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PENGANTAR EDITOR
Tinggalan arkeologi merupakan aset budaya yang mengandung nilai-nilai penting
dan dapat mencerminkan karakter bangsa. Oleh karena demikian, Balai Arkeologi Bali
yang memiliki tugas utama melakukan penelitian menerbitkan Berita Penelitian Arkeologi
(BPA) sebagai sarana pengembangan untuk menyebarluaskan hasil penelitian arkeologi.
Bangsa ini terbentuk dari berbagai lapisan budaya yang merupakan warisan nenek
moyang di masa lalu, yang patut dijadikan pedoman untuk memperkokoh jati diri bangsa.
Penelitian terhadap tinggalan arkeologi merupakan kegiatan yang konstruktif dalam
upaya melestarikan nilai-nilai budaya sendiri. Berbagai hasil penelitian menunjukan
bahwa konteks kekinian budaya masa lampau dapat mencerminkan bahwa bangsa ini
telah dibangun oleh kearifan lokal, dan kedepannya dapat digunakan untuk membangun
bangsa yang berbasis budaya.
Berita Penelitian Arkeologi pada edisi ini memuat hasil penelitian Situs Aimoli
di Alor, Nusa Tenggara Timur, yang dibahas dengan metode dan pendekatan secara
kearkeologian sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Meskipun demikian,
terbitan ini tentu tidak bebas dari kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan kami.
Pada akhirnya segala saran dan masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk
kesempurnaan terbitan ini. Terima kasih dan penghargaan kami berikan, atas bantuan dan
kerja sama dari semua pihak yang telah terlibat dalam proses penerbitan ini.

Denpasar, 1 Agustus 2017
Editor

v

KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang
Maha Esa atas asung kerta waranugraha-Nya atas terbitnya Berita Penelitian Arkeologi
tepat pada waktunya. Berita Penelitian Arkeologi (BPA) merupakan pengembangan dari
laporan penelitian pada suatu situs di wilayah kerja Balai Arkeologi Bali, yang bertujuan
untuk menyebarluaskan hasil penelitian arkeologi. Tinggalan arkeologi merupakan aset
budaya yang mengandung nilai-nilai penting dapat mencerminkan karakter bangsa.
Penelitian terhadap tinggalan arkeologi merupakan kegiatan yang konstruktif dalam
upaya melestarikan nilai-nilai budaya sendiri. Berbagai hasil penelitian menunjukan
bahwa konteks kekinian budaya masa lampau bangsa ini telah dibangun oleh kearifan
lokal, kedepannya dapat digunakan untuk membangun bangsa yang berbasis budaya.
Pada terbitan kali ini Berita Penelitian Arkeologi membahas tentang penelitian yang
telah dilakukan sebanyak tiga tahap di Situs Aimoli, Desa Aimoli, Nusa Tenggara Timur.
Adapun temuan di situs ini adalah struktur batu kapur yang memiliki takikan dan diduga
bagian dari struktur bangunan, yang ditafsirkan sebagai bangunan stupa yang bercorak
agama Buddha. Tafsiran ini didasarkan atas rekonstruksi terhadap batu kapur-batu kapur
yang terlepas dan diduga sebagai runtuhan. Batu kapur yang direkonstruksi tersebut ada
yang memiliki sisi melingkar dan/atau membentuk sisi genta (cembung) di salah satu
sisinya, serta ada yang memiliki profil bagian dasar yang berbentuk lingkaran. Temuan ini
menunjukkan betapa pentingnya situs ini untuk merekonstruksi jejak budaya yang pernah
ada di daerah ini. Mudah-mudahan dengan terbitnya berita penelitian ini dapat menjadi
awal untuk mengungkap budaya masa lalu di Nusa tenggara Timur, khususnya di Aimoli.
Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penerbitan ini,
sehingga hasil penelitian ini dapat diterbitkan dalam bentuk Berita Penelitian Arkeologi.
Mudahan-mudahan terbitan ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Denpasar, 1 Agustus 2017
Redaksi
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TINGGALAN STRUKTUR DI DESA AIMOLI
Structure Remains in Aimoli Village
Hedwi Prihatmoko
Balai Arkeologi Bali
Jl. Raya Sesetan No. 80, Denpasar 80223
Email: hedwi.prihatmoko@kemdikbud.go.id
Abstract
Alor has a long cultural history and can be traced back to prehistoric, classical
Hindu-Buddha, to Islamic-colonial periods. The structure remains at the Aimoli Site
are the remains of past cultures that are part of the cultural history. The Aimoli
research aims to explore the form and function of the structure remains and its
supporting components in an effort to reconstruct the cultural history of Alor and
East Nusa Tenggara. The data were collected through literature study, excavation,
survey, and interview. The analysis is done, based on morphological, technological,
stylistic, and contextual analysis, and also comparison with other research data. The
results show that the structure are made of limestone, square in layout, with average
length of 350 cm on each side, and a height of about 50 cm. There is also a remnant
of collapsed structure which is largely dispersed to the west of the structure and also
a feature composed of coral and andesite rocks, which is located to the northwest
of the structure. The structure remains at Aimoli Site is assumed to be a Buddhiststyle stupa. This assumption is based on the reconstruction of the collapsed parts
of the structure. The stupa building at Aimoli Site is assumed to have a common
architectural style with Sumberawan Stupa in East Java. The chronology of the
stupa building at Aimoli Site remains undetermined.
Keywords: aimoli, structure, limestone, stupa, buddha.
Abstrak
Alor memiliki sejarah kebudayaan yang panjang dan dapat ditelusuri sejak masa
prasejarah, klasik Hindu-Buddha, hingga Islam-kolonial. Tinggalan struktur di Situs
Aimoli merupakan tinggalan budaya masa lalu yang menjadi bagian dari sejarah
kebudayaan tersebut. Penelitian di Situs Aimoli bertujuan untuk menelusuri bentuk
dan fungsi dari tinggalan struktur beserta komponen pendukungnya dalam usaha
untuk merekonstruksi sejarah kebudayaan di wilayah Alor dan Nusa Tenggara
Timur. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, ekskavasi, survei, dan
wawancara. Analisis dilakukan berdasarkan analisis morfologi, teknologi, gaya, dan
kontekstualnya, serta komparasi dengan data hasil penelitian lain. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa tinggalan struktur ini terbuat dari bahan batu kapur, berdenah
persegi dengan ukuran panjang rata-rata 350 cm di tiap sisinya, dan tinggi sekitar
50 cm. Terdapat juga sisa runtuhan struktur yang sebagian besar tersebar di sebelah
barat struktur dan fitur berupa susunan batu karang dan batu andesit yang terletak
di sebelah barat laut struktur. Tinggalan struktur di Situs Aimoli diduga sebagai
bangunan stupa yang bercorak agama Buddha. Dugaan tersebut berdasarkan
rekonstruksi terhadap sisa reruntuhan struktur. Bangunan stupa di Situs Aimoli
ini diduga memiliki kesamaan gaya arsitektur dengan Stupa Sumberawan di Jawa
Timur. Kronologi dari bangunan stupa di Situs Aimoli masih belum bisa ditentukan.
Kata kunci: aimoli, struktur, batu kapur, stupa, buddha.
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PENDAHULUAN
Kabupaten Alor merupakan salah satu wilayah terluar Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan merupakan bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang
berbatasan langsung dengan Negara Republik Demokratik Timor Leste di sebelah selatan
(gambar 1). Keletakan astronomis Alor berada pada koordinat 123°48′-125°48′ Bujur
Timur dan 8°6′-8°36′ Lintang Selatan. Batas administrasi Pulau Alor adalah di sebelah
utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan dengan Selat Ombay, sebelah timur
dengan Selat Wetar dan perairan Republik Demokratik Timor Leste, serta sebelah barat
dengan Selat Alor (Kabupaten Lembata). Luas wilayah daratan Pulau Alor mencapai
2.864 km2, dengan luas wilayah perairan 10.773,62 km2 dan panjang garis pantai 287,1
km. Alor merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari tiga pulau besar dan enam pulau
kecil dan terbagi ke dalam 17 kecamatan (BPS Kabupaten Alor 2010, 2–7).

Gambar 1. Keletakan Kepulauan Alor, Nusa Tenggara Timur.
(Sumber: Diolah dari Google Earth http://www.google.com/earth/)

Wilayah Alor memiliki sejarah kebudayaan yang panjang dan memiliki peranan
penting dalam arus sejarah nasional sejak masa prasejarah hingga kini yang diperlihatkan
dari kekayaan tinggalan budayanya. Salah satu contoh kekayaan tinggalan budaya
tersebut adalah nekara perunggu, salah satunya yang saat ini disimpan di Museum Seribu
Moko adalah nekara perunggu tipe Heger I yang ditemukan pada tahun 1972 oleh seorang
penggarap tanah bernama Simon di tanah tegalan milik Yusuf Beli dari Desa Alaang,
Kecamatan Alor Barat Laut. Nekara perunggu yang memperlihatkan ciri kebudayaan
Dongson ini diperkirakan masuk ke Indonesia setelah 200 SM pada masa perundagian
dengan persebaran, antara lain Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai
ke Nusa Tenggara, Maluku, dan Pulau Kei di dekat Papua (Ardika 2012, 302; Ririmasse
2015, 103). Selain nekara perunggu tipe Heger I ini, terdapat juga jenis nekara perunggu
lain di Alor yang dikenal dengan istilah moko atau mako. Moko atau mako merupakan
bentuk lokal nekara perunggu yang umumnya dikategorikan sebagai nekara tipe pejeng
tetapi dalam ukuran kecil dengan hiasan lebih sederhana (Soejono 1993, 255). Hingga
saat ini, moko dianggap sebagai salah satu identitas masyarakat Alor dan masih memiliki
fungsi di masyarakat sebagai benda pusaka, mas kawin (belis), alat beli atau nilai tukar,
2

sarana upacara memanggil hujan jika musim kemarau terlalu panjang, dan sebagai status
sosial masyarakat Alor (Gede 2013, 186; Juliawati 2013, 201–2; Laufa 2009, 2).
Peran wilayah Alor di masa lalu diduga juga terus berkembang hingga masa
setelah zaman prasejarah, yaitu pada masa klasik hingga Islam-kolonial. Dalam naskah
Nagarakrtagama, terdapat penyebutan nama-nama tempat seperti Galiyao, Sumba, Solot,
dan Timur (Pigeaud 1962, III:17). Barnes (1982, 408–9), berdasarkan peta yang dibuat
oleh Antonio Pigafetta dari awal abad ke-16 Masehi, menafsirkan Mallua sebagai Alor
dan Galiyao sebagai Pantar. Kemudian, Dietrich (1984, 317), dengan berdasarkan pada
tradisi lisan, mengungkapkan bahwa terdapat daerah yang disebut dengan istilah Galéau
Watan Léma yang terletak di antara Lembata dan Kalabahi (Alor). Penafsiran terhadap
tradisi lisan lokal ini didukung juga oleh Rodemeier (1995, 442) yang mengatakan bahwa
Galiyao bukanlah nama sebuah pulau, tetapi sebuah aliansi kerajaan dari beberapa daerah
di pesisir antara Pantar dan bagian barat Pulau Alor. Interaksi yang terjadi di wilayah
Nusa Tenggara Timur (NTT) pada masa klasik juga dapat ditinjau dari tradisi lisan yang
berkembang di beberapa wilayah, salah satunya adalah di Flores dan sekitarnya, yang
meskipun terletak lebih ke barat dari wilayah Alor, tetapi tidak menutup kemungkinan
adanya arus interaksi yang menjalar hingga mencapai Alor. Pada wilayah Flores, terdapat
anggapan bahwa pemimpin di Flores berasal dari Majapahit. Selain itu, terdapat legenda
yang menceritakan bahwa Larantuka berada di bawah kekuasaan Majapahit. Larantuka
yang terletak di Flores Timur kemudian oleh masyarakat lokal disebut sebagai Jawa atau
Jawa Muhang (desa Jawa). Selain itu, pemimpin lokal di Solor disebut dengan istilah
Sang Adipati atau Sengaji, yang merupakan sebuah gelar bangsawan Jawa. Lebih lanjut,
dalam naskah Nagarakrtagama, terdapat juga penyebutan nama daerah Timur yang
diduga merujuk pada Pulau Timor saat ini (Ardhana 2005, 29–32). Berbagai tafsiran
yang berasal dari naskah dan tradisi lisan tersebut perlu diperkuat dengan bukti-bukti
arkeologis. Tinggalan arkeologi yang berkaitan dengan masa klasik di daerah NTT
tidak banyak. Sejauh ini yang diketahui hanya dua buah arca perunggu yang saat ini
disimpan di Museum Bikon Blewut Ledalero, Sikka, Flores. Arca tersebut ditafsirkan
sebagai arca Dewi Padi dan dianggap memiliki kesamaan dengan arca Dewi Sri yang
disimpan di Museum Sonobudoyo, Yogyakarta (Badra 2009, 51). Namun, kronologi dari
arca tersebut masih belum bisa dipastikan. Selain itu, tempat ditemukannya kedua arca
tersebut sebelum dibawa ke museum juga masih belum jelas sehingga masih belum bisa
dipastikan asal-usulnya, apakah memang berasal dari wilayah tersebut atau dibawa dari
tempat lain. Kendati demikian, beberapa tinggalan arkeologi, seperti relief yang bercorak
Siwa-Buddha di Situs Wadu Pa’a di Kecamatan Donggo Utara, Bima (Suantika 1990,
43) dan Prasasti Wadu Tunti yang beraksara Jawa Kuno yang ditemukan di Kecamatan
Donggo, Bima (Suhadi 2012, 16), menunjukkan adanya jejak kebudayaan Hindu-Buddha
yang menjangkau hingga wilayah timur Nusantara.
Pada masa Islam-kolonial, wilayah Alor dan sekitarnya telah disebutkan dalam
catatan Eropa setidaknya sejak awal abad ke-16 Masehi, dan beberapa disertai dengan
peta. Beberapa penjelajah Eropa tersebut antara lain adalah Antonio Galvāo, Antonio
Pigafetta, Ortelius, Mercator, Linschoten, Appolonius Schotte, dan van de Velde. Terdapat
juga deskripsi yang dibuat Lucas de Santa Catharina pada tahun 1733 berdasarkan sebuah
manuskrip yang berasal dari tahun 1624-1625 (Barnes 1982, 407–8). Pada masa yang
bersamaan, yaitu pada abad ke-15 sampai 16 Masehi, para penguasa Islam dari Goa
(Sulawesi Selatan) dan Ternate (Maluku Utara) mengambil alih kekuasaan di Flores,
melalui Ternate, Solor, hingga Alor (Ardhana 2005, 32).
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Penelitian arkeologi di Alor awalnya difokuskan pada temuan moko yang
dilakukan oleh W.O.J. Nieuwenkamp pada tahun 1908 dan J.G. Huyser pada tahun
1931-1932, kemudian dilanjutkan oleh A.J. Bernet Kempers. Penelitian tentang nekara
pejeng, termasuk moko, kemudian dilanjutkan oleh Bintarti pada tahun 2001. Pusat
Penelitian Arkeologi Nasional melakukan penelitian nekara perunggu di daerah NTT
sejak tahun 1980-an yang sebagian besar berupa deskripsi tipologi. Pada tahun 2012,
Pusat Penelitian Arkeologi Nasional kembali melakukan penelitian tentang moko di Alor
dan penggunaannya yang masih berlangsung hingga kini (Bintarti 2001; Handini et al.
2012). Pada tahun 2009, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Alor juga pernah
melakukan klasifikasi moko berdasarkan bentuk, ragam hias dan nilainya (Laufa 2009).
Balai Arkeologi Bali juga mengadakan penelitian di Alor pada tahun 1993 sampai 1994,
dengan objek penelitian berupa moko yang terkait dengan penemuan sebuah nekara
perunggu pada tahun 1972 dari Desa Alaang, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten
Alor (gambar 2).
Penelitian di Situs Aimoli diawali ketika pada tahun 2012, Balai Arkeologi Bali
kembali meninjau lokasi penemuan nekara perunggu di Desa Alaang, dan menemukan
temuan permukaan berupa fragmen tembikar yang cukup banyak dan diperkirakan sebagai
sisa alat kebutuhan sehari-hari masyarakat pada masa lalu. Berdasarkan temuan tersebut,
lokasi penemuan nekara perunggu ini diduga pernah menjadi lokasi aktivitas manusia
atau permukiman masyarakat masa lampau. Mengacu pada hipotesa tersebut, kemudian
dilakukan ekskavasi pada bulan Juli 2013 di Desa Aimoli. Desa Aimoli ini bersebelahan
letaknya dengan Desa Alaang tempat ditemukannya nekara perunggu. Penelitian tahun
2013 diawali dengan mengamati nekara perunggu yang dipamerkan di Museum Seribu
Moko. Selain nekara perunggu, dipamerkan juga beberapa buah batu kapur berbentuk segi
empat yang memiliki takikan pada salah satu sisinya (gambar 3). Batu ini diduga sebagai
bagian dari perbingkaian atau penguat struktur bangunan. Lokasi penemuannya berada di
Desa Aimoli dan berdekatan dengan tempat penemuan nekara perunggu di Desa Alaang,
meskipun keduanya berada di wilayah desa yang berbeda. Temuan komponen bangunan

Gambar 2. Nekara perunggu tipe Heger I di
Museum Seribu Moko.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Bali)
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Gambar 3. Temuan batu kapur bertakik di
Museum Seribu Moko.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Bali)

tersebut menguatkan dugaan betapa pentingnya lokasi tersebut. Pada saat mengadakan
observasi, dapat dilihat bahwa lokasi penemuan struktur bangunan di Desa Aimoli yang
terbuat dari batu kapur berada sekitar 50 meter di sebelah utara dari tempat penemuan
nekara perunggu di Desa Alaang. Pada lokasi tersebut terdapat temuan struktur batu
kapur pada permukaan tanahnya yang memiliki persamaan jenis bahan dengan komponen
bangunan yang dipamerkan di Museum Seribu Moko. Indikasi tersebut diduga sebagai
sebuah bangunan yang pernah berdiri pada masa lampau dengan material berupa batu
kapur. Dugaan ini diperkuat dengan informasi masyarakat yang pernah mengolah lahan
tersebut bahwa terdapat struktur bangunan di bawahnya. Setelah dilakukan ekskavasi
di Desa Aimoli, tim peneliti dari Balai Arkeologi Bali menemukan tinggalan arkeologi
berupa struktur bangunan yang berbahan material batu kapur. Sejak saat itu, dari tahun
2013 hingga 2017, Balai Arkeologi Bali memfokuskan penelitiannya terhadap temuan
struktur di Desa Aimoli (Juliawati dan Hidayah 2013; Prihatmoko dan Rema 2016; Indria
dan Ambarawati 2017).
Permasalahan dan Tujuan
Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, wilayah Alor memiliki sejarah kebudayaan
yang panjang sejak masa prasejarah, klasik, Islam-kolonial, dan bahkan terdapat
beberapa corak tradisi budaya masa lalu yang masih terlihat di dalam kebudayaan yang
sedang berkembang saat ini. Sejarah kebudayaan tersebut dapat dilihat dan dipelajari
melalui tinggalan-tinggalan budayanya. Salah satu tinggalan budaya masa lalu tersebut
adalah tinggalan arkeologi berupa struktur batu kapur yang ditemukan di Desa Aimoli,
Kecamatan Alor Barat Laut, sehingga dalam usaha mempelajarinya muncul permasalahan,
yaitu bagaimana bentuk dan fungsi dari tinggalan struktur bangunan beserta komponen
pendukungnya di Situs Aimoli. Penelitian di Situs Aimoli yang sudah dilaksanakan
sebanyak tiga tahap ini bertujuan untuk merekonstruksi sejarah kebudayaan di wilayah
Alor (secara khusus) dan Nusa Tenggara Timur (secara umum). Dalam penyusunan sejarah
nasional, peran dan kontribusi dari sejarah lokal sangat diperlukan untuk dapat mencapai
penyusunan sejarah yang lebih komprehensif dan objektif. Selain itu, rekonstruksi sejarah
kebudayaan juga merupakan salah satu dari tiga tujuan arkeologi, yaitu merekonstruksi
sejarah berdasarkan budaya materi dari manusia masa lalu, merekonstruksi cara hidup
dan perilaku manusia atau masyarakat pendukung budaya materi di masa lalu, dan
menjelaskan proses perubahan budaya yang terjadi di masa lalu (Renfrew dan Bahn 2000,
13–16).
METODE
Situs Aimoli terletak di Desa Aimoli, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor,
dan berada tepat di belakang gedung SMP Yayasan Kristen. Jarak temuan struktur di
Situs Aimoli dengan garis pantai adalah ±100 m dan memiliki ketinggian 5 meter di atas
permukaan laut (mdpl). Secara astronomis, temuan struktur di Desa Aimoli terletak pada
koordinat 8°10’36.10” Lintang Selatan dan 124°26’3.00” Bujur Timur (gambar 4).
Penelitian di Situs Aimoli sudah dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu pada
penelitian Tahap I tahun 2013, Tahap III tahun 2016, dan Tahap IV tahun 2017. Penelitian
Tahap II yang dilaksanakan pada tahun 2014 tidak dilaksanakan di Situs Aimoli, tetapi di
Situs Alaang yang pernah menjadi lokasi penemuan nekara perunggu pada tahun 1972.
Dalam tiga penelitian di Situs Aimoli, metode yang digunakan secara umum meliputi:
pengumpulan data, pengolahan atau analisis data, dan penafsiran data. Pengumpulan data
5

Gambar 4. Lokasi tinggalan struktur di Desa Aimoli.
(Sumber: Diolah dari Google Earth http://www.google.com/earth/)

dilakukan melalui studi pustaka, ekskavasi, survei, dan wawancara. Studi pustaka dilakukan
melalui penelusuran terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian yang
pernah dilakukan di wilayah Alor dan sekitarnya, serta literatur yang berkaitan dengan
penelitian tentang struktur untuk mengungkap segala aspek yang ada dalam tinggalan
struktur batu kapur di Desa Aimoli. Ekskavasi dilakukan untuk mendapatkan data primer
terhadap tinggalan struktur di Situs Aimoli dan bukti-bukti arkeologi lainnya yang
digunakan untuk memecahkan permasalahan penelitian. Secara keseluruhan, penelitian
Tahap I, III, dan IV di Situs Aimoli telah membuka 17 kotak yang terdiri dari 14 kotak
ekskavasi, dan 3 kotak ekstensi. Kotak ekskavasi dan kotak ekstensi yang dibuka memiliki
ukuran yang bervariasi, mulai dari ukuran 1 meter x 0,5 meter hingga ukuran 2 meter x 2
meter. Penentuan ukuran kotak ekskavasi dan kotak ekstensi tersebut disesuaikan dengan
tujuan dari masing-masing pembukaan kotak. Kemudian, survei dilakukan untuk mencari
perbandingan antara temuan struktur di Desa Aimoli dengan tinggalan rumah adat atau
jenis struktur/fitur lainnya yang ada di wilayah Alor untuk membantu dalam interpretasi
data. Tidak hanya dibatasi terhadap tinggalan struktur/fitur saja, survei juga dilakukan
untuk mencari bukti-bukti lain yang dapat digunakan dalam interpretasi data. Sementara
itu, metode wawancara yang dipakai merupakan wawancara tanpa struktur yang dilakukan
terhadap tokoh masyarakat atau penduduk sekitar yang dianggap mengetahui sejarah atau
keadaan masa lalu yang terkait dengan wilayah Desa Aimoli dan tinggalan struktur di
Situs Aimoli. Pengolahan atau analisis data dilakukan berdasarkan analisis morfologi,
teknologi, gaya, dan kontekstualnya. Selain itu, analisis juga dilakukan secara komparatif
melalui perbandingan dengan data hasil survei dan penelitian lainnya yang diperoleh
dari penelusuran pustaka. Kemudian, penafsiran data disajikan secara deskriptif dengan
memaparkan, menyusun, dan mengaitkan semua interpretasi yang diperoleh dari hasil
analisis yang ditempatkan dalam konteks permasalahan dan tujuan penelitian.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Topografi Wilayah Alor dan Situs Aimoli
Secara geografis, Kepulauan Alor termasuk wilayah Kepulauan Sunda Kecil.
Kepulauan Sunda Kecil berada pada dua sabuk geanticlinal (lipatan besar yang mengarah
ke atas), yang membentuk ekstensi ke arah barat dari Busur Banda. Wilayah Kepulauan
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Alor termasuk bagian dalam geanticline yang berada pada sebelah utara sabuk, bersama
dengan wilayah Wetar, Lembata, Solor, Adonara, Flores, Komodo, Sumbawa, Lombok,
dan Bali. Titik tertinggi Kepulauan Alor berada pada ketinggian 1765 mdpl (Bemmelen
dalam Rema dan Prihatmoko 2016, 107).
Berdasarkan peta geologi, pengendapan di Pulau Alor terjadi pada masa Miosen
Akhir-Pliosen Awal. Pada masa itu, daerah ini berupa cekungan yang mengendapkan
Formasi Laka (pada daerah kepala burung, bagian barat laut Pulau Alor). Sebagian Pulau
Alor merupakan daratan dengan kegiatan gunung api yang menghasilkan Formasi Alor.
Formasi Alor ini terbentuk dari lava dan breksi yang bersisipan tuf. Lava bersusunan
andesit horenblenda, andesit biotit horenblenda, hyalo andesit dan basal piroksen.
Formasi Alor ini tersingkap luas, hampir menutupi seluruh Pulau Alor dan Wetar Barat.
Sementara itu, wilayah Aimoli terbentuk dari batuan sedimen (sedimentary rocks) berupa
batugamping koral (coralline limestone) yang membentang dari area barat daya sampai
bagian timur daerah kepala burung (bagian barat laut Pulau Alor). Batuan sedimen berupa
batugamping koral ini menindih tak-selaras Formasi Laka yang merupakan formasi yang
ikut membentuk daerah kepala burung di bagian barat laut Pulau Alor. Jika dilihat dari
kronologi masa pembentukannya, Formasi Laka ini terbentuk pada masa Miosen AkhirPliosen Awal, sedangkan batuan sedimen berupa batugamping koral yang membentuk
wilayah Aimoli terbentuk pada masa yang lebih muda, yaitu pada masa Holosen (Noya et
al. 1997; Koesoemadinata dan Noya 1989).
Penelitian Tahap I Situs Aimoli Tahun 2013
Penelitian di Situs Aimoli sudah
dilaksanakan sebanyak tiga kali, yaitu pada
Tahap I tahun 2013, Tahap III tahun 2016,
dan Tahap IV tahun 2017. Penelitian pada
Tahap I bertujuan untuk mencari tinggalan
arkeologi berupa struktur di Situs Aimoli
dan mencari bentuk dari tinggalan struktur
tersebut yang didasarkan atas temuan
beberapa buah batu kapur bertakik yang
ada di Museum Seribu Moko. Penelitian
Tahap I pada tahun 2013 membuka 4 kotak
yang terdiri dari 3 kotak ekskavasi dan 1
kotak ekstensi (gambar 5). Namun, kotak
ekskavasi pertama, yaitu Kotak ALG I
dibuka dekat dengan tempat ditemukannya
nekara perunggu pada tahun 1972 di Desa
Alaang yang terletak sekitar ±50 meter di
sebelah selatan tinggalan struktur Aimoli.
Pada Kotak ALG I tidak terdapat temuan
yang dapat diduga sebagai bagian dari
komponen struktur di Desa Aimoli. Temuan
pada Kotak ALG I berupa pecahan tembikar
dan fragmen tulang binatang. Temuan berupa
batu kapur yang diduga sebagai bagian dari

Gambar 5. Layout kotak ekskavasi
penelitian Tahap I tahun 2013.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Bali)
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Gambar 6. Temuan struktur penelitian Situs
Aimoli Tahap I tahun 2013.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Bali)

komponen struktur di Situs Aimoli baru
didapatkan pada saat pembukaan Kotak
ALG II, ALG III, dan ALG Ekstensi I/2013
(Juliawati dan Hidayah 2013).
Ekskavasi di penelitian Tahap I
menemukan struktur bangunan dengan bahan
batu kapur yang memiliki berbagai bentuk
perpelipitan. Pada beberapa area di sekitar
struktur, terdapat reruntuhan bangunan yang
batuan penyusunnya memiliki berbagai
profil, seperti batu dengan pelipit pada
bagian atas dan bawah, batu yang salah
satu sisinya miring, dan batu dengan pelipit
sebelah, serta batu dengan profil bagian
dasarnya berbentuk lingkaran. Struktur yang
ditemukan pada penelitian Tahap I memiliki
susunan batu di bagian dalam berupa palang Gambar 7. Denah temuan struktur penelitian
dan terdapat lubang pada bagian dalam
Tahap I tahun 2013.
(Sumber:
Dokumen
Balai Arkeologi Bali)
struktur, yang di dalamnya tidak ditemukan
adanya artefak. Terlihat adanya beberapa
kerusakan pada struktur bangunan yang sudah mengalami miring dan melesak. Secara
keseluruhan, struktur ini tersusun atas 4 sampai 5 susun batu. Penelitian Tahap I ini
berhasil menampakkan bagian titik sudut sebelah barat dari tinggalan struktur di Situs
Aimoli. Ukuran akhir denah struktur yang ditemukan pada penelitian Tahap I adalah 210
cm pada dinding sisi barat laut dan 264 cm pada dinding sisi barat daya (Juliawati dan
Hidayah 2013). Kedua sisi dinding tersebut belum tersingkap seluruhnya sehingga belum
bisa dipastikan ukuran dan denah keseluruhan dari struktur tersebut (gambar 6 dan 7).
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Penelitian Tahap II di Situs Alaang Tahun 2014
Meskipun tahapan penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 tetap melanjutkan
dari tahap penelitian sebelumnya, penelitian ini tidak dilakukan di Situs Aimoli. Penelitian
Tahap II Tahun 2014 dilakukan di Situs Alaang yang pernah menjadi lokasi penemuan
nekara perunggu pada tahun 1972. Penelitian pada tahap ini membuka 4 kotak yang
terdiri dari 3 kotak ekskavasi dan 1 test pit, yaitu Kotak AML I, AML IV, AML V, dan TP
(test pit) (gambar 8).
Kotak AML I merupakan pembukaan ulang dari Kotak ALG I yang sebelumnya
pernah dibuka pada tahun 2013 hingga kedalaman 65 cm dari benang level (benang level
dinaikkan 5 cm dari permukaan tanah tertinggi di sudut tenggara). Selain melakukan
pembukaan ulang, ekskavasi Kotak AML I juga melakukan pendalaman dari kedalaman
sebelumnya hingga mencapai kedalaman 145cm dari permukaan tanah. Sementara
itu, Kotak AML IV dan AML V dibuka hingga kedalaman yang sama, yaitu 145 cm
dari permukaan tanah. Secara umum, temuan dari Kotak AML I, AML IV, dan AML
V berupa pecahan gerabah yang diperkirakan berasal dari berbagai jenis wadah, seperti
periuk, bejana, cawan, piring, dan cucuk kendi (gambar 9). Temuan pecahan gerabah
ini mengindikasikan bahwa situs ini merupakan situs permukiman masa lalu. Tidak
adanya fragmen tulang manusia juga memberikan indikasi bahwa situs ini bukan situs
penguburan. Sementara itu, Kotak TP terletak di sebelah tenggara dengan jarak 24 meter
dari Kotak AML V dan dibuka hingga kedalaman 150 cm dari permukaan tanah. Temuan
pada Kotak TP berupa pecahan gerabah yang didapatkan hingga kedalaman 50 cm dari
permukaan tanah (Hidayah dan Keling 2014).

Gambar 8. Layout kotak ekskavasi penelitian Tahap II tahun 2014.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Bali)
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Gambar 9. Temuan pecahan gerabah pada penelitian Tahap II tahun 2014.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Bali)

Pada penelitian Tahap II ini, temuan pecahan gerabah tersebut diduga berada pada
lapisan yang sama dengan temuan nekara perunggu yang pernah ditemukan pada tahun
1972. Temuan pecahan gerabah tersebut yang terpadat berada pada kedalaman 25 sampai
65 cm dari permukaan tanah. Berdasarkan informasi dari penemu nekara tersebut, nekara
ditemukan pada saat mengolah lading ketika sedang mencangkul hingga kedalaman
sekitar 30 sampai 50 cm, dan kedalaman ini merupakan kedalaman lapisan budaya
terpadat pada hasil ekskavasi Kotak AML I, AML IV, dan AML V. Letak ketiga kotak
ekskavasi tersebut yang mengelilingi tempat penemuan nekara perunggu memperkuat
indikasi bahwa nekara tersebut berada di lapisan yang sama dengan lapisan temuan
pecahan gerabah yang terpadat. Pecahan gerabah dengan berbagai jenis dan ukuran serta
motif hias yang beragam, antara lain motif hias gores, cukil, dan tempel. Pada Kotak
AML I dan AML IV, terdapat beberapa susunan batu yang menyerupai tungku. Dugaan
tersebut didasari juga dengan temuan beberapa tulang binatang yang sebagian terbakar,
dan adanya beberapa lapisan tanah yang berwarna hitam, serta temuan arang. Kendati
demikian, kronologi dari lapisan tanah yang diperkirakan sebagai lapisan ditemukannya
nekara perunggu, dan berada pada lapisan yang sama dengan temuan pecahan gerabah
terpadat, masih belum bisa ditentukan secara pasti dan diperlukan analisis lebih lanjut
untuk menentukan secara pasti kronologinya. Pertimbangan demikian muncul karena
bagi masyarakat Alor, nekara merupakan salah satu benda berharga, sehingga pada masa
kolonial banyak nekara yang dikubur. Pada masa kolonial tersebut, banyak masyarakat
menguburkan benda berharga, seperti nekara dan moko, untuk menghindari perampasan,
sehingga kemungkinan bahwa nekara perunggu yang ditemukan pada tahun 1972
tersebut juga dikuburkan untuk menghindari terjadinya pencurian bisa terjadi. Namun,
berdasarkan temuan pecahan gerabahnya, situs ini memiliki indikasi sebagai situs hunian,
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tetapi kronologi yang jelas terhadap masa hunian dan siapa pendukung budayanya masih
memerlukan analisis lebih lanjut, salah satunya dengan melakukan dating. Selain itu,
keterkaitan antara konteks budaya dari temuan nekara perunggu di Situs Alaang beserta
artefak pendukung lainnya (seperti pecahan gerabah, dll) dengan temuan struktur di Situs
Aimoli masih belum dapat dipastikan dan masih diperlukan penelitian lebih lanjut atas
keterkaitan kedua situs ini (Hidayah dan Keling 2014).
Penelitian Tahap III Situs Aimoli Tahun 2016
Penelitian Tahap III Situs Aimoli dilaksanakan pada tahun 2016 dan bertujuan
untuk mencari bentuk keseluruhan dari tinggalan struktur Situs Aimoli serta fungsinya
di masa lalu. Penelitian tahap III ini secara keseluruhan membuka 7 kotak yang terdiri
dari 5 kotak ekskavasi dan 2 kotak ekstensi, yaitu Kotak AML VI, AML VII, AML VIII,
AML IX, AML X, AML Ekstensi I/2016, dan AML Ekstensi II/2016. Penelitian Tahap III
berhasil menampakkan secara keseluruhan tinggalan struktur batu kapur di Situs Aimoli
(gambar 10).
Ekskavasi pada penelitian Tahap III menunjukkan bahwa secara umum, tinggalan
struktur di Desa Aimoli memiliki denah persegi dengan panjang dinding barat laut 350
cm, timur laut 350 cm, tenggara 353 cm, dan barat daya 347 cm. Selisih ukuran pada tiap
sisi dindingnya tidak besar, dan ukuran awalnya diperkirakan sama, tetapi akibat adanya
pergeseran struktur sehingga terjadi perbedaan ukuran. Tinggi struktur juga mengalami

Gambar 10. Denah temuan struktur penelitian Tahap III tahun 2016.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Bali)
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perbedaan, yaitu antara 40 cm sampai 50 cm. Orientasi arah dari struktur ini belum bisa
ditentukan secara pasti karena sisi yang menjadi bagian depan atau belakangnya masih
belum bisa ditentukan. Namun, jika mempertimbangkan keletakan tinggalan struktur ini
terhadap posisi laut dan dataran tinggi/bukit, struktur ini dapat diperkirakan memiliki
orientasi barat laut-tenggara, dengan laut berada di sebelah barat laut, dan dataran tinggi/
bukit berada di sebelah tenggara dari tinggalan struktur Situs Aimoli (gambar 11).

Gambar 11. Temuan struktur Aimoli yang sudah tersingkap seluruhnya
pada penelitian Tahap III tahun 2016.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Bali)

Susunan paling bawah dari tinggalan struktur di Situs Aimoli berbentuk persegi
yang pada bagian tengahnya diuruk dengan tanah, kemudian ditutup dengan susunan
batuan lagi pada lapisan kedua dan seterusnya. Pada bagian pinggir struktur/bagian
paling luar dari lapisan susunan batu kapur pertama atau paling bawah, tidak terdapat
perbingkaian atau berupa struktur polos dengan ukuran tinggi batu rata-rata 15 cm. Pada
lapisan kedua struktur terdapat perbingkaian dengan ukuran tinggi batu rata-rata 6 cm
dan pada bagian pinggir atasnya juga memiliki perbingkaian. Struktur ini terbuat dari
batu kapur yang dibentuk menjadi balok-balok batu, yang disusun membentuk bangunan
persegi. Beberapa batu penyusun struktur tersebut, baik yang masih intact maupun
yang lepas, memiliki bentuk segi empat dan trapesium. Beberapa batuan memiliki sisi
yang melingkar dan/atau membentuk sisi genta (cembung) pada salah satu sisinya, serta
takikan. Takikan tersebut ada yang berfungsi sebagai perbingkaian dan ada pula yang
berfungsi sebagai pengunci untuk memperkuat struktur. Temuan struktur di Desa Aimoli
memiliki perbingkaian pelipit bawah. Pada bagian dalam struktur persegi ini, terdapat
empat buah lubang, dan terdapat pula cerukan yang kiranya sengaja dibuat pada bagian
tengah di sisi luar dinding struktur. Cerukan ini diduga sengaja dibuat karena tumpukan
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batunya tidak disusun secara berselang-seling, tetapi disusun secara lurus yang terlihat
pada salah satu sisinya (bukan pada sisi yang menjadi dinding struktur). Pasangan batu
yang ditumpuk demikian diduga memiliki tujuan tertentu karena pola penumpukan/
penyusunan tersebut kurang kuat bagi konstruksi suatu bangunan. Beberapa bagian dari
struktur di Situs Aimoli ini memperlihatkan adanya pemakaian sistem kait yang bertujuan
agar batuan penyusun struktur tidak bergeser (Prihatmoko dan Rema 2016).
Penelitian Tahap IV Situs Aimoli Tahun 2017
Penelitian Tahap IV Situs Aimoli dilaksanakan pada tahun 2017 dan bertujuan
untuk mencari komponen pendukung dari tinggalan struktur bangunan Situs Aimoli.
Berdasarkan tujuan tersebut, pembukaan kotak ekskavasi dilakukan di sekitar area
tinggalan struktur. Penelitian Tahap IV secara keseluruhan membuka 7 kotak ekskavasi,
yaitu Kotak AML XI, AML XII, AML XIII, AML XIV, AML XV, AML XVI, dan AML
XVII (gambar 12). Salah satu kotak ekskavasi, yaitu Kotak AML XV merupakan perluasan
dari Kotak AML Ekstensi I/2016 yang sebelumnya dibuka dengan ukuran 1 meter x 0,5
meter pada penelitian Tahap III. Pembukaan kotak pada penelitian Tahap IV lebih tersebar
jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dua kotak ekskavasi, yaitu Kotak AML
XIV dan AML XV, terletak di sebelah barat, berhimpitan dengan Kotak ALG III dan ALG

Gambar 12. Layout kotak ekskavasi penelitian Tahap IV tahun 2017.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Bali)
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Ekstensi I/2013 yang dibuka pada tahun 2013, serta Kotak AML VI yang dibuka pada
tahun 2016. Sementara Kotak AML XII terletak di sebelah barat, berhimpitan dengan
Kotak AML XIV. Kemudian, dua kotak ekskavasi lain, yaitu Kotak AML XI dan AML
XIII tidak terletak berhimpitan dengan kotak ekskavasi yang lain. Kotak AML XI terletak
di sebelah utara dengan jarak 2 meter dari himpunan kotak ekskavasi yang telah dibuka
sebelumnya, sedangkan Kotak AML XIII terletak di sebelah timur dengan jarak 2 meter
dari himpunan kotak ekskavasi yang telah dibuka sebelumnya. Sementara itu, Kotak
AML XVI dan AML XVII terletak agak jauh dari himpunan kotak ekskavasi sebelumnya.
Kotak AML XVI berada di sebelah utara dengan jarak 10 meter dari himpunan kotak
ekskavasi sebelumnya, sedangkan Kotak AML XVII berada di sebelah utara dengan jarak
12 meter dari himpunan kotak ekskavasi sebelumnya.
Ekskavasi pada penelitian Tahap IV banyak menemukan temuan berupa balok-balok
batu kapur yang diduga sebagai bekas reruntuhan dari struktur di Situs Aimoli. Ukuran
masing-masing balok batu kapur tersebut tidak sama dan banyak yang sudah tidak utuh
lagi. Beberapa batuan tampak memiliki takikan, dan terdapat juga batuan yang cembung
pada salah satu bagian sisinya. Balok-balok batu kapur tersebut sebagian besar tersebar
di sebelah barat struktur, sedangkan di sisi lainnya hanya terdapat sedikit temuan bekas
reruntuhan struktur batu kapur. Bahkan, pembukaan Kotak AML XI dan AML XIII tidak
menemukan tinggalan batu kapur yang diduga sebagai bagian dari tinggalan struktur.
Berdasarkan hal tersebut, struktur di Situs Aimoli diduga runtuh ke arah barat sehingga
sebagian besar komponennya tersebar di sisi barat (gambar 13). Selain runtuhan struktur,
terdapat juga fitur batu yang memanjang di sebelah barat laut dari tinggalan struktur
Situs Aimoli (Kotak AML XVI dan Kotak AML XVII). Fitur batu ini tersusun atas empat
lapisan, yaitu batu karang pada tiga lapisan teratas dan batu andesit pada lapisan terbawah.
Bentuk fitur batu karang dan batu andesit ini tidak beraturan, dengan tinggi 55 cm dan
lebar 150 cm. Fitur batu karang dan batu andesit ini berlanjut dan memanjang dengan
orientasi timur laut-barat daya (Indria dan Ambarawati 2017).

Gambar 13. Denah temuan struktur penelitian Tahap IV tahun 2017.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Bali)
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Pembahasan
Hasil ekskavasi tinggalan struktur di Situs Aimoli memperlihatkan bahwa struktur
ini memiliki denah persegi dan diperkirakan sebagai bagian dasar dari suatu bangunan
dengan ketinggian sekitar ±50cm dan memperlihatkan adanya bentuk pelipit bawah.
Pola ini menunjukkan bahwa struktur tersebut memiliki perbingkaian karena terdapat
beberapa jenis takikan pada batuan yang dibuat dengan sangat baik dan rapi. Beberapa
batu kapur yang terlepas dan diduga sebagai runtuhan struktur memiliki sisi yang
melingkar dan/atau membentuk sisi genta (cembung) pada salah satu sisinya, serta ada
yang memiliki profil bagian dasar berbentuk lingkaran. Rekonstruksi terhadap temuan
batu-batu kapur yang terlepas itu sudah dilakukan sejak penelitian Tahap I tahun 2013.
Berdasarkan hasil rekonstruksi tersebut, Suantika (2014, 114) mengungkapkan bahwa
rekonstruksi dari batuan tersebut menunjukkan bentuk lingkaran di bagian dasarnya yang
semakin ke atas semakin mengecil sisinya sehingga bentuknya menyerupai kubah atau
sisi genta. Batuan yang memiliki takikan atas dan bawah juga memperlihatkan ujung yang
mengacu pada bentuk lingkaran dan diduga sebagai bagian dasar dari kubah tersebut.
Berdasarkan penafsiran tersebut, tinggalan struktur di Situs Aimoli diperkirakan sebagai
bangunan stupa dengan kubah yang membentuk sisi genta tersebut diperkirakan sebagai
bagian anda dari bangunan stupa itu. Hal ini mengindikasikan bahwa bangunan tersebut
merupakan bangunan suci agama Buddha yang digunakan untuk pemujaan. Penafsiran
tersebut disampaikan berdasarkan hasil penelitian Tahap I tahun 2013, meskipun dalam
penelitian Tahap I tersebut, tinggalan struktur di Situs Aimoli belum seluruhnya tersingkap.
Berdasarkan rekonstruksi tersebut, penelitian tahap-tahap selanjutnya kemudian mencoba
untuk melengkapi bentuk dari stupa tersebut melalui rekonstruksi dari temuan-temuan
berikutnya yang diduga sebagai runtuhan struktur. Pada penelitian Tahap IV tahun 2017,
hasil rekonstruksi tersebut memperlihatkan bentuk tiga perempat dasar lingkaran yang
sisinya makin ke atas makin mengecil (gambar 14 dan 15). Penelitian Tahap IV Tahun
2017 juga menemukan fitur berupa susunan batu karang dan batu andesit yang terletak
sekitar 10-12 meter di sebelah barat laut dari tinggalan struktur batu kapur Situs Aimoli.
Asumsi sementara dari susunan fitur batu karang dan batu andesit tersebut adalah sebagai
tembok keliling dari tinggalan struktur Situs Aimoli (gambar 16).

Gambar 14. Rekonstruksi terhadap temuan lepas batu kapur yang runtuh
pada penelitian Tahap I tahun 2013.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Bali)
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Gambar 15. Rekonstruksi terhadap temuan lepas
batu kapur yang runtuh
pada penelitian Tahap IV tahun 2017.
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Bali)

Gambar 16. Fitur susunan batu karang dan dan
batu andesit di Kotak AML XVI.
(Sumber: Dokumen Balai Arkerologi Bali)

Lebih lanjut, dengan mengacu pada bentuk dasar sisa bangunan stupa di Situs Aimoli,
Suantika (2014, 114) menyatakan bahwa sisa bangunan stupa tersebut kemungkinan
memiliki kesamaan gaya arsitektur dengan Stupa Sumberawan yang terletak di Desa
Toyomarto, Singosari, Malang, Jawa Timur. Berbeda dengan bangunan stupa di Aimoli
yang berbahan batu kapur, Stupa Sumberawan ini seluruhnya terbuat dari batu andesit
dengan ukuran panjang 6,25 meter, lebar 5,25 meter, dan tinggi 5,23 meter (gambar 17).
Stupa Sumberawan tidak memiliki tangga naik atau ruang yang biasanya digunakan
untuk menyimpan relic (benda-benda suci). Stupa Sumberawan ini diduga digunakan
hanya untuk pemujaan. Stupa Sumberawan merupakan bangunan stupa polos tanpa relief
dan bagian puncaknya telah hilang. Bagian dalamnya tidak ada rongga sebagaimana
stupa umumnya. Oleh karena sisa-sisa batuan puncak stupa tidak ditemukan, terdapat
dugaan bahwa puncak stupa memang tidak diberi hiasan payung (chattra) seperti stupa
umumnya. Stupa Sumberawan diperkirakan berasal dari sekitar abad ke-14 sampai 15
Masehi (Ramelan 2013, 302–5).

Gambar 17. Bangunan Stupa Sumberawan di Jawa Timur.
(Sumber: Diolah dari Ramelan 2013, 302)
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Selain dari tinjauan arsitekturalnya, penafsiran atas tinggalan struktur di Situs
Aimoli sebagai bangunan stupa dapat dimungkinkan jika mempertimbangkan catatan
yang tertulis di dalam naskah Nagarakrtagama. Seperti yang telah disebutkan pada bagian
pendahuluan, naskah Nagarakrtagama menyebutkan beberapa tempat, di antaranya
Galiyao, Sumba, Solot, dan Timur yang ditafsirkan sebagai Pantar, Sumba, Solor, dan
Timor (Pigeaud 1962, III:17; Barnes 1982, 408–9). Daerah-daerah tersebut merupakan
wilayah-wilayah yang terletak di Nusa Tenggara Timur, sehingga mengindikasikan
kemungkinan adanya persebaran pengaruh agama Hindu-Buddha hingga ke wilayahwilayah di NTT sejak abad ke-14 Masehi. Kendati demikian, kronologi dari bangunan
stupa di Situs Aimoli masih belum bisa ditentukan secara pasti dan masih memerlukan
penelitian lebih lanjut untuk menentukan periodisasinya.
Bangunan stupa di Situs Aimoli telah runtuh dan hanya menyisakan bagian dasarnya
saja. Penyebab runtuhnya bangunan stupa di Aimoli diduga disebabkan oleh kualitas
bahan yang kurang kuat, yaitu terbuat dari batu kapur. Batu kapur penyusun bangunan ini
bersifat mudah melapuk. Selain itu, kondisi tanah yang labil atau kurang kuat juga diduga
sebagai penyebab keruntuhan. Hal ini terlihat dari beberapa bagian dari dasar bangunan
yang mengalami pelesakan ke dalam tanah. Dugaan lain yang dapat menjadi penyebab
keruntuhan bangunan stupa di Aimoli adalah wilayah Alor yang rawan terjadi gempa
bumi. Wilayah Alor terletak tidak jauh dari Busur Banda yang menyebabkan wilayah ini
memiliki tingkat seismisitas yang tinggi. Hal ini disebabkan karena wilayah ini menjadi
pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan
lempeng Pasifik. Batas-batas lempeng-lempeng ini merupakan sebuah zona subduksi yang
merupakan zona aktif gempa bumi (gambar 18). Hal ini kemudian yang menyebabkan
terjadinya beberapa gempa bumi besar, seperti di Flores, Alor, Seram, dan Laut Banda.
Khusus wilayah Alor, setidaknya pernah tercatat dua kali gempa bumi merusak yang
mengakibatkan korban jiwa cukup besar, yaitu pada tahun 1991 dan 2004 (Ngadmanto
2010, 125; Supartoyo dan Omang 2013).

Gambar 18. Peta tektonik wilayah Nusa Tenggara Timur.
(Sumber: Diolah dari G. Hamson dalam Ngadmanto 2010, 126)
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Selain itu, kerusakan terhadap sisa bangunan stupa Situs Aimoli juga disebabkan
karena ketidaktahuan masyarakat terhadap keberadaan tinggalan struktur ini. Bagian
tenggara struktur sempat terangkat oleh masyarakat yang tinggal di areal situs ketika
masyarakat hendak membuat lubang tempat menimbun sampah. Bagian paling atas
dari tinggalan struktur ini hampir selevel dengan permukaan tanah sehingga semakin
meningkatkan risiko terjadinya pengadukan dan gangguan oleh aktivitas sehari-hari
masyarakat.
KESIMPULAN
Penelitian di Situs Aimoli sudah dilakukan sebanyak tiga kali yaitu pada Tahap I
tahun 2013, Tahap III tahun 2016, dan Tahap IV tahun 2017. Adapun, penelitian Tahap
II tahun 2017 tidak dilakukan di Situs Aimoli, tetapi di Situs Alaang. Penelitian Tahap I,
III, dan IV berhasil menyingkap seluruh bagian dari tinggalan struktur di Situs Aimoli.
Tinggalan struktur tersebut memiliki denah persegi dengan ukuran panjang 350 cm di
sisi barat laut, 350 cm di sisi timur laut, 353 cm di sisi tenggara,dan 347 di sisi barat
daya, serta memiliki tinggi sekitar ±50 cm. Struktur ini memiliki perbingkaian. Tinggalan
struktur di Situs Aimoli ditafsirkan sebagai bangunan stupa yang bercorak agama Buddha
dan digunakan untuk pemujaan. Tafsiran ini didasarkan atas rekonstruksi terhadap batu
kapur-batu kapur yang terlepas dan diduga sebagai runtuhan. Batu kapur-batu kapur
yang direkonstruksi tersebut ada yang memiliki sisi melingkar dan/atau membentuk sisi
genta (cembung) di salah satu sisinya, serta ada yang memiliki profil bagian dasar yang
berbentuk lingkaran. Rekonstruksi tersebut menunjukkan bentuk lingkaran di bagian
dasarnya yang semakin ke atas semakin mengecil sisinya sehingga bentuknya menyerupai
kubah atau sisi genta. Bentuk kubah ini diperkirakan sebagai bagian anda dari bangunan
stupa. Beberapa batuan yang memiliki takikan atas dan bawah juga memperlihatkan ujung
yang mengacu pada bentuk lingkaran dan diperkirakan sebagai bagian dasar dari kubah
tersebut. Bangunan stupa di Situs Aimoli ini diduga memiliki kesamaan gaya arsitektur
dengan bangunan Stupa Sumberawan yang ada di Jawa Timur. Namun, kronologi dari
bangunan stupa di Situs Aimoli masih belum bisa ditentukan. Bangunan stupa di Situs
Aimoli saat ini hanya tersisa bagian dasarnya saja, sedangkan bagian atasnya sudah
runtuh. Penyebab keruntuhan bangunan stupa ini diduga disebabkan oleh berbagai faktor,
antara lain kualitas bahan yang kurang kuat, kondisi tanah yang labil, gempa bumi, dan
manusia.
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