
dengan samudra.  Oleh karena itu maka sebagai DUTA 
SAMUDRA mari berseru untuk:

1. SAYA BERTEKAD UNTUK LEBIH BANYAK BELAJAR 
DAN MENGENAL SAMUDRA KITA!

2. SAYA BERTEKAD UNTUK MELINDUNGI DAN 
MENYAYANGI SAMUDRA KITA!

3. SAYA BERTEKAD UNTUK BERBAGI PENGETAHUAN 
SAYA TENTANG SAMUDRA KITA KEPADA ORANG LAIN!

DIMANA DAN BAGAIMANA SAYA BELAJAR MENGENAL 
DAN MENYAYANGI SAMUDRA KITA?

Kunjungi Museum Sea World Indonesia yang akan akan 
menampilkan berbagai temuan-temuan laut dalam 
Indonesia yang diperoleh dari ilmuwan kelautan kita yang 
dipandu oleh Badan Riset Kelautan dan Perikanan, BPPT 
serta LIPI.

Kapal-kapal riset kelautan kita yaitu Baruna Jaya tiada 
henti mengarungi samudra untuk ekspedisi ilmiah 
bersama kita dari Amerika Serikat  yang menggunakan 
kapal riset canggih mereka Okeanos Explorer.  Temuan 
ini khususnya dari perairan laut dalam dan sangat dalam 
(dibawah seribu meter dari permukaan) di perairan 
Sangihe-Talaud dimana dibawah permukaan laut 
dalamnya ditemukan Gunung Berapi yang aktif. Ada 
makhluk seperti Udang yang dapat hidup pada suhu 400 
derajat Celcius empat kali lebih panas dari air mendidih. 
Ada makhluk-makhluk lain yang tercipta karena 
ekosistem yang unik ini yang belum kita tau apa dan 
bagaimana memanfaatkan mereka untuk kesejahteraan 
umat manusia.

Penjelajahan Laut Dalam ini kita lakukan demi 
menghargai dunia Laut Dalam kita yang Tersembunyi 
dan penuh Misteri, kita namakan ekspedisi ini  - INDEX 
SATAL 2010 bersama tim peneliti Indonesia dan AS yang 
mulai masuk ke perairan Indonesia dan melakukan 
eksplorasi sejak tanggal 20 Juli 2010.

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan menghubungi
http://oceanexplorer.noaa.gov/okeanos/explorations/
10index/welcome.html

Menemukan dan 
Menghargai  Dunia

Laut Dalam Kita
yang Tersembunyi

TAHUKAH KALIAN?...

Tahukah kalian bahwa hampir 98% orang Indonesia hidup 
tidak lebih dari 100 km ke pantai? Tahukah kalian bahwa 
laut memberi kita udara yang kita hirup? Tahukah kalian 
kalau cuaca yang kita alami sangat dipengaruhi oleh 
laut? Tahukan kalian kalau bahasa Indonesia yang berasal 
dari bahasa sansekerta sangat kaya dengan 
perbendaharan kata-kata terkait dengan laut dan 
kelautan? Tahukah kalian bahwa konsep Wawasan 
Nusantara tidak mengenal laut sebagai pemisah negeri 
ini melainkan sebagai pemersatu seperti layaknya 
jembatan didaratan?

Samudra kita yang sangat luas dan kaya bak rumah besar 
kita namun tidak lebih dari 5% yang kita tau apa saja isi 
rumah kita ini. Itupun hanya permukaannya saja, karena 
laut dalam kita sama sekali kita tidak tau. 

Mari kita kenali rumah kita ini lebih jauh. Apa saja 
manfaatnya dan bagaimana kita memelihara rumah 
samudra kita ini sehingga anak-anak dan cucu cucu kita 
kelak juga dapat sejahtera dari laut kita. Pahami rumah 
kita dan manfaatkanlah rumah ini dengan bijak.  

Apa yang kita lakukan terhadap laut kita tidak saja akan 
mempengaruhi kita sebagai bangsa Indonesia tetapi juga 
kepada dunia. Karena ekosistem laut tidak mengenal 
tapal batas negara dan bisa dipisah-pisah antara laut di 
negara kita dan laut dinegara tetangga maupun didunia. 
Inilah sebabnya maka kami mencari putra putri bangsa 
Indonesia untuk menjadi pagar ayu dan pagar bagus 
bangsa Indonesia tidak saja di Indonesia tapi diseluruh 
dunia.

Tunjukan kalian peduli!  Mari kita ikut serta dan meriahkan 
Hari Jelajah Samudra Dalam tanggal 20 Juli 2010 dan 
tunjukkan penghargaan kita kepada laut kita yang belum 
terjamah ini dengan menjadi DUTA SAMUDRA.

Tugas kalian sebagai DUTA SAMUDRA adalah BELAJAR 
& BERBAGI ILMU! Belajar lebih banyak tentang kelautan 
agar kalian bisa menjadi DUTA SAMUDRA yang cakap 
dan cerdas sehingga kalian dapat berbagi ilmu dengan 
teman-teman, kerabat, sahabat, saudara, keluarga dan 
para handai tolan agar menjadi lebih paham dan akrab
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Ya, saya menerima penghargaan dan tanggung jawab 

sebagai anggota Duta Samudra!

Sebagai seorang Duta Samudra Saya berjanji akan:

• Lebih mempelajari lautan saya

• Melindungi lautan saya

• Mengajarkan kepada orang lain mengenai lautan saya

Semoga Tuhan Meridhoi dan Memberkati Tekad Saya.

Nama ____________________________________

Kelas ____________________________________

Sekolah __________________________________

Alamat ___________________________________

Guru _____________________________________
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