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kata pengantarBalai Arkeologi Bali

Balai Arkeologi Bali merupakan 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 Perbukuan, dan secara teknis 
bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. 
Dalam melaksanakan tugasnya Balai Arkeologi Bali menyelenggarakan 
fungsi antara lain penelitian arkeologi, perawatan benda bernilai budaya 
berskala nasional, pendayagunaan hasil penelitian, dan publikasi hasil 
penelitian. Sampai saat ini telah banyak penelitian dilakukan di wilayah 
kerja yakni Provinsi Bali, NTB, dan NTT. Wilayah kerja Balai Arkeologi 
Bali cukup luas dengan kondisi geografis yang sebagian diantaranya 
sulit diakses terutama di NTT menyebabkan penelitian belum 
menjangkau semua tempat secara merata. Selain itu keterbatasan 
jumlah SDM yang tidak sebanding dengan luas wilayah kerja juga 
sebagai kendala dalam melaksanakan penelitian. Disadari bahwa 
kegiatan penelitian dan hasil-hasil penelitian tidak ataupun belum 
diketahui oleh sebagian kalangan masyarakat. Berangkat dari hal itu, 
kami mempersembahkan buku profil tentang Balai Arkeologi Bali. 

Buku profil ini merupakan media informasi untuk memperkenalkan 
arkeologi kepada masyarakat. Profil ini juga menginformasikan tentang 
kegiatan-kegiatan penelitian yang telah dilaksanakan dan hal-hal yang 
berkaitan dengan penelitian seperti publikasi melalui jurnal ilmiah, film 
dokumenter, rumah peradaban, dan lain-lain.

Besar harapan kami buku ini dapat bermanfaat sebagai media 
pengenalan ilmu arkeologi bagi masyarakat dalam mengungkap 
kebudayaan untuk merajut kebhinekaan, membentuk karakter dan 
memperkokoh jati diri kebangsaan. Sebagai akhir kata kami 
mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah terlibat dalam 
penyusunan buku ini.  
              
              Kepala Balai Arkeologi Bali 

 
  

              Drs. I Gusti Made Suarbhawa
              NIP. 196311181991031002

01Pro�l Balai Arkeologi Bali



Daftar isi

02Pro�l Balai Arkeologi Bali

KATA PENGANTAR ..............................................
DAFTAR ISI .........................................................
SERAMBI ............................................................
TUGAS POKOK DAN FUNGSI .............................
VISI DAN MISI ....................................................
STRUKTUR ORGANISASI .....................................
KEGIATAN PENELITIAN .......................................
SITUS DORO MPANA .........................................
SITUS  TAMBORA - DORO BENTE .......................
SITUS TULAMBEN ...............................................
SITUS GELANG AGUNG .....................................
SITUS BELU ........................................................
SITUS SONG GEDE ............................................
SITUS ALOR ........................................................
SITUS SIKKA .......................................................
SITUS DORO BATA .............................................
PENELITIAN PRASASTI BALI UTARA ......................
KEGIATAN NON PENELITIAN   ............................
RUMAH PERADABAN BADUNG ..........................
RUMAH PERADABAN KALIBUKBUK .....................
RUMAH PERADABAN SUMBA .............................
RUMAH PERADABAN GILIMANUK ......................
RUMAH PERADABAN DOMPU ............................
RUMAH PERADABAN SANGGAR - BIMA .............
PAMERAN DAN SEMINAR ...................................
TERBITAN DAN DOKUMENTASI ..........................
SARANA PENUNJANG .......................................
GALERY FOTO ...................................................

01
02
03
04
05
06
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



Arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kehidupan manusia 
di masa lampau melalui tinggalan budaya material.  Kegiatan 
arkeologi di Indonesia sudah dimulai pada abad XVIII, yaitu sejak 
kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia dan terus 
berkembang hingga saat ini. 

Sebelum tahun 1978, kegiatan kepurbakalaan di wilayah Bali, 
NTB, dan NTT dilaksanakan oleh Lembaga Purbakala dan 
Peninggalan Nasional (LPPN) Cabang II Gianyar Bali yang sekarang 
bernama Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali. Dua tahun 
berselang, kegiatan penelitian arkeologi mulai dilaksanakan oleh 
Balai Arkeologi Bali. Kantor Balai Arkeologi Bali diresmikan pada 
tanggal 19 Agustus 1980 sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) 
Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang berada di bawah 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Balai Arkeologi Bali memiliki wilayah kerja Provinsi Bali, Nusa 
Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.  Selama rentang waktu 
40 tahun, Balai Arkeologi Bali telah banyak melakukan penelitian 
arkeologi. Puluhan situs arkeologi dan ratusan artefak hasil 
penelitian telah dikaji. Demikian pula sumber-sumber tertulis 
seperti prasasti dan naskah-naskah kuno lainnya telah pula 
ditelaah. 

Hasil-hasil penelitian telah dipublikasikan dalam berbagai 
media seperti  laporan, tulisan ilmiah, seminar, pameran,  
diseminasi, dan juga disebarluaskan melalui media sosial 
kekinian. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperluas 
penyebaran informasi penelitian.

SerambiSerambi
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TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Balai Arkeologi Bali merupakan salah satu unit pelaksana 

teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang 
penelitian dan pengembangan arkeologi yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian 
dan Pengembangan dan Perbukuan. Secara teknis, Balai 
Arkeologi Bali bertanggung jawab kepada Kepala Pusat 
Penelitian Arkeologi Nasional.

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

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai 
Arkeologi Bali menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

Penelitian Arkeologi

Perawatan Benda Bernilai 
Budaya Berskala Nasional

PendayaGunaan Hasil 
Penelitian Arkeologi

Publikasi Hasil 
Penelitian Arkeologi

Pelaksanaan 
Urusan Ketatausahaan
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Terwujudnya penelitian arkeologi yang berkualitas dan relevan untuk 
mendukung pendidikan dan kebudayaan

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 

05Pro�l Balai Arkeologi Bali



Struktur organisasi Balai Arkeologi Bali terdiri atas
a. Kepala
b. Subbagian Tata Usaha
c. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan 
perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan 
masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan 
kerumahtanggaan. Saat ini, karyawan Balar berjumlah 49 orang  
terdiri dari 2 orang pejabat struktural, 17 orang fungsional umum, 11 
orang fungsional peneliti, dan 17 orang PPNPN.

STRUKTUR ORGANISASI
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Struktur Organisasi
Balai arkeologi bali

TTL

Drs. I Gusti Made Suarbhawa 

Pendidikan :

TTL : Tabanan, 18 November 1963

S1 Arkeologi, 
Universitas Udayana

Fungsional
umum

Fungsional
Peneliti

Kepala balai arkeologi bali

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

TTL : Denpasar, 18 Desember 1964

Dra. Ni Komang Yudari

Pendidikan : S1 Ekonomi 
Universitas Udayana
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PenelitiPeneliti

I Nyoman Rema, S.S, M.Fil.H 
TTL : Karangasem, 6 Juni 1983
Pendidikan : S2 Filsafat Hindu IHDN
Jabatan : Peneliti Ahli Madya 

Ni Putu Eka Juliawati, S.S, M. Si
TTL : Denpasar, 11 Juli 1985
Pendidikan : S2 Kajian Budaya, Universitas Udayana
Jabatan : Peneliti Ahli Muda

Luh Suwita Utami, S.S
TTL : Gianyar, 15 Juli 1980
Pendidikan : S1 Arkeologi, Universitas Udayana
Jabatan : Peneliti Ahli Muda

I Putu Yuda Haribuana, S.T 
TTL : Jembrana, 2 Oktober 1978
Pendidikan : S1 Geologi, UPN Veteran Yogyakarta
Jabatan : Peneliti Ahli Muda

I Wayan Sumerata, S.S., M.Si
TTL : Tabanan, 7 April 1976
Pendidikan : S2 Kajian Budaya, Universitas Udayana
Jabatan : Peneliti Ahli Muda
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Ati Rati Hidayah, S.S., M.A
TTL : Cilacap, 2 Mei 1983
Pendidikan : S2 Arkeologi, Universitas Gadjah Mada
Jabatan : Peneliti Ahli Muda 

Gendro Keling, S.S., M.A
TTL : Klaten, 4 Juni 1982
Pendidikan : S2 Arkeologi, Universitas Gadjah Mada
Jabatan : Peneliti Ahli Pertama

Nyoman Arisanti S.E, M.Si
TTL : Denpasar, 2 April 1986
Pendidikan : S2 Kajian Budaya, Universitas Udayana
Jabatan : Peneliti Ahli Pertama

Hedwi Prihatmoko, S.Hum
TTL : Yogyakarta, 8 Maret 1987
Pendidikan : S1 Arkeologi, Universitas Indonesia
Jabatan : Peneliti Ahli Muda

Ida Ayu Gede Megasuari Indria, S.S
TTL : Bangli, 5 Februari 1989
Pendidikan : S1 Arkeologi, Universitas Udayana
Jabatan : Peneliti Ahli Pertama
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Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Bali saat ini 
telah berkembang pesat, mengikuti perkembangan arkeologi dunia yang 
menawarkan berbagai macam paradigma yang berasal dari disiplin-disiplin 
ilmu lainnya seperti ilmu sosial, humaniora, teknik, dan ilmu lainnya untuk 
mencapai tujuan penelitian, yaitu mengungkap kebudayaan di balik 
benda-benda tinggalan manusia. 

Penelitian di Balai Arkeologi Bali dilakukan secara sistematis  yang 
diawali dengan survei. Kegiatan ini dilakukan pada permukaan tanah, 
bawah air, potret udara, dan survei lingkungan. Hasil survei tersebut akan 
menjadi dasar dalam melakukan kegiatan ekskavasi. 

Kegiatan Penelitian

Ekskavasi adalah salah satu teknik 
pengumpulan data melalui penggalian 
tanah yang dilakukan secara sistematis 
untuk menemukan tinggalan arkeologi. 
Melalui ekskavasi diharapkan diperoleh 
keterangan mengenai bentuk temuan, 
hubungan antar temuan, hubungan 
kronologis, serta tingkah laku manusia 
pendukungnya. 
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Doro Mpana adalah nama sebuah bukit di Desa Kandai Satu, 
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. 
Penelitian di Situs Doro Mpana dilakukan berdasarkan temuan warga 
berupa pecahan gerabah, keramik porselen, batu dimpa (batu 
gamping pipih), rangka manusia, serta benda-benda logam. Dari hasil 
ekskavasi ditemukan fragmen gerabah, fragmen gerabah 
terkonsentrasi di atas batu dimpa, fragmen tulang rangka manusia, 
fragmen keramik dan serpih batu rijang. Berdasarkan temuan tersebut 
dapat disimpulkan bahwa di Situs Doro Mpana terjadi aktivitas 
penguburan di masa lalu. Adanya temuan fragmen keramik asing 
berasal dari Dinasti Song (X-XIII Masehi), Dinasti Ming (XV-XVI Masehi), 
Dinasti Qing (XVII-XIX Masehi), serta keramik Thailand dan Vietnam 
membuktikan bahwa masyarakat pendukung Situs Doro Mpana telah 
mengadakan hubungan dengan dunia luar. 
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Situs Tambora merupakan suatu kawasan situs arkeologi yang 
terletak di Pulau Sumbawa, secara administratif termasuk dalam 
Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian di situs ini 
pertama kali dilakukan oleh Heinrich Zolinger, seorang ahli botani asal 
Swiss yang bertujuan mempelajari Letusan Gunung Tambora. Balai 
Arkeologi Bali telah melakukan penelitian di situs ini sejak tahun 2008 
hingga tahun 2015, kemudian dilakukan pengembangan pada tahun 
2016 hingga 2018 di Situs Doro Bente. Situs ini terletak di kawasan 
padang savana sebelah selatan Gunung Tambora. Hasil penelitian 
awal dengan metode survei menunjukkan, di sekitar lokasi tersebut 
terdapat bentukan seperti bekas pondasi benteng yang terbuat dari 
batu. Benteng ini berfungsi selain untuk perlindungan, juga untuk 
menahan sedimen yang ada di bagian dalam bekas kawah, agar tidak 
tererosi atau terbawa ke laut.
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Situs TulambenSitus Tulamben

Tulamben merupakan salah satu situs yang memiliki kandungan 
potensi sumberdaya arkeologi maritim yang berada di wilayah Kabupaten 
Karangasem, Provinsi Bali. Pada situs ini terdapat bangkai kapal USAT 
Liberty yang merupakan kapal kargo yang tenggelam saat berlayar untuk 
memenuhi kebutuhan militer Amerika Serikat pada Perang Dunia II. Kapal 
ini baru ditemukan oleh warga Tulamben dalam keadaan sudah menjadi 
terumbu karang pada tahun 1970-an. Berdasarkan hasil survei bawah air 
yang dilakukan oleh tim peneliti Balai Arkeologi Bali, kapal tersebut hingga 
kini berada pada kedalaman 9 sampai 30 meter di bawah permukaan air 
laut. Selain Situs Tulamben, di kawasan pesisir Tulamben ditemukan 
beberapa pura yang menyimpan arca dan media pemujaan megalitik. 
Temuan arca menunjukan kawasan Tulamben telah dihuni sejak zaman 
prasejarah.
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Situs Pura Gelang Agung berada di Dusun 
Buangga, Desa Getasan, Kecamatan Petang 
Kabupaten Badung. Tinggalan arkeologi yang 
tersimpan di situs ini berupa arca Dewa Wisnu 
di atas Garuda, arca Ganesha, lingga dan 
fragmen bangunan seperti jaladwara atau 
jalan air dan ambang pintu. Pada penelitian 
tahun 2018 ditemukan kembali keberlanjutan 
temuan struktur bangunan berbahan batu 
padas pada sisi timur Pura Gelang Agung dan 
ditemukan pula sejumlah pecahan gerabah 
dan satu buah uang kepeng. Dugaan 
sementara bahwa di Situs Pura Gelang Agung 
pernah berdiri suatu bangunan suci 
keagamaan berbahan batu padas dengan 
bentuk dasar bangunan persegi empat, 
dilengkapi dengan saluran air yang erat 
kaitannya dengan pemujaan kepada Dewa 
Wisnu.

SITUS GELANG AGUNGSITUS GELANG AGUNG
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Situs Belu
Belu adalah salah satu dari 21 

kabupaten yang ada di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur. Ibu kota Kabupaten 
Belu adalah Atambua, yang berbatasan 
langsung dengan Negara Timor Leste. 
Berdasarkan penelitian oleh Balai 
Arkeologi Bali dalam kurun waktu 
2018-2019 berhasil menemukan 
bangunan tradisi megalitik seperti arca 
menhir berkepala tiga, arca menhir 
kepala empat, dan arca sejoli. 
Semuanya itu ditemukan pada 
kampung adat yang ada di beberapa 
wilayah Kabupaten Belu. Hasil 
ekskavasi di Pelabuhan Atapupu 
menemukan pecahan keramik, 
gerabah, dan manik-manik. Selain itu, 
ditemukan fosil gading stegodon dan 
alat-alat litik di beberapa lokasi lain. 
Temuan arkeologis ini memberi 
petunjuk bahwa sudah ada manusia 
pendukung yang hidup pada 
masa Paleolitik di wilayah 
tersebut.

Situs Belu
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situs song

gede

Situs Song Gede di Pulau Nusa Penida, Kabupaten 
Klungkung, Bali merupakan salah satu situs gua hunian yang 
berperan penting dalam mengungkap proses migrasi dan 
penghunian di Nusantara. Situs Song Gede terletak di Dusun 
Pendem, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten 
Klungkung, Bali. Morfologi gua Song Gede sangat mendukung 
penghunian secara intensif pada masa lalu. Situs Song Gede 
telah  diteliti 13 tahap, sejak tahun 2001 dengan membuka kotak 
ekskavasi sebanyak 10 buah. Kronologi Song Gede berasal dari 
Masa Neolitik hingga Masa Paleolitik, dengan pertanggalan 
terhadap temuan beliung dengan umur 3.800±25 BP.  Padatnya 
artefak, ekofak, maupun �tur yang ada di situs ini, merupakan 
salah satu bukti intensitas hunian gua yang tinggi, sehingga 
dapat mengungkap lebih banyak kehidupan masa prasejarah.
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Pada tahun 2018, Balai 
Arkeologi Bali melakukan 
penelitian survei gua-gua 
hunian dan seni cadas yang 
tersebar di Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur.  Sedikitnya 
terdapat sekitar tujuh lokasi gua diantaranya, Gua Dibloing 
Mademang-Pureman dan hamparan rock engraving di 
Mainang-Alor Tengah Utara, Gua Makpan, Tronbonlei dan Bailei di 
Halerman-Alor Barat. Penelitian menyasar pada  gua-gua dan seni 
cadas pada dinding-dinding gua, baik itu bentuknya  lukisan gua 
atau pahatan. Di wilayah Mainang dan Mademang ditemukan seni 
cadas di dinding gua dan boulder. Seni cadas yang ditemukan di 
dinding ceruk berupa lukisan berbentuk perahu, tapak tangan 
manusia, gambar naga, ayam, �gur manusia dan bentuk geometris 
lainnya. Selain itu ditemukan pula fragmen atau serpihan 
benda-benda seperti tembikar dan alat batu yang diperkirakan 
dari zaman prasejarah.

situs alor
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Padatnya aktivitas laut pada masa lalu meninggalkan bukti-bukti 
arkeologis seperti kapal karam dan sisa-sisa budaya masyarakat, salah 
satunya adalah  tinggalan kapal karam yang terdapat di pantai Desa 
Wairterang, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka. Hasil penelitian berupa 
artefak kapal karam milik tentara Jepang yang berfungsi sebagai kapal 
logistik pengangkut arang kayu dan air. Kapal ini tenggelam setelah 
terkena tembakan tentara Sekutu yang melawan Jepang pada saat Perang 
Dunia II. Selain itu, ditemukan beberapa tinggalan arkeologi di darat 
seperti tradisi lokal yang memanfaatkan media alam sebagai sarana ritual 
seperti nuba mahe dan nuba nanga, gua alam, gua perlindungan tentara 
Jepang, jembatan kolonial Belanda, dan mata air. 

Situs SikkaSitus Sikka
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Situs Doro Bata  berada di lingkungan Sambi Tangga, Kelurahan 
Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. Situs ini terletak pada sebuah bukit yang dibentuk 
berupa teras berundak sebanyak tujuh undakan dan pada bagian 
puncaknya ditemukan struktur yang diduga sebagai pondasi 
bangunan dengan konstruksi kayu. Penelitian di Situs Doro Bata telah 
berlangsung hingga 16 tahap. Temuan yang berhasil ditemukan pada 
bagian puncak teras ini berupa batu bata berukuran besar berbingkai 
sisi genta, ada pula yang salah satu sisinya berbentuk setengah 
lingkaran dan bata miring, yang semuanya itu lazim terdapat pada 
bangunan candi yang memiliki hiasan relief. Selain itu ditemukan pula 
fragmen pedupaan, kendi, kereweng, keramik, dan uang kepeng yang 
cenderung digunakan sebagai sarana upacara. Temuan yang sangat 
menarik lainnya adalah nisan polos dan berhias yang dikelilingi oleh 
struktur bata persegi panjang di atas bukit Doro Bata yang diduga jirat 
kubur, merupakan indikasi pemakaman masa Islam.

Situs doro bataSitus doro bata
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Balai Arkeologi Bali melaksanakan kajian 
“Permukiman Pada Masa Bali  Kuno Abad IX-XIV 
di Bali Utara”, berdasarkan sumber data prasasti 
khususnya yang berada di wilayah Kabupaten 
Buleleng. Sedikitnya ditemukan 31 kelompok 
prasasti yang terdiri atas 39 kesatuan. Adapun 
desa-desa yang menyimpan prasasti Bali Kuno 
adalah Desa Adat Les-Penuktukan, Tejakula, 
Sembiran, Julah,  Kelandis, Bengkala, Bila, 
Depeha, Bulian, Bebetin, Sawan, Jagaraga, 
Gobleg, Banyuseri, dan Sepang. Berdasarkan 
nama-nama tempat yang ditemukan dalam 
sejumlah prasasti dan pelacakan terhadap 
nama tempat di sekitar tempat penyimpanan 
prasasti dapat diidenti�kasi bahwa umumnya 
tempat-tempat permukiman pada masa Bali 
Kuno mengikuti daerah aliran sungai terutama 
di daerah pedalaman atau pegunungan sampai 
ke dataran. Sementara yang permukiman yang 
ada di pesisir umumnya mengikuti garis pantai.

PENELITIAN PRASASTI BALI UTARAPENELITIAN PRASASTI BALI UTARA
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Kegiatan Non
Penelitian 

Salah satu kegiatan non penelitian Balai Arkeologi Bali adalah 
Rumah Peradaban. Program ini merupakan sarana edukasi dan 
pemasyarakatan hasil penelitian arkeologi untuk memberikan 
pemahaman tentang sejarah dan nilai budaya masa lampau dalam 
upaya melek budaya, pencerdasan bangsa, penumbuhan semangat 
kebangsaan, dan sumber inspirasi bagi pengembangan budaya yang 
berkepribadian. Pemasyarakatan hasil-hasil penelitian melalui kegiatan 
Rumah Peradaban merupakan bagian dari aktualisasi dan revitalisasi 
nilai-nilai sejarah dan budaya yang pernah berkembang di wilayah 
penelitian untuk memberi kontribusi bagi pengokohan jati diri dan 
budaya bangsa masa kini. Melalui kegiatan Rumah Peradaban ini, 
diharapkan para generasi muda dapat mengetahui, memaknai dan 
mencintai budayanya. Sehingga mereka menjadi bangga akan budaya 
yang dimilikinya. 
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RUMAH
PERADABAN
BADUNG

Kegiatan Rumah Peradaban 
Badung dilaksanakan dengan 
mengambil tema “Peradaban 
Bali dalam Pengelolaan Sumber 
Daya Air”. Kegiatan ini melibat-
kan siswa dan guru dari tingkat 
Sekolah Menengah Pertama 
hingga Sekolah Menengah Atas 
di Kabupaten Badung. Sosialisasi 
arkeologi, pameran arkeologi 
dan penyerahan alat peraga 
pendidikan.
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Kegiatan Rumah Peradaban dilaksanakan di Situs Candi 
Buddha Kalibukbuk, Desa Kalibukbuk, Kabupaten Buleleng. 
Rumah Peradaban Kalibukbuk di Situs Candi Buddha Kalibukbuk 
dilatarbelakangi oleh keberadaan penting dari Situs Candi 
Buddha Kalibukbuk sebagai salah satu situs yang peninggalannya 
berupa bangunan suci agama Buddha di Bali. 

RUMAH 
PERADABAN
KALIBUKBUK
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Kegiatan Rumah Peradaban Sumba dilaksanakan di Situs 
Lambanapu Kabupaten Sumba Timur. Kegiatan ini dilatarbelakan-
gi oleh keistimewaan wilayah Sumba dengan tradisi masa praseja-
rah yang masih ada hingga saat ini. Budaya Sumba yang bertahan 
hingga saat ini tidak lain berakar dari budaya adiluhung yang 
sudah ada sejak ribuan tahun silam, yang berakar dari budaya 
Austronesia. Balai Arkeologi Bali berupaya memasyarakatkan seja-
rah dan nilai-nilai peradaban bangsa dari awal pertumbuhannya 
hingga sekarang di Sumba, yang direpresentasikan melalui Situs 
Lambanapu. 

RUMAH
PERADABAN

SUMBA
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Gilimanuk adalah situs prasejarah yang berada di ujung barat 
Pulau Bali, tepatnya di Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, 
Provinsi Bali. Situs ini banyak menyimpan peninggalan masa lalu 
berupa sisa-sisa kehidupan, seperti rangka manusia, binatang, dan 
berbagai peralatan. Rumah Peradaban Gilimanuk dilaksanakan pada 
tahun 2017.

RUMAH 
PERADABAN
GILIMANUK

RUMAH 
PERADABAN
GILIMANUK
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Dompu memiliki riwayat sejarah panjang yang bisa ditelusuri 
salah satunya melalui penelitian arkeologi. Situs arkeologi yang 
terdapat di Kabupaten Dompu antara lain Situs Nangasia, Situs Hu’u, 
Situs Doro Bata, Situs Tambora, Situs Doro Bente dan Situs Doro 
Mpana. Kota Dompu di Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu 
lokasi Rumah Peradaban tahun 2019.  Rumah Peradaban Dompu 
dilaksanakan untuk memperkenalkan hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan di Dompu kepada peserta didik dan masyarakat umum. 

RUMAH
PERADABAN

DOMPU

RUMAH
PERADABAN

DOMPU
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RUMAH
PERADABAN

SANGGAR-BIMA

RUMAH
PERADABAN

SANGGAR-BIMA

Rumah Peradaban Sanggar dilaksanakan di Desa Kore, Kecamatan 
Sanggar, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dengan tema 
“Arkeologi untuk Masyarakat”. Beberapa situs yang telah diidenti�kasi 
di Kecamatan Sanggar yaitu situs benteng tradisional seperti Wawo 
Kabune. Situs-situs makam seperti makam besar (Desa Boro), makam 
Abdulloh Kampung Kore lama dan  makam Godoruma. Situs-situs di 
Sanggar mempunyai arti sangat penting dalam kerangka 
pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan dan dalam 
memahami lebih mendalam tentang sejarah yang nantinya dapat 
dijadikan acuan dalam pembangunan daerah. Artefak yang dalam 
pameran ini merupakan hasil penelitian arkeologi di wilayah Nusa 
Tenggara Barat secara umum dan wilayah Bima pada khususnya, 
seperti wadah dari tanah liat, alat-alat batu, serta keramik dengan 
variasi bentuk dari Situs Tambora. 
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Kegiatan non penelitian lainnya adalah 
pameran arkeologi yang menampilkan berbagai 
artefak hasil temuan penelitian dan juga 
menyajikan informasi mengenai situs-situs 
arkeologi yang telah diteliti. Pameran dilakukan 
rutin setiap tahun di wilayah kerja Balai Arkeologi 
Bali. Setiap tahunnya, seluruh kegiatan penelitian 
yang telah dilakukan akan diseminarkan dalam 
kegiatan Seminar Hasil Penelitian yang dihadiri 
oleh stake holder yang terkait langsung dengan 
penelitian. Selain itu kegiatan membutuhkan 

evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kegiatan penelitian telah 
dilaksanakan dan pencapaian tujuan penelitian. Evaluasi secara berkala 
dilaksanakan setiap akhir tahun yang dikemas dalam kegiatan bertajuk 
Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi (EHPA). 

PAMERAN DAN SEMINARPAMERAN DAN SEMINAR
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Hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Bali 
wajib dipublikasikan ke masyarakat luas sebagai bentuk tanggung 
jawab terhadap tugas yang dilaksanakan. Balai Arkeologi Bali memiliki 
Forum Arkeologi yang merupakan jurnal ilmiah terakreditasi sebagai 
media publikasi ilmiah mengenai penelitian arkeologi yang dilakukan 
oleh peneliti internal Balai Arkeologi Bali maupun peneliti dan 
akademisi di luar instansi. Jurnal ilmiah ini terbuka untuk umum dan 
dapat diakses melalui daring tanpa berbayar.

Balai Arkeologi Bali juga memiliki terbitan buku pengayaan yang 
masih terkait dengan program Rumah Peradaban. Buku pengayaan 
ini dibuat tematis sesuai dengan penyelenggaraan Rumah Peradaban 
dan diperuntukkan untuk kalangan pelajar. Seri buku pengayaan juga 
dapat diunduh di website Balai Arkeologi Bali. 

TERBITAN & PUBLIKASI
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SARANA PENUNJANG

PERPUSTAKAAN

LABORATORIUM

Perpustakaan merupakan 
elemen penting dalam mengakses 
informasi untuk menunjang 
penelitian. Perpustakaan Balai 
Arkeologi Bali memiliki ribuan 
koleksi buku yang diperoleh melalui 
pembelian maupun hibah. 
Perpustakaan yang juga terbuka 

Sebagai lembaga riset, Balai 
Arkeologi Bali juga memiliki 
laboratorium untuk keperluan 
analisis artefak. 

untuk masyarakat umum selama jam operasional kantor.  

RUANG PAMERANHasil-hasil penelitian 
arkeologi yang telah dilakukan 
disimpan dalam sebuah ruang 
pameran. Saat ini koleksi Balai 
Arkeologi Bali yang dipamerkan 
antara lain gerabah, artefak 
perunggu, artefak batu, 
manik-manik, berbagai bentuk 

keramik, replika prasasti, arca, dan artefak terarangkan. Ruang 
pameran ini dibuka untuk umum pada jam operasional kantor.
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Galery  Foto  Kegiatan
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Temukan Kami di:

Balai Arkeologi Bali
(Wilayah Kerja Bali, NTB dan NTT)

Alamat : Jalan Raya Sesetan no 80, Denpasar
Telepon : 0361 224 703

Email : balaiarkeologi.bali@kemdikbud.go.id
Website : www.balaiarkeologibali.kemdikbud.go.id

@balarbali Balai Arkeologi Bali

BALARBALI@balarbali
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