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Laporan Kegiatan Observasi Situs BMKT, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi 

Selatan, 02 Juni 2005: Confidential Report 
 

1.  Sebab saya tidak berpengalaman dalam penyelaman dan tak dapat menilaikan pengalaman dan tingkat 
profesionalisme penyelam BPPPM dan POLAIR, maka alasan utama untuk mengikutkan Bp. Fred 
Dobberphul adalah keperluan akan seorang security diver, ‘penyelam penyelamat’; pendidikannya sebagai 
scientific diver, ‘penyelam akademis’, meliputi tugas itu.  Selain itu, Bp. Dobberphul telah mengikuti 
berbagai ekskavasi bawah laut di dalam dan di luar negeri, sehingga penilaiannya dapat dipercaya. 

Saya menyadari, bahwa Bp. Dobberphul sebagai pimpinan salah satu ekskavasi BMKT komersial 
kemungkinan menggunakan kesempatan ini untuk ‘mencari lokasi baru’.  Akan tetapi, sebagai mitra 
pemerintah dalam sebuah ekskavasi BMKT yang dinyatakan legal dan selama ini dijalankan dengan 
mengindahkan rambu-rambu perundang-undangan itu, kerjasama Bp. Dobberphul dengan Pemerintah 
RI erat dan jelas.  Dari awal saya meminta agar ia akan meneruskan laporannya kepada serta 
menyinkronkan aktivitas berikutnya –entah akan ada– bersama instansi-instansi RI yang berwewenang. 

Bp. Dobberphul menawarkan menanggulangi biaya kegiatan observasi ini selama biayanya tak 
terlampau tinggi; karena pada situasi yang mendesak ini tiada kemungkinan untuk mencari pendanaan 
pada instansi-instansi terkait, penawaran itu diterima.  Amanah undang-undang BMKT menekankan 
kemitraan antara salvagers dan instansi-instansi pemerintahan selama prinsip-prinsip keterbukaan, 
transparansi dan kepercayaan dapat dijunjung tinggi. 

Saya tidak menerima gaji atau honor selama menjalankan kegiatan observasi ini, bahkan menggunakan 
uang pribadi saya dalam beberapa hal agar tidak memunculkan kesan kolusi.  Laporan pendanaan 
kegiatan ada pada Bp. Dobberphul selaku penyedia dana; seluruh biaya mencapai sekitar Rp.5.500.000.-
, di luar tiket pesawat. 
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2. Menurut informasi POLAIR, lokasi ditemukan oleh seorang nelayan penyelam tradisional pada 
November 2004; nelayan itu bernama Daeng Massinna, bertempat tinggal di desa Bonto Matene, 
sekitar 35km utara dari Benteng.  Karena berkeluarga anggota POLAIR, nelayan tersebut berikutnya 
menginformasikan pos POLAIR Benteng Selayar; atas informasi itu anggota POLAIR melakukan 
peninjauan pertama pada situs ini.  Lokasi situs adalah di perairan Tile-Tile, selatan Terusan Padang, 
pada sekitar 6o14’ S, 120o25’T; akan tetapi, belum ada titik GPS yang tepat (lht. poin 4.(i.)).  

Menurut Camat Bonto Sikuyu, Bp. Drs. Nadeng, nelayan tersebut akhir-akhir ini merasa “semakin 
ditekankan oleh POLAIR” dan “merasa terancam oleh polisi”, sehingga menyerahkan satu atau lebih 
benda keramik kepadanya.  Saya tak dapat menilaikan, apakah hal ini berhubungan dengan penjualan 
beberapa benda keramik yang dilakukannya atau ulah oknum-oknum POLAIR yang mengincar situs 
ini.  Hal ini disampaikan kepada Bp. Direktur POLAIR pada pertemuan pelaporan tgl. 03/06/2005; 
beliau pada saat itu juga memerintahkan stafnya untuk memperingati anggota POLAIR di pos di 
Selayar dan meminta bantuan pengamanan dari POLRES Selayar. 

3. Pertemuan pertama dengan Bp. SetDa Selayar didominasi oleh kesan protektif pihak pemerintah 
daerah Selayar terhadap yang dianggap sebagai salah satu aset daerah; hal ini dapat dimengerti dan 
harus dipuji.  Akan tetapi, pada titik 4.2 dalam laporan umum saya sebutkan beberapa hal yang harus 
diperhatikan. 

Bp. SetDa beberapa kali menyebutkan bahwa “pada umumnya orang dari luar Selayar membuat ulah di 
daerah ini”, kemungkinan besar dengan menyindir kepada baik kebangsaan Bp. Dobberphul dan saya 
maupun kedatangan anggota POLAIR dan BPPPM. 

Terlampir terdapat notulen persiapan saya untuk pertemuan dengan pejabat PemDa Selayar.  Sesuai 
dengan hasil briefing bersama Kepala BPPPM, tugas dan wewenang rombongan hanya meliputi (i) 
pengecekan akan status pengamanan situs; (ii) penyuluhan kepada masyarakat setempat agar 
membantu dalam menjaga situs; (iii) penentuan validitas informasi dengan melaksanakan satu sampai 
dua penyelaman demi pengukuran dan pemeriksaan keadaan situs; (iv) pengambilan beberapa sampel 
pecahan keramik dan –entah terdapat– kayu lambung kapal guna perkiraan awal akan asalnya. 

Hal-hal tersebut berulang kali coba kami terangkan kepada Bp. SetDa.  Selain itu, mengingat berbagai 
isu yang sudah menyebar di golongan penadah dan penjarah benda antik di Jakarta maka kami 
menekankan urgensi pelaksanaan penentuan dan pemeriksaan situs.  Kami menyebutkan juga bahwa 
maksud kami adalah membantu pemerintah Kab. Selayar dalam mengamankan situs tersebut, 
menentukan nilainya dan tingkat terancamnya; kami pun coba menerangkan proses pelaporan adanya 
sebuah situs BMKT yang benar. 

Keterangan-keterangan ini kelihatannya tak diterima oleh pihak PemKab Selayar; bahkan, kami pada 
beberapa ketika tak diberi kesempatan untuk menerangkannya dengan sempurna karena diinterupsi.  
Pendirian Bp. SetDa adalah bahwa instansi-instansi yang diwakili rombongan ini tak berwewenang 
untuk mengadakan observasi di Kab. Selayar.  Pada pertemuan kedua dengan Bp. SetDa kami akhirnya 
menghubungi Bp. Suroso, Asdep Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman, melalui telepon seluler, 
dan meminta agar Bp. SetDa menerangkan alasan penolakannya secara langsung kepada Bp. Suroso. 

Seandainya kehadiran Bp. Dobberphul mau dinilaikan sebagai kedatangan calon investor, maka perlu 
dipertanyakan sampai ke mana politik keterbukaan dan upaya-upaya menarik minat investasi yang 
dicanangkan Pemerintah Pusat sudah terwujudkan di kabupaten tersebut.  Untunglah posisi Bp. 
Dobberphul dalam rombongan ini hanya sebagai scientific diver. 

4. Dari butir-butir informasi yang sempat kami kumpulkan dapat disimpulkan: 

(i.) Belum ada posisi GPS situs itu.  Hal itu sangatlah menyulitkan pengawasannya.  Menurut 
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informasi dari pihak POLAIR maupun Camat Bonto Sikuyu, hanya penemu situslah yang 
mengetahui letaknya. 

(ii.) Beberapa butir informasi mendetil yang beredar (msl., “semakin jauh ke bawah, semakin bagus 
barangnya”) dapat diasumsikan, bahwa pihak-pihak yang tidak dapat diidentifikasikan sudah 
mengadakan beberapa penyelaman atas situs tersebut.  Bila asumsi itu benar, maka artinya bahwa 
pihak-pihak tak kenal itu sudah memiliki posisi GPS situs itu. 

(iii.) Belum ada penilaian ilmiah akan kebenaran informasi akan adanya situs ini, sehingga nilai dan 
keadaannya tak dapat ditentukan.  Alhasil, perusakan dan penjarahan yang kemungkinan sudah 
terjadi tak dapat ditentukan pula. 

(iv.) Sejumlah benda keramik sudah terjual kepada penadah barang antik oleh penemu situs.  
Jumlah itu tak dapat ditentukan, tetapi perkiraan paling realistis adalah 50 s/d 70 buah. 

(v.) Kemungkinan besar adanya benda yang terjual itu menyebabkan tersebarnya informasi akan 
situs ini di golongan penadah dan penjarah benda antik di Jakarta.  Hal itu berarti, bahwa jaringan 
penadah sudah merentang sayapnya sampai ke Selayar, dan bahwa bila kekhawatiran kami pada 
poin (ii.) di atas sudah terbukti, maka situs itu akan dijarah habis dalam waktu dekat ini. 

(vi.) Laporan Camat Bonto Sikuyu bahwa penemu situs “merasa terancam oleh polisi” dapat 
menunjukkan adanya oknum POLAIR dan/atau anggota organ keamanan lain yang ‘ingin main’ 
pada situs ini; keterlibatan oknum aparat keamanan telah mewarnai sekian banyak aksi penjarahan 
benda purbakala.  Sebagaimana disebutkan pada poin 2. di atas, petunjuk-petunjuk itu ditanggapi 
dan ditindaklanjuti oleh Bp. Direktur POLAIR Sulawesi Selatan secara langsung pada saat beliau 
menerima laporan pertama kami. 

Pada pihak lain, dari penolakan PemDa Selayar akan observasi situs dapat disimpulkan, bahwa 
oknum pemerintahan daerah ingin merahasiakan adanya situs yang sebenarnya.  Adanya satu atau 
lebih benda dari situs ini yang berada dalam tangan Camat Bonto Sikuyu perlu ditelusuri: Bagi 
atasannya hal ini bukanlah sesuatu yang mengherankan atau ilegal, tetapi kelihatannya dianggap 
‘biasa-biasa saja’. 

(vii.) Camat Bonto Sikuyu masih memegang satu atau lebih benda keramik yang tidak didesalinisasi.  
Kami sarankan agar benda tersebut diamankan oleh BPPPM agar dapat ditangani dengan benar. 

 
Demikian yang dapat saya laporkan; semoga dapat dimaklumi.  Atas perhatian Bapak saya haturkan banyak 
terima kasih. 
 

 
Horst Liebner 

 
 

Lampiran: 
Notulen Persiapan: Cetakan dari data tablet PC 
 

Tembusan: 
POLAIR Sulawesi Selatan, Makassar 
BPPPM, Makassar 
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