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EDISI PERDANA MUSEUM BAHARI
DALAM E-NEWSLETTER
Museum Bahari Jakarta memiliki berbagai informasi dan materi

publikasi yang perlu diinformasikan dengan komprehensif bagi

pengunjung. Diharapkan dengan terbitnya e-Newsletter secara

triwulan ini dapat memberikan informasi komprehensif seputar

Museum Bahari.

Dari program publik yang telah terlaksana, acara yang akan datang,

mengenal lebih dalam Museum Bahari, menggali lebih dalam

informasi koleksi, dan informasi penting lainnya.

Kami terbuka akan saran dan kritik membangun pada publikasi ini.

Saran, kritik, dan masukan dapat disampaikan pada alamat redaksi

kami.

Terimakasih atas segala perhatian pada e-Newsletter ini.

Program Publik 
Museum Bahari

Museum Bahari melalui Zaman

Perahu Cadik Papua: Bukti
Ketangguhan Pelayaran

Masyarakat Papua
Mengarung Samudera

Koneksi Internasional

Gambar: Perahu Cadik Papua
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Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan segala rahmat dan

karunia kesehatan bagi kita semua. Dengan izin-Nya juga akhirnya telah terbit e-Newsletter

edisi perdana untuk Museum Bahari Jakarta. Pandemi yang masih berada di tengah kita

semua tidak menghalangi sumber daya manusia kita untuk tetap terus berkarya dan

produktif. Dinas Kebudayaan Provinsi DKI tentu sangat mendukung langkah baik terbitnya e-

Newsletter ini. 

Media informasi berbentuk e-Newsletter ini akan menjadi bentuk keikutsertaan kemajuan

teknologi informasi yang kini serba digital. Sehingga informasi dapat diakses dengan mudah

dimana dan kapan saja melalui berbagai media hanya dengan menggunakan berbagai

platform digital. e-Newsletter ini juga telah mengintegrasikan dengan laman Dinas

Kebudayaan sehingga tercipta kolaborasi yang baik. Semoga dapat terus konsisten dalam

penerbitan berkala ini di masa depan dari Museum Bahari.

Saya berharap terbitnya e-Newsletter di Museum Bahari ini akan menjadi langkah awal

lahirnya e-Newsletter lain. Tidak hanya museum yang berada di bawah UP Museum

Kebaharian saja tetapi juga museum lain di bawah Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Sehingga

akan menjadi media penyebaran informasi serta ilmu pengetahuan yang menjadi pilar

penting bagi potongan-potongan sejarah bangsa Indonesia.

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Iwan Henry Wardhana

IWAN  HENRY  WARDHANAIWAN  HENRY  WARDHANAIWAN  HENRY  WARDHANA
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Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan

izinnya kita masih dapat bertemu pada berbagai kesempatan. Kesempatan itu salah satunya adalah

dengan terbitnya e-Newsletter perdana dari Museum Bahari Jakarta. 

Museum Bahari merupakan museum yang aktif dalam melaksanakan berbagai program publik. Baik

secara daring maupun luring sebelum pandemi COVID 19 hadir di Indonesia, hingga akhirnya wabah

COVID-19 mengguncang aktivitas sosial dimana Museum Bahari juga terkena dampaknya. Namun,

hal tersebut tidak membatasi ruang gerak kita untuk tetap berkarya dan mencari berbagai alternatif

untuk lebih kreatif. 

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan Museum Bahari tersebut sayang apabila tidak dituangkan ke

dalam media yang komprehensif untuk dipublikasikan. Sehingga baik apabila kegiatan tersebut

dirangkum dalam sebuah media yang dapat menginformasikan secara utuh. Sehingga

diluncurkanlah newsletter dalam bentuk digital sebagai salah satu solusinya. Meski media sosial

milik Museum Bahari sangat aktif dan produktif tetap dibutuhkan media yang tidak terbatas akan

karakter sehingga informasi tersampaikan dengan baik. 

E-Newsletter Museum Bahari Jakarta yang hadir ditengah kita merupakan hasil karya kreatif salah

satu pegawai Unit Pengelola Museum Kebaharian sebagai bentuk aktualisasi Pelatihan Dasar Calon

Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kami sangat mengapresiasi terobosan ini

sebagai salah satu upaya peningkatan penyajian informasi museum melalui pemanfaatan media

teknologi yang saat ini betul-betul dibutuhkan untuk menjangkau masyarakat. Oleh karena itu, kami

sangat terbuka atas kritik, saran, dan masukan yang membangun dari e-newsletter yang jauh dari

kata sempurna ini. Saya ucapkan terimakasih banyak atas perhatian yang telah diberikan pada e-

Newsletter ini. Saya berharap e-Newsletter ini dapat memberikan sepenggal pengetahuan yang

bermanfaat bagi masyarakat kini dan di masa depan. Dan tentunya memotivasi kami untuk terus

mengembangkan ide dan karya dalam peningkatan kualitas penyajian informasi museum bagi

masyarakat.

Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta

Berkah Shadaya

BERKAH  SHADAYABERKAH  SHADAYABERKAH  SHADAYA
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MUSEUM
BAHARI DARI

MASA KE MASA
Museum Bahari Jakarta memiliki nilai penting bagi
sejarah panjang Bangsa Indonesia. Sehingga penting
bagi kita mengetahui bagaimana riwayat Museum
Bahari dari masa ke masa berdiri kokoh hingga kini. 

Tahun 1718 hingga 1774 gedung ini dibangun secara
bertahap. Bangunan ini digunakan untuk menyimpan,
memilah, dan mengemas rempah-rempah oleh VOC.
Namun, saat Jepang menduduki Indonesia, bangunan
ini kemudian beralih fungsi menjadi gudang logistik
tentara mereka pada tahun 1942 hingga 1945. Lalu,
setelah Indonesia dinyatakan merdeka pada tahun
1945, tentu saja ada peralihan kepemilikan yang
akhirnya jatuh ke tangan Indonesia. Bangunan ini
dimiliki oleh PLN dan PTT (Pos Telkom dan Telegram)
dari tahun 1945 hingga 1976. 

Pada tahun 1972, bangunan Museum Bahari serta
Menara Syahbandar berdasarkan Keputusan Gubernur
Nomor CB.11/1/12/72 Tahun 1972 ditetapkan
sebagai Bangunan-Bangunan Bersejarah dan
Monumen di Wilayah DKI Jakarta sebagai Bangunan
yang Dilindungi Undang-Undang Monumen STHL
1931 No. 238. Hal ini dilakukan sebagai bentuk
kepedulian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang saat
itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadikin yang sangat
peduli terhadap upaya perlindungan dan pelestarian
bangunan tua dan bersejarah untuk meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang penting artinya sejarah
nasional dan sejarah perkembangan Kota Jakarta. Lalu
pada tahun 1976, Museum Bahari untuk pertama
kalinya dilakukan pemugaran.

Dan, pada 7 Juli 1977 lah kedua bangunan ini diresmikan
oleh Gubernur DKI Jakarta Letjen Marinir Ali Sadikin
sebagai Museum Bahari. Pada tahun 1993, sesuai
dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Nomor 475 Tahun 1993 tentang
Penetapan Bangunan-Bangunan Bersejarah di Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Benda Cagar Budaya,
Museum Bahari dan bangunan bersejarah lainnya di
Jakarta ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya
dalam rangka upaya pelestarian terhadap bangunan-
bangunan bersejarah. 

Kemudian, bangunan Menara Syahbandar sebenarnya
menempati bekas bastion Culemborg yang dibangun sekitar
1645 seiring dengan pembuatan tembok keliling kota Batavia
di tepi barat. Sebelum dibangun Menara Syahbandar, fungsi
menara pemantau sudah dibangun di dekat bastion
Culemborg dengan bentuk "tiang menara", di atasnya terdapat
"pos" bagi petugas. 

Menara yang pendek (sebelah timur) dibangun pada tahun
1839 khususnya untuk menyimpan jam atau chronometer
yang sangat akurat. Pada atapnya didirikan sebuah sinyal
waktu yang dapat dilihat dari jauh. Dari mengamati sinyal ini
anak-anak kapal bisa menyesuaikan jam kapal mereka. Pada
zaman itu, waktu tetap sangat dibutuhkan oleh pelayar untuk
menentukan posisi mereka selama perjalanan di laut.

Setelah pembangunan pelabuhan Tanjung Priok selesai tahun
1886, menara pengawas ini berkurang peranannya, namun
tetap dijadikan menara pengawas dan kantor Syahbandar bagi
kegiatan pelabuhan dan pasar ikan pada tahun 1926 hingga
1967. Kemudian pada saat pendudukan Jepang, bangunan ini
beralih fungsi menjadi gudang penyimpanan logistik. Pasca
kemerdekaan Indonesia, tepatnya tahun 1950, bangunan ini
dijadikan sebagai kantor atau pos kepolisian Penjaringan.

Profil Museum Bahari Jakarta

Tetapi aktivitas lain yang dilakukan di dalam menara
mengganggu chronometer yang sangat sensitif dan pada awal
tahun 1850-an menara kedua dibangun, agak lebih tinggi.
Menara Uitkijk (kawal) atau Menara Syahbandar ini berfungsi
untuk pengawasan kapal-kapal di pelabuhan, dan untuk
berkomunikasi dengan kapal-kapal dengan mengunakan
bendera atau tanda lain yang dipasang di atas menara.

Bangunan ini berfungsi sebagai menara pengawas dan
pengatur lalu lintas kapal bagi kapal-kapal yang keluar-masuk
Kota Batavia lewat jalur laut serta berfungsi sebagai kantor
"pabean" yakni mengumpulkan pajak atas barang-barang yang
dibongkar di pelabuhan Sunda Kelapa. Pada ruang paling
bawah menara ini dulunya digunakan sebagai penjara bagi
para ABK yang tertangkap mencuri di kapal. Di ruangan ini
mereka tidak disiksa, mereka hanya dikurung paling lama dua
bulan. Namun karena kondisi ruangan ini pengap, para
tahanan biasanya terserang sakit kuning. 

Museum Bahari, 

Jayalah Lautku!
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Kisah-Kisah Pelayaran Koleksi
Perahu Museum Bahari - 7 Januari
2022
Pamali: Kearifan Budaya Suku-Siku
Nusantara - 14 Januari 2022
Mengenal Suku-Suku di Sulawesi
Selatan dan Gelar
Kebangsawangannya - 21 Januari
2022
Peranan Kapitan Jongker di
Jayakarta - 28 Januari 2022
Makna Imlek bagi Masyarakat
Pondok Cina - 4 Februari 2022
Misteri Goa Mampu - 11 Februari
2022

Program Publik

Program NGOPI atau Ngobrol Pintar 
 merupakan sebuah program kolaborasi antara
UP. Museum Kebaharian Jakarta dengan Sunda
Kelapa Heritage. Program yang sudah berjalan
sejak tahun 2021 ini awalnya merupakan
kegiatan luring, namun karena saat itu Indonesia
masih tinggi tingkat wabah COVID-19, akhirnya
diinisiasi menjadi kegiatan daring yakni via
aplikasi Zoom. Sesuai dengan namanya, kegiatan
ini berbentuk semacam mini talkshow yang diisi
oleh host dan narasumber berdasarkan topik
pembahasan yang diangkat. Topik
pembahasannya juga beragam dan sangat
menarik untuk diperbincangkan, mulai dari
budaya, seni, sejarah, dan banyak lagi. Tak
ketinggalan, di akhir sesi seluruh peserta yang
hadir juga berkesempatan untuk mengajukan
pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh
narasumber dan juga bisa kembali dijawab oleh
peserta lainnya. Berikut topik webinar yang telah
dilaksanakan sepanjang Januari hingga Maret:
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Museum Bahari Jakarta memiliki berbagai macam program publik yang dibuat untuk pengunjung.
Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat terlibat lebih dalam dan memiliki pengetahuan yang lebih
luas baik  tentang Museum Bahari itu sendiri maupun tentang kebaharian yang lebih luas.   

NGOPI (Ngobrol Pintar) 

bersama Sunda Kelapa Heritage

Geoarkeologi Situs Bongal, Tapanuli
Tengah - 12 Februari 2022
Perayaan Cap Go Meh di Singkawang -
15 Februari 2022
Lapisan Sejarah Malang - 18 Februari
2022
Burung Garuda: Lambang
Kesultanan/Kerajaan Sintang - 25
Februari 2022
Mengupas Perdikan Toelangan di Era
Dulu dan Sekarang - 4 Maret 2022
Sejarah Nuklir di Indonesia - 11 Maret
2022
Arung Palakka: Potret Pembebas
Kerajaan Bone Soppeng - 18 Maret 2022
Identitas Kota Tua di Indonesia Studi
Kasus Jakarta - 25 Maret 2022



"Pengenalan Museum Bahari dan
Menara Syahbandar"

Menghadirkan Kurator dan Edukator
dari Museum Bahari untuk sharing
informasi mengenai Museum Bahari
dan Menara Syahbandar yang sarat
akan nilai sejarahnya kepada
mahasiswa dan mahasiswi dari
Universitas Pelita Harapan. Acara ini
dilaksanakan pada 6 Maret 2022

Program Publik
KULIAH UMUM BERSAMA 

UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

“Mendesain Ruang Pameran di
Bangunan Cagar Budaya”

Setelah edisi Kuliah Umum
“Pengenalan Museum Bahari dan
Menara Syahbandar” yang
menghadirkan kurator dan edukator
dari Museum Bahari, di program ini
kami juga mengundang salah satu
ahli dalam bidang tata pamer yaitu
Cosmas Gozali seorang arsitek
sekaligus anggota Tim Sidang
Pemugaran (TSP) DKI Jakarta yang
akan berbagi cerita mengenai
desain ruang pameran. Acara ini
dilaksanakan pada tanggal 13
Januari 2022

Tak hanya menjalin kolaborasi dengan instansi pemerintah dan komunitas
masyarakat, UP. Museum Kebaharian Jakarta juga berkolaborasi dengan beberapa
instansi pendidikan, salah satunya dengan Universitas Pelita Harapan, di mana
beberapa mahasiwa/i nya akan membuat karya desain interior dan dipamerkan di
ruang pameran temporer Museum Bahari. Untuk mempersiapkan kegiatan pameran
tersebut, para mahasiswa/i dibekali dengan beberapa sesi kuliah umum, yaitu:
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LIVE INSTRAGRAM TALK

Program Publik

Program Live Instagram Talk ini berlangsung setiap
hari Jumat dengan skala 2-4 kali dalam sebulan.
Mengangkat topik pembahasan yang berkaitan
dengan kebaharian, baik itu kekayaan alam bahari,
pengelolaan, isu lingkungan, bahkan kegiatan-
kegiatan yang ada di ruang lingkup kebaharian.
Dipandu oleh Kepala Satuan Pelaksana Koleksi dan
Perawatan UP. Museum Kebaharian Jakarta, Bapak 
 Triyadi Purnomo, program ini turut pula
menghadirkan narasumber kompeten yang
disesuaikan dengan tema yang diangkat. Dimulai
pukul 2 siang dengan durasi 30 menit hingga 1 jam,
program ini diisi dengan diskusi sesuai tema dan juga
sesi tanya jawab melalui kolom komentar yang
tersedia. 
Pada triwulan pertama 2022, telah dilaksanakan
tujuh kali program Live Instagram Talk sebagai
berikut:

Potensi Kapal Karam Bersejarah
dan Pengawasan BMKT - 14
Januari 2022
Mengenal Lebih Dekat Pusat
Budidaya Ikan dan Konservasi Laut
Provinsi DKI Jakarta - 4 Februari
2022
Pengurangan dan Penanganan
Sampah di Pulau Seribu - 18
Februari 2022
Pesona Wisata Alam Pesisir Desa
Sebubus, Kecamatan Paloh,
Kabupaten Sambas, Kalimantan
Barat - 25 Februari 2022
Berwisata Bahari di Negeri Sejuta
Pesona Kabupaten Pesisir Selatan
(Painan Provinsi Sumatera Barat) -
18 Maret 2022
Pengelolaan Pesisir, Laut, dan
Pulau-Pulau Kecil secara
Berkelanjutan - 11 Maret 2022
Destinasi Wisata Pesisir Jakarta
Utara - 25 Maret 2022
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Program Publik
VIRTUAL TOUR 

Sebagai salah satu destinasi wisata sejarah
yang ada di Jakarta, sudah pasti 3 destinasi
di bawah UP. Museum Kebaharian Jakarta
yaitu Museum Bahari, Rumah si Pitung dan
Taman Arkeologi Onrust seringkali
kedatangan pengunjung. Sebagai bentuk
apresiasi kepada para pengunjung serta
menjadi tolak ukur dalam segi pelayanan, tim
medsos kami akan mengambil beberapa video
testimoni dari pengunjung mengenai pesan
dan kesan selama berkunjung ke Museum
Bahari, dan berikut beberapa testimoni
tersebut:

Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung hampir selama
3 tahun ini tentunya sangat mempengaruhi banyak aspek
yang ada di UP. Museum Kebaharian Jakarta, terutama
terhadap aspek kunjungan. Tidak diperbolehkannya
kegiatan di luar rumah dengan banyak jumlah orang
membuat banyak pengunjung yang tidak bisa datang
langsung. Hal ini membuat kami mencari solusi agar sobat
bahari tetap dapat berkeliling melihat koleksi, dan salah
satu cara alternatif adalah dengan membuat program
Virtual Tour. Melalui aplikasi zoom yang menghubungkan
antara tim Museum Bahari dengan peserta virtual tour,
pemandu akan berkeliling secara live virtual ke semua
ruangan koleksi yang ada. Setelah sesi keliling virtual,
peserta juga dapat mengajukan pertanyaan. Pada Januari 
 hingga Maret Museum Bahari menerima virtual tour
untuk SDIT Ummul Quro, Depok (26 Januari 2022) dan
SD Santa Laurensia, Alam Sutra (22 Maret 2022).
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POJOK TESTIMONI

Testimoni dari Kepala Museum Maritim Nasional
Prancis Mr. Olivier Poivre yang berkunjung pada 30
Maret 2022
Testimoni pada 24 Maret 2022 dari De Ngider Group
Testimoni dari pengajar SD Santa Laurensia Serpong
pada 22 Maret 2022
Testimoni dari rombongan MotoGP Mandalika asal
Spanyol pada 22 Maret 2022
Testimoni dari SDN At-Taqwa Bekasi pada 19 Maret
2022
Testimoni dari CMSI yang berkunjung pada 18 maret
2022
Testimoni dari Duta Besar Belanda untuk Indonesia
beserta rombongan yang datang berkunjung pada 15
Maret 2022 untuk melihat kondisi bangunan
Museum Bahari serta berkeliling melihat koleksi dan
menonton film animasi Petualangan Arung

Testimoni dari IHS (Indonesian Heritage Society)
yang berkeliling melihat koleksi Museum Bahari
dan juga menonton Film Arung pada 1 Maret
2022
Testimoni dari pengunjung yang berkunjung
pada 22 Februari 2022 dan mencoba
menggunakan fasilitas Family Corner dengan
mewarnai sketsa biota laut. 
Testimoni dari PERSIT Kartika Candra Kirana
cabang XVI Kodim 0502 Jakarta Utara yang
berkunjung pada 22 Januari 2022.
Testimoni dari siswi MAN 13 Jakarta
Testimoni dari PAUD Bawal Bahari, Muara
Kamal. 



Program Publik

ONE MINUTE MARITIME HISTORY

Sesuai dengan judulnya, program yang satu
ini mengangkat sebuah peristiwa bersejarah
yang dibungkus dalam sebuah video dan
diposting sesuai dengan tanggal terjadinya
peristiwa tersebut. Salah satu konten dari
program ini adalah konten mengenai “Hari
Peristiwa Kapal Tujuh Provinsi” yang terjadi
pada tanggal 5 Februari.

Program Publik ini merupakan sebuah
konten video berdurasi sekitar 1
menit. Mengangkat konten mengenai
kebaharian, video ini juga dilengkapi
dengan voice over dan teks untuk
memudahkan sobat bahari yang
menonton atau mendengarkan. 
Pada bulan Februari diluncurkan One
Minute Maritime History mengenai
Ikan Dingkis yang merupakan simbol
keuntungan di Hari Imlek. 
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BAHARI HARI INI  

Program publik yang satu ini merupakan
program kolaborasi antara Museum Bahari
Jakarta dan Program Studi Event dari London
School of Public Relation (LSPR). Menghadirkan
pembicara dari LSPR, Miss Tourism
Internasional 2019 dan juga perwakilan
Kemenparekraf RI. Hadir juga live Zoom pada
webinar ini Bapak Sandiaga Uno selaku
Kemenparekraf RI yang dalam sambutannya
menyemangati insan pelaku pariwisata dengan
motto 3G-nya yaitu: GERCEP (Gerak Cepat),
GEBER (Gerak Bersama), GASPOL (Garap
Semua Potensi Online). Acara ini
diselenggarakan pada Sabtu, 5 Februari 2022.

 Behind The Sea: An Historical Story

‘from the place under the blue sky’

Latar belakangnya dipicu oleh pemotongan
gaji secara tidak adil oleh Pemerintah
Belanda, sebanyak 14% untuk pekerja dari
Belanda dan 17% pekerja pribumi. Besaran
gaji memang sejak awal tidak pernah adil
antara pekerja Belanda dan pribumi, hal ini
memicu kegeraman para awak kapal.



Program Publik
RESENSI BUKU

Indonesia International Motor Show 2022
Tidak hanya di dalam kawasan Museum Bahari saja, UP. Museum Kebaharian
Jakarta juga turut serta membawa koleksi yang ada untuk diperkenalkan kepada
masyarakat luas melalui kegiatan pameran, salah satunya adalah pameran IIMS
2022 yang berlangsung di JIEXPO dari tanggal 31 Maret – 10 April. Tak hanya
membawa beberapa koleksi, kami juga menampilkan workshop pembuatan model
miniature perahu tradisional yang diperagakan oleh staff Museum Bahari. 

Selain memperkenalkan koleksi yang ada, tim medsos Museum Bahari juga mencoba untuk
memperkenalkan koleksi buku yang terdapat di Perpustakaan Museum Bahari dengan cara
membuat resensi singkat melalui poster dan juga narasi caption. Tujuannya adalah untuk
memperkenalkan beberapa koleksi buku Museum Bahari dan juga membantu sobat bahari
jika sedang mencari sumber informasi tambahan dalam studinya. Pada edisi ini terdapat dua
buku yang diresensi yaitu buku berjudul: Jaringan Maritim Mandar: "Studi tentang Pelabuhan
Kembar Pembauwang dan Majene di Selamat Makassar 1900-1980" dan "Arus Rempah di
Pantai Barat dan Sumatera"
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PAMERAN KELILING



Museum Bahari Jakarta berkolaborasi

dengan Universitas Pelita Harapan

membuat pameran bertema Wading

Through Bahari yang diluncurkan pada

tanggal 23 April 2022 di Ruang Pameran

Temporer. Kolaborasi telah dilakukan

sejak Januari yang dilakukan bertepatan

dengan rencana revitalisasi wajah baru

Museum Bahari pasca kebakaran.

Museum Bahari berkolaborasi

dengan Indonesia Heritage Society

(IHS) akan melaksanakan diskusi

hangat mengenai meridian titik 0 di

Batavia. Acara ini diselenggarakan

dalam rangkaian memperingati Hari

Ulang Tahun DKI Jakarta.

WADING  THROUGH  BAHARI

APRIL

JULI

Acara yang Akan Datang

INFO  TERKINI, IKUTI  INSTAGRAM  KAMI: @MUSEUMKEBAHARIANJKT

Webinar Kolaborasi
Indonesia Heritage Society

Seminar dalam Rangka
Peluncuran Buku "Taman

Arkeologi Onrust"

e-Newsletter | Museum Bahari Jakarta11

Pameran Titik 0 Batavia

JUNI

JUNI

Pada bulan Juni akan

diluncurkan seminar mengenai

buku Taman Arkeologi Onrust.

Buku ini dituliskan oleh seorang

arkeolog handal, Candriyan

Attahiyat.

Pada bulan Juli, bertepatan dengan hari

peringatan ulang tahun Museum Bahari

Jakarta yang ke-45, akan diluncurkan

pameran "Titik 0 Batavia". Pameran ini

merupakan upaya dalam peningkatan

kajian informasi. Pameran ini

bekerjasama dengan komunitas

Indonesia Heritage Society dan Sunda

Kelapa Heritage.



Koleksi Museum Bahari Jakarta begitu beragam dan unik. Salah satunya yang menjadi
koleksi penting adalah Perahu Cadik Papua. Terletak di ruang pamer perahu asli, perahu
tradisional ini membentang sepanjang 14,3 meter melintang di ruangan tersebut bersama
perahu asli lainnya. Tinggi perahu ini mencapai 90 cm dengan lebar 80 cm.

Teknik penghias perahu suku Wariy ini dibuat dengan cara diukir, dipahat, dan dilukis. Di haluan
perahu ada ukiran sosok kepala burung. Perahu ini dihias dengan warna hitam, merah, dan putih.
Uniknya, pewarnaan perahu ini berasal dari warna cumi-cumi untuk hitam, terumbu karang untuk
warna putih, dan tanah liat untuk warna merah. Dan, tidak seperti yang lain, perahu ini hanya
memiliki satu cadik yang menjadi titik keseimbangan perahu.

Perahu Cadik Papua berasal dari daerah Senemai, Kecamatan Demta, Jayapura dibuat dengan
teknik ikat menggunakan kayu Goro. Perahu ini dihiasi oleh ornamen antropomorfik, geometris,
dan burung. Sedangkan para-para, tempat duduk di lambung kapal, terbuat dari pohon pinang.
Hiasan yang ada pada perahu seperti konsepsi suku yang dilambangkan dengan perahu besar
yang artinya setiap suku boleh menaiki perahu ini.

Perahu Cadik Papua: Bukti Ketangguhan Pelayaran

Masyarakat Papua Mengarung Samudera

Koleksi Masterpiece

Secara umum perahu di wilayah Papua dapat dibedakan menjadi perahu cadik satu sisi (perahu
laki-laki) dan perahu jenis jukung tanpa cadik (perahu perempuan). Cadik di perahu laki-laki
melambangkan seorang istri, sedangkan badan perahu melambangkan seorang suami yang
berjalan bersama ketika perahu berlayar. Perahu tersebut berfungsi untuk mengangkut

penumpang dan barang yang menghubungkan kota ke desa di sepanjang pantai utara wilayah
Jayapura untuk berdagang, menangkap ikan, dan sebagai sarana upacara adat. Untuk jarak
dekat, perahu ini dilengkapi dengan pedal, sedangkan untuk jarak jauh, dilengkapi dengan mesin.

Perahu Cadik ini dihibahkan kepada Museum
Bahari Jakarta oleh Pemerintah Daerah

Jayapura pada Desember 1995. Sebelum kapal
yang dibuat dengan indah itu tiba di Jakarta,
kapal telah mengikuti acara Arung Samudera
yang diikuti oleh kapal layar dari seluruh dunia
dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan

Republik Indonesia yang ke-50.

Setelah sampai di pelabuhan Tanjung Priok,
kapal yang dibuat di Ambora antara Juni
hingga Juli 1995 ini diangkut dengan truk
menuju Museum Bahari Jakarta. Perahu ini
dibawa setelah dibongkar dari tali-tali yang
mengikat perahu dan dipasang kembali di
ruang pameran oleh pembuatnya sendiri.
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KONEKSI INTERNASIONAL

Pada bulan November 2019,

Museum Shanghai

mengadakan Seminar Senior

“The Belt and Road Museum”,

sebuah acara internasional di

mana para ahli museum dari

10 negara berkumpul untuk

berbagi pengetahuan dan

praktik tentang pengembangan

museum.

Krisis yang dibawa oleh pandemi, muncul tidak lama setelah seminar tersebut menuntut

ikatan yang lebih kuat di antara komunitas museum. Untuk terhubung kembali dengan

rekan-rekan pada acara tersebut, Museum Shanghai meluncurkan acara virtual

#BeltAndRoadReconnection, tiga dari rekan seminar tersebut berbagi pengalaman

mengenai pembaruan mereka dan berbicara tentang tantangan dan peluang museum di

dunia pasca-pandemi.

Museum Bahari yang diwakili oleh Mis Ari bekerja sama dengan salah satu staf kami telah

berbagi pemikiran tentang bagaimana museum kami menghadapi pandemi. “Memperkuat

Ikatan dengan Masyarakat Melalui Program Virtual Museum” adalah tulisan yang

diunggah di media sosial Museum Shanghai untuk mendukung proyek acara virtual Belt

And Road Reconnection.

Museum Bahari Jakarta merupakan museum yang merangkul kolaborasi. Berbagai

kolaborasi telah dilaksanakan antara Januari hingga Maret 2022. Keinginan Museum

Bahari untuk terus berkolaborasi inilah yang melahirkan berbagai kerjasama salah

satunya dengan instansi di luar negeri. Pada rentang waktu Januari hingga Maret ini telah

lahir kolaborasi antara Museum Bahari dengan Australia dan Cina. Diharapkan ke depan

semakin banyak kolaborasi dengan berbagai tema yang dapat meningkatkan ilmu

pengetahuan di dunia museum dan kebaharian.

MENGUATKAN  IKATAN
BERSAMA  MUSEUM  SHANGHAI
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Info Lebih lanjut: https://www.facebook.com/shanghaimuseum/posts/1541618456213233

Sumber: Facebook Museum Shangahi



UNESCO Jakarta berkolaborasi dengan Universitas Australia Barat mengenai

pengembangan jejaring virtual museum di Asia Tenggara pada proyek Shared Maritime

Heritage.
Proyek ini bermaksud untuk

mengembangkan portal online yang

menampilkan koleksi dari beberapa

museum utama di Asia Tenggara dengan

tema berbagi warisan maritim, sehingga

meningkatkan kesadaran publik tentang

interkonektivitas, sekaligus mendorong

masyarakat untuk menemukan museum di

wilayah tersebut. Proyek ini lahir dari

keprihatinan tentang kurangnya

kesadaran publik tentang warisan maritim,

termasuk warisan bawah laut, serta

kebutuhan untuk meningkatkan visibilitas

museum di wilayah tersebut melalui upaya

kolektif.

Maritime Connects terlibat dengan sektor museum di Asia Tenggara dengan dua tujuan

utama yaitu untuk lebih memahami bagaimana museum di kawasan ini mendekati warisan

maritim. Serta, menjelajahi cara bagi museum untuk mengembangkan budaya dan sejarah

maritim sebagai bentuk warisan Bersama di Asia Tenggara. Maritime Connects

mengembangkan cara berpikir baru tentang sejarah dan budaya maritim sebagai bentuk

warisan bersama di Asia Tenggara.

Pada bulan Februari telah diluncurkan website maritimeconnects.asia dimana pada laman

tersebut Museum Bahari Jakarta telah berkontribusi dalam penyajian koleksi serta

informasinya. 

INFO  LEBIH  LANJUT: HTTPS://WWW.MARITIMECONNECTS.ASIA/
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Koneksi Internasional

Maritimes Connects, UNESCO dan Universitas
Australia Barat



AUSTRALIA  INDONESIA
MUSEUM  PROJECT

 
AIM Project mempertemukan para

kurator museum dan ahli cagar budaya

di Indonesia dan Australia untuk

mengembangkan pendekatan

kolaboratif dalam meneliti dan

menafsirkan koleksi museum. Melalui

ko-kurasi pameran online, AIM Project

bertujuan untuk menggali cerita-cerita

baru tentang hubungan kedua negara.

AIM Project akan menghasilkan sebuah prototipe untuk memahami signifikansi lintas-budaya

dari objek dan metode untuk penafsiran dan penyajian, termasuk dalam pameran digital

online. Hasil ini dapat dicapai melalui pelatihan yang terfasilitasi dan pendampingan yang

berkelanjutan, dan akan menghasilkan sebuah pameran dengan menyajikan objek-objek yang

merupakan contoh praktek dari pelatihan dengan pendekatan kolaboratif ini. 

Didanai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) melalui Australia-Indonesia

Institute (AII) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, AIM Project

akan diselenggarakan oleh Deakin University's Cultural Heritage Asia-Pacific Group,

berkolaborasi dengan Museum Nasional Indonesia, Western Australian Museum (WAM), dan

Southeast Asia Museum Services (SEAMS).

Dua kurator dari Museum Bahari, Rucitra Deasy Fadila dan Nabila Khoirunnisa lolos pada

seleksi proyek kolaborasi ini dan menjadi kurator utama. Kegiatan ini telah berlangsung dari

Mei 2021 hingga Juni 2022 sampai nanti diluncurkannya pameran secara daring.
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Koneksi Internasional



Tahukah kamu bahwa museum
memiliki hari perayaan yang
dilakukan secara internasional?
Kalau belum tahu, ini saatnya kamu
tahu. 

Hari Museum
Internasional
2022: The Power
of Museums

Kilas Berita

International Council of Museums

(ICOM) adalah asosiasi keanggotaan

dan organisasi non-pemerintah yang

menetapkan standar profesional dan

etika untuk kegiatan museum.

Sebagai forum pakar, forum ini

memberikan rekomendasi tentang

isu-isu yang berkaitan dengan

warisan budaya, mendorong

peningkatan kapasitas dan

memajukan pengetahuan.

ICOM menciptakan Hari Museum Internasional pada tahun 1977 untuk meningkatkan

kesadaran publik mengenai peran museum dalam pembangunan masyarakat, dan sejak

saat itu terus mendapatkan momentum. Pada tahun 2021, perayaan Hari Museum

Internasional memperkuat dampak dengan pengembangan aktivitas hibrida di seluruh

dunia, menjangkau 89 juta pengguna Internet melalui media sosial, artikel berita, blog,

podcast, dan banyak lagi!

Museum selalu merayakan hari Museum Internasional pada tanggal 18 Mei dan memiliki

tema yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2022 Hari Museum Internasional

mengusung tema “The Power of Museums”.

"Museum memiliki kekuatan untuk mengubah dunia disekitar kita."
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Kilas Berita

Museum sebagai ruang penemuan yang tak tertandingi. Ruang yang mengajari kita tentang masa lalu

dan inspirasi terhadap ide-ide baru merupakan dua langkah penting membangun masa depan. Pada

hari Museum Internasional 2022, akan mengeksplorasi potensi museum untuk membawa perubahan

positif pada komunitas melalui tiga lensa yaitu:
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The Power of Achieving Sustainability: yang dapat diartikan, kekuatan mencapai keberlanjutan.

Museum merupakan mitra strategis pada penerapan Sustainable Develompment Goals dari

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sebagai aktor kunci pada komunitas lokal, mereka berkontribusi

pada berbagai tujuan, mencakup di dalamnya pengembangan jangka pendek, sosial ekonomi, dan

penyebaran pengetahuan ilmiah mengenai tantangan lingkungan.

The Power of Innovationg on Digitalisation and Accessibillity: merupakan kekuatan dalam berinovasi

pada digitalisasi dan akses. Museum telah menjadi tempat bermain yang inovatif dimana teknologi

baru dapat dikembangkan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Inovasi digital dapat membuat

museum lebih mudah diakses dan menarik, membantu pengunjung memahami konsep yang kompleks

dan bernuansa.

The Power of Community Building Through Education: yang dapat diartikan, kekuatan untuk

membangun masyarakat melalui pendidikan. Melalui koleksi dan programnya, museum menjalin

tatanan sosial yang penting dalam pembangunan masyarakat. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai

demokrasi dan memberikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua, mereka berkontribusi

untuk membentuk masyarakat sipil yang terinformasi dengan baik serta terlibat.

Jadi, ilmu kamu tentang museum sudah semakin kaya kan? 
Jangan lupa cintai museum kita ya.

Referensi: 

https://icom.museum/en/



Pojok Informasi

Pertama adalah Museum Bahari yang ada di Bintan, Riau.
Museum ini menyimpan koleksi berupa artefak yang
diklaim sebagai peninggalan berbagai Dinasti Tiongkok
serta replika alat-alat menangkap ikan. Alat-alat
penangkap ikan tersebut antara lain bubu, jaring, pukat,
dan bento. Museum Bahari Bintan saat ini berada di
bawah kepemilikan Pemerintah Kabupaten Bintan dan
dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan
Olahraga Kabupaten Bintan.
Museum ini buka setiap hari dari Senin hingga Minggu
dari pukul 08.30 hingga 16.00 WIB. Namun, museum ini
tutup pada hari libur nasional.

Museum Maritim Indonesia memiliki keunikan tersendiri, sehingga
dapat meningkatkan daya tarik museum. Selain menampilkan
benda-benda yang terkait dengan sejarah perkembangan
Pelabuhan Tanjung Priok dan beberapa Pelabuhan penting di
nusantara pada masa lalu dan masa kini, museum ini juga menjadi
proyeksi perkembangan Pelabuhan Tanjung Priok sampai dengan
tahun 2030 yang ditampilkan dalam bentuk maket. Museum ini
buka dari hari Selasa hingga Minggu pukul 09.00 hingga pukul
16.00 WIB.

Kedua ada Museum Bahari Yogyakarta yang memiliki
koleksi antara lain: senjata meriam, bom laut, torpedo,
ranjau laut, radar, sonar, kompas magnet, GPS, liferalt,
teropong, sextant, kemudi kapal, miniatur berbagai
jenis kapal perang, kelengkapan TNI, radio
telekomunikasi, dan lain sebagainya. Museum ini buka
pada hari Selasa hingga Minggu dari pukul 08.30 hingga
15.30 WIB. 
Info: http://bahari.museum.jogjaprov.go.id/ 

Museum Bahari Bintan

Museum Bahari Yogyakarta 

Museum Maritim Jakarta

Edisi perdana ini akan membahas pojok informasi berupa museum bertema kebaharian di

Indonesia. Berdasarkan data museum yang terdaftar di Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi setidaknya ada tiga museum lain selain Museum Bahari

Jakarta yang bertema bahari atau laut di Indonesia. Berikut informasinya:

Jl. Trikora KM 3, Bakau, Gunung Kijang, Bintan, Kepulauan Riau

Jalan R.E. Martadinata (Wirobrajan) No. 69, Bantul, Yogyakarta 

Jl. Raya Pelabuhan No.9, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta

Dokumentasi: liburananak.com

Dokumentasi: bahari.museum.jogjaprov.go.id

Dokumentasi: portofolioanak.com
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SAKRA HIDAYAT: PRAMUKANTOR
DENGAN TANGAN EMAS

Tokoh Bahari

Sakra Hidayat namanya, siang itu ia sedang sigap menyulap

ruangan aula yang lapang menjadi penuh kursi dan layar

terkembang bersama pramukantor lainnya untuk

mempersiapkan acara pembukaan pameran. Mang Sakra ia

akrab disapa oleh rekan sejawatnya. Ia telah bekerja sejak

2016 di Museum Bahari Jakarta sebagai pramukantor atau

yang kita kenal sebagai cleaning service. Meski sehari-hari ia

melaksanakan tugasnya sebagai pramukantor yang

membersihkan seluruh area Museum Bahari, ia juga

merupakan seseorang dengan tangan emas. Ia memiliki

keahlian yang tak orang lain miliki yaitu pengrajin karya. 

Mang Sakra merupakan seorang pengrajin yang memiliki

keahlian membuat bubu, kepis, dan miniatur kapal phinisi.

Bubu sendiri merupakan alat perangkap ikan yang dibuat dari

bahan dasar potongan bambu dipecah kecil-kecil, tali plastik

dan tempurung kelapa sebagai penutup di belakang yang

dijalin sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk yang

bermacam-macam. Sedangkan kepis adalah bakul kecil tempat

ikan yang baru ditangkap, biasanya digantungkan di pinggang

pengail (penjala).

Awal mula Mang Sakra dapat membuat kedua kerajinan

tersebut berasal dari orang tua nya. Mereka yang menurunkan

keahlian membuat kerajinan bubu dan kepis tersebut sejak ia

masih duduk di kursi sekolah dasar. Sedangkan keahlian

membuat kapal phinisi ia dapatkan dari pengrajin phinisi yang

didatangkan oleh Museum Bahari. Babeh Ncep ia mengatakan

tokoh yang telah mengajarkan pembuatan miniatur kapal pada

2017 silam hingga ia kini juga ahli dalam membuat miniatur

phinisi. 

Keahliannya tak sia-sia karena di Museum Bahari

ia masih bisa memanfaatkan untuk mengjarkan

keahliannya pada saat ada workshop. “Saya

mempraktekan bagaimana cara membuat phinisi

kepada pengunjung,” kata Sakra.

Kerajinan yang telah ia hasilkan seringkali terjual pada para

pengunjung yang memiliki minat terhadap karya-karyanya.

Jika tidak terjual karyanya tersimpan rapi pada lemari

cenderamata di pelataran gedung B Museum Bahari yang

masih bisa dilihat hingga kini.

Ia mengatakan seringkali di sela-sela waktu senggangnya

selepas kerja, terus berkarya membuat bubu, kepis, dan

phinisi. Kerajinan tersebut kemudian ia pajang menjadi

penghias rumahnya. Ke depan ia ingin sekali dapat

memasarkan karya-karya nya. “Saya ingin mengaryakan

keahlian ini,”. Namun hal ini masih terhambat oleh modal

dan peralatan yang belum memadai. Ia berharap ke depan

karyanya dapat dipasarkan sehingga keahliannya dapat

terus terasah dan bermanfaat.

Ia mengatakan kerajinan tersebut membuatnya semakin

mengasah kesabaran. Terutama saat pembuatan miniatur

phinisi yang benar-benar butuh tingkat kedetailan yang

tinggi. Terlebih ketika pikiran sedang tidak fokus, maka

akan sangat berdampak pada karyanya. Keahliannya ini pun

tak ia simpan sendiri. Ia seringkali mengajarkan keahliannya

ini pada para pelajar yang mengunjungi Museum Bahari.

Profil:
Nama : Sakra Hidayat

TTL  : 7 April 1979
Alamat : Kapuk, Jakarta Utara
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