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Abstract
Archaeological findings of anchors in the waters of the Sangihe Islands are new data for archaeology,
especially maritime archaeology in Indonesia. In this study, a study was carried out through a
maritime archaeological approach and compared it with related historical data to determine the
shape characteristics, identity, and historical background of the anchor’s to show possessive. This
study aims to open new insights in maritime archaeology research in Indonesia, especially in anchor
research. The result of this study shows that the anchor findings in the waters of the Sangihe Islands
are classified as admiralty anchor types. The admiralty anchor is an anchor design developed and
used by the British Royal Navy’s ships. Based on the maritime history of the Sulawesi sea region,
there are several possible historical backgrounds related to the existence of anchors found in the
waters of the Sangihe Islands. The first possibility is related to the disputes between foreign nations
that rule around the Sulawesi Sea region. The second possibility is related to the existence of pirates
in the Sulawesi Sea region.
Keywords: Identification, historical background, anchor, Sangihe Islands
Abstrak
Temuan arkeologis jangkar di perairan Kepulauan Sangihe merupakan data baru bagi arkeologi,
khususnya arkeologi maritim di Indonesia. Dalam penelitian ini, dilakukan kajian melalui pendekatan
arkeologi maritim dan mengkomparasikannya dengan data sejarah terkait untuk mengetahui
karakteristik bentuk, identitas, serta latar belakang sejarah dari temuan jangkar tersebut. Penelitian ini
bertujuan untuk membuka wawasan baru dalam penelitian arkeologi maritim di Indonesia, terutama
dalam hal objek penelitian berupa jangkar. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa temuan jangkar
di perairan pantai Desa Lesa, Kepulauan Sangihe tergolong dalam tipe admiralty anchor. Admiralty
anchor merupakan desain jangkar yang dikembangkan dan digunakan oleh armada Angkatan Laut
Inggris. Berdasarkan sejarah maritim wilayah Laut Sulawesi, terdapat beberapa kemungkinan latar
belakang sejarah yang berhubungan dengan keberadaan temuan jangkar di perairan Kepulauan
Sangihe. Kemungkinan pertama, yaitu berhubungan dengan perselisihan diantara bangsa asing
yang berkuasa di sekitar wilayah Laut Sulawesi. Kemungkinan kedua, yaitu berhubungan dengan
eksistensi para perompak di wilayah Laut Sulawesi.
Kata kunci: Identifikasi, latar belakang sejarah, jangkar, Kepulauan Sangihe
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PENDAHULUAN
Jangkar adalah alat penambat kapal
dengan dasar perairan, di laut, sungai ataupun
danau yang media penghubungnya dapat berupa
rantai maupun tali. Alat ini dijatuhkan dari
kapal dengan harapan tersangkut pada batuan,
tumbuhan, atau objek apapun di dasar perairan
agar dapat menahan gerakan kapal. Sifatnya
yang portabel sehingga praktis digunakan untuk
mempertahankan kondisi kapal tetap pada
posisinya (Moll, 1927).
Jangkar secara konsep pembuatan
kapal menjadi salah satu perlengkapan yang
sangat dipertimbangkan. Jangkar pada esensi
penggunaannya mampu menjaga kapal tetap
pada posisinya meskipun dalam situasi mendapat
tekanan arus laut, angin, gelombang atau situasi
yang menuntut kapal harus berhenti. Demi
keamanan, kapal tidak sedikit yang menggunakan
lebih dari satu jangkar, paling tidak dua atau tiga
bahkan sampai enam jangkar, yang ditempatkan
di berbagai titik pada kapal agar efektif saat
mengoperasikannya, seperti pada haluan, tengah
atau geladak, dan buritan kapal, jangkar selalu
ada pada bagian haluan atau buritan pada tipe
kapal apapun (Dobre, 2019).
Jangkar sebagai data arkeologi juga
memiliki peran penting dalam interpretasi sejarah
masa lalu, terlebih untuk sejarah maritim. Kajian
terhadap sebuah jangkar dapat mengungkapkan
banyak informasi tentang kondisi sosial, ekonomi
dan politik masa lalu terutama sejak jangkar itu
dibuat, digunakan hingga saat jangkar itu hilang
atau ditinggalkan baik dengan sengaja maupun
tidak (Claggett, 2017). Keberadaan jangkar
secara tidak langsung menjadi indikator bahwa
di lokasi tersebut terdapat adanya aktivitas
pelayaran.
Tinggalan arkeologi berupa jangkar
identik ditemukan sebagai komponen dari
sebuah shipwreck, seperti yang ditemukan pada
situs The Tantura F shipwreck di perairan Pulau
Dor, Israel (Eliyahu et al., 2011) dan Situs HMS
Swift shipwreck di Puerto Deseado, Argentina
(Ciarlo et al., 2011). Akan tetapi, dari sekian
banyak bukti arkeologis yang ada, tidak sedikit
jangkar yang ditemukan pada posisi tunggal
atau tanpa asosiasi dengan temuan lain, seperti
halnya temuan jangkar di perairan Kepulauan
Sangihe. Informasi yang diperoleh akan jadi
lebih baik jika data material yang bersifat fisik
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dapat dikombinasikan dengan fakta sejarah
terkait (Dunkley, 2016).
Kepulauan Sangihe merupakan daerah
administratif tingkat kabupaten yang termasuk
dalam Provinsi Sulawesi Utara dan terletak di
wilayah Laut Sulawesi. Kabupaten Kepulauan
Sangihe memiliki karakteristik yang cukup
signifikan berbeda dengan kabupaten atau kota
lain karena wilayahnya berupa gugusan pulau
yang jaraknya bervariasi dengan total sebanyak
105 pulau terdiri dari tiga klaster gugusan pulau
yaitu Klaster Tatoareng, Klaster Sangihe dan
Klaster Kawio. Wilayah Kabupaten Kepulauan
Sangihe dewasa ini merupakan hasil pemekaran
wilayah pada tahun 2002 dan tahun 2007,
yang pada awalnya mencakup seluruh wilayah
Kabupaten Kepulauan Siau-Tagulandang-Biaro,
Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten
Kepulauan Sangihe dalam satu wilayah
administratif (Badan Pusat Statistik Kabupaten
Kepulauan Sangihe, 2018).
Posisi Kepulauan Sangihe yang berada di
Laut Sulawesi menjadikannya sebagai lintasan
niaga dari dua jalur pelayaran pada masa lalu.
Pertama, jalur pelayaran yang menghubungkan
daratan Cina, Filipina, Kepulauan Sangihe
Talaud, dan Kepulauan Maluku Utara. Kedua,
jalur pelayaran yang menghubungkan Malaka
dengan Kepulauan Maluku Utara melalui Borneo
Utara, Kepulauan Sulu dan Kepulauan Sangihe.
Aktivitas pelayaran di wilayah Laut Sulawesi
diduga sudah berlangsung lama dilakukan oleh
penduduk setempat sebelum datangnya para
pelaut asing (Ulaen, 2016).
Perkembangan
aktivitas
pelayaran
memberikan dampak bagi pelabuhan kecil
di wilayah Laut Sulawesi menjadi tempat
persinggahan dan perniagaan yang cukup ramai
(Ulaen, 2016). Terciptanya hubungan dengan
dunia luar membuatnya mudah untuk dimasuki
pengaruh dari kekuatan asing. Wilayah yang
sebelumnya berada di kekuasaan raja pribumi
beralih kepada kekuatan asing yang memiliki
pengaruh besar di kawasan Laut Sulawesi seperti;
Belanda, Inggris, dan Spanyol. Perkembangan
kondisi politik dan ekonomi daerah di kawasan
Laut Sulawesi sebagian besar bergantung pada
pemerintahan kekuatan asing tersebut (Lapian,
2009).
Berdasarkan survei yang telah dilakukan
oleh tim UGM Maritime Culture Expedition
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(UMCE) pada tahun 2017, jejak keberadaan
bangsa asing masih dapat dijumpai di Pulau
Sangihe. Jejak keberadaan bangsa asing
tersebut tersebar di daratan maupun di bawah
permukaan air laut. Beberapa bukti arkeologis
yang ditemukan terdapat objek berupa jangkar
yang terletak di perairan Pulau Sangihe.
Penelitian Direktorat Pelestarian Cagar Budaya
dan Permuseuman (Direktorat PCBM) di Pulau
Sangihe pada tahun 2018, menyatakan bahwa
di kalangan masyarakat setempat berkembang
rumor jika jangkar tersebut merupakan jangkar
kapal Spanyol. Namun pernyataan tersebut
tidak disertai dengan bukti yang mendukung,
sehingga pernyataan tersebut belum dapat
diyakini kebenarannya.
Temuan jangkar di Kepulauan Sangihe
merupakan data baru bagi arkeologi, khususnya
arkeologi maritim di Indonesia. Hasil survei yang
telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat dua
buah jangkar dengan kondisi sebagian terkubur
di dasar laut, sedangkan bagian lain ditumbuhi
karang yang mulai menutupi permukaan jangkar.
Selain deskripsi umum mengenai kondisi jangkar,
hingga saat ini belum banyak yang diketahui dan
diungkapkan mengenai objek tersebut.
Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan,
perlu dilakukan kajian lebih detil dan mendalam
melalui pendekatan arkeologi maritim dan
mengkomparasikannya dengan data sejarah
terkait untuk dapat menghasilkan pengetahuan
yang baru dari kedua temuan jangkar besi
tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat
membuka wawasan mengenai bentuk, identitas,
serta latar belakang sejarah yang berhubungan
dengan kedua tinggalan jangkar di perairan Pulau
Sangihe. Berdasarkan hal tersebut, rumusan
pertanyaan permasalahan penelitian ada dua,
yaitu; bagaimana karakteristik dan bentuk dari
temuan jangkar di perairan Kepulauan Sangihe?
bagaimana latar belakang sejarah tentang
keberadaan jangkar di perairan Kepulauan
Sangihe?
Berdasarkan rumusan masalah di atas,
penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan
deskripsi atau uraian terkait bentuk, ukuran,
kondisi pada dua buah objek maupun area
situs yang menjadi lokasi penemuan jangkar di
perairan Kepulauan Sangihe. Deskripsi dan hasil
analisis dua buah objek itu akan dikomparasi
dengan data sejarah untuk mengetahui identitas
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kedua jangkar tersebut serta hubungannya dalam
sejarah maritim Kepulauan Sangihe.
Objek penelitian ini berupa dua buah
jangkar yang berada di bawah air dan merupakan
benda tinggalan arkeologis. Melalui pendekatan
arkeologis dalam mempelajari objek tersebut
akan memperoleh pengetahuan tidak hanya
pada fisik namun juga mengenai manusia dan
budaya pendukungnya. Mempelajari tinggalan
arkeologis berupa jangkar dapat memberi
pengetahuan tentang kebudayaan maritim dalam
arti luas yang bahkan di dalamnya terkandung
sistem ideologi, sistem sosial, dan sistem
teknologi. Penelitian dalam kajian arkeologi
maritim harus dilakukan dengan sistematika
yang benar agar dapat menghasilkan sebuah
pengetahuan. Informasi dari objek penelitian
harus tercatat, didokumentasikan dengan baik
dan diekstrak. Data yang telah terkumpul sedapat
mungkin dilakukan analisis dan dipublikasikan
(Green, 2004).
Jangkar termasuk dalam alat yang
menjadi bagian dari sistem keamanan kapal.
Jangkar dapat menjaga posisi kapal selagi
mengatur atau menaik turunkan muatan kapal,
menjaga dari arus sungai atau pasang surut laut,
serta mencegah kapal terdampar karena kondisi
perairan yang dangkal. Jangkar merupakan salah
satu alat yang vital bagi kapal. Kondisi tersebut
terpenuhi ketika jangkar yang diturunkan telah
mencapai permukaan dasar air dan menjaga
posisi kapal di permukaan air yang dihubungkan
dengan tali atau rantai.
Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan,
jangkar mengalami banyak perkembangan baik
ukuran maupun bentuk agar dapat bekerja lebih
efektif jika digunakan pada kapal yang lebih
besar. Perkembangan desain jangkar merupakan
hasil dari refleksi kondisi ekonomi, teknologi,
dan sosial pelayaran wilayah yang membuatnya.
Benda yang digunakan sebagai jangkar pada
awalnya berupa batu monolit besar, atau
keranjang dan/atau karung yang diisi dengan
bebatuan. Sangat banyak variasi bentuk, ukuran,
maupun bahan yang digunakan dalam pembuatan
jangkar. Jangkar yang ditemukan di wilayah
Kepulauan Sangihe hanya berupa jangkar yang
berbahan besi. Gerhard Kapitan dalam tulisannya
yang berjudul Ancient Anchors: Technology
and Classification mengulas teknologi yang
digunakan dalam pembuatan jangkar dan
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membuat klasifikasi atasnya. Jangkar dan
bagian-bagiannya dirancang dengan fungsi yang
khusus. Jangkar terdiri dari beberapa komponen
yang saling berhubungan dan melengkapi.
Masing-masing komponen memiliki fungsi
khusus yang memungkinkan jangkar dapat
bekerja secara efektif sebagaimana mestinya
bagi kapal (Kapitan, 1984) (Gambar 1).
Penelitian terhadap objek berupa
jangkar, sebelumnya perlu dipahami tentang
terminologi bagian jangkar. Pemahaman
terhadap terminologi bagian jangkar mengacu
pada panduan pencatatan yang telah dimuat
dalam website www.biganchorproject.com (The
Nautical Archaeology Society, n.d.). Website
tersebut merupakan database dalam pencatatan
warisan budaya dengan tujuan memberdayakan
relawan publik dalam merekam fisik jangkar
di seluruh dunia. Panduan yang dimuat dalam
website tersebut dikhususkan dalam pencatatan
objek warisan budaya yang berupa jangkar.
METODE
Penelitian ini menerapkan cara berfikir
induktif sebagaimana berdasarkan kajian faktafakta atau gejala-gejala khusus yang kemudian
disimpulkan menjadi gejala yang bersifat
lebih umum. Namun, sangat mungkin untuk
memunculkan asumsi dan landasan teori terlebih
dahulu sebelum pengumpulan data dimulai
selama proses ini ditujukan untuk mengarahkan
penelitian (Tanudirjo, 1998). Tahapan dan proses
penelitian meliputi tahap pengumpulan data
(primer dan sekunder) melalui studi lapangan
dan studi pustaka, pengolahan data, hingga
penarikan kesimpulan.
Tahap pengumpulan data dilakukan
pengumpulan data primer dan sekunder. Data

Gambar 1. Definisi bagian jangkar besi
(Sumber: The Nautical Archaeology Society, n.d.).
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primer diperoleh melalui studi lapangan berupa
observasi secara langsung terhadap objek temuan
Jangkar Besi A dan B. Data yang dihasilkan
berupa foto, video, ukuran, sketsa, dan catatan
penting lainnya. Observasi menggunakan
metode survei arkeologi bawah air dengan
memperhatikan kaidah penyelaman.
Tahap pertama yang dilakukan adalah
observasi dari permukaan air menggunakan
peralatan snorkeling. Kegiatan snorkeling
memungkinkan peneliti untuk bergerak di
permukaan air dengan leluasa sehingga dapat
mengamati objek penelitian secara luas. Hasil
observasi ini kemudian ditentukan batasan
area penelitian berdasarkan posisi temuan dan
selanjutnya ditentukan strategi penyelaman
berdasarkan kondisi laut dan kondisi situs jangkar
saat itu. Tahap selanjutnya adalah pengukuran
dan perekaman data di bawah air menggunakan
peralatan Self-Contained Underwater Breathing
Apparatus (SCUBA) dan peralatan untuk
mengukur.
Data sekunder diperoleh dari hasil studi
terhadap sumber tertulis seperti catatan sejarah,
laporan penelitian, buku dan jurnal yang terkait
dengan kebutuhan analisis. Data tersebut
berfungsi sebagai data pembanding, penguat
dan pelengkap dari data primer yang didapatkan
serta membantu dalam menjawab permasalahan
yang ada.
Hasil dari pengumpulan data primer dan
sekunder pada tahap sebelumnya akan diproses
dalam tiga tahap pengolahan data. Pertama,
deskripsi dan identifikasi bagian-bagian jangkar
yaitu uraian data dari hasil survei dan observasi
yang dilakukan di lapangan dalam bentuk
deskripsi tentang lingkungan situs; bentuk dan
ukuran bagian-bagian jangkar. Kedua, Analisis
bentuk asli Jangkar Besi A dan B, pada tahap ini
hasil deskripsi tahap a dikomparasikan dengan
data mengenai perkembangan bentuk jangkar
besi, untuk mendapatkan gambaran bentuk asli
jangkar. Ketiga, Identifikasi Jangkar Besi A dan
B.
Data
dari
tahap
sebelumnya
dikomparasikan dengan arsip sejarah terkait
penggunaan teknologi jangkar besi di sekitar
Kepulauan Sangihe untuk mengetahui identitas
Jangkar Besi A dan B. Variabel yang diharapkan
didapat dari tahap ini meliputi: perkiraan periode
tahun pembuatan jangkar, lokasi asal jangkar
Tumotowa Volume 4 No. 2, Desember 2021: 121 - 132

diproduksi, kapal yang menggunakan jangkar
tersebut.
Tahap akhir dari penelitian ini yaitu
penarikan kesimpulan, yang diharapkan mampu
memberi gambaran secara umum mengenai hasil
penelitian yang telah dilakukan. Dari kesimpulan
ini akan tampak secara eksplisit tentang bentuk,
identitas dan latar belakang sejarah dari tinggalan
Jangkar Besi A dan B di Kepulauan Sangihe.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinjauan Temuan Jangkar Perairan Sangihe
Objek temuan jangkar terletak di perairan
pantai yang dekat dengan Desa Lesa di bagian
pesisir barat daya Pulau Sangihe, dengan
koordinat 3º 34´ 52.75´´ LU, 125º 29´ 6.1´´ BT
(Gambar 2). Pantai ini jika dilihat dari peta,
terletak pada tanjung yang diapit oleh dua teluk
yang menjadi lokasi pelabuhan cukup ramai pada
masa lalu maupun hingga saat ini, yaitu Tahuna
dan Manganitu. Pantai tersebut dapat ditempuh
dari Teluk Tahuna salah satunya melalui jalur air
selama sekitar ± 30 menit dengan menggunakan
perahu mesin milik nelayan sekitar.
Keberadaan temuan jangkar diketahui
berdasarkan informasi yang diterima dari para
penduduk setempat termasuk pemandu selam
di Pulau Sangihe. Objek temuan jangkar ini
kemudian disurvei oleh tim UGM Maritime
Culture Expedition (UMCE) pada tahun 2017
(Himpunan Mahasiswa Arkeologi, 2017) dan
dilakukan survei kembali oleh Direktorat
Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
(PCBM) pada tahun 2018. Menurut penuturan
beberapa penduduk setempat bahwa jangkar

Gambar 2. Peta lokasi temuan jangkar di perairan
sangihe
(Sumber: dipetakan oleh penulis, 2021).
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ini diduga merupakan milik dari kapal Spanyol
(Sonjaya, 2018). Dugaan tersebut masih terlalu
lemah karena tidak ada data pendukung lain
yang ditemukan.
Objek temuan jangkar berada pada
kedalaman sekitar 5 sampai 7 meter di bawah
permukaan air laut. Observasi terhadap objek
serta daerah sekitarnya dilakukan dengan
menyelam menggunakan peralatan SCUBA.
Keadaan pantai yang sempit dengan perairan
dangkal mempengaruhi kondisi gelombang
pasang surut air laut sehingga lokasi temuan
jangkar memiliki arus yang cukup kuat.
Lingkungan sekitar temuan jangkar menjadi
habitat terumbu karang, ikan serta aneka
ragam biota laut lainnya. Kondisi air laut jernih
membuat jarak pandang di dalam air sekitar 7-10
meter.
Deskripsi dan Identifikasi Bagian Jangkar
Proses identifikasi bagian jangkar akan
menggunakan data dasar dari hasil survei yang
sebelumnya telah dilakukan oleh penulis yang
tergabung dalam Tim UGM Maritime Culture
Expedition pada tahun 2017 (Gambar 3 dan 4).
Meskipun begitu, pada bagian ini akan dilakukan

Gambar 3. Sketsa temuan Jangkar A
(Sumber: penulis, 2021).

Gambar 4. Sketsa temuan Jangkar B
(Sumber: penulis, 2021).
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pemaparan data yang lebih detail berdasarkan
hasil observasi penulis dilapangan. Selain itu
juga memperhatikan hasil survei yang dilakukan
oleh Dirjen PCBM pada tahun 2018 yang telah
menyinggung tentang objek yang sama.
Berdasarkan hasil survei tersebut
diketahui bahwa terdapat dua jangkar di area
ini. Kedua jangkar tersebut menghadap arah
yang sama dan posisinya hampir sejajar dengan
jarak satu sama lain yaitu sekitar 10,70 meter.
Kondisi keduanya ditumbuhi karang yang mulai
menutupi permukaannya sehingga warna aslinya
sangat sulit untuk diidentifikasi, ditambah
dengan beberapa bagian yang terpendam dalam
tanah. Pengukuran maupun dokumentasi tetap
dilakukan secara maksimal terhadap bagian yang
masih terlihat. Bagian kedua jangkar tersebut
yang masih dapat diamati dan diidentifikasi
antara lain:
Jangkar A
a) Ring
Ring merupakan satuan dari penyusun
jaringan rantai yang berfungsi sebagai
penghubung antara jangkar dengan kapal. Ring
pada Jangkar A terbuat dari besi berbentuk bulat
dengan diameter sekitar 38 cm (Gambar 5). Ring
tersebut ditemukan dalam jumlah 2 buah pada
sisi utara jangkar dan masih tersambung dengan

bagian shackle jangkar.
b) Shackle
Shackle atau segel berfungsi sebagai
pengunci pada ujung rantai. Shackle terpasang
pada jangkar dengan menggunakan pin melalui
lubang pengunci yang ada di bagian atas Shank.
Shackle pada Jangkar A termasuk dalam jenis
Shackle Dee, merupakan Shackle yang berbentuk
menyerupai huruf D. Shackle tersebut memiliki
ukuran lebar 20 cm dan panjang 38 cm (Gambar
6).
c) Stock
Stock pada Jangkar A terbuat dari bahan
logam. Panjang stock antara kedua sisinya
pada saat dilakukan observasi lapangan tampak
berbeda. Sisi sebelah kanan memiliki panjang
170 cm, sedangkan pada sisi sebelah kiri
memiliki panjang 32 cm, dan diameter stock
tersebut adalah 12 cm. Stock tersebut memiliki
bentuk yang lurus dan bagian penampangnya
berbentuk bulat (Gambar 7).
d) Shank
Shank Jangkar A memiliki dimensi dengan
ukuran panjang 320 cm dari ujung lubang shackle
ke crown, dan berdiameter 25 cm. Shank tersebut
tidak tertutup oleh sedimen sehingga dapat
dilihat secara menyeluruh. Bagian penampang
dari shank Jangkar A berbentuk bulat (Gambar
8).
e) Arm dan Crown
Arm Jangkar A berbentuk lengkungan
yang menyerupai busur. Jangkar A memiliki dua
sisi arm yang dipisahkan oleh crown pada bagian
tengahnya. Crown tersebut bentuknya membulat
mengikuti bentuk dari arm. Salah satu sisi arm
Jangkar A terpendam dalam tanah, sedangkan

Gambar 5. Sisa ring rantai pada Jangkar A
(Sumber: Tim UMCE, 2017).

Gambar 7. Stock Jangkar A
(Sumber: Tim UMCE, 2017, dengan modifikasi
penulis).

Gambar 6. Shackle Jangkar A
(Sumber: Tim UMCE, 2017).
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Gambar 8. Shank Jangkar A
(Sumber: Tim UMCE, 2017).
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sisi lainnya tampak pada posisi tegak. Sehingga
pengukuran dilakukan terhadap sisi arm yang
terlihat tersebut dari titik tengah crown ke ujung
yaitu 100 cm (Gambar 9).
f) Fluke
Fluke pada Jangkar A berbentuk tipped
spade yang sisi bawahnya lurus, sedangkan
kedua sisi sampingnya membulat dengan paruh
pada ujungnya. Jumlah fluke pada sebuah jangkar
sama dengan jumlah arm yang dimiliki jangkar
tersebut. Fluke pada Jangkar A yang terlihat
hanya satu buah karena bagian sisi lainnya
terpendam dalam tanah. Fluke tersebut memiliki
ukuran lebar bagian bawah 60 cm dan tingginya
70 cm (Gambar 10).
Jangkar B
a) Shank
Shank pada Jangkar B tidak terlihat secara
keseluruhan karena setengah bagiannya sudah
tertutup oleh biota laut seperti karang. Bagian
shank yang masih terlihat memiliki panjang 200
cm dan diameter 24 cm. Meskipun sebagian
shank tertutup, penampang shank masih dapat

Gambar 9. Tampilan lengkung arm Jangkar A yang
menyerupai busur
(Sumber: Tim UMCE, 2017).

Gambar 10. Fluke Jangkar A tampak sisi bawah
(kiri) dan atas (kanan)
(Sumber: Tim UMCE, 2017).
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diidentifikasi berbentuk bulat (Gambar 11).
b) Arm dan Crown
Arm pada Jangkar B berbentuk lengkungan
menyerupai busur dan diikuti bentuk crown yang
bulat. Jangkar B memiliki dua buah arm, namun
salah satunya terpendam dalam tanah. Salah
satu arm yang masih terlihat memiliki ukuran
panjang dari titik tengah crown ke ujung yaitu
120 cm (Gambar 12).
c) Fluke
Fluke merupakan bagian jangkar yang
menyerupai telapak pada ujung arm. Fluke pada
Jangkar B yang dapat terlihat hanya satu karena
salah satu arm Jangkar B terpendam tanah.
Fluke tersebut memiliki bentuk tipped spade
dengan ukuran lebar bagian bawahnya 60 cm

Gambar 11. Shank Jangkar B
(Sumber: Tim UMCE, 2017, dengan modifikasi
penulis).

Gambar 12. Tampilan lengkung arm Jangkar B
(Sumber: Tim UMCE, 2017).

Gambar 13. Fluke Jangkar B tampak sisi bawah
(kiri) dan atas (kanan)
(Sumber: Tim UMCE, 2017).
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dan tingginya 50 cm (Gambar 13).
Analisis dan Pembahasan Jangkar A dan
Jangkar B
Berdasarkan hasil observasi yang meliputi
pengukuran dan pendokumentasian dapat
diketahui bahwa Jangkar A memiliki panjang
3,20 meter. Kondisi Jangkar B yang tertutupi
oleh karang dan tidak memungkinkan untuk
dibersihkan terlebih dahulu maka sebagian
Jangkar B yang berhasil diukur sepanjang 2,00
meter. Jika melihat perbandingan ukuran pada
bagian fluke, arm serta diameter shank (Tabel
1), diperkirakan bahwa Jangkar B memiliki
ukuran yang hampir sama dengan Jangkar A.
Setelah dilakukan pengamatan lebih mendetail
pada bagian-bagiannya dapat diketahui bahwa
Jangkar A dan B memiliki karakteristik yang
sama.
Tabel 1. Perbandingan ukuran fluke dan shank
Jangkar A dan Jangkar B
Fluke

Shank

Lebar

Tinggi

Diameter

Jangkar A

60 cm

70 cm

25 cm

Jangkar B

60 cm

50 cm

24 cm

(Sumber: hasil pengukuran survei lapangan oleh
penulis, 2017).

Berdasarkan
karakteristik
yang
dimilikinya, diketahui bahwa Jangkar A dan B
merupakan tipe admiralty anchor. Hal tersebut
dilihat dari bentuk arm dan crown kedua
jangkar yang melengkung menyerupai busur.
Kedua jangkar ini memiliki dua buah arm yang
juga berarti memiliki dua buah fluke berbentuk
tipped spade, namun kondisi saat ini salah satu
arm terpendam dalam tanah. Stock pada Jangkar
A terbuat dari bahan besi yang bentuknya lurus
dan berpenampang bulat. Shackle dee yang
terpasang pada Jangkar A menggunakan pin
dengan lubang pengunci atau yang disebut mata
ring.
Admiralty anchor merupakan desain
jangkar yang diperkenalkan dan digunakan oleh
armada kapal angkatan laut kerajaan Inggris.
Wilayah Laut Sulawesi berada diantara tiga
koloni besar bangsa Eropa, yaitu Spanyol,
Belanda, dan Inggris. Masing-masing kapal
dari negara tersebut memiliki jangkar dengan
karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya,
jangkar Belanda memiliki fluke yang bentuknya
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triangle, namun tidak terdapat paruh pada
bagian ujungnya seperti yang dimiliki jangkar
admiralty. Bagian punggung fluke jangkar
Belanda berbeda dengan punggung fluke jangkar
yang ditemukan di perairan Sangihe. Sebagai
perbandingan antara jangkar milik Belanda,
admiralty milik Inggris dan temuan jangkar di
perairan Sangihe dapat dilihat pada gambar
berikut (Gambar 14).
Desain
admiralty
anchor
telah
dikembangkan oleh Inggris dibawah pimpinan
Admiral Sir William Parker sejak abad 18 yang
mengacu pada desain jangkar sebelumnya yang
dikenal dengan sebutan admiralty old longshank
anchor (Cotsell, 1856). Perbedaan antara
keduanya yang terlihat secara signifikan yaitu
stock pada desain admiralty anchor terbuat dari
bahan besi sedangkan pada desain sebelumnya
terbuat dari bahan kayu. Jangkar tipe admiralty
diketahui telah umum digunakan oleh kapal
angkatan laut dan kapal pedagang Inggris hingga
tahun 1850-an (Nutley, 2000).
Penemuan jangkar milik Inggris di
perairan Sangihe menjadi bukti bahwa Inggris
melakukan aktivitas pelayaran di wilayah Laut
Sulawesi. Belum dapat diketahui secara pasti
aktivitas pelayaran Inggris yang berhubungan
dengan temuan jangkar di perairan Sangihe
karena selama obeservasi di lapangan tidak
ditemukan objek lain di sekitarnya.
Ada beberapa kemungkinan latar
belakang sejarah yang dapat dikaitkan dengan
keberadaan temuan jangkar di perairan Sangihe.
Kemungkinan yang pertama, yaitu temuan
jangkar di perairan Sangihe sehubungan dengan
tindakan ofensif antara ketiga kekuatan maritim
Inggris, Spanyol dan Belanda. Sebagaimana
yang telah diketahui bahwa wilayah Laut

Gambar 14. Perbandingan bentuk fluke antara
Jangkar Belanda (a), temuan jangkar di Sangihe (b),
dan Jangkar Inggris (c)
(Sumber: Cotsell, 1856, dengan modifikasi penulis).
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Sulawesi dikuasai oleh tiga kekuatan maritim
Eropa, membuat wilayah Laut Sulawesi yang
sebelumnya merupakan jalur pelayaran menjadi
wilayah perbatasan. Batas wilayah kekuasaan
sempat menjadi perdebatan terutama ketika
kedatangan Inggris di wilayah Laut Sulawesi.
Sebagai contoh permasalahan tentang
batas wilayah ini pernah terjadi ketika
perusahaan British North Borneo Company
(BNBC) milik Inggris menentukan batas
wilayahnya di Kalimantan Timur pada tahun
1883. BNBC mendirikan bendera perusahaannya
di selatan Sungai Sebuku tanpa mengindahkan
bendera Belanda di Batu Tinagat (Gambar
15). Permasalahan tersebut telah diselesaikan
dengan tercapainya kesepakatan antara Inggris
dan Belanda pada tahun 1891 (Irwin, 1955).
Meskipun perselisihan antara Inggris dan
Belanda di Kalimantan Timur terjadi di daratan
dalam satu pulau, tidak menutup kemungkinan
perselisihan yang serupa terjadi juga di wilayah
perairan atau kepulauan, dalam hal ini yang
dimaksud yaitu wilayah Laut Sulawesi.
Perselisihan antara Inggris dan Spanyol
dipicu oleh kejadian ketika Sultan Sulu menjalin
hubungan dengan Inggris pada tahun 1849.
Kesultanan Sulu sebelumnya merupakan
kerajaan yang berada di bawah pengaruh
Spanyol. Sebagaimana kita ketahui bahwa
bangsa kolonial Eropa selalu menginginkan hak
penuh monopoli atas suatu wilayah. Perselisihan
tersebut memuncak ketika Spanyol melakukan
serangan ke Sulu dengan mengirimkan armada

Gambar 15. Peta perbatasan British North Borneo
Company dan Belanda di Kalimantan Timur tahun
1883
(Sumber: Irwin, 1955, dengan modifikasi penulis).
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yang terdiri dari sebuah korvet, satu brigantin,
tiga kapal api, dua kapal meriam, Sembilan kapal
pengangkut, 21 barangay, dan beberapa perahu
kecil (Saleeby, 1908). Namun, belum diketahui
dampak kerugian yang ditanggung oleh pihak
Sulu, Spanyol, maupun Inggris. Dengan begitu,
diketahui bahwa ada perselisihan antara Spanyol
dan Inggris yang melibatkan kekuatan militer di
sekitar wilayah Laut Sulawesi.
Kemungkinan kedua keberadaan temuan
jangkar di perairan Sangihe berhubungan
dengan adanya para perompak di wilayah Laut
Sulawesi. Para perompak merupakan salah satu
tantangan besar bagi kekuatan maritim kolonial
di perairan, tidak terkecuali di wilayah Laut
Sulawesi. Disebut sebagai salah satu tantangan
besar bagi kekuatan maritim kolonial karena
kelompok perompak mempunyai persenjataan
yang sudah cukup modern pada waktu itu.
Hal tersebut diketahui setelah Angkatan Laut
Belanda berhasil menyerbu pangkalan bajak laut
di Nusa Dolong, Kepulauan Talaud, ditemukan
sepuluh meriam dan lela, beserta senjata tajam
seperti kelewang, tombak, dan senjata lainnya
(Lapian, 2009).
Selama periode abad ke-18 dan 19
diketahui telah terdapat beberapa kelompok
perompak yang berasal dari wilayah Laut
Sulawesi. Aktivitas mereka tidak hanya sebatas
di wilayah Laut Sulawesi saja, melainkan
hampir di seluruh perairan Asia Tenggara.

Gambar 16. Rute pelayaran para perompak di Asia
Tenggara abad ke-19
(Sumber: Warren, 1996, dengan modifikasi penulis).
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Berdasarkan peta rute pelayaran perompak yang
dibuat oleh Warren, diketahui bahwa jangkauan
pelayaran para perompak meliputi Laut Jawa,
Selat Malaka, bahkan hingga ke Teluk Thailand
di Laut Cina Selatan (Warren, 1996) (Gambar
16). Para korban dari aksi perompakan dalam
wilayah yang luas tersebut tidak hanya dari
kaum pribumi, tetapi bangsa asing juga menjadi
sasarannya. Menurut J. Hunt (utusan Raffles
di wilayah Sulu pada tahun 1814) dalam
laporannya mengatakan bahwa pernah melihat
hasil perompakan berupa sebuah berik milik
Spanyol, 20 perahu, sebuah padewakang, seribu
orang budak, seorang nahkoda Belanda, lima
atau enam perahu kecil yang berbendera Inggris,
dan anak buah kapal berik yang berbendera
Inggris (Hunt, 1968; Lapian, 2009).
Berdasarkan eksistensi para perompak,
belum dapat diketahui secara pasti jika temuan
jangkar Inggris di perairan Sangihe merupakan
bagian dari kapal yang menjadi korban dari
aksi para perompak ataupun bagian dari kapal
Angkatan Laut Inggris yang berhadapan dengan
para perompak. Inggris juga melakukan usaha
penertiban para perompak dengan melakukan
patroli di lautan, bahkan sampai melakukan
tindakan penyerangan terhadap pangkalan
perompak. Dikabarkan dalam surat kabar
The Ilustrated London News, Inggris telah
melakukan penyerangan terhadap beberapa
pangkalan perompak di sekitar wilayah utara
Borneo pada rentang waktu antara tahun 1845
sampai 1872 (Tahir & Noor, 2013). Tidak
menutup kemungkinan kapal Angkatan Laut
Inggris juga melakukan operasinya sampai ke
sekitar perairan Sangihe mengingat wilayah
Laut Sulawesi merupakan area dari aksi para
perompak.
KESIMPULAN
Temuan Jangkar Besi di perairan Sangihe
berjumlah dua buah, yaitu jangkar A dan jangkar
B. Kedua jangkar tersebut memiliki karakteristik
yang sama. Karakteristik yang dimiliki kedua
jangkar tersebut yaitu memiliki dua arm yang
bentuknya melengkung seperti busur, fluke
dengan bentuk tipe tipped spade, penampang
shank berbentuk bulat, shackle dengan bentuk
shackle dee, dan memiliki stock besi. Jika
melihat karakteristik yang dimilikinya, maka
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kedua jangkar tersebut tergolong dalam tipe
admiralty anchor. Sebagaimana yang sudah
diketahui, admiralty anchor merupakan desain
jangkar yang telah dikembangkan dan digunakan
oleh armada kapal Angkatan Laut Inggris.
Berdasarkan sejarah maritim wilayah
Laut Sulawesi terdapat beberapa kemungkinan
latar belakang sejarah yang berhubungan
dengan keberadaan temuan jangkar di perairan
Kepulauan Sangihe. Kemungkinan yang
pertama, yaitu kedua jangkar tersebut merupakan
milik kapal Angkatan Laut atau pedagang
Inggris yang mendapat serangan dari kolonial
Belanda dan Spanyol saat melakukan pelayaran
di sekitar Sangihe. Kemungkinan yang kedua,
yaitu keberadaan kedua jangkar berhubungan
dengan eksistensi para perompak di wilayah
Laut Sulawesi.
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