dan Bapak 

sekalian yang  saya 
hormati 

Jokowi Kepala 

Negara 

Sanction; 

Propriety 

24 Hadirin yang saya 
hormati 

Jokowi Kepala 
Negara 

Sanction; 
Propriety 

25 Ibu dan Bapak yang 
saya hormati (2) 

Jokowi Kepala 
Negara 

Sanction; 
Propriety 

26 Oleh karena  itu, 

diperlukan kerja 

sama, cooperation, 

collaboration 

Jokowi Kerjasama Esteem; 

Tenacity 

27 We need multi- 

stakeholder 
partnership 

Jokowi Kerjasama Esteem; 

Tenacity 

28 We need global 
partnership 

Jokowi Kerjasama Esteem; 
Tenacity 

29 Kita 
memerlukan revolusi 

mental  untuk 

menangani tantangan 

di laut dan mengelola 

laut secara 
berkesinambungan 

Jokowi Kerjasama Esteem; 

Tenacity 

30 Para Hadirin yang saya 
hormati 

Jokowi Kepala 
Negara 

Sanction; 
Propriety 

31 Indonesia aktif 

memajukan kerja sama 

maritim di ASEAN, di 

IORA, di Forum 

Pasifik Selatan, di 

PBB, dan berbagai 

forum-forum 
internasional 

  Esteem; 

Tenacity 

32 Ibu dan Bapak yang 
saya hormati (3) 

Jokowi Kepala 
Negara 

Sanction; 
Propriety 
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Negatif Judgement 

No Clause Appraiser Appraised Type 

1 Bersama-sama kita 

harus menghilangkan 

sumber konflik di laut, 

seperti pencurian ikan, 

pelanggaran 

kedaulatan, sengketa 

wilayah, perompakan, 
dan pencemaran laut 

Jokowi Kepala 

Negara 

Asia 

Esteem; 

Tenacity 

2 saya ingin 
mengingatkan anda 

semua, polusi laut 

dapat juga diakibatkan 

oleh eksplorasi dan 

eksploitasi anjungan 

minyak lepas pantai 

Jokowi Kepala 

Negara 

Esteem; 

Tenacity 

3 Kejahatan di laut 
semakin marak 

Jokowi Kejahatan 
Laut 

Sanction; 
Propriety 

4 tetapi juga sebagai 

bentuk tanggungjawab 

kami dalam menjaga 

keselamatan pelayaran 
dan keamanan maritim 

Jokowi Keamanan 

Maritim 

Esteem; 

Capacity 

5 bukan dijadikan ajang 

perebutan sumberdaya 

alam, pertikaian 

wilayah,  dan 
supremasi maritim 

Jokowi Supremasi 

Maritim 

Sanction; 

Propriety 

6 Tumpang tindih klaim 

maritim yang jika 

tidak diselesaikan 

melalui negosiasi dan 

berdasar hukum 

internasional 

juga dapat mengancam 

stabilitas 

Jokowi Konflik 

Maritim 

Sanction; 

Propriety 

7 Jangan terlambat 
berbuat untuk laut kita 

Jokowi Laut Esteem; 
Capacity 

8 Satu negara tidak 
dapat menangani 

Satu 
Negara 

Tantangan 
Maritim 

Sanction; 
Propriety 
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 tantangan yang kita 
hadapi 

   

9 Satu negara tidak 

dapat mengoptimalkan 

manfaat laut bagi 
masyarakat dunia 

Satu 

Negara 

Laut Sanction; 

Propriety 

10 Pemerintah saja tidak 

mungkin 

menyelesaikan 
semuanya 

Pemerintah  Sanction; 

Propriety 

11 Kita 
memerlukan revolusi 

mental  untuk 

menangani tantangan 

di laut dan mengelola 

laut secara 
berkesinambungan 

Jokowi dan 

Kepala 

Negara 

Revolusi 

Mental 

Esteem; 

Capacity 

12 Jangan lagi punggungi 
lautmu 

Jokowi Laut Sanction; 
Propriety 

 

Positif Appreciation 

No Clause Appraiser Appraised Type 

1 KTT Asia Timur 

berperan penting bagi 

keamanan, stabilitas, 

dan kemakmuran 
ekonomi di kawasan 

KTT Asia 

Timur 

Kemakmura 

n Kawasan 

Valuation 

2 saya memilih forum 

ini untuk 

menyampaikan 

gagasan saya tentang 

Indonesia sebagai 
Poros Maritim Dunia 

Jokowi Poros 

Maritim 

Dunia 

(PMD) 

Valuation 

3 sebuah trasformasi 
besar sedang terjadi di 

abad ke-21 ini 

Jokowi Perubahan Valuation 

4 Pusat gravitasi geo- 

ekonomi dan geo- 

politik dunia sedang 

bergeser dari Barat ke 
Asia Timur 

Jokowi Geoekonom 

i dan 

Geopoliti 

Valuation 
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5 Negara-negara Asia 
sedang bangkit 

Jokowi Negara Asia Valuation 

6 kawasan Asia Timur 

merupakan kawasan 

paling dinamis secara 
ekonomi 

Jokowi Ekonomi Valuation 

7 laut akan semakin 

pentingnya  artinya 
bagi masa depan kita 

Jokowi Laut Valuation 

8 Jalur laut yang 

menghubungkan dua 

samudera strategis – 

Samudera Hindia dan 

Samudera Pasifik– 

merupakan jalur 

penting bagi lalu lintas 

perdagangan dunia 

Jokowi Jalur Laut Valuation 

9 Tiga Alur Laut 

Kepulauan Indonesia 

(ALKI) merupakan 

―lorong‖ lalu lintas 
maritim dunia 

Jokowi ALKI Valuation 

10 Dua samudera 

strategis itu juga 

menyimpan kekayaan 
besar 

Jokowi Samuder 

Pasifik dan 

Hindia 

Valuation 

11 Indonesia berada tepat 

ditengah-tengah 

proses perubahan 

strategis itu 

Indonesia Perubahan Valuation 

12 Kekayaan maritim 

kami akan digunakan 

sebesar-sebesarnya 

untuk kepentingan 

rakyat kami 

Jokowi Kepentinga 

n Rakyat 

Reaction 

13 sebagai negara yang 

menjadi titik tumpu 
dua samudera 

Jokowi Samudera Valuation 

14 Cita-cita dan agenda di 
atas akan menjadi 

Jokowi Abad 21 Reaction 
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 fokus Indonesia di 
abad ke-21 

   

15 sebagai bangsa bahari 

yang sejahtera dan 
berwibawa 

Jokowi Bangsa 

Bahari 

Valuation 

16 Indonesia tentu 

berkepentingan untuk 

ikut menentukan masa 

depan kawasan Pasifik 
dan Samudera Hindia 

Indonesia Masa Depan 

Kawasan 

Reaction 

17 saya memberi 
perhatian  khusus 

kepada masalah- 

masalah kelautan ini 

Jokowi Masalah 

Kelautan 

Reaction 

18 Kehidupan ekonomi 

kami sebagian berasal 

dari sumber daya 
maritim 

Bangsa 

Indonesia 

Sumberdaya 

Maritim 

Valuation 

19 Pembangunan 

konektivitas laut antar 

pulau-pulau itu –yang 

saya sebut sebagai 

pembangunan  Tol 

Laut– menjadi sebuah 

keniscayaan dengan 

cara membangun 

pelabuhan baru 

Jokowi Konektivita 

s Maritim 

Valuation 

20 kami juga fokus untuk 

memperkuat pilar- 

pilar Poros Maritim 

Dunia lainnya, yakni 

budaya maritim, 

sumber daya maritim, 

diplomasi maritim dan 

keamanan,  dan 
pertahanan maritim 

Bangsa 

Indonesia 

Pilar PMD Reaction 

21 Posisi strategis kami di 

antara dua samudera, 

yang menjadi 

poros pelayaran dunia, 
merupakan         faktor 

Jokowi Keamanan 

Laut 

Valuation 
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 penting  dalam 

menjaga kebebasan 

dan keamanan 

navigasi pelayaran 

internasional 

   

22 Dengan jumlah anak 

kapal sebanyak 

575.000 kami telah 

memenuhi berbagai 

persyaratan 
internasional 

Jokowi Persyaratan 

Internasiona 

l 

Reaction 

23 Saya sadar bahwa 

bangsa kami bangsa 

Indonesia adalah 

bangsa bahari 

Jokowi Bangsa 

Bahari 

Valuation 

24 Saya sadar bahwa 

wilayah air kami lebih 

besar dari wilayah 
darat 

Jokowi Wilayah 

Perairan 

Valuation 

25 Kita semuanya sadar 

bahwa wilayah 

air dunia lebih besar 
dari wilayah darat 

Jokowi Wilayah 

Perairan 

Valuation 

26 Saya dan kita 
semuanya sadar 

bahwa laut, samudra, 

adalah masa depan kita 

Jokowi Laut Masa 

Depan Kita 

Valuation 

27 Our ocean our future Jokowi Laut Valuation 

28 Lebih dari 90 persen 

total volume 

perdagangan dunia 
dilakukan melalui laut 

Jokowi Volume 

Perdaganga 

n 

Valuation 

29 Lebih dari 40 
persen nilai 

perdagangan dunia 

juga dilakukan melalui 

laut 

Jokowi Nilai 

Perdaganga 

n 

Valuation 

30 61 persen total hasil 

produksi minyak 
mentah dunia 

Jokowi Produksi 
Minyak 

Mentah 

Valuation 
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 didistribusikan melalui 
laut 

   

31 Kekayaan laut dunia 

diperkirakan senilai 
USD 24 trilyun 

Jokowi Kekayaan 

Laut 

Valuation 

32 Hampir setengah 

penduduk dunia, 

sekitar  3,2 

milyar manusia hidup 

dalam      radius     100 
kilometer dari lautan 

Jokowi Penduduk 

Dunia 

Valuation 

33 Itulah gambaran 

pentingnya laut bagi 

kehidupan kita dan 

masa depan umat 
manusia 

Jokowi Kehidupan 

Manusia 

Valuation 

34 OOC harus menjadi 

motor penggerak 

revolusi mental 

global untuk merawat 

laut 

OOC Revolusi 

Mental 

Reaction 

35 Indonesia sudah 

bertekad untuk 

menjadi kekuatan 
maritim dunia 

Indonesia Kekuatan 

Maritim 

Reaction 

36 pengurangan polusi 

laut dengan target 

pengurangan sampah 

plastik di laut sebesar 

70 persen pada tahun 

2025; tercapainya 

kawasan konservasi 

perairan seluas 20 juta 

hektar pada tahun 

2018, dua tahun lebih 
cepat dari target 2020 

Jokowi Polusi Laut Valuation 

37 Laut adalah pemersatu Jokowi Laut Valuation 

38 Laut harus menjadi 
samudra kesejahteraan 

Jokowi Laut Reaction 

39 Laut harus menjadi 
samudra perdamaian 

Jokowi Laut Reaction 
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40 Lautmu adalah masa 
depanmu 

Jokowi Laut Valuation 

41 Our ocean our future 
(2) 

Jokowi Ocean Valuation 

42 Our ocean our Legacy Jokowi Ocean Valuation 
 

Negatif Appreciation 

No Clause Appraiser Appraised Type 

1 Bersama-sama kita 

harus menghilangkan 

sumber konflik di laut, 

seperti pencurian ikan, 

pelanggaran 

kedaulatan, sengketa 

wilayah, perompakan, 
dan pencemaran laut 

Jokowi Kepala 

Negara Asia 

Reaction 

2 Laut harus 
menyatukan, bukan 

memisahkan, kita 

semua 

Jokowi Laut Valuation 

3 Hal ini diperlukan 

bukan saja untuk 

menjaga kedaulatan 

dan kekayaan maritim 

kami 

Jokowi Kedaulatan 

Maritim 

Reaction 

4 saya memandang 

bahwa potensi 

kemaritiman di forum 

EAS  belum 

dimanfaatkan secara 

maksimal 

Jokowi Forum EAS Valuation 

5 polusi laut dapat juga 

diakibatkan oleh 

eksplorasi  dan 

eksploitasi anjungan 

minyak lepas pantai 

Jokowi Polusi Laut Valuation 

6 kita belum memiliki 

regulasi yang 

mengatur 

tanggungjawab  dan 
kompensasi terhadap 

Jokowi Regulasi Valuation 
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 polusi lintas batas 

yang diakibatkan oleh 
aktivitas itu 

   

7 Ratusan juta manusia 

hidup tergantung pada 

sektor perikanan dan 
rantai pasokannya 

Jokowi Sektor 

Perikanan 

Valuation 

8 Di sisi lain, dengan 

jelas kita melihat 

tantangan yang 
dihadapi oleh laut kita 

Jokowi Laut Valuation 

9 Data FAO mengatakan 

nilai jumlah ikan yang 

diambil secara ilegal 

besarnya sekitar 26 

juta ton atau bernilai 

sekitar USD 10-23 
milyar setiap tahun 

Jokowi Jumlah Ikan Valuation 

10 Tumpang tindih klaim 

maritim yang jika 

tidak diselesaikan 

melalui negosiasi dan 

berdasar hukum 

internasional 

juga dapat mengancam 

stabilitas 

Jokowi Klaim 

Maritim 

Valuation 

11 Kesehatan laut juga 
sangat 

memprihatinkan 

Jokowi Kesehatan 

Laut 

Valuation 

 

Monogloss 

No Clause 

1 Bagi Indonesia, KTT Asia Timur berperan penting bagi 
keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di kawasan 

2 saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya 
tentang Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia 

3 Indonesia menyadari, sebuah trasformasi besar sedang terjadi di 
abad ke-21 ini 

4 Sebuah kerja sama global untuk mencapai Sustainable 
Development Goals khususnya terkait perlindungan laut 
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5 Kita memerlukan revolusi mental untuk menangani tantangan di 
laut dan mengelola laut secara berkesinambungan 

6 OOC harus menjadi motor penggerak revolusi mental 
global untuk merawat laut 

7 Indonesia sudah bertekad untuk menjadi kekuatan maritim dunia 

8 berbagai langkah telah dilaksanakan termasuk: 

meningkatkan konektivitas melalui tol laut dengan memperkuat 
armada laut dan pembangunan 477 pelabuhan 

9 Jalur laut yang menghubungkan dua samudera strategis – 
Samudera Hindia dan Samudera Pasifik– merupakan jalur 
penting bagi lalu lintas perdagangan dunia 

10 Tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan 
―lorong‖ lalu lintas maritim dunia 

11 Secara khusus, saya ingin mengingatkan anda semua, polusi laut 

dapat juga diakibatkan oleh eksplorasi dan eksploitasi anjungan 
minyak lepas pantai 

12 Saat ini, kita belum memiliki regulasi yang mengatur 

tanggungjawab dan kompensasi terhadap polusi lintas batas yang 
diakibatkan oleh aktivitas itu 

13 Indonesia aktif memajukan kerja sama maritim di ASEAN, di 

IORA, di Forum Pasifik Selatan, di PBB, dan berbagai forum- 
forum internasional 

14 kami akan membangun kembali budaya maritim Indonesia 

15 kami akan menjaga dan mengelola sumber daya laut 

16 Indonesia berpandangan, masa depan kesejahteraan dunia 
terletak pada bagaimana kita mengelola laut 

17 kami akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur 
dan konektivitas maritim 

18 kami mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerjasama 
di bidang kelautan ini 

19 Saya sadar bahwa bangsa kami bangsa Indonesia adalah bangsa 
bahari 

20 Saya sadar bahwa wilayah air kami lebih besar dari wilayah darat 

21 Kita semuanya sadar bahwa wilayah air dunia lebih besar dari 
wilayah darat 

22 Indonesia akan menjadi Poros Maritim Dunia, kekuatan yang 

mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera 
dan berwibawa 

23 Kami ingin Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tetap damai 
dan aman bagi perdagangan dunia 
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24 saya memandang bahwa potensi kemaritiman di forum EAS 
belum dimanfaatkan secara maksimal 

25 Indonesia mengusulkan penguatan prioritas area kerjasama 
maritim di EAS 

26 Kami mendorong negara-negara mitra ASEAN di EAS untuk 

mendukung dan terlibat aktif dalam mewujudkan ASEAN 
Masterplan on Connectivity 

27 Kami menyerukan kerjasama EAS secara konkrit di bidang 

energi, ketahanan pangan, manufaktur, dan dalam menjaga 
kelestarian bahari 

28 Kami menyerukan kerjasama yang lebih erat dalam menjaga 
keamanan laut 

29 Indonesia menyambut baik komitmen untuk 

mengimplementasikan DOC (Declaration on the Conduct of 
Parties in the South China Sea) 

30 Saya juga mendukung penyelesaian COC (code of conduct in the 
South China) melalui konsultasi secepat mungkin 

31 Saya dan kita semuanya sadar bahwa laut, samudra, adalah masa 
depan kita 

32 Sejak awal, saya memberi perhatian khusus kepada masalah- 
masalah kelautan ini 

33 kini kami berada di tengah pusat gravitasi ekonomi dan politik 
dunia 

34 Kami akan membangun infrastruktur maritim 

35 Our ocean our future 

36 kami telah menyelesaikan 27 pelabuhan baru 

37 kami juga sedang menambah 200 kapal patroli, penumpang, 
ternak, navigasi dan barang 

38 kami juga fokus untuk memperkuat pilar-pilar Poros Maritim 
Dunia lainnya, yakni budaya maritim, sumber daya maritim, 

diplomasi maritim dan keamanan, dan pertahanan maritim 

39 Kami menyadari, pemanfaatan sumberdaya laut harus dilakukan 
untuk kesejahteraan rakyat kami secara berkelanjutan 

40 Kami menyadari, adalah tanggungjawab kami sebagai warga 
dunia untuk menjaga kelestarian laut 

41 Kami juga menyadari, sebagai kekuatan di antara dua samudera, 
kami berkewajiban ikut serta menjaga keselamatan pelayaran 

42 Ke depan Indonesia juga ingin memajukan kerja sama maritim 
di kawasan Indo-Pasifik 

43 Oleh  karena  itu,  bersama  ASEAN,  bersama  dengan  mitra 
ASEAN konsep kerja sama Indo-Pasifik sedang  dikembangkan 
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 Indonesia dengan menekankan habit of dialogue dan kerja sama, 
inklusifitas, penghormatan terhadap hukum internasional 

44 Tahun lalu kami telah meratifikasi Konvensi Internasional untuk 

Pengendalian dan Manajemen Air Balas dan Sedimen dari Kapal 
tahun 2015 

45 Kita semua harus berani membuat komitmen dan mengambil 

langkah-langkah konkret yang dimulai dari diri kita masing- 
masing 

46 Komitmen dan langkah yang dapat dirasakan oleh masyarakat 
luas dan berdampak nyata terhadap perlindungan laut 

47 Untuk itu, saya mendorong OOC mengambil langkah 

guna meningkatkan sinergi yang dilaksanakan masing-masing 
negara 

48 Rangkullah dia dengan hatimu 

49 Jadikan dia sahabatmu 

50 Laut harus menjadi samudra kesejahteraan 

51 Tumpang tindih klaim maritim yang jika tidak diselesaikan 
melalui negosiasi dan berdasar hukum internasional juga dapat 

mengancam stabilitas 

52 Hukum internasional harus menjadi pemandu bagi penyelesaian 
klaim maritim 

53 Laut harus menjadi samudra perdamaian 

54 Rawat dan cintailah lautmu, samudramu 

55 Oleh karena 
collaboration 

itu, diperlukan kerja sama, cooperation, 

56 We need multi-stakeholder partnership 

57 We need global partnership 
 

Heterogloss 

No Clause Type 

1 Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 persen 

pertahun, dengan total GDP sekitar 40 triliun dollar 

AS, kawasan Asia Timur merupakan kawasan paling 
dinamis secara ekonomi 

Proclaim 

2 Dalam dinamika itu, laut akan semakin pentingnya 
artinya bagi masa depan kita 

Proclaim 

3 Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau, 

bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat 

dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, 

kemakmurannya,   dan   masa   depannya,       sangat 
ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudera 

Proclaim 
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4 sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua 

samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk 
membangun kekuatan pertahanan maritim 

Proclaim 

5 Sebagai Poros Maritim Dunia, Indonesia tentu 

berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan 
kawasan Pasifik dan Samudera Hindia 

Proclaim 

6 sebagai negara maritim, Indonesia harus menegaskan 
dirinya sebagai Poros Maritim Dunia 

Proclaim 

7 Posisi sebagai Poros Maritim Dunia membuka 

peluang bagi Indonesia untuk membangun kerjasama 
regional dan internasional bagi kemakmuran rakyat 

Proclaim 

8 Kekayaan maritim kami akan digunakan sebesar- 
sebesarnya untuk kepentingan rakyat kami 

Proclaim 

9 Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber 
konflik di laut 

Disclaim 

10 Laut harus menyatukan, bukan memisahkan, kita 
semua 

Disclaim 

11 Cita-cita dan agenda di atas akan menjadi fokus 
Indonesia di abad ke-21 

Proclaim 

12 Pembangunan konektivitas laut antar pulau-pulau itu 
–yang saya  sebut  sebagai  pembangunan  Tol Laut– 

menjadi sebuah keniscayaan dengan cara 

membangun pelabuhan baru 

Proclaim 

13 Kehidupan ekonomi kami sebagian berasal dari 
sumber daya maritim 

Proclaim 

14 Posisi strategis kami di antara dua samudera, yang 

menjadi poros pelayaran dunia, merupakan faktor 

penting dalam menjaga kebebasan dan keamanan 

navigasi pelayaran internasional 

Proclaim 

15 Dengan jumlah anak kapal sebanyak 575.000 kami 
telah memenuhi berbagai persyaratan internasional 

Proclaim 

16 Di sisi lain, dengan jelas kita melihat tantangan yang 
dihadapi oleh laut kita 

Disclaim 

17 Data FAO mengatakan nilai jumlah ikan yang 

diambil secara ilegal besarnya sekitar 26 juta ton atau 
bernilai sekitar USD 10-23 milyar setiap tahun 

Disclaim 
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Graduation Force 

No Clause Appraiser Appraised Type 

1 Bagi Indonesia, KTT 

Asia Timur berperan 

penting bagi 

keamanan, stabilitas, 

dan kemakmuran 
ekonomi di kawasan 

Indonesia KTT Aia 

Timur 

Raise 

2 saya memilih forum 

ini untuk 

menyampaikan 

gagasan saya tentang 

Indonesia sebagai 

Poros Maritim Dunia 

Jokowi Forum EAS Attitudinal 

Lexis 

3 sebuah trasformasi 

besar sedang terjadi di 

abad ke-21 ini. Pusat 

gravitasi geo-ekonomi 

dan geo-politik dunia 

sedang bergeser dari 
Barat ke Asia Timur 

Jokowi Geoekonom 

i dan 

Geopolitik 

Raise 

4 Dengan pertumbuhan 

ekonomi rata-rata 7 
persen pertahun 

Jokowi Pertumbuha 

n Ekonomi 

Number 

5 dengan total GDP 

sekitar 40 triliun dollar 

AS 

Jokowi GDP Raise 

6 Sekitar 40 persen 

perdagangan dunia ada 
di kawasan ini 

Jokowi Perdaganga 

n Dunia 

Number 

7 laut akan semakin 

pentingnya  artinya 
bagi masa depan kita 

Jokowi Laut Raise 

8 Jalur laut yang 

menghubungkan dua 

samudera strategis – 

Samudera Hindia dan 

Samudera Pasifik– 

merupakan jalur 

penting bagi lalu lintas 

perdagangan dunia 

Jokowi Jalur Laut Raise 
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9 Pertama, kami akan 

membangun kembali 

budaya maritim 
Indonesia 

Jokowi Budaya 

Maritim 

Intensifier 

10 Kedua, kami akan 

menjaga   dan 

mengelola sumber 

daya laut 

Jokowi Sumberdaya 

Laut 

Intensifier 

11 Sebagai negara 

kepulauan terbesar di 

dunia, dimana dua 

pertiga wilayah kami 
terdiri dari air 

   

12 Kekayaan  maritim 

kami akan digunakan 

sebesar-sebesarnya 

untuk kepentingan 
rakyat kami 

Jokowi Kepentinga 

n Rakyat 

Raise 

13 Ketiga, kami akan 

memberi prioritas pada 

pengembangan 

infrastruktur dan 

konektivitas maritim 

Jokowi Konektivita 

s Maritim 

Number, 

Riase 

14 Keempat, melalui 

diplomasi maritim, 

kami mengajak semua 

mitra-mitra Indonesia 

untuk bekerjasama di 

bidang kelautan ini 

Jokowi Kerjasama 

Maritim 

Number 

15 Dua samudera 

strategis itu juga 

menyimpan kekayaan 

besar –energi dan 

sumberdaya  laut 

lainnya—yang akan 

menentukan masa 

depan kemakmuran di 

kawasan 

Jokowi Samudera 

Pasifik dan 

Hindia 

Raise 

16 menjaga keamanan 
dan   keselamatan  laut 
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 sebagai urat nadi 
perdagangan dunia 

   

17 Kelima, sebagai 

negara yang menjadi 

titik tumpu dua 

samudera, Indonesia 

memiliki kewajiban 

untuk membangun 

kekuatan pertahanan 
maritim 

Jokowi Pertahanan 

Maritim 

Number 

18 Kami mendorong 

negara-negara mitra 

ASEAN di EAS untuk 

mendukung dan 

terlibat aktif dalam 

mewujudkan ASEAN 

Masterplan  on 
Connectivity 

Jokowi Asean 

Masterplan 

Raise 

19 Sejak awal, saya 

memberi  perhatian 

khusus kepada 

masalah-masalah 

kelautan ini 

Jokowi Masalah 

Kelautan 

Raise 

20 Sejak 2015, kami telah 

menyelesaikan 27 
pelabuhan baru 

Jokowi Pelabuhan 

Baru 

Raise 

21 Kami juga sedang 

membangun  68 

pelabuhan lagi, yang 

tersebar di Maluku, 

Papua, NTT, dan 

Sulawesi 

Jokowi Pelabuhan Number 

22 Saat ini, kami juga 

sedang menambah 200 

kapal patroli, 

penumpang, ternak, 
navigasi dan barang 

Jokowi Kapal 

Patroli 

Number 

23 lebih dari 60 ribu kapal 
melewati wilayah laut 

kami setiap tahunnya 

Jokowi Kapal Number 
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24 Dengan jumlah anak 

kapal sebanyak 

575.000 kami  telah 

memenuhi  berbagai 

persyaratan 

internasional, melalui 

pelatihan     dan 

pendidikan, serta kerja 

sama teknik  dengan 

IMO 

Jokowi Persyaratan 

Internasiona 

l 

Number 

25 Lebih dari 90 persen 

total volume 

perdagangan dunia 

dilakukan melalui laut 

Jokowi Perdaganga 

n Dunia 

Number 

26 Lebih dari 40 
persen nilai 

perdagangan dunia 

juga dilakukan melalui 

laut 

Jokowi Perdaganga 

n Dunia 

Number 

27 61 persen total hasil 

produksi minyak 

mentah dunia 

didistribusikan melalui 

laut 

Jokowi Produksi 

Minyak 

Number 

28 Kekayaan laut dunia 

diperkirakan senilai 
USD 24 trilyun 

Jokowi Kekayaan 

Laut 

Number 

29 Ratusan juta manusia 

hidup tergantung pada 

sektor perikanan dan 
rantai pasokannya 

Jokowi Perikanan Number 

30 Hampir setengah 

penduduk dunia, 

sekitar  3,2 

milyar manusia hidup 

dalam radius 100 

kilometer dari lautan 

Jokowi Penduduk 

Dunia 

Number 

31 Itulah gambaran 
pentingnya laut bagi 

kehidupan kita dan 

Jokowi Kehidupan 

Manusia 

Raise 
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 masa depan umat 
manusia 

   

32 Di sisi lain, dengan 

jelas kita melihat 

tantangan yang 
dihadapi oleh laut kita 

Jokowi Tantangan 

Maritim 

Raise 

33 Data FAO mengatakan 

nilai jumlah ikan yang 

diambil secara ilegal 

besarnya sekitar 26 

juta ton atau bernilai 

sekitar USD 10-23 
milyar setiap tahun 

FAO Jumlah Ikan Number 

34 Satu negara tidak 

dapat menangani 

tantangan yang kita 
hadapi 

Satu 

Negara 

Tantangan Number 

35 Satu negara tidak 

dapat mengoptimalkan 

manfaat laut bagi 
masyarakat dunia 

Satu 

Negara 

Masyarakat 

Dunia 

Number 

36 Oleh karena itu, 

diperlukan kerja 

sama, cooperation, 

collaboration. We 

need multi-stakeholder 

partnership. We need 
global partnership 

Jokowi Kerjasama Raise 

37 Oleh karena itu, 

diperlukan kerja 

sama, cooperation, 

collaboration. We 

need multi-stakeholder 

partnership. We need 

global 

partnership. Sebuah 

kerja sama global 

untuk 

mencapai Sustainable 

Development 
Goals khususnya 

Jokowi Kerjasama Raise 
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 terkait perlindungan 
laut 

   

38 Indonesia sudah 
bertekad untuk 

menjadi kekuatan 

maritim dunia 

Indoensia Kekuatan 

Maritim 

Raise 

39 berbagai langkah telah 

dilaksanakan 

termasuk: 

meningkatkan konekti 

vitas melalui tol laut 

dengan memperkuat 

armada  laut dan 

pembangunan  477 
pelabuhan 

Jokowi Armada 

Laut 

Number 

40 pengurangan polusi 

laut dengan target 

pengurangan sampah 

plastik di laut sebesar 

70 persen pada tahun 

2025; tercapainya 

kawasan konservasi 

perairan seluas 20 juta 

hektar pada tahun 

2018, dua tahun lebih 
cepat dari target 2020 

Jokowi Polusi Laut Number 

41 Our ocean our future Jokowi Ocean Raise 

42 Our ocean our Legacy Jokowi Ocean Raise 
 

Graduation Focus 

No Clause Appraiser Appraised Type 

1 Negara-negara Asia 
sedang bangkit 

Jokowi Negara Asia Sharpen 

2 kawasan Asia Timur 

merupakan kawasan 

paling dinamis secara 

ekonomi 

Jokowi Kawasan 

Asia Timur 

Sharpen 

3 Tiga Alur Laut 
Kepulauan  Indonesia 

(ALKI) merupakan 

Jokowi ALKI Sharpen 
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 ―lorong‖ lalu lintas 
maritim dunia 

   

5 Indonesia berada tepat 

ditengah-tengah 

proses perubahan 
strategis itu 

Indonesia Perubahan Shapen 

6 Indonesia harus 

menegaskan dirinya 

sebagai Poros Maritim 
Dunia 

Indonesia Poros 

Maritim 

Dunia 
(PMD) 

Sharpen 

7 bangsa Indonesia 

harus menyadari dan 

melihat  dirinya 

sebagai bangsa yang 

identitasnya, 

kemakmurannya, dan 

masa 

depannya, sangat 

ditentukan oleh 

bagaimana kita 

mengelola samudera 

Bangsa 

Indonesia 

Pengelolaan 

Samudera 

Sharpen 

8 kami akan menjaga 

dan mengelola sumber 

daya laut, dengan 

fokus       membangun 
kedaulatan pangan laut 

Bangsa 

Indonesia 

Kedaulatan 

Pangan Laut 

Sharpen 

9 kami akan memberi 

prioritas pada 

pengembangan 

infrastruktur dan 

konektivitas maritim 

Bangsa 

Indonesia 

Konektivita 

s Maritim 

Sharpen 

10 Cita-cita dan agenda di 

atas akan menjadi 

fokus Indonesia di 

abad ke-21 

Jokowi Cita cita 

PMD 

Sharpen 

11 Indonesia akan 
menjadi Poros Maritim 

Dunia 

Indonesia PMD Sharpen 

12 Sebagai Poros Maritim 
Dunia 

Bangsa 
Indoensia 

PMD Sharpen 
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13 Indonesia tentu 

berkepentingan untuk 

ikut menentukan masa 

depan kawasan Pasifik 
dan Samudera Hindia 

Indonesia Samudera 

Pasifik dan 

Hindia 

Sharpen 

14 Kami mendorong 

negara-negara mitra 

ASEAN di EAS untuk 

mendukung dan 

terlibat aktif dalam 

mewujudkan ASEAN 

Masterplan  on 
Connectivity 

Bangsa 

Indonesia 

Asean 

Masterplan 

Sharpen 

16 Kami menyerukan 

kerjasama EAS secara 

konkrit di bidang 
energi 

Bangsa 

Indonesia 

Kerjasama 

EAS 

Sharpen 

17 Kami menyerukan 

kerjasama yang lebih 

erat dalam menjaga 

keamanan laut 

Bangsa 

Indonesia 

Keamanan 

Laut 

Sharpen 

18 Saya juga mendukung 

penyelesaian COC 

(code of conduct in the 

South China) melalui 

konsultasi secepat 
mungkin 

Jokowi COC Sharpen 

19 khususnya 
konektivitas dan 

infrastruktur maritim 

Jokowi Infrastruktu 

r Maritim 

Sharpen 

20 Khusus mengenai Laut 

Tiongkok Selatan, 

Indonesia menyambut 

baik komitmen untuk 

mengimplementasikan 
DOC 

Jokowi DOC Sharpen 

21 Kehidupan ekonomi 

kami sebagian berasal 

dari sumber daya 

maritim 

Jokowi Ekonomi Soften 
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22 kini kami berada di 

tengah pusat gravitasi 

ekonomi dan politik 

dunia, sebagai titik 

tumpu (fulcrum) dua 

samudera, Samudera 

Pasifik dan Samudera 
Hindia 

Jokowi Geoekomi 

dan 

Geopolitik 

Sharpen 

23 kami juga fokus untuk 

memperkuat pilar- 

pilar Poros Maritim 

Dunia lainnya, yakni 

budaya maritim, 

sumber daya maritim, 

diplomasi maritim dan 

keamanan,  dan 
pertahanan maritim 

Bangsa 

Indonesia 

Pilar PMD Sharpen 

24 Kami menyadari, 

pemanfaatan 

sumberdaya laut harus 

dilakukan   untuk 

kesejahteraan rakyat 

kami  secara 
berkelanjutan 

Jokowi Sumberdaya 

Laut 

Sharpen 

25 Kami menyadari, 

adalah tanggungjawab 

kami sebagai warga 

dunia untuk menjaga 

kelestarian laut 

Jokowi Kelestarian 

Laut 

Sharpen 

26 Kami juga menyadari, 

sebagai kekuatan di 

antara dua samudera, 

kami berkewajiban 

ikut     serta    menjaga 
keselamatan pelayaran 

Jokowi Keselamata 

n Pelayaran 

Sharpen 

27 Posisi strategis kami di 

antara dua samudera, 

yang menjadi 

poros pelayaran dunia, 

merupakan         faktor 
penting dalam 

Jokowi Keamanan 

Laut 

Sharpen 
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 menjaga kebebasan 

dan keamanan 

navigasi pelayaran 

internasional 

   

28 Secara khusus, saya 

ingin mengingatkan 

anda semua, polusi 

laut        dapat       juga 

diakibatkan oleh 

eksplorasi dan 

eksploitasi anjungan 

minyak lepas pantai 

Jokowi Polusi Laut Sharpen 

29 Saya sadar bahwa 

bangsa kami bangsa 

Indonesia adalah 
bangsa bahari 

Jokowi Bangsa 

Bahari 

Sharpen 

30 Saya sadar bahwa 

wilayah air kami lebih 

besar dari wilayah 
darat 

Jokowi Wilayah 

Perairan 

Sharpen 

31 Kita semuanya sadar 

bahwa wilayah 

air dunia lebih besar 

dari wilayah darat 

Jokowi Wilayah 

Perairan 

Sharpen 

32 Saya dan kita 
semuanya sadar 

bahwa  laut,  samudra, 
adalah masa depan kita 

Jokowi Laut Sharpen 

33 Tumpang tindih klaim 

maritim yang jika 

tidak diselesaikan 

melalui negosiasi dan 

berdasar hukum 

internasional 

juga dapat mengancam 

stabilitas 

Jokowi Klaim 

Maritim 

Sharpen 

34 Kesehatan laut juga 

sangat 
memprihatinkan 

Jokowi Kesehatan 

Laut 

Sharpen 

35 OOC harus   menjadi 
motor penggerak 

OOC Revolusi 
Mental 

Sharpen 
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 revolusi mental 

global untuk merawat 
laut 

   

36 pengurangan polusi 

laut dengan target 

pengurangan sampah 

plastik di laut sebesar 

70 persen pada tahun 

2025; tercapainya 

kawasan konservasi 

perairan seluas 20 juta 

hektar pada tahun 

2018, dua tahun lebih 
cepat dari target 2020 

Jokowi Polusi Laut Sharpen 

37 untuk mewujudkan 

Indonesia sebagai 

poros maritim dunia, 

Indonesia aktif 

memajukan kerja sama 

maritim di ASEAN, di 

IORA, di Forum 

Pasifik Selatan, di 

PBB, dan berbagai 

forum-forum 
internasional 

Jokowi PMD Sharpen 
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Pidato Presiden RI Joko Widodo Pada KTT ke-9 Asia Timur, di 

Naypyidaw, Myanmar, 13 November 2014 

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 14 Nov 2014 ; 28491 Views Kategori: 

Transkrip Pidato 

 
 

Yang Mulia Presiden U Thein Sein, 

Yang Mulia Kepala Negara dan Pemerintahan negara peserta KTT Asia 

Timur, 

(1)Bagi Indonesia,(Y1) KTT Asia Timur berperan(X3) penting(Z1) bagi 

keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di kawasan. (2)Oleh karena 

itu, saya(Y1) memilih(X1) forum ini untuk menyampaikan gagasan saya 

tentang Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, dan harapan(X1) tentang 

peran KTT Asia Timur kedepan. 

(3)Indonesia(Y1) menyadari,(X2) (4)sebuah trasformasi besar(Z1) sedang 

terjadi(X3) di abad ke-21 ini. (5)Pusat gravitasi geo-ekonomi dan geo-politik 

dunia sedang bergeser(X3) dari Barat ke Asia Timur. (6)Negara-negara Asia 

sedang bangkit.(X3) 

(7)Dengan pertumbuhan(X3) ekonomi rata-rata(Z1) 7 persen pertahun, 

dengan total(Z1) GDP sekitar 40 triliun dollar AS, kawasan Asia Timur 

merupakan kawasan paling(Z1) dinamis secara ekonomi. (8)Sekitar 40 

persen(Z2) perdagangan dunia ada di kawasan ini. 

(9)Dalam dinamika itu, laut akan semakin pentingnya(X3, Z1) artinya bagi 

masa depan kita. (10)Jalur laut yang menghubungkan dua samudera strategis –

Samudera Hindia dan Samudera Pasifik– merupakan jalur penting(X3,Z1) 

bagi lalu lintas perdagangan dunia. 

(11)Tiga   Alur   Laut   Kepulauan   Indonesia   (ALKI) merupakan(X3) 

―lorong‖(Z1) lalu lintas maritim dunia. (12)Dua samudera strategis itu juga 

menyimpan kekayaan besar(X3,  Z1) (13)–energi dan sumberdaya 
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laut lainnya—yang akan menentukan(X3) masa depan kemakmuran di 

kawasan. 

(14) Indonesia(Y1) berada tepat ditengah-tengah (X3, Z1) proses perubahan 

strategis itu, baik secara geografis, geopolitik, maupun geo- ekonomi. 

(15) Oleh karena itu, sebagai negara maritim,(X3) Indonesia(Y1) harus(Z1) 

menegaskan dirinya sebagai Poros Maritim Dunia, sebagai kekuatan yang 

berada di antara dua samudera(X3): Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. 

(16) Posisi sebagai Poros Maritim(X3) Dunia membuka peluang bagi 

Indonesia untuk membangun kerjasama regional dan internasional bagi 

kemakmuran rakyat. 

Yang Mulia, 

(17) Agenda pembangunan untuk mewujudkan Poros Maritim Dunia ini 

memiliki lima pilar utama.(Y1) 

(18) Pertama, kami(Y1) akan membangun kembali budaya maritim Indonesia. 

(19)Sebagai negara yang terdiri dari 17 ribu pulau,(X3) bangsa Indonesia 

harus(Z1) menyadari(X2) dan melihat dirinya sebagai bangsa   yang   

identitasnya,   kemakmurannya,   dan   masa    depannya, sangat(Z1) 

ditentukan, oleh bagaimana kita mengelola samudera.(X3) 

(20)Kedua, kami(Y1) akan menjaga dan mengelola(X3) sumber daya laut, 

dengan fokus(Z2) membangun kedaulatan pangan laut, melalui 

pengembangan industri perikanan, dengan menempatkan nelayan sebagai 

pilar utama(X3). (21)Kekayaan maritim kami(Y1) akan digunakan sebesar-

sebesarnya(Z1) untuk kepentingan rakyat kami.(X3) (22)Ketiga, kami(Y1) 

akan memberi(X1) prioritas(Z1) pada pengembangan infrastruktur dan 

konektivitas(Z2) maritim, dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131



 

 

membangun Tol Laut, deep seaport, logistik, dan industri perkapalan, dan 

pariwisata maritim. 

(23)Keempat, melalui diplomasi maritim, kami(Y1) mengajak semua mitra-

mitra Indonesia untuk bekerjasama di bidang kelautan ini. (24)Bersama-sama 

kita harus(Z1) menghilangkan(X1) sumber konflik(X2) di laut, seperti 

pencurian(X2) ikan, pelanggaran(X2) kedaulatan, sengketa(X2) wilayah, 

perompakan, dan pencemaran(X2) laut. (25)Laut harus(Z1) menyatukan,(X1) 

bukan(X2) memisahkan,(X1) kita semua. 

(26)Kelima, sebagai negara yang menjadi titik tumpu(Z1) dua samudera,(X3) 

Indonesia(Y1) memiliki kewajiban(X1) untuk membangun kekuatan 

pertahanan maritim. (27)Hal ini diperlukan(X1,X3) bukan(Z2) saja(X1) untuk 

menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim kami, tetapi(Z1) juga sebagai 

bentuk tanggungjawab(X3) kami dalam menjaga keselamatan pelayaran dan 

keamanan maritim. 

(28)Cita-cita dan agenda di atas akan menjadi fokus(Z2) Indonesia di abad 

ke-21. (29)Indonesia(Y1) akan menjadi Poros Maritim Dunia,(X3) kekuatan 

yang mengarungi dua samudera, sebagai bangsa bahari yang sejahtera dan 

berwibawa.(X3) 

Yang Mulia. 

(30) Sebagai Poros Maritim Dunia,(X3) Indonesia(Y1) tentu berkepentingan 

untuk ikut menentukan masa depan kawasan(X3) Pasifik dan Samudera Hindia 

(the Pacific and Indian Ocean Region— PACINDO). 

(31) Kami(Y1) ingin(X1) Samudera Hindia dan Samudera Pasifik tetap damai 

dan aman bagi perdagangan dunia, bukan(Z2) dijadikan(X1) 
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ajang perebutan sumberdaya alam, pertikaian wilayah, dan supremasi 

maritim. 

(32) Dalam kaitan ini, saya(Y1) memandang(X3) bahwa potensi kemaritiman 

di forum EAS belum(X1,Z2) dimanfaatkan secara maksimal. 

(33)Indonesia(Y1) mengusulkan penguatan prioritas(Z1) area kerjasama 

maritim di EAS. 

(34) Kami(Y1) mendorong(Z1) negara-negara mitra ASEAN di EAS untuk 

mendukung dan terlibat aktif dalam mewujudkan ASEAN Masterplan on 

Connectivity, khususnya(Z1) konektivitas dan infrastruktur maritim. 

(35) Kami(Y1) menyerukan(Z2) kerjasama EAS secara konkrit(Z1) di bidang 

energi, ketahanan pangan, manufaktur, dan dalam menjaga kelestarian bahari. 

(36) Kami(Y1) menyerukan(Z2) kerjasama yang lebih erat dalam menjaga 

keamanan laut. (37)Khusus(Z1) mengenai Laut Tiongkok Selatan, 

Indonesia(Y1) menyambut baik komitmen untuk mengimplementasikan DOC 

(Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea). (38)Saya(Y1) 

juga mendukung(Z1) penyelesaian COC (code of conduct in the South China) 

melalui konsultasi secepat mungkin. 

Terima Kasih 
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Pidato di Sidang IMO, Presiden Jokowi Komitmen Jadikan 

Indonesia Poros Maritim Dunia 

 
―Sejak awal, (39)saya(Y1) memberi perhatian(X1) khusus(Z1) kepada 

masalah-masalah kelautan ini,‖ 

(40)―Kehidupan ekonomi kami(Y1) sebagian berasal dari sumber daya 

maritim(X3) dan hasil perdagangan melalui laut (41)kini kami(Y1) berada di 

tengah(X3) pusat(Z1) gravitasi ekonomi dan politik dunia, sebagai titik 

tumpu(X3) (fulcrum) dua samudera, Samudera Pasifik dan Samudera 

Hindia,‖ 

(42)―Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia,(X3) dimana dua pertiga 

wilayah kami terdiri dari air. (43)Air yang kaya sumber daya maritim.(X3) 

Ikan, gas, minyak, dan keragaman hayati,‖ (44)―Kami(Y1) akan

 membangun(X1) infrastruktur maritim, 

(45)menjaga sumber daya laut kami dari eksploitasi ilegal dan 

merusak,(X2,X1) (46)memanfaatkan kekayaan laut untuk rakyat kami, 

(47)menjaga keamanan dan keselamatan laut sebagai urat nadi perdagangan 

dunia,(X3) (48)melestarikannya untuk anak cucu kami dan untuk dunia,‖ 

(49)―Pembangunan konektivitas(Z2) laut antar pulau-pulau itu –yang 

saya(Y1) sebut sebagai pembangunan Tol Laut– (50)menjadi(X3) sebuah 

keniscayaan dengan cara membangun pelabuhan baru, (51)meng-upgrade 

pelabuhan-pelabuhan yang ada, dan (52)menambah armada kapal logistik dan 

penumpang, serta (53)modernisasi pengelolaan pelabuhan,‖ 

(54)―Sejak 2015, kami(Y1) telah menyelesaikan(X1) 27 pelabuhan baru. 

(55)Kami(Y1) juga sedang membangun 68 pelabuhan lagi, yang tersebar di 

Maluku, Papua, NTT, dan Sulawesi. (56)Saat ini, kami(Y1) juga 
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sedang menambah 200 kapal patroli, penumpang, ternak, navigasi dan 

barang,‖ 

―Pada saat yang sama, (57)kami(Y1) juga fokus(Z1) untuk memperkuat(X1) 

pilar-pilar Poros Maritim Dunia lainnya, yakni budaya maritim, sumber daya 

maritim, diplomasi maritim dan keamanan, dan pertahanan maritim,‖ 

(58)―Kami(Y1) menyadari,(X2) pemanfaatan sumberdaya laut harus(Z1) 

dilakukan untuk kesejahteraan rakyat(X3) kami secara berkelanjutan. 

(59)Kami(Y1) menyadari,(X2) adalah tanggungjawab kami sebagai warga 

dunia(X3) untuk menjaga kelestarian laut. (60)Kami(Y1) juga 

menyadari,(X2) sebagai kekuatan di antara dua samudera,(X3) (61)kami(Y1) 

berkewajiban(X3) ikut serta menjaga keselamatan pelayaran,‖ 

(62)―Posisi strategis kami(Y1) di antara dua samudera, yang menjadi poros 

pelayaran dunia,(X3) merupakan faktor penting(Z1) dalam menjaga 

kebebasan dan keamanan navigasi pelayaran internasional terutama di 

persimpangan jalur laut yang menghubungkan perdagangan Barat-Timur dan 

Utara-Selatan dimana lebih dari 60 ribu kapal melewati wilayah laut kami 

setiap tahunnya,‖ 

(63)―Dengan jumlah anak kapal sebanyak 575.000 kami(Y1) telah 

memenuhi(X1) berbagai persyaratan internasional, melalui pelatihan dan 

pendidikan, serta kerja sama teknik dengan IMO,‖ 

(64)―Tahun lalu kami(Y1) telah meratifikasi(X1) Konvensi Internasional 

untuk Pengendalian dan Manajemen Air Balas dan Sedimen dari Kapal tahun 

2015,‖ 

(65)―Secara khusus,(Z1) saya(Y1) ingin mengingatkan(X1) anda semua, 

(66)polusi laut dapat juga diakibatkan oleh eksplorasi dan eksploitasi(X2) 

anjungan minyak lepas pantai. (67)Saat ini, kita(Y1) 
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belum(X1) memiliki(X2) regulasi yang mengatur tanggungjawab dan 

kompensasi terhadap polusi lintas batas yang diakibatkan oleh aktivitas itu,‖ 

(68)―Indonesia(Y1) berpandangan,(X3) masa depan kesejahteraan dunia 

terletak pada bagaimana kita mengelola laut dan (69)masa depan itu dapat kita 

raih(X3) dengan menjaga laut sebagai milik bersama semua bangsa melalui 

kerja sama internasional, khususnya(Z1) melalui IMO,‖ 
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Sambutan Presiden Joko Widodo pada Pembukaan Our Ocean 

Conference (OOC) 2018, 29 Oktober 2018, di Bali Nusa Dua 

Convention Center, Nusa Dua, Bali 

Oleh: Humas ; Diposkan pada: 29 Oct 2018 ; 1588 ViewsKategori: Transkrip Pidato 

 

Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 

Selamat pagi, 

Salam sejahtera bagi kita semua, Om 

Swastiastu, 

Namo Buddhaya, Salam 

Kebajikan. 

(70) Yang saya(Y1) hormati(X1) seluruh Kepala Negara, Kepala 

Pemerintahan, Ketua Delegasi, dan para Undangan, 

(71) Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati.(X1) 

(72) Saya(Y1) sadar(X2) bahwa bangsa kami bangsa Indonesia adalah bangsa 

bahari.(X3) (73)Saya(Y1) sadar(X2) bahwa wilayah air kami lebih besar dari 

wilayah darat.(X3) (74)Kita(Y1) semuanya sadar(X2) bahwa wilayah air 

dunia lebih besar dari wilayah darat.(X3) (75)Saya(Y1) dan kita semuanya 

sadar(X2) bahwa laut, samudra, adalah masa depan kita.(X3) (76) Our(Y1) 

ocean our future. 

(77)Hadirin yang saya hormati,(X1) 

(78)Lebih dari 90 persen total(Z1) volume perdagangan dunia dilakukan 

melalui laut. (79)Lebih dari 40 persen(Z1) nilai perdagangan dunia juga 

dilakukan melalui laut. (80)61 persen total(Z1) hasil produksi minyak mentah 

dunia didistribusikan melalui laut. (81)Kekayaan laut dunia diperkirakan(X3) 

senilai USD 24 trilyun.(Z1) 
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(82)Ratusan juta manusia hidup tergantung(X3) pada sektor perikanan dan 

rantai pasokannya. (83)Hampir setengah penduduk dunia, sekitar 3,2 

milyar(Z1) manusia hidup dalam radius 100 kilometer dari lautan. (84)Belum 

lagi sumber alam lain yang terkandung(X3) di dalam laut. (85)Itulah 

gambaran(X3) pentingnya(Z1) laut bagi kehidupan kita dan masa depan umat 

manusia. 

(86)Di sisi lain, dengan jelas kita(Y1) melihat(X1) tantangan yang 

dihadapi(X3) oleh laut kita. (87)Kejahatan(X1) di laut semakin marak.(X3) 

IUU Fishing. (89)Data FAO mengatakan(Y2) nilai jumlah ikan yang diambil 

secara ilegal(X2) besarnya(Z1) sekitar 26 juta ton atau bernilai sekitar USD 

10-23 milyar(Z1) setiap tahun. (90)Adanya perompakan(X2), perdagangan 

manusia(X2), penyelundupan obat- obatan(X2), perbudakan, dan lain-lainnya. 

(91)Tumpang tindih(X2) klaim(X3) maritim yang (92)jika tidak 

diselesaikan(X2) melalui negosiasi dan berdasar hukum internasional juga 

dapat mengancam(X1) stabilitas.(X3) (93)Hukum internasional harus(Z1) 

menjadi pemandu bagi penyelesaian klaim(X3) maritim. (94)Kesehatan laut

 juga sangat(Z1) memprihatinkan.(X1,X3) 

(95)Kita(Y1) melihat sampah plastik, polusi air, rusaknya terumbu karang, 

(96)pemanasan(X3) suhu air laut, (97)naiknya(X3) permukaan air laut, dan 

lain lainnya. 

(98)Ibu      dan      Bapak      yang       saya       hormati,(X1)  (99)Jangan 

terlambat berbuat(X2) untuk laut kita. (100)Satu negara tidak dapat(X3) 

menangani tantangan(X1) yang kita hadapi. (101)Satu negara tidak dapat(X3) 

mengoptimalkan manfaat laut bagi masyarakat dunia. (102)Pemerintah saja 

tidak mungkin(X1,X3) menyelesaikan semuanya. 
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(103) Oleh karena itu, diperlukan(X1,X3) kerja sama, cooperation, 

collaboration. (104)We(Y1) need(X1,X3) multi-stakeholder partnership. 

(105)We(Y1) need(X1,X3) global partnership. (106)Sebuah kerja sama global     

untuk      mencapai(X3)      Sustainable      Development  Goals 

khususnya(Z1) terkait perlindungan laut. (107)Kita(Y1) memerlukan(X1, X3) 

revolusi mental (108)untuk menangani tantangan di   laut(X3)    dan    

(109)mengelola    laut    secara  berkesinambungan. (110)OOC harus(Z1) 

menjadi motor penggerak revolusi mental global untuk merawat laut. 

(111)Para Hadirin yang saya hormati,(X1) 

(112)Indonesia(Y1) sudah bertekad(X1) untuk menjadi kekuatan maritim 

dunia.(X3) (113)Untuk itu Indonesia(Y1) telah membuat Kebijakan Kelautan 

Indonesia dan Rencana Aksinya. 

Dalam 4 tahun terakhir, (114)berbagai langkah telah dilaksanakan(X1) 

termasuk: (115)meningkatkan konektivitas(Z2) melalui tol laut dengan 

(116)memperkuat(X1) armada laut dan  (117)pembangunan  477 

pelabuhan;  (118)pengurangan  polusi laut(X3) dengan  target 

(119)pengurangan sampah plastik(X3) di laut sebesar 70 persen pada tahun 

2025; (120)tercapainya(X3) kawasan konservasi perairan seluas 20 juta 

hektar pada tahun 2018, dua tahun lebih cepat dari target 2020. (121)Dan

 untuk mewujudkan Indonesia  sebagai poros maritim 

dunia,(X3) (122)Indonesia(Y1) aktif memajukan(X3) kerja sama maritim di 

ASEAN, di IORA, di Forum Pasifik Selatan, di PBB, dan berbagai forum-

forum internasional. (123)Ke depan Indonesia(Y1) juga ingin 

memajukan(X1) kerja sama maritim di kawasan Indo-Pasifik. Oleh karena itu, 

(124)bersama ASEAN, bersama dengan mitra ASEAN konsep kerja sama 

Indo-Pasifik sedang dikembangkan(X3) Indonesia 
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dengan (125)menekankan(Z1) habit of dialogue dan kerja sama, inklusifitas, 

penghormatan terhadap hukum internasional. 

(126)Ibu dan Bapak yang  saya hormati,(X1) 

(127)Kita(Y1) semua harus(Z1) berani membuat komitmen dan 

(128)mengambil langkah-langkah konkret(Z2) yang dimulai dari diri kita

 masing-masing. (129)Komitmen dan  langkah  yang dapat 

dirasakan(X1,X3) oleh masyarakat luas dan (130)berdampak nyata(X1) 

terhadap perlindungan laut.(X3) (131)Every little action counts.(X2) Untuk 

itu, (130)saya(Y1)  mendorong  OOC  mengambil  langkah  guna 

meningkatkan sinergi yang dilaksanakan masing-masing negara. 

(131)Saya(Y1) ingin(X1) tutup pidato saya dengan membacakan sebuah puisi. 

(132)Jangan lagi punggungi lautmu(X2) 

(133)Tataplah dia(X1) 

(134)Rangkullah dia dengan hatimu(X2) 

(135)Jadikan dia sahabatmu(X3) 

(136) Sahabat yang akan memberi kehidupan(X3) untuk kamu, untuk 

cucumu, untuk cicitmu 

(137) Laut bukan menjadi pemecah(X1,X3) 

(138)Laut adalah pemersatu(X3) (139)Pemersatu 

jarak antara darat(X3) 

(140)Pemersatu berbagai peradaban anak manusia(X3) 

(141)Laut harus(Z1) menjadi samudra kesejahteraan 

(142)Laut harus(Z1) menjadi samudra perdamaian 

(143)Rawat dan cintailah lautmu, samudramu(X1) 

(144)Lautmu adalah masa  depanmu(X3) (145)Our(Y1) 

ocean our future 

(146) Our(Y1) ocean our Legacy 
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(147) Terima kasih.(X1) 

(148) Thank you(X1) 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 
 

Keterangan: 

X1 : Affect 

X2 : Judgement 

X3 : Appreciation 

Y1 : Monogloss 

Y2 : Heterogloss 

Z1 : Force 

Z2 : Focus 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

141 


