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Lokasi

Bali NTB NTT

1. Isu‐isu utama dalam pengelolaan
sumber daya arkeologi berbasis
komunitas kampung adat di Sumba 
Tengah

2. Kedudukan Pelabuhan Atapupu dalam
jalur perdagangan Pulau Timor

3. Pulau Timor dalam jalur perdagangan
maritim sejak abad XIV

1. Analisis lanjutan artefak dan ekofak
hasil ekskavasi kotak U6T6 dan U6T5 
Situs Song Gede Pulau Nusa Penida Bali

2. Morfologi, fungsi dan bahan gerabah di 
Situs Tanjung Ser Bali

3. Eksistensi Karang Asem masa Bali Kuna 
abad XI‐XIV, Studi epigrafi

4. Penelusuran bentuk, fungsi dan makna
tinggalan arkeologi Situs Pura Gelang
Agung, Petang, Badung

5. Penelitian arkeologi lanskap di Tabanan 
berdasarkan sumber prasasti

1. Kearifan pola ruang permukiman kuna
di Kawasan situs Doro Bata

2. Jejak‐jejak peradaban Tambora: 
Sebaran temuan arkeologi terkait
aktivitas kemaritiman di Kawasan 
Gunung Tambora dan sekitarnya



KEDUDUKAN PELABUHAN ATAPUPU DALAM JALUR
PERDAGANGAN PULAU TIMOR
OLEH: I.A. MEGASUARI INDRIA

Apa faktor‐faktor pendukung Atapupu
sebagai wilayah pelabuhan?

1. Ekologi
2. Komoditi cendana dan budak
3. Lokasi strategis

Bagaimana kedudukan Pelabuhan Atapupu dalam jalur
perdagangan Pulau Timor?

Kontak antara Cina dan Timor sudah terjadi sekurang‐
kurangnya pada pertengahan abad XIII dan mungkin
lebih jauh sebelum itu. 

Portugis “Surganya Cendana” Tahun 1515. Diikuti
dengan kedatangan Belanda.  Insiden Atapupu.

Pelabuhan Kupang merupakan pelabuhan utama
dalam aktivitas ekspor impor di Pulau Timor dan 
Atapupu merupakan pelabuhan feeder yang memasok
komoditi unggulan untuk diperdagangkan ke daerah
yang lebih luas melalui Pelabuhan Kupang



Isu‐isu utama dalam pengelolaan sumber daya arkeologi
berbasis komunitas kampung adat di Sumba Tengah
Oleh: NymArisanti

Bagaimana potensi sumberdaya arkeologi berbasis
komunitas kampung adat di Sumba Tengah?

Identitas masyarakat Sumba dapat dilihat dari tiga
komponen utama yaitu identitas kesukuan (kabihu), 
identitas kampung (praingu), dan identitas
keagamaan (marapu).

Potensi rumah adat, tinggalan arkeologi, tradisi
yang masih berlangsung, dan zonasi kampung adat.

Apa saja isu‐isu utama dan strategi terkait
pengelolaan sumberdaya arkeologi berbasis
komunitas kampung adat di Sumba Tengah?

Aspek sumberdaya manusia (SDM) (jupel, komunitas
adat), 
Aspek teknis (material rumah adat, fasilitas
penunjang), 
Aspek ekonomi (daya Tarik wisata), 
Aspek lingkungan (lokasi dan lingkungan rumah adat), 
Aspek organisasi (tidak ada badan hukum), 
Aspek kebijakan/regulasi (regulasi dari pemda), 
Aspek politik (arah kebijakan terkait kebudayaan). Strategi: peduli budaya dan digitalisasi tingggalan

budaya, revitalisasi, ekonomi kreatif, pariwisata
budaya, infrastruktur, Majelis kampung adat, 

regulasi pengelolaan kampung, Kebijakan parbud
berkelanjutan.



PULAU TIMOR DALAM JALUR PERDAGANGANMARITIM SEJAK
ABAD XIV
OLEH: I WY SUMERATA

1. Bukti‐bukti apa saja yang 
menunjukkan perdagangan
maritim sejak abad XIV di
Pulau Timor. 
2. Bagaimanakah jalur
perdagangan maritim di Pulau
Timor sejak abad XIV.
3. Bagaimanakah peran
wilayah Pulau Timor dalam
jalur perdagangan maritim
sejak abad
XIV.

Wang Ta Yuan
Daoyi Zhilue

Hsing Cha Sheng Lan
(XIV‐XV) 

Tome Pires 
1512

Atapupu
(Keramik

Dinasti Ming 
XIII‐XIV)



PERAN

LOKAL GLOBAL

Jalur 
perdagangan
maritim int’l 
Cina dan India
Penghubung

jalur
perdagangan
Asia‐Australia

Kepulauan Nusa 
Tenggara‐
Nusantara



ANALISIS LANJUTAN ARTEFAK DAN EKOFAK HASIL EKSKAVASI KOTAK
U6T6 DAN U6T5 SITUS SONG GEDE PULAU NUSA PENIDA BALI
OLEH: ATI RATI HIDAYAH

Apa saja artefak dan 
ekofak hasil ekskavasi di 
Kotak U6T6 dan U6T5 
yang belum dianalisis
lebih lanjut?

Bagaimana hasil
analisis yang lebih
spesifik terhadap artefak
dan ekofak
tersebut?

Cervidae: specimen geraham, tulang kaki belakang, 

Suidae: proksimal metatarsus, 

Bovidae: scapula, unidentified

Macaca: mandibula, unidentified

Pisces, Aves, Crustacea dan 
Rodentia

Mollusca

Alat batu Artefak tulang

EKOFAK

ARTEFAK



Jejak pemanfaatan fauna

Pengamatan mikroskopis
memperlihatkan adanya bentuk
struktur yang diduga tulang ini
dibelah secara simetris. Dugaan
sementara tulang ini dibelah 
guna mendapatkan bagian 
sumsum yang berada pada inti 
tulang. Selain itu ada pula tulang 
dengan bekas pembakaran.

Banyaknya sisa‐sisa aktivitas kehidupan di Situs Gua
Gede mengindikasikan bahwa manusia melakukan
adaptasi dengan lingkungannya dan memanfaatkan 
sumber daya alam di sekitar lingkungan mereka untuk 
bertahan hidup.

Situs Song Gede memiliki peranan yang 
penting dalam hunian manusia modern awal
pada Masa Pleistosen akhir di Bali bahkan
sebagai wilayah penting dalam mengungkap
kondisi lingkungan dan migrasi manusia
serta fauna menuju Wallacea.



EKSISTENSI KARANG ASEMMASA BALI KUNA ABAD XI‐
XIV, STUDI EPIGRAFI
OLEH: I NYOMAN REMA

Prasasti Jung Hyang
Prasasti Bahung

Tringan
Prasasti Prasi

Prasasti Bugbug
Prasasti Paleg
Prasasti Tumbu

ANIMISME
DINAMISME

1. Apa Religi masyarakat Karang Asem?
2. Bagaimana social kemasyarakatan dan social 
ekonomi masyarakat Karang Asem abad XI‐XIV?

persembahan caru, sambar, prayascitta, pasuci
bumi (wisuddha bhumi) yang bertujuan sebagai
sarana penyucian manusia dan alam semesta.
kepercayaan masyarakat pada saat itu berkaitan
dengan Siwa dan Sogata dan dewa‐dewa lainnya
seperti bhaṭāra puntahyang hyang agaṣṭi, mahāŗṣi, 
pūrwwa satya, dakṣina dharmma dsb.



Kelompok para bangsawan, 
spiritual, petani, pengerajin, 
pedagang, dan kelompok
lainnya.

Sosial 
Kemasyarakatan

Pelabuhan Jung Hyang sbg pintu masuknya
orang dan budaya luar. Masyarakat urban 
menjadi lebih terbuka, rasional, dengan
struktrur
sosio‐kultural yang lebih kompleks dan dinamis
bila dibandingan dengan masyarakat yang 
tinggal di daerah pedalaman. Tingkat kejahatan
yg terjadi yang termuat dlm prasasti Jung 
Hyang)

Pertanian dalam arti luas meliputi budi daya
pertanian (lahan basah maupun lahan kering), 
peternakan dan perikanan serta kehutanan, 
kerajian, perdagangan. Selain itu juga disebutkan
aktivitas perdagangan, iuran serta pajak‐pajak
yang dikenakan kepada masyarakat.

Sosial 
Ekonomi



PENELUSURAN BENTUK, FUNGSI DAN MAKNA
TINGGALAN ARKEOLOGI SITUS PURA GELANG AGUNG, 
PETANG, BADUNG
OLEH: SUWITA UTAMI

1. Bagaimana perkiraan bentuk struktur bangunan
yang ada di Situs Pura Gelang Agung berdasarkan
hasil temuan penelitian sebelumnya dan dengan
perbandingan bangunan sejenis di tempat lain?

2. Bagaimana ikonografi arca Garuda Wisnu di Situs 
Pura Gelang Agung dengan arca sejenis di tempat
lain?

3. Bagaimana bentuk, fungsi dan makna tinggalan
arkeologi yang ada di Situs Gelang Agung?

Fragmen struktur bangunan yang ada di Situs Pura 
Gelang agung memiliki denah dasar bangunan
berbentuk kotak seluas 6,12 x 6,12 meter persegi
dengan sumbu aksis bangunan yang menyerong 9 
derajat dari arah aksis utara‐selatan. Arah hadap
bangunan candi ini berpeluang juga menjadi indikator
penting tentang arah orientasi kompleks pura ini pada 
masa lalunya.

Fragmen struktur bangunan yang ada di Situs Pura 
Gelang agung memiliki denah dasar bangunan
berbentuk kotak seluas 6,12 x 6,12 meter persegi
dengan sumbu aksis bangunan yang menyerong 9 
derajat dari arah aksis utara‐selatan. Arah hadap
bangunan candi ini berpeluang juga menjadi indikator
penting tentang arah orientasi kompleks pura ini pada 
masa lalunya.

Fragmen struktur bangunan yang ada di Situs Pura 
Gelang agung memiliki denah dasar bangunan
berbentuk kotak seluas 6,12 x 6,12 meter persegi
dengan sumbu aksis bangunan yang menyerong 9 
derajat dari arah aksis utara‐selatan. Arah hadap
bangunan candi ini berpeluang juga menjadi indikator
penting tentang arah orientasi kompleks pura ini pada 
masa lalunya.



Berdasarkan laksana yang dipegang oleh arca tokoh dewa di 
Situs Pura Gelang Agung, dapat diamati adanya laksana cakra 
dan Sangkha yang merupakan atribut Dewa Wisnu. 
Arca Dewa Wisnu ini merupakan arca perwujudan seorang tokoh
raja berdasarkan pengamatan terhadap kedua tangan depan
arca yang ditekuk ke depan dan berada di atas paha. Sikap
tangan ini diperbandingkan terhadap arca perwujudan di Pura 
Pucak Penulisan.

(a) Alternatif 1: bangunan berwujud candi dengan dua wujud
varian, yaitu candi

dengan kaki bangunan yang memiliki satu tingkatan lantai dan 
dua tingkatan

lantai
(b) Alternatif 2: bangunan berwujud meru yang sistem konstruksi

antarelemen
atapnya tersusun dari material yang bersifat organik.

(c) Alternatif 3: bangunan berwujud bangunan petirtaan.



MORFOLOGI, FUNGSI DAN BAHAN GERABAH DI SITUS 
TANJUNG SER BALI
OLEH: ATI RATI HIDAYAH

1. Bagaimana morfologi dan 
fungsi gerabah di Situs Tanjung
Ser?
2. Bagaimana komposisi bahan
fragmen gerabah di Situs Tanjung
Ser?

Fragmen gerabah yang 
ditemukan merupakan bagian
dari tempayan, periuk, pasu, 
mangkuk dan bentuk piring
yang berfungsi sebagai alat‐
alat kebutuhan sehari‐hari.

Teknik pembuatan fragmen
gerabah yang ditemukan dibuat
dengan teknik roda putar dan 
manual atau handmade dengan
bantuan alat paddle
anvil atau tatap landas.

teknik hiasnya menggunakan 
teknik gores, press
dan cungkil. Pola hias gerabah 
terdiri dari yaitu garis, geometris 
dan jala

Hasil analisis kronologi relative 
terhadap perbandingan dengan situs 
lain yang memiliki karakter situs dan 
gerabah yang sejenis, situs ini
kemungkinan dihuni pada masa awal
masehi, bersamaan dengan
berkembangnya Situs Sembiran, 
Pacung dan juga periode hunian awal
di Situs Gilimanuk



PENELITIAN KEWILAYAHAN MASA BALI KUNO DI TABANAN
BERDASARKAN SUMBER PRASASTI
OLEH: HEDWI PRIHATMOKO

1. Persebaran data‐data 
prasasti?

2. Isi Sambandha?
3. Informasi dalam prasasti

terkait aspek kewilayahan?
4. Penataan wilayah Tabanan 

pada masa Bali Kuno?

Deskripsi data prasasti:
1. Klp prasasti Angseri
2. Klp prasasti batunya
3. Prasasti Mayungan
4. Klp Prasasti Munduktemu
5. Klp prasasti Bantiran (Sading)
6. Prasasti Batungsel
7. Prasasti Kediri
8. Prasasti Pandak Badung
9. Klp prasasti Babahan
10. Prasasti Timpag
11. Klp prasasti Sarin Buana Kategori unsur toponim: 

unsur bentang alami (bukit, 
tukad, punduk) dan tempat‐
tempat berpenduduk

Desa Timpag, Desa Bantiran, 
Desa Batungsel, Desa 
Batunya, dan Desa 
Mayungan.



PENATAANWILAYAH TABANAN 
MASA BALI KUNO

Kajian kewilayahan
berdasarkan sumber prasasti
menunjukkan bahwa sebaran
permukiman masa Bali Kuno
lebih cenderung berada di 

sekitar
lereng Gunung Batukaru (Desa
Bantiran, Pajahan, Batungsel, 
dan Sanda) atau di dekat

Danau
Beratan (Desa Batunya dan 
Desa Pakraman Mayungan)

Wilayah‐wilayah tersebut
merupakan daerah yang subur
dengan sumber‐sumber air yang 
melimpah. Daya dukung ekologi

tersebut sangat cocok bagi
masyarakat masa lalu untuk

mengembangkan pertanian sebagai
salah satu bentuk corak mata

pencahariannya

• Wilayah tingkat desa
disebut dengan beberapa
istilah antara lain 
banua/banwa/wanua, 
thāni yang kemudian
disebut deśa



KEARIFAN POLA RUANG
PERMUKIMAN KUNA DI 
KAWASAN SITUS DORO 
BATA
OLEH: I NYM REMA

Kearifan pola ruang
permukiman kuno apa
yang ditemukan di 
kawasan Situs Doro 
Bata?

Pola ruang makro kawasan
Istana Dompu di Dorobata
memiliki konsep Leka Dana 

1. Miri ra Rata na Dana (Aspek 
Topografi)

2. Dana ra Wadu (Aspek Geologi)
3. Mada Oi (Aspek Hidrologi)
4. Ndanga Ra Maci na Dana (Aspek

Kesuburan Lahan)

Pola ruang meso kawasan
Istana Dompu di Dorobata
memiliki konsep Leka Dana 

Pola ruang mikro kawasan
Istana Dompu di Dorobata
memiliki konsep Leka Dana 

Arah hadapnya harus searah dengan
arah gunung, mengikuti arah aliran
sungai, dan mempertimbangkan 
arah mata angin

Paja rewo tuka risu. penataan
tempat tinggal berupa rumah
panggung, penentuang ruangan, 
mengusung konsep pembagian
ruang



JEJAK‐JEJAK PERADABAN TAMBORA: SEBARAN TEMUAN
ARKEOLOGI TERKAIT AKTIVITAS KEMARITIMAN DI KAWASAN 
GUNUNG TAMBORA DAN SEKITARNYA
OLEH: PUTU YUDA H. 

1) Bagaimana gambaran
sebaran temuan arkeologi yang ditemukan
di kawasan Gunung Tambora; dan
2) Apa makna data‐data tersebut dalam
kaitannya terhadap aktivitas kemaritiman
masa lampau.

Situs Tambora (Sori Sumba)
Mess Perkebunan Kopi

Kolam dan Bak Penampungan Air
Rumah Bola
Perpustakaan
Pabrik Kopi

Labuhan Kananga
Pekat KM 15‐17
Makam Doro Peti
Situs Doro Bente

Oi Odo
Pelabuhan Kore

Makam Desa Boro
Benteng La Matagara dan La Inomos

Benteng Wawo Kabune
Benteng Lawang Kuning



Data artefak berupa keramik,  dapat
memberikan gambaran bahwa interaksi
dengan dunia perdagangan melalui jalur
perairan lebih intens terjadi pada abad ke‐
17 sampai ke‐20. Bukti‐bukti tentang suatu
permukiman misalnya berupa makam
kuno di sekitar Sanggar dan Doropeti
menunjukkan bahwa di wilayah‐wilayah 
tersebut telah dihuni selama beberapa
abad ke belakang.

Kawasan perairan Teluk Saleh dan Teluk
Sanggar, memiliki makna penting pada 
masa lampau, pelabuhan di sekitar
Papekat dan pelabuhan Kore merupakan
pintu masuk untuk aktivitas perdagangan
antar pulau saat itu oleh Kerajaan Dompu, 
Tambora dan Papekat

Temuan signifikan
terhadap aktivitas
kemaritiman seperti, 
manik‐manik tanah
liat, bandul kalung
dari binatang landak
laut, cangkang kerang
yang dilubangi,



PENGEMBANGAN JEJARING

Penelitian tahun 2019Penelitian tahun 2020



INOVASI DAN STRATEGI

METODE 
PENGUMPUL
AN DATA

EKSKAVASI
/SURVEI

STUDI 
PUSTAKA

Wawancara

FGD

Observasi



INOVASI DAN STRATEGI

EKSKAVASI
/SURVEI

MELAKSANAKAN 
ANALISIS 
LANJUTAN

MEMAKSIMALKAN 
STUDI PUSTAKA



PENELITIAN ARKEOLOGI MENDUKUNG 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Tanpa kemiskinan
Tanpa kelaparan

Kehidupan sehat dan sejahtera
Pendidikan berkualitas
Kesetaraan gender

Air bersih dan sanitasi layak
Energi bersih dan terjangkau

Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
Industri, inovasi dan infrastruktur

Berkurangnya kesenjangan
Kota dan komunitas berkelanjutan

Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
Penanganan perubahan iklim

Ekosistem laut
Ekosistem daratan

Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang 
Tangguh

Kemitraan untuk mencapai tujuan

SDG’s
Resolusi PBB yang diterbitkan

pada 21 Oktober 2015 
sebagai ambisi pembangunan
bersama hingga tahun 2030.



PENELITIAN ARKEOLOGI MENDUKUNG 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



PENELITIAN ARKEOLOGI MENDUKUNG 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



PENELITIAN ARKEOLOGI MENDUKUNG 
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Penelitian Arkeologi

Ilmu Pengetahuan

Identitas

Kesejahteraan Masyarakat



TERIMAKASIH


