PROSES - Cyan - Magenta - Yellow - Black

Cover Buku Berita Penelitian Arkeologi - Buku Badra, Eka

PROSES - Cyan - Magenta - Yellow - Black

BERITA PENELITIAN ARKEOLOGI

ISSN : 1410-6477

Oleh
I WAYAN SUMERATA
PUTU YUDA HARIBUANA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI ARKEOLOGI DENPASAR
2014

ii

BERITA PENELITIAN ARKEOLOGI
ISSN : 1410-6477
Penanggungjawab
: Dr. Bambang Sulistyanto
		 (Kepala Pusat Arkeologi Nasional)
Pengarah
: Drs. I Made Geria, M. Si.
		 (Kepala Balai Arkeologi Denpasar)
Ketua Dewan Redaksi
: Drs. I Gusti Made Suarbhawa
		 (Arkeologi Sejarah-BALAR)
Anggota Dewan Redaksi

: Prof. DR. I Gede Semadi Astra (Arkeologi EpigrafiUNUD)
   DR. I Wayan Redig (Arkeologi Ikonografi-UNUD)
Drs. I Nyoman Wardi, M.Si. (Ilmu Lingkungan-UNUD)
Drs. I Wayan Suantika (Arkeologi Arsitektur-BALAR)
Drs. A.A. Gede Bagus (Arkeologi Hindu BudhaBALAR)

Redaksi Pelaksana
I Wayan Sumerata, S.S, I Putu Yuda Haribuana, S.T, Putu Eka Juliawati, S.S, Luh Suwita
Utami, S.S, Ati Rati Hidayah, S.S, Gendro Keling, S.S
Sekretariat
Eka Sri Wahyuni, S.Kom, I Gusti Ayu Kartini
Alamat Redaksi
Balai Arkeologi Denpasar
Jl. Raya Sesetan No. 80 Denpasar
Telp. 0361 224703, Fax. 0361 228661
Email : redaksibalardenpasar@gmail.com
Penerbit
Balai Arkeologi Denpasar
Jl. Raya Sesetan No. 80 Denpasar
Telp. 0361 224703, Fax. 0361 228661
Cover Depan : Prasasti Sukawana

iii

iv

PENGANTAR EDITOR
Penelitian arkeologi dilakukan untuk mengungkapkan kebudayaan masa lalu,
oleh karena itu sangat penting untuk dipublikasikan untuk menambah wawasan tentang
kearkeologian. Jurnal Berita Penelitian Arkeologi (BPA) merupakan wahana untuk
mengembangkan hasil penelitian arkeologi agar dapat dinikmati oleh masyarakat umum.
Dalam jurnal ini dimuat dua hasil penelitian yaitu Situs Dorobata Kabupeten Dompu,
Nusa Tenggara Barat tahun 2012 sampai 2014 yang banyak mengalami perkembangan,
baik berupa data primer maupun data sekunder dengan analisis yang lebih luas dan
mendalam dari hasil penelitian arkeologi. Berdasarkan perkembangan pada penelitian
terakhir, situs ini diperkirakan telah difungsikan sejak masa prasejarah sampai masa
Islam. Berbagai macam artefak yang ditemukan yang mengarah pada perkembangan itu
dikemas dan dibahas secara umum dari berbagai sudut pandang para ahli. Artikel yang
kedua merupakan hasil survei arkeologi Peradaban Dalam Pengelolaan Sumberdaya Air
(Hidro-Arkeologi) di Kawasan Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Penelitian
ini menitikberatkan pada pentingnya tata kelola air dan proteksi lingkungan bagi
masyarakat setempat. Beberapa hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat dahulu
telah melakukan perlindungan alam dan lingkungannya untuk menjaga keseimbangan
alam dengan ditemukannya beberapa tinggalan arkeologi yang berkaitan dengan tata
kelola air, pelarangan menebang pohon, dan pemujaan terhadap air.
Demikianlah jurnal ini memuat hasil penelitian yang sudah tentu tidak lepas dari
kekurangan karena suatu dan lain hal, yang akan disempurnakan dikemudian hari, dengan
menerima saran-saran, kritik yang sifatnya positif dari manapun asalnya. Terima kasih
kami ucapkan kepada semua pihak atas kerjasama dan bantuannya sehingga jurnal ini
dapat terbit tepat pada waktunya.
Denpasar, 2014
Editor
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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadapan-Nya atas terbitnya Jurnal Berita Penelitian
Arkeologi tepat pada waktunya. Wahana ini senantiasa menyampaikan informasi aktual
tentang penelitian arkeologi, baik yang bersifat lanjutan maupun yang terbaru. Penelitian
arkeologi berusaha mengungkap dan merefleksikan kehidupan masa lalu dengan masa
kini. Hal ini sangat diperlukan untuk masyarakat formal maupun nonformal dalam rangka
penyebaran informasi mengenai hasil penelitian arkeologi.
Terima kasih kami ucapkan kepada semuan pihak atas sumbangannya baik berupa
pikiran, saran, dan lainnya atas terbitnya Jurnal Berita Penelitian Arkeologi ini. Semoga
jurnal ini dapat membuka cakrawala pemikiran dan menjadi sarana informasi terkait
tinggalan masa lalu kepada masyarakat luas.
Denpasar, 2014
Redaksi
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STRUKTUR BATA SITUS DOROBATA
Structure of Brick at Dorobata Site
I Wayan Sumerata
Balai Arkeologi Denpasar
Jl. Raya Sesetan 80 Denpasar
Email: yan_sumerata@yahoo.com
Abctract
Severalopinionshave been argued by many archaeologists who have done research on the
Site of Dorobata, but until now the whole form of the brick structure at that site is still
unknown. This study aims to determine the form and function of the brick structure, so
that the existence of Dorobata Site could be revealed. In this research, literature study,
observation, interviews, and excavation were applied. The data were analyzed descriptive
qualitatively and supported by comparative studies. The data obtained from excavation
werein the forms of plain and ornate headstone, brick structures, and terraces on the
slopes of Dorobata hill. The shape of brick structure can be reconstructed and is expected
to function as a tomb in the Islamic period.
Keywords: structure, terraces, worship, gravestone, tomb
Abstrak
Beberapa dugaan sudah banyak dikemukakan oleh para arkeolog yang pernah melakukan
penelitian di Situs Dorobata, namun sampai saat ini belum diketahui bentuk struktur batu
bata secara keseluruhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan fungsi
struktur batu bata tersebut, sehingga dapat mengungkapkan lebih cepat keberadaan
Situs Dorobata. Pada penelitian ini dilakukan studi pustaka, observasi, wawancara,
dan ekskavasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dan ditunjang dengan
studi komparatif. Data yang didapatkan berupa nisan polos dan berhias, struktur batu
bata, dan teras berundak pada lereng Bukit Dorobata. Beberapa struktur batu bata dapat
direkonstruksi bentuknya dan diperkirakan berfungsi sebagai jirat kubur pada masa
Islam.
Kata kunci: Struktur, teras berundak, pemujaan, nisan, jirat
PENDAHULUAN
Dompu kaya dengan tinggalan arkeologi yang berasal dari masa prasejarah, klasik
(Hindu-Budha), dan perkembangan Islam awal. Berdasarkan hasil penelitian yang telah
dilakukan di Dompu terbukti, bahwa kehidupan manusia dan perkembangan budaya telah
berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Beberapa situs yang ada di Dompu seperti Situs
Sambi Tangga, Situs Warukali, Situs Dorobata, Situs So Langgodu, dan Situs Nangasia,
menunjukan bahwa Dompu sebagai daerah yang banyak menyimpan tinggalan budaya
masa lalu. Situs Dorobata yang mempunyai keunikan tersendiri di antara situs-situs
lainnya yang ada di Dompu, diperkirakan memilki beberapa lapisan budaya yang berbeda
sesuai dengan perkembangan jaman. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian yang
intensif untuk mengungkapkan keberadaannya.
Dorobata merupakan situs arkeologi yang sampai saat ini masih menyisakan
banyak misteri sehingga menimbulkan masalah yang sangat kompleks di kalangan para
arkeolog. Penelitian sudah dilakukan beberapa kali oleh Balai Arkeologi Denpasar pada
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tahun 1989, 1991, 1994, 1997, dan 2006. Penelitian dilanjutkan kembali tahun 2008
sampai dengan 2014. Ekskavasi yang dilakukan pada bagian puncak dan lereng Bukit
Dorobata telah menghasilkan banyak temuan yang menimbulkan beberapa hipotesis
tentang Situs Dorobata. Salah satunya dugaan bahwa tempat ini merupakan pemujaan di
era kejayaan Kerajaan Majapahit. Hal ini didasari oleh temuan-temuan di situs tersebut,
seperti tipe dan ukuran bata, bata dengan bentuk bingkai sisi genta, salah satu sisinya
berbentuk setengah lingkaran, dan bata dengan hiasan garis yang semuanya itu mengacu
kepada kemungkinan bangunan candi yang berdiri memiliki hiasan atau relief. Struktur
batu bata yang terlihat vertikal dan horizontal dataran puncak dan lereng dengan sangat
jelas memberikan gambaran akan adanya sebuah candi pada masa lalu (Suantika, 1996:
71-72). Dugaan ini cukup beralasan karena faktor-faktor penunjang yang ditemukan di
situs Dorobata sebagian besar mengarah ke hal tersebut (Sumerata, 2014: 1).
Di antara temuan itu, fragmen pedupaan, kendi, kereweng, keramik, uang kepeng,
dan struktur teras yang mengelilingi Bukit Dorobata, merupakan sisa-sisa aktivitas yang
pernah berlangsung di atas Bukit Dorobata. Benda-benda temuan tersebut mempunyai
ukuran yang sangat bervariasi sehingga identifikasi dilakukan sesuai dengan jenis dan
ukurannya. Kereweng yang berukuran sangat tipis kebanyakan ditemukan di bagian
puncak bukit sedangkan yang tebal ditemukan pada lereng bukit. Indikator ini mengarah
pada asumsi bahwa kereweng yang ukurannya sangat kecil cenderung digunakan untuk
sarana upacara. Temuan lainnya berupa fragmen keramik dan uang kepeng frekuensinya
memang tidak terlalu banyak, tetapi layak mendapatkan perhatian karena kedua benda
itu berasal dari luar. Hal ini menunjukan bahwa masyarakat pendukung budaya Dorobata
telah mengadakan kontak dengan budaya luar. Temuan sejenis juga pernah ditemukan di
situs lain wilayah Kabupaten Dompu seperti Situs Kubur So Langgodu, Kecamatan Hu’u
dan Situs Kubur Ta’a, Kecamatan Kempo. Hipotesis di atas dapat berkembang sesuai
dengan hasil penelitian yang sampai saat ini masih terus dilakukan. Beberapa struktur
batu bata yang ditemukan di puncak Dorobata sampai saat ini belum teridentifikasi,
baik bentuk keseluruhan maupun fungsinya. Beranjak dari latar belakang tersebut maka
masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk dan fungsi
struktur yang berada di puncak Bukit Dorobata.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan meneliti bentuk dan fungsi
struktur batu bata tersebut, sehingga dapat mengungkapkan lebih cepat keberadaan Situs
Dorobata. Secara umum penelitian ini berguna untuk menambah wawasan sejarah dan
khasanah budaya di Dompu khususnya mengenai Situs Dorobata yang sangat bermanfaat
bagi dunia pendidikan.
Masuknya kebudayaan Islam yang menggantikan budaya Hindu-Budha
menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi benda tersebut dari yang sebelumnya
merupakan tempat pemujaan atau percandian menjadi komponen kelengkapan sebuah
makam. Pada hal ini terlihat adanya kesinambungan antara budaya sebelumnya
dengan budaya baru. Benda atau tinggalan yang mempunyai fungsi berbeda kemudian
difungsikan lagi dalam bentuk kegunaan yang baru (Sadzali, 2009: 108). Salah satu aspek
kesinambungan dalam tata cara pemakaman di Nusantara adalah penggunaan bukit dan
gunung sebagai tempat pemakaman yang dianggap suci. Tradisi yang berasal dari praIslam tersebut berlanjut bahkan hingga sekarang. Sebelum masuknya kebudayaan HinduBudha dan Islam, masyarakat nusantara telah mengenal pemujaaan terhadap roh leluhur
yang diwujudkan dalam bentuk menhir dan punden berundak (Ambary, 1991: 13). Tradisi
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pemujaan terus berlanjut pada masa kebudayaan Hindu-Budha dengan membuat candi
sebagai simbol gunung.
Menurut Giddens, terdapat beberapa kesamaan bentuk dalam penataan struktur
bangunan ritual dari masa pra Islam dengan Islam. Persamaan tersebut mengenai
pengulangan bentuk dari struktur. Pengulangan-pengulangan tersebut tampak pada
proses diakronis yang akhirnya tergambarkan dalam hubungan secara sinkronik. Hal ini
mengindikasikan adanya mental template pada penataan ruang. Hal ini akan diwariskan
secara kolektif pada masyarakat selanjutnya untuk menjaga kelanggengan tradisi tersebut
(Giddens dalam Hindarto 2006: 7).
Koentjaraningrat mengatakan, pergeseran kebudayaan terjadi akibat adanya asimilasi
yaitu perubahan perilaku masyarakat yang disebabkan oleh kebudayaan campuran yang
salah satunya mendominasi atau mayoritas. Kelompok pendukung budaya mayoritas
akan mengubah budaya minoritas dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian,
kelompok minoritas mengubah sifat khas unsur kebudayaan asli dan menyesuaikannya
dengan kebudayaan dari golongan mayoritas. Pada akhirnya kebudayaan baru akan lebih
mendominasi dari kebudayaan yang ada sebelumnya meskipun beberapa unsur budaya
lama masih dipertahankan (Koentjaraningrat, 2009: 209).
METODE
Lokasi penelitian berada di wilayah Kampung Kandai Satu, Kelurahan Kandai,
Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk mencapai
lokasi ini sangatlah mudah dan dapat dilalui dengan berbagai jenis kendaraan, dengan
jarak satu kilometer dari Kota Dompu menuju arah selatan. Secara astronomis Situs
Dorobata berada pada koordinat 8° 32ʹ 440ʹʹ Lintang Selatan dan 118° 27ʹ 442ʹʹ Bujur
Timur. Batas-batas wilayahnya sebagai berikut; di sebelah utara adalah Sungai Nae di
wilayah Kelurahan Potu, selatan Desa Mbawai, timur adalah Desa Lepadi, dan barat
adalah Sungai Nae di wilayah Kelurahan Karijawa (gambar 1).

Gambar 1. Peta lokasi penelitian.
(Sumber: Google earth)

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu 1) tahap pengumpulan data
melalui studi kepustakaan yang merupakan hasil penelitian sebelumnya dan sumbersumber lain yang berkaitan dengan obyek penelitian. Observasi adalah pengamatan
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secara langsung terhadap benda-benda atau artefak yang ditemukan dalam penelitian
sebagai dasar untuk melakukan analisis. Wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat
Kandai Satu untuk mendapatkan informasi tentang Situs Dorobata ini. Ekskavasi adalah
salah satu teknik pengumpulan data melalui penggalian. Ekskavasi dilakukan dengan
sistem grid untuk menentukan kotak dan masing-masing grid berukuran 2 m x 2 m.
Teknik penggalian menggunakan sistem spit dengan kedalaman masing-masing spit 10
cm kecuali spit (1) dengan kedalaman 15 cm dari permukaan tertinggi. 2) Tahap analisis
yaitu tahap klasifikasi temuan artefak berdasarkan tipologi, fungsi, dan makna. Pada
tahap analisis digunakan metode deskriptif-kualitatif dan komparatif.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Puncak Bukit Dorobata merupakan kawasan yang cukup luas dengan ukuran
1551,84 M2, sedangkan luas bagian bawah berukuran 2718,3 M2. Penelitian yang telah
dilakukan di puncak Dorobata ditemukan struktur batu bata yang kondisinya sudah
terganggu. Pada penelitian tahun 2010, berhasil dibuka enam buah kotak yaitu kotak C61,
C71, D51, D61, E51, E61 pada kuadran timur grid Situs Dorobata. Pada kotak E51 spit (3)
dengan kedalaman 45 cm ditemukan satu buah batu nisan polos berwarna putih. Beberapa

Gambar 2. Dua buah batu nisan,
polos dan berhias.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

Gambar 3. Batu nisan berhias pepatran.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

struktur yang tidak beraturan ditemukan di kuadran tenggara dan barat daya. Temuanserta
lainnya berupa fragmen kereweng dan keramik. Penelitian kemudian dilanjutkan pada
tahun 2011 yang berhasil membuka enam buah kotak yaitu kotak D41, E41, E31, C161, C171,
D161. Penggalian pada kotak D41, E41, E31 ini letaknya dekat lereng sebelah timur Situs
Dorobata. Pada kotak E41 ditemukan dua buah batu nisan polos dan berhias berwarna
putih. Pengerjaan batu nisan ini sangat halus dengan hiasan pepatran pada bagian atasnya
(gambar 2 dan 3). Beberapa temuan struktur batu bata berbentuk persegi masih tampak
dan belum dapat direkonstruksi secara utuh.
Penelitian tahun 2012 berhasil membuka enam buah kotak ekskavasi yaitu kotak
71p1, 81p1, 91p1, 101p1, AA112 dan T16. Empat kotak difokuskan pada lereng bagian selatan
Situs Dorobata dan berhasil ditemukan susunan struktur teras dalam keadaan terganggu
(gambar 4). Susunan teras yang undaknya berjumlah enam, tinggi masing-masing
undakan teras bervariasi, berkisar antara 55-80 cm. Dua kotak lainnya dibuka di atas Bukit
4

Dorobata yaitu kotak AA112 dan T16
dan menemukan struktur batu bata yang
sangat terganggu. Temuanserta lainnya
didominasi oleh fragmen kereweng
yang jumlahnya cukup banyak dan
beberapa fragmen keramik.
Penelitian tahun 2013 berhasil
membuka delapan kotak ekskavasi pada
kuadran utara dan lereng utara Situs
Dorobata, yaitu kotak A8, A18, A9, A19,
A10, A110, A11, dan A111. Pada bagian
lereng atau kotak A1 11 ditemukan
struktur batu kali yang tidak beraturan,
Gambar 4. Keseluruhan kotak ekskavasi lereng
selatan Situs Dorobata tahun 2012.
akan tetapi masih tampak beberapa
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)
bekas undakan yang terdiri atas empat
teras (gambar 4). Penggalian pada
kuadran utara tidak menghasilkan temuan yang signifikan, hanya berupa susunan batu
bata yang sangat tidak beraturan. Temuanserta berupa fragmen kereweng, keramik, dan
tulang binatang.
Penelitian tahun 2014 berhasil membuka enam buah kotak ekskavasi yaitu kotak
B41, B51, C41, C51, G41, dan H41. Empat buah kotak digali di bagian atas kuadran timur
dan dua kotak digali di lereng timur Situs Dorobata. Beberapa temuan struruktur batu
bata yang berlanjut dari kotak galian sebelumnya dapat direkonstruksi dalam gambar
dan tampak seperti jirat kubur. Berikut penjelasan masing-masing kotak ekskavasi tahun
2014.
Kotak C51
Spit (1) digali dengan
kedalaman 15 cm dari sudut barat
laut
kotak B41. Kondisi tanah
berupa tanah lempung dengan
tekstur kasar, gembur, dan berwarna
coklat kekuning-kuningan. Temuan
kereweng dan keramik. Spit (2)
kondisi berupa tanah lempung
pasiran tekstur kasar dan gembur,
berwarna coklat kekuning-kuningan,
pada beberapa tempat terdapat
pasir dan krikil putih. Temuan
Gambar 5. Temuan pasangan batu kerakal spit (11)
di kotak C 51.
pada sebagian permukaan terdapat
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)
pecahan bata, kereweng, dan
keramik. Spit (3) kedalaman 35 cm dari permukaan tertinggi. Kondisi tanah merupakan
tanah lempung bercampur pasir dengan ciri-ciri sama dengan spit sebelumnya. Temuan
berupa kereweng, dan pada akhir spit di sudut barat daya tampak struktur batu bata tetapi
hanya beberapa lapis saja. Struktur ini masih berlanjut ke spit (4) dan disertai temuan
kereweng. Kondisi tanah sama dengan spit sebelumnya, hanya disana sini tampak
5

beberapa fragmen bata yang tidak beraturan. Spit (5) kedalaman 55 cm dari permukaan
tertinggi. Kondisi tanah tanahnya merupakan tanah lempung pasir dan kerikil, tekstur
kasar, berwarna coklat kekuning-kuningan. Spit (6) digali dengan kedalaman 65 cm dari
permukaan tertinggi, kondisi tanah berupa lempung pasiran, gembur, bercampur kerikil,
tekstur kasar, berwarna coklat kekuningan. Pada spit (7) dan spit (8) kondisi tanah masih
sama dengan spit sebelumnya disertai temuan kereweng. Pada spit (9) kondisi tanah
berupa tanah lempung pasiran, bercampur kerikil dan bertekstur kasar. Memasuki akhir
spit tampak arang di atas bedrock, disertai temuan gerabah dan kereweng. Penggalian
dilanjutkan ke spit (10) dengan kedalaman 105 cm dari permukaan tertinggi. Kondisi
tanah yaitu tanah lempung gembur, bercampur pasir dan kerikil, tekstur kasar, warna
coklat kekuning-kuningan dengan temuan kereweng. Pada spit (11) kedalaman 115 cm,
kondisi tanahnya sama dengan spit sebelumnya. Bedrock semakin melebar, pada akhir
spit terdapat pasangan batu kerakal yang dipasang datar menyerupai pelataran pada
daerah yang bukan merupakan bedrock, disertai dengan temuan kereweng (gambar 5).
Temuan pada lapisan budaya yang lebih di bawah masih berlanjut menuju arah kotak A 51
dan kotak A 61 yang berada di sebelah baratnya.
Kotak C41.
Penggalian pada spit (1) sampai spit (3) dengan kedalaman per spit 10 cm, kecuali
spit (1) 15 cm, kondisi tanahnya berupa tanah lempung bercampur pasir tekstur halus
berwarna coklat kekuning-kuningan. Temuannya adalah beberapa buah kereweng,
fragmen keramik, dan abu sisa pembakaran. Spit (4) dilanjutkan dengan kedalaman 45
cm dari benang level. Kondisi tanah pada spit ini semakin gembur dengan tekstur pasir
halus dan beberapa ada yang kasar. Pada kuadran barat daya muncul dua buah pasangan
batu bata berjejer yang terdiri dari dua susun. Penggalian dilanjutkan ke spit (5) dengan
kedalaman 55 cm. Kondisi tanahnya masih sama dengan spit di atasnya yaitu lempung
bercampur pasir dengan tekstur kasar bercampur batu apung berwarna coklat keabuabuan. Pada beberapa bagian tampak beberapa batu kerikil pada kuadran tenggara.
Selain itu tampak lapisan batu kapur dan pasir putih pada dinding timur, utara, dan barat.
Demikian pula mulai permukaan dinding timur spit ini tampak bedrock yang menjorok
ke barat.
Penggalian dilanjutkan ke spit (6), kondisi tanah sangat gembur, dengan tekstur
pasir halus, kasar dan sedikit bercampur pasir putih. Pada kuadran barat laut tampak tanah
bercampur sedikit batu karikil dan batu apung. Pada pertengahan dinding timur masih
tampak batu atau bedrock yang melebar ke barat, utara, dan selatan. Temuan pada spit
ini berupa beberapa pecahan gerabah. Penggalian dilanjutkan ke spit (7), kondisi tanah
sangat gembur dan berpasir bercampur batu apung dan kerikil. Pada dinding timur masih
nampak bedrock yang semakin melebar ke arah barat, ke utara. Selain itu pada sisi timur
dekat dinding nampak lapisan pasir putih, demikian pula pada dinding kuadran timur
laut tampak pecahan gerabah yang cukup besar menempel masuk ke utara. Pada kuadran
barat laut mulai tampak arang disertai beberapa kereweng. Demikian juga pada spit (8)
kondisi tanah gembur berpasir bercampur kerikil dan batu apung. pada spit ini tampak
batu bedrock yang melebar ke arah utara, timur dan masuk ke dinding barat kuadran barat
laut kotak B 51. Penggalian dilanjutkan ke spit (9) dengan kedalaman 95 cm. Pada spit ini,
tanah yang dapat digali semakin sedikit karena adanya bedrock yang semakin melebar.
Kondisi tanah pada spit ini sangat gembur dengan tekstur arang bercampur pasir dan batu
apung. Temuan berupa pecahan gerabah, keramik atau buli-buli dan yang tidak kalah
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penting adalah gigi pada kuadran timur laut kotak B41. Pada spit (10) bedrock semakin
melebar sehingga sangat sedikit ruang penggalian dan hanya menemukan fragmen
gerabah dan sisa pembakaran. Penggalian dilanjutkan ke spit (11) dengan kedalaman 115
cm dan akhir spit ini tidak dapat digali lagi karena bedrock telah memenuhi ruang spit ini.
Temuannya adalah gigi taring, sebuah pegangan tutup dari gerabah, dan pecahan gerabah
yang cukup banyak pada kuadran
timur laut.
Kotak B 51
Alasan pemilihan kotak
ini karena pada penggalian
sebelumnya pada kotak B61
sebelah selatan ditemukan struktur
yang kemungkinan berlanjut pada
kotak B51. Penggalian dilakukan
dari permukaan tertinggi kotak ini
yang terletak pada sudut barat laut
dengan kedalaman 15 cm. Temuan
Gambar 6. Temuan struktur di sudut barat laut kotak B 51
berupa pecahan keramik dan
ekskavasi tahun 2014.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar )
kereweng. Penggalian dilanjutkan
ke spit (2) dengan kedalaman 25
cm. Pada spit ini telah tampak batu bata pada sisi utara kotak yang tidak teratur dengan
temuan lainya berupa kereweng, keramik, dan fragmen tulang. Pada spit (3) struktur batu
bata masih berlanjut disertai temuan fragmen bata dengan ukuran kecil, pegangan tutup,
kereweng, dan pecahan keramik. Kondisi tanah dari spit (1) sampai spit (3) berupa tanah
lempung pasiran tekstur agak kasar dengan warna coklat kekuning-kuningan. Pada spit
(4) kondisi tanah sangat berbeda dengan spit di atasnya yaitu tanah batu bata sudah agak
kurang, hanya saja temuan batu bata nampak pada kuadran barat daya yang berhimpitan
dengan kotak B 51. Temuan pada spit ini berupa kereweng. Temuan struktur batu bata
yang nampak pada spit sebelumnya berlanjut pada spit ini dan tampak telah terganggu,
tetapi ada juga yang masih utuh disertai pecahan keramik dan kereweng.
Pada spit (5) kondisi tanah mulai berubah yaitu tanah lempung pasiran, tekstur
agak kasar dengan campuran batu apung, dengan warna sama dengan warna sebelumnya.
Temuan-temuan struktur pada spit sebelumnya masih berlanjut pada spit ini tetapi ada
juga yang berupa reruntuhan struktur. Spit (6) dan (7) kondisi tanah masih sama dengan
di atasnya, temuan pada akhir spit (7) tampak struktur batu bata pada sisi utara kotak
yang membentuk sudut timur laut. Struktur ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan
struktur di atasnya, karena dipisahkan oleh batas berupa lapisan tanah bercampur pasir
antara struktur atas dan struktur di bawahnya (gambar 6). Penggalian pada spit (9) dengan
kedalaman 95 cm, kondisi tanah lempung pasir bercampur kerikil dengan tekstur kasar
dan gembur berwarna coklat kekuning-kuningan. Temuan pada awal spit yaitu di sisi
utara sudah tampak bedrock, struktur yang nampak pada akhir spit (6) masih berlanjut
dan sudah nampak dua lapis batu bata yang tersusun disertai dengan kereweng hias cukil.
Penggalian dilanjutkan ke spit (10) pada akhir spit permukaan bedrock semakin luas
pada sisi utara, tanah di sekitar struktur menunjukkan tanah asli yang terdiri dari tanah
lempung lengket dan keras. Temuanserta berupa fragmen gerabah dan logam. Spit (11)
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digali dengan kedalaman 115 cm, kondisi tanah sama dengan lapisan tanah di atasnya.
Temuannya berupa konsentrasi keramik pada sudut timurlaut, lokasi ini tampaknya
merupakan dapur atau tempat memasak yang menyisakan abu serta aktivitas lainnya,
temuanserta berupa kereweng, pecahan keramik, fragmen tulang, gigi kuda, dan fragmen
perunggu.
Kotak B41
Kotak ini berada di sebelah timur kotak A41 untuk mencari struktur bangunan yang
pernah ditemukan pada penelitian sebelumnya. Kotak ini berhimpitan dengan kotak B51
dan C41. Pada spit (1) dengan kedalaman 15 cm dari benang level, kondisi tanah pada
permukaan spit ini agak keras dan sedikit bercampur pecahan batu bata. Pada sisi utara
dekat dinding digali dengan kedalaman 5 cm telah tampak pecahan-pecahan batu bata
yang terkonsentrasi.
Spit (2) dilanjutkan dengan kedalaman 25 cm dari benang level. Kondisi tanah masih
sama dengan spit di atasnya, yaitu tanah sedikit bercampur batu bata, pasir kasar, batu
apung. Pada pertengahan sisi selatan telah nampak pecahan batu bata yang terkonsentrasi.
Selain itu tampak abu arang secara acak yang merupakan sisa pembakaran, disertai dua
buah kereweng yang tipis dan sebuah kereweng yang cukup tebal. Penggalian dilanjutkan
ke spit (3) dengan kedalaman 35 cm dari benang level. Kondisi tanah pada spit ini tidak
sekeras di atasnya, dengan kondisi tanah bercampur batu bata, pasir kasar dan halus.
Selain itu tampak bekas pembakaran tersebar tidak merata. Pada pertengahan dinding
timur menempel pecahan batu bata, demikian pula pada pertengahan sisi selatan tampak
pecahan-pecahan batu bata yang
terkonsentrasi berhimpitan dengan
kotak B51, disertai temuan sembilan
buah kereweng. Mulai spit (4) sampai
dengan spit (9) tidak ditemukan
struktur batu bata yang ada konteksnya
dengan struktur yang ada di kotak
B51. Pada akhir spit (9) ditemukan
lapisan arang yang tersebar menutupi
bedrock. Pada spit (10) penggalian
hanya dilakukan di sebagian kotak,
temuan pada spit ini beberapa fragmen
Gambar 7. Bedrock pada spit (10)
gerabah dan keramik. Pada spit (10)
kotak B 41 ekskavasi tahun 2014.
penggalian dihentikan karena sudah
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)
mencapai bedrock (gambar 7).
Kotak G41 dan Kotak H41
Kotak ini terletak di dinding sebelah timur Situs Dorobata. Kotak ini dibuka untuk
mengetahui lebih jelas lagi tentang keberadaan dinding ini apakah berteras seperti dinding
yang pernah digali di bagian utara, barat, dan selatannya. Ketiga dinding ini berteras atau
teras berundak. Penggalian dimulai dari spit (1) dengan kedalaman 15 cm, yang dilakukan
dengan hati-hati karena di bagian permukaan sudah banyak ditemukan pecahan-pecahan
batu bata, batu kali dan batu karang, temuan di kotak ini berupa kereweng (bagian badan)
yang tipis dan fragmen keramik. Penggalian dilanjutkan ke spit (2) dengan kedalaman
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25 cm, disini ditemukan batu kali dengan ukuran yang agak besar dan penggalian hanya
bisa dilakukan pada beberapa sela-sela batu kali tadi. Kondisi tanah pada spit ini adalah
tanah lempung pasiran yang keras berwarna coklat kekuning-kuningan. Kondisi ini masih
berlanjut ke spit (3) bahkan batu kali yang ditemukan semakin padat, sedangkan temuan
pecahan-pecahan batu bata sudah mulai berkurang. Spit (4) sampai dengan spit (9) hanya
sedikit bisa digali melalui sela-sela pecahan batu dan batu kali serta batu karang saja,
karena hampir semua permukaan di kotak ini dipenuhi dengan pecahan-pecahan bata,
batu kali, dan batu karang.
Kotak H 41 ini terletak di bawah kotak G 41, penggalian dimulai dengan kedalaman
15 cm (spit 1) dan pada permukaan spit sudah dipenuhi dengan pecahan-pecahan batu
bata. Kondisi tanahnya keras dan penuh dengan akar-akar rumput, batu kali, dan batu
karang yang berukuran lebih besar jika dibandingkan dengan batu kali pada kotak G 41.
Memasuki akhir spit temuan pecahan batu bata sudah mulai berkurang, tetapi temuan
batu kali semakin banyak disertai dengan kereweng. Spit (2) digali dengan kedalaman 25
cm, akar-akar rumput masih banyak, temuan pecahan bata sudah berkurang dan beberapa
buah kereweng. Penggalian pada spit (3) kondisi tanahnya adalah lempung yang keras
dan padat. Temuan di spit ini berupa pecahan keramik dan kereweng. Spit (4) sampai
dengan spit (8) hanya bisa digali
melalui sela-sela batu karang,
batu kali dan bata, disertai temuan
berupa kereweng (bagian badan)
berhias garis, kereweng polos, dan
fragmen uang kepeng. Penggalian
dihentikan pada spit (9) karena kotak
sudah dipenuhi dengan batu kali.
Setelah dilakukan pengamatan dari
penggalian kedua kotak di lereng
timur tampak batu kali membentuk
suatu struktur seperti teras walaupun
bentuknya tidak beraturan karena
Gambar 8. Temuan pasangan batu andesit pada
lereng Bukit Dorobata kotak G41 dan H41.
sudah mengalami gangguan (gambar
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)
8).
Analisis Temuan Situs Dorobata
Penelitian Situs Dorobata sudah dilakukan beberapa tahap dan telah menemukan
berbagai hasil, yang menunjukan bahwa situs ini merupakan salah satu warisan budaya
penting di Kabupaten Dompu. Berbagai pendapat telah dikemukakan oleh peneliti
berdasarkan hipotesanya masing-masing, seperti yang dikemukan Ambary dengan melihat
bentuk Dorobata mengatakan bahwa di tempat ini pernah berdiri sebuah bangunan, tidak
dijelaskan bangunan apa yang dimaksud. Suantika yang menyebut Dorobata adalah
sebuah pemujaan pada jaman Majapahit (1996: 74). Pendapat yang sama juga dikatakan
oleh Haris Sukendar berdasarkan hasil temuan-temuan penelitian pada tahun 2006 (2008:
98-99). Pendapat-pendapat tersebut didasari oleh temuan yang sangat terbatas, sehingga
perlu dilakukan penelitian yang lebih mendalam mengingat Situs Dorobata merupakan
situs yang cukup luas. Penelitian yang sudah dilakukan pada tahun 2014 menemukan
benda-benda yang memiliki kaitan dengan aktivitas yang terjadi di lokasi tersebut, seperti
kereweng, pecahan keramik, fragmen logam, tulang binatang, arang, dan struktur batu bata
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dan tidak menutup kemungkinan
akan timbul fungsi lain dari data
yang ditemukan setelah dilakukan
analisis mendalam.
Struktur batu bata
Beberapa struktur batu bata
ditemukan pada setiap penelitian
di Situs Dorobata, menunjukan
perkembangan
yang
cukup
baik. Struktur batu bata tersebut
Gambar 9. rekonstruksi struktur teras 3D Situs Dorobata.
kebanyakan tidak beraturan, namun
(Sumber: Dokumen pribadi)
beberapa struktur masih kelihatan
sangat baik dan sebagian dapat
direkonstruksi. Hal tersebut menimbulkan dugaan yang bervariasi, dilihat dari bentuk
strukturnya. Hasil ekskavasi yang dilakukan pada tahun 2014 pada dinding timur bukit
Dorobata menunjukan bahwa struktur terasnya terdiri dari dua susun, yang terbuat dari
batu kali dan karst yang sebelumnya merupakan penguat struktur batu bata yang ada di
atasnya. Hal yang sama juga ditemukan pada dinding lainnya. Secara keseluruhan teras
yang mengelilingi Bukit Dorobata terdiri atas enam teras, masing-masing teras tingginya
60 cm, jadi tinggi keseluruhannya menjadi 360 cm, dihitung dari batu pancang masingmasing sudut (gambar 9). Kondisi teras saat ini sudah banyak mengalami kerusakan,
karena batu bata dan batu kali diambil oleh masyarakat untuk memenuhi berbagai
kebutuhannya.
Areal di atas Bukit Dorobata
yang cukup luas memerlukan
rentang waktu penelitian yang lama
untuk mengungkapnya. Sampai saat
ini Balai Arkeologi Denpasar sudah
melakukan penelitian sebanyak 11
tahap. Pada penelitian tahun 2009
dan 2010 ditemukan beberapa
struktur yang kondisinya sudah
Gambar 10. Gambar potongan lereng struktur
terganggu
dan
terputus-putus,
lereng Dorobata.
meskipun
demikian
ada
juga yang
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)
ditemukan utuh. Hasil penelitian
pada tahap ini juga menemukan struktur dalam kondisi terganggu, meskipun demikian
struktur-struktur ini bentuknya dapat direkontruksi dalam gambar (gambar 10).
Struktur ini terbuat dari dua susun batu bata yang berukuran cukup besar membentuk
sebuah persegi panjang dan bila diperhatikan dengan seksama menyerupai dasar jirat
yang sering ditemukan pada makam-makam Islam yang ada di daerah setempat. Dugaan
ini cukup beralasan karena pada penelitian tahun 2010 dan 2011 ditemukan nisan polos
dan berhias di tempat ini. Setelah dilakukan rekonstruksi, nisan tersebut berada di tengahtengah struktur batu bata yang berbentuk persegi. Hal inilah yang memperkuat bahwa
proses penguburan yang dilakukan di Situs Dorobata menggunakan kelengkapan nisan
dan jirat. Jirat dalam kamus besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian batu kubur.
Pembuatan sebuah dasar jirat sering kali memakai bahan yang ada di daerah setempat,
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misalkan daerah tersebut berbatu maka digunakan batu, sedangkan kalau daerah tersebut
terdapat bahan lain seperti batu bata, maka digunakanlah bata bata. Struktur yang diduga
dasar jirat di Situs Dorobata menggunakan batu bata sebagai bahan dasar. Penggunaan batu
bata di situs ini karena bahan tersebut sudah tersedia di tempat ini, yang diduga berasal
dari struktur bangunan sebelumnya yang pernah berdiri di Dorobata. Hasil penelitian
sebelumnya menduga bahwa Dorobata merupakan bangunan pemujaan pada masa praIslam. Hal ini tidak lepas dari temuan-temuan yang mengarah pada hal tersebut, seperti
batu bata yang sengaja dibentuk seperti sisi genta, fragmen kereweng yang berukuran
kecil dan tipis, pedupaan, gacuk, pegangan kendi, kekeb dan beberapa fragmen keramik.
Dugaan ini memberikan bukti bahwa Dorobata memiliki lapisan budaya yang berbeda
sesuai dengan jamannya. Temuan ini menyimpulkan bahwa pada jaman pra-Islam atau
jaman Hindu-Budha, Dorobata difungsikan untuk sarana ritual (Suantika,1996: 72).
Masuknya Islam ke wilayah Dompu membawa perubahan dalam berbagai aspek
kehidupan. Perubahan yang terjadi diakibatkan oleh adanya pergeseran kepercayaan
masyarakat. Adanya pergeseran kepercayaan masyarakat ini menjadi dasar perubahan
perilaku yang akan berdampak kepada budayanya. Kendati demikian mereka tetap
mempertahankan budaya sebelumnya, artinya Dorobata tetap difungsikan untuk
keperluan lain. Peruntukannya bukan lagi sebagai tempat pemujaan, melainkan untuk
keperluan penguburan. Sebagaimana diketahui, tradisi penguburan pada masa Islam di
wilayah Dompu terutama bagi orang yang mempunyai status sosial tinggi akan dikubur
di atas bukit atau tempat yang lebih tinggi. Salah satu contoh makam sultan pertama
Dompu yang bernama Sultan Syamsuddin terletak di Doro Mpana yaitu sebuah bukit di
dekat Dorobata dan makam Godo Ruma di Kecamatan Sanggar (tim, 2012: 87).

Gambar 11. Struktur batu bata dasar jirat Kompleks Kubur Besar,
Desa Boro, Kec. Sanggar, dan kubur Danatraha Kab. Bima.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

Beranjak dari beberapa analisa di atas, struktur yang ditemukan pada lapisan
paling atas dengan kedalaman 25 sampai 55 cm merupakan lapisan budaya paling akhir
di Situs Dorobata. Beberapa struktur batu bata yang ditemukan membentuk suatu dasar
jirat meskipun arah hadapnya tidak menunjuk arah tertentu seperti lazimnya situs-situs
penguburan lainnya. Sampai saat ini masih banyak ditemukan struktur batu bata yang
mirip dengan temuan di Situs Dorobata, seperti Situs Komplek Kubur Besar di Desa
Boro, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima (Gambar 11) dan komplek kubur Danatraha
di Bima. Tampak dalam gambar struktur batu bata dipakai untuk membentuk jirat yang di
tengahnya berdiri batu nisan. Dugaan bahwa situs ini merupakan situs kubur juga diperkuat
oleh hasil penelitian Balai Arkeologi Denpasar pada tahun 2010 yang menemukan sebuah
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nisan polos pada kotak E 51, dan tahun 2011 menemukan nisan yang berhias pada kotak
E 41. Bila diantara tempat ditemukannya batu nisan pada kotak E 51 dan kotak E 41 ditarik
suatu rekontruksi struktur dalam gambar, maka menjadi satu-kesatuan bentuk utuh seperti
sebuah bentuk persegiempat panjang yang diduga sebuah jirat kubur yang di dalamnya
terdapat nisan (gambar 12).

Gambar 12. Temuan nisan pada tahap VIII dan IX,
ekskavasi Dorobata tahun 2010 dan 2011.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)

Fragmen Gerabah
Gerabah merupakan unsur artefak penting dalam penelitian arkeologi, karena artefak
dapat dipergunakan sebagai variabel yang dapat menunjukan aktivitas pemukiman dari
suatu kelompok masyarakat. Penguasaan teknik pembuatan gerabah telah dikenal oleh
masyarakat Indonesia sejak masa prasejarah, yang terus berlanjut pada masa berikutnya.
Bukti benda gerabah telah dikenal pada jaman prasejarah dengan ditemukannya pada
kuburan yang berfungsi sebagai bekal kubur, alat pengubur mayat atau sebagai alat untuk
menyimpan bekal kubur lainnya dan sebagai benda-benda magis (Yuliati, 1982: 60).
Temuan gerabah polos sampai bermotif biasa ditemukan pada situs-situs prasejarah seperti
Gilimanuk, Sembiran, So Langgodu, Lambanapu, dan sebagainya. Pemanfaatan gerabah
dalam konteks ini adalah untuk kepentingan sakral dan profan. Untuk kepentingan sakral,
gerabah digunakan sebagai bekal kubur dan sarana upacara, sedangkan profan digunakan
untuk keperluan sehari-hari. Gerabah atau benda yang terbuat dari tanah liat merupakan
benda yang sangat dibutuhkan pada masa lalu. Sebelum dikenalnya benda yang lebih
modern seperti keramik, masyarakat Indonesia pada awalnya membuat benda dari tanah
liat untuk keperluan rumah tangganya maupun untuk kepentingan religinya. Diperkirakan
sejak manusia hidup menetap dan bercocok tanam pembuatan dan pemakaian benda tanah
liat sudah dimulai (Soejono, 1977).
Gerabah merupakan buatan tangan manusia yang menunjukan tingkat kemampuan
masyarakat dalam penguasaan teknologi dalam kehidupannya (Ambarawati, 2012: 26).
Temuan benda-benda gerabah di kotak yang digali pada kotak (B41, B51, C41, C51)
menunjukan intensitas yang sangat banyak dan bervariasi. Pada spit-spit awal (1-5)
didominasi oleh kereweng yang berukuran tipis. Pada spit selanjutnya didominasi oleh
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kereweng dengan ukuran yang
lebih tebal (gambar 13). Hal
ini mengindikasikan bahwa
ukuran kereweng yang tipis
pada umumnya berukuran
kecil, karena secara teknik
benda yang tipis tidak mungkin
dibuat dengan ukuran besar.
Gerabah
berukuran
tipis
dengan warna merah tua dan
coklat kemerahan menunjukan
teknik pembakaran yang baik,
Gambar 13. Fragmen gerabah Situs Dorobata.
memberikan gambaran bahwa
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)
masyarakat pendukung budaya
Dorobata telah mengadakan kontak dengan budaya luar (Suantika, 1991: 27).
Temuan gerabah polos dan hias di Situs Dorobata menunjukan bahwa pendukung
budaya ini sudah mengusai teknik pembuatan gerabah dengan baik. Gerabah polos
diperkirakan dibuat dengan dua cara yaitu dengan teknik putar dan tatap batu. Teknik
tatap batu pada awalnya dibentuk dengan tangan dari seonggok tanah liat yang telah
diolah sedemikian rupa sehingga siap untuk dibentuk. Adonan tanah liat ini dipukulpukul dengan tatap dari arah luar sedangkan dari arah dalam ditahan dengan batu.
Demikianlah prosesnya dilakukan dengan berulang-ulang sehingga didapat benda yang
sempurna. Dengan teknik tatap batu ini, benda yang dihasilkan akan mencapai ketebalan
dinding yang merata. Untuk mendapatkan dinding yang indah dan mengkilap maka benda
tadi digosok dengan batu penggosok dengan batu silinder yang memanjang. Akhirnya
diperoleh benda sesuai yang diinginkan (Sunarya, 2007: 55-56). Meskipun menggunakan
teknik pembuatan yang sangat sederhana, tetapi ternyata barang yang dihasilkan cukup
berkualitas. Dari beberapa fragmen tepian gerabah dapat diidentifikasi kemungkinan
bentuk utuhnya berupa kendi, pedupaan, dan piring kecil. Benda-benda ini diduga
berfungsi sebagai sarana upacara dan keperluan sehari-hari.
Gerabah yang berhias menunjukan teknik hias yang sudah dikenal pada umumnya
yaitu cukil dan gores. Gerabah dengan teknik hias cukil di bagian bibirnya merupakan
gerabah halus dan tipis, sedangkan gerabah dengan hiasan gores yang menggambarkan
bentuk-bentuk segitiga dan garis lengkung ditemukan dalam ukuran yang lebih tebal.
Pola hias gerabah Dorobata menunjukan adanya kreativitas seni pembuatnya untuk
menambah keindahan barang yang dihasilkan, sayang sekali gerabah berhias di Situs
Dorobata belum diketahui bentuknya karena ukurannya yang sangat fragmentaris.
Keberagaman dan variasi pola hias menunjukan adanya perubahan-perubahan pola pikir
yang berkaitan dengan kemajuan teknologi yang kemungkinan berkaitan dengan fungsi
gerabah itu sendiri.
Fragmen Keramik
Keramik merupakan barang produk import yang bernilai sangat tinggi pada masa
lalu, dan pemilik barang ini bisa menunjukan status sosial di kalangan masyarakat. Pada
umumnya keramik yang ditemukan pada situs-situs di Indonesia berasal dari beberapa
negara yaitu China, Vietnam, dan Thailand. Keramik pada dasarnya merupakan wadah
(container) dan bukan wadah (non container) (Satari, 1984). Beberapa fragmen keramik
13

yang ditemukan pada penelitian ini menunjukan bentuk yang bervariasi, yang dapat
dilihat dari ukuran benda tersebut, baik itu ketebalan dan besarnya. Fragmen keramik yang
ditemukan kebanyakan berwarna biru dengan hiasan sulur-suluran daun berglasir kasar dan
halus. Keramik dengan jenis ini dapat diidentifikasi bentuknya berupa mangkuk dengan
ukuran tidak terlalu besar yang berfungsi sebagai wadah untuk kepentingan profan. Sesuai
dengan glasir dan warnanya, fragmen keramik yang ditemukan di Situs Dorobata berasal
dari China Dinasti Sung abad ke-10 sampai 13 Masehi, Dinasti Yuan abad ke-12 sampai
14 Masehi, dan Dinasti Ming abad ke-14 sampai 17 Masehi. Dengan kekhususan tersebut
keramik China dapat dijadikan
patokan untuk menentukan
pertanggalan relatif dari suatu
situs yang sedang diteliti (Hadi
Mulyono dalam Suantika, 1991:
28). Temuan fragmen keramik
di Situs Dorobata menunjukan
masyarakat
setempat
telah
terbuka dan menerima budaya
luar (gambar 14). Kurangnya
kemampuan masyarakat setempat
untuk membuat benda seperti
keramik menyebabkan benda
Gambar 14. Fragmen keramik Situs Dorobata.
ini menjadi benda yang mahal
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)
dan istimewa karena merupakan
barang impor. Kontak budaya yang terjadi di Dompu kemungkinan dengan adanya
pedagang asing yang mampir di tempat melalui transportasi laut.
Fragmen Tulang
Hampir pada setiap ekskavasi di Situs Dorobata ditemukan fragmen tulang baik
yang sudah rapuh maupun yang masih bisa diidentifikasi. Selama ini tulang merupakan
temuan penting yang bisa
mengidentifikasi pertanggalan
dari suatu situs. Pada penelitian
ini ada beberapa fragmen tulang
yang ditemukan dan masih bisa
dikenali bentuknya, seperti tulang
kaki kuda bagian bawahnya,
meskipun keadaannya sangat
rapuh dan terarangkan. Selain
temuan tersebut juga ditemukan
fragmen gigi yang berukuran
cukup besar yang diperkirakan
gigi binatang dari jenis pemakan
Gambar 15. Fragmen tulang.
rumput atau bovidae. Tulang
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)
ini tidak terkumpul melainkan
ditemukan pada spit yang berbeda. Dari sisa-sisa tulang tersebut dapat diperkirakan di
tempat ini pernah dilakukan kegiatan masyarakat, mungkin untuk kepentingan upacara atau
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untuk konsumsi. Menurut hasil penelitian sebelumnya Situs Dorobata diduga merupakan
sebuah bangunan pemujaan pra Islam mungkin saja tulang binatang yang ditemukan
adalah bagian dari hewan kurban walau tidak menutup kemungkinan difungsikan lain
(gambar 15).
Arang
Proses pengarangan bisa terjadi oleh dua faktor yaitu dari alam dan manusia.
Faktor yang disebabkan oleh alam adalah aktivitas gunung api berupa awan panas,
lelehan lahar, dan hujan abu, yang kedua adalah faktor manusia yaitu pembakaran yang
sengaja dilakukan oleh manusia
dalam aktivitas kehidupannya.
Temuan arang di Situs Dorobata
menunjukan
adanya
bekas
pembakaran yang disengaja
mirip dengan perapian. Hal ini
dibuktikan dengan arangnya yang
berwarna putih keabu-abuan
seperti sisa pembakaran yang ada
di perapian dapur. Selain itu, hal
yang menunjang ialah arang dapur
dan adanya bekas perapian berupa
batu karang yang sengaja ditabas
sehingga bisa membentuk seperti
Gambar 16. Temuan arang.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)
tungku
untuk
memudahkan
proses memasak. Arang ini
menunjukkan bahwa pada masa itu memang ada kegiatan yang sengaja dilakukan oleh
masyarakat pendukung Dorobata. Arang lain yang ditemukan hampir merata di seluruh
kotak dengan ketebalan kurang lebih 10 cm, menimbulkan pertanyaan apakah mungkin
arang dari tungku sangat banyak dan tebal (gambar 16). Proses pengarangan yang seperti
ini ditemukan di Situs Tambora yang merupakan hasil erupsi Gunung Tambora. Arang
tersebut membentuk lapisan yang sangat jelas dan merata di seluruh kotak galian yang
ada di situs tersebut, akan tetapi ketebalan arang yang ditemukan di Situs Tambora tidak
setebal dengan di Situs Dorobata. Untuk mengetahui lapisan arang ini perlu dilakukan uji
laboratorium untuk memastikan jenis arang yang ditemukan dan pertanggalannya.
Morfologi dasar bukit yang tidak rata dengan litologi batu gamping menyebabkan
masyarakat pendukung budaya Dorobata melakukan perluasan pada areal puncak dengan
membuat teras keliling. Teras ini bertujuan untuk menahan tanah yang digunakan untuk
pengurukan agar areal di puncak bukit menjadi datar, sehingga memudahkan untuk
mendirikan bangunan di tempat itu. Teras dibuat dengan dasar batu kali, di atasnya disusun
batu bata secara rapi, sehingga membentuk beberapa undakan. Konsep yang mendasari
pembuatan teras ini mengacu kepada budaya sebelumnya, yaitu punden berundak yang
dikombinasikan dengan sentuhan arsitektur pada masa itu (Suantika, 1991: 30). Punden
berundak merupakan sarana pemujaan masyarakat Nusantara masa lalu terhadap roh leluhur
sebelum masuknya budaya Hindu-Budha (Ambary, 1991: 13). Pendirian teras berundak
(Dorobata) diperkirakan berlangsung pasca ekspansi Kerajaan Majapahit ke wilayah
timur. Kerajaan Majapahit dikenal dengan dua kepercayaan yaitu Hindu-Budha. Hal ini
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sesuai dengan beberapa tinggalan, seperti bata dengan bentuk bingkai sisi genta, salah
satu sisinya berbentuk setengah lingkaran, dan bata dengan hiasan garis yang semuanya
itu mengacu kepada kemungkinan bangunan candi yang berdiri memiliki hiasan atau
relief. Fragmen gerabah yang kecil dan tipis merupakan sisa aktivitas pemujaan. Struktur
batu bata yang terlihat vertikal dan horizontal dataran puncak dan lereng dengan sangat
jelas memberikan gambaran akan adanya sebuah bangunan pada masa lalu (Suantika,
1996: 71-72). Ekspansi Gajah Mada, selain untuk menyatukan wilayah Nusantara juga
secara tidak langsung mempengaruhi sistem kepercayaan wilayah jajahannya. Buktibukti berkaitan dengan hal tersebut di beberapa tempat tersebar tinggalan budaya yang
bersifat Hindu-Budha. Kitab Negarakertagama menyebutkan bahwa wilayah taklukan
Majapahit meliputi Bali, Lombok, Sumbawa, Dompo, Bima, dan Sape. Penaklukan ini
tentunya membawa pengaruh budaya dan kepercayaan di daerah itu, baik material maupun
immaterial. Salah satu budaya tersebut adalah bangunan teras berundak yang terdapat di
Dorobata yang di atasnya diperkirakan pernah berdiri sebuah bangunan. Karena antara
waktu penaklukan dan keruntuhan Kerajaan Majapahit begitu cepat, pengaruh budaya ini
kemudian ditinggalkan oleh masyarakat pendukungnya karena masuknya budaya baru.
Masuknya budaya baru atau Islam ke Dompu memberikan perubahan besar
pada masyarakatnya. Sistem kepercayaan mereka menyesuaikan dengan paham baru
yang dianutnya dan tetap mengadopsi budaya sebelumnya. Hal ini sebagai dampak
dari keruntuhan yang menimpa Kerajaan Majapahit. Situs Dorobata yang dulunya
diperkirakan berupa bangunan pemujaan mulai dialihfungsikan. Masuknya Agama Islam
menggantikan budaya Hindu-Budha, menyebabkan terjadinya pergeseran beberapa fungsi
bangunan yang ada. Dorobata yang sebelumnya merupakan tempat pemujaan, mengalami
perubahan fungsi. Berdasarkan hasil penelitian, diperkirakan Dorobata dijadikan sebagai
tempat pemakaman. Benda atau tinggalan yang mempunyai fungsi berbeda kemudian
difungsikan lagi dalam bentuk kegunaan yang baru (Sadzali, 2009: 108). Identifikasi dari
jirat kubur yang ditemukan menunjukan telah terjadi pemanfaatan terhadap material yang
sebelumnya. Proses ini dikenal dengan recycle yaitu pemanfaatan kembali bahan yang
telah ada untuk kegunaan lain. Pada Situs Dorobata, beberapa struktur bata yang dulunya
bangunan pemujaan difungsikan sebagai perlengkapan sebuah makam bagi orang-orang
yang mempunyai status sosial yang tinggi.
Menurut Giddens, terdapat beberapa kesamaan bentuk dalam penataan struktur
bangunan ritual dari masa pra Islam dengan Islam. Pendapat ini berasumsi bahwa
bangunan yang pernah ada pada masa pra Islam di Dorobata masih tetap dipertahankan
keberadaannya untuk fungsi yang berbeda dengan tetap memperhatikan tata letak
bangunan. Hal ini akan diwariskan secara kolektif pada masyarakat selanjutnya untuk
menjaga kelanggengan tradisi tersebut (Giddens dalam Hindarto 2006: 7). Beberapa
asumsi di atas menunjukan bahwa Situs Dorobata mempunyai keunikan tersendiri dari
situs-situs lainya yang ada di Nusa Tenggara Barat.
KESIMPULAN
Situs Dorobata memiliki beberapa lapisan budaya mulai dari prasejarah sampai masa
Islam. Morfologi dasar bukit yang tidak rata dengan litologi batu gamping menyebabkan
masyarakat pendukung budaya Dorobata melakukan perluasan pada areal puncak dengan
membuat teras. Bentuknya yang berundak merupakan wujud dari sistem kepercayaan
masa lalu yang menganggap tempat tinggi sebagai kawasan suci para leluhur dan para
dewa.
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Struktur bangunan yang ditemukan di Puncak Bukit Dorobata berasal dari dua lapisan
budaya yang berbeda. Lapisan paling bawah diperkirakan lapisan asli dari bangunan
masa sebelumnya, sedangkan struktur pada lapisan paling atas yang berbentuk persegi
merupakan dasar jirat yang berasal dari masa Islam. Hal ini diketahui berdasarkan hasil
rekonstruksi dan perbandingan dengan temuan sejenis di wilayah lain Pulau Sumbawa.
Masuknya Islam ke wilayah ini menimbulkan perubahan mendasar pada masyarakat
pendukung Dorobata. Pergeseran tersebut dapat dilihat dari alih fungsi Dorobata yang
dulunya merupakan tempat pemujaan menjadi makam. Meskipun demikian, data
arkeologi menunjukan bahwa tidak sepenuhnya situs ini difungsikan sebagai makam.
SARAN
Mengingat luasnya areal situs, perlu dilakukan penelitian lanjutan yang bersinergi
dengan aparat terkait untuk mengungkap lebih jauh keberadaan Situs Dorobata. Selain
itu perlu dilakukan perlindungan oleh pemerintah daerah agar situs ini terbebas dari
gangguan.
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Abstract
Research in Penebel area has been done since 2007 by Balai Arkeologi Denpasar
(Branch of National Center for Archaeology in Denpasar). They were specifically around
Jatiluwih, Penebel Subdistrict, Tabanan Regency. The conclusion was, ideologically,
people in Jatiluwih have done some efforts of environment preservation since prehistoric
era until today. The location of research on hidro-archaeology was around the villages in
Penebel. This research aims to know the archaeological remains related to hidrology, the
local wisdom to protect their environment and the villagers’ social system. Observation,
interview, and literature study were applied. The data were analyzed descriptivequalitatively. The archaeological remains were found around the watershed of Ho River,
in the ricefield, and around Mount Batukaru which is a sacred area and functions as
headwater or catchment area. The archaeological remains are varies and came from
prehistoric to Classic era. Some holly places and traditions are the real forms of the local
wisdom. Subak system is a cultural heritage which is still there until this time. There are
some activities which involve all the villagers in a social order by doing many kinds of
rituals which aims to glorify water and for fertility of all plants.
Keywords: water resource, archaelogy remains, penebel.
Abstrak
Penelitian di kawasan Penebel telah dilakukan pada tahun 2007 oleh Balai Arkeologi
Denpasar namun secara khusus pada kawasan bentang alam Jatiluwih yang termasuk
ke dalam wilayah Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan. Dalam penelitian tersebut
menyimpulkan bahwa masyarakat Jatiluwih secara ideologi sudah menerapkan usahausaha pelestarian lingkungan sejak masa prasejarah hingga mentradisi sampai kini.
Penelitian mengkhusus tentang hidroarkeologi dilakukan dengan menyasar desa-desa
disekitar kecamatan Penebel. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada sumberdaya
arkeologi lainnya yang berkaitan dengan hidrologi dan bagaimana wujud kearifan lokal
masyarakat untuk memproteksi lingkungan mereka dari kerusakan serta bagaimana
sistem sosial masyarakat pendukung di kawasan ini. Penelitian dilakukan dengan
melakukan observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis
dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Tinggalan arkeolog yang ditemukan di
sekitar daerah aliran sungai Ho, di persawahan dan di sekitar gunung Batu Karu yang
merupakan kawasan suci dan berfungsi sebagai hulu atau daerah resapan. Tinggalan
akreologinya-pun beragam dan berasal dari masa prasejarah sampai dengan masa
klasik. Wujud kearifan lokal masyarakat ditunjukkan dengan pembuatan tempat-tempat
suci dan tradisi yang berkelanjutan sampai saat ini. Sistem Subak merupakan warisan
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budaya yang masih mengakar di daerah ini. Aktivitas ini melibatkan seluruh masyarakat
dalam tatatan sosial dengan melakukan berbagai jenis kegiatan upacara yang bertujuan
untuk memuliakan air dan memohon untuk keselamatan tanaman yang mereka tanam.
Kata kunci: sumberdaya air, tinggalan arkeologi, penebel.
PENDAHULUAN
Kegiatan penelitian di kawasan Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan telah
dimulai sejak tahun 1984, dengan informasi temuan berupa sebuah lingga di desa
Sunantaya. Selanjutnya kawasan Penebel menjadi daerah penelitian yang cukup banyak
memberikan informasi tentang adanya temuan berupa tahta batu yang masih disucikan.
Temuan ini berkaitan dengan adanya aktivitas pemujaan kesuburan oleh masyarakat
Penebel yang hingga saat ini masih dipertahankan.
Sejalan dengan tugas dan fungsi Balai Arkeologi ke depan, selain mengadakan
penelitian dan pengembangan, juga aplikasi hasil penelitian untuk kepentingan
masyarakat. Upaya ini bukanlah hal yang baru karena telah dimulai tahun 1970 sesuai
dengan perkembangan di dalam dunia arkeologi bersamaan dengan menguatnya kesadaran
akan kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang memicu gerakan konservasionis
(green movement atau conservation movement) (Daud Aris T, 2005). Mulai munculnya
kesadaran akan terancamnya sumberdaya arkeologi, sebagaimana sumberdaya alam.
Makin disadari bahwa sumberdaya arkeologi yang bersifat tidak terperbaharui atau
non-renewable, terbatas atau finite, tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula atau
irreversible dan kontekstual, sehingga amat rentan terhadap kegiatan pembangunan dan
alih fungsi lahan. Kenyataan ini tak terelakkan terjadi di Bali. Bali merupakan kawasan
destinasi wisata yang mengandalkan panorama alam dan budaya. Hal ini perlu mendapat
perhatian khusus, karena terkadang pembangunan membawa dampak terhadap kelestarian
lingkungan.
Bali dikenal bukan hanya karena keindahan panorama alam semata, namun juga
bentang alam yang di dalamnya mengandung nilai spiritual religius dan tinggalan budaya
yang beraneka ragam. Balai Arkeologi dalam usaha meningkatkan perannya sesuai
Tupoksi ikut serta menyumbangkan pemikiran dalam mengkaji keberadaan lansekap
arkeologi Bali. Salah satu yang menjadi prioritas kajian terhadap tata guna air, yakni
peradaban dalam pengelolaan sumberdaya air atau hidro-arkeologi di Kecamatan
Penebel. Kawasan Penebel merupakan kawasan penyangga hutan Gunung Batukaru
sebagai kawasan resapan yang cukup besar dan sampai sekarang vegetasi hutannya masih
terpelihara sejalan dengan kepercayaan masyarakat yang masih mentradisi untuk usahausaha memproteksi kawasan tersebut.
Penelitian pada tahun 2007 yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Denpasar berkaitan
dengan bentang alam kawasan Jatiluwih memaparkan bahwa masyarakat Jatiluwih secara
ideologi sudah menerapkan usaha-usaha pelestarian lingkungan sejak masa prasejarah
hingga mentradisi sampai kini. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tinggalan tahta batu
yang ditempatkan di tempat strategis seperti kawasan hutan. Tahta batu ini merupakan
simbolis kesuburan dengan makna menjaga kelestarian hutan, pemujaan bagi arwah
leluhur, dan kekuatan alam. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan yang menyasar
pada kawasan yang lebih luas terutama situs-situs di Kecamatan Penebel yang belum
diteliti.
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Pengkajian terhadap bentang alam kawasan Penebel tidak bisa dilakukan secara
parsial karena kawasan itu bukan pemandangan sawah semata, namun merupakan
hasil aktivitas budaya masyarakat masa lampau dalam memanfaatkan alam. Sejumlah
bukti aspek budaya masih banyak ditemukan seperti yang berkaitan dengan aktivitas
pemujaan, dibuktikan dengan sejumlah bangunan pura. Kearifan lokal dalam kaitan
dengan pengelolaan sumber daya air secara bersama melalui sistem subak dan sistem
sekaa atau kelompok tradisional. Kesemuanya itu merupakan sumber daya arkeologi
yang perlu dikelola dengan baik dalam perspektif Cultural Resource Management.
Dalam upaya meneliti, mengkaji, dan melestarikan untuk mempertahankan
sumberdaya arkeologi dalam upaya memberikan makna baru bagi sumberdaya itu
sendiri, pada kesempatan ini akan dibahas permasalahan sebagai berikut; 1) Apakah
ada sumberdaya arkeologi pada bentangan lahan ini selain kawasan alam tersebut. 2)
Bagaimana wujud kearifan lokal masyarakat setempat yang diwarisi sejak dulu dalam
pelestarian sumberdaya alam. 3) Bagaimana sistem sosial dan aktivitas subak masyarakat
pendukung kawasan ini.
Tujuan penelitian hidro-arkeologi di Kecamatan Penebel, secara umum bertujuan
untuk mengetahui sumber daya arkeologi yang ada di kawasan ini serta nilai-nilai yang
dapat digali dari sumber budaya tersebut, yang mempunyai manfaat terhadap kepentingan
masyarakat maupun kelestarian regulasi hidrologi dan lingkungannya. Hasil dari tujuan
khusus kajian ini dapat dijadikan acuan dalam penelitian berikutnya dan menambah data
dalam merekonstruksi peradaban masyarakat Bali dalam pengelolaan sumberdaya air
yang masih mentradisi sampai sekarang.
Sasaran penelitian, yang dimaksud disini sebagai sarana atau obyek yang akan
diteliti dalam upaya mencapai tujuan. Hidro-arkeologi yang menekankan kajian dan
pendekatannya pada hubungan antara corak dan sebaran penomena arkeologis dengan
karakteristik bentangan lahan (Sosetyo,2005). Jadi sasaran penelitian pada kawasan situs
di Kecamatan Penebel adalah untuk mengetahui data tentang sumber-sumber hidrologi
dan bentangan kehidupan dari masa lalu sampai sekarang dengan mengadakan survei di
sejumlah titik yang dianggap memiliki kandungan temuan. Upaya ini dilakukan untuk
mengetahui karakteristik budaya seperti aspek bentuk, dengan mengamati bentukan
lahan untuk mengetahui perlakuan lahan yang masih berlangsung sampai sekarang.
Observasi terhadap kehidupan masyarakat dengan mengamati pola hubungan manusia
dengan lingkungan, hubungan dengan Tuhan terkait dengan kepercayaan, dan hubungan
masyarakat dengan sistem sosial yang ada.
Lokasi penelitian difokuskan pada kawasan yang mewarisi tradisi pengelolaan
hidrologi di Kecamatan Penebel Tabanan. Penelitian difokuskan pada Desa Wangaya Gede,
Desa Mangesta, Desa Babahan, dan Desa Penebel. Obyek yang diteliti lebih ditekankan
pada pengelolaan hidrologi di bentangan alam Penebel yang meliputi sejumlah tinggalan
arkeologi yang ada di kawasan itu, pura yang disucikan masyarakat dalam kaitan dengan
pengelolaan sumber-sumber air, kearifan peradaban seperti sistem subak dan perangkat
kegiatan yang masih mentradisi, serta mengamati kearifan peradaban dalam pengelolaan
lingkungan.
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METODE
Dalam penelitian hidro-arkeologi kecamatan Penebel ini ada beberapa metode yang
dipakai untuk pengambilan data, metode tersebut adalah sebagai berikut.
1. Observasi, melihat langsung kondisi yang terjadi di lapangan maupun lingkungan di
sekitarnya. Dilakukan pencatatan secara detail terhadap objek penelitian, pembuatan
dokumentasi berupa foto, pembuatan peta, dan pengamatan lingkungan tempat objek
berada.
2. Metode wawancara untuk menggali informasi terhadap masyarakat yang terlibat
langsung dengan objek penelitian maupun masyarakat yang berada dekat dengan lokasi
penelitian yang dipandang mengetahui keberadaan situs dan aktivitas yang berkaitan
dengan objek penelitian.
3. Metode kepustakaan, untuk mendapatkan sejumlah informasi dari sumber tertulis
dengan mengadakan kajian terhadap sumber pustaka baik yang sudah diterbitkan
maupun sumber yang dimiliki masyarakat seperti monografi desa, lontar, maupun
prasasti yang memuat data tentang keberadaan situs ini.
Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode analisis deskriptif
kualitatif.
Kerangka teori yang dapat diaplikasikan dalam memecahkan permasalahan
penelitian pada kesempatan ini adalah dengan pendekatan aspek-aspek seperti geologi dan
teori-teori sumberdaya arkeologi serta manajemen sumberdaya budaya Cultural Resource
Management (CRM). CRM menurut Daud Aris Tanudirjo merupakan upaya pengelolaan
warisan budaya secara bijak dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan banyak
pihak yang masing-masing pihak seringkali saling bertentangan. Dengan demikian,
CRM cenderung lebih menekankan upaya pencarian solusi terbaik dan terbijak agar
kepentingan berbagai pihak tersebut dapat terakomodasi secara adil (Tanudirjo, 1998: 15
dalam Sulistyanto, 2009: 3).
HASIL DAN PEMBAHASAN
Tinggalan Arkeologi Desa Babahan, Kecamatan Penebel, Tabanan
1. Pura Jambe Langu
1. Nama Situs
: Pura Jambe Langu
2. Kode Situs
:
3. Dukuh/Dusun/Kampung
: Bolangan
4. Desa/Kelurahan
: Babahan
5. Kecamatan
: Penebel
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif : Tabanan
7. Provinsi
: Bali
8. Tahun Penelitian
: 2013
9. Nomor Situs
:
10. Keletakan Geografis
:
11. Keletakan Astronomi
		
LS
: 8° 23’ 17.2”
		
BT
: 115° 09’ 16.8”
12. Ketinggian(dpl)
: 490 mdpl
13. Periodisasi
: tradisi megalitik
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Pura Jambe Langu terletak di tengah
sawah, di bawah pohon besar. Merupakan
pura subak yang disungsung oleh lima dusun
yaitu Babahan Kawan, Babahan Tengah,
Babahan Kanginan, Bolangan dan Utu.
Terdiri dari dua halaman, yaitu halaman
tengah dan halaman dalam (utama). Setiap
halaman dibatasi oleh pagar dari tumbuhan,
terdapat delapan buah tahta batu atau
bebaturan yang berjejer dari sisi bagian
utara, timur dan selatan pura. Di areal pura
ini tumbuh dua pohon besar yang disucikan
Gambar 1. Palinggih bebaturan no.6 dan
oleh masyarakat, yaitu pohon kresek dan
no.7 di Pura Jambe Langu.
pohon beringin. Masyarakat meyakini bahwa
sebuah palinggih terbungkus akar pohon, yaitu palinggih pesimpangan Pura Luhur Besi
Kalung yang juga berupa tahta batu. Adapun palinggih tersebut adalah sebagai berikut.
Bebaturan 1
Bebaturan ini berbahan andesit. Masyarakat memfungsikannya sebagai pemujaan
terhadap Ratu Wayan Ngurah Cupak (Dewa Brahma). Berada pada sisi utara pura,
kondisi bebaturan sudah dalam keadaan aus. Bangunan ini memiliki ukuran panjang 108
cm, lebar 110 cm, tinggi 105 cm.
Bebaturan 2
Bebaturan ini berbahan andesit, difungsikan sebagai pemujaan terhadap Ratu Made
Gerantang (Dewa Wisnu). Berada pada sisi utara pura, di sebelah timur dari bebaturan
1. Diantara susunan batu bagian atas, terdapat sebuah batu berlubang yang difungsikan
untuk meminta air suci oleh masyarakat apabila terjadi gangguan hama di persawahan.
Bangunan ini memiliki ukuran panjang 96 cm, lebar 100 cm, dan tinggi 105 cm.
Bebaturan 3
Bebaturan ini berbahan andesit, difungsikan sebagai pemujaan kepada Dewa Siwa,
disebut sebagai Palinggih Ageng. Bebaturan ini merupakan palinggih utama di situs Pura
Puseh Jambelangu. Pada bagian atas dari bebaturan ini terdapat sebuah lingga. Lingga ini
terdiri atas tiga bagian, bagian bawah berbentuk segi empat dihias dengan kelopak bunga
padma delapan helai berukuran keseluruhan tinggi 26 cm, lebar 30 cm. Tinggi bulatan
14 cm, tinggi alas berupa segi empat 12 cm. Terletak berjajar di sisi utara, sejajar dengan
bebaturan 1 dan bebaturan 2. Bangunan ini memiliki ukuran panjang 113 cm, lebar 101
cm, tinggi 116 cm.
Bebaturan 4
Bebaturan ini berbahan andesit, difungsikan sebagai Pesimpangan Beji. Berada di
sisi selatan dari bebaturan 3. Keadaan bebaturan ini sudah dalam kondisi aus. Memiliki
ukuran panjang 108 cm, lebar 105 cm, tinggi 89 cm.
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Bebaturan 5
Bebaturan ini berbahan andesit, difungsikan sebagai palinggih Ratu Manik Galih
atau Rambut Sedana. Berada di sisi selatan dari bebaturan 4, berjejer sejajar. Keadaan
bebaturan ini sudah dalam kondisi aus. Memiliki ukuran panjang 109 cm, lebar 106 cm,
tinggi 93 cm.
Bebaturan 6
Bebaturan ini berbahan andesit, difungsikan sebagai palinggih pesimpangan
Kahyangan Dalem. Berada di sisi selatan dari bebaturan 6. Keadaan bebaturan ini sudah
dalam kondisi aus. Memiliki ukuran panjang 108 cm, lebar 105 cm, tinggi 89 cm.
Bebaturan 7
Bebaturan ini berbahan andesit, difungsikan sebagai palinggih Batur Kawitan
Kahyangan. Berada di sisi selatan dari bebaturan 7. Keadaan bebaturan ini sudah dalam
kondisi aus. Memiliki ukuran panjang 187 cm, lebar 98 cm, tinggi 105 cm.
Bebaturan 8
Bebaturan ini berbahan andesit, difungsikan sebagai palinggih Pesimpangan Ratu
Nyoman. Berada di bagian dalam dari pintu masuk. Keadaan bebaturan ini sudah dalam
kondisi aus. Sebuah batu berlubang yang difungsikan juga untuk meminta air suci oleh
masyarakat apabila sawah atau tanaman di persawahan terkena suatu hama. Memiliki
ukuran panjang 148 cm, lebar 103 cm, tinggi 88 cm.
Pada halaman pura, terdapat sebuah periuk yang masih tertanam yang kemungkinan
adalah pedagingan pura, karena ditemukan uang kepeng di dalam periuk. Keadaan situs
ini perlu mendapat perhatian sebab telah terjadi perubahan ketinggian permukaan tanah
yang secara langsung berakibat pada perubahan kondisi bebaturan yang ada.
2. Pura Beji Jambe Langu
1. Nama Situs
2. Kode Situs
3. Dukuh/Dusun/Kampung
4. Desa/Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7. Provinsi
8. Tahun Penelitian
9. Nomor Situs
10. Keletakan Geografis
11. Keletakan Astronomi
		
LS
		
BT
12. Ketinggian (dpl)
13. Periodisasi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pura Beji Jambe Langu

:
:
:
:

8° 23’ 17.2”
115° 09’ 16.6”
490 mdpl

Bolangan
Babahan
Penebel
Tabanan
Bali
2013

Pada pura ini terdapat mata air yang merupakan rembesan dari air tanah, terletak
pada sisi timur dari sebuah sungai kecil di daerah persawahan yang berada di sisi timur
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Pura Jambe Langu. Di atas mata air di pura beji ini terdapat tegalan milik penduduk. Mata
air ini dimanfaatkan sebagai sumber air suci saat upacara di Pura Puseh Jambe Langu dan
lokasi dilakukannya upacara penyucian terhadap Ida Bhatara yang distanakan di Pura
Puseh Jambe Langu.
3. Pura Pucak Luhur Semau
1. Nama Situs
: Pura Pucak Luhur Semau
2. Kode Situs
:
3. Dukuh/Dusun/Kampung
: Bolangan
4. Desa/Kelurahan
: Babahan
5. Kecamatan
: Penebel
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif : Tabanan
7. Provinsi
: Bali
8. Tahun Penelitian
: 2013
9. Nomor Situs
:
10. Keletakan Geografis
:
11. Keletakan Astronomi
		
LS
: 8° 22’ 49.6”
		
BT
: 115° 09’ 03.4”
12. Ketinggian (dpl)
: 548 mdpl
13. Periodisasi
: tradisi megalitik
Pura Pucak Luhur Semau terletak di atas sebuah bukit dengan vegetasi seperti
pohon nangka, tehep, cempaka,enau, nyantuh, mangga, majagau dan kluih. Pura Semau
terdiri dari tiga halaman, yaitu halaman luar jaba, halaman tengah atau jaba tengah, dan
halaman utama atau jeroan. Untuk mencapai pura, harus melewati tiga puluh empat anak
tangga. Pada sebelah barat tangga terdapat sebuah palinggih bernama Ratu Nyoman Sakti
Pengadangan, yang memiliki batu alam pada bagian puncaknya. Pada halaman utama
dari Pura Semau terdapat beberapa palinggih,
yang pada awalnya adalah berupa tahta batu
yang kemudian dipugar pada tahun 1976. Saat
ini, palinggih yang telah dipugar pada bagian
atasnya diletakkan batu alam yang merupakan
bagian kemuncak dari bebaturan sebelumnya.
Terdapat pula sebuah gedong palinggih yang
difungsikan untuk memuliakan Dewi Danuh
di Danau Tamblingan. Bangunan utama
disebut sebagai Palinggih Gede yang terletak
di sebelah utara pada jajaran palinggih
Gambar 2. Pelinggih utama di
Pura Pucak Luhur Semau.
paling timur menghadap ke selatan, sebagai
pemuliaan terhadap Ida Bhatara Luhur Pucak
Semau. Terdapat pula palinggih Ida Bhatara Pucak Bukit Adeng, Ida Bhatara Pucak
Sangkur, Ida Bhatara Pucak Sengayang dan Ida Bhatara Pucak Kedaton.
Halaman tengah pura ini terdapat beberapa palinggih yang merupakan pesimpangan
dari Ida Bhatara Tamblingan, Ida Bhatara Besikalung, Ida Bhatara Pucak Petali, Ida
Bhatara Luhur Batukaru dan Ida Bhatara Luhur Tambawaras.
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4. Pura Puseh Desa Babahan, Pura Pekandelan, Pura Bedugul
1. Nama Situs
: Pura Puseh dan Pura Desa Babahan
2. Kode Situs
:
3. Dukuh/Dusun/Kampung
: Babahan Tengah
4. Desa/Kelurahan
: Babahan
5. Kecamatan
: Penebel
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif : Tabanan
7. Provinsi
: Bali
8. Tahun Penelitian
: 2013
9. Nomor Situs
:
10. Keletakan Geografis
:
11. Keletakan Astronomi
			
LS
: 8° 24’ 05.8”
			
BT
: 115° 08’ 52.8”
12. Ketinggian (dpl)
: 469 mdpl
13. Periodisasi
: tradisi megalitik
1. Pura Puseh Desa Babahan
Pada Pura Puseh Desa Babahan terdapat beberapa tinggalan arkeologi yang
merupakan tahta batu atau bebaturan, yang telah dipugar dan selesai pada
tahun 1966. Pada bangunan yang telah direnovasi masih diletakkan batu alam
berbentuk pipih sebagai sandaran dan batu alam sebagai arcanam pada beberapa
palinggih. Batu-batu tersebut merupakan bagian kemuncak dari bebaturan yang
ada sebelumnya. Beberapa bangunan yang cukup
banyak memiliki tinggalan arkeologi adalah
sebagai berikut.
a. Palinggih Pesimpangan Sad Kahyangan Jagad
Bali
Pada bangunan ini terdapat tiga buah lingga
yoni, dua buah arca ganesha, tiga fragmen arca,
dan beberapa buah batu pipih sebagai sandaran.
Bangunan ini dibagi menjadi enam buah singgasana
atau ruang. Tiga buah lingga yoni yang terdapat
pada bangunan ini dilengkapi dengan jaladwara.
Lingga yoni ini pada saat upacara besar dibasuh
Gambar 3. Lingga Yoni pada
dengan air, kemudian air ini digunakan sebagai air
Pelinggih Pesimpangan
suci yang dibagikan kepada masyarakat.
Sad Khayangan Jagad Bali
Satu diantara lingga yoni, bagian yoninya memiliki
Pura Puseh Desa Babahan.
ukuran panjang 51 cm, lebar 50 cm, tebal 10 cm,
panjang cerat 28 cm, lebar 16 cm, panjang saluran air 38 cm dan lebar 3 cm.
Dua buah arca Ganesha terbuat dari batu basal. Kedua arca dalam keadaan
aus, arca Ganesha 1 hanya dapat diamati pada bagian perut yang dipahatkan buncit,
sedangkan tangan patah, muka aus, kaki aus, stelanya aus. Duduk di atas lapik
berbentuk persegi. Ukuran arca, tinggi 27 cm, lebar 18,5 cm, dan tebal 18,5 cm.
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Arca Ganesha 2, duduk diatas bantalan berbentuk persegi, sikap wirasana,
di belakang arca terdapat stela dengan sisi sejajar dan puncak yang membulat,
upawita berupa ular, bertangan empat, kedua tangan kanan depan dan belakang
patah. Atribut yang dapat diamati lagi adalah, tangan kiri depan memegang
mangkok, dan tangan kiri belakang memegang aksamala. Mahkota berbentuk
seperti ketu, jamang terdiri dari manik-manik yang diapit dengan 2 pita polos.
Ukuran arca, tinggi 32 cm, lebar 19 cm, tebal 17 cm

Gambar 4. Lingga Yoni pada pelinggih
Ratu Gede Desa.

Gambar 5. Pelinggih utama di
Pura Pekandelan.

b. Palinggih Ratu Gede Desa
Pada palinggih Ratu Gede Desa terdapat tiga buah lingga, tiga buah lingga kembar,
sebuah batu alam, dan beberapa buah batu pipih yang menjadi pembagi ruang.
Lingga kembar diletakkan di depan dari masing-masing lingga.
c. Palinggih Ratu Pande
Terdapat dua buah lingga dan sebuah fragmen pada palinggih ini.
d. Palinggih Sang Hyang Ananta Boga.
2. Pura Pekandelan
Pura ini terletak di sisi luar dari halaman Pura Puseh Desa, namun masih berhubungan
dengan Pura Pekandelan. Di pura ini terdapat tiga batu alam ukuran besar yang
diletakkan diatas sebuah palinggih, awalnya palinggih di pura ini juga berupa
bebaturan yang kemudian dipugar. Pada piyasan di pura ini juga terdapat sebuah batu
alam berbentuk lingga yang disucikan
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Di Pura Desa yang letaknya di jaba tengah
dari pura ini terdapat beberapa bangunan
yaitu Bale Agung, Palinggih Rambut
Sedana, pewaregan suci dan jineng atau
lumbung. Pada Palinggih Rambut Sedana
juga terdapat batu alam sebagai prasadam.
Sama seperti palinggih lainnya, Palinggih
Rambut Sedana pada awalnya adalah
bebaturan yang kemudian dipugar menjadi
palinggih berbahan padas.
Gambar 6. Pelinggih Pura Bedugul.

3. Pura Bedugul
Pura ini terletak pada halaman tengah Pura Puseh Desa Babahan, dibatasi oleh
penyengker atau tembok pembatas kecil dengan Pura Desa. Pada Pura Bedugul
terdapat tiga buah bangunan yaitu Palinggih Temuku Aya, Gedong Temuku Aya, dan
Piasan. Di pura ini masyarakat melakukan aktivitas keagamaan yang berkaitan dengan
pertanian dari awal menanam padi hingga panen.
5. Pura Luhur Pakerisan Beji Agung
1. Nama Situs
2. Kode Situs
3. Dukuh/Dusun/Kampung
4. Desa/Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7. Provinsi
8. Tahun Penelitian
9. Nomor Situs
10. Keletakan Geografis
11. Keletakan Astronomi
			
LS
			
BT
12. Ketinggian (dpl)
13. Periodisasi

Gambar 7. Halaman utama Pura Luhur
Pakerisan Beji Agung.
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pura Luhur Pakerisan Beji Agung

:
:
:
:

8° 24’ 00.1”
115° 08’ 46.3”
441 mdpl
tradisi megalitik

Babahan Tengah
Babahan
Penebel
Tabanan
Bali
2013

Pura Luhur Pakerisan Beji Agung
terletak pada tepi Sungai Yeh Ho, dengan
beberapa vegetasi di sekitarnya seperti
pohon bambu, pohon jati, pohon cempaka,
pohon kresek, dan lain-lain. Pura ini terbagi
menjadi tiga halaman yaitu utama mandala,
madya mandala, dan nista mandala.
Palinggih yang terletak pada utama mandala
tersebut antara lain sebagai berikut.
a. Palinggih Gangga
b. Pengayatan Gunung Watukaru dan Danau
Tamblingan

c.
d.
e.
f.
g.
h.

Palinggih Wisnu
Palinggih Ida Rsi
Palinggih Pekendungan dan Tanah Lot
Palinggih Segara Gunung
Bale Pemayasan
Pewaregan suci
Fungsi pura ini adalah tempat untuk penyucian dari Ida Bhatara di Luhur Batukaru,
upacara piodalan jatuh pada Tumpek Kuningan (Saniscara Kliwon Kuningan). Terdapat
mata air yang berada di bagian hulu atau sisi utara dari pura ini. Hal inilah yang
menyebabkan pura ini disebut sebagai beji agung.
Di luar ketiga mandala dari Pura Beji Agung, terdapat beberapa palinggih
diantaranya sebagai berikut.
1. Palinggih Ratu Nyoman, yang difungsikan sebagai penjaga. Pada palinggih ini terdapat
dua buah pohon besar yang disucikan. Tinggalan arkeologinya berupa bebaturan, batu
alam sebagai arcanam
2. Palinggih Ratu Wayan Malen, yang difungsikan untuk memohon kebijaksanaan dan
kesehatan. Di sini terdapat batu besar yang disucikan
3. Palinggih Ratu Sedahan, yang difungsikan untuk memohon kesuburan untuk pertanian.
Pada saat ngusaba, dimohon air suci sebagai tirta pemarisudha. Tinggalan berupa
sebuah batu alam besar yang berada diatas susunan tahta batu lainnya
4. Palinggih Ratu Nyoman Pengadangan, yang difungsikan untuk permohonan taksu,
balih-balihan, perdagangan, dan pengobatan. Tinggalan berupa tahta batu dengan
sandaran berbentuk batu pipih pada sisi belakang dan samping kanan kiri. Sebuah
pohon besar yang disucikan, yang disebut sebagai pohon nyantuh.
6. Pura Subak Bangkiang Sidem
1. Nama Situs
2. Kode Situs
3. Dukuh/Dusun/Kampung
4. Desa/Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7. Provinsi
8. Tahun Penelitian
9. Nomor Situs
10. Keletakan Geografis
11. Keletakan Astronomi
		
LS
		
BT
12. Ketinggian (dpl)
13. Periodisasi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pura Suba Bangkiang Sidem

:
:
:
:

8° 22’ 24.88”
115° 8’ 41.214”
14 mdpl
tradisi megalitik

Utu
Babahan
Penebel
Tabanan
Bali
2013

Pura ini terletak diantara persawahan, lokasinya di Subak Bangkiang Sidem, dengan
Sungai Ho pada sisi baratnya. Terdiri dari dua halaman, halaman pertama atau jaba
tengah dan halaman kedua atau jeroan. Pada halaman pertama terdapat Bale Gong dan
Pewaregan. Pada sisi belakang bale gong terdapat palinggih Temuku Aya dan Bedugul.
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Palinggih Temuku Aya berupa
bebaturan dengan dua tingkatan
berjumlah delapan buah batu alam
berbentuk bulat dan dua buah batu pipih
pada bagian atasnya. Palinggih Temuku
Aya berukuran panjang 137 cm, lebar
154 cm, tinggi 78 cm. Palinggih
Bedugul berbentuk piyasan kecil.
Pada upacara ngusaba nini dihaturkan
suwinih, yaitu haturan berupa padi.
Kedua palinggih yang terletak pada
satu halaman ini dibatasi oleh pagar
Gambar 8. Pelinggih utama di
hidup dengan halaman lainnya.
Pura Subak Bangkiang Sidem
Pada sisi bagian belakang
pewaregan terdapat palinggih Ratu Nyoman, berupa susunan batu alam (bebaturan) dua
tingkat yang pada bagian puncaknya berupa batu alam. Palinggih Ratu Nyoman memiliki
ukuran panjang 184 cm, lebar 189 cm, dan tinggi 51 cm.
Halaman kedua atau jeroan terdapat empat palinggih yang disucikan.
1. Palinggih Ageng : palinggih ini merupakan bebaturan dua tingkat, pada kemuncaknya
terdapat kursi batu dengan batu pipih sebagai sandaran dan pegangan pada sisi kanan
kirinya, dan terdapat fragmen lingga di atasnya. Palinggih ini memiliki ukuran panjang
345 cm, lebar 288 cm, tinggi 124 cm.
2. Taksu Agung : palinggih ini juga merupakan bebaturan dua tingkat berjajar dengan
Palinggih Ageng, berupa batu alam pada bagian sandaran dan pegangan berupa
beberapa batu pipih. Palinggih ini memiliki ukuran panjang 160 cm, lebar 126 cm,
tinggi 92 cm
3. Palinggih Manik Galih: palinggih ini berada pada sisi kiri pintu masuk ke halaman
jeroan juga merupakan bebaturan dua tingkat, berada di bawah pohon, berupa batu
alam, dan batu pipih pada sandaran dan pegangannya. Palinggih ini memiliki ukuran
panjang 126 cm, lebar 132 cm, tinggi 72 cm
4. Palinggih Sedahan : palinggih ini berada sejajar dengan Palinggih Manik Galih,
juga merupakan bebaturan dengan batu alam dan batu pipih pada sandaran dan
pegangannya. Palinggih ini memiliki ukuran panjang 164 cm, lebar 154 cm, tinggi 72
cm. Pada palinggih ini masyarakat menghaturkan sarin tahun yaitu berupa beras, padi
atau uang
Pura Pajenengan Bangkiang Sidem difungsikan sebagai tempat untuk memuja Tuhan
dalam manifestasi sebagai Dewa Siwa. Berkaitan dengan aktivitas pertanian, masyarakat
melakukan permohonan khusus jika terjadi bencana berupa hama di persawahan dan
binatang yang sakit.
7. Pura Pajenengan Duwuran Kaja (Payogan Ida Rsi Pitamaha)
1. Nama Situs
: Pura Pajenengan Duwuran Kaja
2. Kode Situs
:
3. Dukuh/Dusun/Kampung
: Utu
4. Desa/Kelurahan
: Babahan
5. Kecamatan
: Penebel
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6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7. Provinsi
8. Tahun Penelitian
9. Nomor Situs
10. Keletakan Geografis
11. Keletakan Astronomi
			
LS
			
BT
			
Ketinggian (dpl)
12. Periodisasi

:
:
:
:
:

Tabanan
Bali
2013

:
:
:
:

8° 22’ 23.476”
115° 8’ 39.34”
578 mdpl
tradisi megalitik

Pura Pajenengan Duwuran Kaja
berada 75 meter ke arah utara dari
Pura Pajenengan Bangkiang Sidem,
berada di sebuah gundukan tanah yang
cukup tinggi dengan hutan kecil di
sekelilingnya dan persawahan. Pura
ini terdiri dari sebuah halaman, namun
secara tidak langsung halaman ini dibagi
atas dua bagian, bagian yang lebih suci
ditandai dengan halaman yang lebih
tinggi. Bangunan utama pada pura ini
adalah Palinggih Ageng, yang dipuja di
Gambar 9. Pelinggih utama di
Pura Pajenengan Duwuran Kaja.
palinggih ini adalah manifestasi Tuhan
dalam perwujudan Dewa Siwa. Fungsi
pura ini bagi aspek kemasyarakatan adalah permohonan kemakmuran dan kesehatan.
Bentuk bangunan utama berupa bebaturan dengan batu alam dan batu pipih pada sandaran
dan pegangannya. Bebaturan Palinggih Ageng memiliki ukuran panjang 200 cm, lebar
250 cm, tinggi 85 cm. Sebuah palinggih lainnya adalah Palinggih Rencang, yang diyakini
merupakan pengiring dari Palinggih Ageng. Bentuknya bebaturan dengan beberapa batu
tegak dan batu pipih pada sandaran dan pegangannya, memiliki ukuran panjang 146 cm,
lebar 149 cm, tinggi 80 cm
8. Pura Beji Pajenengan Duwuran Kaja
1. Nama Situs
: Pura Beji Pajenengan Duwur Kaja
2. Kode Situs
:
3. Dukuh/Dusun/Kampung
: Utu
4. Desa/Kelurahan
: Babahan
5. Kecamatan
: Penebel
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif : Tabanan
7. Provinsi
: Bali
8. Tahun Penelitian
: 2013
9. Nomor Situs
:
10. Keletakan Geografis
:
11. Keletakan Astronomi
			
LS
: 8° 22’ 24.593”
			
BT
: 115° 8’ 33.033”
31

12. Ketinggian (dpl)
13. Periodisasi

:
:

559 mdpl
tradisi megalitik

Pura ini berupa tahta batu dua tingkat, merupakan tempat pesucian dari pura
Pajenengan Duwuran Kaja sebelum upacara piodalan dimulai, Ida Sasuhunan melakukan
penyucian di pura beji ini. Sumber airnya berupa rembesan yang cukup besar.

Gambar 10. Pelinggih di
Pura Beji Pajenengan Duwuran Kaja.

9. Pura Luhur Besi Kalung ( Kahyangan Jagad Luhur Besi kalung)
1. Nama Situs
: Pura Luhur Besi Kalung
2. Kode Situs
:
3. Dukuh/Dusun/Kampung
: Utu
4. Desa/Kelurahan
: Babahan
5. Kecamatan
: Penebel
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif : Tabanan
7. Provinsi
: Bali
8. Tahun Penelitian
: 2013
9. Nomor Situs
:
10. Keletakan Geografis
:
11. Keletakan Astronomi
			
LS
: 8° 22’ 37.077”
			
BT
: 115° 8’ 35.762”
12. Ketinggian (dpl)
: 548 mdpl
13. Periodisasi
: tradisi megalitik
Pura Luhur Besi Kalung berlokasi di Banjar Utu, Desa Babahan, Kecamatan
Penebel pada sebuah areal hutan lindung, merupakan puncak sebuah bukit. Halaman luar,
terdapat beberapa palinggih, salah satunya adalah Palinggih Ratu Nyoman. Palinggih
utama berada pada halaman jeroan. Palinggih utama disebut sebagai Palinggih Ageng
berupa bebaturan tiga tingkat, menghadap ke arah selatan dengan lingga pada puncaknya
dan beberapa batu alam. Lingga ini berhiaskan bulatan-bulatan menyerupai rantai pada
bagian bulatannya. Hal inilah yang menjadi awal penyebutan pura ini sebagai Pura Besi
Kalung. Palinggih ini merupakan tempat pemujaan manisfestasi Tuhan sebagai Siwa
Geni Pasupati. Pengempon pura ini adalah lima banjar adat yang ada di Kecamatan
Penebel, selain itu enam belas subak juga menjadi penyiwi utama di pura ini. Aktivitas
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keagamaan yang berkaitan dengan pertanian dilakukan oleh seluruh subak di Pura Besi
Kalung, upacara itu diantaranya adalah magpag toya, nangluk merana, dan upacara
tertentu bila terjadi suatu bencana hama di persawahan.

Gambar 11. Pelinggih utama di
Pura Luhur Besi Kalung.

10. Pura Beji Kangin Luhur Besi kalung
1.
Nama Situs
:
2.
Kode Situs
:
3.
Dukuh/Dusun/Kampung
:
4.
Desa/Kelurahan
:
5.
Kecamatan
:
6.
Kabupaten/Kotamadya/Kotif :
7.
Provinsi
:
8.
Tahun Penelitian
:
9.
Nomor Situs
:
10. Keletakan Geografis
:
11. Keletakan Astronomi
		
LS
:
		
BT
:
12. Ketinggian (dpl)
:
13. Periodisasi
:
Lokasi Pura Beji ke arah timur
dari Pura Luhur Besi Kalung, tepatnya
di tepi barat Sungai Ho. Lokasinya
merupakan sebuah kaki perbukitan yang
ditumbuhi hutan lindung Alas Kekeran
Pura Luhur Besi Kalung. Vegetasinya
berupa pohon kayu hutan seperti pohon
raksamala, pohon bambu, pohon pule,
pohon majagahu, pohon cempaka, pohon
nangka, dan lain-lain. Mata airnya berupa
rembesan air cukup besar yang dialirkan
ke sebuah kolam, digunakan untuk air
suci saat upacara di Pura Luhur Besi

Pura Beji Kangin Luhur Besi Kalung
Utu
Babahan
Penebel
Tabanan
Bali
2013

8° 22’ 37.077”
115° 8’ 35.762”
548 mdpl
tradisi megalitik

Gambar 12. Pura Beji Kangin Luhur
Besi Kalung
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Kalung. Palinggih utama berbentuk tahta batu, dimana saat ini telah direnovasi. Pada
bagian kemuncaknya terdapat batu alam sebagai arcanam. Terdapat pula sebuah pohon
pule besar yang disucikan dengan penanda sebuah batu di bawahnya.
11. Pura Pengulun Temuku Aya
1.
Nama Situs
2.
Kode Situs
3.
Dukuh/Dusun/Kampung
4.
Desa/Kelurahan
5.
Kecamatan
6.
Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7.
Provinsi
8.
Tahun Penelitian
9.
Nomor Situs
10. Keletakan Geografis
11. Keletakan Astronomi
		 LS
		 BT
12. Ketinggian (dpl)
13. Periodisasi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pura Pengulun Temuku Aya
Soka
Senganan
Penebel
Tabanan
Bali
2013

tradisi megalitik

1. Pura Pengulun Temuku Aya
Pura ini berada di bawah jembatan Senganan-Jatiluwih, di tepian Sungai Ho. Pura ini
dapat dicapai dengan menuruni jalan setapak kecil di ujung timur jembatan ke selatan.
Pada pura ini terdapat palinggih dengan batu alam sebagai arcanam.
2. Campuan Gunung Sari
Campuan Gunung Sari merupakan pertemuan dua sungai, berada di sisi utara dari
jembatan Senganan-Jatiluwih. Pada campuan ini ada sebuah tahta batu yang sudah
direnovasi.

Gambar 13. Pura
Pengulun Temuku Aya.
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Gambar 14. Pelinggih di
Campuhan Gunung Sari

Tinggalan Arkeologi Desa Penebel, Kecamatan Penebel
1. Pura Beji Naga Gombang (Pura Taman Beji)
1. Nama Situs
: Pura Beji Naga Gombang
2. Kode Situs
:
3. Dukuh/Dusun/Kampung
: Dukuh
4. Desa/Kelurahan
: Penebel
5. Kecamatan
: Penebel
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif : Tabanan
7. Provinsi
: Bali
8. Tahun Penelitian
: 2013
9. Nomor Situs
:
10. Keletakan Geografis
:
11. Keletakan Astronomi
		
LS
: 8° 24’ 51.778”
		
BT
: 115° 9’ 5.12”
12. Ketinggian (dpl)
: 458 mdpl
Periodisasi
: tradisi megalitik
Pura Beji ini berada di tepi barat dari Sungai Yeh Empas, batas barat dan utaranya
adalah persawahan masyarakat, terdiri atas dua halaman yaitu jaba dan jeroan. Di halaman
jeroan, daerah yang lebih suci ditandai dengan letak halaman yang lebih tinggi. Di pura ini
terdapat dua mata air, satu mata air berada di tengah-tengah halaman utama pura di bawah
pohon kampuak yang disucikan, satu berada di luar halaman utama tepatnya di sudut
timur laut dari pura. Dua buah mata air yang cukup besar, saat ini telah dimanfaatkan
oleh masyarakat Banjar Dukuh untuk memenuhi konsumsi setiap hari. Di pura ini
terdapat tinggalan arkeologi yang cukup menarik, yaitu berupa sebuah tajak perunggu
yang disimpan di bagian atas dari bangunan piyasan. Tajak ini awalnya ditemukan di
persawahan Pan Munra yang kemudian disucikan di Pura Beji Naga Gombang. Keadaan
tajak saat ini sangat terawat. Panjang 12, tinggi 12, tebal pangkal 2 cm, tebal tajaman 0,3
cm.

Gambar 15. Pura Naga Gombang, pintu masuk.

Gambar 16. Tajak perunggu di
Pura Beji Naga Gombang.
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Palinggih utamanya saat ini adalah sebuah palinggih berbentuk padmasana,
yang disebut sebagai Palinggih Beji, yang awalnya adalah tahta batu yang kemudian
direnovasi. Bangunan lainnya adalah pesimpangan Danau Tamblingan, pesimpangan
Luhur Pakendungan dan pesimpangan Gunung Watukaru. Pura Beji ini berkaitan dengan
upacara penyucian dari pura Tri Kahyangan, pura paibon, dan kegiatan keagamaan
lainnya. Desa-desa yang melakukan pesucian di pura ini adalah Banjar Dukuh, Banjar
Gunung, Pura Dalem Gunung, Dang Kahyangan Kubon Tungguh.
2. Pura Batur
1. Nama Situs
2. Kode Situs
3. Dukuh/Dusun/Kampung
4. Desa/Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7. Provinsi
8. Tahun Penelitian
9. Nomor Situs
10. Keletakan Geografis
11. Keletakan Astronomi
		
LS
		
BT
12. Ketinggian (dpl)
		
Periodisasi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pura Batur

:
:
:
:

8° 24’ 40.776”
115° 9’ 13.841”
14 mdpl
tradisi megalitik

Gunung
Penebel
Penebel
Tabanan
Bali
2013

Pura Batur ini terdiri dari 2 halaman, yaitu jaba
tengah dan jeroan. Tinggalan arkeologi terdapat pada
halaman jeroan pada sebuah palinggih paling selatan
dan palinggih padmasana. Pada palinggih paling
selatan, terdapat sebuah batu yang menyerupai umpak
bangunan dan di bagian atasnya berlubang dengan
kedalaman 5 cm, diameter 15 cm, tinggi batu 75 cm,
diameter bagian atas 80 cm, diameter bawah 105 cm.
batu ini pengerjaannya sangat kasar.
Sebuah lingga juga ditemukan di pura ini,
diletakkan pada sebuah palinggih berbentuk padmasana.
Ukuran lingga tinggi 25 cm, tinggi bagian bulatan 9
cm, diameter bagian bulatan 22 cm, tinggi bagian segi
delapan 10 cm, lebar bagian segi delapan 15 cm, tinggi
Gambar 17. Padmasana di
segi empat 6 cm, lebar segi emat 17 cm. Lingga ini
Pura Batur Br. Gunung sebagai
dibuat dari batu padas diberi lapis bajralepa, hal ini
pelinggih tempat diletakkannya
terlihat pada bagian atas dari lingga. Sedangkan pada
lingga.
bagian segi delapan dan segi empat lapisan tersebut
telah aus. Lingga ini awalnya ditempatkan pada sebuah bebaturan yang kemudian
direnovasi menjadi sebuah padmasana, palinggih ini disebut Pesimpangan Pura Luhur
Lempuyang.
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3. Pancoran Dedari
1. Nama Situs
2. Kode Situs
3. Dukuh/Dusun/Kampung
4. Desa/Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7. Provinsi
8. Tahun Penelitian
9. Nomor Situs
10. Keletakan Geografis
11. Keletakan Astronomi
		
LS
		
BT
12. Ketinggian (dpl)
Periodisasi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pancoran Dedari

:
:
:
:

8° 25’ 3.907”
115° 8’ 24 .436”
433 mdpl
tradisi megalitik

Penebel Kaja
Penebel
Penebel
Tabanan
Bali
2013

Pancuran ini berada di tepi jalan raya Penebel-Mangesta di sebelah selatan saluran
irigasi. Di sebelah pancuran ini terdapat aliran air yang cukup deras. Mata air untuk
pancuran ini akan kering pada sasih kelima, dan mengalir kembali pada sasih kewulu.
Masyarakat memanfaatkannya untuk semua keperluan upacara terutama saat upacara
kematian (toya panembak).
4. Pura Puseh Desa Pakraman Karadan
1. Nama Situs
:
2. Kode Situs
:
3. Dukuh/Dusun/Kampung
:
4. Desa/Kelurahan
:
5. Kecamatan
:
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif :
7. Provinsi
:
8. Tahun Penelitian
:
9. Nomor Situs
:
10. Keletakan Geografis
:
11. Keletakan Astronomi
		
LS
:
		
BT
:
12. Ketinggian (dpl)
:
		
Periodisasi
:

Pura Puseh Desa Pakraman Karadan
Karadan
Penebel
Penebel
Tabanan
Bali
2013

8° 25’ 20.458”
115° 8’ 56.931”
442 mdpl
tradisi megalitik

Pura ini terletak di tengah-tengah pemukiman warga, tepatnya di pinggir jalan
raya dari Dusun Karadan menuju Dusun Dukuh. Pura Puseh ini terdiri dari dua halaman,
di halaman jaba terdapat palinggih Bale Agung dan Gedong Penyimpenan, gedong ini
dimanfaatkan untuk menyimpan pratima-pratima dari Pura Puseh, Pura Desa, dan Pura
Dalem. Halaman jeroan merupakan area Pura Puseh, di sini terdapat sebuah bangunan
bebaturan yang sudah direnovasi, merupakan palinggih utama dari pura ini yang disebut
dengan Palinggih Ratu Gede Puseh yang pada bagian atasnya terdapat batu pipih sebagai
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arcanam. Palinggih Pengenter terdapat pada halaman jaba, berupa sebuah batu alam
dengan ukuran yang cukup besar.

Gambar 18. Tinggalan yang terdapat di Pura Puseh Desa Pekraman
Karadan, berupa arca Buddha Amogasidhi, keramik, dan batu alam

Selain bebaturan, di pura ini disimpan sebuah arca budha dengan bahan perunggu.
Archa Buddha ini dengan posisi tangan kanan abhayamudra, rambut keriting seperti
rumah siput, mata aus, hidung mancung, bibir tipis tersenyum. Sikapnya berdiri, kaki
lengkap, tampak memakai pakaian ditandai dengan sebuah jubah tipis yang diletakkan
di tangan kiri. Jubah ini sedikit patah pada bagian ujungnya. Berdasarkan mudranya arca
ini dapat diketahui adalah arca Dhyani Buddha Amogasidhi. Ukuran arca tinggi 1,5 cm,
lebar 4,5 cm, tebal 1,5 cm.
Tinggalan lainnya adalah berupa keramik, yaitu dua buah mangkuk keramik,
sebuah paso keramik, sebuah cepuk lengkap dengan tutup.
1. Cepuk keramik: tinggi 4 cm, diameter 9 cm, memiliki 8 sudut atau oktagonal
2. Mangkuk keramik: tinggi 6,3 cm. diameter 20cm
3. Mangkuk keramik : tinggi 5 cm, diameter 18 cm. Mangkuk ini sedikit bagiannya
patah
4. Periuk keramik: tinggi 9 cm, diameter 28 cm
5. Pura Beji Tri Kahyangan Karadan
1. Nama Situs
:
2. Kode Situs
:
3. Dukuh/Dusun/Kampung
:
4. Desa/Kelurahan
:
5. Kecamatan
:
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif :
7. Provinsi
:
8. Tahun Penelitian
:
9. Nomor Situs
:
10. Keletakan Geografis
:
11. Keletakan Astronomi
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Pura Beji Tri Kahyangan Karadan
Karadan
Penebel
Penebel
Tabanan
Bali
2013

		
		
		
		

LS
BT
Ketinggian (dpl)
Periodisasi

:
:
:
:

8° 25’ 29.889”
115° 9’ 2.23”
425 mdpl
tradisi megalitik

Pura Beji ini berada di sisi timur jembatan Sungai Yeh Empas. Di sisi timurnya
adalah Subak Bengkel, di sisi baratnya Subak Karadan. Beji ini dimanfaatkan untuk
mengambil air suci saat upacara di Tri Kahyangan di dusun Karadan dan kegiatan
keagamaan masyarakat di banjar atau Dusun Karadan, kecuali kegiatan upacara ngaben
tidak diperkenankan untuk mengambil air di sini. Mata airnya merupakan air rembesan,
yang kemudian ditampung dan dialirkan menjadi sebuah pancoran kecil. Palinggih beji
ini pada awalnya adalah sebuah bebaturan, yang kemudian direnovasi untuk keamanan
pura, dimana pura ini terletak pada sisi sebuah sungai yang rentan terhadap banjir.
6. Pura Puseh Sunantaya ( Pura Luhur Kawuh Sunantaya)
1. Nama Situs
: Pura Puseh Sunantaya
				 (Pura Luhur Kawuh Sunantaya)
2. Kode Situs
:
3. Dukuh/Dusun/Kampung
: Sunantaya
4. Desa/Kelurahan
: Penebel
5. Kecamatan
: Penebel
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif : Tabanan
7. Provinsi
: Bali
8. Tahun Penelitian
: 2013
9. Nomor Situs
:
10. Keletakan Geografis
:
11. Keletakan Astronomi
		
LS
: 8° 25’ 10.51”
		
BT
: 115° 9’ 11.80”
12. Ketinggian (dpl)
: 14 mdpl
		
Periodisasi
: tradisi megalitik
Pura ini berada di tengah-tengah pemukiman penduduk, tepatnya di posisi pusat dari
Dusun Sunantaya. Pura ini disungsung oleh masyarakat Dusun Sunantaya, pengempon
utamanya adalah dari keturunan Arya Damar.

Gambar 19. Lingga Yoni
dalam keadaan pecah
dan aus

Gambar 20. Lingga Yoni
yang terdiri dari tribagha
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Pura dibagi atas tiga halaman, halaman tengah atau madya mandala terdapat 2
palinggih dengan batu besar di atasnya. Halaman utama atau jeroan terdapat cukup banyak
palinggih, dimana palinggih-palinggih ini awalnya adalah bebaturan yang sekarang telah
direnovasi. Palinggih-palinggih yang ada adalah Palinggih Puncak Kedaton berupa meru
tumpang pitu, pesimpangan Watukaru, Pesaren, Tretepan, Ratu Nyoman, Padmasana,
Ratu Wayan dan Bale Gaduh.
Pada palinggih Ratu Nyoman, pada bagian puncaknya terdapat sebuah arca dari
masa yang belakangan, sedangkan pada palinggih Ratu Wayan pada bagian kemuncaknya
terdapat batu alam sebagai arcanam. Palinggih Tretepan pada bagian kemuncaknya
terdapat beberapa batu alam sebagai arcanam, dan dibagi atas empat belas ruang terpisah.
Palinggih utama adalah palinggih Pasaren, dimana disimpan beberapa buah lingga, yoni,
kemuncak bangunan, dan beberapa buah arca baru yang
berkembang belakangan
1. Lingga Yoni: bagian lingganya terdiri dari tribagha.
Brahma Bagha berbentuk persegi, Wisnu Bagha
berbentuk oktagonal dan Siwa Bagha berbentuk
bulatan, sedangkan yoni berbentuk persegi. Ukuran
tinggi lingga keseluruhan 39 cm sedangkan yoninya
berukuran tinggi 39 cm, lebar 39 cm, tebal 39 cm
2. Lingga dengan lapik padma ganda di atas yoni.
Lingga telah pecah dan aus. Tinggi lingga 30 cm,
tinggi lapik 35 cm. Yoni, lebar 55 cm, tebal 56 cm,
tinggi 22 cm.
3. Lingga yang terdiri dari bagian Siwa Bagha saja
Gambar 21. Lingga yang
diletakkan
diatas kemuncak
sebanyak lima buah
bangunan
4. Lingga yang diletakkan di atas kemuncak bangunan,
dengan yoni dibawahnya. Ukuran yoni: panjang
cerat 29 cm, panjang badan 55 cm, lebar 56cm, tinggi 17 cm. Kemuncak bangunan:
tinggi 29 cm, lebar 38 cm, tebal 33 cm, kemuncak ini berbentuk kelopak bunga, dua
diantaranya pecah. Lingga, tinggi : 29 cm, lebar 16 cm, tebal 16 cm, tinggi bulatan 15
cm, diameter 9 cm.
Pura ini berkaitan dengan upacara nangluk merana yang dilakukan oleh masyarakat
Sunantaya. Sedangkan penyungsung pengarep, yaitu keturunan dari Arya Damar
memfungsikan pura ini untuk memohon tirta pemuput karya dan pemujaan leluhur.
Piodalan di pura ini jatuh pada Tumpek Kuningan.
7. Pura Batur Sunantaya
1. Nama Situs
2. Kode Situs
3. Dukuh/Dusun/Kampung
4. Desa/Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7. Provinsi
8. Tahun Penelitian
9. Nomor Situs
10. Keletakan Geografis
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:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pura Batur Sunantaya
Sunantaya
Penebel
Penebel
Tabanan
Bali
2013

11. Keletakan Astronomi
		
LS
		
BT
12. Ketinggian (dpl)
		
Periodisasi

:
:
:
:

8° 25’ 13.387
115° 9’ 21.097
451 mdpl

Pura ini berdekatan lokasinya dengan Pura Puseh, ke arah timur. Pura ini merupakan
pura sungsungan keluarga dari klan Arya Damar. Dalam catatan R. Goris, sebuah prasasti
penting pernah ada di pura ini, yang disebutnya sebagai Prasasti Sunantaya. Namun
hingga saat ini, prasasti yang dimaksud oleh R. Goris tidak dapat ditemukan di pura
ini. Selain informasi tentang adanya prasasti dalam catatan R. Goris, tidak ditemukan
tinggalan arkeologi lainnya.

Gambar 22. Palinggih Gedong di
Pura Batur Sunantaya

8. Pura Beji Kanginan Sunantaya
1. Nama Situs
2. Kode Situs
3. Dukuh/Dusun/Kampung
4. Desa/Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7. Provinsi
8. Tahun Penelitian
9. Nomor Situs
10. Keletakan Geografis
11. Keletakan Astronomi
		
LS
		
BT
12. Ketinggian (dpl)
		
Periodisasi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pura Beji Kanginan Sunantaya

:
:
:
:

8° 25’ 18.012”
115° 9’ 24.306”
446 mdpl

Sunantaya
Penebel
Penebel
Tabanan
Bali
2013
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Gambar 23. Mata air yang dialirkan ke
beberapa buah pancuran suci di
Pura Beji Kanginan Br. Sunantaya.

Pura ini terletak di sisi barat Sungai Yeh Munti, berdekatan dengan Pura Dalem
Sunantaya. Disini terdapat dua mata air yang dikelola untuk kepentingan masyarakat
Sunantaya Kaja dan Sunantaya Kelod. Ada beberapa buah pancuran di pura ini yang
digunakan untuk air suci. Sebuah pancuran yang berada dekat dengan tangga turun
menuju mata air, dimanfaatkan untuk sebagai tirta panembak.
9. Pura Puseh Bale Agung Penebel
1. Nama Situs
2. Kode Situs
3. Dukuh/Dusun/Kampung
4. Desa/Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7. Provinsi
8. Tahun Penelitian
9. Nomor Situs
10. Keletakan Geografis
11. Keletakan Astronomi
		
LS
		
BT
12. Ketinggian (dpl)
		
Periodisasi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pura Puseh Bale Agung Penebel

:
:
:
:

8° 25’ 18.012”
115° 8’ 45.0”
445 mdpl
tradisi megalitik

Penebel
Penebel
Penebel
Tabanan
Bali
2013

Lokasi pura ini di sisi timur jalan raya Penebel - Jatiluwih, pura ini disungsung
oleh dua banjar adat, yaitu Banjar Adat Panebel Kaja dan Banjar Adat Penebel Kelod.
Pura ini terdiri dari tiga halaman. Halaman tengahnya adalah Pura Bale Agung dengan
sebuah palinggih gedong. Pura Puseh terletak di jeroan. Pelinggah Puseh merupakan
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Gambar 24. Palinggih utama di Pura
Puseh Bale Agung Penebel.

palinggih utama, berbentuk bebaturan yang
telah diganti dengan bahan baru namun dengan
bentuk yang menyamai bentuk aslinya, pada
bagian atasnya terdapat dua buah yoni lengkap
dengan ceratnya. Di atas masing-masing yoni
ini diletakkan komponen bangunan, dan satu
buah lingga diletakkan diantara dua buah yoni.
Salah satu palinggih yaitu palinggih Kamulan
Desa, dibagi menjadi tiga ruang, di atasnya
terdapat batu alam sebagai arcanam.

Tinggalan Arkeologi Desa Mangesta, Kecamatan Penebel
1. Pura Puseh Bale Agung Yeh Panes Belulang
1. Nama Situs
: Pura Puseh Bale Agung Yeh Panes
2. Kode Situs
:
3. Dukuh/Dusun/Kampung
: Belulang
4. Desa/Kelurahan
: Mangesta
5. Kecamatan
: Penebel
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif : Tabanan
7. Provinsi
: Bali
8. Tahun Penelitian
: 2013
9. Nomor Situs
:
10. Keletakan Geografis
:
11. Keletakan Astronomi
		
LS
: 8° 22’ 05.8’’
		
BT
: 118° 17’ 36.0’’
12. Ketinggian (dpl)
: 14 mdpl
		
Periodisasi
: tradisi megalitik
Pura ini berada di tengah persawahan terdiri atas tiga halaman. Halaman terluar
dibatasi oleh pagar hidup berupa sebuah pohon besar yang disucikan dan sebuah balai
pertemuan terdapat disini. Pada halaman tengahnya terdapat bale agung, bangunan gelebeg
dan perantenan. Halaman jeroan sebagian besar adalah tahta batu yang telah dipugar pada
tahun 1984. Di pura ini masyarakat melaksanakan upacara pecaruan menggunakan sapi
setiap dua tahun sekali, saat hari raya Pangerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi.
Berkaitan dengan aktivitas pertanian, masyarakat melaksanakan upacara di pura ini
pada saat musim tanam, terutama setelah padi mulai berbulir. Pada saat itu masyarakat
meminta sarana upacara berupa minyak yang disebarkan di persawahan melului saluran
air atau andungan.
Tinggalan arkeologi di pura ini berada di palinggih utama pada halaman jeroan,
yaitu berupa sebuah arca Ganesha. Arca Ganesha memakai ketu sebagai mahkota, muka
telah aus, tangan kiri belakang patah, tangan kiri depan membawa mangkok. Tangan
kanan belakang patah, tangan kanan depan patah. Belalai mengarah ke kiri, ujung belalai
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berada di atas mangkok yang berada di tangan kiri
depan. Kaki aus, lapik aus, perut buncit. Sikap
duduk virasana. Arca Ganesha ini memiliki ukuran
tinggi keseluruhan 65 cm, lebar 30 cm, tebal 30 cm,
tinggi lapik 19 cm.
Tinggalan lainnya adalah lingga, yang
terdiri dari bulatannya saja yang ditempatkan
pada Palinggih Pesimpangan Pura Luhur Batu
Panes. Ukuran lingga, tingggi bulatannya 15 cm,
diameternya 10 cm. Ukuran lapik, lebar 20, tebal 20
tinggi 25.
Arca sederhana sebagai penjaga berada di sisi
kanan palinggih Hyang Ibu. Arca ini menyerupai
tokoh Malen dalam pewayangan Bali. Ukuran arca,
tinggi 72 cm, tebal 33 cm, lebar 34 cm. Arca ini
Gambar 25. Arca Genesha pada
dipahatkan sederhana. Posisi arca dalam keadaan
pelinggih utama di Pura Puseh Bale
jongkok, dimana kaki kirinya dilipat ke belakang.
Agung Yeh Panes Belulang dengan
hiasan ketu di atas kepala.
Lengan kanan menempel pada sisi badan bagian
kanan dengan pergelangan tangan yang patah, namun
tampak memegang suatu benda. Lengan kiri menempel pada sisi badan bagian kiri. Perut
buncit, kedua buah dada besar, bibir tebal dengan dua gigi yang tampak. Mata melotot,
dahi menonjol, pada telinga tampak hiasan dengan rambut yang dikuncir. Proporsi antara
badan, kaki dan kepala tampak tidak seimbang.
2. Pura Beji Ulun Suwi Belulang
1. Nama Situs
2. Kode Situs
3. Dukuh/Dusun/Kampung
4. Desa/Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7. Provinsi
8. Tahun Penelitian
9. Nomor Situs
10. Keletakan Geografis
11. Keletakan Astronomi
		
LS
		
BT
12. Ketinggian (dpl)
		
Periodisasi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pura Beji Ulun Suwi

:
:
:
:

8° 23’ 10.884”
115° 7’ 56.58”
618 mdpl
tradisi megalitik

Belulang
Mangesta
Penebel
Tabanan
Bali
2013

Posisi pura ini berada di sisi sebuah sungai kecil, dijangkau dengan menuruni
jurang yang cukup terjal. Sungai ini bernama Tukad Yeh Tampelan. Pura terbagi atas
dua halaman, halaman pertama terdapat sebuah pohon besar yang disucikan. Pohon ini
disebut sebagai pohon lateng ngiyu, yang di bawahnya terdapat batu besar. Sebuah kolam
suci juga terdapat di halaman ini.
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Halaman jeroan tertata dengan rapi,
di halaman ini terdapat lima buah palinggih,
empat diantaranya adalah tahta batu pada
awalnya namun saat ini telah direnovasi
dengan semen.
Palinggih Agung terdapat pada sisi
utara menghadap ke selatan di halaman pura,
berupa tahta batu dua tingkat dengan sebuah
batu besar. Palinggih Ratu Wayan berada
di sisi kanan palinggih utama, berupa tahta
batu dengan batu pipih di atasnya sebagai
Gambar 26. Palinggih di Beji Ulun Suwi
sandaran dan pegangan. Di sisi kiri palinggih
Belulang berupa bebaturan yang sudah
mendapatkan perbaikan pada bagian kaki.
utama adalah palinggih Penaringan. Terdapat
Dahulunya berupa bebaturan.
palinggih penyawangan Tamblingan yang
dibuat dari beton. Sisi timur halaman pura
adalah jejeran tiga buah bebaturan dua tingkat dengan batu pipih di atasnya. Ketiga
buah bebaturan ini adalah pesimpangan Batu Panes, pesimpangan Ratu Nyoman, dan
pesimpangan Luhur Pakendungan.
3. Pura Luhur Pucak Paselatan
1. Nama Situs
2. Kode Situs
3. Dukuh/Dusun/Kampung
4. Desa/Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7. Provinsi
8. Tahun Penelitian
9. Nomor Situs
10. Keletakan Geografis
11. Keletakan Astronomi
		
LS
		
BT
12. Ketinggian (dpl)
		
Periodisasi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pura Luhur Pucak Paselatan

:
:
:
:

8° 23’ 10.224”
115° 8’ 0.216”
624 mdpl
tradisi megalitik

Belulang
Mangesta
Penebel
Tabanan
Bali
2013

Pura ini berada di sebuah dataran tinggi menyerupai bukit. Di tepi jalan Dusun
Belulang, berada diantara pemukiman penduduk. Pura ini berada lebih tinggi dari Pura
Beji Ulun Suwi.
Pura ini terdiri dari tiga halaman, pada halaman jaba tengah terdapat bebaturan
yang disebut sebagai gegumuk. Di atas gegumuk ini terdapat beberapa buah batu pipih,
diyakini sebagai tempat moksa dari seorang suci. Setengah bagian dari gegumuk sudah
direnovasi dengan semen.
Pada halaman jeroan, terdapat tahta batu bagian tengah sisi utara halaman pura
sebagai palinggih utama. Palinggih ini telah direnovasi, tapi masih mempertahankan
bentuk aslinya, pada bagian kemuncaknya berupa menhir, namun menhir ini telah disemen
ke bagian dinding belakang dari bebaturan. Bebaturan berada di bawah pohon kresek.
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Sebuah batu berlubang berupa umpak bangunan dan kemuncak bangunan juga terdapat di
pura ini. Saat ini diletakkan di depan palinggih Ratu Wayan. Vegetasi utama adalah pohon
bambu tabah atau bambu hijau berbentuk bulat kecil yang disucikan. Pengemongnya
adalah masyarakat desa Pekraman Belulang.

Gambar 27. Pelinggih utama di Pura Luhur Pucak
Paselatan. Pelinggih sudah direnovasi dengan
masih mempertahankan bentuk aslinya.

4. Pura Siwa Paselatan
1. Nama Situs
2. Kode Situs
3. Dukuh/Dusun/Kampung
4. Desa/Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7. Provinsi
8. Tahun Penelitian
9. Nomor Situs
10. Keletakan Geografis
11. Keletakan Astronomi
		
LS
		
BT
12. Ketinggian (dpl)
		
Periodisasi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pura Siwa Paselatan

:
:
:
:

8° 23’ 31.61”
115° 8’ 11.54”
576 mdpl
tradisi megalitik

Belulang
Mangesta
Penebel
Tabanan
Bali
2013

Pura ini berada di sisi timur jalan Desa Belulang. Terdiri dari dua halaman. Halaman
jeroan terdapat palinggih Gedong Ratu Siwa, Gedong Dalem, palinggih pesimpangan
Luhur Pucak Paselatan, palinggih Ratu Wayan dan palinggih Ratu Nyoman. Tinggalan
arkeologi di pura ini adalah sebuah batu tegak yang cukup besar atau menhir yang
merupakan Palinggih Pesimpangan Pura Luhur Pucak Paselatan, palinggih ini berada
di sisi utara bagian tengah halaman pura. Pada awalnya palinggih ini berupa tahta batu
bebaturan, dimana batu besar berupa menhir tersebut adalah kemuncaknya. Setelah
dipugar, menhir diletakkan di sisi palinggih.
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Palinggih Ratu Siwa adalah tempat untuk memohon segala sarana pemuput upacara
dari warga Dadia Agung Pasek Gelgel Pegatepan sebagai pengemong utama, dan beberapa
warga di Desa Belulang dan masyarakat luar.
5. Pura Puseh Sari dan Pura Ulun Suwi Pakraman Piling
1. Nama Situs
: Pura Puseh Sari Desa Pakraman Piling
2. Kode Situs
:
3. Dukuh/Dusun/Kampung
: Piling
4. Desa/Kelurahan
: Mangesta
5. Kecamatan
: Penebel
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif : Tabanan
7. Provinsi
: Bali
8. Tahun Penelitian
: 2013
9. Nomor Situs
:
10. Keletakan Geografis
:
11. Keletakan Astronomi
		
LS
: 8° 23’ 33.872”
		
BT
: 115° 7’ 35.639”
12. Ketinggian (dpl)
: 601 mdpl
		
Periodisasi
: tradisi megalitik
Pura Puseh Sari
Dua buah tahta batu berada di sisi
kanan dan kiri pintu masuk ke halaman
pura, sandaran dan pegangannya berupa batu
pipih. Pada halaman tengah, terdapat dua
bebaturan yang dibuat dari batu pipih yang
berfungsi untuk pengayatan Pura Bale Agung
dan Subak Abian. Palinggih Subak Abian
difungsikan sebagai tempat untuk memohon
kesuburan oleh masyarakat yang memiliki
Gambar 28. Salah satu palinggih di
Pura Puseh Sari.
kebun atau sawah kering, terutama pada hari
raya tumpek wariga.
Halaman jeroan, palinggih berupa tahta batu dengan sandaran dan pegangan
berupa batu pipih, ada yang bertingkat dua, ada pula yang hanya satu tingkat berjumlah
9 buah. Palinggih utamanya berada di sisi timur, menghadap ke barat, di bawah sebuah
pohon besar. Palinggih utama ini berupa tahta batu dua tingkat dengan batu pipih sebagai
kemuncaknya. Di luar pagar pura, pada arah barat laut terdapat pula dua buah tahta batu.
Pura Ulun Suwi
Pura ini terdiri dari dua halaman. Pada halaman jeroan terdapat lima buah tahta
batu yang saat ini telah direnovasi, dengan tetap mempertahankan bentuk aslinya, pada
kemuncaknya masih menggunakan batu pipih sebagai sandaran dan pegangannya.
Berjejer dari arah barat ke timur. Tahta batu pada sisi paling barat merupakan tahta batu
dua tingkat dengan tiga ruang pada bagian kemuncaknya, terdapat pula sebuah lubang air
di atas tahta batu ini. Tahta batu lainnya bertingkat dua dan bertingkat tiga dengan dua
ruang di atasnya. Palinggih paling timur yang juga berupa tahta batu, adalah tahta batu
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paling kecil dengan satu ruang. Terdapat pula sebuah palinggih gedong meru bertumpang
tiga pada bagian tengah dari jejeran tahta batu.

Gambar 29. Pelinggih di Pura Ulun Suwi yang
masih mempertahankan bentuk aslinya.

6. Pura Ulun Yeh Pejan
1. Nama Situs
2. Kode Situs
3. Dukuh/Dusun/Kampung
4. Desa/Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7. Provinsi
8. Tahun Penelitian
9. Nomor Situs
10. Keletakan Geografis
11. Keletakan Astronomi
		
LS
		
BT
12. Ketinggian (dpl)
		
Periodisasi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pura Ulun Yeh Pejan

:
:
:
:

8° 23’ 39. 59”
115° 7’ 37.075”
589 mdpl
tradisi megalitik

Gambar 30. Pelinggih Pura Ulun Yeh Pejan yang
berupa tahta batu dengan batu tegak di atasnya.
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Piling
Mangesta
Penebel
Tabanan
Bali
2013

Pura ini berada diantara
persawahan, tepatnya di bagian tepi
sebuah pangkung atau saluran air
dalam ukuran kecil dengan halaman.
Halaman luar terdapat dua buah tahta
batu, satu buah dengan batu tegak atau
slab stone dua tingkat, satu buah tanpa
tingkatan. Halaman jeroan, terdapat
tahta batu dua tingkat dengan menhir
di atasnya. Bangunan tahta batu ini
telah mendapatkan sedikit renovasi
sehingga batuannya tampak rapi.

7. Pura Palungan di Piling (Sarkofagus)
1. Nama Situs
:
2. Kode Situs
:
3. Dukuh/Dusun/Kampung
:
4. Desa/Kelurahan
:
5. Kecamatan
:
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif :
7. Provinsi
:
8. Tahun Penelitian
:
9. Nomor Situs
:
10. Keletakan Geografis
:
11. Keletakan Astronomi
		
LS
:
		
BT
:
12. Ketinggian (dpl)
:
		
Periodisasi
:

Pura Palungan
Piling
Mangesta
Penebel
Tabanan
Bali
2013

8° 23’ 46.251”
115° 7’ 38.94”
582 mdpl
tradisi megalitik

Lokasi pura atau palinggih ini pada sisi jurang Yeh
Pejan. Tanah tempat sarkofagus ini berada adalah milik
Mandya yang saat ini bermukim di Desa Mangesta.
Pada palinggih ini terdapat sebuah sarkofagus,
yang merupakan bagian bawah dari sarkofagus,
dilengkapi dengan empat buah pegangan. Masyarakat
menyebutnya sebagai palungan, sehingga palinggih ini
disebut sebagai palinggih palungan. Palungan adalah
sebutan untuk wadah makanan babi. Sarkofagus ini
diletakkan di atas tumpukan batu, mengarah ke utara
selatan. Pada bagian lubang di tengah sarkofagus
terdapat air yang dipercaya tidak pernah habis oleh
masyarakat. Berkaitan dengan aktivitas pertanian,
masyarakat menggunakan sarkofagus ini sebagai
Gambar 31. Palinggih Palungan
tempat untuk upacara permohonan kesembuhan atas
yang berupa sarkofagus satu sisi.
ternak yang mengalami kesakitan, seperti babi dan
sapi. Sarkofagus ini memiliki panjang 145, lebar 108, tinggi 36 tebal 20.
8. Pura Puseh Batu Aya Paselatan
1. Nama Situs
2. Kode Situs
3. Dukuh/Dusun/Kampung
4. Desa/Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7. Provinsi
8. Tahun Penelitian
9. Nomor Situs
10. Keletakan Geografis
11. Keletakan Astronomi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pura Puseh Batu Aya Paselatan
Belulang
Mangesta
Penebel
Tabanan
Bali
2013
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LS
		
BT
12. Ketinggian (dpl)
		
Periodisasi

:
:
:
:

8° 23’ 43.525”
115° 8’ 21.375”
539 mdpl
tradisi megalitik

Pura ini berada di tengah persawahan, di sebuah jalan kecil menuju Dusun Piling.
Pura ini terdiri dari dua halaman, halaman jaba terdapat sebuah pesanekan. Antara
halaman utama dengan halaman luar dibatasi oleh pagar hidup berupa tanaman perdu.
Di halaman jeroan terdapat sebuah tahta batu yang cukup besar yang merupakan
palinggih utama di pura ini. Selain itu terdapat pula palinggih gedong dan piyasan. Di
atas tahta batu terdapat tinggalan arkeologi berupa dua buah lingga, satu buah lingga
yoni, arca nandi, dua buah komponen bangunan. Tinggalan ini diletakkan berjejer dari
barat ke timur.
1. Lingga 1: tinggi 30 cm, diameter 15 cm. Lingga ini diletakkan di atas komponen
bangunan, bahan andesit, kondisi utuh. Hanya berupa bagian bulatan saja, terdapat
hiasan berupa trinetra.
2. Lingga yoni: tinggi lingga 30 cm, diameter 18 cm. Yoni berbentuk segi empat lengkap
dengan ceratnya, diletakkan menghadap ke utara. Panjang 60 cm, lebar 60 cm, tebal
10 cm, panjang cerat 30, lebar cerat 19 cm. bahan andesit. Lingga diletakkan di atas
yoni yang terdiri dari segi delapan dan bulatan dengan hiasan garis pada lingganya.
3. Lingga 2: tinggi lingga 60 cm, diameter 32 cm. Lingga ini berdiri dengan posisi agak
miring ke kiri. Kondisi utuh, bahan andesit. Di samping lingga ini diletakkan arca
nandi
4. Arca nandi; panjang 44 cm. Bagian kepala arca ini hilang. Terdapat goresan ekor
nandi. Arca ini agak tertanam dalam tanah sehingga sulit untuk dideskripsikan dengan
baik, terutama untuk melihat kondisi keempat kaki nandi.
5. Komponen bangunan: komponen bangunan ini terdiri dari dua buah komponen.
Belum dapat dideskrispikan dengan baik karena komponen bangunan ini tertanam.

Gambar 32. Pelinggih di pura Puseh Batu Aye Paselatan berupa
Arca Nandi, lingga yoni dan beberapa buah lingga.

Tinggalan berupa dua buah lingga dan sebuah yoni difungsikan sebagai palinggih
dari Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Dewa Siwa yang lengkap dengan kendaraaannya,
Nandi. Dua buah kompenen bangunan difungsikan sebagai palinggih Sedahan Carik dan
palinggih Betari Sri Laksmi. Pura ini merupakan pesimpangan Pucak Petali dan Watu
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Karu saat melakukan pesiraman ke Pura Penaringan (yeh tabah), juga saat melakukan
peneduh nanggluk merana. Pura ini juga diyakini merupakan titik pertemuan empat arah
dari desa Mangesta. Penyiwi dari pura ini adalah pemaksan Luhur Batu Panes, Banjar
Belulang, Banjar Wangaye Betan dan Puri Kompyang
9. Pura Luhur Batu Panes
1. Nama Situs
2. Kode Situs
3. Dukuh/Dusun/Kampung
4. Desa/Kelurahan
5. Kecamatan
6.
7. Kabupaten/Kotamadya/Kotif
8. Provinsi
9. Tahun Penelitian
10. Nomor Situs
11. Keletakan Geografis
12. Keletakan Astronomi
		
LS
		
BT
13. Ketinggian (dpl)
14. Periodisasi

:
:
:
:
:

Pura Luhur Batu Panes

:
:
:
:
:

Tabanan
Bali
2013

:
:
:
:

8° 23’ 45.09”
115° 8’ 27.117”
513 mdpl
tradisi megalitik

Belulang
Mangesta
Penebel

Pura ini berada di sebuah dataran diantara persawahan. Pura ini tidak dilengkapi
pagar keliling. Pembatas antara halaman utama dan halaman tengah berupa sebuah kolam
yang secara tidak langsung dimanfaatkan sebagai daerah resapan. Pemedal utama dari
halaman utama menghadap ke arah barat laut. Palinggih utamanya berupa tahta batu,
yang saat ini telah direnovasi dengan semen namun tidak meninggalkan bentuk aslinya.
Menurut informasi dari pemangku, di atas bebaturan pada palinggih utama terdapat dua
buah lingga yang telah ditanam. Tinggalan arkeologi lainnya adalah berupa dua buah
tajak perunggu yang disucikan. Di pura ini dipuja manisfestasi Tuhan dalam bentuk Tri
Murti. Lingkungan di sekitar pura sebagian adalah hutan alami yang dijaga kelestariannya
untuk kelestarian vegetasi dan penahan air.

Gambar 33. Pelinggih utama di Pura Luhur Yeh Panes yang masih
mempertahankan bentuk aslinya walaupun sudah mendapatkan renovasi.
Dua buah tajak yang disimpan di Pura Luhur Yeh Panes.
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10. Pura Luhur Batur Sari
1.
Nama Situs
2.
Kode Situs
3.
Dukuh/Dusun/Kampung
4.
Desa/Kelurahan
5.
Kecamatan
6.
Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7.
Provinsi
8.
Tahun Penelitian
9.
Nomor Situs
10. Keletakan Geografis
11. Keletakan Astronomi
		
LS
		
BT
12. Ketinggian (dpl)
13. Periodisasi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pura Luhur Batur Sari

:
:
:
:

8° 23’ 43.123”
115° 8’ 28.642”
514 mdpl
tradisi megalitik

Belulang
Mangesta
Penebel
Tabanan
Bali
2013

Pura ini masih dalam satu komplek dengan Pura Luhur Batu Panes, berada di dataran
yang lebih tinggi tepatnya di sisi timur laut. Pura ini pun tanpa pembatas keliling, hanya
berupa pagar hidup saja. Bangunan utama berupa tahta batu dua tingkat, dengan sebuah
batu besar pada bagian atasnya. Tahta batu ini telah mendapatkan renovasi dengan semen.
Sebuah tangga dibuat mengelilingi bangunan utama, merupakan jalan saat melakukan
upacara pangider, pada saat upacara besar di pura ini. Pura ini difungsikan untuk memohon
taksu atau kekuatan dalam usaha perdagangan, kesenian, dan pengobatan.

Gambar 34. Pelinggih di Pura Batur Sari.
Tempat melakukan upacara pangider.

11. Pura Beji Luhur Batu Panes
1.
Nama Situs
2.
Kode Situs
3.
Dukuh/Dusun/Kampung
4.
Desa/Kelurahan
5.
Kecamatan
6.
Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7.
Provinsi
8.
Tahun Penelitian
9.
Nomor Situs
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:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pura Beji Luhur Batu Panes
Piling
Mangesta
Penebel
Tabanan
Bali
2013

10. Keletakan Geografis
11. Keletakan Astronomi
		
LS
		
BT
12. Ketinggian (dpl)
13. Periodisasi

:
: 8° 23’ 47.959”
: 115° 8’ 26.592”
: 504 mdpl
: tradisi megalitik

Pura Beji Luhur Batu Panes juga masih
dalam satu komplek dengan Pura Luhur
Batu Panes dan Pura Luhur Batur Sari yang
merupakan tempat penyucian dari Ida Bhatara
di kedua pura tersebut. Pura ini memiliki mata
air panas yang muncul di bawah pohon beringin
dan bunut greseh. Mata air ini disucikan dan
difungsikan untuk pengobatan karena mata
airnya mengandung sulfur. Limbah dari mata air
ini dimanfaatkan untuk wisata air panas. Hanya
terdapat sebuah palinggih berupa padmasana
yang pada awalnya adalaha bebaturan.
12. Pura Luhur Pakusari (Pakuduwi)
1.
Nama Situs
2.
Kode Situs
3.
Dukuh/Dusun/Kampung
4.
Desa/Kelurahan
5.
Kecamatan
6.
Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7.
Provinsi
8.
Tahun Penelitian
9.
Nomor Situs
10. Keletakan Geografis
11. Keletakan Astronomi
		
LS
		
BT
12. Ketinggian (dpl)
13. Periodisasi

Gambar 34. Mata air panas sebagai
kolam suci di Pura Beji Luhur Batu.
Panes

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pura Luhur Pakusari

:
:
:
:

8° 24’ 41.178”
115° 8’ 18.753”
455 mdpl
tradisi megalitik

Kedampal
Mangesta
Penebel
Tabanan
Bali
2013

Pura ini berada di tengah persawahan pada dataran yang lebih tinggi, dapat dicapai
dari jalan raya Mengesta-Jatiluwih. Halaman pura dibagi atas dua bagian, halaman jeroan
yang cukup luas terdapat palinggih utama dengan fungsi sebagai pemujaan terhadap
manifestasi Tuhan sebagai Dewa Siwa. Palinggih utama ini pada awalnya adalah sebuah
tahta batu dengan beberapa buah batu pipih pada bagian puncaknya. Saat ini tahta batu
tersebut telah direnovasi dengan batu padas, sedangkan kemuncak yang berupa batu pipih
diletakkan pada bangunan lain di bagian sisi timurnya. Kemuncak telah diganti dengan
sebuah arca yang berasal dari masa belakangan (baru).
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Di pura ini juga terdapat
pesimpangan
Pucak
Kedaton,
pesimpangan Petali, pesimpangan Pucak
Gunung Agung, pesimpangan Subak,
dan Rambut Sedana. Palinggih lainnya
yang berupa tahta batu adalah palinggih
Ratu Nyoman, bangunan ini juga telah
mendapatkan renovasi dengan bahan batu
padas namun masih mempertahankan
bentuk aslinya. Pada sisi timur laut pada
lahan yang lebih tinggi, disebut dengan
Gambar 35. Pelinggih utama di Pura Luhur
Saren Kangin, berupa sebuah palinggih
Pakusari.
yang disebut lesung luhu, merupakan
bangunan palinggih baru. Diyakini sebagai palinggih lingga yoni, sebuah pohon besar
disucikan di areal ini yaitu berupa Kayu Udu. Pada sisi barat, pada bagian bawah sebuah
pohon beringin besar terdapat sebuah gegumuk atau tanah yang lebih tinggi, disebut
sebagai saren kawuh.
13. Pura Dalem Panglahan
1.
Nama Situs
2.
Kode Situs
3.
Dukuh/Dusun/Kampung
4.
Desa/Kelurahan
5.
Kecamatan
6.
Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7.
Provinsi
8.
Tahun Penelitian
9.
Nomor Situs
10. Keletakan Geografis
11. Keletakan Astronomi
		
LS
		
BT
12. Ketinggian (dpl)
13. Periodisasi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pura Dalem Panglahan

:
:
:
:

8° 24’ 39.35”
115° 8’ 23.66”
445 mdpl
tradisi megalitik

Kedampal
Mangesta
Penebel
Tabanan
Bali
2013

Gambar 36. Dua pelinggih di Pura Dalem Panglahan
yang berhubungan erat dengan Pura Luhur Pakusari.
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Pura ini masih berhubungan dengan Pura Luhur Pakusari, berada di halaman luar dari
Pura Dalem Panglahan. Bangunan utama di pura ini adalah sebuah tahta batu yang pada
puncaknya berupa batu pipih juga pada bagian sandaran, bangunan ini sudah mendapatkan
renovasi, disebut sebagai penyawangan Pura Pucak Kedaton. Palinggih lainnya adalah
sebuah gedong, sebagai stana dai Hyang Sakti Panglahan. Terdapat dua buah bebaturan
lainnya yang disebut sebagai palinggih Paroman dan pelingih Ratu Nyoman. Palinggih
Paroman berkaitan dengan aktivitas upacara kesuburan untuk pertanian, sawah, kebun,
dan tegalan.
Tinggalan Arkeologi Desa Wangaya Gede. Kecamatan Penebel
1. Pura Luhur Batukaru
1. Nama Situs
: Pura Luhur Batukaru
2. Kode Situs
:
3. Dukuh/Dusun/Kampung
: Wangaya Gede
4. Desa/Kelurahan
: Wangaya Gede
5. Kecamatan
: Penebel
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif : Tabanan
7. Provinsi
: Bali
8. Tahun Penelitian
: 2013
9. Nomor Situs
:
10. Keletakan Geografis
:
11. Keletakan Astronomi
		
LS
: 8° 22’ 19.32”
		
BT
: 115° 6’ 9.17”
12. Ketinggian (dpl)
: 858 mdpl
13. Periodisasi
: tradisi megalitik

Gambar 37. Halaman Jaba Sisi di Pura Luhur Batukaru dan pelinggih
utama yang berada di halaman jeroan, stana dari Dewa Mahadewa.

Pura Luhur Batukaru berada pada kaki bukit dalam lingkungan hutan lindung
Batukaru. Merupakan salah satu pura Sad Kahyangan Jagad di Bali. Pura ini terdiri dari
3 halaman, yaitu halaman jaba digunakan sebagai halaman parkir, halaman jaba tengah
dan halaman jeroan dibatasi oleh sebuah gapura. Di halaman jeroan terdapat tinggalan
arkeologi berupa tiga buah candi yang bentuknya menyerupai candi-candi di Jawa timur
atau miniatur candi yang ada di Bali. Masyarakat melakukan pemujaan manifestasi
Tuhan dalam wujud Dewa Mahadewa sebagai penguasa arah barat. Awal penemuan dari
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bangunan candi di pura ini adalah bebaturan dengan fragmen bangunan, bagian kemuncak
dari candi, yang kemudian diletakkan pada tingkat ketiga dari kemuncak candi utama saat
ini atau candi bagian tengah.
2. Pura Beji Luhur Batukaru
1. Nama Situs
2. Kode Situs
3. Dukuh/Dusun/Kampung
4. Desa/Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7. Provinsi
8. Tahun Penelitian
9. Nomor Situs
10. Keletakan Geografis
11. Keletakan Astronomi
		
LS
		
BT
12. Ketinggian (dpl)
13. Periodisasi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pura Beji Luhur Batukaru

:
:
:
:

8° 22’ 18.52”
115° 6’ 11.53”
852 mdpl
tradisi megalitik

Wangaya Gede
Wangaya Gede
Penebel
Tabanan
Bali
2013

Pura Beji ini berada di sisi timur Pura Luhur Batukaru, pada lahan yang lebih rendah.
Di Pura Beji ini terdapat sumber air yang berupa air resapan. Mata air ini digunakan
sebagai sumber air suci dari Pura Luhur Batukaru. Terdapat pula sebuah kolam yang
cukup besar, dimanfaatkan untuk menampung air dari mata air yang berada di pura beji
dan beberapa sumber air yang ada di sekitarnya yang airnya dialirkan untuk persawahan
penduduk di Wangaya Gede.

Gambar 38. Pelinggih di Beji Luhur Batukaru
berupa mata air yang dialirkan dengan pancuran
suci.

3. Pura Jero Sasah
1. Nama Situs
2. Kode Situs
3. Dukuh/Dusun/Kampung
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:
:
:

Pura Jero Sasah
Wangaya Gede

4. Desa/Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7. Provinsi
8. Tahun Penelitian
9. Nomor Situs
10. Keletakan Geografis
11. Keletakan Astronomi
		
LS
		
BT
12. Ketinggian (dpl)
13. Periodisasi

:
:
:
:
:
:
:

Wangaya Gede
Penebel
Tabanan
Bali
2013

:
:
:
:

8° 22’ 1.711”
115° 6’ 22.92”
955 mdpl
tradisi megalitik

Pura Jero Sasah masih berada di kawasan hutan lindung Batukaru, dapat dicapai
dengan menelusuri hutan lindung Batukaru melalui sisi timur Pura Beji. Pura Jero Sasah
terdiri dari satu halaman saja, tembok pembatas sudah direnovasi. Di pura ini terdapat
tiga buah tinggalan arkeologi berupa tahta batu, satu diantaranya merupakan palinggih
utama. Palinggih utama bertingkat tiga dengan sandaran berupa batu tegak, sedangkan dua
palinggih lainnya merupakan tahta batu yang lebih kecil dan tanpa tingkat. Penyungsung
pura ini adalah masyarakat subak di Wangaya Gede.

Gambar 39. Pelinggih di Pura Jero Sasah. Pelinggih berupa tahta batu
yang masih asli belum mendapat renovasi.

4. Pura Nyang Aluh
1. Nama Situs
2. Kode Situs
3. Dukuh/Dusun/Kampung
4. Desa/Kelurahan
5. Kecamatan
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif
7. Provinsi
8. Tahun Penelitian
9. Nomor Situs
10. Keletakan Geografis
11. Keletakan Astronomi

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Pura Nyang Aluh
Bendul
Wangaya Gede
Penebel
Tabanan
Bali
2013
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LS
		
BT
12. Ketinggian (dpl)
13. Periodisasi

:
:
:
:

8° 22’ 52.615”
115° 7’ 6.591”
723 mdpl
tradisi megalitik

Pura Nyang Aluh dibagi atas dua halaman. Pada halaman utamanya terdapat empat
buah tahta batu. Dua buah tahta batu berada di sisi utara di tengah halaman utama, dan
sebuah berada di sisi timur di tengah halaman yang merupakan palinggih utama. Satu buah
tahta batu lainnya berada di bagian belakang palinggih utama. Tahta batu ini memiliki
ukuran yang hampir sama dengan sandaran dan pegangan berupa batu tegak, pada bagian
depan dari palinggih utama diletakkan pula sebuah menhir.

Gambar 40. Pura Nyang Aluh dengan pelinggih bebaturan.

5. Pura Batur Tengah Poh Gending Kangin
1. Nama Situs
: Pura Batur Tengah Poh Gending Kangin
2. Kode Situs
:
3. Dukuh/Dusun/Kampung
: Poh Gending
4. Desa/Kelurahan
: Pitra
5. Kecamatan
: Penebel
6. Kabupaten/Kotamadya/Kotif : Tabanan
7. Provinsi
: Bali
8. Tahun Penelitian
: 2013
9. Nomor Situs
:
10. Keletakan Geografis
:
11. Keletakan Astronomi
		
LS
: 8° 22’ 05.8’’
		
BT
: 118° 17’ 36.0’’
12. Ketinggian (dpl)
: 14 mdpl
13. Periodisasi
: tradisi megalitik
Pura ini berada di tengah permukiman penduduk. Pura terdiri dari dua halaman, jaba
tengah dan jeroan. Di halaman jeroan tinggalan arkeologi berupa dua buah tahta batu.
Satu tahta batu disebut sebagai palinggih Ratu Wayan, Ratu Made, dan Ratu Nyoman
pada bagian atasnya terdapat sebuah menhir. Menhir ini memiliki ukuran tinggi 33 cm,
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lebar 10, tebal 10 cm Satu tahta batu lainnya disebut sebagai Natar Agung, terdiri dari
tiga tingkatan, di sini distanakan Ida Ratu Ngurah Tangkeb Jagat. Fungsi pura ini dalah
untuk memohon taksu untuk aktivitas kesenian, dan pengobatan untuk manusia, hewan,
serta tumbuhan. Pada palinggih utama terdapat sebuah menhir pada bagian puncaknya.
Ukuran menhir palinggih utama, tinggi 61 cm, lebar 20 cm, tebal 18 cm.
Tata Kelola Air Kecamatan Penebel. Tabanan
1. Bendungan Yeh Aya Hulu
Bendungan ini berada di Dusun Gunung Sari, Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel.
Bendungan ini merupakan bendungan pengganti dari bendungan sebelumnya, namun
pengulun temuku yang lama masih digunakan, yaitu pada Pura Pengulun Temuku
Aya yang berada di sebelah utara bendungan. Bendungan ini merupakan hulu dari
pembagian air untuk sawah seluas 271 hektar yang berada di hilir sungai. Tiga jalur
air, dua diantara menuju ke sungai sedangkan satu diantara untuk pengairan sawah
di sekitarnya. Di bendungan ini pula dilakukan upacara pekelem oleh Subak Yeh Aya
setiap tahun.

Gambar 41. Bendungan Yeh Aya Hulu.

2. Bendungan Penebel
Bendungan ini berada di Dusun Belulang, Desa Mengesta yang membendung
aliran Sungai Ho untuk mengairi 771 hektar sawah di hilirnya. Di bendungan ini
tidak terdapat pintu air yang digunakan untuk membagi air menuju ke sawah-sawah
sekitarnya. Pintu air yang ada disini hanya menahan air ketika debitnya sedikit atau
berkurang dan akan dibuka ketika debit air membesar. Pura Pengulun berada di sisi
barat dari bendungan. Bendungan ini merupakan bendungan baru yang diresmikan
pada tanggal 29 mei 1986 oleh Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

Gambar 42. Bendungan Penebel.
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Dalam melaksanakan aktivitas di persawahan yang berkaitan dengan permohonan
untuk kesuburan dan penjagaan atas tanaman padi, dilakukan aktivitas keagaamaan yang
cukup panjang. Upacara utama yang dilakukan dua tahun sekali di Danau Tamblingan
adalah menghaturkan pakelem yang dilakukan pada purnama kapat. Setelah upacara
di Danau Tamblingan, upacara yang sama juga dilakukan di Bendungan Yeh Aya Hulu
setiap setahun sekali. Selanjutnya upacara dilakukan pada setiap tempekan.
Upacara selanjutnya dilakukan pada saat penanaman, tepatnya saat 1 bulan 7 hari.
Upacara ini dilakukan di beberapa pura, yaitu di Pura Besi Kalung, Pura Pakiyisan,
dan Pura Petali. Pada saat upacara ini, masyarakat meminta air suci dan melakukan
kegiatan Nyepi Uma selama tiga hari. Nyepi Uma adalah tidak melakukan aktivitas
di persawahan selama tiga hari. Selanjutnya, tepatnya lima belas hari setelah upacara
tersebut dilakukan, masyarakat kembali melakukan upacara di beberapa pura yaitu d
Puri Tabanan, Pura Batur Agung, Pura Pakendungan, dan Pura Tanah Lot. Upacara
ini dilanjutkan dengan aktivitas Nyepi Uma selama satu hari. Selanjutnya, upacara
diteruskan di Danau Tamblingan, dilengkapi dengan aktivitas Nyepi satu hari di
persawahan. Dari semua upacara diatas, masyarakat meminta air suci yang nantinya
akan di bagi-bagi ke Pura Bedugul yang selanjutnya akan dibagikan ke masyarakat
untuk dipercikkan di sawah masing-masing.
3. Mata air, sumber air kemasan ECOQUA
Mata air ini terletak di Dusun Gunung, di tengah persawahan penduduk dengan
vegetasi tumbuhan yang beragam seperti kelapa, nangka, durian, timbul, cempaka,
kenanga, dan lainnya. Di sisi barat dari mata air ini berupa sebuah sungai kecil yang
berasal dari aliran air persawahan. Mata air ini memiliki tiga titik, yang dimanfaatkan
untuk sebuah perusahaan air minum kemasan dengan mengalirkan airnya melalui
sebuah pipa hingga di Desa Penebel untuk dikemas dan diedarkan. Selain pipa
untuk air kemasan, ada pula sebuah pipa yang dialirkan air untuk dimanfaatkan oleh
masyarakat. Pipa ini dialirkan menuju sebuah penampungan yang juga berada di
sebuah mata air lainnya yang disebut dengan mata air swadaya. Di tempat ini dibuat
sebuah palinggih yang menempatkan sebuah arca budha dan arca ganesha baru dan
sebuah batu alam di bawah palinggih arca Ganesha.

Gambar 43. Salah satu mata air yang
dimanfaatkan sebagai air kemasan dikelola
oleh pihak swasta.
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Gambar 44. Pelinggih di mata air swadaya
milik masyarakat desa Ubung, Penebel.

4. Mata Air Swadaya Masyarakat Ubung, Penebel
Mata air swadaya masyarakat ini berjarak 70 meter dari mata air EcoQua ke selatan.
Lingkungan di mata air ini masih sama dengan mata air EcoQua, dimana banyak
terdapat pohon besar yang dilarang untuk ditebang, dihaturkan sesaji pada waktuwaktu tertentu, dan dikeramatkan. Mata air ini dialirkan untuk masyarakat Desa
Ubung.
5. Dam Bagi Riang, Beji Puseh Bale Agung
Penebel
Lokasi dam berada di wilayah Dusun
Penebel Kelod, Desa Penebel. Pembagian
air di dam ini ditujukan kepada sawahsawah atau subak yang berada di hilir
Sungai Yeh Ho seperti Riang Gede. Dam
ini berfungsi sebagai tempat penyucian
Pura Puseh Bale Agung Penebel. Di
Gambar 45. Dam Bagi Riang.
lokasi ini terdapat dua buah palinggih,
satu berada di utara dam dan satu berada di selatan dam. Sebuah palinggih berupa
bale pelik ditemukan batu alam sebagai arcanam.
Pembahasan
Pulau Bali memiliki tinggalan arkeologi yang cukup lengkap baik yang berasal
dari masa prasejarah, masa klasik, masa Islam, hingga masa kolonial. Namun bagian
terbesar dari tinggalan tersebut adalah dari masa prasejarah, yang terdiri dari beberapa
hasil budaya yang hingga saat ini masih mewarnai kehidupan masyarakat Bali.
Indonesia dan Bali pada khususnya, masa kehidupan manusia dibagi menjadi
beberapa masa, yaitu
1. Kehidupan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Buktibukti kehidupan pada masa ini antara lain ditemukannya sejumlah alat-alat batu di
Sembiran dan Kintamani. Pada umumnya, proses pembuatan alat-alat tersebut masih
kasar, seperti kapak perimbas, kapak genggam, pahat genggam, dan serut. Manusia di
masa itu hidup berpindah-pindah dan tinggal di gua-gua. Mereka melakukan aktivitas
berburu dan meramu atau mengumpulkan bahan makanan yang berasal dari tumbuhtumbuhan tertentu. Alat-alat batu yang ditemukan di Bali sejaman dengan yang
ditemukan di Pacitan, yang menurut penelitian dibuat dan digunakan oleh manusia
Pithecantropus Erectus. Jika demikian, dapat dikatakan bahwa manusia Pithecantropus
Erectus atau jenis keturunannya telah sampai di Bali melalui jalur darat ketika Pulau
Bali dan Jawa menjadi satu.
2. Kehidupan masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Bukti-bukti
kehidupan pada masa ini ada di Bali ditemukan di perbukitan Pecatu, Badung tepatnya
di Goa Selonding, dan situs Goa Gede di Desa Pajukutan Nusa Penida. Alat-alat yang
digunakan oleh manusia pada masa ini adalah alat tulang yang disebut munduk point,
sebuah alat dimana kedua ujungnya memiliki bagian yang lancip, sudip dari tulang,
alat-alat tusuk dari tanduk, dan kulit-kulit kerang sisa makanan. Manusia pada masa
ini masih hidup berburu dan mengumpulkan makanan, sudah ada usaha manusia
untuk bertempat tinggal di dalam gua-gua, walaupun tidak menetap. Mereka memilih
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gua-gua alam yang mempunyai dukungan sumber bahan makanan, terutama mata air
dan memulai usaha untuk menanam biji-bijian.
3. Kehidupan masa bercocok tanam. Masa ini sangat penting dalam perkembangan
masyarakat dan peradaban karena beberapa penemuan baru penggunaan sumbersumber alam bertambah cepat, berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan hewan mulai
dipelihara dan dijinakkan. Pada masa ini mulai ada tanda-tanda cara hidup menetap di
suatu perkampungan yang terdiri dari beberapa kelompok keluarga. Populasi penduduk
mulai meningkat dan kegiatan-kegiatan dalam kehidupan perkampungan mulai
disusun. Teknologi pembuatan alat-alat semakin maju, mulai dibuatnya wadah seperti
gerabah, pakaian untuk menutupi tubuh, dan unsur kepercayaan mulai memegang
peranan penting. Teknologi pembuatan alat-alat yang mengalami kemajuan adalah
mulai adanya kemahiran untuk mengasah dan menggosok alat yang kasar menjadi
lebih halus, yaitu berupa beliung persegi. Penemuan alat-alat dari masa ini di Bali
ditemukan di Palasari, Pulukan, Bantiran, Kerambitan, Kediri, Payangan, Ubud,
Pejeng, Kesiman, Selulung, Nusa Penida, Plaga, Petang, Blahkiuh, dan Tamblingan.
Secara teknologi, fungsi beliung persegi dapat dihubungkan dengan alat-alat pertanian.
Perubahan sistem tatanan hidup ini mengakibatkan adanya pembaharuan pada
masyarakat, kehidupan menetap telah memberikan kemungkinan bertambahnya
jumlah anggota keluarga dan anggota kelompok yang membentuk desa-desa kecil
semacam padukuhan. Pertumbuhan masyarakat menjadi lebih teratur dengan adanya
ikatan-ikatan atas kewajiban bersama seperti gotong royong. Pada masa ini diduga
mereka telah melakukan pelayaran melalui laut dengan menggunakan perahu bercadik.
Telah berkembang pula bahwa kehidupan setelah meninggal akan berpengaruh
terhadap kehidupan di dunia ini. Berdasarkan kepercayaan ini maka untuk orang yang
meninggal diberikan satu perlakuan yang baik, disertai upacara, dan pemberian bekal
kubur karena adanya keyakinan bahwa masih ada kehidupan lain setelah meninggal.
4. Kehidupan masa perundagian. Kehidupan ini berkembang setelah kehidupan masa
bercocok tanam berkembang cukup panjang. Masa perundagian adalah dimana
perkembangan teknologi mencapai kemajuan yang lebih pesat dengan ditemukannya
bijih-bijih logam dan teknik peleburan logam untuk dibentuk menjadi berbagai
macam benda yang diinginkan, terutama berbagai jenis benda dari perunggu. Bendabenda perunggu yang telah ditemukan di Bali antara lain nekara perunggu di Pura
Penataran Sasih Pejeng, Gianyar, dan Situs Manikliyu, Kintamani, Bangli. Bendabenda perunggu yang ditemukan seperti tajak perunggu, gelang kaki, gelang tangan,
cincin, anting-anting, ikat pinggang, pelindung jari tangan, dan sebagainya. Sebagian
besar benda-benda ini ditemukan dalam peti mayat atau sarkofagus yang tersebar
hampir di seluruh Bali.
Pada masa perundagian ini, di Bali dikenal dua macam penguburan yaitu dengan
mempergunakan sarkofagus dan tempayan yang terbuat dari tanah liat. Pada umumnya
sarkofagus terbuat dari batu padas lunak atau keras dengan bentuk menyerupai
kura-kura. Sarkofagus ini terdiri dari bagian wadah dan tutup. Kebanyakan diantara
sarkofagus ini mempunyai tonjolan pada bagian depan dan belakang atau pada posisi
sampingnya. Tonjolan ini ada yang diberi hiasan berupa topeng atau kedok muka
dengan menjulurkan lidah, mulut menganga, dan mata melotot. Selain itu, ada pula
sarkofagus yang pada sisi atas dan bawahnya diberi hiasan berupa pahatan vagina yang
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telah distilir. Sebagian lagi terdapat pula sarkofagus yang tonjolannya polos tanpa
hiasan dan berbentuk gepeng atau kebulat-bulatan. Penyelidikan sarkofagus di Bali
dilakukan oleh Dr. RP Soejono. Menurut RP Soejono, tonjolan yang terdapat dalam
sarkofagus tidak semata-mata berfungsi praktis untuk memudahkan pengangkutan
sarkofagus dari tempat pembuatan ke tempat tujuannya, namun juga mempunyai nilainilai estetis. Tonjolan-tonjolan yang diberi hiasan yang dipahat dalam bentuk kedok
muka, mempunyai nilai-nilai magis yang berpangkal kepada pola pikir masyarakat
pada waktu itu. Kedok muka itu dianggap sebagai lambang atau gambaran nenek
moyang yang mempunyai kekuatan sakti atau magis yang selalu dipuja supaya
memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada masyarakat dan sekaligus pula
dapat menolak segala rintangan dalam perjalanan arwah tersebut ke alam baka.
Pemahaman akan arwah nenek moyang yang bersemayam di puncak bukit atau
gunung, terlihat di dalam orientasi sarkofagus yang pada umumnya bagian kepalanya
membujur ke arah bukit atau gunung terdekat. Tradisi penguburan dengan sarkofagus
hanya dilakukan pada para pemuka masyarakat atau para pemimpin, sedangkan
rakyat biasa dikuburkan di tanah. Selain sarkofagus, ada pula pola penguburan dengan
tempayan yang ditemukan di Teluk Gilimanuk di Desa Cekik. Cara penguburan ini
disebut penguburan sekunder setelah dikubur di dalam tanah.
Hampir bersamaan dengan berkembangnya tradisi-tradisi penguburan seperti
telah diuraikan di atas, di Indonesia telah berkembang juga tradisi megalitik yang
menghasilkan bangunan-bangunan yang terbuat dari batu. Adapun tradisi megalitik
tersebut adalah sebagai berikut.
1. Pagar batu, adalah pagar yang dipakai sebagai batas perkampungan.
2. Jalan batu, adalah jalan yang dilapisi dengan batu andesit
3. Arca menhir, adalah perkembangan bentuk menhir yang diikuti oleh perkembangan
fungsi sebagai lambang roh leluhur. Arca ini difungsikan sebagai media
penghormatan roh dan sekaligus sebagai lambang si mati yang diperingati.
4. Arca sederhana, adalah sebutan untuk membedakan jenis arca ini dengan arca
menhir, karena dalam patung ini tidak tercermin fungsi menhir
5. Kubur peti batu, adalah peti batu yang dibentuk dari beberapa papan batu, dimana
papan batu ini kemudian disusun secara langsung dalam lubang kubur
6. Dolmen, adalah sebuah meja batu yang berfungsi sebagai meja sesaji atau sebagai
tempat duduk bagi kepala suku. Dengan demikian dolmen dipandang sebagai
tempat keramat yang dihubungkan dengan pertemuan masyarakat atau suatu
upacara yang berkaitan dengan pemujaan arwah leluhur atau kekuatan alam
ataupun dewa-dewa tertentu
7. Menhir, adalah sebuah batu tegak yang sudah atau belum dikerjakan dan
diletakkan dengan sengaja di suatu tempat untuk memperingati orang yang telah
mati, sebagai media penghormatan, tempat kedatangan roh nenek moyang, dan
sekaligus sebagai media pemujaan terhadap kekuatan alam
8. Tahta batu, adalah sebuah bangunan yang terdiri dari unsur-unsur pokok yaitu
sebuah atau lebih batu berdiri sebagai sandaran, dan batu rebah sebagai alas tempat
duduk, tanpa sandaran.
Penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Penebel, terutama Desa Babahan, Desa
Penebel, dan Desa Mangesta menghasilkan potensi peninggalan arkeologi yang cukup
beragam. Tinggalan arkeologi ini tersebar dari puncak Gunung Batukaru, tepian Sungai
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Ho, di tengah-tengah persawahan penduduk, hingga diantara tempat tinggal penduduk.
Tinggalan arkeologi tersebut berupa tahta batu, sarkofagus, tajak perunggu, lingga yoni,
hingga arca Buddha dari perunggu. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan Penebel telah
dihuni sejak jaman prasejarah, dari masa bercocok tanam, kemudian berkembang tradisi
megalitik yang menghasilkan bangunan-bangunan dari batu hingga memasuki masa
klasik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa peninggalan arkeologi yang sampai
kepada kita saat ini mencerminkan aspek-aspek kehidupan masyarakat pendukungnya
yaitu kehidupan sosial budaya, sistem religi, keterampilan,ilmu pengetahuan, organisasi
sosial, keadaan lingkungan hidup dan pengelolaannya, serta aspek-aspek lainnya.
Tinggalan Masa Prasejarah
1. Tajak Perunggu
Kehidupan masyarakat dalam mengolah lahan pertanian pada masa perundagian
berupa pembukaan lahan untuk persawahan mungkin telah dilakukan di kawasan
Penebel. Hasil budaya peninggalan pengolahan terhadap logam dari masa perundagian
dibuktikan dengan adanya beberapa buah tinggalan tajak perunggu, seperti di Pura
Beji Naga Gombang dan Pura Luhur Batu Panes. Tajak perunggu di kedua situs
tersebut ini saat ini mendapat perlakuan sebagai salah satu benda yang disakralkan dan
disucikan oleh masyarakat. Tajak perunggu merupakan salah satu alat hasil teknologi
pengolahan logam pada masa perundagian. Kemungkinan besar tajak merupakan alat
yang digunakan untuk mengolah lahan pertanian, mengingat sistem persawahan telah
mulai dilaksanakan seiring dengan semakin majunya teknologi pengolahan logam.
2. Sarkofagus
Temuan arkeologi dari masa perundagian lainnya adalah sarkofagus yang ditemukan
di Desa Piling. Sarkofagus ini terdiri dari bagian wadahnya saja yang dilengkapi
dengan empat buah tonjolan di sisi kanan dan kirinya. Saat ini sarkofagus diletakkan
dengan bagian berlubang tampak ke atas, pada bagian lubang ini terdapat air yang
dipercaya tidak pernah habis. Sarkofagus ini juga disakralkan oleh masyarakat
di sekitarnya. Masyarakat mempercayai bahwa sarkofagus ini merupakan tempat
makan ternak pada masa lalu, mereka menyebutnya sebagai palungan. Pada saat-saat
tertentu, terutama apabila terjadi kesakitan pada hewan ternak seperti sapi dan babi,
masyarakat meminta air suci di tempat ini dan melakukan permohonan dengan sesaji
untuk kesembuhan hewan ternak mereka.
3. Tahta Batu
Selain tajak perunggu dan sarkofagus, tinggalan tahta batu pada setiap pura dalam
penelitian di Kecamatan Penebel menjadi bukti telah berlangsungnya kebudayaan
megalitik yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan kebudayaan perundagian.
Tahta batu merupakan media yang berkaitan dengan aktivitas religius masyarakat,
yaitu media penghormatan terhadap leluhur, tempat kedatangan roh nenek moyang
dan sekaligus sebagai media pemujaan terhadap kekuatan alam. Tahta batu yang
ditemukan di Kecamatan Penebel terdiri atas tahta batu dalam bentuk kursi batu yang
sandaran dan pegangannya terdiri dari batu pipih, ada yang pada bagian puncaknya
berupa batu alam, dan tahta batu yang pada bagian puncaknya dengan sebuah menhir.
Semua tahta batu itu hingga saat ini berfungsi sakral yang dari beberapa penamaan
64

terhadap tahta batu ini seperti Ratu Nyoman, Ratu Wayan, Ratu Wayan Ngurah Cupak
dan Ratu Made Gerantang yang menunjukkan adanya unsur lokal yang mewarnai
keberadaan tahta batu tersebut .
Penempatan tahta batu tidak hanya ditemukan di dalam pura, sejumlah tahta
batu juga ditemukan pada pusat sumber mata air, pengulun carik, pura subak, dan
taman beji. Keberadaan tinggalan ini dipercayai merupakan simbol kesucian dan
kesuburan yang diwarisi hingga saat ini. Masyarakat melakukan upacara kecil pada
tahta batu ini, terutama berkaitan dengan upacara ketika padi mulai ditanam hingga
siap untuk dipanen. Temuan tahta batu ini berbahan batu andesit.
Dalam kajian geologi, berdasarkan peta geologi yang dikompilasikan oleh
M.M Purbo Hadiwidjojo tahun 1971 yang kemudian disederhanakan ke dalam skala
daerah penelitian, litologi atau urutan stratigrafi daerah penelitian dapat dirunut dari
tua ke muda adalah sebagai berikut: (1) Tufa endapan Gunung Api Buyan-Bratan,
berumur ± 1,8 Juta Tahun (zaman kuarter kala Pleistosen); (2) Batuan vulkanik
Gunung Api Batukaru dan (3) Batuan vulkanik kerucut sub-resen Gunung Pohen dan
Gunung Sanghyang yang terbentuk ± 10.000 tahun lalu (zaman kuarter kala Holosen).
Keletakan situs-situs arkeologi pada daerah sasaran penelitian yaitu Desa Babahan,
Mangesta, Penebel, dan Wangaya Gede pada litologi daerah ini dapat dijabarkan
sebagai berikut.
a. Pada satuan (1) Tufa Gunung Api Buyan-Bratan terdapat situs-situs seperti Pura
Batur, Pura Naga Gombang, Pura Puseh Sunantaya, Beji Sunantaya, Pura Batur
Sunantaya, Pura Puseh Karadan, Beji Puseh Karadan, Pancoran Dedari, Pura
Puseh Penebel, Beji Puseh Penebel, Pura Jambe Langu, dan Bendungan Riang.
b. Pada satuan (2) Batuan Vulkanik Gunung Batukaru terdapat situs-situs seperti
Pura Jero Sasah, Pura Luhur Batukaru, Pura Nyangaluh, Pura Beji Ulun Siwi, Pura
Pucak Paselatan, Pura Siwa Paselatan, Pura Puseh Piling, Pura Ulun Yeh Pejan,
Pura Palung (Sarkofagus Piling), Pura Dalem Panglahan, Pura Luhur Batu Panes,
Pura Luhur Batur Sari, Pura Puseh Belulang, Pura Beji Luhur Batu Panes, Pura
Beji Agung Babahan, Bendungan Penebel, Mata Air Ubung, dan Pura Luhur Paku
Sari.
c. Pada satuan (3) Batuan vulkanik kerucut sub resen Gunung Pohen dan Sanghyang
terdapat situs-situs seperti Bendungan Yeh Aya Ulu, Pura Pajenengan Duwuran,
Pura Pejenengan Bangkiang Sidem, Pura Beji Pejenengan, Pura Luhur Besi Kalung,
Beji Kangin Luhur Besi Kalung, dan Pura Pucak Semau. Faktor lingkungan bagi
budaya manusia merupakan penyedia berbagai sumber daya alam yang dapat
dimanfaatkan sebagai sumber bahan baku dalam penciptaan peralatan hidup.
Keberadaan jenis batuan vulkanik mendorong masyarakat menggunakannya
sebagai sumber bahan baku tahta batu.
Tinggalan Masa Sejarah
Suatu daerah dikatakan memasuki masa sejarah dengan ditemukannya peninggalan
berupa tulisan yang bertalian dengan komunitas atau bangsa tersebut. Oleh karenanya
dikatakan pula bahwa masa prasejarah adalah masa sebelum dikenalnya tulisan,
sedangkan masa sejarah adalah masa setelah adanya tulisan (Soekmono, 1977, Suantika,
2010: 28). Berkaitan dengan daerah Kecamatan Penebel, khususnya daerah penelitian
di Desa Penebel, Mangesta, Babahan, dan Bayung Gede temuan berupa prasasti belum
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ditemukan. Namun, beberapa tinggalan penting berkaitan dengan aktivitas keagamaan
yang maju, karena telah masuknya Agama Hindu dan Budha sudah ditemukan. Tinggalan
tersebut diantaranya sebagai berikut.
1. Lingga Yoni
Lingga dan lingga yoni cukup banyak pula ditemukan dalam penelitian ini. Lingga
yang ditemukan dalam penelitian ini, sebagian besar menjadi bagian dari kemuncak
tahta batu atau menjadi arcanam dari suatu bangunan tahta batu yang sudah direnovasi.
Ditemukan pula beberapa buah lingga lengkap dengan yoni dengan ceratnya di beberapa
pura. Temuan lingga dan yoni ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Penebel
telah memasuki masa sejarah, terutama berkaitan dengan aktivitas keagamaan.
Kata lingga berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti tanda, perbendaan, kemaluan
laki-laki (Mardiwarsito, 1981:321). Lingga dipuja sebagai linggih atau tempat Bhatara.
Lingga berkembang di Indonesia sejak permulaan perkembangan Agama Hindu. Baik
di Bali maupun di India, tumbuh suatu anggapan yang sama bahwa gunung merupakan
tempat bersemayamnya Tuhan dan para dewa sehingga gunung disebut dengan linggacala.
Berdasarkan bahannya, lingga yang dibuat dari batu disebut linggapala, sedangkan lingga
yang dibuat dari barang mulia disebut spatikalingga (Putra, tt: 103-106. Astawa, 2001:6).
Lingga dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian bulat disebut Ciwa Bhaga, bagian tengah
disebut Wisnu Bhaga, dan bagian bawah disebut Brahma Bhaga.
Di Bali, selain memuja Ciwa sebagai perwujudan Tuhan, mereka juga memuja
Bhatara Wisnu dan Bhatara Brahma sebagai anggota lain dari Tri Murti (Ardana,tt: 1718. Astawa, 2001: 6). Kata Tri Murti artinya tiga badan yang dimaksud adalah dewa
yang tertinggi yaitu Icwara yang menciptakan dan menguasai alam semesta. Dewa ini
berbadan tiga, sesuai dengan kekuasaan Icwara, yaitu menciptakan, memelihara, dan
membinasakan. Dewa pencipta adalah Brahma, dewa pemelihara adalah Wisnu dan
pemralina adalah Siwa (Soekmono, 1973: 28. Astawa, 2001: 6). Dalam buku Element of
Hindu Iconography disebutkan bahwa lingga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Chala
Lingga dan Achala Lingga. Chala Lingga bentuk dan ukurannya relatif kecil dan mudah
dipindah-pindahkan. Sedangkan Achala Lingga berbentuk lebih besar dan sulit untuk
dipindahkan. Chala Lingga atau Achala Lingga pada umumnya ditempatkan dalam kuil
Ciwa ( Rao, 1916: 75, Astawa, 2001:6). Secara keseluruhan lingga merupakan pemujaan
Tri Murti, dan yang paling utama adalah Dewa Ciwa.
Keberadaan tinggalan arkeologi berupa lingga di beberapa pura di Kecamtan Penebel,
menegaskan bahwa masyarakat telah menganut Agama Hindu melalui pemujaan kepada
Tri Murti yang dilambangkan dengan lingga. Pemujaan utamanya adalah kepada Dewa
Siwa, dewa kesuburan, sehingga dapat pula dikatakan bahwa konsep tentang pemujaan
kepada kesuburan masih terus berlangsung hingga masyarakat menganut agama Hindu.
Lingga biasanya ditancapkan pada sebuah yoni, dimana yoni berbentuk persegi
lengkap dengan ceratnya. Namun ada juga beberapa yoni yang tidak disertai dengan cerat.
Lingga yoni merupakan lambang purusa atau laki-laki dan pradhana atau perempuan.
Pertemuan kedua unsur ini melambangkan kesuburan. Adanya cerat pada sebuah yoni
berkaitan dengan upacara yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu permohonan air suci.
Pada saat upacara, lingga yang berada diatas yoni terlebih dahulu disiram dengan air
sehingga airnya akan jatuh ke yoni, kemudian melalui cerat yang berada pada yoni, air
ini dialirkan untuk digunakan sebagai air suci. Tinggalan berupa lingga yoni banyak pula
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ditemukan di Kecamatan Penebel, seperti pada Pura Puseh Desa Desa Babahan, Pura
Puseh Batu Aye Paselatan dan Pura Puseh Sunantaya.
2. Arca Ganesha
Temuan berupa arca Ganesha tidaklah banyak ditemukan dalam penelitian ini. Di
Pura Puseh Desa Babahan sebanyak dua buah dan di Pura Puseh Bale Agung Belulang
sebanyak satu buah, dimana mahkotanya menyerupai mahkota pendeta atau ketu.
Di dalam pantheon Agama Hindu, Dewa Ganesha adalah salah satu dari dewa
pendamping selain Dewi Durgha dan Dewa Agastya. Dewa Ganesha dikenal sebagai
putra Dewa Siwa dan Dewi Durgha yang digambarkan berbadan manusia tetapi berkepala
gajah. Terkait dengan wujudnya yang berkepala gajah ini terdapat beberapa cerita yang
mengisahkannya, namun umumnya Ganesha dikenal sebagai dewa yang sangat sakti
dan bijaksana serta penghancur segala rintangan dan halangan. Umumnya Ganesha
digambarkan dengan membawa senjata berupa kapak, tasbih, taring, dan mangkok darah,
dimana ujung belalainya masuk ke dalam mangkok. Dewa Ganesha memiliki banyak
nama dikaitkan dengan berbagai atributnya, seperti disebut dengan nama Ganesha atau
Ganapati karena kepalanya berupa kepala gajah atau gana, bernama Lambodara karena
selalu digambarkan dengan perut buncit (lamba=besar, udara=perut), Ekadanta karena
bertaring satu, karena satu taringnya dipatahkan dan digunakan untuk membunuh
musuhnya. Kemudian sebagai penakluk dan penghapus segala rintangan, Ganesha diberi
nama Dewa Wignantaka, Wighnakarta, Wighneswara. Namun yang pasti diyakini bahwa
Ganesha memiliki kekuatan atau kesaktian yang sangat luar biasa saat mengalahkan
raksasa Niwatakawaca yang menyerang Siwa Loka. Kepopuleran Ganesha pada jaman
dahulu menyebabkan lahirnya kelompok masyarakat yang mengkultuskan Ganesha yang
dikenal dengan Ganapatya.
Terkait fungsinya, disebutkan bahwa Dewa Ganesha juga dipercaya sebagai dewa
kebijaksanaan atau dewa ilmu pengetahuan, yang dilambangkan dengan laksananya yang
berupa mangkuk yang dipegang di tangan kiri depan. Ujung belalainya menghisap air
kebijaksanaan yang terdapat di dalam mangkuk tersebut. Hal ini merupakan simbol bahwa
ia tidak jemu-jemunya berusaha mendapatkan kebijaksanaan itu (Wojowasito,1954).
Dewa Ganesha diyakini pula sebagai dewa penolak marabahaya,sehingga sedapat
mungkin diletakkan di tempat-tempat yang berbahaya seperti, di tempat penyeberangan,
di tepi sungai, di lereng, di lembah, di persawahan, dan lainnya (Goris, 1974).
3. Arca Buddha
Menurut penelitian R. Goris, Agama Buddha berkembang di Bali pada abad VIIIIX Masehi berdasarkan stupika dan materai tanah liat yang ditemukan di Desa Pejeng
dan Desa Tatiapi, Gianyar yang berisi mantra Agama Buddha. Dugaan ini diperkuat lagi
dengan temuan materai tanah liat di Pura Pegulingan Tampaksiring Gianyar. Materai
yang ditemukan di dalam kotak peripih ini berisi tulisan mantra-mantra Agama Buddha
(Astawa, 2007: 142).
Temuan-temuan lainnya yang berkaitan dengan pemujaan agama Buddha adalah
temuan berupa arca dari batu dan arca dari logam yang menggambarkan dewa-dewa
Agama Buddha seperti Dhyani Buddha dan Boddisattwa. Benda-benda ini adalah media
pemujaan untuk kepentingan keagamaan yang dibuat dengan bahan yang awet dan proses
pengerjaan yang lebih maju agar bertahan lebih lama.
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Temuan arca Buddha dalam penelitian ini adalah arca Buddha berbahan perunggu di
Pura Puseh Desa Pakraman Karadan yang merupakan arca Dhyani Buddha Amogasidhi.
Arca ini merupakan temuan menarik yang membuktikan bahwa telah ada pengaruh
Agama Buddha di daerah Penebel sekitar abad VIII-IX atau sesudahnya. Arca Buddha
ini menyerupai arca Buddha yang ditemukan di Pura Melanting Banjar Buruan, Desa
Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar.
Kajian Lingkungan
Manusia dan alam memiliki hubungan sangat erat. Keduanya saling memberi dan
menerima pengaruh besar satu sama lain. Dilihat dari tinggalan arkeologi yang dapat kita
lihat, dapat dikatakan bahwa alam lingkungan di wilayah Kecamatan Penebel memiliki
fasilitas sangat kaya bagi kelangsungan hidup manusia. Salah satu kebutuhan dasar
bagi keberlangsungan tersebut adalah ketersediaan air. Wilayah Penebel adalah wilayah
yang subur, terbukti dengan terdapatnya lahan pertanian dan persawahan yang dapat
menghasilkan berbagai jenis hasil bumi.
Wilayah Kecamatan Penebel terletak pada ketinggian rata-rata 320 mdpl.
Geomorfologi wilayah Penebel terdiri atas pegunungan, punggungan, lembah, perbukitan,
serta daerah aliran sungai. Pola aliran sungai di daerah ini termasuk dalam pola paralel
(Howard, 1967 dan Bloom, 1978) dengan ciri kelerengan klasifikasi menengah-curam
dan terdapat bentukan lahan punggungan dan lembah. Sungai-sungai utama di daerah
ini mengalir sepanjang tahun atau episodik, yang terlihat dari Tukad Yeh Ho yang
mempunyai panjang ± 35 km. Sumber mata air juga cukup banyak ditemukan di daerah
ini, diantaranya mata air Ubung dan Sunantaya serta mata air rembesan yang muncul di
hampir semua daerah sasaran penelitian. Selain itu, terdapat juga sumber mata air panas
di Pura Beji Luhur Batu Panes yang terletak di Br. Belulang Desa Mangesta.
Pengelolaan akan sumber daya alam berupa air menjadi hal utama di kawasan
Penebel. Hal ini berkaitan dengan pertanian sebegai sumber kehidupan utama masyarakat
di daerah ini. Dengan sistem subak yang sangat maju, menjadikan air yang tersedia dalam
jumlah yang sangat besar dapat dikelola dengan baik. Tata kelola air pada masyarakat
Bali telah dikenal sejak jaman Bali Kuna melalui data prasasti yang dikeluarkan oleh
raja-raja yang berkuasa pada masa itu. Pengelolaan air dikenal dengan istilah kasuwakan
yang berasal dari kata suwak, mendapat prefik ka-an, menjadi kasuwakan. Kata suwak
menjadi subak, karena antara fonem “w” dan “b” berasal dari daerah artikulasi yang sama
yaitu bilabial.
Subak adalah suatu masyarakat hukum adat yang memiliki karakteristik sosioagraris-religius (sosio-teknis-religius), yang merupakan perkumpulan petani yang
mengelola air irigasi di lahan sawah. Pengertian teknis di sini cakupannya menjadi lebih
luas, termasuk diantaranya teknis pertanian dan teknis irigasi (Windia, 2006 : 1). Subak
adalah warisan sumberdaya budaya Bali yang berlandaskan Tri Hita Karana atau tiga
penyebab kesejahteraan yang merupakan trilogi konsep hidup dimana Tuhan, manusia dan
alam berdiri di masing-masing sudut sebagai unsur mutlak terselenggaranya denyut nadi
alam raya. Dunia semesta dibagi menjadi tiga lapis alam. Pertama alam Parahyangan,
alam di mana Tuhan bersinggasana. Kedua alam Pawongan, alam manusia di mana
manusia melangsungkan hidupnya pada dimensi jasmani maupun rohaninya. Alam ketiga
adalah alam Palemahan, alam semesta raya di bawah derajat manusia, seperti dunia
tumbuhan, binatang, atau pendek kata merupakan lingkungan hidup.
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Subak sebagai organisasi petani memakai air yang bersifat sosio-agraris-religius
atau pemerintahan air yang merupakan sekumpulan sawah-sawah, dicirikan oleh
(1) mendapat air dari sumber yang sama, (2) merupakan badan yang mempunyai hak
otonomi penuh baik ke dalam maupun ke luar. Otonomi ke dalam yaitu dalam hal
mengatur atau mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri. Otonomi ke luar berarti
bebas mengadakan hubungan langsung dengan pihak luar secara mandiri. (3) adanya
salah satu atau lebih bedugul yaitu bangunan suci tempat pemujaan Tuhan dalam
manifestasinya sebagai Dewi Sri. Hubungan antara manusia dengan Tuhan Yang Maha
Esa atau Parahyangan, yakni melaksanakan berbagai upacara keagamaan. Hubungan
antara manusia dengan manusia atau Pawongan, yakni dengan melakukan koordinasi
atau hubungan dengan organisasi atau masyarakat sekitarnya. Hubungan manusia dengan
alam atau Palemahan memberikan arahan bagi subak dan anggotanya dalam mengelola
dan memanfaatkan sumber daya alam seperti lahan pertanian, tanaman, hewan, dan air
irigasi agar dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh anggota subak.
Perwujudan ketiga unsur Tri Hita Karana di dalam sistem subak dicirikan oleh :
(1) Adanya bangunan-bangunan suci sebagai wujud parahyangan seperti Sanggah Catu,
Pura Bedugul, Pura Ulun Empelan; (2) Adanya organisasi dengan perangkatnya, yaitu
anggota, pengurus dengan segala peraturan dan sanksi-sanksi sebagai wujud dari unsur
pawongan; (3) Subak memiliki wilayah dengan perbatasan alam yang jelas dan jaringan
irigasi baik sarana dan prasarana yang lengkap sebagai perwujudan unsur palemahan
(Suyantiri, 2012 : 170-171).
Bangunan-bagi atau tembuku pada sistem subak, pada dasarnya dibangun dengan
konsep proporsional, mulai dari bangunan-bagi yang ada di hulu, hingga pada bangunanbagi irigasi yang menuju pada petak sawah petani atau tembuku pengalapan. Unit
ukuran yang digunakan adalah tektek. Tektek adalah suatu unit air pada suatu subak, yang
merupakan sistem bagi habis antara jumlah air yang masuk ke subak dengan jumlah luas
areal sawah yang ada di subak yang bersangkutan (Windia, 2006 : 59). Bila petani yang
lokasi sawahnya di hilir merasa kurang puas karena disebabkan porositas tanah, saluran
yang terlalu panjang, dan lain-lain, maka subak akan memberikan tambahan unit air atau
pelampias kepada petani yang bersangkutan (Windia, 2006 : 61).
Di Bali telah terbentuk dua buah subak agung yakni Subak Agung Yeh Ho di
Kabupaten Tabanan yang mengkoordinasi sistem irigasi sepanjang Sungai Ho dan Subak
Agung Gangga Luhur di Kabupaten Buleleng yang mengkoordinasikan sistem irigasi di
saluran induk Sungai Buleleng, Sungai Nangka, dan Sungai Banyumala (Windia, 2006 :
8).
Khusus mengenai Subak Agung Yeh Ho, sumber airnya berasal Danau Tamblingan
yang terletak di Kabupaten Buleleng. Sungai Yeh Ho terbentuk dari beberapa sumber
mata air yang muncul pada daerah-daerah yang morfologinya lebih rendah dari Danau
Tamblingan. Proses ini terjadi akibat dari resapan air danau melalui batuan akifer menuju
daerah-daerah yang lebih rendah, dalam perjalanannya terdapat rekahan dalam tubuh
batuan tersebut yang akan memunculkan air ke permukaan, sehingga terbentuklah mata
air. Selain itu di daerah Penebel, munculnya mata air rembesan diakibatkan oleh sifat
batuan yang porus atau berongga yang ditemukan di beberapa tubuh sungai sehingga
air permukaan pada sungai tersebut akan masuk kembali ke dalam akifer tersebut dan
muncul di tempat lain yang lebih rendah berupa rembesan. Akumulasi dari mata air ini
akan menjadi hulu dari Sungai Yeh Ho di kecamatan Penebel. Pada tempat ini dibangun
sebuah Pura Campuhan yang sangat dikeramatkan oleh masyarakat.
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Agama Hindu sangat menghormati keberadaan air. Masyarakat Bali yang mayoritas
menganut Agama Hindu percaya bahwa air merupakan wujud Dewa Wisnu, yang
merupakan manifestasi Tuhan Yang Maha Esa sebagai pemelihara kehidupan dunia. Istri
dari Dewa Wisnu adalah Dewi Sri, yang dalam kehidupan sehari-hari dianalogikan dengan
padi. Itulah sebabnya para petani di Bali yang tergabung dalam subak sangat menghormati
keberadaan air dan tanaman padi, yang diwujudkan dengan berbagai upacara, diantaranya
adalah mendak toya. Mendak toya adalah upacara permohonan kepada Tuhan Yang Maha
Esa agar air yang digunakan untuk mengairi sawah diberkahi.
Pura yang dibangun pada areal subak merupakan simbol tempat pemujaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa yang dianggap sebagai bagian dari mekanisme pengawasan
terhadap sistem pengelolaan air yang dilakukan oleh subak, sehingga pelanggaran
terhadap kesepakatan yang telah dibuat akan dapat ditekan. Untuk itu disediakan lahan
untuk pembangunan pura, dan di samping itu lahan yang tersisa pada lokasi bangunanbagi digunakan pula untuk bangunan suci (bedugul) (Windia, 2006 : 13-16).
Di hilir pura subak dibangun sebuah bendungan yang disebut Temuku Aya Hulu
yang dilengkapi dengan sebuah pura yang disebut Pura Empelan, yang dimanfaatkan
sebagai tempat pelaksanaan upacara mapag toya. Upacara mapag atau mendak toya
dilaksanakan melalui suatu rapat subak untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan
bersama menjelang musim tanam. Pada rapat seperti itu akan ditetapkan hari baik untuk
mulai melaksanakan pengolahan tanah, penanaman, atau kadang-kadang menentukan
jenis tanaman yang akan ditanam dan pelaksanakan gotong royong memperbaiki dan
membersihkan jaringan irigasi. Dengan demikian pura inipun akan selalu diayom secara
rutin dan berkesinambungan oleh subak yang bersangkutan, menjelang dan pada saat
pelaksanaan upacara (Windia, 2006 : 16-55).
Bendungan Yeh Aya Hulu dimanfaatkan untuk mengaliri persawahan pada daerahdaerah di sekitarnya yang morfologinya lebih rendah. Sehubungan dengan upacara
mapag toya, diselenggarakan beberapa upacara yang diawali dengan penyelenggaraan
upacara di Danau Tamblingan pada purnama kapat yang diselenggarakan setiap dua
tahun sekali. Upacara selanjutnya dilakukan secara rutin setiap musim tanam pada Pura
Empelan yang disebut dengan upacara mendak toya yang diselenggarakan setahun sekali.
Ketika tanaman telah berumur satu bulan tujuh hari dilakukan upacara di Pura Besi
Kalung, Beji Agung Pakerisan, dan Pura Patali. Upacara ini bertujuan untuk memohon
keselamatan tanaman, kemudian dianugerahkan tirta yang akan dipercikkan pada masingmasing persawahan milik anggota subak, dilanjutkan dengan penyepian selama tiga
hari. Lima belas hari kemudian diselenggarakan upacara-upacara di Puri Tabanan, Pura
Batur Agung, Pura Pakendungan dan Pura Tanah Lot dengan tujuan dan prosesi yang
sama. Tirta yang dimohon di pada upacara ini dipercikkan pada areal persawahan krama
yang bersangkutan. Sebagai akhir dari rangkaian prosesi upacara, dilaksanakan upacara
yang sama di Danau Tamblingan. Semua tirta yang diperoleh dari rangkaian upacara di
atas, pembagiannya dikoordinir oleh pekaseh melalui Pura Bedugul Ulun Subak untuk
dibagikan kepada masing-masing anggota subak, selanjutnya dipercikkan pada masingmasing areal persawahan miliknya.
Selain upacara-upacara yang dilakukan di atas ada lagi upacara-upacara yang
berkenaan dengan aktivitas pertanian seperti Pura Bedugul, Tri Kahyangan, Beji, Pura
Dang Kahyangan, Sad Kahyangan yang didalamnya terdapat tinggalan arkeologi yang
difungsikan dan diberi nama sesuai dengan kepercayaan masyarakat. Tinggalan-tinggalan
arkeologi tersebut ada yang masih asli atau insitu, ada pula yang telah mendapat renovasi
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dengan material yang berbeda dengan bentuk yang serupa. Pada beberapa pura yang
berkaitan dengan subak, tinggalan arkeologi berupa tahta batu seringkali merupakan
bangunan atau palinggih utama. Tinggalan ini dapat dilihat pada palinggih Pura Bedugul
di Pura Puseh Desa Babahan, Pura Subak Bangkiang Sidem, Pura Pengulun Temuku Aya,
Pura Beji Ulun Suwi Belulang, Pura Puseh dan Pura Ulun Suwi Pakraman Piling, dan
Pura Ulun Yeh Pejan. Selain itu, di setiap pura yang ada di kawasan Penebel memiliki
sebuah palinggih sebagai pengayatan ke Danau Tamblingan di halam utamanya. Hal
ini mengingatkan akan fungsi Danau Tamblingan sebagai hulu dari setiap mata air yang
muncul di daerah ini
KESIMPULAN
Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulkan sebagai berikut.
1. Penelitian yang telah dilakukan di Kecamatan Penebel, terutama Desa Babahan,
Desa Penebel, dan Desa Mangesta menghasilkan potensi peninggalan arkeologi yang
cukup beragam. Tinggalan arkeologi ini tersebar dari puncak Gunung Batukaru,
tepian Sungai Ho, di tengah-tengah persawahan penduduk hingga diantara tempat
tinggal penduduk. Tinggalan arkeologi tersebut berupa tahta batu, sarkofagus,
tajak perunggu, lingga yoni hingga arca Buddha yang dibuat dari perunggu. Hal ini
menunjukkan bahwa kawasan Penebel telah dihuni sejak jaman prasejarah, dari masa
bercocok tanam, kemudian berkembangnya tradisi megalitik yang menghasilkan
bangunan-bangunan yang terbuat dari batu hingga memasuki masa klasik. Hal ini
menunjukkan bahwa manusia pada jaman dahulu telah memilih daerah Penebel
sebagai daerah hunian. Tinggalan arkeologi ini hingga saat ini masih dimanfaatkan
oleh masyarakat, terutama dalam aktivitas keagamaan.
2. Berkaitan dengan aktivitas keagamaan, terutama dalam pemujaan kepada kesuburan
dan tata kelola air di persawahan, beberapa buah pura seperti pura subak dan temuku
aya masih menggunakan bangunan suci yang berupa tahta batu, dan menggunakan
batu-batu pipih sebagai sandaran dan pegangannya di atas tahta batu tersebut. Bahkan
beberapa buah batu alam digunakan sebagai arcanam. Hal ini menunjukkan bahwa
aktivitas pemujaan terhadap batu-batu besar dari tradisi megalitik masih bertahan.
Penggunaan batu-batu alam tersebut juga disebabkan oleh penyediaan akan bahan
oleh alam sekitarnya
3. Sistem sosial berkaitan dengan aktivitas subak di daerah Penebel terlihat pada aktivitas
upacara yang dilakukan ketika dimulainya musim tanam. Upacara ini dimulai dengan
upacara magpag toya, kemudian upacara di beberapa pura penting seperti di Pura Besi
Kalung, Pura Luhur Pakerisan Beji Agung dan Pura Petali yang dilanjutkan dengan
penyepian di sawah, upacara ini bertujuan untuk memohon keselamatan tanaman
yang akan ditanam.
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