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Laporan Kegiatan Observasi Situs BMKT, Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi 

Selatan, 02 Juni 2005 

1 Latar Belakang 
Desember 2004 
• Menerima panggilan telepon dari seorang anggota Direktorat Polisi Perairan pada Polisi Daerah Sulawesi 

Selatan (berikutnya POLAIR) yang meminta petunjuk akan “barang keramik tua” yang didapatkan dari 
perairan Selayar. 

• Untuk mengonfirmasikan hal tersebut, menghubungi Bp. KomPol Edwin Mahmud, Kepala 
Subdirektorat Bidang Operasi (berikutnya KaSubditOps) POLAIR, dan Bp. Agus Waluyo, Kepala Balai 
Pelestarian Peninggalan Purbakala Wilayah Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Tenggara dan Tengah, di 
Makassar (berikutnya BPPPM).  Pada sebuah pertemuan dengan Direktur, KaSubditOps POLAIR dan 
Kepala BPPPM contoh benda keramik yang diantar tim POLAIR ke kantornya di Makassar ditinjau, dan 
kondisi lokasi dan proses penemuan diterangkan oleh anggota POLAIR yang bersangkutan; foto benda 
yang sampai sekarang masih tersimpan di kantor POLAIR itu terlampir. 

• Pada pertemuan itu diputuskan, bahwa lokasi penemuannya untuk sementara diamankan oleh anggota 
POLAIR sampai cuaca mengizinkan observasi pertama dan terdapat petunjuk langkah-langkah berikutnya 
dari instansi-instansi terkait.  Pelaporan penemuan diteruskan ke PolDa Sulawesi Selatan dan POLRI, 
Jakarta, melalui prosedur POLAIR serta dilaporkan oleh BPPM ke Kementerian Kebudayaan dan 
Pariwisata; saya melaporkannya secara lisan kepada Kepala Pusat Riset Wilayah Laut dan Sumber Daya 
Nonhayati pada Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Dep. Kelautan dan Perikanan, Jakarta (berikutnya 
PusRisWilNon BRKP), selaku atasan saya. 

Februari 2005  
• Menyusun rencana sementara untuk meninjau beberapa lokasi arkeologi bawah laut bersama Kepala 

BPPPM dengan menggunakan perahu layar demi menghemat biaya; target jadwal adalah April-Mei 2005. 
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April 2005 
• Mengingat jarak tempuh sampai ke lokasi-lokasi target peninjauan, keterbatasan dana dan keperluan 

waktu dalam melaksanakan tugas-tugas lain, maka peninjauan tersebut untuk sementara dijadwalkan ulang 
pada akhir Mei / awal Juni 2005. 

Mei 2005 
• Ketika berada di Jakarta dalam rangka tugas peninjauan lokasi BMKT Cirebon dan mencari kamera 

bawah air kedalaman tinggi ke beberapa toko alat penyelaman, mendengar isu tentang rencana berbagai 
oknum penjarah benda antik untuk ‘menggarap’ sebuah lokasi baru di Sulawesi Selatan.  Menurut isu-isu 
itu, dua ‘pemburu harta karun’ yang berdomisili di Jakarta (berinisial AF dan MD) sudah berangkat ke 
Sulawesi Selatan; salah seorang pemilik toko bahkan ‘membuka’ rencananya untuk menuju ke Sulawesi 
pada bulan Juli mendatang. 

• Informasi awal yang masih simpang-siur itu diteruskan kepada KaSubditOps POLAIR Sulawesi Selatan 
dan Kepala BPPPM secara lisan selaku penanggung jawab di daerah yang bersangkutan. 

• Ketika kembali dari peninjauan lokasi Cirebon pada tanggal 30 Mei, informasi yang semakin nyata dan 
mendetil (selain informasi tadi terdapat berita bahwa salah satu toko barang antik di Jakarta mulai menjual 
‘barang’ dari Selayar) diteruskan kepada Bp. Suroso, Asisten Deputi Urusan Kepurbakalaan dan 
Permuseuman, Bidang Sejarah dan Purbakala, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. 

• Karena berpendapat, bahwa perlu sesegera mungkin mengambil langkah pemeriksaan dan pengaman 
terhadap situs tersebut, maka menawarkan diri untuk berangkat ke Selayar; Bp. F. Dobberphul, pimpinan 
teknis penyelaman ekskavasi BMKT Cirebon, menawarkan penanggulangan biaya kegiatan peninjauan 
[mengenai yang bersangkutan lht. confidential report poin (1)]. 

• Pada pertemuan tgl. 30 Mei dengan Asisten Deputi Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman diputuskan 
untuk secepatnya melaksanakan kegiatan peninjauan dan observasi ke lokasi tersebut bersama dengan 
petugas POLAIR dan BPPPM. 

2 Kronologi Kegiatan  
Karena merasa keadaan mendesak, seluruh kegiatan diorganisasikan dan dilaksanakan dalam waktu sesingkat 
mungkin.  Hanya 38jam sesudah berangkat dari Jakarta (31/05, 15:00WIB) maka rombongan tiba di 
pelabuhan Benteng Selayar dengan kapal, petugas dan alat selam (02/06, 06:00WITA), siap untuk 
mengadakan tugas observasi.  Biaya keseluruhan kegiatan (di luar tiket pesawat Jakarta-Makassar-Jakarta) tak 
melebihi Rp.5.500.000.-.  
 

Tgl; Jam Kegiatan Catatan 
31/05; 
20:30WITA 

Pertemuan Koordinasi dengan 
Kepala BPPPM  

Menentukan persiapan teknis, petugas dan administrasi 

01/06; 
09:00WITA 

Pertemuan Koordinasi dengan 
Direktur POLAIR Sulawesi 
Selatan, Bp. KomBes (Pol) 
Drs. Ade Sudarna 

Menentukan persiapan teknis, petugas dan administrasi 

01/06; 10:00 s/d 
13:00WITA 

Persiapan Administratif dan 
Teknis 

Setelah menerima surat Pemberitahuan Peninjauan Situs dari 
Asdep Urusan Kepurbakalaan dan Permuseuman 
No.423/Asdep.4-II/01.VI.05 melalui faks pukul 10:42WITA, 
surat  pemberitahuan Peninjauan Temuan Bawah Air, 
No.HK.105/259/ BPPP.MKS/KKP/2005 difaks kepada Bapak 
Bupati Kabupaten Selayar. 
Pemeriksaan dan persiapan alat selam.  

01/06; 
13:00WITA 

 Bp. Agus Waluyo, Kepala BPPPM, menerima pemberitahuan akan 
tugas mendesak lain yang harus dilaksanakannya sehingga terpaksa 
memutuskan untuk tidak ikut dalam rombongan. 
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Tgl; Jam Kegiatan Catatan 

Dengan ini rombongan yang berangkat terdiri dari Brigadir Sanusi 
(anggota POLAIR yang memeriksa lokasi pada bulan Desember 
2004), Bp. Muhammad Ardiansyah Kadim (penyelam BPPPM), 
Bp. F. Dobberphul dan saya. 

01/06; 
15:00WITA 

Rombongan meninggalkan 
Makassar 

 

01/06; 
18:30WITA 

Rombongan tiba di Pelabuhan 
Bira 

Persiapan kapal. 

01/06; 
23:30WITA 

Rombongan meninggalkan 
Pelabuhan Bira 

 

02/06; 
06:00WITA 

Rombongan tiba di Pelabuhan 
Benteng, Selayar 

 

02/06; 
07:00WITA 

Anggota POLAIR melaporkan 
kedatangan rombongan ke 
instansi Kepolisian Kab. 
Selayar dan berusaha menemui 
tokoh masyarakat yang 
menemukan situs tersebut 

Ketika rumah penemu situs yang terletak 30-an km dari Kota 
Benteng dikunjungi POLAIR, terdapat informasi bahwa 
nelayan tersebut ternyata sedang melaut; kembalinya diperkirakan 
pada waktu sore pada hari itu juga.  [Informasi mendetil terdapat 
dalam confidential report, poin 2] 

02/06; 
08:30WITA 

Anggota rombongan lain 
mengantar surat-surat 
pemberitahuan ke jajaran 
pemerintah Kab. Selayar 

Ketika tiba di rumah jabatan Bp. Bupati Kab. Selayar, 
diberitahukan oleh anggota polisi pamong praja pada pos jaganya, 
bahwa Bp. Bupati sedang menyiapkan rapat dengan jajarannya 
sehingga tak dapat dihubungi secara langsung. 
Satu kopi surat-surat dititipkan pada pos jaga rumah jabatan 
sebagai pemberitahuan pertama. 
Berikutnya, surat-surat diantar ke Bagian Umum pada Kantor 
Daerah Kab. Selayar; anggota polisi pamong praja meminta agar 
surat-surat diantarkan kepada Bp. Sekretaris Daerah Kab. Selayar 
(berikutnya Bp. SetDa) melalui Bidang Umum PemDa Selayar. 

02/06; 
09:30WITA 

Pertemuan dengan Bp. 
Sekretaris Daerah Kab. Selayar 

Rombongan menyampaikan maksud kunjungannya. 
Bp. SetDa memanggil Camat yang bersangkutan. 
Untuk sementara dipertimbangkan, bahwa rombongan ‘boleh’ 
mengunjungi nelayan penemu lokasi bersama Bp. Camat; sebelum 
‘dapat memberikan ijin’, maka Bp. SetDa ingin berkoordinasi 
dengan Bp. Bupati. 
[Penilaian dan informasi lanjutan akan pertemuan ini dan 
pertemuan-pertemuan lain dengan jajaran pemerintah Kab. Selayar 
terdapat dalam confidential report, poin 3] 

02/06; 
10:00WITA 

Pembicaraan informal dengan 
Bp. Camat 

Karena belum berhubungan kembali dengan anggota POLAIR 
yang sedang mencari nelayan penemu situs, rombongan pada saat 
itu belum dapat pemberitahuan bahwa yang bersangkutan sedang 
melaut.  Untuk sementara direncanakan, bahwa rombongan akan 
mencari mobil sewa dan akan mengunjungi nelayan yang 
bersangkutan bersama Bp. Camat. 

02/06; 
10:15WITA 

 Sementara menuju kembali ke pelabuhan (berjalan kaki), bertemu 
dengan Bp. Bupati Selayar yang kebetulan lewat dengan mobilnya. 
Rombongan menyampaikan maksud kedatangannya secara singkat 
dan menyebutkan surat-surat yang sudah dititipkan pada pos jaga 
rumah jabatan serta pertemuan dengan Bp. SetDa. 
Bp. Bupati Selayar menyatakan akan menerima rombongan seusai 
acara berikutnya dan meminta kedatangan ke rumah jabatan. 

02/06; 
10:30WITA 

Koordinasi Rombongan Setelah mendapatkan informasi bahwa nelayan yang bersangkutan 
sedang melaut, rombongan memutuskan untuk kembali ke 
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Tgl; Jam Kegiatan Catatan 

pelabuhan demi mencari kendaraan darat dan menyiapkan 
peralatan menyelam dan komunikasi. 

02/06; 
11:30WITA 

Rombongan bertemu kembali 
dengan Camat yang 
bersangkutan. 

Penyampaian bahwa belum ada kendaraan darat. 
Bp. Camat menyatakan kesediaannya untuk datang ke rumah 
jabatan Bp. Bupati Selayar dengan membawa contoh benda 
penemuan demi koordinasi lebih lanjut. 

02/06; 
11:45WITA 

Rombongan ke rumah jabatan 
Bp. Bupati Selayar 

Dimintai menunggu di pos jaga. 

02/06; 
13:30WITA 

 Bp. Camat tiba di rumah jabatan dengan satu buah contoh benda 
penemuan. 
Benda tersebut berbentuk mangkok lengkap dan sempurna, serupa 
dengan yang terdapat di kantor POLAIR di Makassar.  Mangkok 
itu sudah pecah karena tidak didesalinisasi. 

02/06; 
14:00WITA 

 Setelah menunggu usainya semua acara dan pulangnya semua tamu 
di pos jaga, rombongan meninggalkan rumah jabatan karena tetap 
tidak diterima. 
Anggota keadyudanan Bp. Bupati Selayar meminta agar anggota 
rombongan dari POLAIR dan BPPPM kembali ke pos jaga rumah 
jabatan Bp. Bupati Selayar jam 15:30WITA untuk diantarkan 
kembali ke Bp. SetDa. 

02/06; 
15:30WITA 

Anggota rombongan dari 
POLAIR dan BPPPM kembali 
ke rumah jabatan Bp. Bupati 
Selayar 

Pos jaga kosong. 
Kedua anggota rombongan kembali ke pelabuhan untuk 
koordinasi. 
Setelah mendapatkan mobil sewa rombongan ... 

02/06; 
16:15WITA 

... kembali ke rumah jabatan 
Bp. Bupati Selayar 

Pos jaga kosong. 
Rombongan berusaha mencari/menemui Bp. Bupati Selayar 
dan/atau Bp. SetDa sampai ... 

02/06;17:00WIT
A 

 ... akhirnya seorang polisi pamong praja menunjukkan adanya Bp. 
SetDa di lapangan tenis di belakang rumah jabatan Bp. Bupati 
Selayar. 
Sesuai dengan permintaannya, anggota rombongan asal POLAIR 
dan BPPPM menghadap dengan mengantarkan kembali berkas 
surat-surat.  Bp. SetDa menolak memberi ijin untuk meneruskan 
perjalanan. 

02/06; 
17:15WITA 

Pertemuan kedua dengan Bp. 
SetDa 

Sebagai koordinator rombongan, saya menghadap kembali kepada 
Bp. SetDa dengan menunjukkan berkas surat-surat.  Bp. SetDa 
tetap menolak memberi ijin.  Hal itu dilaporkan melalui telepon 
seluler kepada Bp. Asdep Urusan Kepurbakalaan dan 
Permuseuman; Bp. SetDa dimintai menerangkan sendiri alasannya 
secara langsung. 

02/06; 
18:30WITA 

Rombongan meninggalkan 
pelabuhan Benteng  

Setelah koordinasi dengan Kepala BPPPM dan Bp. Asdep Urusan 
Kepurbakalaan dan Permuseuman melalui telepon seluler, 
diputuskan untuk pulang ke Makassar. 

03/06; 
00:30WITA 

Tiba di pelabuhan Bira.  

03/06; 
09:00WITA 

Meninggalkan Bira ke 
Makassar 

Pelaporan lisan, Kepala BPPPM melalui telepon seluler. 

03/06; 
13:30WITA 

Tiba di Makassar Pelaporan lisan, Bp. Direktur POLAIR. 
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3 Hasil Observasi 
.1 Karena tidak diijinkan mengunjungi lokasi atau bertemu dengan penemunya, maka tiada informasi 

faktual yang dapat dilaporkan. 

.2 Dari perbincangan dan wawancara informal dengan anggota pos POLAIR Selayar dan Camat yang 
bersangkutan terdapat informasi sebagai berikut: 
(.i) Situs itu ditemukan oleh seorang nelayan penyelam tradisional.  Nelayan tersebut mengambil 

sejumlah benda keramik dan melaporkan penemuannya kepada anggota keluarganya yang bekerja 
pada POLAIR.  Jumlah yang disebutkan sumber-sumber kami bervariasi antara “selusinan” dan 
“sekitar 70”. 

(.ii) Anggota POLAIR pada bulan Desember 2004 mengadakan peninjauan dan penyelaman di lokasi 
serta mengambil sampel-sampel keramik pecah yang tersimpan di kantor POLAIR di Makassar. 

(.iii) Nelayan yang bersangkutan menjual sebagian dari keramik yang sudah ia ambil; karena teman 
seperahunya tak kebagian hasilnya, terjadi perselisihan mendalam pada kelompok nelayan itu. 

(.iv) Karena merasa didesak oleh anggota POLAIR, maka nelayan melaporkan kepada Camat dan 
menyerahkan sejumlah sampel kepada Camat; jumlahnya tak kami ketahui. 

.3 Jajaran PemDa Selayar tidak memiliki informasi mendetil tentang keadaan situs pada saat ini, dan tidak 
pernah mengadakan peninjauan secara langsung ke situs. 

.4 Informasi lebih lanjut terdapat dalam confidential report, poin 4. 

4 Penilaian Sementara; Saran-Saran 
.1 Meski menyampaikan kedatangan dan maksud rombongan melalui faks serta secara langsung 

mengantarkan surat-surat pemberitahuan, rombongan tak diijinkan melaksanakan tugasnya dengan 
alasan bahwa koordinasi dengan jajaran pemerintah tak dilaksanakan.  Kami tidak dapat menilaikan, 
jajaran pemerintah mana yang dimaksudkan: Dalam hal ini pejabat yang bersangkutan beralasan bahwa 
“harus ada surat dari propinsi” serta “perlu surat-surat dari Menteri Kelautan dan Perikanan dan Menteri 
Budaya dan Pariwisata”.  Mengingat aturan otonomi daerah dan adanya surat-surat dari Asdep Urusan 
Kepurbakalaan dan Permuseuman dan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Wilayah Kerja Provinsi 
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah pada Kementerian Budaya dan Pariwisata, 
Surat Perintah Polisi Air dan Laut Sulawesi Selatan serta keterangan dari Pusat Riset Wilayah Laut dan 
Sumber Daya Nonhayati, BRKP, Dep. Kelautan dan Perikanan, maka hal ini cukup mengherankan.  
Terhadap ucapan pejabat yang bersangkutan bahwa “kalau perlu membentukkan tim melalui keputusan 
presiden”; kami hanya dapat menyimpulkan bahwa seluruh rangkaian kejadian itu terkesan kafkaes. 

.2 Kelihatannya, penolakan kegiatan observasi situs didasarkan atas rasa ketidakterlibatannya Pemerintah 
Daerah Selayar sendiri; alasan pejabat Kab. Selayar kemungkinan proteksionisme terhadap sesuatu yang 
dianggap sebagai ‘aset daerah’.  Berhubungan dengan hal ini perlu ditanyakan apakah jajaran Pemerintah 
Daerah Kab. Selayar merasa berkepentingan serta memiliki pengetahuan dan keahlian yang memadai 
dalam pengelolaan ‘asetnya’ itu: 
(.i) Situs belum pernah dikunjungi, diukur atau dideskripsi. 
(.ii) Urgensi langkah-langkah pengamanan dan pendeskripsian keadaan situs tidak diindahkan; bahkan 

adanya informasi cukup mendetil akan kemungkinan penjarahan situs tidak diterima dengan baik. 
(.iii) Benda purbakala satu-satunya yang sempat kami lihat sudah rusak karena tidak ditangani dengan 

benar melalui proses desalinisasi. 
(.iv) Sejumlah benda sempat terjual ke jaringan penadah benda antik tanpa tindakan pencegahan atau 

recovery. 
.3 Informasi akan keadaan situs yang beredar di kalangan tertentu menandai, bahwa situs itu bukan hanya 

satu kali dikunjungi.  Kami tak dapat menentukan apakah kunjungan-kunjungan itu berakibat perusakan 
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dan penjarahan; akan tetapi, terhadap sekian banyak petunjuk tentang aktivitas jaringan penjarah dan 
penadah benda antik di Sulawesi Selatan dalam publikasi ilmiah (lht. msl. Hadimuljono dan C.C. 
Macknight 1983, Bulbeck, F.D. dan I. Caldwell 2000, Caldwell, I. dan W.A. Bougas 2004) terdapat suatu 
ancaman yang cukup besar terhadap kelestarian situs tersebut.  

.4 Adanya benda asal situs ini yang sudah ‘keliling’ pada jajaran penadah barang antik di Jakarta akan 
semakin memicu kedatangan penjarah benda antik dan purbakala.  Amat perlu mengusahakan recovery 
benda-benda yang sudah terjual serta mencegah aktivitas penjarahan situs dengan pengawasan yang 
ketat, baik di wilayah Selayar sendiri maupun di pasaran benda antik di Makassar dan Jakarta.  Seperti 
yang sudah kami sarankan dan bahkan berusaha melaksanakan dalam kegiatan observasi ini, kami sekali 
lagi menyarankan bahwa sesegeranya diadakan pengukuran, pendeskripsian dan penilaian situs tersebut 
agar langkah-langkah pengamanannya dapat dilaksanakan dengan tepat dan cepat. 

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

 
Horst Liebner 
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.4 Confidential Report  
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