
MAKNA FILOSOFIS “PASIDAKAUANG SAMA” 
Sumbangan Pemikiran Masyarakat Bajau bagi 

Kesatuan dan Persatuan Bangsa 
 
DEFINISI BAJAU 

Hampir dua abad yang lalu Raja Ali Haji menulis definisi kata BAJAU dalam “Karya Agung 
Persuratan Melayu”. Buku tersebut ditulis menggunakan Huruf Jawi, selesai pada tahun 
1858. Buku ini juga pernah terbit di Singapura dengan judul “Kamus Lughat Melayu Johor, 
Pahang, Riau-Lingga” diterbitkan oleh Mathba’ah Al-Ahmadiah pada tahun 1927, 
kemudian pada tahun 1986, transliterasi buku tersebut ditulis oleh R. Hamzah Yunus, 
beredar di Indonesia dengan judul “Kitab Pengetahuan Bahasa” diterbitkan oleh 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan 
Nusantara, Bagian Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Melayu, Pekanbaru. 
Berikut definisi kata BAJAU yang ditulis dalam buku tersebut. (Ali Haji, 1986:197): 

Bajau  “Iaitu sesuatu tanda kepada langit, serta ada pula bintangnya tanda bajau, 
yakni tanda teduh tiada ribut pada orang yang ahli biasa di laut di dalam 
pelayaran, adanya”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar-1, Mengenang Raja Ali Haji (1808 – 1873), sang 
Bapak Bahasa Indonesia, seorang ulama, sejarawan dan 
pujangga. Nama lengkapnya adalah Raja Ali Al-Hajj ibni 
Raja Ahmad Al-Hajj ibni Raja Haji Fisabilillah bin Opu 
Daeng Cellak alias Engku Haji Ali ibni Engku Haji Ahmad 
Riau. 

 
Definisi kata Bajau bisa juga ditemui pada beberapa dokumen resmi yang banyak beredar 
di Indonesia dan di Malaysia, antara lain: 

1. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Buku ini adalah Kamus Bahasa Indonesia pertama 
yang diterbitkan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, 
masih menggunakan ejaan lama pada halaman 56 tertulis Badjau, ditulis oleh W.J.S. 
Poerwadarminta, cetakan pertama terbit tahun 1952 oleh Balai Pustaka, Djakarta. 
(Poerwadarminta, 1952:56). 

2. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Buku ini adalah Kamus Bahasa Indonesia Cetakan 
Kedelapan, sudah menggunakan ejaan yang disempurnakan (EYD) pada halaman 77 
tertulis Bajau, ditulis oleh W.J.S. Poerwadarminta, diterbitkan tahun 1985 oleh PN 
Balai Pustaka, Jakarta. (Poerwadarminta, 1985:77). 

3. Kamus Indonesia – Inggris, Edisi Ketiga. Pada halaman 43 tertulis Bajau, ditulis oleh 
John M. Echols dan Hassan Shadily. Diterbitkan pada tahun 1989 oleh PT Gramedia 
Pustaka Utama, Jakarta. (Echols dan Shadily, 1989:43). 



4. Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia. Pada halaman 32 tertulis Bajau, ditulis oleh 
Zulyani Hidayah. Diterbitkan pada tahun 1997 oleh PT Pustaka LP3ES Indonesia, 
Jakarta. (Hidayah, 1997:32). 

5. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga. Disusun oleh Badan Pengembangan dan 
Pembinaan Bahasa. Diterbitkan pada tahun 2005 oleh PN Balai Pustaka, Jakarta 
(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2005). 

6. Kamus Dewan, Edisi Keempat, sebuah kamus berbahasa Melayu, ditulis oleh Teuku 
Iskandar, diterbitkan pada tahun 2007 oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala 
Lumpur, Malaysia. (Iskandar, 2007). 

 

DEFINISI KATA “SAMA” 

“Sama”, bagi semua masyarakat Bajau yang sedikitnya tersebar di 3 negara: Indonesia, 
Malaysia dan Philippine, difahami sebagai sebutan untuk diri sendiri dan dan sebutan 
untuk suku kaum Bajau. Namun, kata ini diucapkan hanya pada saat berbahasa Bajau. 
Singkatnya, semua orang Bajau pada saat berbahasa Bajau menyebut dirinya “Sama” dan 
juga menyebut suku kaumnya “Sama”. Dengan demikian maka secara harfiah kata 
“Sama” dapat diartikan sebagai Bajau atau Orang Bajau. 

Di Indonesia ditemui beberapa bahasa daerah yang memiliki istilah (terminologi) sendiri 
untuk menyebut suku Bajau. Demikian pula sebaliknya, masyarakat Bajau di Indonesia 
juga memiliki terminologi sendiri untuk menyebut nama-nama suku atau bangsa-bangsa 
lain. Penyebutan masing-masing istilah dimaksud digunakan terbatas hanya pada saat 
berbahasa daerah. Pada Gambar-2 di bawah ini dapat dilihat bagaimana dialek suatu 
suku/bangsa menyebut nama suku/bangsanya sendiri (kolom 3); bagaimana suku-
suku/bangsa lain menyebut Bajau (kolom 4); dan bagaimana dialek orang Bajau 
menyebut nama suku/ bangsa lain (kolom 5). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar-2, Bajau di mata 
Dunia dan Dunia di mata Bajau. 



Mencermati kembali kata “Sama” dengan mengacu kepada beberapa Kamus Bahasa 
Bajau yang beredar di Malaysia dan di Philippine, nampak adanya kesamaan pengertian 
apabila dibandingkan dengan Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Melayu, yaitu 
masing-masing menjelaskan tentang kondisi keberadaan masyarakat saat ini (existing 
conditions) yaitu suatu masyarakat yang akrab dengan kehidupan di atas permukaan laut. 
Penemuan yang sedikitnya memberikan pencerahan tentang definisi dan makna filosofis 
kata “Sama”, ditemui dari hasil penelusuran di beberapa kawasan pemukiman 
masyarakat Bajau di Sulawesi Tenggara, Indonesia. Selengkapnya, definisi kata “Sama” 
beserta turunan kata (morphological derivation) dikutip dari beberapa Kamus Bahasa 
Bajau, dijelaskan sbb.: 

1. Glosari Bahasa Bajau/Sama – Bahasa Melayu (Hinayat, 2003:249), menulis definisi kata 
“Sama” beserta kata turunannya sbb.: 

Sama panggilan diri yang lazim sesama orang Bajau/Sama 
Sama delaut suku Bajau/Sama laut, Pala’u (bahasa kasar) 
Sama dopo’ (Kota Belud) dialek/orang Bajau/Sama campuran, Bajau/Sama tidak 
tulen 
Sama mandelaut (Sea-gypsies) orang Bajau/Sama asli, Bajau laut 
Sama sallang sejenis hantu laut 
Sama to’ongan (Sea-gypsies) rumpun Bajau/Sama laut 

2. Kamus Asas Bajau Sama, Edisi Pertama (BSBB, 2016:92), menjelaskan sbb.: 

Sama Bajau-Sama. 

Sama dopo’ 1) nama orang Sama-Bajau yg tinggal di sekitar Kota Kinabalu dan 
selatan Kota Belud; 2) nama orang Bajau yang tuturannya bercampur dengan 
bahasa bukan Bahasa Bajau. 

3. Sinama – English Dictionary, Kamus Bahasa Bajau – Inggris berbasis web. (Kauman 
Sama Online, 2018) menulis definisi kata Sama, sbb.: 

Sama [Sama]. Noun. Various Sinama-speaking peoples, some of whom are referred 
to by outsiders as Badjaw or Samal. The following specific terms are used: Sama or 
a'a (person) plus a characteristic, e.g. Sama Sibutu' (Sama from Sibutu' Island), 
Sama Bokko' (a subgroup of Sama in the Siasi Lagoon area who appear to have 
more recently adopted a sedentary way of life), Sama Dilaut (lit. Ocean Sama, semi-
sedentary Sama in contrast to sedentary Sama), Sama Jengen (boat-dwelling Sama 
of the southwest of Tawi-Tawi Province who live on the distinctive boats known as 
lepa), Sama Lipid (sedentary Sama of the Siasi Lagoon area), Sama Pagung 
(nomadic Sama), Sama Paosol (Sama who have permanent houses, in contrast to 
the Sama Pagung), Sama Pala'u (any Sama who spend a large part of their time 
afloat). Some Sinama-speaking communities outside of Siasi prefer an alternate 
designation based on a place name. Badjaw is an exonym for Sama Dilaut. 

4. Kata “Sama” dimaksudkan sebagai sebutan internal Orang Bajau dapat pula ditemui di 
dalam Ensiklopedi Britannica, ditulis oleh Virginia Gorlinski, kontributor Encyclopaedia 
Britannica dalam sebuah artikel berjudul “Sama People” (Gorlinski, 2018). Gorlinski 
juga menjelaskan perkataan Bajao, Badjao, Bajo, atau Bajaw, disebabkan oleh cara 
penyebutan (tajwid). Berikut petikannya: 



Sama People. Alternative pronunciation: Badjo, Bajao, Bajau, Bajaw, Bajo, Samal. 
Sama, also called Samal or Bajau, Bajau also spelled Bajao, Badjao, Bajo, or Bajaw, 
one of the largest and most diverse ethnolinguistic groups of insular Southeast Asia. 
The Sama live mainly in the southern half of the Sulu Archipelago, in the 
southwestern Philippines, although significant populations also live along the coasts 
of northeastern Borneo—primarily in the Malaysian state of Sabah—where they are 
known as Bajau. Smaller Sama settlements are widely scattered in coastal regions 
of the central and northern Philippines, as well as throughout the islands of eastern 
Indonesia, particularly Sulawesi (Celebes). Sama peoples speak an array of closely 
related Austronesian languages that are generally grouped as Sama-Bajau. Owing 
to their mobility, their wide distribution across the Southeast Asian archipelago, and 
their inconsistent categorization both within and across political boundaries, it has 
been difficult to obtain a precise population figure for the Sama peoples; early 21st-
century estimates were typically between 500,000 and 950,000, based on various 
social and linguistic criteria. Along with the Maguindanao, the Maranao, and the 
Tausug, the Sama constitute one of the principal Philippine Muslim groups 
collectively identified as Moro. 

5. Di kalangan masyarakat Bajau Indonesia, kata “Sama” secara harfiah dimaknai sebagai 
“Bajau” atau “Orang Bajau”. Selebihnya, dihimpun dari berbagai sumber di kalangan 
masyarakat Bajau yang mukim di beberapa kawasan di Provinsi Sulawesi Tenggara, 
ditemukan bahwa kata “Sama” selain mengandung makna literal juga mengandung 
makna-makna filosofis yang difahami sebagai perilaku pribadi seseorang dalam 
menjalani suatu kehidupan sosial bermasyarakat. Selengkapnya, pemahaman makna 
filosofis dimaksud dapat dijelaskan dalam bahasa Bajau dan diterjemahkan ke dalam 
bahasa Indonesia berikut ini:  

“Sama iru simata Sikarimanang, Sikamaseang, Sikatutuang, Sipakarissa, Situtuloh. 
Sai-sai ma karimang, mase’, matutu, tabea’ makarissa kasukarang danakanna, 
simata nuloh du, mao ne ia nggai lassu’ tikka ma dinda Sama bo’ iru ne Sama”. 

Orang Bajau itu senantiasa saling menyayangi, saling mengasihi, saling menjaga 
(peduli),  timbang rasa (simpati), tolong menolong. Barangsiapa yang menyayangi, 
mengasihi, mempedulikan, turut merasakan kesusahan saudaranya, juga selalu 
menolong, meskipun dia terlahir bukan dari wanita Bajau maka (yang demikian) 
itulah Bajau. 

 

BAJAU BUKAN BAJAK LAUT 

Sering kita dengar penuturan yang dikenal akrab di kalangan masyarakat Bajau yang 
mengatakan Bajau Cinta Damai, baik melalui media cetak, media elektronik maupun 
media sosial. Ini adalah kenyataan yang sudah dibuktikan oleh para peneliti dari dalam 
maupun luar negeri. Mereka pernah selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun 
lamanya hidup, tinggal sementara, membaur melakukan kegiatan sehari-hari bersama, 
layaknya orang Bajau selama melakukan penelitian di kawasan pemukiman masyarakat 
Bajau. Para peneliti itu pula yang belakangan diketahui turut meluruskan pemahaman 
“miring” yang cenderung merugikan masyarakat Bajau. 

https://www.merriam-webster.com/dictionary/diverse
https://www.britannica.com/place/Southeast-Asia
https://www.britannica.com/place/Sulu-Archipelago
https://www.britannica.com/place/Philippines
https://www.britannica.com/place/Borneo-island-Pacific-Ocean
https://www.britannica.com/place/Malaysia
https://www.britannica.com/place/Sabah-state-Malaysia
https://www.britannica.com/place/Indonesia
https://www.britannica.com/place/Celebes
https://www.britannica.com/topic/Austronesian-languages
https://www.merriam-webster.com/dictionary/criteria
https://www.britannica.com/topic/Maguindanao-people
https://www.britannica.com/topic/Maranao
https://www.britannica.com/topic/Tausug
https://www.merriam-webster.com/dictionary/constitute
https://www.britannica.com/topic/Islam
https://www.britannica.com/topic/Moro


Sungguh sangat disayangkan pemikiran peneliti barat dan peneliti lokal yang telah 
mengemukakan kesimpulan tulisannya bahwa Bajau identik dengan Suku Bajak Laut. 
Bahkan lebih parah lagi ada pula tokoh masyarakat, kalangan pemangku adat Bajau yang 
turut meng-”amin”-kan pemikiran yang sama sekali tidak berdasar itu. Beberapa 
Pemikiran keliru dan sama sekali tidak berdasar itu antara lain adalah: 

B.J. Wallace dalam bukunya “Village Life in Insular Southeast Asia” (Wallace, 1971:43), 
menulis: Perkataan BAJAU singkatan atau sebutan dari perkataan “Bajak Laut” atau 
dalam bahasa Melayu disebut “lanun”.  

Apabila kita lihat definisi kata Lanun dalam Kamus Bahasa Melayu: perompak laut, 
bajak laut; melanun merompak seperti lanun (di laut); pelanunan perbuatan atau 
kegiatan melanun. 

Sutan Mohammad Zain dalam bukunya “Kamus ModerenBahasa Indonesia”, diterbitkan 
oleh Jajasan Dharma, (Zain, 1954:70), menulis: 

  Badjau, nama orang laut masa dahulu jang diam sepandjang pantai Sulawesi barat 
atau Kalimantan timur, jang kenamaan sebagai badjak laut (Bajau bahasa Bugis berarti 
rakjat; Bajau laut = rakjat laut).  

Pendapat kedua orang ilmuwan tersebut tentang definisi Bajau, sangat jauh berbeda 
dengan pemikiran Brenda Ralph Lewis dalam bukunya “The Pirate Code from Honorable 
Thieves to Modern-Day Villains” alih bahasa oleh Desy Natalia, dengan judul: “Bajak Laut 
dari Blackbeard hingga Perompak Somalia”. (Lewis, 2008). Brenda menilik secara luas 
realita peristiwa pembajakan di laut sejak zaman pra-sejarah hingga perompakan kapal-
kapal kargo di Samudera Hindia dan Laut Tiongkok Selatan yang sering terjadi sejak awal 
abad XXI. Fakta sejarah yang disertakan dalam buku tersebut membuktikan bahwa tidak 
ada satupun indikasi keterlibatan bangsa Bajau dalam peristiwa pembajakan di laut yang 
pernah dicatat dalam sejarah peradaban dunia. 

 
Gambar-3, Judul aslinya adalah: “The Pirate Code 
from Honorable Thieves to Modern-Day Villains” 
ditulis oleh Brenda Ralph Lewis, alih Bahasa: Desy 
Natalia. 

Membaca aksi brutal Bajak Laut yang tidak 
berprikemanusiaan itu apabila dibandingkan 
dengan keseharian masyarakat Bajau yang “cinta 
damai”, ibarat minyak dan air yang tidak 
mungkin sejalan apalagi menyatu. Mana 
mungkin orang yang cinta damai tetapi di dalam 
kesehariannya selalu melakukan aksi brutal?... 
Tidak bisa dipungkiri, kalaupun ada satu-dua 
orang Bajau yang terlibat aksi kriminal, yang 
demikian itu adalah perbuatan oknum, individu, 
atau pribadi, yang sangat tidak berdasar untuk 
direkatkan kepada suatu suku atau kelompok 
masyarakat. Logikanya, bisa menggunakan 
pendekatan sederhana, misalnya Bandung itu 
dikenal luas oleh masyarakat dengan produk 
peuyeum (tapai singkong). Kalau Cianjur terkenal 
dengan berasnya. Sudah barang tentu tidak 
semua orang bandung pedagang peuyum, atau 
orang Cianjur petani beras. 



KORELASI PENGERTIAN BAJAU DAN “SAMA” 

Makna kalimat “Tanda Teduh Tiada Ribut” sebagaimana ditulis Raja Ali Haji sebagai 
bagian dari definisi kata Bajau, sejalan dengan makna filosofis kata “Sama” yang difahami 
orang Bajau Indonesia, butir ketiga yaitu “Sikatutuang” yang berarti saling menjaga atau 
saling peduli. Menyelami lebih dalam lagi tentang makna “Sikatutuang” yang dimaksud 
adalah saling menjaga kerukunan, ketertiban, kedamaian hidup dengan sesama ummat 
manusia dan peduli pada lingkungan alam sekitar. Inilah paradigma masyarakat Bajau 
yang “Cinta Damai”, menciptakan suasana keteduhan dan mencegah terjadinya keributan 
yang pada kenyataannya hanya mengundang terjadinya kerugian bagi banyak pihak. 

Menelusuri lebih dalam lagi makna “Sikatutuang” bagi masyarakat Bajau sejak zaman 
leluhur, adalah indikasi bahwa pada masa itu sudah ada upaya untuk menciptakan suatu 
kondisi “Tanda Teduh Tiada Ribut”. Upaya dimaksud adalah suatu konsep prikehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan oleh leluhur Bajau Indonesia disebut 
“Pasidakauang Sama” yang secara harfiah cukup sulit apabila hendak diterjemahkan ke 
dalam bahasa Indonesia:  

PA = per; SI = saling; DAKAU = satu, ANG = akhiran “an”; SAMA = Bajau atau Orang Bajau. 

Sulitnya menterjemahkan kata-kata ini menyebabkan orang Bajau yang mulai tergerak 
bangkit mengupayakan kesatuan dan persatuan mencari kalimat alternatif sebagai 
padanan kata dalam upaya merangkul kalangan masyarakat luas, dalam arti tidak hanya 
terbatas bagi kalangan masyarakat Bajau saja, namun melibatkan seluruh komponen 
masyarakat dalam suatu kawasan komunitas heterogen.  Upaya dimaksud mengusung 
kesamaan pandang, bahwa masing-masing unsur wajib berpijak pada pentingnya 
“Sikatutuang”. Itulah sebabnya beberapa perkumpulan yang digagas orang-orang 
keturunan Bajau cenderung menggunakan kata yang dianggap lebih mudah 
diterjemahkan misalnya “Padakauang Sama” artinya “Persatuan Orang Bajau”. Hal yang 
sama terjadi pula di kalangan masyarakat Bajau di Malaysia dan Philippine, menggunakan 
kata “Pagtipunan” (perkumpulan), atau “Tumpukan” (Kumpulan). Pada kenyataannya 
justru dari sinilah awal mula munculnya dilema sebagaimana yang kerap terjadi, sehingga 
menyulitkan para penggagas untuk merangkul berbagai unsur external di luar Bajau. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar-4, “Pasidakauang Sama” 
adalah suatu konsep hubungan 
timbal balik antara unsur Internal 
dan External. 

 



Makna “Pasidakauang Sama” yang diwariskan oleh leluhur Bajau itu adalah suatu konsep 
hubungan timbal balik antara unsur-unsur “Sama” (kelompok internal) dengan merangkul 
unsur-unsur “non-Sama” (kelompok eksternal) dalam suatu bingkai kesamaan pandang 
yaitu “Sikatutuang” yang wajib dijunjung tinggi agar melekat pada setiap unsur dalam 
suatu komunitas masyarakat. Ini bermakna siapa saja boleh membangun “Pasidakauang 
Sama” namun terlebih dahulu mesti menanamkan “Sikatutuang” sebagai prinsip dasar 
pada setiap unsur pengurusnya. Memahami tujuan pembentukan “Pasidakauang Sama” 
dalam konteks sederhana disebut sebagai: “Sidakau’ Sama baka Bagai”... Bermakna: 
“Menyatunya kelompok internal dan kelompok eksternal” atau dapat pula dimaknai 
sebagai “terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat”. Konsep dimaksud beserta unsur-
unsur terkait di dalamnya dapat digambarkan sebagaimana Gambar-4. 

Sketsa “Pasidakauang Sama” sebagaimana dapat dilihat pada Gambar-3, memberikan 
pemahaman bahwa dalam paradigma masyarakat Bajau, pada prinsipnya kehidupan 
bermasyarakat di suatu kawasan pemukiman, selalu terdapat kelompok masyarakat yang 
secara garis besar dibedakan atas dua kelompok (internal dan eksternal), lebih lanjut 
dijelaskan sbb.: 

1. Kelompok Internal. Kelompok ini ditandai dengan komunikasi dalam Bahasa Bajau 
yang digunakan sebagai bahasa pengantar oleh semua unsur yang tergabung di dalam 
kelompok ini. Unsur-unsur masyarakat yang menjadi bagian dalam kelompok ini 
adalah: (1) Aha’-Totoa (para tetua, atau orang-orang yang dituakan); (2) Danakang 
(Saudara, sedarah); dan (3) Kalaki (sepupu). Kelompok inilah yang pada saat berbahasa 
Bajau mereka semua menamakan dirinya “Sama” dan juga menamakan semua unsur 
internal yang tergabung menjadi bagian dalam kelompok ini dengan sebutan “Sama”. 
“Sama memong”... Semuanya Bajau. 

2. Catatan: Pengertian Aha’-Totoa, secara harfiah bermakna “para tetua” atau “orang-
orang yang dituakan”. Unsur-unsur dalam kelompok ini tidak mesti berdarah Bajau, 
namun biasanya setiap Aha’-Totoa fasih berbahasa Bajau agar komunikatif dengan 
masyarakat yang dipimpinnya. Seorang Kepala Desa misalnya, mandat atau 
kepercayaan masyarakat Bajaulah yang menempatkannya untuk menjalankan fungsi 
birokrasi bersama para pemuka Adat, sehingga suaranya wajib didengar, amanatnya 
wajib dihormati dan setiap keputusannya wajib dilaksanakan. 

3. Kelompok Eksternal. Kelompok masyarakat ini terdiri dari berbagai suku bangsa dan 
sesuai bahasanya, mereka memiliki terminologi sendiri untuk menyebut kelompok 
internal, seperti: Bajau, Wajo’, Bajo, Bayo, Whado, dll. (Lihat Gambar-2). Berdasarkan 
hubungan kekeluargaan dan kedekatan hubungan kekerabatan, masyarakat Bajau 
membedakan kelompok eksternal ke dalam 3 unsur kelompok masyarakat, yaitu: 

a. Bares, dapat diartikan sebagai “keluarga jauh” terjadi apabila ada anggota keluarga 
kelompok external yang menikah dengan anggota keluarga kelompok internal, 
maka hubungan kekeluargaan dimaksud disebut Bares. 

b. Sehe’, secara harfiah bermakna teman, kawan, atau sahabat. 

c. Bagai, orang asing, orang lain, pendatang baru, orang yang tidak dikenal, atau 
orang yang dikenal secara sepihak misalnya artis, tokoh nasional, dll. 

 



Demikianlah makna filosofis “Pasidakauang Sama” yaitu suatu konsep budaya warisan 
leluhur masyarakat Bajau dibentuk atas dasar Sikatutuang, bertujuan saling menjaga 
kerukunan, ketertiban, kedamaian hidup dengan sesama manusia dan peduli pada 
lingkungan alam sekitar. Sehingga cukup beralasan apabila konsep ini sulit ditemukan 
terjemahannya secara harfiah. Pemikiran inilah yang hendaknya dipelihara dari generasi 
ke generasi sebagai sumbangan masyarakat Bajau kepada negara dan bangsa, dimulai 
dengan menggalang semua unsur masyarakat, bersama-sama menciptakan suasana 
“teduh” kemudian terus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam upaya 
turut serta membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Nampaknya konsep ini pula yang pernah diperkenalkan kepada dunia dan kemudian 
menjadi perhatian Raja Ali Haji pada kurun waktu hampir dua abad lalu, dan pada saat itu 
pula diabadikan melalui guratan pena beliau dengan memaknai konsep “Pasidakauang 
Sama” sebagai “Tanda Teduh Tiada Ribut”. 
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