
Salah satu sumber daya laut adalah menjatuhkan badannya ke perairan. Aktivitas 
kelompok Cetacea, termasuk didalamnya ini biasa disebut dengan breacing. Tentunya 
paus, lumba-lumba dan porpois. Kata terdapat maksud dan tujuan yang 
Cetacea ini berasal dari bahasa latin cetus menyebabkan paus melakukan gerakan 
yang berarti hewan besar dan ketos dalam breacing, namun hingga saat ini hal tersebut 
bahasa yunani berari monster laut masih menjadi sebuah misteri. Menurut 
(Carwadine 1995). Menurut Klinowska Carwadine (1995), gerakan paus melompat 
(1991), keberadaan mamalia laut khususnya disebabkan karena beberapa alasan 
Cetacea di perairan indonesia jumlahnya diantaranya sebagai unjuk kekuatan, 
mencapai 30 jenis. Lebih dari 30% jenis sekedar kesenagan, untuk menghilangkan 
lumba-lumba dan paus di dunia ini berada di parasit yang menempel, dan bentuk 
perairan Indonesia. Tidak hanya itu, jenis komunikasi dengan sekelompok mereka. 
paus ataupun lumba-lumba tersebut juga Lumba-lumba termasuk dalam golongan 
ada yang berkatagorikan langka dan Cetacea kecil, tingkah laku lumba-lumba 
terancam punah. Kelompok Cetacea ini biasanya adalah melakukan lompatan yang 
terbagi dalam 3 subordo, yaitu Odontoceti sangat tinggi (salto), berputar, dan berbalik 
dan Mysticeti yang saat ini masih dapat sebelum menjatuhkan dirinya lagi ke air 
ditemukan di bumi, sedangkan subordo (Carwadine 1995). 
Archaeoceti sudah mengalami fase Belakangan ini banyak pemerhati 
kepunahan. satwa ataupun pemerhati lingkungan yang 

Di sisi lain Cetacea  mempunyai melakukan kajian terhadap kelompok 
tingkah laku yang mengagumkan dan Cetacea.  
beragam. Paus sering kali melakukan suatu 
aktivitas berupa gerakan melompat ke udara 
dengan kepala terlebih dahulu kemudian 

Hal ini dilakukan karena jumlah 
dan keberadaannya sudah sulit untuk 
ditemukan, diduga karena banyaknya 
pencemaran dan gangguan lain yang
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Indonesia disebut sebagai negara maritim dengan besarnya 
sektor kelautannya. Jenis sumber daya laut melimpah ruah 

dengan tingkat keanekaragaman yang tinggi. Berbagai jenis 
sumber daya kelautan yang ada di indonesia lengkap dan ratusan 

jenisnya. Mulai dari jenis terumbu karangnya, ikan hiasnya, 
mamalia lautnya, bahkan ekosistemnya. 



mengganggu jalur migrasi dari paus dan dengan dayung. Kegiatan melaut ini hanya 
lumba-lumba itu sendiri. Akibatnya, mereka dilakukan dalam satu atau dua hari saja. 
tidak bisa bermigrasi dan melakukan Bapongka atau babangi adalah kegiatan 
pemijahan.  Mengingat bahwa masa melaut selama beberapa minggu bahkan 
reproduksi dari kelompok hewan Cetacea ini mencapai bulanan dengan menggunakan 
relatif lama, maka jika hal tersebutterus- perahu besar (Leppa) serta dalam kegiatan 
menerus terjadi lambat laun akan mengalami melaut ini terdapat beberapa pantangan 
kepunahan. yang harus dipatuhi. Sasakai yaitu kebasaan 

Kepunahan ini akan menjadi melaut menggunakan beberapa perahu yang 
masalah yang serius jika tidak di tangani. dilaksanakan selama beberapa bulan 
Masyarakat mempunyai peran penting dalam dengan wilayah jelajahnya antar pulau (Utina 
penanganan masalah kepunahan satwa 2011). 
ataupun flora. Kebudayaan lokal berperan Beberapa pantangan yang harus 
aktif dalam penyelamatan sumber daya dipatuhi oleh masyarakat baik keluarga yang 
kelautan. kebudayaan lokal ataupun kearifan ditinggal ataupun yang sedang melaut 
lokal memberi sumbangsih terhadap upaya diantaranya adalah, membuang ke perairan 
pelestarian sumber daya menuju sumber laut: air cucian teripang, arang kayu atau abu 
daya yang berkelanjutan. Salah satu contoh dapur, puntung rokok, air cabe, dan juga 
masyarakat yang menerapkan sistem larangan mencuci peralatan memasak di 
kearifan lokal sebagai upaya untuk laut. Selain itu bentuk pantangan yang lain 
pengadaan semberdaya yang berkelanjutan adalah larangan untuk membunuh penyu dan 
adalah suku bajo. Salah satu bentuk tradisi mendekati terumbu karang, karena mereka 
yang dilakukan suku bajo adalah Mamia menganggap bahwa gugusan terumbu 
Kadialo. Tradisi ini berupa pengelompokan karang adalah tempat bersemayam para 
orang pada saat melaut yang terdiri atas tiga leluhur. Sedangkan penyu dipercaya banyak 
kelompok yaitu, palilibu, bapongka, dan membatu masyarakat yang mengalami 
sasakai. Palilibu adalah kebiasaan melaut musibah sehingga dilarang untuk 
dengan menggunakan soppe yang digerakan membunuhnya. 

Pola pikir yang ada pada 
masyarakat bajo merupakan suatu 
kecerdasan ekologis dimana membuang 
sampah atau limbah ke perairan dapat 
menyebabkan kerusakan pada ekosistem 
lamun dan terumbu karang. Pantangan 
Mamia Kadialo ini merupakan upaya 
pemanfaatan sumber daya laut dalam jangka 
waktu tertentu. Larangan perburuan penyu 
dan mendekati gugusan karang guna untuk 
pelestarian dan mendukung eksistensi 
ekosistem perairan tersebut. 

Jumlah Cetacea yang semakin 
menurun diduga karena adanya pencemaran 
di lingkungan perairan, dapat dikatakan jalur 
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Beberapa pantangan yang harus dipatuhi 
oleh masyarakat baik keluarga yang 
ditinggal ataupun yang sedang melaut 
diantaranya adalah, membuang ke 

perairan laut: air cucian teripang, arang 
kayu atau abu dapur, puntung rokok, air 

cabe, dan juga larangan mencuci peralatan 
memasak di laut.

“

“
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migrasi paus ataupun lumba-lumba tercemar kebijakan lokal ini salah satu cara yang efektif 
oleh limbah. Keberadaan limbah sangat untuk melestarikan keberadaan sumber daya 
mengganggu pola mingrasi Cetacea. Salah laut supaya teteap berkelanjutan. 
satu tujuan Cetacea melakukan migrasi 
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dilakukan dengan implementasi kebijakan-
Kontributor:

kebijakan lokal yang terdapat didaerah 
Naila Khuril Aini

masing-masing. Kebijakan-kebijakan lokal 
(Departemen Manajemen Sumber Daya 

umumnya dilaksanakan secara turun-temurun 
Perairan, Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan 

dan sudah menjadi bagian dari kehidupan 
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masyarakat tersebut. Kearifan lokal atau 

Saat berada di sebuah kapal pesiar, “Ayo sekarang 
presiden Indonesia (Gus Dur pastinya), presiden kamu nyebur ke laut dan 
AS dan perdana menteri Jepang saling berenang keliling kapal 
memamerkan kebolehan tentara masing-masing. sampai 100 kali,” kata Gus 

Presiden AS bilang tentaranya bisa Dur kepada anggota Benser 
mengelilingi kapal 10 kali tanpa berhenti, dan tadi dengan penuh percaya 
langsung dibuktikan, ternyata benar. Perdana diri. 
Menteri Jepang malah bilang tentaranya bisa “Mana mungkin 
menglilingi kapal selama 25 kali. Ia panggil salah Gus, saya masak disuruh berenang mengelilingi 
seorang prajurit untuk terjun ke laut berenang kapal sebesar ini, saya tidak mau Gus," kata 
mengelilingi kapal 25 kali dan... luar biasa, anggota Banser. “Gila apa..!” tambahnya 
ternyata ia bisa. menggerutu sambil lalu. 

Gus Dur hampir-hampir dipermalukan "Ya sudah kalau begitu kamu balik ke 
dalam perdebatan itu. Prajurit AS dan Jepang tempat," kata Gus Dur dan angota Banser tadi 
benar-benar pemberani. Untung Gus Dur segera balik ke tempatnya semula. Gus Dur lalu 
punya ide. Dipangilnya seorang angota Banser mendekati dua pimpinan negara adidaya itu. 
NU yang kebetulan ikut. "Tuh kan bapak-bapak, sekarang tentara 

“Ini bapak-bapak, dia seorang anggota siapa yang lebih berani coba? Pasti lebih 
Banser NU. Dia bukan tentara, dan tidak pernah 

berani tentara saya. Lha wong perintah mengikuti latihan militer resmi. Dia akan saya 
presidennya aja tidak dipatuhi??" kata Gus suruh berenang 100 kali," kata Gus Dur sambil 
Dur sambil duduk dan menepuk-nepukkan menepuk-nepuk pundak anggota Banser. 
tangan kanan ke pahanya. (anam)Presiden AS dan perdana menteri Jepang 

melongo. Sumber: NU Online (nu.or.id)

Humor Santri Hebatnya Banser



Memang sudah fitrahnya Allah dewasa (akil baligh). 
menciptakan manusia itu berbeda-beda. Bersuku- Jika berbicara tentang mahasiswa, maka 
suku itu sudah sunnatullah, disebutkan dalam tidak diragukan lagi kelompok ini masuk dalam 
firmanNya yang mulia. Setiap diri unik, tidak ada jenis manusia dewasa dengan pendidikannya yang 
yang tidak menarik. Jumlah kromosom sama, (seharusnya) bersifat andragogi. Dalam andragogi, 
susunannya beda. salah satu paham yang diusung adalah 
Tapi tetap saja, hanya ada dua jenis manusia di humanisme, yang menitikberatkan pada 
muka bumi ini. Manusia yang masih anak-anak pendidikan dengan tujuan memanusiakan 
dan manusia dewasa, atau akil baligh. Itu kalau manusia. 
dilihat dari sisi agama. Namun ketika dunia Hal yang menarik di sini adalah, jika 
semakin sekuler dan (katanya) tidak boleh bawa- pada teori yang dirumuskan oleh ahli tanpa 
bawa agama dalam forum ilmiah, mau tidak mau sangkut paut agama saja bisa mengusung konsep 
pembagian jenis manusia itu jadi sesuka orang kemanusiaan, maka bagaimana dengan umat 
yang mengatakannya saja. Ada ahli yang Islam yang jelas-jelas dalam agamanya sangat 
mengatakan jenis manusia itu adalah anak-anak, peduli kemanusiaan? Sudahkah kita, mahasiswa, 
remaja awal, remaja akhir, dewasa, dan tua. Atau khususnya mahasiswa muslim yang digolongkan 
yang paling populer adalah, anak-anak, remaja, sebagai manusia dewasa telah benar-benar 
dan dewasa, dimana remaja dipandang sebagai menjalankan petuah agama untuk memanusiakan 
masa peralihan, dan karenanya wajar-wajar saja manusia? Apakah kita sudah bisa menjamin 
jika manusia jenis ini melakukan hal-hal yang bahwa niat kita berada di perguruan tinggi dan 
'nakal'. cita-cita yang sedang kita usahakan melalui kuliah 

Namun menariknya, meski jenis manusia adalah dalam rangka memanusiakan manusia? 
sudah terbagi banyak, para ahli hanya Kalau mau sedikit menggelitiki diri sendiri, harus 
‘memfatwakan’ dua jenis pendidikan bagi kita akui bahwa terdapat pernyataan seperti: 
manusia: pedagogi dan andragogi. Pedagogi “Bukankah koruptor, pemimpin yang tidak adil, 
adalah teknik pendidikan bagi anak-anak, dan dan tokoh ‘antagonis’ lainnya dulunya adalah juga 
tentu sangat berbeda dengan andragogi yang berstatus mahasiswa?”
merupakan teknik pendidikan bagi orang dewasa. Semoga kita terhindar dari tidak tepatnya niat 
Sampai disini kita bisa menyimpulkan bahwa selama kita belajar di sini. aamiin.
sebenarnya, pembagian jenis manusia itu kembali 
lagi ke dalam aturan agama: anak-anak dan Kontributor: Redaksi KMNU IPB
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