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LOKASI KALDERA TAMBORA



KALDERA TAMBORA DI 

SEMENANJUNG SANGGAR

SATONDA VOLCANO

ISLAND



G. TAMBORA DILIHAT DARI SANGGAR



G. TAMBORA DILIHAT DARI DORO PETI



KALDERA TAMBORA, DIAMETER 7 KM



DINDING KALDERA TAMBORA



DISTRIBUSI ABU LETUSAN TAMBORA  1815 (SELF, 1984)

CONTOUR IN CM



STRATIGRAFI LETUSAN G. TAMBORA 

1815

Pyroclastic flow

Surge

F-4 Plinian pumice fall April 10

F-3 Phreatomagmatic ash fall April 5-10

F-2 Plinian pumice fall April 5

F-1 Phreatomagmatic ash fall Pre-April 5

Soil



STRATIGRAFI ENDAPAN LETUSAN TAMBORA 1815



DISTRIBUSI AWAN PANAS G. TAMBORA 1815



DISTRIBUSI ABU DAN AEROSOL G. TAMBORA 1815

MENGELILINGI DUNIA



ENDAPAN AWAN PANAS DI DAERAH PANTAI DOROPETI



ENDAPAN AWAN PANAS DI PANTAI KENANGA



POHON YANG TERARANGKAN OLEH AWAN PANAS 

TAMBORA 1815 DI PANTAI NGUWUPONDA



SURVEY GROUND PENETRATING RADAR (GPR) DILAKUKAN 

DI DESA TAMBORA



GARIS-GARIS PENGUKURAN GPR DI SEKITAR DESA TAMBORA



LOCATION OF EXCAVATION SITE



PROFIL RADAR HASIL PENELUSURAN RADAR DI ATAS ENDAPAN 

AWAN PANAS

SOIL / BASEMENT ROCKS



PERBANDINGAN HASIL PENGUKURA N RADAR DAN SINGKAPAN DI LAPANGAN

SOIL / BASEMENT ROCKS

SURFACE

PYROCLASTIC FLOW

SURGE

AIRFALL

BASEMENT



PENGGALIAN LAPISAN STRATIGRAFI YANG YANG ANEH PADA 

KEDALAMAN 3 M DI DESA TAMBORA



PADA KEDALAM 2 – 3 M DITEMUKAN KERANGKA RUMAH 

YANG TERKUBUR AWAN PANAS



HASIL PENGGALIAN TERDIRI ATAS SATU RUMAH YANG 

TERKUBUR ENDAPAN AWAN PANAS



ILUSTRASI RUMAH SEBELUM TERKENA AWAN AWAN PANAS



KERANGKA MANUSIA DI DALAM RUMAH TERSEBUT DAN 

PERALATAN RUMAH TANGGA



KERANGKA MANUSIA YANG TERARANGKAN



POSISI KERANGKA MANUSIA DI 

DAPUR



KERANGKA MANUSIA 

LAINNYA DI LUAR RUMAH



PADI YANG TERARANGKAN



PERALATAN YANG DITEMUKAN DI DALAM RUMAH



ENDAPAN FREATIK DAN FREATOMAGMATIK SETELAH 

TERBENTUK KALDERA



G. DORO API TOI MERUPAKAN KEGIATAN AKHIR G. TAMBORA



KEGIATAN SOLFATARA  DI SEKELILING BAWAH DINDING TAMBORA



KEGIATAN SOLFATARA  DI SEKELILING BAWAH DINDING TAMBORA



SURVEY DARA KALDERA TAMBORA MENGGUNAKAN HELIKOPTER



SURVEY DI DASAR KALDERA TAMBORA



BESARAN ERUPSI TAMBORA TAHUN 1815

• Kegiatan vulkanik : Erupsi Plinian dan runtuhan tiang asap

• Tinggi : 33 sp 43 km dia atas gunungapi

• Jangkauan suara : 2600 km

• Korban : > 92000 penduduk Sumbawa dan sekitar 
Lombok

• Volume yg 

dierupsikan : 150 km3 abu, 25 km3 awan panas dan surge                                           

• Tsunami : 1 – 4 m tinggi gelombang, menyebar sampai 
1200 km

• Dampak dramatik : Area pada jarak 600 km barat gunungapi 
mengalami kegelapan sampai 3 hari

• Dampak global : Di bagian utara Hemisfir mengalami 
penurunan suhu hingga 11o C, sehingga 

menyebabkan tahun tanpa musim panas di 
tahun 1816 dikenal sebagai “the year without 

a summer”
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JEJAK-JEJAK PERADABAN TAMBORA:
SECERCAH HARAPAN DI BALIK BENCANA



 Prof. Harraldur Sigurdsson, bekerjasama dengan

Direktorat Vulkanologi Indonesia, menemukan

sejumlah bukti-bukti artefaktual tentang kehidupan

masyarakat di sekitar gunung Tambora (2004)

 Penelitian gabungan antara Museum Geologi

Bandung, Dinas Pertambangan Mataram, Pusat

Penelitian Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi

Denpasar (2006)

 2007 - sekarang: Puslit Arkenas (SITUS TAMBORA)

 2008 – 2015: Balar Bali (SITUS TAMBORA)

 2016 – 2018: Balar Bali (SITUS DORO BENTE)

Timeline penelitian di kawasan Gunung Tambora



Penelitian di Situs Tambora dilakukan oleh Balai Arkeologi Bali sejak tahun

2008-2015, baik melalui metode survei dan ekskavasi. Dalam rentang waktu

tersebut telah banyak ditemukan bukti-bukti tentang peradaban Tambora

yang terkubur oleh letusan dahsyat Tambora 1815.



Temuan artefak, ekofak maupun fitur menunjukkan di masa lalu terdapat permukiman
dengan pola linier di lereng barat daya Gunung Tambora. Sisa-sisa komponen
bangunan dari kayu yang telah terarangkan adalah salah satu bukti bahwa di lokasi
situs pernah terdapat permukiman. Kala itu sumberdaya alam dan letak geografis situs
Tambora sangat mendukung terdapatnya sebuah kerajaan



Bekas pelabuhan dan benteng ditemukan di sekitar desa Labuan kenanga (arah barat
Situs Tambora), hingga saat ini di desa ini masih terdapat pelabuhan rakyat yang
digunakan oleh nelayan dan penyebrangan ke Pulau Satonda



Temuan berupa pecahan botol keramik, mangkuk, cepuk, uang logam Belanda, mata
tombak, pisau, bandul kalung, cincin dan perhiasan logam lainnya, merupakan bukti
telah terjadi kontak dengan dunia luar melalui jalur perdagangan.





Masing-masing pada tahun 2008 dan 2009 ditemukan kerangka manusia yang telah
terarangkan di Situs Tambora. Kedua individu tersebut saat ditemukan masih berada
pada posisi dalam rumah mereka. Asumsi sementara mereka tidak sempat
menyelamatkan diri.



Bekas bangunan Belanda juga terdapat di sekitar situs Tambora. Salah satunya adalah
bekas pabrik kopi. Berselang lama setelah letusan Tambora 1815, pada tahun 1907
penduduk mulai tinggal lagi di kawasan Tambora. Penanaman kopi diinisiasi pada
tahun 1930-an. Lahan tanaman kopi tersebut mencapai luasan 80,000 Ha.



Untuk mengungkap lebih banyak lagi bukti-bukti peradaban kerajaan
Tambora dan Pekat yang terkubur pasca letusan tahun 1815
diperlukan strategi pengembangan penelitian.

 Luasnya kawasan gunung tambora ±1.530,13 km²

 Informasi (lisan, tulisan, gambar/ peta)

Informasi dari kolega seorang jurnalis Belanda (Philip Droge)

 Peta tahun 1855, rangkuman dari H.Zollinger 1847

 Peta tahun 1681 dan peta-peta lama lainnya

Informasi dari penduduk lokal th.2015

 Terdapat bekas benteng di sekitar padang savana Doro Ncanga

 Setelah ditelusuri lebih lanjut ditemukan singkapan batu bersusun
yang menyerupai tembok. Lokasi ini dekat dengan Doro Bente

Pengembangan penelitian Arkeologi di 

kawasan Gunung Tambora





Situs Doro Bente



Doro Bente Aerialview (Sumber : Dokumentasi Balai Arkeologi Bali, 2017) 

± 4,2 ha





KEGIATAN EKSKAVASI SITUS DORO BENTE



Denah Kotak Ekskavasi

Tahap I

Tahap II

Tahap III



TAHUN 2016

Hasil ekskavasi uji coba (test pit) sebanyak 3 buah kotak,  berhasil menemukan 
tinggalan berupa pecahan keramik, gerabah, sisa tulang binatang, mata panah 
berbahan logam dan sejenis gacuk/bandul yang terbuat dari batuapung

(A) Temuan fragmen cangkang kerang, keramik, gerabah, dan batu berlubang/bandul (B).

Fragmen mata panah, (C). Fragmen tulang dan gigi binatang 

(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Bali 2016)

A B

C



TAHUN 2017
Hasil ekskavasi berhasil menemukan tinggalan berupa Manik-Manik Tanah Liat, 
Fragmen gerabah dan keramik, sisa tulang binatang, Batu Pipisan (andesit), kerang



FRAGMEN GERABAH DAN KERAMIK

TEMUAN EKSKAVASI KOTAK TP6

TAHUN 2018



FRAGMEN KERAMIK

RAGAM TEMUAN KOTAK TP7



FRAGMEN GERABAH

RAGAM TEMUAN KOTAK TP7



RAGAM TEMUAN KOTAK TP7

FRAGMEN CANGKANG PELECYPODA DAN GASTROPODA
FRAGMEN CANGKANG PELECYPODA DAN GASTROPODA



RAGAM TEMUAN KOTAK TP7

FRAGMEN TULANG HEWAN (BOS, SUS DAN CERVUS)



RAGAM TEMUAN KOTAK TP7

BANDUL KALUNG (Landak laut- Phyllacanthus 

imperialis), CINCIN LOGAM, MANIK-MANIK TANAH LIAT



RAGAM TEMUAN KOTAK TP8

BANDUL BATU BERLUBANG



RAGAM TEMUAN KOTAK TP8

FRAGMEN GIGI HEWAN (BOVIDAE), TULANG, TANDUK RUSA DAN RAHANG (SUIDAE-

CERVIDAE)



Konteks Stratigrafi dan temuan terhadap
situs dan lingkungannya
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t • Humus, warna coklat kehitaman (3/2 Dark Brown 7.5 YR),

ukuran butir pasir sangat halus-lempung, tekstur gembur,
komposisi: pumice berukuran pasir kasar, akar.

• Debu, warna coklat (5/3 Brown 7.5 YR), ukuran butir lanau-
pasir kasar, tekstur lepas, batas jelas, komposisi: pumice
berukuran pasir kasar – kerikil bentuk menyudut –
membulat tanggung, akar

• Pasir, abu-abu gelap (3/1 Dark Grey 10YR), ukuran butir
pasir kasar – kerikil bentuk menyudut, tekstur lepas, batas
jelas, tebal 6cm, komposisi: pumice ryolit 80% basalt 20%
berukuran kerikil – kerakal bentuk menyudut.





Bandul kalung, manik-manik tanah liat, 
pemberat jala

 manik- manik tanah liat dengan bandul terbuat dari jenis

binatang landak laut (Phyllacanthus imperialis). Khusus untuk

manik-manik yang terbuat dari tanah liat ini pada ekskavasi

tahun ini ditemukan hanya satu buah tetapi pada ekskavasi

tahun 2017 ditemukan empat buah.

 Puncak persebaran manik manik diketahui terjadi pada fase

neolitik, yaitu ketika diaspora Austronesia bermigrasi dari Asia

Tenggara yang diduga kuat berasal dari Taiwan pada sekitar ±

5000 tahun silam, manusia menyebar ke Nusantara dengan

membawa budaya dan teknologi, hingga mulai menetap lebih

lama di satu tempat. Pada fase neolitik kemampuan manusia

makin meningkat, sehingga pase ini disebut pula dengan

revolusi pengetahuan, karena munculnya berbagai inovasi,

mulai dari penemuan api, pemukiman, pertanian dan

domestikasi, serta seni dan religi.



Cangkang Kerang
 Di situs ini banyak ditemukan bekas-

bekas cangkang kerang dari kelas
Gastropoda dan Pelecypoda.
Kerang ini diduga sebagai sisa-sisa
makanan manusia yang mudah
diperoleh di lingkungan sekitar situs.
Selain sebagai sumber makanan,
cangkang moluska banyak
digunakan untuk berbagai
keperluan rumah tangga, seperti
alat pemotong atau keperluan lain
yang berhubungan dengan
kelangsungan hidup termasuk
hiasan. Kehidupan manusia di
pesisir pantai sangat tergantung
pada bahan-bahan makanan laut.
Sisa cangkang kerang yang
ditemukan kebanyakan terbelah,
tampaknya hal ini sengaja
dilakukan untuk mengeluarkan
isinya.



SURVEI 

 Survei di wilayah Doro Tabe
(di arah timur laut situs), Doro
Ncanga (di arah barat situs)
dan Nangamiro (di arah
barat daya situs), berhasil
mengidentifikasi singkapan
batuan atau sedimen, untuk
dilakukan perbandingan
dengan yang dijumpai di
situs, baik itu dari hasil
ekskavasi dan lingkungan di
sekitar situs.

 Pada lereng dalam kawah di bagian barat Doro Bente, ditemukan

cangkang kerang pelecypoda yang insitu atau tertaman dalam

batuan induk. Ciri ini merupakan petunjuk kuat bahwa Doro Bente

terbentuk di lingkungan laut.



 Survei kemudian dilanjutkan ke

Desa Nangamiro yang terletak di

pesisir bagian barat kawasan

gunung Tambora. Di lokasi ini

terdapat singkapan perbukitan

batugamping terjal di sepanjang

pantai. Singkapan batugamping

ini memiliki keunikan tersendiri

karena komposisinya tampak

didominasi oleh fosil cangkang

Pelecypoda (kima) dan koral.
 Pada lokasi pengamatan singkapan batugamping koral ini memiliki

ketinggian tebing ± 10 meter. Satuan gamping koral ini diperkirakan

berumur tersier/pliosen atas atau sampai dengan 2.5 juta tahun

(Kartadinata et al, 2008).



Litologi Situs dan sekitarnya

 Litologi di lokasi situs dan sekitarnya terdiri atas 1). Satuan
kerucut Sinder / freatomagmatik Peti Tabeh, batuan
penyusun satuan ini adalah jatuhan piroklastik skoria dan
endapan base surge dari kerucut freatomagmatik yang
berlapis tipis, berukuran abu dan sering dijumpai endapan
silang siur bersudut rendah. Satuan ini mempunyai kisaran
umur antara 15.000 – 4000 tahun (Takada, 2000); 2). Aliran
lava Tambora yang menempati sebelah timur Doro Bente,
aliran lava ini berumur ± 12.000 tahun (Kartadinata et al,
2008).

 Jika diurutkan dari tua ke muda, litologi Doro Bente paling
bawah adalah batuan lava andesit (skoria), kemudian
batupasir tufan, breksi tufan dan batupasir gampingan.
Berdasarkan ciri dan fitur litologi ini, dapat ditarik
kesimpulan sementara bahwa pada kala Pliosen atas (~1,8
juta tahun) Doro Bente terbentuk di bawah permukaan
laut, kemudian mengalami proses pengangkatan.



MAKNA TINGGALAN ARKEOLOGI

 Temuan dua individu di Situs Tambora (R1 dan R2), artefak keris,

tombak, pisau, keramik, gerabah, perhiasan, mata uang Belanda,

sisa-sisa bangunan rumah, dll, memberikan gambaran nyata

terkait bencana dahsyat yang dapat melenyapkan peradaban

kala itu.

 Tinggalan arkeologi ini merupakan suatu bukti dari sisa-sisa

permukiman masa lampau yang pernah ada di Situs Doro Bente,

begitupun di Situs Tambora. Sisa-sisa aktivitas budaya tersebut,

salah satunya menunjukkan bahwa adanya subsistensi dengan

memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia di sekitarnya.

 Artefak berupa mata panah (untuk berburu), batu pipisan (untuk

meramu), batu berlubang (untuk jaring ikan/ menggulung

benang), cangkang kerang, manik-manik tanah liat dan bandul

kalung (untuk hiasan), keramik dan gerabah (untuk kehidupan

sehari-hari/ alat tukar)



 Lingkungan hutan dan laut yang berdampingan, menyediakan

sumberdaya alam yang melimpah kala itu. Pemanfaatan sumber daya

tersebut menjadikan munculnya pusat-pusat permukiman dengan

tatanan masyarakatnya tertentu dan telah melakukan kontak dengan

dunia luar.

MAKNA TINGGALAN ARKEOLOGI

 Daya cipta manusia yang menjadi akar kebudayaan, telah terekam jelas

dari tinggalan arkeologi di kawasan Tambora. Dibutuhkan kreativitas dan

kemampuan beradaptasi untuk keberlangsungan hidup suatu

masyarakat.



SEKIAN DAN TERIMA KASIH

Web: www.balaiarkeologibali.kemdikbud.go.id
Facebook: Balai Arkeologi Bali

Instagram: @balarbali
Twitter: @balarbali
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