
Drs. I Gusti Made Suarbhawa
Kepala Balai Arkeologi Bali

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset dan Teknologi



PENGANTAR
 UU No. 18 Tahun 2002

Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi

 UU No. 11 Tahun 2019

Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi

 Permendikbud Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Arkeologi

 UU Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

 UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

 Perpres No. 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset dan Teknologi



 Permendikbud Nomor 9 Tahun 2019 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi

 Balai Arkeologi yang selanjutnya disebut Balar,
adalah unit pelaksana teknis Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan di bidang penelitian
dan pengembangan arkeologi yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Badan Penelitian
dan Pengembangan dan secara teknis bertanggung
jawab kepada Kepala Pusat Penelitian Arkeologi
Nasional.



 Balar mempunyai tugas melaksanakan
penelitian dan pengembangan arkeologi di
wilayah kerjanya berdasarkan kebijakan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

 Balar menyelenggarakan fungsi
 Penelitian arkeologi
 Perawatan benda bernilai budaya
berskala nasional
 Pendayagunaan hasil penelitian arkeologi
 Publikasi hasil penelitian arkeologi
 Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balar



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Balar berkoordinasi dengan:

1. Pusat di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan dan

Perbukuan

2. Direktorat di lingkungan Direktorat Jendral Kebudayaa

3. Direktorat di lingkungan Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan

Menengah

4. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota

5. Unit pelaksana teknis yang menangani pengembangan dan

pemberdayaan kebudayaan

6. Unit organisasi terkait lainnya di dalam dan di luar Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi



Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya
ditunjang oleh Sumber Daya Manusia
37 PNS dan 11 nonPNS
2 Pejabat Struktural
10 Peneliti

1 Peneliti Madya
6 Peneliti Muda
3 Peneliti Pertama
 Tenaga Administrasi



Visi dan Misi

Visi:
Terwujudnya penelitian arkeologi yang berkualitas
dan relevan untuk mendukung pendidikan dan
kebudayaan



Misi:
1. Melaksanakan penelitian arkeologi dan publikasi

hasil penelitian yang berkualitas
2. Melaksanakan penelitian arkeologi yang 

hasilnya bermanfaat dan relevan bagi pemajuan
pendidikan dan kebudayaan

3. Melaksanakan kerjasama baik nasional maupun
internasional yang menghasilkan rekomendasi
hasil penelitian untuk pemerintah dan
masyarakat



Wilayah Kerja
 Balai Arkeologi Bali dengan wilayah kerja tiga provinsi,

yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan
Provinsi Nusa Tenggara Timur.



The Study of the past
Artefak masa lalu (*barang antik)
Barang-barang kuno / koleksi barang kuno
Ilmu tentang bangunan kuno
Dst…

Arkeologi adalah Ilmu yang mempelajari kehidupan atau peradaban manusia masa lampau melalui
benda-benda peninggalannya dan budaya material untuk memaknai masa kini dan masa datang

Paradigma atau Tujuan Arkeologi adalah Merekontruksi sejarah kebudayaan, menggambarkan cara-cara
kehidupan manusia, dan menggambarkan proses budaya manusia masa lalu

Objek Kajian Arkeologi adalah Manusia, kebudayaan dan lingkungannya sebagai kesatuan yang utuh

Apa itu arkeologi ?



Apa Tujuan Arkeologi?

Biasanya :

 Menyusun sejarah budaya

 Merekonstruksi kehidupan manusia masa lalu

 Mengetahui proses budaya

Sekarang, perlu reformulasi:

 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman
tentang budaya masa lalu untuk menghadapi
masa kini dan masa depan



Hakekat Arkeologi

 Mempelajari “post-facto phenomenon”

 Obyeknya berupa “budaya bendawi” yang tidak bias 
langsung mengungkapkan pikirannya

 Seringkali, ada jarak cukup lama antara kejadian 
(phenomenon) dan penelitian yang dilakukan

 Jika mengikuti hokum “panah waktu” (time arrow) 
maka data yang ada tidak akan pernah lengkap dan 
bahkan semakin berkurang

Mampu
menemukan

kembali
fenomena

Masa Lampau

Re-Konstruksi
(tafsirkan) 
fenomena

Masa Lampau



Berpikir “Out of the box”

Saya memilih berfikir di dalam box, tetapi dengan pikiran yang 
terbuka lebar seperti dalam kotak kaca. Saya tidak pernah keluar dari 
Arkeologi, tapi saya melihat ke semua alternative kerangka pikiran 
yang mungkin.



Rumah Peradaban

Rumah Peradaban

Sarana edukasi dengan berbagai media untuk membumikan hasil penelitian arkeologi melalui

konektivitas dan sinergi dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Kata Kunci Rumah Peradaban

Mengungkap, Memaknai, dan Mencintai

Tujuan

Menumbuhkan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air dengan merajut kebhinekaan sehingga

terbentuk insan insan berbudaya berkarakter dan berbudi pekerti luhur.



Konten Rumah Peradaban

 Buku Pengayaan

 Alat Peraga Pendidikan :

1. Poster

2. Banner

3. Puzzle

4. Casting Artefak

5. Film Animasi

6. Dll

 Destinasi Pendidikan



Contoh Buku Pengayaan



Contoh Alat Peraga
Pendidikan



Contoh Destinasi Pendidikan





Perlunya mengembangkan Jejaring

 Peningkatan kinerja Arkeologi 
(Indonesia) akan lebih berarti dan 
efektif apabila dilakukan dengan cara 
mengembangkan jejaring kerjasama 
dengan Lembaga ilmu Saint lain yang 
selama ini belum dilakukan dengan 
maksimal, daripada mendorong para 
ahli arkeologi untuk menjadi ahli saint, 
yang beresiko dan biaya tinggi.

ARKEOLOGI

EIJKMAN

BPPT

PEMDA

DLL

LIPI

BATAN

































Objek penelitian

Tinggalan arkeologi sebagai warisan budaya masa lalu mempunyai
cakupan yang sangat luas terdiri atas
• artefak, 
• fitur, 
• ekofak,
• situs.



Artefak

Artefak adalah objek yang dibuat, digunakan, atau dimodifikasi oleh manusia untuk memenuhi 
kebutuhan hidupnya.







Fitur

Fitur (features) didefinisikan sebagai komponen lingkungan yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia, 
tetapi tidak dapat dipindahkan



Ekofak

Ekofak adalah tinggalan arkeologi yang bukan merupakan hasil karya manusia masa lalu seperti sisa-sisa 
hewan, sisa tumbuhan, tanah dan sedimen.





Situs

Situs merupakan tempat lokasi data arkeologi (artefak, fitur, dan ekofak) ditemukan.





Nilai dan makna tinggalan arkeologi

Selain merupakan jati diri atau identitas dari suatu kelompok etnik 
ataupun bangsa, tinggalan arkeologi juga mempunyai nilai dan 
makna simbolik, informatif, estetik, dan ekonomi.



Simbolik

Karena tinggalan arkeologi merupakan bukti nyata yang dapat menghubungkan kita dengan masa lalu, 
yaitu zaman atau periode saat tinggalan itu dibuat. Hanya melalui tinggalan arkeologi kita dapat 
mengadakan hubungan langsung dengan masa lalu.



Informatif

Informasi tentang masa pembuatannya, teknologi, fungsi, keindahan, dan 
pandangan atau alam pikiran individu/masyarakat pembuatnya.



Estetika

Tinggalan arkeologi juga mempunyai nilai estetika yang tinggi baik dalam
bentuk, jenis dan teknik pengerjaannya sehingga menimbulkan daya Tarik
tersendiri. Nilai estetika dari suatu dari suatu sumber daya budaya dapat
dinikmati pada masa kini tanpa melihat konteksnya di masa lalu.



Ekonomi

Tinggalan arkeologi sebagai sumber daya budaya juga mempunyai nilai ekonomis 
karena, seringkali tinggalan arkeologi itu memiliki daya tarik tersendiri sehingga 
menjadi objek kunjungan wisatawan, yang pada gilirannya akan mendatangkan devisa 
bagi negara.



TERIMA KASIH

BALAI ARKEOLOGI BALI

JL. Raya Sesetan No. 80 Denpasar 

80223

Telp. 0361-224703, Fax. 0361-228661

Email: balar_denpasar@ymail.com

Media Online: 

• forumarkeologi.kemdikbud.go.id

• balaiarkeologibali.kemdikbud.go.id

BALAR BALI

@BalarBali

BALAR BALI



DORO BATA DAN SITUS LAINNYA:
Mengungkap Jejak Peradaban Dompu

I Nyoman Rema dan Tim
Balai Arkeologi Provinsi Bali



BUDAYA MEGALITIK DOMPU



Roa Rumu (tempayan besar  dari batu)  ini berada di Kampung Daha, 
Desa Daha, Kecamatan Hu’u



Wadu Kadera (Batu Kursi)

Tinggalan Budaya Megalitik di Situs Doro Manto

Desa Hu’u, Kecamatan Woja, Kab. Dompu



Temuan menhir di area lahan 
Lomba Na’a, Desa Saneo, 
Kecamatan Woja

Menhir ini sebagai penanda wilayah 
dan tempat melaksanakan upacara 
Toho Ra Dore (toho berarti 
meletakkan, dore berarti 
menggeletakkan) terkait dengan 
upacara pemujaan kepada 
Parafu/arwah leluhur yang 
bersemayam di puncak bukit



Benteng Tonda ini adalah 
sebutan oleh masyarakat sekitar 
pada susunan batu di atas bukit 
terletak di Desa Bara, 
Kecamatan Woja, Kabupaten 
Dompu



Batu kursi, terletak di pinggir pantai Teluk Cempi di Desa Riwo, 
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu



SITUS DORO BATA

























nisan berhias hasil ekskavasi tahun 2011





Temuan umum, fragmen tembikar dan keramik



SITUS DOROBATA 2012











Gambar Temuan 
Struktur 
di Atas Teras 
Berundak Situs Doro 
Bata



Gambar perkiraan potongan samping bangunan teras dengan base rock pada
bagian tengahnya
• Dorobata merupakan bangunan teras yang berdiri pada sebuah bukit batu, 

dengan menimbun beberapa bagian bukit untuk membentuk teras
• Bagian teras dibuat dari susunan batu kali
• Bagian atas dan puncak dibuat dengan struktur batu bata



LUAS TERAS BERUNDAK
DORO BATA













DISKUSI
‐ 3 Budayawan kota Dompu



Makam Sultan Syamsudin, bergelar Sohibul 
Karomah Wal Fadhilah dan Dewa Ma Wa’a Bata
Dinobatkan sebagai Sultan Pertama Dompu
24 September 1545

T: 134 cm
L: 128 cm



Pemanfaatan Doro Bata
 Terdapatnya Ncuhi di Dompu

 Masuknya pengaruh India di Sumbawa abad ke-7 (tinggalan relief 
dan prasasti di Wadu Pa’a  yang diduga mirip dengan tinggalan di  
Batupait, Kalimantan). Ada pula yang mentafsir berasal dari abad 
ke-14.

 Masuknya Majapahit abad ke-14.

 Masuknya Islam abad ke-16

 Sultan Syamsudin sebagai sultan pertama dinobatkan tahun 1545, 
membangun istana Dompu pertama disebut Bata Ntoi. 

 Meletusnya Gunung Tambora Tahun 1815, istana Bata Ntoi 
dipindahkan di lokasi Mesjid Agung Baiturahman



Pola Ruang Kawasan Doro 
Bata
Pola Ruang Makro/Leka Dana/ Kondisi Fisik Dasar

1. topografi, geologi, hidrologi, dan kesuburan lahannya

2. Zona

a. Zona Doro Bata

b. Zona Ruang Terbuka

c. Zona Permukiman

d. Zona Bercocok tanam

e. Zona Pemakaman

f. Zona Hutan



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstruksi Pola Ruang Kawasan Dorobata Dan Sekitarnya

     C 

D 

KETERANGAN 
A = Dorobata 
B = Istana/Asi di sebelah Sori 
Na,e 
C = Istana/Asi di area RSUD 
D = Lapangan/Ruang Terbuka 
E = Warukali 
F = Dorompana 
G = Doroparapimpi 
H = Areal Pertanian 
I = Makam 
J = Sambitangga

H

    B 
E

A 

E

F

G

I

J



 Pola Ruang Mezo/ Wati Tuba Doro/Pola Penggunaan 
Lahan

Penataan Permukiman

a. Tidak bertentangan/menusuk gunung

b. Mengikuti aliran sungai

c. Mempertimbangkan arah mata angin



Pola Ruang Mikro

Penelitian ini berkenaan dengan kearifan pola 
keruangan Istana Dompu yang semula di Doro 
Bata disebut Bata Ntoi, kemudian dipindahkan 
di area Masjid Raya Baiturahman akibat letusan 
Gunung Tambora tahun 1815 disebut Bata 
Bou/Baharu.



Istana Dompu setelah dipindahkan dari istana Doro 
Bata dibangun di area Masjid Agung Baiturrahman 
pada masa sultan ke-17, bernama Sultan Abdul 
Rasul II bergelar Daeng Hau (1809-1857), 
menggunakan bahan kayu jati sumbangan rakyat 
Dompu



Pola ruang Istana Dompu mengusung konsep paja 
rewo tuka risu. 



Paja rewo tuka risu merupakan pola ruang mikro
yang tergambar dalam penataan tempat tinggal
berupa rumah panggung, pengukuran, penentuang
ruangan, mengusung konsep pembagian ruang
berupa ruang tamu lebih luas dibandingkan
dengan ruang tidur, pemasangan tiang induk,
kerangka dan tiang lainnya, atap, dinding, lantai,
tangga, dan kontsruksi lainnya, pengaturan pintu
masuk dan keluar

















Mata Air Hondo

Survei Mata Air

Mata Air Rao

Mata Air Wau.



Mata Air Ncona

Mata Air Riwo



REKOMENDASI

 Ditetapkan sebagai Cagar Budaya

 Dimanfaatkan sebagai Taman Purbakala

 Perlu sinergi dari berbagai pihak untuk pelestarian dan 
Pengembangan Situs,  lingkungan situs termasuk 
sungai, mata air, dan lain-lain. 



TERIMAKASIH
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