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KATA PENGANTAR

P

uji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt,
karena dengan izin dan petunjuknya jualah
sehingga penulis dapat menulis buku ini dengan
judul: Perahu Pinisi Membelah Ombak Mengarungi
Samudra. Perahu Pinisi merupakan kapal layar tradisional
khas asal Indonesia, yang berasal dari Suku Bugis dan Suku
Makassar di Sulawesi Selatan tepatnya dari Kecamatan
Bontobahari Kabupaten Bulukumba. Kapal ini umumnya
memiliki dua tiang layar utama dan tujuh buah layar, yaitu
tiga di ujung depan, dua di depan, dan dua di belakang;
beberapa tahun yang lalu umumnya dipakai untuk
pengangkutan barang antarpulau, akan tetapi dalam
perkembangan beberapa tahun terakhir banyak dijadikan
sebagai kapal pesiar yang mewah. Dua tiang layar utama
tersebut berdasarkan dua kalimat syahadat dan tujuah buah
layar merupakan banyak ayat dari surah Al-Fatihah. Pinisi
merupakan suatu kapal layar yang memakai jenis layar
sekunar, dengan dua tiang dan tujuh helai layar, juga
mempunyai makna bahwa nenek moyang bangsa Indonesia
mampu mengarungi tujuh samudera besar di dunia.
Buku ini sengaja ditulis untuk lebih memperkenalkan
perahu pinisi yang diproduksi oleh Panrita Lopi di
kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba, dan sudah
ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak
benda, Hal ini penting dilakukan agar masyarakat Indonesia
lebih memahami keberadaan perahu pinisi sebagai sebuah
budaya bangsa yang dilestarikan, dan dikembangkan.
Buku ini muncul karena adanya dukungan
pembiayaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi, melalui skema pembiayaan Penelitian
Terapan Unggulan Perguruan Tinggi. Oleh karena itu pada
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kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada:
1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan
Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan
Reset dan Teknologi Republik Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor
Universitas
Muhammadiyah
Makassar,
yang
memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan
penelitian dan penulisan.
3. Bapak Dr. Ir. Abubakar Idham, MP, selaku ketua
LP3M bersama staf LP3M Universitas Muhammadiyah
Makassar, atas segala dukungan dalam pelaksanaan
penelitian dan penulisan buku ini.
4. Bapak Dr. H. A. Jam’an, M.Si., selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar
5. Para Narasumber penelitian yaitu Bapak H. Abdullah,
Bapak H. Galla, Bapak Abd. Samad, Bapak Andi
Azwar, Bapak Badulu, Bapak Ilham, Bapak H.
Arifuddin, Ibu Hj. Kartini, Ibu Andi Eryanti, S.E,
Bapak Asdar, dan Bapak Syamsuriadi, atas segala
informasi dan dukungannya.
6. Seluruh rekan-rekan yang membantu dan memberikan
dukungan yang tidak sempat penulis sebut namanya
satu per satu, sehingga buku ini dapat diselesaikan.
Buku ini merupakan Edisi Pertama, dan diharapkan
Edisi kedua terbit pada tahun 2022 yang akan datang dengan
penambahan dua sampai tiga bab. Oleh karena Pada
kesempatan ini pula penulis mengharapkan masukan dan
kritik yang sifatnya membangun demi penyempurnaan buku
ini pada edisi kedua pada tahun yang akan datang.
.
Makassar, Oktober 2021
Penulis
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BAB I.
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

I

ndonesia merupakan Negara Kepulauan terluas di
dunia yang terdiri atas lebih dari 17.504 pulau dengan
13.466 pulau telah diberi nama. Sebanyak 92 pulau

terluar sebagai garis pangkal wilayah perairan Indonesia ke
arah laut lepas telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa
Bangsa. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181
km dan terletak pada posisi sangat strategis antara Benua
Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik. Luas
daratan mencapai sekitar 2.012.402 km2 dan laut sekitar 5,8
juta km2 (75,7%), yang terdiri 2.012.392 km2 Perairan
Pedalaman, 0,3 juta km2 Laut Teritorial, dan 2,7 juta km2
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), (Kementerian Kelautan
dan Perikanan, 2020).
Apabila
lingkungan,

ditinjau dari aspek ekonomi dan

sosial-budaya,

hukum

dan

keamanan,

Indonesia, sebagai Negara Kepulauan yang memiliki laut
yang luas dan garis pantai yang panjang, sektor maritim
dan kelautan menjadi sangat strategis bagi Meskipun
demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang

2
mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor
daratan, (Dewan Kelautan Indonesia. 2012; Aji Sularso,
2014).
Era Pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan
visi

pembangunan

“Terwujudnya

Indonesia

yang

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong

Royong”

memberikan

harapan

dan

mengembalikan semangat untuk membangun maritim
dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam kelautan.
Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut diturunkan misi:
(1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga
kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi
dengan mengamankan sumber

daya maritim,

dan

mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara
Kepulauan;

(2)

Mewujudkan

masyarakat

maju,

berkesinambungan dan demokratis berlandaskan negara
hukum; (3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan
memperkuat jati diri sebagai bangsa maritim; (4)
Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang
tinggi, maju dan sejahtera; (5)

Mewujudkan

bangsa

yang berdaya saing, (6) Mewujudkan Indonesia menjadi
negara maritim yang mandiri maju, kuat dan berbasiskan
kepentingan nasional; dan (7) Mewujudkan masyarakat
yang berkepribadian dalam kebudayaan. Tiga dari tujuh
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misi tersebut berhubungan dengan maritim dan posisi
Indonesia sebagai Negara Kepulauan.
Budaya maritim menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari kehidupan sebagai masyarakat Indonesia.
Para nelayan dan masyarakat pesisir, misalnya, memiliki
kearifan lokal dalam mengelola dan memanfaatkan
sumberdaya

laut,

sehingga

keberlanjutan

sumber

kehidupan mereka tetap terjamin hingga ke anak cucu.
Salah satu bukti warisan budaya sebagai bangsa pelaut
yang hingga kini masih ada adalah Kapal Pinisi, (Nasution
at.al., 2005).
Laut, pesisir, dan sungai merupakan urat nadi yang
menjadi kekuatan bangsa ini sejak dulu. Di tiga wilayah ini
pelabuhan-pelabuhan besar dibangun yang diramaikan
dengan aktivitas pedagang dari berbagai pulau di
Nusantara dan dari belahan dunia. Hal itu membuat
perekonomian dan peradaban maju dan berkembang.
Kemampuan mengelola maritim itu disadari oleh Belanda,
karena itu Belanda mendesak pribumi menjauhi laut
menuju daratan hingga pegunungan. Sejak itu pertanian
daratan menjadi berkembang.
Dengan kondisi geografis yang sebagian besar
terdiri dari laut, maka memungkinkan tumbuh dan

4
berkembangnya usaha perikanan, dan wisata laut. Di
Indonesia tidak banyak suku yang intim dengan kehidupan
perahu dan laut, seperti masyarakat Sulawesi Selatan yang
lazim dikenal dengan orang Bugis dan Makassar. Perahuperahu yang menjadi sarana angkutan laut mereka lebih
dikenal dengan nama perahu Bugis. Sejak berabad-abad
yang lalu telah mengarungi nusantara, menguasai pelayaran
antara pulau. Bahkan pada zaman keemasan kerajaan Gowa
pada abad XVI dan XVII, perahu-perahu ini telah sampai ke
Srilangka, Philipina, Kamboja sampai ke pantai Australia
Utara ( Pelly, 1975).
Sejarah kebaharian Suku Bugis, Makassar dan
Mandar berkaitan dengan perkembangan perahu sejak
adanya cikal bakal perahu sampai terciptanya perahu pinisi
dalam konteks kebaharian di tanah air. Industri perahu
merupakan bagian dari industri pedesaan. Peranannya dalam
memacu perkembangan desa pantai tidak bisa diabaikan,
khususnya dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan
ekonomi regional. Salah satu bentuk industri pedesaan itu
adalah industri pembuatan perahu. Orang-orang Bugis
membuat perahu untuk keperluan angkutan antar pulau,
sebagai alat transportasi untuk merantau dan keperluan
menangkap ikan. Perahu tersebut sekaligus telah menjadi
simbol budaya maritim mereka.
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Sungguh sangat menarik bahwa perahu tersebut,
ternyata dibuat oleh ahli-ahli perahu yang berasal dari Tanah
Lemo dan desa Ara di Sulawesi Selatan. Kepandaian mereka
dalam membuat perahu telah diwariskan secara turun
temurun sampai saat sekarang ini. Potensi ekonomi rakyat
yang masih sangat sederhana terutama sistem peralatan dan
teknik pembuatannya, memerlukan sesuatu penemuan baru
dalam menunjang peningkatan produksi. Dari hal tersebut
diharapkan menjadi pangkal terjadinya perubahan sosial dan
ekonomi rakyat.
Kepandain panrita lopi yang ada di Desa dan
Kelurahan Tana Lemo mereka dalam membuat perahu,
ditandai

dengan

peristiwa

kebaharian

internasional.

Peristiwa tersebut antara lain: (1) pelayaran perahu pinisi
Nusantara ke Vancouver Canada tahun 1986, dengan tujuan
promosi budaya (2) pelayaran perahu paddewakang dari
Makassar ke Darwin Australia tahun 1988 di bawah sponsor
Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan museum ilmu
dan seni Darwin, (3) peristiwa pelayaran perahu pinisi
Amanna Gappa ke Madagaskar tahun 1991, dengan tujuan
selain untuk membuktikan bahwa perahu pinisi layak
samudra juga sekaligus untuk membuktikan mobilitas
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warga suku Bugis Makassar ke Madagaskar beberapa tahun
silam, (Syahrul Amar, 2013)
Perahu pinisi merupakan sebuah warisan budaya
nenek moyang bangsa Indonesia yang mencirikan identitas
bangsa ini sebagai bangsa bahari. Melalui tangan para ahli
perahu (panrita lopi), perahu pinisi telah menjadi simbol
kebanggaan tidak hanya untuk masyarakat Provinsi
Sulawesi Selatan tetapi sudah menjadi kebanggan bangsa
Indonesia. Perahu pinisi sebagai karya anak bangsa kini
telah mendapat pengakuan dari dunia internasional.
Terdapat berbagai jenis perahu yang dipergunakan
orang Bugis-Makassar sejak dahulu, yang kesemuanya
dibuat oleh komunitas panrita lopi dari Kecamatan Bonto
Bahari Kabupaten Bulukumba. Bahkan lebih jauh dari itu
mereka telah berlayar sampai ke Srilangka, Madagaskar,
Philipina dan Australia Utara untuk berdagang (M.A.
Saenong 2013).
Tantangan utama dihadapi oleh Panrita lopi di
Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba dewasa ini
adalah ketersediaan bahan baku kayu dalam memproduksi
perahu pinisi. Hasil survey pendahuluan menunjukkan
bahwa kayu yang dibutuhkan untuk memproduksi Perahu
Pinisi umumnya sudah tidak tersedia di Kabupaten
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Bulukumba, melainkan di datangkan dari Provinsi Sulawesi
Tenggara, dan Kalimantan.
Tantangan kedua yang dihadapi adalah keberlanjutan
tenaga ahli perahu (panrita lopi), hal ini perlu dicermati
mengingat, beberapa tenaga terdidik di daerah itu, tidak
ingin lagi bekerja sebagai panrita lopi. Tantangan
selanjutnya adalah masalah manajemen. Oleh karena
pemasaran perahu pinisi sudah bersifat global, maka tentu
para

pengusaha

perahu

pinisi,

perlu

pengetahuan

manajemen yang cukup terutama menyangkut masalah
ekspor impor.
Industri perahu pinisi yang dikembangkan di
Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba adalah
sebuah industri yang padat karya. Disamping banyak
melibatkan tenaga kerja industri perahu Pinisi yang ada juga
merupakan

warisan

budaya

nusantara

yang

perlu

dilestarikan. Oleh karena itu menarik untuk mengkaji
tentang pengembangan industri perahu pinisi sebagai
sebuah industri kreatif yang padat karya, sarat dengan nilainilai budaya lokal di Kabupaten Bulukumba.
Jadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah:
(1) bagaimana proses pembuatan perahu Pinisi yang
dilakukan oleh panrita lopi di Kabupaten Bulukumba? (2)
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bagaimana mengatasi kelangkaan bahan baku kayu dalam
pembuatan perahu pinisi di Kabupaten Bulukumba? (3)
bagaimana mendidik para pemuda-pemuda di Kabupaten
Bulukumba sehingga mereka tetapi menjadi panrita lopi?
serta

(4)

bagaimana

keberlanjutan

industri

model
perahu

pengembangan
pinisi

di

dan

Kabupaten

Bulukumba?
Oleh karena itu tujuan khusus penelitian ini adalah:
(1)

mengidentifikasi

jenis-jenis

perahu

yang

biasa

dihasilkan oleh Panrita lopi dan proses pembuatan perahu
pinisi yang dilakukan oleh panrita lopi di Kabupaten
Bulukumba, (2) mengidentifikasi dan menganalisis cara
mengatasi kelangkaan bahan baku kayu dalam pembuatan
perahu

pinisi

di

Kabupaten

mengidentifikasi dan menganalisis
pemuda-pemuda

Bulukumba,

(3)

sistem pengkaderan

di Kabupaten Bulukumba sehingga

mereka tetapi menjadi panrita lopi, (4) merumuskan model
pengembangan dan rencana keberlanjutan usaha industri
perahu Pinisi di Kabupaten Bulukumba.
Perahu Pinisi yang dihasilkan oleh panrita lopi,
adalah sebuah industri yang padat karya dalam arti bahwa,
proses pembuatan perahu pinisi melibatkan banyak tenaga
kerja. Disamping itu perahu pinisi yang diproduksi oleh
Panrita Lopi di Kabupaten Bulukumba sudah ditetapkan
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oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia tak benda,
atau intangible cultural heritage of humanity. Oleh karena
penelitian tentang industri perahu pinisi di Kabupaten
Bulukumba penting untuk dilakukan demi pengembangan
dan keberlangsungan industri perahu pinisi dimasa yang
akan datang.
B. Urgensi Penelitian
Perahu Pinisi adalah sebuah perahu layar kebanggaan
masyarakat Sulawesi Selatan. Tak hanya itu, Perahu Pinisi
juga merupakan perahu kebanggaan bangsa Indonesia.
Ketenaran dan ketangguhan perahu ini sudah terdengar di
seluruh dunia. Sudah sejak sekitar abad ke-14, Perahu Pinisi
sudah berlayar dan menjelajah samudera di seluruh dunia.
Perahu Pinisi merupakan perahu yang istimewa.
Perahu

ini

dibuat

oleh

tangan-tangan

ahli

tanpa

menggunakan bantuan peralatan modern. Seluruh bagian
perahunya

terbuat

dari

kayu

dan

dirangkai

tanpa

menggunakan paku. Meskipun demikian, Perahu Pinisi
telah membuktikan keistimewaannya dengan menaklukkan
samudera-samudera dan menjelajah negara-negara di dunia.
Walaupun terbuat dari kayu, perahu ini mampu bertahan
dari terjangan ombak dan badai di lautan lepas. Perahu
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Pinisi adalah satu-satunya perahu kayu besar dari sejarah
lampau yang masih diproduksi sampai sekarang.
Perahu Pinisi yang dihasilkan oleh panrita lopi di
Kabupaten Bulukumba adalah sebuah industri yang padat
karya dalam arti bahwa dalam proses pembuatan perahu
pinisi melibatkan banyak tenaga kerja. Disamping itu
Perahu Pinisi yang diproduksi oleh Panrita Lopi di
Kabupaten Bulukumba sudah ditetapkan oleh UNESCO
sebagai warisan budaya dunia tak benda, atau Intangible
Cultural Heritage of Humanity. Oleh karena penelitian
tentang industri perahu pinisi di Kabupaten Bulukumba
penting untuk dilakukan demi keberlangsungan dan
pengembangan industri perahu pinisi di masa yang akan
datang.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Produksi

P

erkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
dewasa ini, telah mengubah cara manusia untuk
berkomunikasi, hidup dan bekerja.

Pesatnya

perubahan teknologi ditopang pula oleh perkembangan
jaringan komunikasi dan komputer yang memungkinkan
perusahaan dewasa ini untuk bereaksi dengan cepat terhadap
pembaharuan dan perubahan-perubahan yang dikehendaki,

(Heizer and B. Render, 2014).
Kegiatan membuat barang dan jasa terjadi di semua
sektor organisasi. Kegiatan produksi membuat barang
sangat terlihat pada perusahaan manufaktur. Kita dapat
melihat dengan jelas membuat barang nyata seperti: Lemari,
terigu, Kapal, Mobil, TV dan lain-lain. Sedangkan pada
organisasi lain yang tidak memproduksi barang nyata,
fungsi produksi/operasi
Bahkan

seringkali

mungkin tidak terlalu terlihat.

disembunyikan

dari

masyarakat.

Misalnya jasa transportasi, transaksi yang terjadi di bank,
dan bahkan perguruan tinggi. Dalam pengertian yang lebih
luas produksi berkaitan dengan produksi barang dan jasa.

12
Setiap hari

kita

menjumpai barang

atau

jasa yang

melimpah, semuanya dihasilkan, (Buffa and Sarin. 1989).
Revolusi industri adalah inti dari substitusi tenaga
manusia. dengan tenaga mesin. Daya pendorong yang besar
pada revolusi ini diberikan oleh Mesin uap oleh James Watt
pada tahun 1764, yang merupakan sumber utama tenaga
mesin penggerak untuk pertanian dan pabrik. Revolusi
industri selanjutnya dipercepat pada akhir tahun 1800-an
dengan perkembangan mesin berbahan bakar dan listrik.
Pada awal abad ini dikembangkan konsep produksi massal,
tetapi sampai perang dunia I, ketika terjadi permintaan yang
banyak pada industri di Amerika Serikat konsep ini tidak
mencapai penggunaan yang meluas. Abad pemasaran
massal melanjutkan tekanan untuk otomatisasi dan produksi
volume besar. Bagaimanapun juga lingkungan kita dewasa
ini memasuki masa pasca industri, yang ditandai dengan
pergeseran ke jasa ekonomi dan perhatian yang lebih besar
pada lingkungan sosial dan alam, (Schoede, 1989).
Kajian Ilmiah Tentang Pekerjaan
Kajian ilmiah tentang pekerjaan didasarkan pada
catatan bahwa metode ilmiah dapat digunakan untuk
mengkaji kerja sebagai sistem fisik dan alamiah. Pemikiran
ini bertujuan untuk menemukan metode terbaik tentang
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kerja dengan menggunakan pendekatan ilmiah berikut: (1)
pengamatan metode kerja saat ini (2) pengembangan metode
yang diperbaharui melalui analisis dan pengukuran ilmiah
(3) pelatihan tenaga kerja dengan metode yang baru dan (4)
melanjutkan umpan balik dan manajemen proses kerja.
Gagasan ini mula-mula dikembangkan oleh Frederick W.
Taylor pada tahun 1911 kemudian diperbaharui oleh Frank
dan Lilian Gilberth di awal tahun 1900an. Kajian ilmiah
tentang kerja terjadi karena tekanan dari serikat buruh,
pekerja dan akademisi. Pada beberapa kasus tekanan ini
telah dibenarkan karena kesalahan penerapan pendekatan
atau digunakan sebagai kampanye percepatan oleh
manajemen, (Handoko. 1993)

Hubungan Antar Manusia
Pergeseran hubungan antar manusia menyoroti
pentingnya motivasi dan unsur manusia pada rancangan
kerja. Elton Mayo dan kawan-kawan mengembangkan garis
pemikiran ini pada tahun 1930-an di Western Electric.
Kajian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja termasuk
lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja teknis
merupakan elemen yang sangat penting pada perbaikan
produktivitas. Hal ini menghasilkan sikap yang tidak
berlebih lebihan dari sekolah manajememen ilmiah yang
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lebih menekankan pada aspek teknis rancangan kerja. Cara
berfikir sekelompok orang tentang

hubungan antar

manusia, sekarang dikenal metode dengan potensi yang
besar

untuk

memanusiawikan

tempat

kerja

dan

memperbaiki produktivitas, (Akhmad, 2019).
Model keputusan dapat digunakan untuk menyajikan
sistem . yang produktif dalam bentuk matematis. Sebuah
model keputusan diekspresikan dalam bentuk pengukuran
prestasi, kendala dan variabel keputusan. Manfaat dari
model seperti ini adalah untuk menemukan nilai yang
optimum dari

variabel-variabel

keputusan yang

memperbaiki prestasi sistem dengan kendala yang
dalam

penerapannya.

membantu manajemen

Selanjutnya

model

ini

ada
dapat

dalam pengambilan keputusan.

Penggunaan pertama dari pendekatan ini terlaksana pada
tahun 1915 ketika F.W. Haris mengembangkan

rumus

kuantitas pemesanan yang ekonomis (Economical Order
Quantity) untuk manajemen persedian. Pada Tahun 1916
dikembangkan Model Penjadwalan Gantt Chart oleh H.
Gantt. Pada tahun 1931 Shewhart mengembangkan model
keputusan kuantitatif untuk pemakaian pada pengendalian
mutu kerja secara statistik. Pada tahun 1943 dikembangkan
Model Linear programming dan Net Work Palanning. Pada
tahun 1951 George Dantzing mengembangkan metode
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simpleks dari program linear, yang memungkinkan cara
pemecahan seluruh kelas model matematis. Pada tahun
1950 perkembangan model simulasi komputer memberikan
sumbangan yang besar pada kajian dan analisis operasi.
Sejak tahun 1950-an penggunaan berbagai model keputusan
meluas secara hebat.
Penggunaan
merubah

komputer secara dramatis telah

bidang manajemen

operasi sejak komputer

diperkenalkan ke dalam bisnis pada tahun 1950-an.
Hampir semua operasi manufaktur sekarang menggunakan
komputer untuk mengolah data persediaan, penjadwalan
produksi, pengendalian mutu, dan sistem biaya. Sebagai
tambahan bahwa komputer telah digunakan secara meluas
pada berbagai kantor dan pada semua bentuk operasi jasa.
Dewasa ini

penggunaan

komputer

merupakan bagian yang sangat

penting

secara efektif
dari bidang

manajemen operasional.

Fungsi Produksi
Heizer

dan Render (2014) mengatakan terdapat

empat fungsi terpenting dalam produksi dan operasi adalah:
1. Proses pengolahan, merupakan metode atau teknik yang
digunakan untuk mengolah masukan (input). Proses
operasi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan
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dengan menggunakan peralatan, sehingga input dapat
diubah menjadi keluaran berupa barang atau jasa untuk
dijual kepada

pelanggan yang memungkinkan

perusahaan untuk memperoleh keuntungan

atau

manfaat yang diharapkan.
2. Jasa-jasa

penunjang,

merupakan

sarana

berupa

pengorganisaasian yang perlu dijalankan, sehingga
proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif
dan efisien. Jasa-jasa penunjang pelayanan operasi
dapat berupa; (a) desain produk (b) teknologi berupa
peralatan yang digunakan, bahan yang diolah, cara
pengolahan yang lebih sederhana dan kualitas produk
yang dihasilkan lebih baik (c) cara penggunaan sumber
daya sehingga dapat meminimumkan biaya produksi
dan (d) Cara penggunaan sumberdaya-sumberdaya
dimana mesin, peralatan serta tenaga kerja dan bahanbahan perlu diupayakan agar dapat dipergunakan lebih
optimal

dalam hal ini perlu dilakukan studi kerja,

manajemen bahan dan riset operasional.
3.

Perencanaan, merupakan penetapan keterkaitan dan
pengorganisasian dari kegiatan operasi yang akan
dilaksanakan dalam suatu dasar waktu atau periode
tertentu.

Perencanaan

yang

dilakukan

dalam

hubungannya dengan fungsi operasi adalah meliputi;

17
(a) Perencanaan

proses

produksi (b) Perencanaan

persediaan dan pengadaan (c) Perencanaan mutu (d)
Perencanaan

penggunaan

kapasitas

mesin

(e)

Perencanaan pemanfaatan sumber daya manusia.
4. Pengendalian dan pengawasan , merupakan fungsi
untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan
yang direncanakan sehingga maksud dan tujuan untuk
penggunaan dan pengelolaan masukan (input) pada
kenyataannya

dapat

dilaksanakan.

Kegiatan

pengendalian

yang dilakukan pada fungsi operasi

antara lain; (a) pengendalian operasi (b) pengendalian
dan pengawasan

persediaan

(c) pengendalian dan

pengawasan mutu dan (d)

pengendalian dan

pengawasan biaya.

Tipe-Tipe Sistem Produksi
Buffa dan Sarin (2011) menggolongkan tipe sistem
produksi dalam tiga kelompok yaitu sistem produksi
berdasarkan

produk,

proses,

dan

sistem

produksi

berdasarkan sediaan atau pesanan.

a. Sistem produksi berdasarkan produk
Sistem produksi untuk produk-produk khusus harus
fleksibel, sistem ini harus mampu memproduksi barang
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menurut spesifikasi pelanggan. Contoh dalam subuah
bengkel mesin, kita dapat menjumpai berbagai mesin
giling, bagian bubut, bagian bor dan sebagainya. Arus
barang yang diproses dalam sistem produksi ini
ditentukan oleh persyaratan produk individual, sehingga
arus proses dapat berubah-ubah sesuai dengan
spesifikasi produk.
Sifat permintaan terhadap sistem produksi semacam ini
menghasilkan permintaan yang terputus-putus atas
fasilitas sistem, dan masing-masing komponen mengalir
dari satu proses ke proses berikutnya secara terputusputus.

Jadi

sistem

berdasarkan

proses

dengan

permintaan terputus-putus harus fleksibel sesuai dengan
tuntutan produk dan setiap bagian juga digunakan
secara terputus-putus.

b. Sistem produksi berdasarkan proses
Sifat permintaan terhadap sistem produksi semacam ini,
menghasilkan produk

standar dalam volume besar,

sehingga mengakibatkan penggunaan fasilitas secara
kontinyu. Alirab barang juga mengalir secara kontinyu
seperti pada pabrik semen, pabrik gula pasir dan lainlain. Karena persyaratan volume tinggi dari sistem ini,
maka peralatan pemrosesan khusus dan sistem produksi
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dapat diterima sebagai strategi sistem produksi. Proses
ditata menurut urutan yang dibutuhkan dan keseluruhan
sistem diintegrasikan untuk satu kegunaan seperti
sebuah mesin raksasa. Dalam kondisi, ekstrim
permintaan tinggi akan produk standar, maka proses
produksi diintegrasikan dan memanfaatkan mekanisasi
dan otomatisasi untuk mencapai standardisasi dan biaya
rendah.

c. Produksi untuk sediaan atau pesanan
Kita mungkin memutuskan untuk hanya memproduksi
dalam memenuhi pesanan karena

alasan-alasan

tertentu, meskipun kita dapat saja memproduksi untuk
disimpan

dalam

sediaan.

Contoh

kebijaksanaan

produksi hanya untuk pesanan dapat menawarkan
fleksibilitas desain produk

kepada pelanggan,

kebijaksanaan ini juga menimbulkan resiko yang terkait
dengan menyimpan sediaan serta memungkinkan
pengendalian lebih ketat untuk mutu dan sebagainya. Di
pihak lain kita dapat juga menerapkan kebijaksanaan
produksi untuk sediaan dengan produk yang sama
katanya, misalnya untuk menawarkan layanan yang
lebih baik dari segi ketersediaan produk, mengurangi
biaya variabel, dan meningkatkan bagian pasar dengan
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menyediakan barang ketika pelanggan merasakan
kebutuhan untuk membeli.
Struktur industri merupakan salah satu topik bahasan
yang

penting

dalam

analisis

mengenai

sistem

perekonomian, karena kedekatan hubungannya dengan
masalah dinamika perusahaan dan dinamika pasar (Fan,
et.al., 2004). Suatu industri perlu mendapatkan pasokan
input yang terus menerus dan dari proses pengolahan yang
dilakukan terhadap input tersebut selanjutnya akan
dihasilkan output. Suatu industri juga dapat tumbuh dan
berkembang, tetapi sebaliknya industri tersebut juga dapat
mengalami penurunan dan bahkan kematian. Suatu industri
juga memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan
demi mempertahankan kehidupannya (Todaro and Smith
2009; Tambunan, 2010). Dalam menjalankan aktivitasnya,
suatu unit industri senantiasa berada pada suatu sistem yang
terdiri atas: (1) pasar, (2) pemasok dan konsumen, serta (3)
keuangan, (Jhingan, 2000; Poque and Sgont, 1978),
(Kwasnicki dan Kwasnicka, 2012).

B. Kondisi Industri Perkapalan Dalam Negeri
Secara geografis, Indonesia sebagai negara kepulauan
terbesar di dunia terletak di posisi yang sangat strategis
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karena berada diantara dua samudera yaitu Samudera Hindia
dan Samudera Pasifik yang merupakan jalur perdagangan
antar negara Asia- Pasifik di mana sekitar 70 persen
perdagangan dunia berlangsung di sana. Dengan garis pantai
terpanjang di dunia Indonesia seharusnya memiliki potensi
yang sangat besar untuk masuk dalam persaingan industri
perkapalan dunia khususnya industri galangan kapal.
Namun pada kenyataannya, industri perkapalan di Indonesia
masih sulit bersaing di pasar internasional. Industri galangan
kapal adalah industri yang padat karya, padat modal, dan
padat teknologi (Ma'ruf, 2010). Terdapat beberapa
permasalahan terkait industri galangan kapal di Indonesia
menurut BKI (Biro Klasifikasi Indonesia, 2015), antara lain:
(1) Kapasitas dan produktivitas galangan nasional masih
rendah, (2) Fasilitas dan peralatan di banyak galangan kapal
sudah tua, (3) Harga kapal buatan galangan dalam negeri
relatif lebih mahal 10 hingga 30 persen, (4) Lemahnya
dukungan perbankan local, dan (5) Sekitar 70 hingga 80
persen komponen dan material kapal masih harus diimpor.
Industri perkapalan yang padat karya, padat modal
dan padat teknologi, memerlukan penanganan dan perhatian
yang serius dari pemerintah agar mampu berkembang dan
memiliki daya saing. “Bagi Indonesia, sektor maritim bukan
hanya berfungsi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi,
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tetapi lebih dari itu, sebagai simbol kekuatan dan kedaulatan
negara, Lebih lanjut, sektor ini mempunyai peran penting
untuk menyatukan wilayah yang tersebar di Indonesia. Oleh
sebab itu, industri galangan kapal sebagai manifestasi dari
cita-cita tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab
yang sangat besar agar kepentingan negara dalam rangka
mewujudkan konektivitas antar wilayah melalui penguatan
sarana transportasi laut dapat terwujud.
Oleh karena itu bangsa Indonesia mempunyai
kepentingan atas majunya industri perkapalan nasional yang
mampu secara mandiri untuk dapat memenuhi kebutuhan
armada

kapal

nasional.

Di

samping

itu, multiplier

effect yang terjadi dengan berputarnya usaha industri
perkapalan sangatlah besar sehingga mampu menggerakkan
roda perekonomian di sektor lainnya. Kementerian
perindustrian (2018) mengatakan industri perkapalan
nasional mencapai beberapa kemajuan, di antaranya adalah
peningkatan jumlah galangan kapal menjadi lebih dari 250
perusahaan dengan kapasitas produksi yang mencapai
sekitar 1 juta DWT per tahun untuk bangunan baru dan
hingga 12 juta DWT per tahun untuk reparasi kapal. “Ke
depan, diharapkan kapasitas produksi untuk bangunan baru
maupun reparasi kapal dapat terus ditingkatkan,” tandasnya.
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Sejumlah kebijakan yang dibuat pemerintah juga
diterapkan pada proyek pembangunan kapal jangka panjang
secara

besar-besaran

melalui

program

tol

laut.

Kemungkinan program ini akan terus dilanjutkan selepas
tahun 2019 atau masa pemerintahan yang baru mengingat
banyaknya jumlah kebutuhan kapal yang harus dibangun
dikarenakan

jumlah

kapal

bekas

hasil

impor untuk armada kapal nasional masih banyak dan
pembatasan usia kapal bekas impor dari usia 20 tahun
menjadi 15 tahun.
Dengan adanya pembangunan dalam jumlah besar
ini, diharapkan mampu mendorong perkembangan dan
pertumbuhan industri penunjang perkapalan khususnya
industri komponen kapal dalam negeri. Dari segi kesiapan
industri, terdapat beberapa faktor yang mendukung kesiapan
industri komponen kapal dalam negeri dalam rangka
pengembangan industri komponen antara lain:
1)

Ketersediaan

Sumberdaya

Menurut

Kementerian

Perindustrian, Indonesia memiliki potensi cadangan
SDA pasir besi yang cukup melimpah untuk pembuatan
baja sebagai bahan baku utama pembentuk kapal dan
potensi bahan baku karet. Sedangkan dari sisi SDM,
upah pekerja di Indonesia relatif lebih rendah
dibanding negara Asia lainnya.
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2)

Keberadaan Industri Selain komponen mesin induk,
industri komponen kapal dalam negeri sudah cukup
banyak. Selain itu, industri komponen untuk otomotif
yang cukup banyak juga berpeluang untuk memasuki
pasar industri perkapalan.

3)

Kebijakan Pemerintah Sudah banyak kebijakan
pemerintah

yang

dibuat

untuk

mendukung

perkembangan dan pertumbuhan industri komponen
kapal dalam negeri.
4)

Skala Ekonomi Pembangunan kapal dalam jumlah
besar melalui program tol laut dan adanya program
standarisasi tipe dan ukuran kapal akan menciptakan
skala ekonomi yang baik sehingga memungkinkan
komponen kapal bisa diproduksi secara massal dan
dalam jumlah yang besar
Sedangkan menurut Kementerian Perindustrian,

penyebab utama rendahnya daya saing galangan kapal
dalam negeri mengacu pada dua indikator daya saing antara
lain (Kemenperin, 2015): 1. Harga (a) Tingginya
ketergantungan terhadap material dan komponen impor
(mencapai 70 persen dari total biaya pembangunan kapal),
(b) Pengenaan bea masuk terhadap barang impor sekitar 5
hingga 12 persen (c) Pengenaan PPN sebesar 10 persen
untuk penyerahan kapal, (d) Bunga bank yang tinggi
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mencapai 12 persen per tahun, dan (e) Harga sewa lahan
yang semakin tinggi di area pelabuhan. 2. Waktu, yaitu: (a)
Lamanya waktu tunggu kedatangan komponen impor, (b)
Sebagian besar fasilitas galangan yang masih konvensional
dan sudah tua, (c)∙ Rendahnya sistem manajemen produksi.
Berdasarkan penjelasan dari pihak BKI maupun pihak
Kementerian Perindustrian, dapat dilihat bahwa faktor
penggunaan komponen dan material impor merupakan
faktor yang paling sering disebut. Hal ini tidak lepas dari
fungsi dan peranan ketersediaan komponen dan material
terhadap tingkat daya saing industri galangan kapal.
Berdasarkan penelitian sebelumnya, faktor ketersediaan
bahan baku (material dan komponen) merupakan faktor
yang paling berpengaruh terhadap tingkat daya saing
industri galangan kapal baik bisnis bangunan baru maupun
reparasi.

C. Perahu Pinisi
Arif Saenong (2007) mengatakan perahu pinisi
adalah sebuah perahu layar kebanggaan masyarakat
Provinsi Sulawesi Selatan.Tak hanya itu, perahu pinisi juga
merupakan perahu kebanggaan Negeri Indonesia. Ketenaran
dan ketangguhan perahu ini sudah terdengar di seluruh
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dunia. Sudah sejak sekitar abad ke-14, Perahu pinisi sudah
berlayar dan menjelajah samudera di seluruh dunia.
Pada awalnya nenek moyang kita membuat perahu
dengan kemampuan sederhana, yaitu mengaitkan beberapa
batang bambu menjadi satu, kemudian dikenal sebagai
perahu rakit. Akan tetapi perahu rakit hanya cocok untuk
jarak dekat, karena perahu rakit tidak mampu menahan
gelombang. Disisi lain terdapat peninggalan jenis-jenis
perahu primitif seperti yang terbuat dari pohon besar yang
bagian tengahnya dilubangi disebut sampan. Untuk
menggunakan sampan agar bisa berjalan maka digunakan
dayung yang digerakkan oleh tenaga manusia. Jenis perahu
seperti inilah paling populer pada zaman dahulu. Seiring
dengan perkembangan zaman, perahu bentuk sampan ini
kemudian dibuatkan layar. Fungsi layar adalah untuk
memanfaatkan angin guna menggerakkan perahu sebagai
pengganti tenaga manusia (Lisbianto Herry, 2013).
Perahu pinisi merupakan perahu yang istimewa.
Seluruh bagian perahunya terbuat dari kayu. Meskipun
demikian,

Perahu

pinisi

telah

membuktikan

keistimewaannya dengan menaklukkan samudera-samudera
dan menjelajah negara-negara di dunia. Walaupun terbuat
dari kayu, perahu ini mampu bertahan dari terjangan ombak
dan badai di lautan lepas. Perahu Pinisi tradisional ini
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memiliki dua tiang layar utama dengan tujuh buah layar.
Tiga layar dipasang di ujung depan, dua layar di bagian
depan, dan dua layar lagi dipasang di bagian belakang
perahu. Layar-layar inilah yang digunakan sebagai
pembantu alat gerak kapal ketika berlayar. Perahu Pinisi
adalah satu satunya perahu kayu besar dari sejarah lampau
yang masih diproduksi sampai sekarang (Lisbijanto, Herry
(2013).
Di penghujung abad XX tercatat sekurang-kurangnya
tiga kali peristiwa dalam sejarah kebaharian yang
mempertunjukkan kebolehan dan kehandalan perahu pinisi
nusantara mengarungi lautan samudera, diantaranya : (1)
peristiwa pelayaran Perahu Pinisi Nusantara ke Vancouver
Kanada (1986) dengan tujuan promosi budaya; (2) peristiwa
pelayaran Perahu Pinisi Ammana Gappa ke Madagaskar
(1991) dengan tujuan selain untuk membuktikan kehandalan
perahu pinisi juga sekaligus untuk membuktikan adanya
mobilitas geografis warga Bugis-Makassar beberapa tahun
silam; dan (3) peristiwa pelayaran Perahu Pinisi Damar
Sagara

ke

Jepang

(1992)

yang

disamping

untuk

membuktikan kehandalan perahu pinisi juga sekaligus
sebagai bagian dari promosi budaya. Dengan demikian
perahu pinisi nusantara memiliki prospek ekonomi dalam
percaturan budaya internasional. Disamping itu di bidang
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ekowisata bahari di Sulawesi Selatan, seperti di Pulau
Takabonerate Kabupaten Selayar memiliki keindahan dan
keunikan terumbu karang, Pulau Tanakeke Kabupaten
Takalar yang memiliki keindahan dan keunikan hutan
mangrove, dan pulau-pulau lainnya yang potensial untuk
pengembangan

ekowisata

bahari

berpeluang

bagi

pengembangan transportasi tradisional perahu pinisi. Hanya
saja hingga sekarang prospek ini belum tersentuh atau sama
sekali belum terlihat intervensi pemerintah ke arah itu,
(Demmaliano, 2000)
Pada tanggal 7 Desember 2017, sidang ke-12 Pada
Kamis 7 Desember 2017, sidang ke-12 Komite Warisan
Budaya Tak Benda UNESCO 2017 memutuskan bahwa seni
pembuatan perahu pinisi dari Sulawesi Selatan terpilih
sebagai warisan budaya dunia tak benda, atau Intangible
Cultural Heritage of Humanity. Dalam sidang yang
berlangsung di Pulau Jeju, Korea Selatan tersebut, budaya
perahu pinisi yang aslinya berasal dari Sulawesi Selatan
tersebut, diakui menjadi bagian seni berlayar wilayah
kepulauan yang tak ternilai. Dengan terpilihnya perahu
Pinisi, maka kini Indonesia memiliki delapan budaya yang
masuk dalam daftar UNESCO, selain yang sudah masuk
sebelumnya, yaitu: wayang, keris, batik, angklung, Tari
Saman, Noken Papua, tiga tari Bali, dan program pendidikan
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batik di Museum Batik Pekalongan. (Republika, 17
Desember 2017).

D. Analisis SWOT
Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor
untuk merumuskan strategi organisasi/perusahaan. Analisis
ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan
kekuatan (strengts) dan peluang (opportunities), namun
secara

bersamaan

dapat

meminimalkan

kelemahan

(weakness) dan ancaman (threats). Keputusan strategis
perusahaan perlu pertimbangan faktor internal yang
mencakup kekuatan dan kelemahan maupun faktor eksternal
yang mencakup peluang dan ancaman. Oleh karena itu perlu
adanya pertimbangan-pertimbangan penting untuk analisis
SWOT (Freddy Rangkuti, 2004).
Dalam mengidentifikasi berbagai masalah yang
timbul dalam perusahaan, maka sangat diperlukan penelitian
yang cermat sehingga mampu menemukan strategi yang
cepat dan tepat dalam mengatasi masalah yang timbul dalam
perusahaan.

Beberapa

pertimbangan

yang

perlu

diperhatikan dalam mengambil keputusan berdasaarkan
analisis SWOT antara lain:
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1.

Kekuatan (Strenght)
Kekuatan adalah unsur-unsur yang dapat diunggulkan
oleh perusahaan tersebut seperti halnya keunggulan
dalam produk yang dapat diandalkan, memiliki
keterampilan dan berbeda dengan produk lain.
sehingga dapat membuat lebih kuat dari para
pesaingnya.

Kekuatan

adalah

sumber

daya,

keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain relatif
terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani
atau ingin dilayani oleh perusahaan. Kekuatan adalah
kompetensi khusus yang memberikan keunggulan
komparatif bagi perusahaan di pasar. Kekuatan terdapat
pada sumber daya, keuangan, citra, kepemimpinan
pasar, hubungan pembeli-pemasok, dan faktor-faktor
lain.

2.

Kelemahan (Weakness)
Kelemahan adalah kekurangan atau keterbatasan dalam
hal sumber daya yang ada pada perusahaan baik itu
keterampilan

atau

kemampuan

yang

menjadi

penghalang bagi kinerja organisasi. Keterbatasan atau
kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan
kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja
efektif perusahaan. Fasilitas, sumber daya keuangan,
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kapabilitas manajemen, keterampilan pemasaran, dan
citra merek dapat merupakan sumber kelemahan.
3.

Peluang (opportunity)
Peluang adalah berbagai hal dan situasi yang
menguntungkan

bagi

suatu

perusahaan,

serta

kecenderungan-kecenderungan yang merupakan salah
satu sumber peluang.
4.

Ancaman (Treats)
Ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak
menguntungkan dalam perusahaan jika tidak diatasi
maka akan menjadi hambatan bagi perusahaan yang
bersangkutan baik masa sekarang maupun yang akan
datang. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi
posisi perusahaan. Masuknya pesaing baru, lambatnya
pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawarmenawar pembeli atau pemasok penting, perubahan
teknologi, serta peraturan baru atau yang direvisi dapat
menjadi ancaman bagi keberhasilan perusahaan. Faktor
kekuatan dan kelemahan terdapat dalam suatu
perusahaan, sedang peluang dan ancaman merupakan
faktor-faktor

lingkungan

yang

dihadapi

oleh

perusahaan yang bersangkutan. Jika dapat dikatakan
bahwa analisis SWOT merupakan instrumen yang
ampuh dalam melakukan analisis strategi, keampuhan
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tersebut terletak pada kemampuan para penentu strategi
perusahaan untuk memaksimalkan peranan faktor
kekuatan dan pemanfaatan peluang sehingga berperan
sebagai alat untuk meminimalisasi kelemahan yang
terdapat dalam tubuh perusahaan dan menekan dampak
ancaman yang timbul dan harus dihadapi.
IFAS (internal strategic factory analysis summary)
dengan kata lain faktor-faktor strategis internal suatu
perusahaan disusun untuk merumuskan faktor-faktor
internal dalam kerangka strength and weakness. Sedangkan
EFAS (eksternal strategic factory analysis summary) atau
faktor-faktor strategis eksternal suatu perusahaan disusun
untuk merumuskan faktor-faktor eksternal dalam kerangka
opportunities and threaths.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

P

enelitian ini dilakukan Kabupaten Bulukumba
yang terletak kurang lebih 153 Km dari Kota
Makassar. Penelitian ini dilakukan pada tiga desa

yaitu Desa Arah, Desa Bira dan Kelurahan Tana Lemo
Kecamatan

Bontobahari

Kabupaten

Bulukumba.

Pemilihan ketiga daerah tersebut dilakukan dengan
pertimbangan bahwa ketiga desa tersebut merupakan sentra
industri

perahu Pinisi di

Kecamatan Bontobahari

Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.
B. Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh
dengan teknik wawancara mendalam dan terstruktur dari
informan kunci yang ditentukan secara purposive. Informan
kunci yang dimaksud adalah; pengusaha perahu pinisi,
panrita lopi, dan tokoh masyarakat. Data yang diambil
berupa data primer yang dibedakan atas tiga bagian yaitu;
(1) jenis-jenis perahu pinisi yang biasa diproduksi oleh
panrita lopi, jenis-jenis perahu pinisi dari kegunaan, (2)
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proses pembuatan atau tahapan-tahapan pembuatan perahu
pinisi,(3) sistem upacara ritual menyangkut berbagai
upacara yang dilakukan terkait pembuatan pinisi serta
perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya seiring
dengan perkembangan kondisi sumber daya alam dan
kebijakan. Data Primer diperoleh dari catatan lapangan
(field note) hasil wawancara dengan informan dan hasil
observasi selama melaksanakan survei

Data sekunder

diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (library
research), jurnal dan hasil penelitian sebelumnya
C. Metode Analisis
Analisis

deskriptif,

dimaksudkan

untuk

menggambarkan jenis-jenis perahu yang bisa di buat oleh
para Panrita Lopi di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya
proses

pembuatan

perahu

pinisi,

dimulai

dari

penyambungan Lunas sampai dengan pelepasan perahu ke
laut. Sistem upacara ritual menyangkut berbagai upacara
yang dilakukan terkait pembuatan pinisi serta perubahanperubahan yang terjadi di dalamnya seiring dengan
perkembangan kondisi sumber daya alam dan kebijakan. Di
samping itu, juga digambarkan proses pengadaan bahan
baku kayu, dan sistem pengkaderan tenaga kerja sampai
menjadi panrita lopi.
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Teknik Analisis data
Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang
diperoleh menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu
penyajian

data

dalam

bentuk

tulisan

dan

gambar

menerangkan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh
dari hasil penelitian. Adapun Langkah-langkah yang
dilakukan analisis data dalam penelitian ini adalah:
Reduksi Data
Reduksi data terdiri dari kegiatan menajamkan,
menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu
dan mengorganisir data hasil wawancara mendalam dan atau
hasil survey. dan studi dokumentasi.
Penyajian Data
Penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk
naratif, dilengkapi dengan gambar apabila dipandang perlu
agar mudah dipahami oleh para pembaca. Data-data yang
disajikan diupayakan otentik, dalam data yang benar-benar
penulis

kumpulan

di

lapangan,

atau

dikonfirmasi dengan para informan kunci

paling

tidak

yang ada di

lapangan.
Menarik Kesimpulan
Menarik kesimpulan dalam penelitian dilakukan
dengan sangat hati-hati. Dalam hal ini kesimpulan yang
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diambil merupakan kesimpulan yang objektif, dalam arti
sesuai

kondisi

di

lapangan

dan

dapat

dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah.
D. Bagan Alir Penelitian
Alur penelitian model Model Pengembangan Industri
Perahu Pinisi; adalah: Tahun-1 adalah (1) mengidentifikasi
jenis-jenis dan kapasitas perahu pinisi yang dihasilkan oleh
panrita lopi

(2) mengidentifikasi setiap tahapan dalam

proses pembuatan perahu pinisi oleh panrita lopi di
Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. Tahun-2
(3) mengindentifikasi jenis dan sumber bahan baku kayu
yang digunakan dalam pembuatan perahu pinisi, (4)
mengidentifikasi proses pengkaderan tenaga kerja sampai
menjadi panrita lopi. Tahun-3 (5) pada tahun ini peneliti
merumuskan model pengembangan dan keberlanjutan
industri perahu pinisi dimana yang akan datang. Jadi pada
tahun ini perlu diketahui tentang model kemitraan yang
terjalin antara pengusaha perahu pinisi dengan panrita lopi,
antara pengusaha perahu pinisi dengan pemasok bahan baku
kayu, dan antara pengusaha perahu pinisi dengan konsumen
(pembeli).
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Gambar 3.1. Diagram alir penelitian

BAB IV
GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN

B

ulukumba lahir dari suatu proses perjuangan yang
panjang yang mengorbankan harta, darah, dan

nyawa. Perlawanan rakyat Bulukumba terhadap

Kolonial Belanda dan Jepang menjelang Proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 diawali

dengan terbentuknya Barisan Merah Putih dan Laskar
Brigade

Pemberontakan

ulukumba

Angkatan

Rakyat.Organisasi yang terkenal dalam sejarah perjuangan
ini, melahirkan pejuang yang berani mati menerjang
gelombang

dan

badai

untuk

merebut

cita-cita kemerdekaan sebagai wujud tuntutan hak asasi
manusia dalam hidup berbangsa dan bernegara.
Masyarakat Bulukumba juga telah bersentuhan
dengan ajaran agama Islam sejak awal abad ke-17 Masehi,
yang diperkirakan tahun 1605 M. Ajaran Agama Islam ini
dibawa oleh 3 (tiga) ulama besar (waliyullah) dari Pulau
Sumatera

yang

masing-masing

bergelar

Dato

Tiro

(Bulukumba), Dato Ribandang (Makassar), dan Dato
Patimang (Luwu). Ajaran agama islam berintikan tasawwuf
ini menumbuhkan kesadaran religius bagi penganutnya dan
menggerakkan sikap keyakinan mereka yang berlaku zuhut,
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suci lahir batin, selamat dunia dan akhirat dalam kerangka
tauhid appasewang ( meng Esakan Allah)
Bulukumba terkenal juga dengan Bumi Panrita Lopi
dan identik dengan Perahu Pinisi, dan Perahu pinisi ini telah
menjadi lambang dari Kabupaten Bulukumba. Lambang
pinisi ini diambil dari cerminan masyarakat bulukumba,
Lambang bulukumba terdiri empat bagian yaitu perisai
persegi lima berwarna biru, padi dan jagung, perahu pinisi
berwarna putih, dan daun lontar berbentuk pita yang
bertuliskan Bulukumba.
Paradigma Kesejarahan, kebudayaan, dan keagamaan
memberikan nuansa moralitas dalam sistem pemerintahan
Bulukumba yang pada tatanan tertentu menjadi etika bagi
struktur kehidupan masyarakat melalui satu prinsip
Mali’siparappe,

Tallangsipahua.

Ungkapan

yang

mencerminkan perpaduan dari dua dialek bahasa BugisMakassar. tersebut merupakan gambaran sikap batin
masyarakat

Bulukumba

untuk

mengembang

amanat

persatuan di dalam mewujudkan keselamatan bersama demi
terciptanya tujuan pembangunan lahir dan batin, material
dan spiritual, dunia dan akhirat. Nuansa moralitas ini pula
yang mendasari lahirnya slogan pembangunan Bulukumba
Berlayar yang mulai disosialisasikan pada bulan September
1994 dan disepakati penggunaannya pada tahun 1996.
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Konsepsi Berlayar sebagai moral pembangunan lahir batin
mengandung filosofi yang cukup dalam serta memiliki
kaitan kesejarahan, kebudayaan dan keagamaan dengan
masyarakat Bulukumba.
A. Letak Dan Kondisi Geografis
Kabupaten Bulukumba adalah merupakan salah satu
Kabupaten di bagian selatan Sulawesi Selatan yang berjarak
kurang lebih 153 Km dari Kota Makassar (ibu kota Provinsi
Sulawesi Selatan), Adapun dengan batas -batas wilayah
Kabupaten Bulukumba sebagai berikut :
1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sinjai
2. Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan selayar
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng
Secara Geografis, Kabupaten Bulukumba berada
terletak diantara 05°20´-05°40´ Lintang Selatan (LS) dan
119°58´-120°28´ Bujur Timur (BT) dan secara wilayah,
Kabupaten Bulukumba berada pada kondisi empat dimensi,
yakni dataran tinggi pada kaki Gunung Bawakaraeng –
Lompobattang, dataran rendah, pantai dan laut lepas.
Kabupaten Bulukumba terletak di ujung bagian selatan ibu
kota Provinsi Sulawesi Selatan. terkenal dengan industri
perahu pinisi yang banyak memberikan nilai tambah
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ekonomi bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah. Luas
wilayah Kabupaten Bulukumba 1.154.58 km² dengan jarak
tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km.
Wilayah Kabupaten Bulukumba hampir 95.4 persen
berada pada ketinggian 0 sampai dengan 500 meter Di Atas
Permukaan Laut (DPL) dengan tingkat kemiringan tanah 0400. Sementara itu, untuk kecamatan dengan jarak terjauh
dari Ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Kajang sekitar
62 km.
B. Topografi
Kabupaten Bulukumba memiliki daerah dataran
rendah dengan ketinggian antara 0 s/d 25 meter di atas
permukaan laut meliputi tujuh kecamatan pesisir yaitu:
Kecamatan Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan
Ujung Loe, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro,
Kecamatan Kajang dan Kecamatan Herlang. Disamping itu,
Kabupaten Bulukumba memiliki Daerah bergelombang
dengan ketinggian antara 25 s/d 100 meter dari permukaan
laut, meliputi bagian dari Kecamatan Gantarang, Kecamatan
Kindang, Kecamatan Bonto Bahari, Kecamatan Bontotiro,
Kecamatan Kajang, Kecamatan Herlang, Kecamatan
Bulukumpa dan Kecamatan Rilau Ale. Dan juga terdapat
Daerah perbukitan di Kabupaten Bulukumba terbentang
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mulai dari Barat ke utara dengan ketinggian 100 s/d di atas
500 meter dari permukaan laut meliputi bagian dari
Kecamatan

Kindang.

Kecamatan

Bulukumpa

dan

Kecamatan Rilau Ale.
Wilayah Kabupaten Bulukumba lebih didominasi
dengan

keadaan

topografi

dataran

rendah

sampai

bergelombang, Luas dataran rendah sampai bergelombang
dan dataran tinggi hampir berimbang, yaitu jika dataran
rendah sampai bergelombang mencapai sekitar 50.28%
maka dataran tinggi mencapai 49.72%.
C. Klimatologi
Kabupaten Bulukumba mempunyai suhu rata-rata
berkisar antara 23.82 °C – 27.68 °C. Suhu pada kisaran ini
sangat cocok untuk pertanian tanaman pangan dan tanaman
perkebunan. Berdasarkan analisis Smith – Ferguson (tipe
iklim diukur menurut bulan basah dan bulan kering) maka
klasifikasi iklim di Kabupaten Bulukumba termasuk iklim
lembab atau agak basah.
Kabupaten Bulukumba berada di sektor timur,
musim gadu antara Oktober – Maret dan musim rendengan
antara April – September. Terdapat 8 buah stasiun penakar
hujan yang tersebar di beberapa kecamatan. yakni: stasiun
Bettu, stasiun Bontonyeleng, stasiun Kajang, stasiun
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Batukaropa, stasiun Tanah Kongkong, stasiun Bonto Bahari,
stasiun Bulo-bulo dan stasiun Herlang.
Daerah dengan curah hujan tertinggi terdapat pada
wilayah barat laut dan timur sedangkan pada daerah tengah
memiliki curah hujan sedang, sedangkan pada bagian selatan
curah hujannya rendah.
Curah hujan di Kabupaten Bulukumba sebagai berikut:
• Curah hujan antara 800–1000 mm/tahun, meliputi
Kecamatan Ujungbulu, sebagian Gantarang, sebagian
Ujung Loe dan sebagian besar Bonto Bahari.
● Curah hujan antara 1000 – 1500 mm/tahun, meliputi

sebagian Gantarang, sebagian Ujung Loe dan sebagian
Bontotiro.
● Curah hujan antara 1500–2000 mm/tahun. meliputi

Kecamatan Gantarang, sebagian Rilau Ale, sebagian
Ujung Loe, sebagian Kindang. sebagian Bulukumpa,
sebagian Bontotiro, sebagian Herlang dan Kecamatan
Kajang.
● Curah hujan di atas 2000 mm/tahun meliputi Kecamatan

Kindang, Kecamatan Rilau Ale, Kecamatan Bulukumpa
dan Kecamatan Herlang.

45
D. Penduduk
Jumlah Penduduk Kabupaten Bulukumba pada tahun
2020 tercatat 437.607 0 Jiwa yang terdiri dari laki-laki
sebanyak 213.443 jiwa dan perempuan sebanyak 224.164
jiwa. tersebar di 10 Kecamatan. Dengan konsentrasi
penduduk di (4) empat kecamatan yaitu Kecamatan
Gantarang, Kecamatan Ujungbulu, Kecamatan Kajang dan
Kecamatan Bulukumpa sedangkan Kecamatan yang kurang
penduduknya adalah terdapat enam Kecamatan yaitu
Kecamatan Bontobahari, Herlang, Ujungloe, Rilau Ale,
Kindang, dan Bontotiro. Adapun persebaran penduduk
menurut kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.1.
Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2020
No

Kecamatan

Penduduk
(jiwa)

Laju Pertumbuah Penduduk
Tahun 2010-2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Gantarang
Ujung Bulu
Ujung Loe
Bonto Bahari
Bontotiro
Herlang
Kajang
Bulukumpa
Rilau Ale
Kindang
Jumlah

81.170
49.060
46.750
28.260
26.920
27.930
48.620
54.087
42.190
32.620
437.607

1,30
0,24
1,77
1,60
1,69
1,51
0,34
0,67
1,09
0,92
1,04

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bulukumba Tahun 2021.
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E. Luas Wilayah
Luas wilayah kabupaten Bulukumba yaitu sebesar
1.154,58 Km2, dimana kecamatan Gattareng merupakan
Kecamatan terluas dengan luas 15,03% dari luas kabupaten,
disusul oleh Kecamatan Bulukumpa dengan 14,84% dari
luas kabupaten, selanjutkan Kecamatan, Kirang dengan luas
wilayah sebesar 12,88 persen dari luas kabupaten
Bulukumba. Sementara Kecamatan yang memiliki wilayah
terkecil adalah kecamatan Ujung Bulu dengan hanya
memiliki luas 1,12% dari total wilayah Kabupaten
Bulukumba, disusul oleh Kecamatan Herlang dengan luas
wilayah sebesar 5,96%, kemudian disusul Kecamatan
Bontotiro dengan wilayah sebesar 78,34 Km2 atau 6,79%
dari total wilayah Kabupaten Bulukumba.
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Kabupaten Bulukumba tahun 2020
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kecamatan

Jumlah Desa

Luas
Wilayah
(Km2)

%

Gantarang
20
173,51
15,03
Ujung Bulu
9
14,44
1,25
Ujung Loe
13
144,31
12,50
Bonto Bahari
8
144,31
9,41
Bontotiro
13
78,34
6,79
Herlang
8
68,79
5,96
Kajang
19
129,06
11,18
Bulukumpa
17
171,33
14,84
Rilau Ale
15
117,53
10,18
Kindang
13
148,67
12,88
Jumlah
1.154,58
100
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Bulukumba Tahun 2021.
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F. Visi Dan Misi dan Tujuan
Visi
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD merupakan
visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang
disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (pilkada).
Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut
menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa
depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama
lima tahun sesuai dengan misi yang diemban. Adapun visi
pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba untuk periode
RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut: Mewujudkan
Masyarakat

Produktif,

Yang

Berkarakter

Kearifan

Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera.
Visi 2021-2026 merefleksikan arah Pembangunan
Kabupaten Bulukumba 2021-2026 dilaksanakan dengan
fokus prioritas yang lebih jelas, strategis dan berdaya ungkit
tinggi.

Selain

itu,

sejalan

dengan

arah

kebijakan

pembangunan daerah Kabupaten Bulukumba periode kedua
(2018-2022) yang berbunyi: “Mengembangkan berbagai
bidang pembangunan sebagai modal dasar pembangunan
khususnya kualitas sumber daya manusia yang handal”,
maka visi pembangunan daerah yang tercantum dalam
RPJMD periode ini juga bermaksud untuk mewujudkan
pembangunan

yang

maju

dari

sisi

profesionalisme
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penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan
infrastruktur dasar untuk meningkatkan akses dasar
masyarakat, pengembangan kualitas manusia yang unggul
dan ekonomi daerah serta kelestarian lingkungan hidup yang
mendukung kemandirian daerah sehingga ketiganya dapat
menjadi modal dasar dalam mewujudkan kualitas sumber
daya manusia yang handal.
Misi
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi
Kabupaten Bulukumba disusun untuk memperjelas jalan
atau

langkah

yang

akan

dilakukan

dalam

rangka

mewujudkan masyarakat produktif, yang berkarakter
kearifan lokal menuju Bulukumba maju dan sejahtera.
Upaya-upaya

yang

dilakukan

adalah

dengan

mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
kemajuan

daerah,

peningkatan

pelayanan

kepada

masyarakat, penyelesaian persoalan daerah, penyerasian
pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten, provinsi dan
nasional, serta memperkokoh Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan kebangsaan, meliputi :
1.

Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama
dalam Masyarakat
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2.

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan
Publik

3.

Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas
dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan
Daerah dan Ekspor

4.

Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan
dan Perikanan untuk Memenuhi kebutuhan Daerah,
Nasional dan Internasional

5.

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui
Pendidikan dan kebudayaan yang Berkarakter Kearifan
Lokal

6.

Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan
Masyarakat

7.

Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik
Wisatawan Domestik dan Mancanegara

8.

Pembangunan

Infrastruktur

yang

Merata

untuk

Melancarkan Aktivitas Masyarakat
9.

Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan
Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri
berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah

10. Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan
Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme
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11. Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan
Kesejahteraan Masyarakat
12. Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan
Keamanan
Tujuan Dan Sasaran
Visi dan misi pembangunan jangka menengah
Kabupaten Bulukumba merupakan cita-cita masyarakat
Bulukumba yang akan dicapai atau diwujudkan dalam
kurun waktu 2021-2026. Setiap misi memiliki makna dan
pesan yang luhur untuk mewujudkan Bulukumba yang
bermarwah, maju dan sejahtera. Dalam mewujudkan kondisi
ini, maka dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan
jangka menengah.
Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau
dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran
adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya
tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah
yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
perangkat daerah.
Sasaran RPJMD Kabupaten Bulukumba selain
menerjemahkan tujuan dari visi dan misi bupati dan wakil
bupati terpilih juga berisi sasaran pokok RPJPD Kabupaten
Bulukumba periode keempat. Hal ini dimaksudkan agar
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tercipta keselarasan antara pembangunan jangka panjang
dengan pembangunan jangka menengah. Dengan demikian,
amanat

pembangunan

jangka

panjang

Kabupaten

Bulukumba akan dilaksanakan secara bertahap oleh sasaran
pembangunan jangka menengah.
Tujuan dan sasaran RPJMD merupakan dasar
penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan
Kabupaten Bulukumba. Untuk itu. setiap tujuan dan sasaran
RPJMD dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan dan
sasaran (impact) yang terukur, relevan dengan apa yang akan
diubah, dan ditetapkan untuk setiap tahun selama 5 (lima)
tahun mulai tahun 2021 sampai dengan 2026.

BAB V
JENIS PERAHU PINISI

D

alam bab ini

penulis membagi jenis perahu

dalam dua kategori, yaitu, (1) jenis perahu yang
biasa diproduksi oleh para panrita lopi yang ada

di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dan (2)
berdasarkan kegunaan dari perahu pinisi itu sendiri.

A. Jenis-jenis perahu Kayu yang perna diproduksi
Panrita Lopi
Hasil wawancara mendalam dengan beberapa
panrita lopi yang ada di Kecamatan Bontobahari Kabupaten
Bulukumba antara lain Arifuddin (2021), Ilham (2021), H.
Galla (2021), dan

H. Abdullah (2021), Asdar ( 2021),

Syamsuriadi (2021) Andi Azwar (2021), Abd Samad (2021)
mengatakan bahwa jenis- jenis perahu kayu di yang biasa
dihasilkan oleh para Panrita lopi di Kabupaten Bulukumba
terdiri atas (1) sampan, (2) Soppe, (3) Perahu Biseang
pajala, (4) Perahu Jarangka, (5) Patorani (6) Perahu Lette,
(7) Perahu Sandek, (8) Pa’dewakang, (9) Lambo, (10)
Palari. Untuk lebih memahami jenis-jenis perahu yang
terbuat dari kayu tersebut akan dijelaskan satu per satu.
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1. Sampan
Perahu sampan sudah tidak asing ditelinga
masyarakat Suku Bugis, Makassar dan masyarakat
Indonesia pada umumnya. Sampan adalah perahu kecil
yang mengapung hanya menggunakan tongkat dan dayung,
tanpa cadik dan tanpa mesin (bermotor). Perahu sampan
digerakkan oleh tenaga manusia dengan menggunakan
tongkat atau dayung dan arus sungai. Fungsi sampan sebagai
transportasi dan digunakan untuk

menangkap ikan, di

sungai, di danau, dan di laut.
Perahu sampan terbuat dari batang kayu besar yang
relatif datar dikeruk. Orang bugis, makassar dan mandar
mengenalnya

sebagai

perahu

lepa-lepa.

Sampan

mengangkut penumpang 2-8 orang, tergantung dari ukuran
sampan. Sampan biasanya tidak digunakan untuk berlayar
jauh dari daratan karena jenis perahu ini tidak memiliki
perlengkapan untuk menghadapi cuaca buruk. Sampai saat
ini perahu sampan masih banyak digunakan masyarakat di
Provinsi Sulawesi selatan sebagai alat transportasi sungai
dan danau atau menangkap ikan di sungai, danau dan di
pesisir pantai.
Jenis perahu sampan dewasa ini mudah dijumpai
dipesisir pantai

kecamatan Bontobahari, kabupaten
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Bulukumba terutama di waktu pagi dan sore. Kebanyakan
perahu sampan sering terparkir akibat cuaca buruk sehingga
pemilik perahu tersebut memiliki banyak waktu istirahat.
Perahu sampan memiliki

ukuran sekitar 3 - 4,5 meter,

kadangkala memiliki atap kecil dan dapat digunakan sebagai
tempat tinggal permanen.. Perahu seperti ini tidak
diperbolehkan melaut di atas satu mil dari darat untuk
mencegah resiko hantaman ombak besar.

Gambar 5.1. Jenis Perahu Sampan
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2. Perahu Soppe
Perahu Soppe merupakan pengembangan dari
perahu sampan dengan tujuan menambah kapasitas muat. Itu
sebabnya, desain perahu ini menambah papan pada bagian
lambung perahu dan menambah tingginya. Pada sisi kiri dan
kanan diberikan alat penyeimbang yang terbuat dari bambu
atau kayu ringan. Perahu jenis ini mulai digunakan untuk
alat transportasi dalam ukuran kecil.
Perahu ini merupakan pengembangan dari perahu
jenis sampan dengan tujuan menambah kapasitas muat
Perahu. Itu sebabnya, desain perahu ini menambah papan
pada bagian lambung Perahu dan menambah tingginya. Pada
sisi kiri dan kanan diberikan alat penyeimbang yang terbuat
dari bambu atau kayu ringan. Perahu jenis ini umumnya
digunakan untuk alat transportasi dalam ukuran kecil. Lalu
ada pula bernama perahu Jarangka. Bentuknya mirip dengan
perahu Soppe. Hanya ukurannya yang lebih panjang yakni
antara enam sampai tujuh meter.
Perahu Soppe sering dijumpai di daerah Bugis dan
Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Perahu Soppe terbuat
dari kayu besar dan bobotnya lebih besar, sehingga dapat
mengangkut

barang

antar

pulau.

Untuk

menjaga

keseimbangan, pada bagian kiri dan kanan diberi cadik yang
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terbuat dari bambu atau kayu ringan, memakai layar
berbentuk segitiga.
Perahu ini merupakan jenis perahu nelayan yang
berukuran antara 5-7 meter, lebarnya 0,80-1,5 meter dan
dalamnya 0,70-0,90 meter. Perahu ini dijalankan dengan
dayung oleh dua orang yang dilengkapi jala atau pun
pancing bila akan pergi menangkap ikan.
Suku Bajo yang dikenal suka berpindah pindah
menggunakan perahu Soppe mencari ikan setiap hari selama
satu atau dua hari, kemudian kembali membawa ikan dan
sebagian dijual dan lainnya untuk dimakan keluarganya.
Perahu Soppe juga banyak dijumpai di Kabupaten Pinrang
Sulsel, bahkan di daerah ini menjadikan perahu ini sebagai
ciri khas kabupaten tersebut, bahkan sering diperlombakan
untuk memperkenalkan dan mempromosikan kabupaten
Pinrang.
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Gambar 5.2. Perahu Soppe

3. Perahu Jarangka
Untuk

menjaga

keseimbangan

pada

perahu

jarangka, perahu ini menggunakan sayap. Ada yang
menggunakan satu sayap dan ada pula yang menggunakan
dua sayap. Perahu tersebut hampir sama dengan perahu
soppe, hanya saja ukuranya lebih besar. Untuk menambah
daya angkut biasanya dinding kiri dan kanan dibuat lebih
tinggi dengan atap nipa, tetapi ada pula yang menambahnya
dengan papan. Selain itu juga diberi tempat berteduh yang
dibuat dari daun rumbia. Di bagian kiri dan kanan perahu
ini diberi tempat duduk, daya angkut jenis perahu ini sekitar
tiga ton. Model layarnya ada dua macam yaitu sombala yang
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berbentuk segi empat dan ada pula memakai dua layar model
lambo.

Gambar 5.3 Perahu Jarangka

4.

Perahu Biseang pajala.
Perahu Biseang pajala merupakan jenis perahu

nelayan yang digunakan untuk mencari ikan di perairan
lepas pantai. Perahu jenis ini

lebih besar dan proses

pembuatannya sudah menggunakan papan tersusun rapi dari
jenis kayu bitti atau jati. Perahu pajala ini, sedikit lebih besar
dari perahu sampan (lepa-lepa) maupun perahu soppe dan
daya angkut bisa empat ton sampai sekitar 25 ton. Perahu
pajala menggunakan layar segi empat yang disebut Sombala
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tanja (bahasa Makassar) dan Sompe tanja ( Bahasa Bugis).
Di atas geladaknya terdapat bangunan rumah-rumah yang
sekaligus digunakan sebagai dapur. Perahu Pajala dan
Patorani hampir tidak ada perbedaan, kecuali ukuranya.
Perahu patorani sedikit lebih besar dan dipergunakan untuk
menangkap ikan torani (ikan terbang).
Menurut Abdullah, perahu pajala mempunyai ciri
khas dengan model depan dan belakang hampir sama, sama
sama runcing, agar pergerakan perahu lebih cepat dan
lincah. Perahu ini memakai satu layar segi empat dan lunas
memiliki tiga sambungan. Panjang sekitar 9 meter.
Perahu biseang pajala memakai papan dengan
rangka lengkung yang halus, kemudi samping ganda. Pada
bagian rangka berfungsi sebagai tulang rusuk, seperti perahu
lainnya. Kemudian Double-ender merupakan haluan dan
buritan perahu yang memiliki linggi depan dan linggi
belakang, biasanya berbelok dalam sudut tajam karena
papannya dipotong, bukan dibengkokkan. Pola papan
menunjukkan bahwa ia tidak berbeda dengan perahu
tradisional sejak 1000 tahun yang lalu. Perahu Pajala sebuah
perahu pantai yang biasanya memiliki sebuah tiang tripod
yang membawa satu layar tanja besar. Papan itu disusun dari
sudut ke sudut dengan pasak internal. Meskipun sebagian
besar lambungnya tak bergeladak, ada geladak rendah di
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belakang linggi depan, di belakangnya ada tempat untuk
mencuci.

Gambar 5.4 Soppe/Biseang pajala
5. Perahu Patorani
Perahu patorani adalah perahu tradisional Bugis,
dan Makassar Provinsi Sulawesi selatan, perahu pajala dan
patorani hampir tidak ada perbedaan, kecuali ukuranya.
Perahu patorani sedikit lebih besar dan dipergunakan untuk
menangkap ikan torani (ikan terbang) dan transportasi
perdagangan sejak abad ke-17 masehi. Pada zaman dahulu
perahu ini juga digunakan oleh Kesultanan Gowa sebagai
perahu perang.
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Perahu nelayan patorani memiliki lambung jenis pajala,
perahu ini membawa galah kayu sebagai bahan untuk
memancing dan juga membawa perangkap ikan berbentuk
keranjang. Layarnya biasanya menggunakan layar persegi
miring (layar tanja), memiliki tiang cucur, yang dihiasi
dengan potongan-potongan wol, liontin, ukiran ikan kayu,
dan dekorasi lainnya. Jika tiang cucurnya tidak ada, mereka
dipasang di linggi depan yang bengkok.

Gambar 5.5. Perahu Patorani
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6. Perahu Lette
Perahu Lette merupakan jenis Perahu angkut barang
dagangan antar pulau. Perahu Niaga ini dapat menempuh
jarak jauh antar pulau, bahkan antar benua. Perahu tersebut
berukuran antara 10 -15 meter Panjang, lebar 1,5 sampai 2
meter. Balok tiangnya tebal dan besar serta menonjol pada
Haluan dan buritannya. Perahu Lette berukuran panjang
antara 15-20 meter, lebar 3,50 – 4 meter dan tinggi 1,5 – 2,5
meter. Disamping itu perahu tersebut juga memiliki tenaga
(awak perahu) sebanyak 7-12 orang, dan diperlengkapi
dengan 2 buah kemudi yang letaknya di bagian buritan.
Salah satu kelurahan di Kota Makassar diberi nama
kelurahan Lette, karena mayoritas masyarakat bekerja
sebagai nelayan dan menggunakan perahu lette. Hanya saja,
masyarakat di sini semakin tercepat dan terancam akan
kehilangan pekerjaan, karena tempat mereka di pesisir laut
telah banyak ditimbun dan berbiri berbagai bangunan
mewah. Sehingga semakin nampak kontras antara penduduk
nelayan yang mayoritas berekonomi lemah. Oleh karena itu,
masyarakat nelayan di kelurahan Lette ini agar pemerintah
kota turun tangan mencarikan solusinya.
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Gambar 5.6 Perahu Lette
7. Perahu Sandek
Perahu

Sandeq merupakan

jenis

perahu

layar bercadik yang telah lama digunakan oleh nelayan
Mandar sebagai alat transportasi antar pulau, ukuran perahu
sandek ini antara 6-12 meter dan lebar lambung 1 – 2 meter,
daya angkut mulai dari ratus kilogram hingga dua ton lebih.
Nama sandeq sendiri diambil dari Bahasa Mandar,
sande yang berarti runcing. Setiap ujung cadik dipasang
bambu penyeimbang atau palatto. Perahu Sandeq modelnya
ramping, bentuk buritan runcing Perahu ini sangat masyhur
sebagai warisan kebudayaan bahari Masyarakat Mandar,
Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. , sandeq juga dapat
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berlayar melawan arah angin. Perahu Sandeq identik dengan
masyarakat Mandar, salah satu suku di negeri ini yang
mendiami provinsi Sulawesi Barat. Suku Mandar yang
membuat perahu sandeq merupakan hasil karya fenomenal.
Secara umum perahu Sandeq bentuknya mirip
soppe, lambungnya agak ramping sehingga gerakannya agak
cepat dan lincah. Pada bagian kanan dan kiri diberi cadik
yang panjang dan pada haluan dan buritan ujungnya ke atas.
Model layar berbentuk segitiga yang sedikit berbeda dengan
jenis perahu lainya. Dan merupakan ciri khas Mandar.
Perahu Sandek bagi masyarakat Mandar sering dijadikan
perlombaan

adu cepat setiap setahun sekali untuk

melestarikan Perahu tradisional yang sudah berusia ratusan
tahun. Kata M. Zakir Zaeni Panitia lomba zandek.
Ciri khas perahu sandeq adalah cadik di kiri dan
kanan sebagai penyeimbang, disebut baratang. Jumlahnya
dua, di haluan namanya baratang uluang dan di bagian
tengah, baratang palaming. Ciri khas lain dari perahu
sandeq adalah warnanya yang serba putih. Siapa pun
pemiliknya serta tahun berapa dibuatnya, tanpa kecuali
semua berwarna putih. Alasannya sangat simpel, agar
terlihat bersih dan rapi. Perahu Soppe bobotnya lebih besar,
sehingga dapat mengangkut beberapa kuintal barang. Untuk
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menjaga keseimbangan , pada bagian kiri dan kanan diberi
cadik yang terbuat dari bambu atau kayu ringan, perahu
soppe memakai layar yang berbentuk segitiga.
Sebagai perahu tradisional yang pergerakannya
mengandalkan angin, sandeq pastinya memiliki layar, dan
bentuknya segitiga. Lalu tiang atau pallayarang dan bon
disebut peloang, atau
menggulung

layar

gulungan.
seusai

Fungsinya,

berlayar.

Sandeq,

untuk
perahu

tradisional Mandar merupakan warisan leluhur sebagai
sarana para nelayan untuk mencari ikan di laut sebagai mata
pencaharian, sebagai sarana transportasi para pedagang pada
masa silam mengarungi lautan untuk menjual hasil bumi.

Gambar 5.7 Perahu Sandek
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Perahu sandekq

terdiri dari beberapa jenis

pengelompokan didasarkan pada karakter nelayan Mandar.
a). Sandeq pangoli: Tipe perahu ini sangat laju dan lincah
serta dapat membalik haluannya dengan cepat agar
dapat memburu ikan dan tidak kena karang. Sandeq
pangoli, diawaki 1-2 orang, berukuran 3-4 m, melaut
dari subuh hingga sore hari. Alat tangkapnya hanya
berupa tali monofilamen, kail plus umpan dipakai untuk
menangkap ikan dekat pinggir karang dan wilayah
pertemuan arus dengan menarik umpan yang terbuat
dari bulu ayam di belakang perahu (mangoli).
b)

Sandeq paroppo (Parroppong), tipe perahu ini cukup
besar agar dapat memuat dua-tiga sampan di areal
penangkapan, para pelaut dapat membawa perbekalan
untuk pelayaran yang berlangsung selama dua sampai
lima hari, perahunya dapat menahan ombak yang besar
dan angin yang kencang di lautan bebas yang
merupakan daerah penangkapan ikan di lautan lepas

c)

Sandeq paroppo, diawaki 2-4 orang, ukuran sedikit
lebih besar dari jenis pangoli, Lokasi penangkapan
lebih jauh dari pangoli dan berpusat di roppong (rakit
yang ditanam di laut)

68
d)

Sandeq

potangnga,

model

perahu

ini

sama

dengan pallarung. bedanya hanya cara penangkapan
ikan.

Target potangga ikan

terbang

Cypsilurus

Altipennis atau tuing-tuing, tapi diutamakan telurnya.
Alat

tangkapnya

disebut;

buaro, gandrang dan

sebagainya. Terbuat dari bambu dan daun kelapa.
Melaut saat musim angin timur, antara Mei – akhir
Agustus.

Sandeq potangnga, digunakan untuk

mengarungi laut lepas demi menangkap ikan dan
mencari ikan terbang dan telurnya. Tipe perahu itu
besar bisa memuat bekal dan peralatan yang diperlukan
dalam mengarungi lautan selama dua-tiga minggu,
terutama garam secukupnya untuk mengawetkan ikan.
Di laut lepas ini sering berhadapan dengan ombak
tinggi saat sedang menangkap ikan, tetapi sampai
membatasi para penangkap ikan, karena jenis perahu
sandeq ini terdapat panggung lebih tinggi daripada
geladak lambung perahu yang terpasang kiri-kanan di
belakang tiang.
e)

Pallarung. Awak 4-6 orang, lama melaut 30 hari, target
tangkapan ikan dasar laut yang biasa disebut bau
batu. Untuk mengawetkan hasil tangkapan dibekukan
dengan es dalam peti khusus atau thermos.
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Pengusaha Perahu Pinisi H. Abdullah mengatakan,
Perahu Sandek hampir sama dengan Perahu Pajala
modelnya bagus, indah, dan menarik. Perahu ini lebih besar
dibanding perahu sampan yang banyak dijumpai di daerah
Mandar. Perahu yang satu ini memiliki kapasitas satu ton.
8.

Perahu Pa’dewakang
Perahu Padewakang adalah perahu tradisional yang

memiliki satu atau dua tiang dengan layar tanja. Perahu ini
berbobot 20 - 50 ton, menggunakan 2 kemudi . perahu ini
banyak digunakan oleh

suku Makassar dari Sulawesi

Selatan. Padewakang, adalah jenis kapal yang banyak
digunakan untuk pelayaran jarak jauh oleh kerajaan yang
ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Perahu besar padewakang
terbuat dari kayu giam dengan 2 tiang layar, panjang 30,2 m,
lebar 4,6 m, kedalaman 3,7 m, lambung bebas air setinggi
1,91 m. Kapasitasnya 145 metrik ton, dengan tiang utama
setinggi 18,3 m.
Perahu Padewakang biasanya berbobot 20 - 50 ton,
memiliki satu atau dua tiang dengan layar tanja. Perahu
dikemudikan 2 0rang, akhir abad ke-16 hingga awal abad ke20 suku makassar dari Galesong secara rutin berlayar ke
pantai utara Australia untuk mencari teripang, dipersenjatai
dengan meriam kuno. Padewakang adalah Perahu Sulawesi
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Selatan yang terbesar yang berfungsi sebagai Perahu dagang
dan Perahu perang, digunakan selama ratusan tahun
Tidak banyak mengetahui bahwa sebelum ada
Pinisi, sebuah jenis perahu kuno bernama Padewakang.
Antropolog maritim asal Jerman, Horst H Liebner
mengungkapkan, Padewakang merupakan cikal bakal Pinisi.
Perahu

ini

digunakan

orang

Makassar

Sulawesi

mengeksplorasi kawasan pesisir utara Australia di abad ke17 dan 18 mencari teripang. kata Horst seperti dikutip oleh
laman resmi Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada 6
November 2019.
Perahu Pa’dewakang mirip perahu Patoroni, ada
dugaan bahwa perahu pa’dewakkang adalah perahu kuno
yang pertama tercipta yang memakai lunas dan dindingnya
terdiri dari kepingan-kepingan papan. Bentuknya sedikit
mirip dengan perahu pajala dan layarnya berbentuk segi
empat serta dibagian depan terdapat layar kecil berbentuk
segitiga. Menurut beberapa sumber dahulu perahu ini
dipergunakan nelayan untuk pergi ke pulau dewakang (salah
satu pulau dalam gugusan kepulauan spermonde Pangkajene
Sulawesi Selatan). Daya angkutnya kurang dari 10 ton. Pada
abad XVIII perahu pa’dewakkang telah dipergunakan orang
Bugis ke Australia Utara untuk menangkap teripang.
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Gambar 5.8. Perahu Pa’dewakang

Dalam napak tilas pelayaran, sebuah perahu layar
Padewakang dari diberangkatkan Makassar ke Australia.
Perjalanan dimulai dari Pantai Losari Makassar, Sulsel,
menuju Darwin, Australia, Horst bersama tim yang
berjumlah 12 orang. Perahu ini beri nama Nur Al Marege
berhasil dibangun oleh pengrajin di Tana Beru, Kabupaten
Bulukumba. Kemudian dibuat oleh kelompok pembuat
Perahu kayu di Tana Beru, Bulukumba, yang dipimpin Haji
Usman. Perahu ini berukuran 14,5 x 4,2 meter, dengan tinggi
2 meter. Pengerjaannya memakan waktu sekitar enam bulan
dan selesai pada 9 November 2019. Perahu berlayar dari
Makassar menuju Australia tanpa mesin. Perahu dilengkapi
dengan dua layar segi empat yang berguna sebagai
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penggerak bertenaga angin. Perjalanan ini menempuh
perjalanan 1.100 mil laut atau dua ribu kilometer
Pada acara ritual peluncuran perahu padewakang ini
di Tana Beru digambarkan sebagai mempertemukan
leluhurnya orang Makassar dengan orang Australia. Proyek
napak tilas ini bertujuan untuk membangun kembali
hubungan antara suku Aborigin dan Makassar. Sebab dahulu
orang Makassar datang ke Australia membawa perahu
Padewakang hingga bertemu, berteman, bahkan menikah
dengan penduduk Aborigin. Hubungan leluhur Aborigin
dengan orang Makassar bagaikan cahaya yang tak pernah
redup. “Kita adalah keluarga. Ketika berbicara tentang
kesukaannya orang Makassar mereka selalu meneteskan air
mata," ujar Shaykh Wesam Chardawi.
9. Perahu Lambo
Perahu lambo’ merupakan perahu khas Mandar dan
Buton. Bentuknya mirip sekoci Perahu, sehingga ada yang
menduga bahwa nama lambo’ berasal dari “Large Boat”
buritanya bulat dan disebut “Panta” (pantat) sedangkan
haluanya agak lurus dan condong kedepan.
Daya angkut perahu lambo’ berkisar antara 15-60
ton. Ada pula yang mengartikan Lambo ''tidak punya ibu",
maksudnya, perahu ini tidak mempunyai tradisi leluhur yaitu
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dikembangkan dari perahu Barat Bisa juga kata itu berasal
dari bahasa Kawi dan bahasa Jawa kuno "lambu" yang
berarti sejenis perahu.
Jenis perahu ini hasil kombinasi peletakkan sistem
layar (rig) depan-dan-belakang dengan lambung tipe pajala
asli yang dibuat oleh orang Bugis dan orang Makassar
Perahu ini memiliki dua tiang, dengan sistem layar yang
kokoh, sehingga mudah dikenali dari jauh. Perahu ini bentuk
lunas, haluan, dan buritan. Sekelas perahu ini mempunyai
rumah geledak yang pendek digunakan untuk tempat
memasak.

Gambar. 5.9. Perahu Lambo’
Lambo ini memiliki lambung tradisional dengan
linggi depan dan linggi belakang membentuk lengkungan
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halus di lunasnya. Lambungnya sama dengan perahu
Makassar dan Mandar dengan tiang yang mendukung
kemudi. Sebuah rumah geladak terletak di tengah lambung
Perahu, dengan tiang cucur untuk mendukung layar haluan.
Badan perahunya lebih kecil dari perahu bisean Makassar,
mirip seperti lambung perahu palari Bugis dari tahun 1930an. Meskipun lambungnya terlihat seperti lambo Buton,
lambungnya tidak memiliki lunas lurus yang panjang, linggi
depan dan linggi belakang yang tegak lurus, atau kemudi
tengah gaya barat (lambo Sulawesi Barat menggunakan
kemudi ganda disamping). Ia hanya memiliki 1 tiang,
dengan penopang pelintas, layar topang tunggal yang besar,
dan layar utama (dalam bentuk layar nade) berbentuk
segitiga dengan lambung perahu yang mirip seperti lambo
Buton.
Selama

tahun

1970-an,

Perahu-Perahu

lokal

Indonesia semakin banyak dilengkapi dengan mesin karena
pemasangan

mesin

tidak

cocok

dengan

desain pinisi tradisional, lambung lambo menjadi alternatif
umum. Pada tahun-tahun berikutnya, kapasitas muatan
mereka meningkat hingga rata-rata saat ini 300 ton, dengan
apa yang disebut PLM (perahu layar motor). H. Abdullah
(2021), Abd Samad (2021), dan H. Galla (2021 mengatakan
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bahwa jenis perahu Lambo, adalah jenis ini memiliki pantat
dan bodi perahu yang lebih lebar.
10. Perahu Palari
Perahu Palari digunakan oleh orang-orang Ara dan
Lemo

Lemo

kecamatan

Bontobahari,

Kabupaten

Bulukumba untuk mengangkut barang dan penumpang.
Perahu ini dilengkapi dengan sistem layar pinisi. Palari
dikenal sebagai Perahu dagang Makassar. Palari memiliki
panjang sekitar 15 meter sampai 22 meter. Layar dibangun
menggunakan kanvas ringan, sedangkan bagian atasnya
adalah kain linen. Awaknya sekitar 7-8 orang. Ia
dikemudikan menggunakan kemudi samping ganda.
Perahu palari menurut H. Abdullah (2021), adalah
bentuk modifikasi dari perahu salompong, bagian depan
dirubah dan diratakan, kemudian papan lamma langsung
berhubungan dengan sotting depan. Dengan demikian
bagian lantai satu (dek) sudah rata kebagian haluan,
perubahan bentuk salompong menjadi jonggalan. Adanya
perubahan bentuk ini menjadikan laju perahu lebih cepat,
sehingga perahu jenis ini dinamakan perahu palari. Perahu
palari merupakan tipe perahu ukuran besar (30 ton ke atas)
memakai dua tiang dan tujuh buah layar, perahu jenis ini
disebut Pinisi.

76

Gambar. 5.10 Perahu Palari

Oleh

karena

banyaknya

terjadi

perubahan

(modifikasi) pada perahu Pinisi, maka penampilanya banyak
yang berubah bentuk sehingga pada beberapa kalangan
awam sulit untuk mengidentifikasikan mana Pinisi yang asli
dan mana yang bukan Pinisi. Bahkan belakangan ini terjadi
kerancuan

dalam

penggunaan

nama

Pinisi.

Dalam

perkembangan terakhir menurut H.Abdullah (2021), H.
Galla ((2021) dan Badulu (2021) bahwa model perahu pinisi
dibangun oleh panrita lopi yang ada

di Kecamatan

Bontobahari, baik di Desa Arah, Desa Bira, maupun di
Kelurahan Tana Lemo dewasa ini sangat tergantung dari
keinginan konsumen.
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B. Jenis Perahu Menurut Kegunaan
Jika kita mengamati dengan seksama jenis-jenis
perahu yang telah dijelaskan, maka pada dasarnya perahu
yang diproduksi oleh Panrita Lopi yang ada di Kecamatan
Bontobahari

Kabupaten

Bulukumba

memiliki

tiga

kegunaan, yaitu sebagai perahu nelayan yang digunakan
untuk menangkap ikan, kemudian perahu kargo yang
digunakan untuk mengangkut barang, dan yang ketiga
adalah perahu penumpang, yang digunakan mengangkut
dari dari suatu daerah ke daerah lain. Akan tetapi dalam
beberapa tahun terakhir terjadi perkembangan dalam dunia
kemaritiman, dimana industri pariwisata bahari meningkat,
memuat permintaan akan perahui jenis wisata meningkat
dengan tajam. Karena itu penulis membagi, perahu
kayu/pinisi yang dihasilkan oleh panrita lopi di Kecamatan
Tanaberu Kabupaten Bulukumba ke dalam empat jenis
yaitu; (1) perahu

nelayan, (2) perahu penyeberangan/

penumpang, (3) perahu barang (kargo), dan (4) perahu
wisata/Perahu pesiar.
1. Perahu/Perahu Nelayan
Perahu pinisi untuk keperluan nelayan dewasa ini
masih diproduksi oleh para panrita lopi di Kabupaten
Bulukumba.

Hasil wawancara dengan Ilham salah
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seorang panrita lopi dari Desa Ara Kabupaten
Bulukumba (2021) dan Abd Samad (2021) salah seorang
panrita lopi dari Kelurahan Tana Lemo Kabupaten
Bulukumba, mengatakan bahwa, pembuatan perahu
pinisi untuk para nelayan dalam 10 tahun terakhir. Lebih
fleksibel, dalam arti bahwa pengusaha perahu dan panrita
lopi menyesuaikan jenis dan kapasitas yang di pesan oleh
pembeli (nelayan).
Menurut H. Abdullah, panrita lopi dan pengusaha
pembuatan perahu pinisi menjelaskan, bahwa produksi
Perahu nelayan di daerah ini masih cukup baik dan stabil.
Permintaan pembuatan Perahu nelayan masih termasuk
tinggi, walaupun diakui bahwa selama vandemi corona,
calon pembeli Perahu kurang yang berkunjung ke daerah
ini. “Produksi Perahu nelayan dan Perahu pesiar masih
tergolong baik, walaupun di era pandemi virus corona-19
juga mengalami penurunan, ujar H. Abdullah.
Untuk mengurangi resiko besar, kata H. Abdullah
dan Abd Somad mengatakan bahwa, pihaknya membuat
dan memproduksi Perahu berdasarkan pesanan. Pesanan
itu sudah disepakati kapasitas Perahu, harga, masa
pembuatan, dan tahapan pembayaran. Kesepakatan
tersebut dituangkan dalam kontrak perjanjian yang
ditandatangani kedua belah pihak.
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Gambar. 5.11. Perahu Nelayan

Para pengusaha pembuat perahu pinisi di kabupaten
Bulukumba umumnya membuat dan memproduksi Perahu
berdasarkan pesanan, seperti yang dilakukan oleh H.
Abdullah, Arifuddin, Asdar dan Syamsuriadi. Di samping
itu pula pengusaha yang berani membikin perahu nelayan
dalam bentuk standar, dan nantinya dijual setelah pekerjaan
mencapai 70 persen seperti yang sering dilakukan oleh H.
Galla.

Untuk menjaga ketersediaan perahu H. Galla

senantiasa memproduksi perahu baik dengan pesanan
maupun tanpa pesanan. Belia mengatakan bahwa Kita selalu
siapkan Perahu,di tempat ini (Pantai Mandala Ria, Desa
Ara) pembeli tinggal memilih Perahu yang disukai. Selama
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vandemi corona, pembeli yang datang agak kurang sehingga
penjualan Perahu berjalan lambat, kata Galla.
Sementara itu Arifuddin (2021), Ilham (2021), dan
H. Abdullah (2021), Asdar ( 2021), Abd Samad (2021)
mengatakan bahwa, perahu mulai dikerja kalau sudah ada
pembayaran pertama sebesar 30% dari harga Perahu.
Pembayaran pertama inilah yang digunakan membeli bahan
berupa kayu dan pembayaran tenaga kerja.
(2021), Ilham (2021), dan
(2021),

Arifuddin

H. Abdullah (2021), Asdar

mengatakan bahwa biaya bahan baku kayu

khususnya kayu besi, relatif mahal kurang lebih Rp.
7.500.000 per kubik, setiap perahu nelayan yang diproduksi
apabila kapasitasnya sampai 10 ton, maka membutuhkan
kayu besi paling tidak sebesar 50 m3. Harga kayu bitti dan
kayu pude

kurang lebih Rp. 5.000.000 per kubik, dan

membutuhkan kurang lebih 25 kubik kayu jenis untuk
diproduksi satu unit perahu nelayan kapasitasnya 10 ton.
Jadi kita membutuhkan panjar dari pemesan paling tidak 30
persen dari Harga kapal.
Arifuddin (2021), Ilham (2021), dan H. Abdullah
(2021), Asdar ( 2021), H.Galla (2021) juga mengatakan
bahwa ukurang kapal nelayan yang di pesan dalam 10 tahun
terakhir yaitu untuk terkecil 2 ton dan paling besar 35 ton.
Menurut mereka jenis kapal nelayan yang relatif kecil
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karena, kapasitasnya besar (lebih dari 50 ton), maka izin
penangkapan ikan harus melalui pemerintah pusat. Karena
itu para nelayan umumnya hanya memesan kapan ikan yang
berkapasitas kurang dari 35 ton.
Jenis Perahu nelayan yang dibuat di Kecamatan
Bontobahari

Kabupaten Bulukumba antara lain: perahu

pukat, perahu pancing, jaring angkat,
a)

Perahu Pukat, Perahu pukat adalah salah satu perahu
nelayan yang sering digunakan untuk menangkap ikan
dan terkadang langsung melakukan pengolahan baik
diatas maupun dibawah dek, tergantung seberapa besar
ukuran Perahu tersebut. pukat merupakan semacam
jaring yang besar dan panjang untuk menangkap ikan;
yang

dioperasikan

secara

vertikal

dengan

menggunakan pelampung di sisi atasnya dan pemberat
di sebelah bawahnya.
b)

Perahu Jaring Insang
Salah satu kendaraan untuk para nelayan
adalah jaring insang. Perahu jenis ini biasanya
digunakan oleh para nelayan untuk melakukan
penangkapan ikan di laut terbuka. Jadi, jika nelayan
ingin pergi ke laut lepas, Perahu ini yang akan
digunakan untuk menangkap ikan. Perahu ini tidak
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didesain untuk banyak orang, dan hanya mampu
memuat 7 - 12 orang, karena ukurannya kecil, jaring
insang

juga

tidak

bisa

mengangkut

banyak

perlengkapan, hanya alat penangkap tertentu saja.
Disini, ada 3 jenis jaring insang, yakni permukaan,
pertengahan dan dasar. Perahu jaring insang kecil
umumnya memiliki ruang kemudi di bagian belakang
yang sekaligus berfungsi sebagai ruang akomodasi.
Karakteristik Perahu jaring insang berkapasitas kurang
dari 30 GT dengan awak Perahu 7-12 orang. Memiliki
tiga jenis, yaitu Perahu jaring insang permukaan,
Perahu jaring insang pertengahan, Perahu jaring insang
dasar.
2.

Perahu Angkutan Penyeberangan/Penumpang
Perahu angkutan penyeberangan atau penumpang

merupakan jenis perahu diperuntukkan untuk mengangkut
penumpang antar pulau di Indonesia. Membuat Perahu pinisi
untuk keperluan angkutan penumpang pada prinsipnya sama
dengan perahu nelayan, yang membedakan paling tidak
hanya ukuran, model, dan interiornya. Perahu penumpang
desain untuk keperluan kenyamanan penumpang dalam
jumlah besar. Oleh karena itu perahu penyebrangan atau
penumpang biasanya dilengkapi dengan beberapa kamar
dan tempat tidur, serta tempat duduk

yang dapat
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memanjakan para penumpang kapal, sehingga mereka dapat
menikmati perjalanan laut dengan tenang. Jadi kapal
penumpang yang diproduksi menurut beberapa panrita lopi
di yang di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba
diproduksi dengan kapasitas 25 sampai 300 ton.
Mencermati

perkembangan

bisnis

angkutan

penyeberangan antar pulau dengan beberapa tahun terakhir,
dengan munculnya Kapal Ferry dan beberapa jenis kapal,
angkutan penyeberangan menjadi tantangan tersendiri
dalam pengembangan dan produksi kapal pinisi untuk
penyeberangan dalam beberapa tahun terakhir. Satu
keistimewaan yang dimiliki oleh kapal pinisi untuk
penyerangan,

adalah

kemampuannya

dalam

dalam

menjelajahi sungai besar yang tidak dapat dijangkau oleh
kapal Feri dan kapal penyerangan lainnya. Menjadikan kapal
kapal pinisi untuk keperluan penyeberangan penumpang
untuk penyeberangan atau pulau di Indonesia menjadi tetap
banyak diminati sampai saat ini.
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Gambar. 5.12 Perahu Angkutan Penumpang

H. Abdullah dan H. Galla selaku pengusaha kapal
pinisi dan sekaligus panrita lopi mengungkapkan bahwa,
dalam beberapa tahun terakhir permintaan kapal pinisi untuk
penyeberangan penumpang dirasakan agak berkurang. Oleh
karena itu, tidak pernah memproduksi perahu penumpang
tanpa

ada

pesanan

Kecenderungan

untuk

masyarakat

menghindari
kurang

kerugian.

tertarik

lagi

menggunakan Perahu penumpang, karena mereka menilai
Perahu penumpang masa perjalanan lebih lama dan tingkat
resiko lebih tinggi. Itulah faktor utama menurunnya
pengguna

perahu

penumpang.

Di

samping

sarana

infrastruktur jalan dan jembatan semakin baik dan lancar,
terbukanya lapangan pesawat terbang antar kabupaten
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semakin terbuka membuat transportasi lewat laut semakin
berkurang, khususnya di kabupaten Bulukumba dan
Kabupaten Selayar.

3. Perahu Angkutan Barang
Perahu angkutan barang (cargo) merupakan jenis
perahu diperuntukkan untuk mengangkat barang antar pulau
di Indonesia. Membuat Perahu pinisi untuk keperluan
angkutan barang atau cargo sama dengan perahu nelayan,
dan perahu penumpang untuk penyeberangan ukuran,
model, dan interiornya. Perahu barang atau cargo didesain
untuk memuat barang dalam jumlah besar. Seperti halnya
dengan kapal penyeberangan kapal pinisi jenis angkutan
barang dapat menjelajahi

beberapa sungai-sungai besar

yang ada di pesisir pantai, menjadikan keunggulan tersendiri
dibanding dengan kapal kargo yang lebih modern dan hanya
dapat berlaku di pelabuhan-pelabuhan besar. Jadi kapal
angkutan barang atau cargo adalah jenis kapal yang terbesar
yang biasa diproduksi oleh Panrita Lopi yang ada di
Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba.

Kapal

angkutan barang umumnya diproduksi dengan kapasitas 25
sampai 1.000 ton.

86
Banyak kapal angkutan barang modern dan yang
dapat memuat kontainer dalam jumlah besar, menjadi
tantangan tersendiri dalam pengembangan industri perahu
pinisi untuk angkutan barang, tetapi dengan kemampuan
jelajahnya, yang dapat berlabuh para sungai-sungai yang
ada di muara, menjadikan kapal Pinisi untuk angkutan
barang tetap diminati masyarakat sampai saat ini.

Gambar. 5.13 Perahu Angkutan Barang

4 . Perahu Pinisi Untuk Pesiar
Perahu pesiar merupakan jenis perahu dirancang
untuk keperluan keperluan wisata bahari. Membuat Perahu
pinisi jenis wisata pada dasarnya rancangan badan perahu
sama saja dengan perahu nelayan, dan perahu penumpang.
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Yang membedakan Perahu wisata dengan perahu pinisi
lainnya yaitu rancangan perahu ini, senantiasa disesuaikan
dengan keinginan konsumen (pembeli). Sebagai kapal
wisata, geladak pinisi umumnya setinggi tiga meter dari
muka air laut. Palka di bawah dek dijadikan tempat
penyimpanan logistik, termasuk air bersih, ruang generator
listrik, dan mesin. Meski memiliki layar yang fungsional,
gerak pinisi ini juga didorong oleh baling-baling yang
diputar oleh mesin diesel.
Ilham mengatakan bahwa umumnya kapal pesiar
yang dibuat, penumpang atau wisatawan tidak khawatir soal
kebutuhan sehari-hari. Segala fasilitas di kapal pinisi hampir
mirip hotel: ada listrik, makanan yang disediakan kru kapal,
kamar tidur yang dilengkapi dengan pendingin udara, serta
kamar mandi dengan air hasil disterilisasi.
Kapal pinisi tersebut juga memiliki bar yang siap
sedia pukul 08.00 hingga 22.00 waktu setempat. Ada juga
ruang menonton dan ruang baca di atas geladak kapal.
Misalkan ada tempat karaoke, ada ruang makan yang lebih
besar, dapurnya lebih besar terutama mesinnya lebih besar.
Ilham mengatakan bahwa wisata di atas kapal pinisi yang
paling utama adalah menikmati terumbu karang dengan
diving (laut dalam) atau snorkeling (laut dangkal). Hanya
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sinyal handphone saja yang tidak ada ketika kapal berada di
tengah lautan
H. Abdullah mengatakan bahwa, kapal pinisi jenis
wisata umum dirancang dimana di atas geladak kapal pini
ada kabin bersusun dua. Kabin bawah sebagian difungsikan
sebagai kamar untuk kru, dan sebagian lagi untuk kamar
wisatawan. Di atasnya ada kabin-kabin khusus untuk
wisatawan. Atap kabin atas itu juga difungsikan sebagai
balkon terbuka, untuk penumpang mengadakan acara
bersama, bercengkrama, bersantap bersama, menyaksikan
panorama laut, atau menikmati udara malam sambil
memandang bintang-bintang .
Lebih lanjut H. Abdullah mengatakan umumnya
kapal pesiar, dimana lantai

dek di bagian depan juga

difungsikan sebagai tempat kumpul-kumpul. Ada atap kain
terpal yang melindungi penumpang ketika panas terik atau
hujan. Bila hujan turun jamuan malam digelar di situ. Acara
karaoke atau organ tunggal biasa pula dilakukan di situ.
Hj. Kartini mengatakan Dalam perjalanannya, para
wisatawan umumnya menghabiskan waktu lebih banyak di
dek bagian depan. Di situ para wisatawan biasa berbagi
cerita dengan kru kapal. Ingin mancing ikan? Tinggal
meminta

kru,

alat

pancing

disediakan.

Ingin

berenang, snorkeling, diving? Siapkan perkakasnya dan
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kapten kapal akan membuang sauh di spot yang aman untuk
tamunya menikmati laut keindahan laut. Bagi yang tidak
mahir

berenang,

kru

pinisi

sudah

menyiapkan life

jacket atau pelampung agar tamu tetap bisa menikmati
sensasi berenang serta snorkeling di laut, tentunya di dekat
pinisi bersandar. Para kru akan mendampingi dan mereka
terlatih. Kru pinisi sudah menyiapkan tangga bertali agar
wisatawan mudah naik ke atas dek. Bisa juga melalui
buritan, karena di situ ada tangga permanen.

Gambar 5. 14. Perahu Pinisi Untuk Pesiar

Kebangkitan produksi perahu pinisi pada dasarnya
dimulai ketika pada tahun 1986, ketika perahu tradisional
Pinisi Nusantara berhasil berlayar dari Jakarta sampai ke
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Vancouver (Kanada) dan San Diego (Amerika Serikat) dan
yang satunya dibuat di Makassar dan dirakit di Vancouver,
Canada yang diberi nama Perahu pinisi Antar Bangsa. Suatu
prestasi yang sangat besar di mana Perahu tersebut dapat
mengarungi laut pasifik menuju Vancouver (Canada) dan
selanjutnya menuju San Diego (Amerika Serikat). Peristiwa
ini menandakan bahwa Perahu hasil buatan orang-orang
Sulawesi sangatlah hebat. Dimana Perahu ini dibuat tidak
menggunakan metode engineering ataupun standar dan
regulasi yang berkaitan dengan pembuatan Perahu. Perahu
pinisi merupakan salah satu Perahu khas tradisional dan
sebuah mahakarya orang Indonesia yang sampai sekarang
masih banyak digunakan.
H. Abdullah salah seorang yang terlibat dalam
pembuatan Perahu pinisi tersebut mengatakan, terangkatnya
kembali citra Perahu pinisi ini setelah tahun 1986 membuat
Perahu pinisi yang diberi nama Perahu Nusantara yang
dikerjakan sekitar 40 orang di Unhas. Bobot Perahu tersebut
sekitar 50 ton, Panjang 25 meter dan tinggi 3 meter,
kapasitas muatan sekitar 350 ton. Ketika Perahu itu selesai
dan melakukan perjalan jauh yang melewati Samudra
pasifik selama satu bulan. Dalam perjalanan sempat
kehilangan kontak dengan nahkoda Perahu pinisi yang
berasal dari Bulukumba Sulawesi selatan ini, Tetapi bagi
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Abdullah yang sudah duluan menunggu di Vancouver tidak
ada keraguan dan memiliki keyakinan, bahwa Perahu
tersebut selamat dan bisa sampai di tujuan. Keyakinannya
itu, terbukti Perahu tersebut bisa sampai dan dijemput
meriah oleh masyarakat dan petinggi di Kanada.
Bapak H. Abdullah yang orang tana beru diberi
gelar dengan bapak dollar ini menjelaskan, ada satu tradisi
dan kepercayaan dari nenek moyang yang menjadi pegangan
hidup dalam melakukan berbagai aktivitas sehari hari,
bahwa apapun yang hendak dilakukan, sebelum dilakukan
harus terlebih dahulu meyakini apa yang akan dilakukan
telah sukses. Seperti yang menimpa Perahu Nusantara yang
berhadapan dengan ombak besar dan angin puting beliung
yang dalam bahasa bugis disebut laso angin. Perahu itu
sebelum diberangkatkan, sudah sampai,” kata Abdullah.
Sejak peristiwa itu dan Perahu pinisi nusantara
berhasil sampai ke Vancouver (Kanada) dan San Diego
(Amerika Serikat), maka kebangkitan Perahu pinisi untuk
wisata/Perahu pesiar dan Perahu nelayan semakin banyak
dipesan oleh investor lokal dan investor asing, karena
keraguan dan kecemasan yang menimpa pengusaha pinisi
selama ini kembali tumbuh. Apalagi dukungan pemerintah
dan pengusaha semakin baik,hal itu bisa ditunjukkan Ketika
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Wakil Presiden berkunjung ke daerah ini ( Kab. bulukumba)
dan memesan Perahu pinisi, maka sejak itu produksi Perahu
pinisi semakin meningkat.
Menurut Abdullah, sudah membuat berbagai jenis
perahu pinisi yang digunakan untuk wisata (Perahu pesiar),
jika membuat Perahu pinisi wisata akan dibuat dengan
kualitas tinggi, baik dari segi bahan berupa kayu, kayu besi
dan kayu bitti, dan kayu jati untuk kamar dan interior.
Pokoknya Perahu dibuat bahannya dari kayu yang terbaik
dan tidak dicampur, apalagi pemesannya adalah orang bule,
maka sangat ketat dalam mengawasi tahap-demi tahap
pembuatan kapal pesiar.
Sekarang Perahu-Perahu pisinis sudah banyak
berfungsi sebagai Perahu wisata dengan konsep liveaboard
tourism. Potensi wisata yang di miliki bangs aini cukup
besar, apalagi masih banyaknya daerah wisata di bagian
timur Indonesia yang belum tersentuh oleh hiruk pikuk kota,
menjadikan tempat-tempat ini lebih diminati oleh pecinta
alam yang memang ingin melihat keindahan alam yang
natural. Dengan demikian permintaan akan Perahu pinisi
semakin meningkat dan lapangan kerja bagi tukang dan
panrita lopi semakin meningkat pula.
Pada masa ini bagian Indonesia timur mempunyai
13 provinsi yang kebanyakan merupakan tujuan wisata
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bahari yang sangat terkenal. Dari 13 provinsi ini terdapat
Taman Nasional Bunaken di Sulawesi Utara, Kepulauan
Wakatobi dan Teluk Tomini di Sulawesi Tengah, Kepulauan
Selayar di Sulawesi Selatan, Pulau Bali dan Lombok, Pulau
Roti dan Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur,
Pulau Banda dan Morotai di Maluku serta Kepulauan
Padaido dan Raja Ampat di Papua
Dengan wisata bahari, maka kapal pesiar yang
sangat banyak manfaatnya dan berpotensi besar maka
diperlukan alat transportasi dalam melakukan wisata ini.
Salah satu moda transportasi itu adalah Perahu. Saat ini salah
satu jenis Perahu yang digunakan untuk wisata bahari ini
adalah Perahu Pinisi, Perahu ini disewakan oleh para
pemiliknya untuk dijadikan Perahu wisata.

BAB VI
PROSES PEMBUATAN KAPAL PINISI

P

roses pembuatan kapal pinisi di Kecamatan
Bontobahari, Kabupaten

Bulukumba, Provinsi

Sulawesi Selatan tergolong cukup unik, menarik,

dan penuh tradisi, serta memiliki seni tinggi. Kapal pinisi ini
merupakan budaya dan warisan leluhur yang dibuat
keseluruhan dari kayu tanpa menggunakan alat modern.
Hasil penelitian diperoleh bahwa dewasa ini para pengusaha
di daerah ini memproduksi empat jenis kapal pinisi, yaitu
kapal nelayan, kapal barang (cargo), kapal penumpang dan
kapal wisata.
Walaupun usaha pembuatan kapal pinisi ini tahun
1977 sempat mengalami kelesuan, bahkan sudah terbilang
mati suri, karena trauma dengan banyaknya kapal pinisi
model Lamba yang tenggelam mengakibatkan banyak
korban jiwa. Penyebab utama kecelakaan tersebut diduga
karena pemasangan mesin yang tidak tepat, kurang cocok
dan tidak pas.”Awalnya munculnya mesin kapal pinisi,
banyak pembuat kapal ramai ramai memasangkan mesin
pada kapalnya, padahal cara pemasangan yang tidak pas dan
tidak cocok mengakibatkan banyak kecelakaan di laut dan
membawa korban jiwa meninggal dunia. Itulah penyebab
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sepinya pesanan kapal pinisi pada saat itu, menurut H.
Abdullah.
Bangkitnya kembali usaha pembuatan kapal pinisi,
lanjut H. Abdullah dan Abd Samad, ketika

pembuatan

kapal antar bangsa dan pelayaraan kapal Pinisi Nusantara
pada 1986 sukses meraungi Samudra pasifik menuju benua
Amerika kota Vancouver di Kanada. Kapal pinisi nusantara
dapat membuktikan bahwa bahwa putra anak bangsa dari
Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba Provinsi
Sulawesi Selatan, memiliki keahlian membuat kapal yang
berkualitas tinggi. Melalui dua kapal pinisi tersebut
membuktikan kepada dunia internasional bahwa putra
daerah ini memiliki kemampuan hebat dan luar biasa. Kapal
pinisi nusantara dalam perjalanan jauh ke benua Amerika
tersebut teruji, kuat, kokoh, menghadapi ombak besar dan
angin puting beliung (laso angin dalam Bahasa bugismakassar) berhasil sampai di tujuan kota Vancouver. Kapal
pinisi Nusantara
bulan dari

ini melakukan perjalanan selama satu

Jakarta Indonesia ke Vancouver Kanada.

Sedangkan kapal pinisi

antar bangsa dibuat di Unhas

kemudian dikirim menggunakan kapal Cargo dan dirakit di
Vancouver dalam waktu kurang dari 3 bulan, sebuah
kesuksesan yang luar biasa ucap H. Abdullah, sebagai salah
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satu dari perakit kapal pinisi

antar bangsa

yang

diberangkatkan ke Vancouver Kanada.
Proses Produksi Perahu Pinisi
Kapal Pinisi merupakan sebuah perahu legendaris
kebanggaan bangsa Indonesia yang berasal dari

suku

Bugis - Makassar. Kapal Pinisi ini telah menjadi warisan
budaya dunia yang dipilih dan ditetapkan UNESCO
sebagai warisan budaya Tak Benda (Intangible Cultural of
Humanity), di Paris, Perancis, Pada Kamis 7 Desember
2017.
Untuk menghadirkan kapal pinisi yang kuat, kokoh,
dan tangguh dimulai dari memilih pohon kayu terbaik,
memotong kayu sesuai arah urat kayu, melakukan peletakan
balok lunas sebagai pondasi utama dan paling dasar dalam
membuat perahu pinisi yang kuat, membangun struktur
badan perahu yang tepat, melakukan pendempulan dan lem
perekat yang rapi, indah, memasang tiang layar yang kuat
dan kokoh. Kemudian memilih jenis kayu berkualitas tinggi
seperti kayu besi, kayu bitti, kayu kandole atau punaga, dan
kayu jati. Perahu phinisi ini menjadi kebanggaan suku bugis
dari masa lalu hingga sekarang.
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Di

pesisir

pantai

Kecamatan

Bontobahari

Kabupaten Bulukumba, kurang lebih 150 kilometer dari
Kota Makassar, dijumpai banyak bengkel tempat pembuatan
kapal pinisi. Di sinilah berbagai jenis kapal dibuat, mulai
dari kapal penangkap ikan, kapal wisata (kapal pesiar),
kapal barang, dan kapal antar pulau.
Perahu pinisi memiliki dua tiang layar utama dan
tujuh buah layar, yaitu tiga di ujung depan, dua di depan, dan
dua dibelakang. Perahu pinisi biasanya digunakan untuk
mengangkut barang dalam jumlah besar dan perjalanan
jauh. Proses pembuatan perahu pinisi dibutuhkan ketelitian,
keahlian dan ritual. Pembuatan perahu phinisi pun biasa
memakan waktu berbulan-bulan lamanya, tergantung dari
ukuran dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses
produksi.
Pada tahun 1960 an pembuatan perahu pinisi,
sebelum dimulai pengerjaan pembuatan kapal tradisional
warisan nenek moyang ini,

maka dilakukan persiapan

pengadaan (persediaan bahan baku), yang dimulai pada
pemilihan pohon, kemudian ditebang sesuai dengan
peruntukannya. Pada tahap ini lebih diutamakan pencarian
pohon untuk pembuatan lunas perahu pinisi serta dua buah
penyambungannya yaitu untuk kobi depan dan kobi
belakang. Pohon-pohon yang melengkung merupakan kayu
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pilihan untuk membuat rangka perahu, karena lengkungan
secara alami akan memudahkan dalam pembuatan perahu
phinisi
Proses pembuatan perahu Pinisi Kecamatan Bonto
Bahari

Kabupaten

Bulukumba

dalam

20

tahun

terakhir,sedikit telah bergeser sesuai dengan dinamika
perkembangan masyarakat. Proses pembuatan perahu pinisi
di Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dalam
20 tahun terakhir akan dijelaskan:
1.

Persiapan
a. Kontrak Perjanjian Kerjasama dengan pembeli
b. Pengecekan Bahan Baku di Gudang
c. Kontrak kerja dengan tenaga kerja (panrita lopi)

2.

Pemotongan Lunas

3.

Pembuatan lambung perahu
a. Pemasangan papan dinding
b. Pemasangan Rangka
c. Pembuatan Dek (lantai)

4.

Pengerjaan kamar perahu pinisi

5.

Pengerjaan tiang layar dan layar perahu pinisi

6.

Pengecatan perahu pinisi

7.

Pemasangan Mesin dan Kemudi Perahu Pinisi

8.

Peluncuran Perahu Pinisi
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A. Persiapan
Untuk tahapan persiapan, disini dibagi ke dalam 3
komponen penting yaitu, (a) kontrak perjanjian antara
pembeli dan pengusaha perahu, (b) perjanjian dengan tenaga
kerja (panrita lopi) yang akan mengerjakan perahu pinisi
sampai selesai. dan (c) kesiapan bahan kayu yang akan
digunakan dalam pembuatan kapal,
a) Kontrak Perjanjian Kerjasama
Hasil wawancara mendalam dengan beberapa
pengusaha dan panrita lopi antara lain Abd Somad, H.
Abdullah, Andi Aswar, mengatakan bahwa umumnya para
pengusaha akan membuat perahu apabila ada pesanan. Oleh
karena langkah pertama dalam proses pembuatan kapal
Pinisi, terlebih dahulu membuat kesepakatan bersama
tentang hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Surat
Perjanjian Kerjasama (Kontrak) antara pihak pertama (
Pembeli ) dan pihak kedua (Penjual). Kontrak perjanjian ini
menjadi aturan bersama agar proses pembuatan kapal
terlaksana dengan baik, aman, nyaman, dan lancar, serta
saling menguntungkan.
Namun sering kita mendengar dan menyaksikan
terjadinya dua pihak yang bekerjasama terjadi masalah,
konflik, dan sengketa, karena tidak adanya surat perjanjian
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yang menjadi dasar dan bukti dalam kesepakatan disaat
dimulainya kerjasama. Oleh karena itu, surat perjanjian ini
menjadi sangat penting pada setiap ada kerjasama bisnis
dengan siapapun, untuk menghindari unsur penipuan.
Kontrak perjanjian yang dibuat tentunya harus sesuai
undang undang berlaku di tanah air.
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur
tentang kontrak di Indonesia tidak secara spesifik
menentukan format baku dari suatu kontrak, karena
KUHPerdata menganut asas kebebasan berkontrak..Meski
tidak memiliki standar yang baku, kontrak tetap harus
memenuhi syarat yang telah ditentukan, agar kontrak dapat
berlaku secara sah dan mengikat kedua belah pihak. Syarat
sahnya suatu pembuatan kontrak menurut KUHPerdata
Pasal 1320, setelah memenuhi empat syarat utama yang
dipenuhi kedua belah pihak dalam mengikat perjanjian
yaitu, ada kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian,
cakap dalam membuat perjanjian, jelas dan tegas hal-hal
tertentu yang dijanjikan dalam kontrak, dan halal.
Walaupun Kitab undang undang perdata menganut
asas kebebasan dalam membuat kontrak, tetapi terdapat
point point penting dan umum yang ada dalam kontrak
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seperti; 1) terdapat dua belah pihak pihak, 2) pendahuluan,
3) definisi, 4) pernyataan dan Jaminan, 5) isi Kontrak, 6)
harga, 7), ketentuan dan metode pembayaran, 8) kewajiban
pembayaran, 9) waktu & Penyerahan, 10) hak/title 11)
tanggung jawab & ganti rugi, 12) perpajakan, 13) keadaan
memaksa/kahar/force

majeure,

14)

Jangka

waktu

berlakunya perjanjian, 15) Wanprestasi & Akibat dari
wanprestasi, 16) pengalihan, 17) pengujian inspeksi dan
Sertifikasi, 18) kerahasiaan, 19) lampiran, 20) dan penutup.
Menurut H. Abdullah, setelah ada kesepakatan
antara investor (pembeli) dengan pembuat kapal tentang
harga kapal, besarnya kapasitas kapal, jangka waktu
pengerjaan kapal, dan sistem pembayaran yang dituangkan
dalam

perjanjian

kerjasama

(kontrak)

yang

sudah

ditandatangani bersama dan telah dilakukan pembayaran
termin pertama sebesar 30 % dari nilai kapal, baru memulai
proses pengerjaan pembuatan kapal.
Hal sama disampaikan Andi Azwar pengusaha
pembuat kapal pinisi untuk wisata, bahwa setiap kapal yang
dibuat sudah diikat dengan kontrak oleh pihak pembeli
dengan pihak pengusaha pembuat kapal terkait harga, jangka
waktu pengerjaan, besarnya kapal yang dibuat, dan sistem
pembayaran. Sistem pembayaran pada setiap investor
berbeda antara satu dengan yang lainnya, tetapi hal itu tidak
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menjadi masalah karena hal itu sudah dilakukan dengan
musyawarah mufakat.
Untuk meminimal resiko dalam pembuatan kapal,
kata Andi Azwar, pihaknya baru membuat kapal kalau yang
ada pesanan dari investor. Sebab membuat kapal wisata
diperlukan modal besar. Oleh karena itu, setiap kontrak
kerjasama selalu dicantumkan pembayaran termin pertama
sebesar 30 % dari nilai kapal. Pembayaran pertama inilah
yang digunakan membeli bahan dan biaya tenaga kerja.
“Kita tidak mau mengambil resiko membuat kapal wisata
tanpa dipesan, karena modalnya besar. Jika membuat kapal
tanpa pesan, sedangkan pembeli tidak jelas kapan
datangnya, sehingga boleh jadi modal tertanam lama,
berpotensi mendatangkan kerugian. Coba bayangkan harga
kapal tanpa mesin mencapai Rp 5,5 miliar, belum termasuk
harga interior kamar yang harganya hampir sama dengan
badan kapal kata Andi Azwar.
b) Kontrak dengan tenaga kerja
Hasil wawancara mendalam dengan beberapa
pengusaha dan panrita lopi antara lain Abd Somad, H.
Galla dan Andi Aswar, mengatakan bahwa pembuatan
kapal pinisi, terlebih dahulu membuat kesepakatan
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bersama antara pengusaha selalu pemberi kerja dan panrita
lopi selaku pekerja. Perjanjian kerja sama antara
pengusaha dan panrita lopi di Kecamatan Bontobahari
Kabupaten Bulukumba, umumnya

dilakukan secara

kekeluargaan, dimana mereka sudah saling mengenal
antara satu dengan yang lain, bahkan umumnya mereka
sudah terbiasa bekerja sama dalam pembuatan perahu.
Oleh karena itu, kontrak kerja sama antara
pengusaha dan pekerja (panrita lopi) dilakukan secara
musyawarah

mufakat.

Dalam

hal

merena

umum

menyepakati tentang besar nilai kontrak, dalam arti
besarnya ongkos kerja kapal sampai selesai. Di samping
itu tentunya ada jangka waktu, pekerjaan, dan jangka
waktu ini biasanya, sangat tergantung juga dari jangka
kontrak pengusaha dengan pembeli kapal sebelumnya. Di
samping itu juga disepakati jumlah anak buah yang
digunakan dalam pembuatan kapal. Hal ini penting, karena
terkait dengan penggajian tiap bagi pengusaha. Biasanya
makin banyak tenaga kerja yang dipekerjakan, maka
jumlah gaji tiap minggu yang disiapkan oleh pengusaha
juga semakin besar.
Hasil wawancara dengan H Galla dan Ilham
menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang digunakan
untuk mengerjakan sebuah kapal pinisi, sangat tergantung
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pada besar kapal yang akan dikerjakan dan lamanya waktu
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kapal. Umumnya
makin besar kapan yang akan dikerjakan, maka jumlah
tenaga kerja yang digunakan juga cukup besar. Untuk
mengerjakan kapal dengan bobot 300 ton, biasanya
dibutuhkan 10 tenaga kerja, untuk waktu pekerjaan kurang
lebih 1 tahun.
c) Pengecekan Bahan Baku di Gudang
Setelah kontrak perjanjian kerjasama

selesai

ditandatangani kedua belah pihak selanjutnya dilakukan
pengecekan persediaan bahan baku berupa kayu yang ada di
pelataran atau yang ada di gudang. Jika dianggap persediaan
yang ada tidak cukup, maka segera dilakukan order (pesan)
kayu di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah atau ke
Kalimantan. Untuk mendatangkan kayu dari luar Sulawesi
selatan sampai saat ini, tidak ada masalah. Masalahnya
hanya satu kalau tidak ada uang, kata H. Abdulah yang
dijuluki bapak dollar.
Berdasarkan pengalaman selama ini, lanjutnya,
tidak pernah mengalami kesulitan dan kendala setiap
melakukan pesanan kayu dari daerah lain. Persediaan bahan
baku di sana (Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan
Kalimantan) tersedia cukup. Buktinya,, setiap melakukan
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permintaan kayu besi, permintaan tersebut datang tepat
waktu dan jumlah sesuai permintaan.
Lain halnya pendapat Andi Azwar, ia mengatakan,
sering menghadapi kendala persediaan kayu, stok kayu
sering kosong. Bukan karena persediaan bahan baku kayu
ini sudah habis di daerah asalnya, tapi karena faktor lain
misalnya masalah musim hujan, ombak besar, dan kadang
kadang masalah persuratan di jalan yang dilakukan oknum
petugas.”Kayu sering terlambat datang karena terhambat
cuaca, terutama di musim hujan pekerja tidak ada yang
menebang kayu atau besarnya ombak pemilik kapal kurang
berani melaut,”ujarnya.
Sependapat dengan Andi Azwar, Asdar (Punggawa/
Panrita Lopi) dan Syamsuriadi (pengusaha nelayan)
mengatakan, sering mengalami kekurangan persediaan
bahan baku. Pihaknya, sering membutuhkan kayu, tapi
persediaan di daerah ini kosong. Kekosongan bahan baku ini
sudah sering dikeluhkan pengusaha pembuat kapal lainnya,
terutama di kalangan pengusaha kapal menengah ke
bawah.”Saya kurang tahu penyebabnya, sering persediaan
bahan baku, berupa kayu,”paparnya.
Untuk mempermudah proses pembuatan kapal
pinisi maka dilakukan pemisahan kayu berdasarkan
kegunaanya agar mempercepat pengambilan pada saat
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dibutuhkan oleh pekerja, sehingga pekerja kapal dapat
melakukan aktivitas lebih lancar.
Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan
menunjukkan,

bahwa belum semua pengusaha menata

persediaan bahan baku dengan baik, masih terlihat kayu
berserakan, dan masih serampangan terletak di pelataran
atau berada di samping bengkel pembuatan perahu. Oleh
karena itu, pembinaan dan pelatihan kepada pengusaha perlu
dilakukan oleh pihak terkait, terutama masalah penataan
bahan baku agar lebih rapi, bersih, dan mempermudah
pekerja melakukan aktivitas di perusahaan pembuatan kapal
itu. Selain itu, persediaan kayu perlu pula dipisahkan
berdasarkan jenisnya, misalnya kayu besi, kayu jati, mahoni,
kandole, dan lainnya.
Sebelum kayu itu digunakan perlu dilakukan
pembersihan, penghalusan, dan pengukuran didasarkan atas
kegunaan dan fungsinya. Dengan demikian pengelolaan
perusahaan lebih tertata dan lebih professional. Selain apik,
cantik, dan indah membuat pengunjung wisatawan lokal,
nasional,

dan

luar

negeri

akan

menggembirakan, dan menyejukkan

betah

senang,

108
B. Tahapan Pembuatan Lunas
Pembuatan lunas merupakan bagian terpenting,
mendasar, dan paling utama dari pembangunan perahu
pinisi, karena bagian ini rawan terhadap kebocoran. Lunas
terbuat dari balok besar dari kayu besi atau kayu ulin
berukuran sekitar 40-50 cm, tergantung besar kecil kapal
pinisi yang dibuat. Kayu ulin memiliki daya tahan yang kuat
terhadap perubahan suhu, kelembaban, dan pengaruh air
laut. Sifatnya keras dan berat membuat kayu ini memiliki
julukan kayu besi karena terbilang sangat kuat, keras dan
tahan banting, serta tidak mudah lapuk, dan tahan terhadap
serangan rayap. Dengan demikian, kayu ini tidak akan
berubah bentuknya seperti melengkung atau patah dalam
kondisi apapun.
Setelah lunas selesai dibuat dilanjutkan persiapan
penyambungan. Teknik penyambungan ada dua macam
yaitu teknik laso (sambung masuk) dan teknik jembatan
(teknik

tumpuk).

Untuk

memperkuat

sambungan

dipergunakan pasak kayu atau pasak besi sebagai bautnya,
bagian yang mempertemukan dinding perahu bagian kanan
dan kiri terletak miring pada lunas. Lunas terletak bagian
terbawah dari bangunan kapal yang terdiri dari lunas dasar,
lunas tegak, dan lunas lambung. Lunas dasar merupakan
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lajur kapal pada dasar, sedangkan lunas tegak yang tegak
sepanjang kapal, lunas berada di tengah tengah kapal.
Kapal besar memiliki lambung yang berfungsi untuk
melindungi kapal bila kandas. Lunas lambung ini berfungsi
untuk mengurangi olengan kapal. Peletakan lunas biasanya
diupacarakan sebagai wujud syukur atas hari kelahiran
kapal. Membangun konstruksi kapal pinisi yang kuat perlu
memperhatikan dan teliti terutama untuk pemasangan lunas,
gading, pangepe, lengkungan buritan dan haluan, papan
sambungan, dan kayu saloro atau tulang, serta kelu (tulang
melengkung) yang menjadi rangka badan perahu, begitu
juga pengikat lunas depan, belakang, dengan papan dasar.
Setelah pemasangan rangka perahu dan dinding perahu,
selanjutnya dikerjakan bagian belakang perahu. Bagian ini
penting karena disana terdapat bagian kemudi yang
merupakan “jantung” perahu. Jika bagian belakang selesai,
dilanjutkan pekerjaan bagian yang menghubungkan lamma
yaitu papan lemah dengan lunas depan dan belakang.
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Gambar 6.1. Pemotongan Lunas Oleh Panrita Lopi
Untuk membuat konstruksi kapal pinisi kuat dan
kokoh, maka dilakukan sambungan antara lunas dengan
lunas, lunas dengan linggi, yang dikenal sambungan las-tel
(bahasa

setempat)

atau

tumpul.

Namun

dalam

perkembangannya bergeser sambungan bibir miring berkait
yaitu sambungan antara lunas, linggi dengan lajur papan
lunas digunakan sponing. Kemudian sambungan antara
papan geladak, antara papa kulit, dan antara galar,
sebelumnya sambungan tumpul, namun saat ini digunakan
sambungan bibir miring. Pengikat konstruksi yang
digunakan menggunakan pasak kayu untuk mengikat bagian
sambungan

konstruksi,

kini

telah

berubah

menjadi

pengikatan baut-mur adalah galvanis biasa, galvanis, baut
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besi.
Pembuatan

lunas

diawali

dengan

upacara

pemotongan lunas yang dipimpin oleh Panrita Lopi. Upacara
kemudian

dilanjutkan

dengan

kepala

tukang

yang

memotong kedua ujung lunas dan memberikan potonganpotongan itu kepada pemimpin pembuatan perahu. Biasanya
potongan ujung lunas depan dibuang ke laut sebagai simbol
harapan agar perahu bisa menyatu dengan ombak di lautan,
ada juga yang berpendapat bahwa ke laut sebagai penolak
bala dan sekaligus sebagai simbol peran laki-laki (suami)
yang mencari nafkah di laut. Sedangkan potongan ujung
lunas belakang disimpan di darat darat. sebagai lambang
bahwa meskipun perahu berlayar jauh ke lautan tetapi pada
akhirnya akan kembali lagi dengan selamat ke daratan, ada
juga berpendapat bahwa ujung yang satunya disimpan di
dalam rumah paling atas sebagai simbol peran perempuan
(isteri) yang menunggu suami pulang. Upacara akan diakhiri
dengan lantunan doa-doa kepada Sang Pencipta yang juga
dilakukan oleh Panrita Lopi.

C. Tahap pembuatan lambung perahu
a). Pemasangan dinding
Setelah lunas telah siap maka langkah selanjutnya
adalah membuat badan kapal atau dinding kapal yang biasa
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disebut lambung. Pada tahapan pengerjaan lambung perahu,
panrita lopi melakukan pemasangan papan dasar (teralas),
ketebalan papan tersebut berbeda antara satu kapal dengan
kapal lainnya. Papan-papan yang berada di bawah harus lebih
tebal daripada papan yang ada di atasnya. Papan teratas
dipasang setelah selesai pemasangan pengepak, pemasangan
mula sangkara (papan pertama) dan papan-papan disambung
dengan pen dan setiap pen berjarak 15-20 cm.

Gambar 6.2. Tahap pengerjaan dinding perahu pinisi
Pemasangan dinding kapal pinisi ini menjadi
penentu kuat tidaknya sebuah kapal yang dibuat, Oleh karena
itu, pemasangan dinding didahulukan dari rangka karena
lebih mudah dipasangi pasak (baut dari kayu) dan lebih rapi
dan lebih kuat. Tentu struktur papan yang dipasang harus
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tersusun apik serta ketebalan kayu semakin ke atas semakin
menipis. Panrita lopi yang bertugas di bagian ini, haruslah
yang lebih ahli dan berpengalaman. Hasil wawancara dengan
dengan H. Abdullah, Abdul Samad maupun H Galla
mengatakan bahwa, memasang dindin perahu harus
didahulukan

dibanding dengan rangka. Menurut belian

apabila dilakukan demikian, maka konstruksi kapal lebih
kuat, dibanding dengan mendahulukan rangka. Belia
mengatakan bahwa dengan mendahulukan, dindiding, maka
pemasangan akan lebih rapi, menggunakan pasak-pasak kayu
lebih kuat dan lebih mencengkram.
b) Pemasangan Rangka
Untuk memperkuat konstruksi bangunan kapal
pinisi, khususnya pada bagian lambung, maka perlu
memperhatikan pemasangan

rangka yang meliputi;

1)Pemasangan balok tegak, balok poros, dan skeg untuk
menyangga poros propeller, b) Pemasangan lutut atau
tanpa lutut jika menggunakan sambungan dari kayu utuh
antara sambungan linggi dengan lunas, c) Pemasangan
lunas luar dan lunas dalam untuk lunas luar dua susun
dan ditambah lunas dalam.
H. Abdullah, Abdul Samad maupun H Galla
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mengatakan, kapal pinisi akan lebih kokoh, kuat, tahan lama,
jika mendahulukan pemasangan papan dinding, baru
kemudian pemasangan rangka. Sebab pemasangan papan
dinding akan lebih mudah, lebih rapi, lebih rapat, serta lebih
mudah pemasangan pasak (semacam paku yang dibuat dari
dari kayu kandole). Setelah selesai pemasangan dinding,
barulah pemasangan rangka. Tetapi bagi pekerja kapal di
Pulau Jawa dan daerah lainnya, justru rangka lebih awal baru
kemudian pemasangan dinding.
H. Galla mengatakan, untuk membuat kapal pinisi
yang kuat, maka lengkungan kayu untuk rangka harus tepat
merapat ke dinding kapal. Untuk menyesuaikan lengkungan
rangka dengan dinding, maka diperlukan pembakaran kayu
untuk mengurut kayu agar lengkungan tepat melekat pada
dinding.”Untuk melakukan pembakaran diperlukan keahlian
khusus agar kualitas kayu tidak berkurang, sebab kalau
kurang

hati–hati dalam pembakaran bisa mengurangi

kualitas kayu.
Teknologi pembengkokan kayu dengan melalui
pemanasan, dimana sumber panas dihasilkan dari hasil
pembakaran potongan kayu yang tidak terpakai lagi dan
proses pemanasan tersebut diselingi dengan menyiramkan
air (teknologi sederhana). Teknologi tersebut jika kurang
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berhati- hati dapat merubah kualitas atau merusak serat kayu
menjadi rapuh yang tentunya dapat mengurangi kekuatan
konstruksi.
Setelah papan dasar, maka langkah selanjutnya adalah
pemasangan rangka atau tulang perahu bertujuan untuk
memperkuat dinding perahu yang terdiri dari balok-balok
dan papan kayu di bagian bawah dengan berbagai ukuran.
Tahap pemasangan rangka ini dimulai dari bawah dan
semakin ke atas semakin tipis. Kegiatan yang penting dalam
tahapan ini adalah:
1) Kelu yaitu (tulang yang paling bawah) sebagai
pengikat papan teratas
2) Penyambungan kelu (gading)
3) Saloro (tulang atau penguat pada bagian kiri dan
kanan perahu)
4) Penyambungan soloro
5) Lepe (katuk penekan dinding)
6) Lepe kalang (tempat kalang bertumpu)
7) Taju (tempat pengikat kawat dan tali-tali perahu)
8) Pengikat lunas (depan belakang dengan papan teratas)
Menurut. H. Galla, membangun struktur kapal dimulai dari
Lunas, di situ ada sambungan lunas (Langsa bahasa daerah
Bugis Makassar). Kemudian membuat dinding dengan
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menggunakan papan ketebalan sampai 8 cm tergantung
besar kecilnya kapal pinisi yang dibuat. Kemudian ada kayu
soloro (tulang penguat pada bagian kiri dan kanan perahu),
Ada pula papan sambungan tallo, tariknya yaitu papan
terakhir

kemudian

papan

pertemuan

yang

disebut

pangngampe. Selanjutnya memasang tulang melengkung
(kelu). Sedangkan tajuk dan lepe pengikat tulang.Kemudian
pemasangan kalang yang merupakan landasan dek, di atas
kalang ada balok yang baku ikat dengan tajuk..
Untuk memperkuat bangunan kapal pinisi, maka
digunakan pasak dari kayu kandole sebagai pengikatan
sambungan antara lajur papan kulit dibutuhkan ribuan
jumlah pasak untuk pembangunan satu unit kapal.
Pembuatan pasak kayu ini dilakukan dengan teknologi
sederhana yaitu hasil olahan dari kayu berukuran 20-30 cm
yang diproses secara manual dengan cara dimasukan pada
lubang besi berukuran 8 – 10 mm (atau sesuai diameter
pasak

yang

diinginkan)

kemudian

dipukul

hingga

membentuk pasak. Kualitas yang dihasilkan dengan
pembuatan secara tradisional ini pada dasarnya belum
optimal dimana diameter dan bentuk penampang pasak
hasil olahan tidak rata sepanjang pasak disamping itu
dibutuhkan tenaga dan waktu khusus untuk membuatnya.
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Gambar 6.3. Tahap pengerjaan rangka perahu pinisi
c). Pembuatan Deck (lantai)
Setelah selesai pemasangan dinding dan rangka,
maka pekerjaan berikutnya adalah membuat dek (lantai).
Bahan yang digunakan pada tahapan pembuatan dek ini
adalah papan, balok, dan pasak. Sebelum pemasangan papan
lantai (Deck dalam Bahasa inggris) terlebih dahulu dipasang
balok sebagai penyangga dan dijadikan tempat pemasangan
papan. Bagian deck ini biasa disebut Geladak. Geladak
adalah papan kayu tahan air yang disusun berdampingan dan
bertumpu ke gading-gading kapal, celah papan diisi dengan
serat tahan air dan diikat dengan damar.
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Gambar 6.4. Tahap pengerjaan lantai (Deck) perahu pinisi

Menurut H. Abdullah untuk membuat lantai kapal
pinisi bisa menggunakan kayu jati, tetapi lebih baik lagi
kalau menggunakan kayu besi. Kayu besi ini kuat, tahan
lama, dan tahan dari air. Untuk membuat kapal pesiar
keseluruhan kayu yang digunakan adalah dari kayu yang
terbaik, agar kapal yang diproduksi terbaik. Kita harus jaga
kualitas Sebutan lain dari lantai adalah deck yang
merupakan lantai kapal. Lantai ini biasa juga disebut
Geladak. Geladak utama terdapat di atas, sementara geladak
dasar berada di bawah. Apabila terdapat galadak diantara
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kedua geladak tersebut, maka disebut dengan geladak
antara.
Beberapa bahan yang bisa dijadikan sebagai
konstruksi geladak adalah kayu besi, sedangkan Gading
adalah rangka yang diletakan pada kulit kapal. Bagian yang
melapisi konstruksi geladak disebut dengan lajur geladak
yang biasanya terbuat dari kayu bitti. Lajur geladak ini harus
memiliki beberapa kriteria seperti tahan lama, daya serapan
air sekecil mungkin, cukup keras dan tahan perubahan suhu.
Selain itu, kriteria lainnya adalah bersih dari serat licin,
cukup kering dan tidak mengandung bahan yang dapat
merusak baja.
D. Pengerjaan kamar perahu pinisi
Pada tahapan pengerjaan kamar berdasarkan hasil
wawancara

peneliti

dengan

Informan

Andi

Azwar

pengusaha kapal pinisi pesiar di Bulukumba, menjelaskan
bahwa setelah badan kapal pinisi selesai dikerjakan di darat
selama kurang lebih satu tahun, umumnya kapal dengan
kapasitas 300 ton ke atas kemudian diturunkan ke laut untuk
mengerjakan interior kamar di atas kapal. Kemudian
mengerjakan interior ini butuh waktu hampir sama dengan
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waktu membuat badan kapal yakni 6 bulan sampai satu
tahun di atas laut
Menjawab pertanyaan peneliti tentang alasan
mengapa

pekerjaan pembuatan kapal pinisi pesiar

dikerjakan sebagian di darat dan sebagian di laut, Andi
Azwar mengatakan, jika pembuatan kapal dirampungkan
100 % di darat termasuk interior kamar kapal, maka kapal
tersebut menjadi lebih berat, sehingga sulit didorong ke laut,
bahkan bisa mengakibatkan kerusakan bagian badan. Oleh
karena itu, supaya perahu lebih mudah didorong, aman, dan
lancar, maka setelah badan kapal pinisi selesai di darat, maka
selanjutnya doronglah ke laut dan selanjutnya pengerjaan
interior kamar.
Nilai badan dan interior, lanjut Andi Azwar, hampir
sama. jika pembuatan badan dihargai Rp 5,5 Milyar, maka
untuk interior dihargai 4 – 5 miliar. Harga itupun tergantung
kualitas bahan kayu yang digunakan dan tingkat kesulitan
dalam membuat kamar yang asri, rapi, indah, dan bersih.
Untuk membuat kapal sebesar itu dibutuhkan 12 orang
tukang kayu dan 6 orang tukang amplas.
Kapal pinisi untuk pesiar yang dibuatnya saat
ditemui, Andi Azwar mengatakan

memiliki 11 kamar,

Panjang 45 meter, tinggi 4,70 meter, lebar 9 meter, dan yang
tenggelam ke laut 2,5 meter, menggunakan mesin 10
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silinder, ditambah dua mesin genset untuk penerang yang
digunakan saling bergantian agar mesin tersebut lebih
terawat karena saling menutupi dan melengkapi jika ada
yang mengalami gangguan. Dari 11 kamar yang tersedia,
terdapat tempat restaurant, kamar tidur, dan untuk krunya.
Menurut Andi Azwar, membuat kapal pinisi pesiar
lebih sulit, lebih rumit, dan lebih berat dibanding membuat
kapal pinisi lainnya, karena membuat kapal pesiar harus
lebih indah dan rapi pada setiap kamar.” Tenaga kerja
pembuat interior kamar kapal ini berasal dari warga di sini (
orang tanah beru,” ucapnya.
Andi

Azwar

menjelaskan,

setiap

kapal

yang

dibuatnya selalu didahului kesepakatan besaran kapal,
kualitas kayu yang digunakan, masalah harga, dan lamanya
pekerjaan. Setiap kapal yang dibuat sudah dilengkapi
gambar, gambar tersebut biasanya dibuat dari Unhas,
sedangkan surat suratnya diurus oleh investor dan pihaknya
turut membantu dan memudahkan urusannya.
Pada pekerjaan

kamar pinisi perlu

perhatian kesesuaian antara

mendapat

bentuk kamar perahu

berdasarkan desain dalam gambar dengan kenyataan,
termasuk ukuran, bentuk, ketepatan pemasangan pada setiap
komponen.
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Gambar 6.5. Kamar Tidur perahu pinisi jenis Pesiar
Kemudian yang perlu diperhatikan pada proses
pengerjaan kamar ini yakni, penggunaan jenis bahan baku
kayu pada setiap komponen-komponen karena jenis kayu
yang digunakan pada tahap pengerjaan kamar perahu ini
berbeda-beda

seperti

halnya

tulang

dinding

harus

menggunakan kayu besi dan sedangkan pada bagian dinding
perahu harus menggunakan kayu jati. Hal lain yang perlu
diperhatikan pada tahapan pengerjaan kamar perahu adalah
tentang kesesuaian penggunaan bahan baku kayu pada setiap
pemasangan komponen kamar perahu dan pengecatan.
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E. Tahap pengerjaan tiang layar dan layar perahu
pinisi
Setelah badan dan kerangka perahu selesai, maka
pekerjaan selanjutnya adalah pemasangan tiang dan layar.
Perahu pinisi biasanya menggunakan dua layar besar yang
disebut sombala. Layar yang satu terpasang di bagian depan.
Layar ini berukuran sekitar 200 meter persegi. Sedangkan,
layar yang lainnya terletak lebih ke belakang dengan ukuran
sekitar 125 meter persegi. Di atas setiap layar besar itu
terdapat sebuah layar berbentuk segitiga yang disebut
tanpasere. Selain layar utama, pada bagian haluan
dilengkapi tiga layar pembantu yang juga berbentuk
segitiga.
Adapun beberapa bagian pada tiang layar perahu
pinisi

adalah

sebagai

berikut;

Anjong

(segitiga

penyeimbang), yang berada pada bagian depan kapal
Sombala (layar utama), yang berukuran besar mencapai 200
meter Tanpa Sere (layar kecil) berbentuk segitiga ada di
setiap tiang utama. Cocoro pantara (layar bantu depan).
Cocoro tangga (layar bantu tengah), dan tarengke (di
belakangnya).
Pemasangan layar baru dilakukan setelah perahu
sudah mengapung di laut. Cara pemasangan layar pada tiaptiap tiang layar perahu perlu mendapat perhatian, baik pada
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tiang layar utama maupun tiang layar pembantu, perlu
menjaga keseimbangan pada tiap-tiap tiang layar yang akan
dipasang. Kemudian jenis ikatan dan simpul yang digunakan
maupun letak simpul dan ikatan yang digunakan hendaknya
mendapat perhatian oleh para pekerja.

. Gambar 6.6. Layar Perahu pinisi
Para arsitek perahu pinisi dari dulu merancang
konstruksi pinisi dengan sangat cermat. Tiap komponen
dihitung jumlah dan ukurannya meski tanpa alat ukur
standar sesuai kapasitas perahu yang akan dibuat.
Selanjutnya dibentuk dan diberi nama sesuai posisinya
dalam

konstruksi

menakjubkan

perahu.

Hal

orang-orang

dari

inilah

yang

mancanegara

sangat
yang
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menyaksikan langsung proses pembuatan perahu pinisi.
Warisan budaya nenek moyang ini dengan ciri khas dua
tiang dan tujuh layar tersebut merupakan puncak dari suatu
proses pembuatan yang anggun dan perkasa dalam
mengarungi samudera luas.. Dua tiang layar utama tersebut
berdasarkan 2 kalimat syahadat dan tujuah buah layar
merupakan jumlah dari surah Al-Fatihah.
Sebenarnya nama Pinisi merupakan nama layar.
Kapal ini umumnya memiliki dua tiang layar utama dan
tujuh buah layar, yaitu tiga di ujung depan, dua di depan, dan
dua di belakang; umumnya digunakan untuk pengangkutan
barang antarpulau. Pinisi adalah sebuah kapal layar yang
menggunakan jenis layar sekunar dengan dua tiang dengan
tujuh helai layar mempunyai makna bahwa nenek moyang
bangsa Indonesia mampu mengharungi tujuh samudera
besar di dunia.

F. Pengecatan perahu pinisi
Setelah bodi dan tiang layar selesai dikerjakan, maka
langkah selanjutnya adalah pengecatan perahu. Kegiatan
pengecatan sangat penting mengingat kualitas pengecatan
sangat menentukan daya tahan kapal di laut. Oleh karena
perlu diperhatikan bahan baku utama yang ditinjau dari segi
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jenis, jumlah, dan kualitasnya, alat-alat yang digunakan
pekerja pada setiap bagian-bagian perahu yang perlu di cat
seperti kuas dan alat dico. Begitupun dengan kondisi cuaca
yang mendukung yakni cuaca dalam keadaan panas
matahari.
Untuk

mencegah

terjadinya

kebocoran

pada

sambungan papan kulit, sambungan papan sekat, dan
sambungan papan geladak, maka bahan perekat yang
digunakan lem epoxy ditambah serbuk gergaji dan atau
semen putih. Jenis yang digunakan adalah cat dasar, cat
warna,dan cat anti fouling untuk bangunan kapal di bawah
garis muat.
Pengusaha kapal nelayan Syamsuriadi mengatakan,
untuk menghadirkan wajah dan penampilan perahu yang
apik, indah, dan menarik, maka sangat ditentukan warna cat
dan jenis jet yang dipakai, termasuk tukang cat yang sudah
mahir dan ahli dalam pengecatan kapal. Cat yang biasa
digunakan adalah merek Vian agar kapal terlihat cantik dan
kuat.”Supaya perahu tangkap ikan yang dibuatnya, pihaknya
menggunakan cat merek Avian dicampur lem, agar kayu
dinding perahu tidak makan kutu air,” ujarnya.
Untuk menjaga ketahanan, kekuatan kapal pinisi agar
tetap kokoh,

maka diperlukan perawatan kapal dengan

melakukan pengecatan setiap tahun. Perawatan ini dimulai
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dari cat lama dikeluarkan (dikelupas) dan mengganti papan
lambung yang telah lapuk. Selanjutnya pengecatan dimulai
dengan pemberian cat menie pada seluruh bagian lambung
kapal. Pemberian cat menie bermulai dari lunas (dasar)
sampai batas waterline tertinggi.

Gambar 6.7. Tahap Pengecatan perahu pinisi
Cat ini diharapkan dapat menjadi anti fouling dan anti
karat pada lambung kapal. Cat ini melapisi cat menie yang
telah kering sebelumnya. Proses pengecatan kapal dilakukan
oleh 5-6 orang sehingga proses ini dapat diselesaikan selama
1-2 hari.
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G. Tahap Pemasangan Mesin dan Kemudi Perahu Pinisi
Dewasa ini perahu pinisi, sudah dilengkapi dengan
mesin penggerak, seperti dengan kapal modern lainnya.
Oleh karena itu panrita lopi dan tenaga ahli mesin yang harus
melakukan pemasangan mesin termasuk pemasangan
bagian-bagian mesin lainnya seperti baling-baling, knalpot,
gas dan lain-lain sebagainya, untuk menghindari kesalahan
pemasangan atau pemasangan yang tidak cocok.
Untuk menentukan kedudukan sumbu baling baling
yang tepat, sangat terkait dengan landasan atau pondasi
dudukan mesin. Ada dua cara teknik pemasangan mesin
yaitu; Pertama, membuat titik lubang sumbu baling-baling
pada tiang “L”, yang berada pada kedudukan median jarak
antara lunas dengan buritan sebagai kedudukan. Cara ini,
daya penggerak mesin lemah, getaran kuat dan sering
mengubah dan menyesuaikan landasan mesin. Untuk perlu
menaruh

lunas

pada

bagian

buritan

menyebabkan

kedudukan mesin datar sehingga berkurangnya kekuatan
kapal.
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Gambar 6.8. Tahap pemasangan baling-baling perahu pinisi

Cara Kedua, lubang sumbu baling-baling berada tepat
pada titik median tinggi ujung lunas dengan buritan,
kedudukan sumbu baling-baling pada median tinggi antara
ujung lunas dengan dasar buritan itu. Cara ini lebih efektif,
tenaga mesin dalam menggerakkan kapal lebih kuat, getaran
dan kebisingan yang lebih halus, letaknya baling baling
berada pada ujung lunas, sehingga ukuran daun balingbaling tidak menjadi kendala. Menentukan pondasi mesin
yang tepat (accurate) merupakan

langkah awal dan

terpenting dalam proses memasang mesin kapal yang tepat
Sebelum pemasangan mesin, tentu Panrita lopi
(pembuat kapal) dapat menyiapkan pondasi mesin kapal
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yang pas dengan ukurannya, yaitu lebar kaki mesin, panjang
dan tingginya. Ukuran mesin itu haruslah diketahui
informasinya terlebih dahulu, supaya pembuat kapal dapat
membuat pondasi mesin yang selaras. Untuk itu pemilik
kapal haruslah sudah mengetahui jenis mesin yang hendak
dipakai, yaitu spesifikasinya, bentuk dan jenis mesin serta
ukuran baling-baling yang akan dipakai dengan mesin itu.
Informasi itu diberikan kepada pembuat kapal, agar dapat
menempatkan pondasi mesin secara tepat dan tetap.
Komunikasi pemilik kapal dengan pembuat kapal
merupakan hal paling penting diperhatikan, khususnya
dalam Teknik Pemasangan Mesin untuk Kapal Setelah
landasan mesinnya mantap dan stabil, maka langkah
berikutnya menentukan lubang sumbu baling-baling. Urutan
kerja pemasangan mesin kapal itu dapat dibuatkan rajahnya.
Ada beberapa jenis mesin kapal yang sering digunakan
antara lain mesin berbahan bakar minyak solar dan bahan
bakar bensin.

H. Peluncuran Perahu Pinisi
Sebelum pinisi diluncurkan ke laut, ada upacara yang
dipimpin oleh punggawa. Jika pinisi yang akan diluncurkan
bobotnya kurang dari 100 ton, maka binatang yang dijadikan
korban adalah seekor kambing. Akan tetapi, jika bobotnya
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lebih dari 100 ton, maka yang dijadikan korban adalah
seekor sapi. Setelah upacara selesai, perahu ditarik oleh para
sahi dan calon sahi menuju ke laut.
Peluncuran biasanya dilakukan pada saat air laut
sedang pasang (tengah hari). Lamanya bisa berhari-hari
(biasanya sampai 3 hari). Pemasangan layar dilakukan
ketika perahu sudah mengapung di laut. Dan, dengan
mengapungnya perahu di laut dan terpasangnya layar, maka
punggawa dan para anggotanya yang selama sekitar enam
bulan membuatnya, berakhir.
Setiap melakukan peluncuran kapal pinisi selalu
melibatkan banyak tenaga kerja, ada yang mendorong, ada
pula yang menarik, dan ada pula yang memberikan
komando. Orang yang memberikan komando disebut
Appara tuju. Acara peluncuran ini berlangsung meriah suara
teriakan dari para pendorong dan menarik secara serentak
atas komando appara tuju. Semangat gotong royong oleh
masyarakat untuk peluncuran kapal pinisi (Panyorong lopi)
nampak semarak dan meriah. Apalagi acara peluncuran
disertai acara ritual yang disertai makan bersama.
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Gambar 6.9. Tahap Peluncuran Perahu Pinisi
Dengan kemajuan teknologi saat ini,kata H. Galla,
tenaga kerja yang dilibatkan dalam peluncuran kapal pinisi
semakin sedikit dibanding masa lampau. Saat ini cukup dua
puluh orang sudah cukup untuk meluncurkan perahu ke laut
dengan adanya alat bantu berupa alat katrol yang diletakkan
di sebelah kiri dan kanan.
Menurut Abd. Somad, saat ini pelaksanaan upacara
peluncuran kapal pinisi sudah dilakukan sangat sederhana,
hanya melibatkan keluarga, teman dekat dan tetangga. Acara
dalam proses pembuatan kapal tidak sama lagi di masa
lampau. Di masa saat itu setiap tahapan pembuatan kapal
pinisi selalu diadakan upacara, tapi saat ini hanya pada awal
pembuatan kapal yakni pemasangan lunas, dan peluncuran

133
kapal pinisi.”Kalau dulu ada acara ritual penebangan pohon,
saat ini sudah tidak ada lagi. Apalagi kayu yang menjadi
bahan pembuatan kapal sudah lebih banyak didatangkan
dari provinsi lain terutama dari Sulawesi Tengah, Sulawesi
Tenggara, dan Kalimantan.
Secara singkat peroses pembuatan perahu pinisi di
Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba Provinsi
Sulawesi Selatan dibuat dalam bentuk diagram seperti
terlihat pada Gambar 6.10
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1. Persiapan

3.
a. Kontrak
Perjanjian
Kerjasama
dengan
pembeli
b. Pengecekan
Bahan Baku di
Gudang
c. Kontrak kerja
dengan tenaga
kerja (panrita
lopi)

6. Pengecatan
perahu

7. Pemasangan
Mesin dan
Kemudi

2. pemotongan
Lunas

5. Pengerjaan
tiang layar
dan layar

Pembuatan
lambung
perahu
a. Pemasangan
papan dinding
b. Pemasangan
Rangka
c. Pembuatan
Dek (lantai)

4. Pengerjaa
n kamar
perahu

6. Peluncuran
Perahu
Pinisi

Gambar 6.10. Proses Pembuatan Perahu Pinisi

BAB VII
UPACARA ADAT PEMBUATAN PINISI

K

apal Pinisi merupakan kapal dengan cita rasa
seni yang tinggi, bentuknya mempesona, klasik,
memancarkan kesan gagah, dan konstruksinya

sangat kokoh menjadikan pinisi salah satu kapal favorit di
dalam dan luar negeri. Pembuatan kapal ini sangat unik,
perpaduan antara keterampilan dan kekuatan doa yang
melewati proses yang tidak mudah. Tidak hanya persoalan
teknis tapi juga non teknis, yakni ritual atau upacara yang
dilakukan sebelum dan sesudah kapal itu dibuat. Adapun
upacara ritual yang sering dilakukan oleh masyarakat,
pengusaha pembuat kapal, tokoh adat, dan pemerintah di
Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba seperti; (a)
Annakbang Kalabiseang (Upacara menebang pohon), (b)
Annattara (Upacara pemotongan Lunas), (c). Appassili
(Upacara

menolak bala)

pemotongan pusar),

(d) ammossi

(Upacara

dan (e) annyorong lopi (Upacara

peluncuran Kapal) untuk jelasnya dapat diuraikan seperti di
bawah :
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A. Upacara Annakbang Kalabiseang (penebangan
pohon)
Upacara annakbang kalabiseang merupakan ritual
prosesi penebangan pohon

untuk lunas

dalam rangka

memohon izin kepada yang maha kuasa. Lunas merupakan
komponen dasar dan utama sebuah perahu yang akan
diletakkan sebagai dasar perahu, dan tempat penempelan
papan sampai terbentuk perahu pinisi. Oleh karena itu kayu
untuk bahan lunas harus dipilih yang berkualitas.

Ada

beberapa pantangan dalam memilih kayu lunas, misalnya
tidak boleh menggunakan kayu bekas, kayu dari pohon yang
jatuh sendiri, kayu cacat, dan kayu hanyut.
Sebelum

upacara

annakbang

kalabiseang

dilaksanakan terlebih dahulu memilih dan menentukan hari
terbaik, seperti hari Rabu, hari kelima dan hari ketujuh. Hari
kelima (naparilimai dalle’na) maksudnya rezeki sudah
ditangan. Sedangkan hari ketujuh [natujuangngi dale’na]
Artinya selalu memperoleh rezky. Setelah hari baik
ditentukan,

maka

selanjutnya

para

pekerja

(sawi)

menyiapkan bahan yang diperlukan dalam upacara yakni
kapak dan seekor ayam dijadikan korban persembahan
kepada roh. Sesaat setelah doa dilakukan kapak diletakkan
tiga kali menghadap ke atas bermakna selalu bernasib baik.
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Upacara annakbang kalabiseang bermakna minta
izin kepada yang maha kuasa, yang diungkapkan dalam
bentuk tatacara, perilaku, dan pembacaan doa, yang antara
lain berbunyi: Pattimbonnako buttayya Katuhoannako
bosiya

Batelamunnako

Lukmanulhakim

Allah

taala

anta’bangko. Artinya : Engkau ditumbuhkan oleh tanah,
Engkau

dipelihara

oleh

hujan,

Engkau

ditanam

Lukmanulhakim Tujuan karena Allah kami menebang
engkau. Setelah selesai pembacaan doa, punggawa/ panrita
lopi mengamati kapak yang disandarkan sebelumnya, jika
tetap pada posisinya berarti penebangan dapat dilaksanakan.
Namun jika kapak yang disandarkan tadi jatuh ke tanah,
berarti belum ada izin dari penguasa hutan, (Dewi N, 2016).
Setelah mendapatkan persetujuan (isyarat) barulah
dilakukan penebangan. Penebangan pohon pertama biasanya
dilakukan ketika matahari sedang bergerak naik dengan
harapan rezeki meningkat. Sangat dipantangkan saat
menebang kayu membelakangi matahari karena bayangbayangan akan jatuh ke pohon yang ditebang. Pada saat kayu
sudah mulai roboh diusahakan arahnya jatuh ke lokasi
pembuatan perahu (bantilang) dan juga diusahakan tidak
tersangkut pada pohon lain. Hal tersebut dilakukan dengan
harapan agar pelaksanaan pembuatan perahu pinisi berjalan
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lancar. Pohon pertama yang roboh tanpa halangan
merupakan pertanda bahwa pekerjaan selanjutnya akan
lancar. Apabila pohonnya

roboh, punggawa mengukur

batang pohon dengan menggunakan tapak kaki. Kemudian
kayu dipotong untuk dibuat balok yang dibentuk sesuai
kegunaannya, (Kurniasari N, 2013).
Kemudian melakukan Kanre sangka’ yaitu nasi beras
pulut (kentan) yang berwarna putih, kuning, merah dan
hitam (sangka = lengkap), yang disajikan bersama dengan
kalomping yaitu daun sirih yang dibentuk khusus diisi
dengan kapur dan sekeping pinang. Namun setelah pengaruh
agama Islam makin kuat di daerah ini, maka ritual seperti
ini mulai bergeser, pembacaan ikrar a….i….u…. sudah
diganti dengan pembacaan basmalah, namun oleh sebagian
panrita ada juga yang menggabungkan tiga huruf keramat
dengan ucapan basmalah. Menurut H. Gallad, H. Abdullah,
dan Abdul Samad, bahwa dalam 30 tahun terakhir, upacara
Annakbang Kalabiseang hampir tidak lakukan lagi oleh para
Pantita lopi yang ada di Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten
Bulukumba, disebabkan karena, dalam 30 terakhir (1)
pengaruh agama Islam makin kuat di daerah ini, dan (2) kayu
yang dijadikan sebagai Lunas (kayu dasar perahu),
semuanya didatangkan dari dari Sulawesi Tenggara atau
Kalimantan.
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B. Upacara Annatara (Pemotongan Lunas)
Annatara

adalah upacara

syukuran awal yang

dilakukan dalam pembuatan kapal. Menurut Arief Saenong
(2010), annatara artinya memotong yaitu memotong/
meratakan ujung lunas untuk disambung dengan kedua
penyambung muka dan belakang. Terdapat simbol
perkawinan dalam ritual ini yaitu lunas perahu terdiri dari
tiga potong balok; yang ditengah disebut kalabiseang yang
disimbolkan

sebagai

perempuan,

dan

penyambung

merupakan symbol laki-laki. Namun ada juga panrita yang
memakai satu balok untuk lunas, untuk cara in lunas
disimbolkan sebagai perempuan dan sotting disimbolkan
sebagai laki-laki. Kurniasari at.al (2013) mengatakan
Annattara sangat kental dengan makna sebuah keluarga dan
kewajiban yang diemban setiap anggota keluarga. Hasil
pemotongan lunas bagian depan akan dibuang kelaut dan
bagian belakang disimpan di rumah. Hal ini bermakna
bahwa suami yang disimbolkan oleh lunas bagian depan,
harus siap mencari rizki di laut sedangkan istri, disimbolkan
oleh lunas bagian belakang harus menunggu dan mengurusi
kepentingan rumah selama suami pergi melaut.
Dewi N (2016) mengatakan bahwa pada saat
pemotongan lunas dilakukan disediakan

sesajen berupa
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makanan yang manis manis disertai pemotongan seekor
ayam putih, memiliki makna filosofi bahwa makanan yang
manis merupakan simbol harapan agar perahu yang akan
dibuat mendatangkan kebaikan bagi pemiliknya. Sedangkan
darah ayam putih yang ditempelkan di lunas simbol agar
tidak terjadi kecelakaan saat membuat perahu.
Selain itu darah ayam putih juga simbol harapan agar
tidak ada darah tertumpah di atas perahu yang akan dibuat.
Darah ayam

juga merupakan simbol kesucian dan

keperawanan. Potongan ujung lunas depan dibuang ke laut
juga sebagai tanda agar perahu bisa menyatu dengan ombak
laut. Sedangkan potongan lunas di belakang dibuang ke
darat juga sebagai magnet agar sejauh perahu melaut, maka
kapal tersebut kembali ke darat dengan selamat. Karena itu,
Panrita lopi senantiasa membacakan doa doa memohon di
hadapan Sang Pencipta agar diberikan keselamatan. Dalam
melakukan ritual ini, dipilih hari baik untuk dijadikan awal
proses pembuatan kapal pinisi. Pelaksanaan upacara
biasanya dilakukan pada hari Rabu sebagai hari terbaik
menurut kepercayaan dan tradisi Suku Bugis Makassar,
begitu pula upacara dilakukan di saat matahari sedang naik
dan air laut pasang naik dengan harapan rezeki bertambah
naik dan selalu bernasib baik.

141
Dewi N (2016) mengatakan bahwa dalam tradisi
mereka ukuran sebuah kapal juga memiliki makna magis.
Ada dua hal yang harus diperhitungkan, pertama tones
(tonase) perahu, untuk pinisi yang berukuran 30-40 ton maka
panjang kalabiseang yakni 11 tapak kaki, untuk pinisi yang
berukuran 100 ton panjang lunasnya 17 tapak kaki. Kedua,
yaitu nasib perahu, panjang lunas yang telah ditetapkan di
atas dapat ditambah atau dikurangi berdasarkan langkahlangkah sebagai berikut: (1) Massale-sale (bersenangsenang) (2) Sugi manai (mencari laba) (3) Tallang rilau
(tenggelam di laut) (4) Mate ribonto (mati di darat), ukuran
panjang sebuah langkah didasarkan pada lebar permukaan
kalabiseang. dibandingkan dengan syarat yang dilakukan
oleh orang yang akan membeli atau memesan sebuah keris,
dimana langkahnya adalah rezeki, pertemuan dan maut.
Untuk ukuran tiap langkahnya berdasarkan pada lebar empu
jari. Pemilik perahu biasanya lebih menyukai akhir langkah
kalabiseang jatuh pada langkah mate ribonto atau mati di
darat.
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Gambar 7.1. Upacara pemotongan lunas
Pada upacara ini terlebih dahulu pemilik/sambalu
menyiapkan kelengkapan antara lain, sepasang ayam yang
sudah dewasa, pisang ambon atau pisang manis, gula,
kelapa, beberapa macam kue tradisional dan pedupa. Para
sawi menyiapkan peralatan yang akan dipergunakan seperti
pahat, palu, gergaji, bor dan sebagainya. Sesaat sebelumnya
prosesi upacara dimulai, panrita mengambil posisi jongkok
di ujung kanan kalabiseang menghadap ke arah timur
berhadapan dengan pemilik perahu. Para sawi turut hadir
pada acara tersebut dan berdiri di belakang punggawa, serta
di belakang pemilik perahu berdiri beberapa calon sawi dan
nahkoda perahu.
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Dewi

N

(2016)

mengatakan

bahwa

seluruh

kelengkapan upacara diletakkan di sekitar ujung depan
kalabiseang

termasuk pedupaan. Ketika waktu yang

dinantikan telah tiba, upacara dimulai yang diawali dengan
pembakaran kemenyan oleh punggawa. Setelah asap
kemenyan mengepul maka punggawa mengasapi pahat lalu
meletakkannya tegak lurus pada garis batas ujung
kalabiseang dan selanjutnya membaca mantera sebagai
berikut:

Dalle

Namarannu

mambua’ilau

pa’mai’nu

Sibuntulangko

Mammakkang

sicini

naha-nahannu

Artinya: Rezeki datang di Timur Kamu bertemu saling
memandang Gembira perasaanmu Berhenti pikiranmu.
Selesai

membaca

mantra,

dilanjutkan

mengucapkan

basmalah tanpa menggerakkan lidah, panrita mengikrarkan
tiga buah huruf keramat yakni: a…..i…..u….. dan tepat
ketika huruf “u” dibacakan, maka palu dipukulkan di atas
pahat beberapa kali. Serpihan kayu dari pahatan tadi diambil
oleh panrita lolpi lalu dibagi dua, separuh diberikan kepada
sambalu separuhnya diambil oleh panrita sendiri lalu
memasukkan kedalam mulutnya untuk didinginkan.
Pemilik perahu menyimpan serpihan kayu tersebut
untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam botol berisi minyak
kelapa gading dibuat sendiri oleh pemilik perahu. Buah
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kelapa gading diambil langsung dari pohon

yang

menghadap ke arah timur dan terletak tepat di atas pelepah
daun. Ujung kalabiseang yang telah ditandai dengan pahat,
selanjutnya dipotong menggunakan gergaji tanpa berhenti
sampai putus, (Kurniasari N, 2013)..
Kedua ujung dibuat lubang dengan ukuran tertentu
yang merupakan simbol kemaluan perempuan. Selanjutnya,
pada kedua balok penyambung dibuat alat kelamin yang
besarnya persis sama dengan besarnya lubang pada kedua
ujung lunas tadi, hal tersebut merupakan simbol kemaluan
laki-laki. Sebelum kedua penyambung dihubungkan dengan
lunas (kalabiseang), terlebih dahulu dimasukkan material
antara lain: sedikit emas, besi baja, beras/kerak nasi, sedikit
tahi ayam yang semuanya dibungkus dengan kapas.
Material yang dimasukkan kedalam lubang lunas
menjadi simbol isi kandungan sang ibu yang masing-masing
bermakna yaitu: Emas sebagai simbol kemuliaan. Besi baja
simbol kekuatan. Beras simbol kemakmuran. Kotoran ayam
simbol dipercaya dapat menangkal ilmu gaib. Kapas rurungrurung (kapas sama-sama) sebagai simbol mengandung
harapan agar rezeki dapat berkelanjutan.
Setelah benda-benda tadi dimasukkan ke dalam
lubang, barulah kedua penyambung yang sudah dibuatkan
alat kelamin disambungkan dengan lunas (kalabiseang),
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agar tidak kemasukan air, persambungan lunas dilapisi
majun (baruk). Di atas kedua ujung lunas yang telah
disambung itu oleh punggawa diolesi darah ayam yang telah
disiapkan sebelumnya.
Upacarapun selesai ditandai dengan punggawa
membasuh muka dengan air dari cerek. Selanjutnya pemilik
perahu menyalami punggawa sembari memberi “sedekah”
serta semua persiapan lainnya seperti ayam, kain dan
sebagainya

diberikan

kepada

punggawa.

Seluruh

masyarakat yang hadir dengan makanan yang telah
disediakan seperti kue-kue dan pisang.
Pada saat masyarakat hadir menikmati makanan
tersebut, punggawa mengambil sedikit dari tiap jenis kue
dan membungkusnya dengan daun pisang kemudian
menguburkannya tepat di bawah kalabiseang yang
merupakan sesajen persembahan kepada penghuni lunas
(bantilang). Kalau ada kayu dari satu batang balok
penggunaan lunas akan jauh lebih kuat dibandingkan dari
tiga potong balok kayu yang disambung. Tetapi punggawa
waktu dulu umumnya tetap menggunakan kayu yang terdiri
dari tiga potong balok karena nilai magis dan mengikuti
budaya terdahulu. Tiga potong balok lunas ditambah dua
buah sotting adalah simbol dari dua rukun Islam dan lima

146
waktu shalat. Serpihan kayu pannatta’ yang dibagi dua
antara dua punggawa dan sambalu, merupakan simbol/ikrar
kesepakatan antara mereka, dapat pula bermakna lain. Bagi
pemilik perahu serpihan kayu dapat menjadi “penawar” bila
perahu dalam keadaan bahaya misalnya diamuk badai.
Tetapi sebaliknya bagi punggawa, serpihan kayu dapat
menjadi “senjata” (ramuan guna-guna) untuk mencelakai
perahu apabila hati punggawa dilukai oleh sambalu. Simbol
ini menunjukkan harapan agar perahu dapat melahirkan
kemuliaan, kekuatan dan kemakmuran serta keberuntungan,
(Kurniasari N, 2013).
Adapun pembacaan basmalah berarti nilai agama
Islam selalu dijunjung tinggi setiap aktivitas pembuatan
perahu dengan tidak meninggalkan tata cara ritual yang
bersumber dari tradisi. Sedangkan pengucapan a….i…u….
para panrita lopi percaya bahwa ketiga huruf hidup yaitu
huruf keramat dan angka tiga itu sendiri dipercaya sebagai
angka kosmos sebagai pengaruh agama Islam yang begitu
kuat, akhir-akhir ini pembacaan ikrar a….i….u…. sering
diganti dengan pembacaan basmalah, namun oleh sebagian
panrita lopi

ada juga yang menggabungkan tiga huruf

keramat dengan pengucapan basmalah. Perilaku panrita lopi
memakai kerudung putih dengan mulut komat kamit
membacakan mantera serta darah ayam yang muncrat
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dioleskan pada persambungan lunas, memberikan kesan
ritual/magis, sakral dan suci.
H. Calla salah seorang pengusaha pinisi dari desa Ara
Kecamatan Botobahari Kabupaten Bulukumba mengatakan,
jika kapal pinisi penangkap ikan dibuat, maka potongan
lunas ketika dilepas atau dibuang ke laut menggunakan doa
Nabi Yunus dan Nabi Khidir, dengan harapan, kapal tersebut
lebih mudah mendapatkan ikan setiap melaut. Kapal ikan
itu akan didatangi banyak ikan, sehingga dalam tempo
singkat, kapal tersebut mendapatkan ikan jumlahnya ribuan
kilogram.

Alhamdulillah

pembeli

kapal

ikan

dari

produksinya, akan mendatangkan banyak keuntungan,
karena kapal buatannya mudah mendapatkan ikan, ikan akan
mendatangi kapalnya. Kapal itu, juga mengairi lautan
dengan lancar, aman, dan selamat.”. ucapnya.
H. Calla yang dikenal sosial dan ramah ini
menjelaskan, jika kapal kapal barang atau kapal penumpang
dibuat, saat potongan lunas dilepas ke laut, maka
menggunakan doa Nabi Sulaiman, karena nabi Sulaiman
dikenal sebagai nabi terkaya. Oleh karen itu saat berdoa
harus disesuaikan dengan jenis kapal yang dibuat dengan
keistimewaan para nabi, agar dilapangkan rezekinya, aman,
dan selamat, “ ucapnya dengan semangat.
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Gambar 7.2. Potongan lunas yang segera dibuang ke laut
Jika kapal pesiar atau kapal wisata dibuat, maka pada
saat pelepasan potongan kayu lunas ke laut yang diingat
Nabi Yusuf dan membaca doa doa Nabi Yusuf yang dikenal
gagah, tampan, dan cerdas, agar kapal tersebut akan mudah
didatangi para wisatawan untuk menggunakan kapal pesiar.
Semua jenis kapal sudah pernah dibuatnya dan kapal itu
semuanya mendatangkan keuntungan bagi pembelinya. H
Galla mengatakan, saya tidak perlu order baru buat, tapi
selalu buat dulu baru pembeli datang memilih stock kapal
pesiar dan kapal ikan yang tersedia.
Menurut H. Gallad, H. Abdullah, dan Abdul Samad,
Andi Eryanti, dan Hj Kartini, mengatakan bahwa upaya
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pemotongan

lunas,

sampai

saat

ini

masih

terus

dipertahankan, namun pelaksanaannya lebih bernuansa
Islam, sesuai dengan agama dengan kepercayaan yang
dianut oleh para panrita lopi.
C. Upacara Appassili (Menolak Bala)
Upacara Appassili umumnya dilakukan pada malam
hari sebelum upacara ammossi yang bertujuan untuk
menolak bala. Upacara ini bersifat wajib bagi pemilik kapal
agar kapal tidak tertimpa bencana. Besarnya upacara
tergantung

pada

kemampuan

pemilik

kapal

dalam

menyediakan dana. Pada Appassili disediakan kue-kue
tradisional gogoso, kolapisi (kue lapis), onde-onde, kaddo
massingkulu (kue dari beras yang dibungkus daun bamboo),
Sogkolo (nasi ketan) dan unti labbu (pisang panjang).
Adapun pelaksanaannya dilakukan pada hari-hari
tertentu yang sengaja dipilih berdasarkan kebiasaan
masyarakat Bugis Makassar. Upacara Appassili biasanya
dirangkaikan dengan pembacaan barzanji oleh kelompok
tertentu, dengan terlebih dahulu diadakan makan bersama
yang dihadiri oleh penghulu adat, pemuka masyarakat,
pemuka agama dan para kerabat. Pembaca barzanji
mengambil posisi di bagian geladak perahu dan saling
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berhadapan. Setelah selesai pembacaan barzanji, seorang
guru sara yang dipanggil khusus, yang dibaca songkobala
dan selanjutnya menghadap ke wajan yang berisi air
(diambil dari mata air) dan seikat daun-daunan untuk
membacakan mantera dengan sangat khidmat dan khusyuk.
Air yang diambil dari mata air kemudian dimantrai sambil
diaduk-aduk dengan menggunakan seikat dedaunan yang
sudah dipersiapkan sebelumnya. Air yang telah dimantrai
disebut songkabala.
Kemudian air dipercikkan ke sekeliling perahu
dengan cara dikibas-kibaskan dengan menggunakan ikatan
daun daunan. Setelah upacara selesai, para tamu kembali
dijamu dengan kue tradisional termasuk pisang ambon yang
sudah disiapkan. Keseluruhan kue tradisional dipercaya
mengandung makna/simbol antara lain: (1) gogos (Gogoso)
dalam bahasa konjo bermakna mengumpulkan rezeki/harta,
(2) Kolapisi atau kue lapis, bermakna agar mendapatkan
rezeki yang berlapis-lapis, (3) Onde-onde bermakna agar
kesan manis dan gurih, (4) Kaddo massingkulu bermakna
untuk menolak bala, (5) Songkolo atau kukus, bermakna
persatuan, dan (6) Unti labbu atau pisang panjang/pisang
ambon, bermakna agar perahu dan pemiliknya berumur
panjang, (Kurniasari N, 2013). Dewasa ini upacara appassili
dilakukan bersama dengan upacara ammossi, telah
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dipengaruhi unsur islam diantaranya dengan pembacaan
Barzanji..
Menurut H. Gallad, H. Abdullah, dan Abdul Samad,
Andi Eryanti, dan Hj Kartini, mengatakan bahwa upaya
appasili, sampai saat ini sangat sangat jarang dilaukan,
hanya

tinggal

beberapa

panrita

lopi

yang

masih

melakukannya, dan pelaksanaannya lebih bernuangsa Islam,
sesuai dengan agama dengan kepercayaan yang dianut oleh
para panrita lopi.

D. Upacara Ammosi (pemotongan pusar)
Sebagai kelengkapan dari sosok kapal yang
diibaratkan sebagai manusia, maka kapal pun harus
mempunyai pusar. Ritual membuat pusar (possi) ini
dinamakan Ammossi yang dilakukan sebagai tahap terakhir
pembuatan kapal. Arief Saenong (2013) mengatakan bahwa
ammosi merupakan simbol kelahiran bayi perahu setelah
diproses selama beberapa bulan sejak terbentuknya janin
perahu pada upacara annattara.
Dalam upacara

ammossi disiapkan kelengkapan

seperti kain putih sekitar dua meter, satu pasang ayam
dewasa, kelapa, pisang ambon, gula merah, cincin emas satu
buah, satu buah kuali, sarung, songkok, baju dan pedupaan.
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Sebelum prosesi upacara dilakukan, semua kelengkapan
upacara disimpan di sekitar pertengahan lunas perahu yang
menjadi tempat dilaksanakan upacara.
Dewi N (2016), mengatakan pada saat upacara ini
dilaksanakan pemilik perahu duduk sambil jongkok di
sebelah kiri pertengahan lunas perahu, berhadapan dengan
panrita yang jongkok di posisi sebelah kanan. Kemenyan
pun dibakar dan dimantrai oleh panrita lopi lalu kain putih
dinaikkan ke kepala panrita lopi menjadi kerudung oleh
pemilik perahu. Selanjutnya cincin emas yang ditaruh pada
sebuah piring kecil dimasukkan panrita lopi ke dalam
mulutnya kemudian panrita mengasapi pahat kecil/paotere
(pahat

tua)

sambil

berkonsentrasi

sejenak

untuk

berkomunikasi dengan alam gaib. Sesaat kemudian
mulutnya komat kamit membaca mantra: Nabi Sulaiman
tettong riolo na lopi, Nabi khidir ajjaga rilaleng risaliweng
Artinya : Nabi Sulaiman berdiri di depan perahu, Nabi
Khidir menjaga di dalam dan di luar.
Secara simbolis bait-bait mantra menunjukkan
penyerahan sang bayi perahu kepada dua orang Nabi yaitu
Nabi Sulaiman sebagai penguasa bumi dan Nabi Khidir
sebagai penguasa lautan. Kepada kedua nabi inilah panrita
lopi menyerahkan bayi perahu. Penyerahan kepada kedua
Nabi menggambarkan simbol dualistik seperti kanan dan
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kiri, siang dan malam, dan menampilkan arti keseimbangan
dan harmoni.
Selesai

membaca

mantra

selanjutnya

panrita

mengatur napas, kemudian mengucapkan dua kalimat
keramat a...i…u… dan tanpa penarikan napas, tepat pada
huruf….u…. dipahat dengan kapak, kemudian membuat
segi empat di tengah kalabiseang, serpihan kayu bekas
pahatan dimasukkan ke dalam mulut panrita lopi. Pada bekas
pahatan tadi selanjutnya di bor sampai tembus ke arah kanan
lunas perahu
Di bawah lambung perahu seorang sawi siap
menampung

serbuk

bor

dengan

kuali

yang

telah

dipersiapkan sebelumnya. Setelah kalabiseang tembus
dengan bor, serpiahan kayu tadi dikeluarkan dari mulutnya,
selanjutnya panrita lopi berkumur dengan air dari cerek dan
menyemburkan

pada

lubang

kalabiseang.

Prosesi

selanjutnya adalah pemilik perahu menyerahkan sepasang
ayam kepada panrita lopi, kemudian dipotong. Darahnya
dioleskan disekitar pusat perahu, diujung depan dan
belakang kalabiseang.
Akhir dari seluruh rangkaian prosesi upacara ditandai
dengan panrita membasuh depannya tepat di atas lubang
posi (possi) serbuk bor dan air yang keluar melalui luang
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possi, ditampung dalam kuali dan selanjutnya disimpan
dalam botol bersama serpihan pannatta dan pammossi,
selanjutnya minyak lopi atau minyak perahu botol digantung
pada lensa atau bangkeng salara bagian depan di bawah
katabang. Minyak

dapat digunakan sebagai penawar

apabila perahu dalam keadaan/situasi bahaya misalnya saat
diamuk badai dalam pelayaran dan sebagainya, (Dewi N,
2016).
Setelah seluruh rangkaian upacara dilakukan, semua
yang

hadir

dipersilahkan

mencicipi

kue-kue,

dan

sebagainya. Pemilik perahu kemudian menyalami panrita
lopi dengan memberikan sedekah seperti uang, termasuk
ayam, kuali dan pappisalingi

serta cincin yang telah

dipersiapkan.
Dalam pertukangan perahu, sikap panrita lopi banyak
menempatkan nilai-nilai ritual di atas nilai-nilai teknis
seperti tingkah laku, pola pikir, dan kecenderungan dalam
melakukan tindakan. Syarat-syarat, pamali, atau yang
banyak bernilai ritual

lebih diutamakan dalam banyak

kegiatan pertukangan dari perhitungan teknis.
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Gambar 7.4. Upacara Ammosi (pemotongan tali pusar)

E. Upacara Annyorong Lopi (Peluncuran Perahu)
Upacara Peluncuran kapal Pinisi merupakan karya
monumental suku Bugis Makassar yang mempertahankan
tradisi nenek moyangnya. Istilah Annyorong Lopi berasal
dari Bahasa Konjo, yang berarti mendorong (annyorong)
lopi (perahu atau kapal). Rangkaian upacara Annyorong
lopi terdiri dari empat tahapan. Tahap pertama yaitu
melakukan penyembelihan hewan kurban biasanya kerbau
dan biasanya dilakukan saat sore hari, satu hari sebelum
perahu

diluncurkan.

Tahap

kedua

adalah

upacara

appasili yang dilaksanakan di pagi hari. Ritual Appasili
yaitu aktivitas mencegah dan menolak marabahaya dan
gangguan dengan cara melaksanakan rangkaian songka bala
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(tolak bala) yang dipercaya masyarakat Bontobahari sebagai
ritual yang sangat penting agar perahu pinisi tidak
mengalami gangguan selama berlayar. Tahap ketiga adalah
membuat ammossi (pusar perahu) aktivitas ini dilakukan
pada malam hari. Ammosi adalah membuat pusar (possi)
pada pertengahan lunas perahu dengan menggunakan bor.
Tahap terakhir keempat adalah peluncuran perahu dengan
menarik perahu ke laut bersama-sama.
Annyorong
lokal masyarakat
semangat

lopi

merupakan

Bulukumba,

memberi

kebersamaan, gotong

kerja masyarakat Bulukumba.

wujud kearifan
bukti

nyata

royong dan etos

Annyorong lopi saat ini

bukan saja sekedar upacara ritual milik masyarakat Bugis,
namun sudah menjadi sebuah ajang Festival besar dan
bergengsi untuk pengembangan dan kemajuan pariwisata di
Indonesia, agar lebih dikenal ke penjuru dunia. Sejak tahun
2010, acara Annyorong lopi sudah dilaksanakan sebagai
sebuah event budaya yang bertajuk Festival pinisi yang
biasanya

dilaksanakan

pada

bulan

September

Kelurahan Tanah Lemo, kecamatan Bontobahari.

di
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Gambar 7.5. Upacara Annyorong Lopi (Peluncuran Perahu)
Upacara

Peluncuran

perahu

(annyorong

lopi)

merupakan suatu perwujudan rasa syukur bagi pemilik kapal
dan para tukang atas selesainya pembuatan kapal yang
mereka harapkan. Waktu pelaksanaan peluncuran kapal
didasarkan pada hari terbaik menurut keyakinan masyarakat
setempat. Dalam upacara tersebut terdapat sajian yang
disiapkan yakni nasi, telor satu butir, ijuk, macam-macam
jajan, daun pandan, bunga melati, dan lamingan. Upacara ini
dipimpin oleh seorang panrita lopi.
Setelah prosesi ammossi selesai, dimulailah ritual
penarikan perahu ke tengah laut. Prosesi ini, dahulu
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menggunakan tenaga manusia yang sangat banyak untuk
menarik perahu ke laut, namun saat ini sudah menggunakan
peralatan yang lebih modern, yaitu katrol. Pada prosesi
peluncuran, penarikan perahu pinisi menggunakan katrol
dan rantai sebagai simbolisasi penarikan perahu. Perahu
yang ditarik sudah dianggap masuk ke laut jika badan perahu
telah menyentuh air laut. Untuk dapat menarik Perahu Pinisi
ke bibir pantai, digunakan tali yang diikatkan pada haluan
kapal. Untuk memudahkan penarikan perahu biasanya
perahu diberi La’lere yang merupakan tumbuhan merambat
yang berfungsi sebagai pelicin landasan perahu.
Upacara Anyorong lopi terlebih dahulu diadakan
pembukaan yaitu persembahan tarian adat Marise Resa dan
pamanca. Setelah pembukaan telah selesai selanjutnya dua
tali dibentangkan dan rantai dikaitkan pada bagian badan
perahu. Masyarakat yang berada di sekitar lokasi kemudian
bergotong royong menarik perahu tersebut menuju lautan.
Semua tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh besar
dalam pembuatan perahu pinsi hadir. Proses Anyorong lopi
segera dilaksanakan dan ditandai dengan adanya aba-aba
atau pemberitahuan dari pemandu yang telah diberikan
amanah dan kepercayaan untuk memimpin ritual tersebut.
Ada yang unik dalam proses Anyorong lopi ini,
yaitu adanya yang dinamakan Appatara Taju yang berisikan
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syair lagu dan cerita lucu yang diwariskan oleh leluhur
terdahulu dan masih bertahan hingga saat ini. Nyanyian dan
cerita lucu ini diyakini mampu menghapus rasa lelah
masyarakat yang mendorong perahu tersebut kedalam air.
Tradisi yang turun temurun ini masih terus terjaga oleh para
pewarisnya, khususnya di kawasan pembuatan perahu pinisi
dan akhirnya tradisi ini mendapat pengakuan dunia dengan
dijadikannya sebagai warisan dunia tak benda oleh
UNESCO tahun 2017
Untuk memperlancar dan mempermudah upacara
peluncuran kapal pinisi ke laut, maka puluhan kayu bulat
diletakkan dibawah lunas perahu. Kemudian bahu kapal
dikalungi tali untuk digunakan masyarakat untuk menarik
perahu menuju bibir laut. Dengan kemajuan teknologi saat,
untuk mendorong kapal ke laut, tidak lagi membutuh tenaga
kerja banyak orang karena sudah dibantu alat katrol yang
mempermudah dan mempercepat peluncuran perahu ke laut.
Setelah

berkumpul banyak orang,

mendorong kapal-pun dimulai.

maka pekerjaan
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Gambar 7.6. Tarian pada Upacara Annyorong Lopi
Dalam Upacara ini, terdapat keanekaragaman
budaya yang dipertontonkan, salah satunya yaitu; Tari
Tradisional Panrita Lopi yang diperankan oleh pemudapemudi yang ada di Desa Ara dan Keluranan Tana Lemo.
Menurut Abdul Somad, H. Gallad, H. Abdullah,
Andi Eryanti, dan Hj Kartini kegiatan upacara dalam
pembuatan kapal sudah bergeser dan dilaksanakan sangat
sederhana. Untuk penyelesaian satu kapal, upacara ritual
hanya dilakukan dua kali yaitu awal pembuatan perahu pini
pada upacara pemotongan lunas (annattara) dan upacara
peluncuran kapal ke laut (annyorong Lopi), sedangkan
upacara menebang pohon (Anakbang Kalabiseang), upacara
Appasili, dan

upacara Ammosi sudah tidak dilakukan,

bahkan peserta upacara ritual pun sudah tidak sebanyak dan
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tidak seramai dulu, paling yang hadir hanya keluarga dekat,
tetangga, teman, dan sahabat seperti yang disampaikan
Abdul Somad pengusaha pembuat kapal untuk nelayan di
Tanah

Beru,

Kecamatan

Bontobahari,

Kabupaten

Bulukumba, yang ditemui di rumah hari Sabtu, 25
September 2021.
Abdul Somad menjelaskan, berkurangnya upacara
pada proses pembuatan kapal pinisi di daerah ini
dipengaruhi oleh ketersediaan kayu untuk bahan pembuat
perahu bahkan kebutuhan kayu lebih banyak disuplai dari
daerah lain seperti dari Sulawesi tenggara, Sulawesi tengah,
dan Kalimantan, sehingga otomatis acara Anakbang
Kalabiseang tidak bisa dilaksanakan. Selain itu, pengaruh
agama Islam yang kuat, mempengaruhi berkurangnya
kegiatan upacara.

BAB VIII
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Perahu pinisi adalah sebuah perahu layar kebanggaan
masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan. Perahu pinisi
telah

membuktikan

keistimewaannya

dengan

menaklukkan samudera, yang ditandai keberhasilan
dalam pelayaran ke kanada, Amerika Serikat, Australia,
dan beberapa negara di Asia dan Afrika. Walaupun
terbuat dari kayu, perahu ini mampu bertahan dari
terjangan ombak dan badai di lautan lepas. Perahu Pinisi
tradisional ini memiliki dua tiang layar utama dengan
tujuh buah layar. Tiga layar dipasang di ujung depan, dua
layar di bagian depan, dan dua layar lagi dipasang di
bagian belakang perahu.
2. Dewasa ini jenis perahu pinisi yang diproduksi oleh para
panrita lopi, di Kecamatan Bontobahari Kabupaten
Bulukumba, dapat dikelompokkan menjadi menjadi
empat jenis. (1) perahu nelayan, yang banyak oleh para
nelayan yang ada di Indonesia untuk menangkap ikan,
(2) perahu penyeberangan, yaitu jenis perahu pinisi yang
digunakan

oleh

masyarakat

untuk

melakukan
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penyeberangan antar pulau di Indonesia, (3) perahu
angkutan barang (cargo), yaitu jenis perahu pinisi yang
dirancang untuk angkatan barang antara pulau, dan (4)
perahu wisata, yaitu jenis perahu pinisi yang khusus
dirancang untuk kepentingan wisatu laut baik di dalam
maupun luar negeri, jenis perahu wisata ini, banyak
diminati oleh para pengusaha mancanegara, dan tidak
sedikit dari mereka melakukan pesanan di Keluaran Tana
Lemo, maupun di desa Ara Kecamatan Bontobahari
Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Proses

pembuatan

perahu

pinisi

di

Kecamatan

Bontobahari Kabupaten Bulukumba, dapat dibagi ke
dalam delapan

tahap, yang dimulai dari tahap: (1)

persiapan, meliputi kontrak pembelian dengan konsumen
(pembeli), kontrak dengan tenaga kerja (panrita lopi),
dan penyiapan kebutuhan bahan, (2) pengerjaaan lunas,
(3) bodi perahu yang meliputi; pemasangan dinding
perahu, pemasangan rangka, dan membutan deck (lantai
perahu), (4) Pengerjaan kamar perahu pinisi, (5)
Pengerjaan tiang layar dan layar perahu pinisi, (6)
Pengecatan perahu pinisi, (7) Pemasangan mesin dan
kemudi perahu pinisi, dan (8) Peluncuran perahu pinisi.
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4. Upacara ritual yang dilakukan pengusaha perahu pinisi
dan Panrita Lopi dalam pembuatan perahu pinisi di
Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba dapat
dibagi atas lima jenis upacara yaitu: (1) Annakbang
Kalabiseang (Upacara menebang pohon), (2) Annattara
(Upacara pemotongan Lunas), (3). Appassili (Upacara
menolak bala)

(4) ammossi

(Upacara pemotongan

pusar), dan (5) annyorong lopi (Upacara peluncuran
Kapal). Dewasa ini penyelesaian satu kapal, upacara
ritual sisa dilakukan dua kali yaitu di awal pembuatan
kapal, yaitu upacara pemotongan lunas (annattara) dan
upacara peluncuran kapal ke laut (annyorong Lopi),
sedangkan

upacara

menebang

pohon

(Anakbang

Kalabiseang), upacara Appasili, dan upacara Ammosi
hampir sudah tidak dilakukan lagi.

B. Rekomendasi
1. Perahu pinisi sebagai warisan budaya nusantara, dimana
UNESCO memutuskan bahwa seni pembuatan kapal
pinisi dari Provinsi Sulawesi Selatan terpilih sebagai
warisan budaya tak benda (Intangible Cultural of
Humanity). Oleh karenaitu pelestarian pembutan perahu
pinisi di Kecamatan Bontobahari perlu mendapat
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perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah, baik oleh
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Rangkaian proses pembuatan perahu pinisi di Kecamatan
Bontobahari Kabupaten Bulukumba, merefleksikan nilai
sosial dan budaya kehidupan sehari-hari, yaitu kerja
bersama, bekerja keras, keindahan, serta penghargaan
terhadap lingkungan alam. Teknik pembuatan Kapal
Pinisi juga sangat memperhatikan ketelitian dari sisi
teknik dan navigasi.Oleh karena itu pemerintah daerah
dan pusat perlu memberi dukungan kepada para
pengusaha perahu pinisi baik dari sisi permodalan,
maupun dari sisi perizinan.
3. Untuk mendukung promosi wisata yang dicanangkan
oleh pemerintah daerah dan pusat, maka upacara adat
yang terkait dengan pembuatan perahu pinisi perlu
dilestarikan, dengan lebih mengedepankan nilai-nilai
agama Islam yang dianut oleh para pengusaha dan
panrita lopi yang ada di Kecamatan Bontobahari
Kabupaten Bulukumba.
4. Dalam upaya pengembangan industri perahu pinisi ke
depan, maka penelitian tentang perahu pinisi perlu terus
dilakukan

secaca

berkesinambukan.

Oleh

karena

penelitian ini, baru dapat mengidentifikasi tentang jenis
perahu yang biasa diproduksi oleh panrita lopi, proses
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pembutan perahu pinisi, dan upaca adat dalam pembutan
perahu pini, maka di pandang perlu untuk meneliti lebih
lanjut terutama yang terkait dengan, model pengkaderan
pemuda-pemuda di Kecamatan Bontobahari Kabupaten
Bulukumba, agar mereka tetap rela menjadi panrita lopi,
indentfikasi jenis bahan baku kayu dan bahan baku
lainnya yang digunakan dalam pembuatan perahu pinisi
di Kabupaten Bulukumba, serta model pengembangan
dan keberlanjutan industri perahu pinisi di Kabupaten
Bulukumba di masa yang akan datang.
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