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I  Pendahuluan 

Sejumlah pakar memberikan batasan  bahwa permukiman adalah bagian 

dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan 

pedesaan maupun  perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 

tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan mendukung prikehidupan dan 

penghidupan. Tempat tersebut telah disiapkan secara matang dan menunjukkan 

suatu tujuan yang jelas, sehingga memberikan kenyamanan kepada penghuninya, 

sehingga terbentuknya suatu permukiman (settlement) merupakan suatu proses 

aktivtas manusia untuk  mencapai dan menetap pada suatu kawasan atau daerah. 

Menurut WHO permukiman adalah suatu struktur fisik dimana orang 

menggunakannya untuk tempat berlindung, dimana lingkungan dari struktur 

tersebut termasuk juga semua fasilitas dan pelayanan yang diperluhkan, 

perlengkapan yang berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani dan keadaan 

sosialnya yang baik untuk kelompok dan individu. 

Selanjutnya dalam Undang-Undang No.1 tahun 2011 dipertegas bahwa 

permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu 

satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta 

mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan 

perdesaan. 

Permukiman merupakan suatu kebutuhan pokok yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia sejak manusia mulai hidup menetap. Awal dibangunnya 

semata-mata untuk memenuhi kebutuhan fisik, namun dalam perkebangannya 

selanjutnya pemilihan dan pemilikan tempat permukiman berkembang fungsinya 
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menjadi kebutuhan psikologis, estetika, menandai status sosial, ekonomi, sehingga 

menjadi suatu kebutuhan. Dari deretan lima kebutuhan hidup manusia yakni 

pangan, sandang, permukiman, pendidikan dan kesehatan, nampak bahwa 

permukiman menempati posisi yang sentral, dengan demikian peningkatan 

permukiman akan meningkatkan pula kualitas hidup. 

Berdasarkan uraian tersebu di atas maka dapat dikatakan bahwa masalah 

permukiman dapat dikaji melalui berbagai disiplin ilmu baik ilmu eksak maupun 

ilmu sosial, ilmu budaya dan bahkan ilmu perbatasan. Menyadari akan hal 

tersebut, beberapa arkeolog telah lama tertarik untuk melakukan kajian permukian 

khususnya permukian masa lampau. Mereka berangkat dari data sisa aktivitas 

kehidupan manusia masa lampau seperti artefak, fitur, ekofak, situs, dan kawasan 

tempat data itu ditemukan.  

Salah satu jenis artefak yang digunakan sebagai data utama dalam penelitian 

ini yakni prasasti yang dikeluarkan pada masa Bali Kuno. Adapun alasan 

digunakannya prasasti sebagai data utama karena informasi yang dimuat di 

dalamnya berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada jaman prasasti itu ditulis. 

Penelitian terhadap prasasti-prasasti yang dikeluarkan pada masa Bali Kuno sudah 

sering dilakukan, namun secara ekspisit belum banyak yang mengarahkan 

penelitiannya ke masalah-masalah permukiman. Namun demikian berdasarkan 

hasil dari sejumlah prasasti Bali Kuno khususnya yang berasal dari abad IX-XIV 

Masehi dapat diketahui bahwa permukiman pada masa itu telah tersebar di 

wilayah Pulau Bali. Penataan wilayah kerajaan, dalam arti pembagian wilayah 

administratif sangat sederhana, hanya ada wilayah tingkat pusat dan wilayah 

tingkat desa. Wilayah pusat mencakup seluruh wilayah kerajaan disebut 

kedatwan/kedatuan yang dapat diartikan ‘kerajaan’ dan ‘wilayah kerajaan’disebut 

‘mandala’. Sementara wilayah tingkat desa disebut dengan beberapa istilah antara 

lain banua atau wanua, thani kemudian disebuti desa yang berarti ‘desa’,  (Goris 

1954, 236) serta batas wilayah desanya disebut parimandala. Banua/wanua,thani, 

dan desa yang merupakan kesatuan geografis diberikan identitas berupa nama 

demikian pula kesatuan atau unsur-unsur geografis lainnya, sehingga munculah 

‘nama tempat’. Pengetahuan tentang nama tempat itu kemudian disebut 



3 
 

‘toponomi’. Kajian terhadap toponomi khususnya dalam prasasti dapat megetahui 

sebaran permukiman pada suatu wilayah, yang sudah tentu diawali dengan upaya 

mengetahui sebaran prasasti dan mengkaji isi dari prasasti yang mempunyai 

hubungan dengan wilayah tersebut. Dengan mengkaji isi prasasti tersebut maka 

diupayakan untuk mengetahui nama satuan geografis atau toponim, sebaran 

permukiman berdasarkan kajian toponim  yang sering dimuat dalam sambandha  

seuatu prasasti. Selanjutnya ditawarkan dalam penelitian ini bagaimana peran 

wilayah-wilayah yang dimuat dalam prasasti dalam kontek Sejarah Bali Kuno. 

  

II  Sebaran Prasasti Bali Kuno di Wilayah Kabupaten Buleleng 

Untuk mengetahui sebaran prasasti-prasasti yang dikeluarkan pada masa 

Bali Kuno diawali studi  kepustakaan yang dilanjutkan dengan survey lokasi dan 

disertai dengan wawancara. Berdasarkan beberapa data kepustakaan, terutama 

yang disusun olehJ.L.A. Brandes (1885), Van Stein Callenfels (1926), R. Goris 

(1954), sampai dengan hasil penelitian terbaru termasuk hasil survey dan 

wawancara, dapat diketahui bahwa di wilayah Kabupaten Buleleng sedikitnya 

ditemukan 31 kelompok prasasti yang terdiri atas 39 kesatuan.  Prasasti tersebut 

ditemukan di 6 kacamatan  yang tersebar di 15 desa adat dan 1 kesatuan lagi 

merupakan koleksi  Gedong Krtya, dengan rincian sebagai berikut. 

Di Kecamatan Kubutambahan ada 5 desa adat yang menyimpan prasasti, 

yakni Desa Adat Kelandis menyimpan 1 kelompok prasasti yang terdiri atas 1 

kesatuan; Desa Adat Bengkala menyimpan 1 kelompok prasasti yang terdiri atas 1 

kesatuan; Desa Adat  Bila menyimpan 1 kelompok prasasti yang terdiri atas 2 

kesatuan (Bila AI dan AII); Desa Adat Depaha dulunya menyimpan 1 kelompok 

prasasti yang terdiri atas 1 kesatuan (Depeha/Bet Ngandang), dan 1 kelompok 

prasasti yang terdiri atas 3 kesatuan, yaitu Prasasti Pura Desa I, II, dan III, yang 

dulunya tercatat bahwa tersimpan di Desa Gobleg, dan isinya berkaitan dengan 

Prasasti Depeha/Bet Ngandang, tetapi keberadaannya tidak diketahui; Desa Adat 

Bulian menyimpan 2 kelompok prasasti yang terdiri atas 2 kesatuan (Bulian A dan 

B). Secara keseluruhan, Kecamatan Kubutambahan terdapat 7 kelompok prasasti 
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yang terdiri atas 10 kesatuan (termasuk prasasti yang berpindah tempat dan 

keberadaannya belum diketahui). 

Di Kecamatan Sawan terdapat 3 desa adat yang menyimpan prasasti, yakni 

di Desa Adat Bebetin tersimpan 2 kelompok prasasti yang terdiri atas 4 kesatuan 

(Bebetin AI, AII, AIII, dan Bebetin B); Desa Adat  Sawan tersimpan 3 kelompok 

prasasti yang terdiri atas 3 kesatuan (Sawan A, B, dan C); Desa Adat Jagaraga 

menyimpan 1 kelompok prasasti yang hanya tinggal 1 lempeng saja. Secara 

keseluruhan, Kecamatan Sawan terdapat 6 kelompok prasasti yang terdiri atas 8 

kesatuan. 

Di Kecamatan Tejakula keberadaan prasasti tersebar di beberapa desa 

adat, di antaranya Desa Adat Les-Penuktukan tersimpan 1 kelompok prasasti yang 

hanya tediri atas 1 lempeng; Desa Adat Tejakula tersimpan 1 kelompok prasasti 

yang hanya terdiri atas 1 kesatuan; Desa Adat Julah dan Sembiran tersimpan 3 

kelompok yang terdiri atas 6 kesatuan (Sembiran AI, AII, AIII, AIV, Sembiran B, 

dan C). Secara keseluruhan, Kecamatan Tejakula terdapat 5 kelompok prasasti 

yang terdiri atas 8 kesatuan. 

Selanjutnya di Kecamatan Banjar, prasasti tersimpan di 2 desa adat, yakni 

di Desa Adat Gobleg (tersimpan di Puri Gobleg) yang terdapat 8 kelompok 

prasasti yang terdiri atas 8 kesatuan (Gobleg Pura Batur A, B, C, Tamblingan Pura 

Endek I, II, III. IV, dan V), dan Desa Adat Banyuseri tersimpan 3 kelompok 

prasasti yang terdiri atas 3 kesatuan (Banyuseri A, B, C). Secara keseluruhan, 

Kecamatan Banjar terdapat 11 kelompok prasasti yang terdiri atas 11 kesatuan. 

Di Kecamatan Bususngbiu, prasasti tersimpan di Desa Adat Sepang yang 

menyimpan 1 kelompok prasasti yang hanya terdiri atas 1 kesatuan. Adapun, 

Kecamatan Buleleng terdapat 1 kelompok prasasti yang hanya terdiri atas 1 

lempeng saja yang tersimpan di Gedong Krtya. Secara keseluruhan, jumlah 

prasasti yang teridentifikasi di wilayah Kabupaten Buleleleng sebanyak 31 

kelompok yang terdiri atas 39 kesatuan. Wilayah desa-desa tersebut beserta 
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lingkungannya, dan prasasti yang tersimpan di dalamya merupakan objek utama 

dalam penelitian ini. 

III  Nama Satuan Geografis dalam Prasasti. 

 Istilah geografis seringkali dipadankan dengan ‘rupabumi’,  satuan 

geografi  disebut ‘unsur rupabumi’ nama rupabumi dipadankan dengan ‘nama 

geografis’. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa satuan geografis dapat 

disinonimkan ‘unsur rupabmi’.  Sementara definisi dari unsur rupabumi adalah 

bagian permukaan bumi yang berada di atas daratan dan permukaan laut serta di 

bawah permukaan laut yang dapat dikenali identitasnya sebagai unsur alamat 

dan/atau unsur buatan manusia (Rais et al., 2008, p. 87). Unsur rupabumi tersebut 

terdiri atas enam kategori yaitu: 1) Unsur bentang alami (natural landscape 

features), seperti gunung, bukit, jurang, sungai, danau, laut, selat, pulau, termasuk 

unsur-unsur bawah laut seperti palung, cekungan, gunung bawah laut, dan 

sebagainya; 2) Tempat-tempat berpenduduk dan unsur lokalitas (populated places 

and localities). Sebagai contoh unsur-unsur lokal misalnya permukiman, pasar, 

bangunan suci (pura, mesjid, gereja, kelenteng ), bangunan bersejarah, makam 

pahlawan, stasiun bis, kereta api, dan sebagainya;  3) Pembagian administratif 

atau politis dari negara (civil/political subdivisions of a country) seperti Provinsi, 

Kabupaten, Kota, Kecamatan, distrik pemilu, dan sebagainya:  4) Kawasan 

administrasi (administrative area) seperti taman nasional, hutan lindung, daerah 

konservasi, cagar alam, kawasan margasatwa, lahan basah, lahan kering dan 

sebagainya; 5) Rute transportasi (transportation route) seperti jalan, jalan tol, 

jalan setapak, dan sebagainya; 6) Unsur-unsur yang dibangun/dikonstruksi lainnya 

(other constructed features) seperti bandara, dam, monumen, kanal, pelabuhan, 

mercusuar, dan sebagainya. 

Kajian terhadap prasasti-prasasti yang ditemukan di kabupaten Buleleng, 

ternyata tidak atau semua unsur-unsur dan sub unsur rupabumi atau satuan 

geografis tersebut dimuat dalam prasasti. Kondisi satuan geografis yang termuat 

beberapa diantaranya diberi nama, sementara nama-nama tersebut banyak 
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diantaranya tidak dapat terlacak dan yang masih dapat terlacak beberapa 

diantaranya telah mengalami perubahan bunyi atau fonologi, perubahan bentuk, 

diganti dengan sinonomna bahkan ada yang diganti dengan kata/nama lain.  

1) Unsur bentang alami (natural landscape features) 

 Beberapa unsur bentang alami yang disebut dalam prasasti diantaranya Air 

(sengai) Lutung, Air (sungai) Hyang, duri lwaran (?) dan ampuhan (:ombak=laut)  

kestuan geografis ini merupakan batas batas desa Julah masing-masing batas 

timur, barat, selatan dan utara. Satuan geografis ini dimuat dalam prasasti 

Sembiran AI yang dikeluarkan pada masa pemerintahan raja Ugrasena pada tahun 

844 Saka/922 Masehi. Kemudian pada masa pemerintahan raja Jayapangus desa 

Julan dibatasi oleh unsur bentang alami atau kesatuan geografis sebagai sebagai 

berikut. Batas sebelah timur Tukad Mamupur, Er (sungai) Lamĕsung, Er(sungai) 

Tabar, Rangreng; sebelah selatan Balibing, Air (sungai) Nangka , Air (sungai) 

Balatuk, Air (sungai) Puhun, baringin, lijong, batu kamodi, tring ror, po taluh; 

batas barat Cading, Bakah,  Renök, Air (sungai) Cacaracas dan batas sebelah utara 

sagara (laut) seperti termuat dalam prasasti Julah C tahun 1103 Saka/1181 

Masehi.  Selanjutnya Bañu (sungai) Milab, Munti, Bañu(sungai)  Glung, jurang di  

Bañu (sungai) Barĕngbĕng sebagai batas desa Pakwan masig-msingsecara 

berurtan di sebelah timur, selatan, barat,  dan utara yang temuat dalam prasasti 

Klandis ang dikeluarkan oleh raja Anak Wungsu. Berikutnya Tukad  (sungai) 

Culika, Batu Bulitan, Pimuā, Tukad (sungai) Air Raya, Babyarā  yang berupakan 

batas-batas desa Bengkala secara berurutan batas timur, selatan, barat dan utara. 

Satuaan geografi ini desebutkan dalam prasasti Bengkala yang dikeluarkan pada 

masa pemerintahan raja Jayapangus pada tahun 1103 Saka/ 1181 Masehi.  

Disebutkan juga Tukat ( sungai) Air Hanipi yang berdapingan dengan Air(sungai) 

Kdis, gĕgĕr (punggung bukit), palisan(?), tukad (sungai) Air Bwah, ngampuhan 

(laut) yang berupakan batas-batas desa Indrapura (Depaha) yang dimuat dalam 

prasasti Bet Ngandang Sanur Denpasar Selatan. Dalam prasasti Bebetin yang 

beranggka tahun 818 Saka/896 Masehi menyebutkan kesatuan goegrafis sebagai 

batas-batas desa Banwa Bharu yakni batas timur Tukad (sungai) Batang, batas 
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selatan Tukad (sungai) Mangandang, batas barat Mmanga dan batas utara tasik 

(laut). Prasasti Jagaraga menyebut kesatuan geografi sebagai batas-batas desa 

Sukapura yakni batas timur Air (sungai) Pandan, sebelah selatan Burnyan, barat 

Air Balanban dan sebelah utara Titi Bawah. Prasasti Gobleg Pura Desa (Depaha) I 

berangka tahun 836 Saka / 914 Masehi menyebutkan batas-batas wilayah desa 

(sima) yang diperuntukan untuk bangunan suci Hyang di Bukit Tunggal yakni 

batas timur tagtag (kaki ?) bukit, selatan ruang (jurang) Kasurihan, sebelah barat 

Air (sungai) Halansit, sebelah utara panggah (kawasan tanpa pemilik ?). Dalam 

Prasasti Tamblingan Pura Enek IV yang berangka tahun 1041 Saka /1119 Masehi 

dikeluarkan pada masa pemerintahan raja Suradhipa disebutkan kesatuan geografi 

sebagai patokan perbatasn desa Tamblinga diantaranya Rataya, Tajung, ūlunher 

(hulu sungai), jurang selat, Kunyit, Ujung Banyu (sungai) Sungkur. Selanjutnya 

dalam prasasti Krobokan, Sepang kecamatan Busung Biu disebutkan beberapa 

kesatuan geografis sebagai batas desa Buyan-Tamblingan yakni batas timur 

Takimanuk, batas selatan Batu Merejan, batas barat Batu Mangadeg. 

2) Tempat-tempat berpenduduk dan unsur lokalitas (populated places and  

       localities). 

 

a. Permukiman 

Permukiman yang paling sering disebutkan dan hampir semua prasasti 

yang tergolong lengkap menyebutkan kesatuan geografis ini dengan istilah 

banua/wanua, thāni, deśa, dan berikutnya langsung disebutkan nama permukian 

itu yang di awali dengan kata karaman i…...dan seterusnya. Nama permukiman 

(toponim) yang ditemukan dalam prasasti diantaranya : Julah yang disebutkan 

dalam beberapa prasasti yakni prasasti Sembiran AI berangka tahun 844 Saka/922 

Masehi dikeluarkan pada masa pemerintahan raja Ugrasena, prasasti Sembiran 

AII  = Julah AII  berangka tahun 897 Saka/975 Masehi dikeluarkan pada masa 

pemerinahan raja Janasadhu Warmmadewa, prasasti Sembiran AIII = Julah AIII 

berangka tahun 938 Saka/1036 Masehi  pada masa pemerintahan ratu Ajna Dewi, 

prasasti Sembiran AIV = Julah AIV berangka tahun 987 Saka/1065 Masehi yang 

dikeluarkan pada masa pemerintahan raja Anak Wungsu, prasasti Sembiran B = 
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Julah B berangka tahun 873 Saka/951 tidak enyebutkan nama raja, prasasti Julah 

C berangka tahun 1103 Saka/1181 Masehi dikeluarkan pada masa pemerintahan 

raja Jayapangus.  Bungkulan, Buhun Dalem, Hiliran disebutkan dalam prasasti 

Sembiran AII  = Julah AII  berangka tahun 897 Saka/975 Masehi dikeluarkan 

pada masa pemerinahan raja Janasadhu Warmmadewa. Indrapura pertama kali 

disebutkan dalam prasasti Gobleg Pura Desa I/Depaha I berangka tahun 836 

Saka/914 Masehi, kemudian prasasti Gobleg Pura Desa III /Depaha AIII berangka 

tahun 1037 Saka/1115 Masehi pada masa pemerintahan raja Suradhipa, 

disebutkan pula dalam prasasti yang diternitkan sebelumnya yakni prasasti 

Sembiran AII  = Julah AII  berangka tahun 897 Saka/975 Masehi dikeluarkan 

pada masa pemerinahan raja Janasadhu Warmmadewa. Widatar disebutkan 

dalam prasasti Sembiran AIV = Julah AIV berangka tahun 987 Saka/1065 Masehi 

yang dikeluarkan pada masa pemerintahan raja Anak Wungsu. Pakwan dan 

Bengkala disebutkan dalam prasasti Klandis berangka tahin 999 Saka/1077 

Masehi yang dikeluarkan pada masa pemerintahan raja Anak Wungsu,  kemudian 

Bengkala disebutkan kembali dalam prasasti Bengkala yang berangka tahun 1103 

yang dikeluarkan pada masa pemerintahan raja Jayapangus. Sukhapura, 

Harangan, Gurguran, Bangli,  disebutkan dalam prasasti Sawan A berangka 

tahun 980 Saka/1058 Masehi yang dikeluarka oleh raja Anak Wungsu. 

Sukhapura, Harangan, Gurguran disebutkan kembali dalam prasasti Sawan B 

yang berangka tahun 987 Saka/ 1065 yang juga dikeluarkan pada masa 

pemerintahan raja Aak Wungsu dan prasasti Sawan C barangka tahun 1020 

Saka/1098 yang dikeluarkan oleh raja Sri Suradhipa. Banua Bharu partama kali 

disebutkan daalaam prasasti Bebetin AI yang dikeluarkan pada tahun 818 

Saka/896 Masehi dan disebutkan kembali dalam prasasti Bebetin AII yang 

dikeluarkan pada masa pemerintahaan raja Udayana Warmmadewa pada tahun 

911 Saka/999 Masehi dan prasasti Bebetin AIII berangka tahun 972 Saka/1050 

Masehi  dikeluarkan pada masa pemerintahan raja Anak Wungsu. Bila disebutkan 

dalam prasasti Bila AI berangka tahun 945 Saka/1023 Masehi dikeluarkan pada 

masa pemerintahan Raja Marakata dan disebutkan kembali bersamaan dengan 

Japura dalam prasasti Bila AII yang berangka tahun 995 Saka / 1073 Masehi 
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dikeluarkan pada masa pemerintahan raja Anak Wungsu. Sukapura disebutkan 

dalam prasasti Jagaraga. Bañu Bwah, Pujung, Tambingan (Tamblingan) 

disebut dalam prasasti Bulian A berangka tahun 1103 Saka / 1181 dikeluarkan 

pada masa pemerintahan raja Jayapangus. Sementara prasasti Bulian B yang 

berangka tahun 1182 Saka/1260 Masehi dikeluarkan pada masa pemerintahan raja 

Adhidewalancana menyebutkan desa Bilihan. Tamblingan disebutkan lagi dalam 

pradasti Gobleg Pura Batur A, Gobleg Pura Batur B dan Gobleg Pura Batur C 

yang berangka tahun 1320 Saka/ 1398 Masehi yang dikeluarkan pad masa 

pemerintahan raja Bhatara Sri Parameswara. 

  

b. Pasar 

Kesatuan geografis lainnya yang termasuk katagori  ini yakni pasar. Pada 

masa lalu ada tiga pasar yang terkenal yaitu pasar di Wijaya Kranta, pasar di 

Wijaya Manggala dan pasar di Wijaya Pura. Bahkan ketiga pasar ini dipakai 

sabagai salah satu usur penanggalan. Wijaya Kranta disebut dalam prasasti 

Sebiran A, Gobleg Pura Desa II/Depaha II, dan prasasti Sembiran AIII. Wijaya 

Manggala disebutkan dalam prasasti Bebetin AI dan prasasti Sembiran AI. 

Wijaya Pura disebutkan dalaam prasasti Gobleg Pura Desa I/Depaha I, prasasti 

Gobleg Pura Desa/Depaha III dan prasasti Gubleg Pura Batur A. 

c. Bangunan Suci 

Bangunan suci merupakan kesatuan geografis yang sering mucul dalam 

prasasti, diantaranya ada yang disebut hyang, parhyangan, katyagan, dharmma. 

Namun dalam prasasti-prasasti yang ditemukan di kabupaten Buleleng hanya 

beberapa yang ditemukan diantaranya Hyang Api disbutkan dalam prasasti 

Sembeiran A III dan  prasasti Gobleg Pura Batur B,  Hyang Bukit Tunggal 

disebutkan dalam prasasti Gobleg Pura Desa I/Depaha I, prasasti Gobleg Pura 

Desa III/Depaha III dan prasasti Depaha yang ditemukan di Bet Ngandang Sanur. 
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3) Unsur-unsur yang dibangun/dikonstruksi lainnya (other constructed features)  

Salah satu kesatuan geografis yang dapat dilacak yakni pelabuhan.Di 

kawasan pesisir  timur Bali utara disebutkan ada pelabuhan yang cukup terkenal 

pada masanya yakni  Manasa. Dikatakan demikian kata Manasa sebagai sebuah 

nama ditemukan di dalam beberapa prasasti diantanya: prasasti Sembiran AIV, 

prasasti Bengkala, prasasti Depaha (Bet Ngandang Sanur), prasasti Bulian A, dan 

prasasti Gobleg Pura Batur B. 

Kesatuan geografis atau unsur rupabubumi yang termasuk katagori 3) 

Pembagian administratif atau politis dari negara (civil/political subdivisions of a 

country) seperti Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, distrik pemilu, dan 

sebagainya:  4) Kawasan administrasi (administrative area) seperti taman 

nasional, hutan lindung, daerah konservasi, cagar alam, kawasan margasatwa, 

lahan basah, lahan kering dan sebagainya; dan 5) Rute transportasi (transportation 

route) seperti jalan, jalan tol, jalan setapak, dan sebagainya belum dapat terlacak 

sampai saat ini 

 

IV Sebaran Permukiman Masa Bali Kuno Berdasarkan Isi Prasasti dan 

Kajian  Toponimi 

Toponim berasal dari bahasa latin, tópos (τόπος) yang berarti tempat dan 

ónoma yang berarti nama (Kostanski, 2009). Terminologi kajian toponimi telah 

disepakati menjadi toponomastik dalam International Congress Of Onomastic 

Sciencespada 2011. Namun, pemakaian toponimi sebagai kajian tetap dianggap 

sebagai alternatif dan tetap digunakan juga oleh sebagian ilmuwan. Belakangan 

ini beberapa arkeolog telam mulai menerapkan kajian ini untuk melacak asal-usul 

nama tempat yang ditemukan dalam prasasti dan beberlanjutan penggunaannya 

sampai saat ini. Kajian terhadap toponimi ini dapat juga dipakai untuk melacak 

keberadaan situs atau tempat-tempat yang termuat dalam prasasti dan 

persebarannya. 
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Berdasarkan kajian toponomi atas nama-nama tempat yang termuat di dalam 

prasasti dapat diketahui bahwa lokus permukiman di kabupaten Buleleng sudah 

sejak dulu tersebar mulai pesisir sampai di pegunungan. Pemilihan tempat 

permukiman tersebut tentu berdasarkan atas potensi geografis dan lingkungan  

tempat yang akan dipilih seperti kontor tanah, kesuburan tanah dekat dengan 

sumber air iklin yang sesuai, lingkungan yang dirasa nyaman. Berdasarkan nama-

nama tempat yang ditemukan dalam sejumlah prasasti dan pelacakan terhadap 

nama tempat di sekitar tempat penyimpanan prasasti dapat diidentifikasi bahwa 

unumnya tempat-tempat permukiman pada masa Bali Kuno mengikuti daerah 

aliran sungai terutama di daerah pedalaman/pegunungan sampai ke dataran. 

Sementara yang permukinan yang ada di pesisir umumnya mengikuti garis pantai. 

   

V  Alasan (sambandha) Penerbitan Prasasti  

 Dalam prasasti yang lengkap selalu disertai dengan sanbandha yakni 

alasan diterbitkannya prasasti.  Sambandha ini biasanya dimuat di dalam bagian 

isi dari suatu prasasti. Dari sejumlah prasasti yang telah diteliti tercamtum 

beberapa alasan mengapa prasasti itu diterbitkan diantaranya: a. Adanya 

permohonan dari penduduk kepada baginda raja agar desa mereka ditetapkan 

menjadi jataka (sima) karea mereka mengurus bangunan suci, kemudian mereka 

dibebaskan dari sejumlah beben pajak dan kewajiban lainnya. b. Adanya 

permohonan dari penduduk desa agar beben pajak dan kewajiban mereka 

ditetapkan kembali karena kewajiban yang dianugerahkan oleh raja terdahulu 

sudah mulai terkikis/mulai dilupan oleh warga mereka sendiri. c. Adanya 

permohonan dari penduduk desa agar kewajiban berupa pajak dan pungutaan 

lainnya serta serta kewajiban inatura berupa kerja bakti ditinjau kembali karena 

beberapa diantarana dipungut secara berlebihan oleh petugas pemungut pajak. 

Adanya permohonan dari warga desa agar kewajiban-kewajiban mereka yang 

diputuskan/dianugerahkan oleh raja terdahulu ditulis kembali atau disalin ke 

tembaga (tinambra), karena rontal yang dipakai media tulisnya dahulu telah rusak 

sampai tidak bisa dibaca lagi. 
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 Biasanya permohohan mereka itu dikabulkan oleh raja karana dianggap 

sebagai titisan Dewa Wisnu (Hari) yakni manifestasi(prabhawa) Tuhan sebagai 

dewa pelindung, yang sudah semestinya selalu memikirkan dan menciptakan 

kesejahteraan rakyatnya, “saksat tuhu-tuhu harimurtti, pinaka catraning bhuwa, 

stata kumingking kaparipurnnan ikang rat rinaksa nira” (baginda raja, seakan-

aakaan Bhatara Wisnu sebagai pelindung dunia, yang selalu memikirkan 

kesempurnaan kerajaan yang dikuasai/dijaga beliau). Mereka yangdatang 

menghadap raja itu yakni pejabat desa yang masih aktif seperti rama, tuha, 

manyuratang, nayka dan ketika menghadap selalu  didampingi sebagai perantara 

oleh pejabat kerajaan setingkat senapati. Setiap pemohon juga disebutkan asal 

mereka serta disebutkan nama desanya misalnya karaman I Banua Bharu, 

karaman I Julah, karaman I Bengkala. Prnyebutan nama karaman itu dapat dikaji 

asal-usulnya, sehingga dapat di ditentukan/ditemukan lokus kesatuan geografisnya 

atau tempat yang memekai nama tersebut. 

 

VI Peran Wilayah-Wilayah yang Disebutkan di Prasasti dalam Konteks 

Sejarah Bali Kuno  

 

Wilayah pesisir Bali Utara diperkirkan sudah dimulai berperan sejak 

jaman prsejarah. Hasil penelitian di kawasan pesisir utara Pulau Bali menunjukan, 

bahwa dari sudut pandang geohistoris memiliki posisi yang sangat strategis dan 

sangat berpengaruh sebagai pintu gerbang masuknya kebudayaan, bahkan sejak 

masa prasejarah, klasik Hindu-Buddha, dan masa-masa setelahnya. Selain wilayah 

pesisir, wilayah tepian danau, seperti Danau Tamblingan, merupakan kawasan 

yang telah berkembang sejak masa prasejarah dan Hindu-Buddha. 

Wilayah Julah, Sembiran, dan Pacung yang terletak di pesisir Bali Utara 

memiliki indikasi adanya hubungan atau kontak dengan India, dengan 

ditemukannya temuan berupa gerabah roulette (rouletted ware) yang berasal dari 

India Selatan (Situs Arikamedu), dan diperkirakan berasal dari tahun 1–200 

Masehi (Ardika dan Bellwood 1991). Selain temuan berupa gerabah roulette, 

wilayah Bali Utara, Sembiran juga mengandung temuan gerabah yang secara 
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tipologi memiliki kemiripan dengan tradisi gerabah Sa-Huynh-Kalanay (Vietnam) 

(Solheim 1964, 205; Ardika 1991, 6). Teknologi perundagian juga telah dikenal 

sejak masa prasejarah. Sejumlah fragmen cetakan nekara yang ditemukan di Desa 

Sembiran menunjukkan bukti adanya pengerjaan nekara perunggu tipe Pejeng di 

Bali sekitar awal abad Masehi. Masyarakat Bali pada awal abad Masehi 

diperkirakan telah mengadopsi teknologi pengerjaan logam yang awalnya 

diperkenalkan dari daratan Asia Tenggara, kemudian dengan kearifan lokalnya, 

masyarakat Bali mengembangkan kekhasan gaya tersendiri (Ardika 1996, 60). 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa sejak masa prasejarah, kontak budaya awal 

dengan budaya luar telah terjadi di wilayah pesisir Bali Utara, sehingga dapat 

dikatakan bahwa wilayah pesisir Bali Utara merupakan pintu masuk bagi 

terjadinya kontak budaya luar, seperti dari Asia Selatan dan Asia Tenggara.  

Peran wilayah pesisir Bali Utara terus berlanjut hingga masa kemudian, 

yaitu pada masa klasik Hindu-Buddha. Kontak budaya yang terjadi di wilayah 

pesisir Bali Utara tersebut diindikasikan juga melalui data prasasti. Prasasti 

Sembiran (A sampai C) menyebutkan adanya kelompok banigrama dan banyaga, 

yang berkaitan dengan ‘asosiasi pedagang’, ‘pedagang asing’, atau ‘pedagang 

besar’. Bahkan, dalam prasasti Sembiran AIV terdapat penyebutan “banyaga 

sakeng sabrang, jong, bahitra, cumunduk i manasa”, yang diartikan: ‘pedagang 

(asing) dari luar (yang menggunakan perahu) jong, bahitra, saling bertemu di 

Manasa’ (Hauser, Schaublin dan Ardika 2008). Berdasarkan data prasasti juga, 

wilayah pesisir Bali Utara juga telah memiliki keterhubungan dengan wilayah 

pegunungan Kintamani, seperti yang disebutkan dalam Prasasti Sukawana AI 

(804 Saka/882 Masehi), terdapat penyebutan “anak atar jalan katba kadahulu” 

(Goris 1954), yang dapat diartikan ‘orang-orang yang berjalan ke wilayah pesisir 

(tba, dapat dibandingkan dengan istilah teben) dan ke gunung (hulu)’. Selain itu, 

dalam prasasti ini terdapat juga penyebutan lañcang perahu yang 

mengindikasikan adanya hubungan antara wilayah pegunungan Kintamani dengan 

wilayah pesisir Bali Utara. Selain itu, Prasasti Kintamani menyebutkan adanya 

hak khusus bagi masyarakat Kintamani untuk melakukan aktivitas perdagangan 

kapas sampai di wilayah Les, Paminggir, Buhundalem, Julah, Purwwasiddhi, 
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Indrapura, Bulihan, dan Manasa (Sunarya, Suarbhawa, dan Sumerata 2015). 

Beberapa penyebutan wilayah di Prasasti Kintamani, seperti Manasa dan Julah, 

terdapat juga di dalam Prasasti Sembiran.  

 

VII  Penutup 

 Atas dasar uraian tersebut di atas, sebagai penutup dapat dikatakan disi 

bahwa  sebaran prasasti di kabupaten Buleleng mencakup 6 kacamatan  yang 

tersebar di 15 desa adat dan 1 kesatuan lagi merupakan koleksi  Gedong Krtya. 

Sementara nama kesatuan geografis yang ditemukan dalam prasasti meliputi, 

nama sengai, nama jurang, bukit, laut dan benerapa kestuan geografis belum dapat 

diidentifikasikan. 

Berdasarkan kajian toponim yang ditemukan dalam prasasti dan nama tempat 

yang masih ditemukan saat ini  dapat ditentukan bahwa unumnya tempat-tempat 

permukiman pada masa Bali Kuno mengikuti daerah aliran sungai terutama di 

daerah pedalaman/pegunungan sampai ke dataran, sedangkan permukinan yang 

ada di pesisir umumnya mengikuti garis pantai. 

Sambndha penerbitan prasasti diantaranya: penetapan suatu daerah/kawasan 

menjadi jataka bangunan suci; penetapan kembali keputusan terdahulu, 

peninjauan kembali keputusan raja terdahulu karena telah terjadi penyimpangan 

kekuasaan oleh petugas pemungut pajak; penyalinan keputusan raja yang 

dahulunya ditulis di lontar disalin ke tembaga. 
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1. Pendahuluan 

Pulau Bali memiliki peninggalan masa lalu yang cukup banyak baik dari segi kuantitas 

maupun kualitasnya. Dari segi jumlah, peninggalan masa lalu berasal dari berbagai zaman, yaitu 

mulai zaman prasejarah sampai zaman kolonial.  Bentuknya pun beraneka ragam sesuai dengan 

perkembangan zamannya. Diantara ragam bentuk peninggalan yang ditemukan salah satu adalah 

peninggalan seni arca. Peninggalan seni arca ini telah muncul sejak zaman prasejarah khususnya 

pada masa bercocok tanam ketika masyarakat sudah mengenal sistem kepercayaan. Arca-arca 

yang dibuat pada saat itu adalah arca-arca sederhana. Arca-arca sederhana ini ditemukan 

dibeberapa desa tua di Bali seperti Denpasar, Sembiran, Kintamani, dan sebagainya (Sutaba, 

1980). Setelah masuknya peradaban Hindu-Budha yang diperkirakan berlangsung sekitar abad 

VIII Masehi, pembuatan arca sebagai media pemujaan semakin banyak dilakukan. Arca yang 

dibuat ada yang berupa arca dewa, arca perwujudan, lingga-yoni maupun tokoh-tokoh yang 

berperan dalam penyebar luasan agama hindu (Ardika dkk, 2013: 111; Stutterheim, 1929: 68). 

Pembuatan arca-arca dewa sebagai media pemujaan belangsung sampai saat ini, tetapi 

pembuatan arca perwujudan terhenti ketika runtuhnya Kerajaan Bali Kuno yang ditandai dengan 

munculnya Kerajaan Gelgel. Banyaknya arca-arca yang ditemukan mendorong kami untuk 

melakukan penelitian secara lebih mendalam di beberapa daerah untuk mendapatkan gambaran 

mengenai perkembangan bentuk, fungsi, dan maknanya. Itulah sebabnya penelitian untuk tahap 

pertama dipusatkan di tiga wilayah administrasi yang berbeda, yaitu Gianyar, Bangli, dan 

Buleleng. Adapun masalah yang diteliti adalah (a) perkembangan pengarcaan di Bali; (b) bentuk-

bentuk arca masa Hindu; dan (c) fungsi dan makna arca dalam kontek kehidupan masyarakat 

masa kini. 

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan pengarcaan di Bali sejak awal 

munculnya arca sebagai media pemujaan sampai masa Hindu berpengaruh di Bali. Dengan 

mengamati arca-arca yang tersimpan diberbagai pura di tiga wilayah akan diperoleh gambaran 

bagaimana perkembangan pengarcaan tersebut. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi masyarakat luas yang ingin memahami tentang arca-arca yang ada di Bali 

umumnya dan daerah penelitian khususnya. Terlebih-lebih arca-arca yang diteliti merupakan 
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benda yang disakralkan sehingga perlu diberikan pemahaman mengenai aspek bentuk, fungsi, 

dan maknanya. 

3. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu tahap pengumpulan data, tahap 

pengolahan dan analisis data. Pada tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 

studi pustaka, wawancara, dan FGD. Tahap pengolahan dan analisis data dilakukan dengan cara 

klasifikasi, analisis ikonografi, dan analisis komparatif serta analisis semiotik. 

4.  Lokasi penelitian 

Penelitian meliputi tiga wilayah yaitu Gianyar, Bangli, dan Buleleng. Di wilayah Gianyar 

penelitian dipusatkan di desa Bedulu dengan delapan buah pura yang memiliki peninggalan seni 

arca; wilayah Bangli dipusatkan di tiga desa, yaitu Lembean satu pura, Bunutin satu pura, dan 

Sukawana satu pura. Di wilayah Buleleng dilakukan pada delapan pura tetapi hanya empat pura 

yang memiliki peninggalan seni arca, sedangkan empat pura yang lain hanya memiliki struktur 

cagar budaya yang berupa candi bentar dan candi kurung serta palinggih yang khas Bali utara. 

 
 

5.  Hasil yang diperoleh 

Dari delapan desa dengan empat belas buah pura yang diteliti, diperoleh gambaran 

mengenai jumlah peninggalan seni arca sebagai berikut (lihat tabel). 
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6.  Analisis Bentuk, Fungsi, dan Makna Tinggalan Artefaktual di Bali 

Kata “bentuk” dalam makalah ini adalah gugusan ciri sebuah arca yang menandakan arca 

tersebut sebagai dewa tertentu. Sedangkan kata “fungsi” adalah kegunaan atau pemanfaatan arca 

tersebut terhadap hal lain. Dalam pada itu, “makna” adalah arti dari arca tersebut dalam 

kaitannya dengan arca lain atau kaitan arca tersebut dengan aspek tertentu kehidupan manusia. 

Sosok tokoh dewa memiliki berbagai macam manifestasi. Oleh karena itu, arca sebagai 

perwujudan bermacam-macam bentuknya sesuai dengan manifestasinya. Atau, bentuknya yang 

bermacam-macam karena dipengaruhi ruang, waktu, tempat, dan aktivitas seniman pahat. Ruang, 

waktu dan tempat selain berpengaruh pada keanekaragaman bentuk arca, juga biasa berpengaruh 

pada fungsi dan makna arca. Karena itu supaya lebih fokus arca-arca yang dibahas dibawah ini 

ditempatkan dalam tempat dan ruang, yaitu arca Indonesia masa klasik. 

6.1 Bentuk 

Arca-arca dewa yang sedang dibahas ini mempunyai bentuknya masing-masing. 

Berbicara masalah bentuk, tidak bisa terlepas dari karakteristik atau ciri-ciri badaniah sebuah 

arca. Ciri-ciri badaniah ini bisa menunjukkan manifestasi dari dewa yang diarcakan. 
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 Siwa 

Siwa digambarkan bermahkota jatamakuta dengan hiasan 

ardhacandrakapala, mempresentasikan bahwa Siwa adalah dewa 

penguasa dunia (Jagatnata), bertanggung jawab terhadap 

kehidupan sekaligus kematian dunia ini. Ia yang mengadakan dan 

ia juga yang melenyapkan. Hiasan ini dilihat dari susunan 

bentuknya adalah gabungan bulan sabit (ardhacandra) dengan 

tengkorak (kapala). Bulan sabit adalah simbol kehidupan atau 

mulainya kehidupan. Bulan sabit muncul setelah bulan mati dan 

setelah lima belas hari menjadi paripurna (bulan penuh) dan 

kembali mati (setelah purnama). Dengan simbol ardhacandra ini, 

Siwa bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup dunia ini. Ia yang menghidupkan, ia 

juga yang melenyapkan (menjadikan tiada) dengan kata lain penyebab kematian. Kematian ini 

disimbolkan dengan hiasan kapala (tengkorak). Ciri-ciri badaniah lainnya, Siwa memiliki mata 

ketiga terpahat pada dahinya dan membawa atribut aksamala, trisula, camara, kalasa (kendi), 

dan lain-lain. Hasil penelitian dilapangan ditemukan dua buah arca Siwa di Pura Putra Bhatara 

Desa dan di Pura Pingit Melamba. Arca Siwa tersebut digambarkan dengan sikap duduk 

ardhaparyangka (kaki kiri bersila dan kaki kanan ditekuk ke bawah), menggunakan jatamakuta 

berhiaskan ardhacandrakapala, bertangan empat (tangan kiri belakang memegang camara, 

tangan kanan kiri depan di lutut namun telapak tangan telah patah, tangan kanan belakang 

memegang aksamala, tangan kanan depan diatas paha namun bagian telapak patah), 

menggunakan kalung, upawita, gelang tangan dan kaki. Berdasarkan dari gaya arca yang 

bentuknya proporsional, muka menunjukkan ekspresi kedewataan (divine expresion), lemah 

lembut, dapat digolongkan arca ini tergolong tipe dari abad VIII-X Masehi (masa Hindu-Bali).  
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 Durga 

Durga adalah sakti Siwa, mempunyai banyak wujud, setidak-

tidaknya ada sembilan jumlahnya (disebut nawadurga). Satu 

diantaranya yang dianggap penting karena jumlah arcanya banyak 

adalah Durga Mahisasuramardini. Nama ini berarti ia menghancurkan 

kerbau siluman raksasa. Sebagai penghancur raksasa, ia digambarkan 

bertangan banyak, berkisar antara dua sampai enam belas bahkan 

lebih.  

Ada delapan arca Durga yang ditemukan dalam penelitian ini, 

di Pura Samuan Tiga terdapat tiga buah, di Pura Pengubengan satu 

buah, di Pura Jaksan satu buah, di Pura Beji Sangsit satu buah, dan di 

Pura Puseh Tejakula dua buah. Jumlah tangan arca bervariasi, ada yang jumlahnya delapan dan 

ada juga jumlahnya sepuluh. Arca Durga yang jumlah tangannya sepuluh ada di Pura Samuan 

Tiga dan di Pura Puseh Tejakula, sisanya berjumlah delapan. Arca Durga yang cukup unik 

adalah arca Durga yang terdapat di Pura Puseh Tejakula. Keunikannya yaitu sikap tangannya 

memperlihatkan sikap tangan arca perwujudan atau bhatara/bhatari. Dua tangan utama berada di 

samping pinggang memegang rozet bunga teratai. Sikap tangan seperti itu umum dipergunakan 

oleh arca perwujudan atau bhatara/bhatari. Keunikan lainnya, mahkota arca berbeda dengan 

mahkota yang lainnya, yaitu menggunakan mahkota berupa susunan kelopak teratai, yang biasa 

digunakan oleh arca-arca perwujudan ataubhatara/bhatari. Mahkota seperti ini bersifat lokal, 

yang mulai berkembang abad XI Masehi di Bali. 

 

 Ganesha 

Di India Ganesha duduk bersama saktinya 

adalah penggambaran tidak langka. Ganesha berjenis 

kelamin wanita tidak kurang populer, namanya 

Ganeshani. Ganesha bisa digambar duduk, berdiri 

dan menari dan ditemani oleh tikus sebagai 

wahananya. Di Indonesia, Ganesha pada umumnya 

bersikap duduk. Sikap duduknya khas yaitu bersila 

dengan kedua telapak kaki menempel satu dengan 
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yang lain. Tangannya empat masing-masing memegang mangkuk, danta, kapak, dan aksamala.  

Berdasarkan penelitian didapatkan 20 buah arca Ganesha. Di Pura Samuan Tiga terdapat 

3 buah, di Pura Goa Gajah 3 buah, di Pura Jaksan 3 buah, di Pura Putra Bhatara Desa 2 buah, di 

pura Yeh Pulu 1 buah, di Pura Manasa 1 buah, di Pura Beji Sangsit 1 buah, di Pura Puseh 

Tejakula 1 buah, di Pura Pucak Penulisan 2 buah, di Pura Pingit Melamba 2 buah. Diantara arca-

arca Ganesha tersebut ada diantaranya sikap berdiri sejumlah 3 buah yaitu yang berada di Pura 

Jaksan, Pura Puseh Tejakula dan Pura Pingit Melamba. Jumlah tangannya juga bervariasi, ada 

yang berjumlah dua di pura Yeh Pulu dan di Pura Puseh Tejakula (Foto No.3), berjumlah 

delapan belas di Pura Pingit Melamba (Foto No. 4), dan berjumlah empat sisanya. Arca Ganesha 

bertangan dua dan bertangan delapan belas merupakan penggambaran arca Ganesha yang sangat 

langka di Indonesia. Keunikan lainnya yaitu arca Ganesha di Pura Manasa, arca tersebutdi 

belakangnya dipahatkan sebuah lingga (Foto No.5). Akan tetapi secara mitologi, Ganesha dan 

lingga suatu hal yang biasa, karena Ganesha adalah putra Dewa Siwa, sedangkan lingga itu 

adalah lambang dari Dewa Siwa. Peletakkan Ganesha yang membelakangi Lingga (Siwa) biasa 

kita dapatkan dalm candi-candi Siwa. Misalnya di Candi Prambanan, letak Siwa dan Ganesha 

adalah saling membelakangi.  

 

 Agastya 

Arca-arca Agastya pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut, pada umumnya sikapnya berdiri, bertangan dua atribut yang 

dibawa ada kendi, aksamala, trisula, camara, perutnya buncit, 

berkumis dan berjenggot, memakai jatamakuta. Di dalam candi Siwa, 

arca Agastya terletak diruang candi sebelah Selatan. 

Berdasarkan penelitian didapatkan 2 buah arca Agastya. Di Pura 

Jaksan 1 buah dan di Pura Dalem Bedulu 1 buah. Arca-arca tersebut 

tidak jauh berbeda dengan ketentuan atau ciri-ciri arca agstya pada 

umumnya. 
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 Catur Mukha 

Sebuah arca memiliki empat muka (mukha), itulah caturmukha 

perwujudan Brahma (Liebert, 1976: 46; Gupte, 1972: 27). Atribut 

yang dibawa biasanya aksamala dan kamandalu. Dari sekian pura 

yang di teliti hanya terdapat satu buah arca catur yaitu di Pura 

Penulisan Bangli. Akan tetapi arca Catur Mukha dari pura ini, atribut 

yang dibawa bukanlah aksamala dan kamandalu, melainkan bunga 

mekar, yang dipegang di depan perut dengan kedua tangan depan, 

sedangkan tangan belakang memegang teratai. Arca ini mengenakan 

mahkota berbentuk susunan kelopak bunga teratai bertingkat tiga. 

 

 Wisnu 

Wisnu, dalam kitab-kitab Weda yang lebih tua, diidentikkan 

dengan Dewa Matahari (Rao, 1971: 74 ff). Identifikasi tersebut 

sangat sesuai dengan arti kata “Wisnu”. Kata ini berasal dari akar 

kata Sanskerta “Vis” berarti ‘menembus’ atau ‘aktif bekerja’ 

(Liebert, 1976: 342). Arti kata ini sangat sesuai dengan sifat matahari 

yang senantiasa aktif memancarkan sinarnya, memberi atmosfer ke 

segala penjuru arah. Selain itu, nama lain Wisnu yaitu Triwikrama 

berarti “melangkah tiga kali”. Tiga langkah ini adalah tiga langkah 

matahari ketika berada di ufuk timur, zenith dan barat. 

Wisnu selain sebagai dewa Matahari (Surya), ia juga dewa air. Atribut sangkha bawaan 

Wisnu mengindikasikan bila dewa ini adalah air. Sangkha adalah sejenis kerang yang hidup di 

air. Narayana, nama lain Wisnu, secara ikonografi digambarkan tidur dalam air. Karena tidur 

dalam air, ia di panggil dengan nama Sayana Narayana. Dalam kitab-kitab agama disebutkan 

bahwa air diciptakan oleh Narayana (Ferdinandus, 1985: 244). 

Arca Wisnu di Bali setidak-tidaknya ada empat buah jumlahnya (Darma, 2018). Akan 

tetapi dalam penelitian ini hanya 2 buah arca Wisnu yang sempat di survei yaitu arca Wisnu di 

Pura Samuan Tiga dan arca Wisnu di Pura Petapan Lembean. Arca Wisnu di Pura Petapan 

Lembean, dari segi tipologi kelihatan unik untuk Indonesia. Keunikannya adalah mahkotanya 

tinggi seperti topi koki, garapan sederhana, kain tipis, hiasan sedikit. Dari sikap berdiri, senyum 
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arca dan hiasan kepala menunjukkan arca termasuk tipe Khmer. Di Indonesia tipe seperti ini 

terdapat pada Arca Wisnu Cibuaya (Kempers, 1959: 31).  Berdasarkan ciri tersebut arca Wisnu 

ini secara tipologi tergolong dari abad VII Masehi.  

 

 Arca Perwujudan (Bhatara/Bhatari) 

Berdasarkan penelitian di lapangan ditemukan 48 buah arca 

perwujudan yang tersebar di beberapa pura yaitu  di pura  Samuan 

Tiga 2 buah, di Pura Pengubengan 2 buah, di pura Desa Alit/Putra 

Betara Desa 4 buah, di pura Puseh Tejakula 2 buah, pura Yeh 

Basah 8 buah, di pura Petapan Lemben 3 buah, di pura  Pura Pucak 

Penulisan 27 buah.  Dari 48 buah arca perwujudan beberapa 

berbentuk fragmen sehingga sulit di deskripasikan, tetapi sebagian 

besar masih bisa diidentifikasi. Arca-arca perwujudan yang 

ditemukan dapat dibedakan menjadi dua katagiri yaitu katagori 

unik (tidak umum/tidak standard) dan katagori umum (standard) yaitu: (1) yang termasuk 

katagori unik adalah  arca Bhatari Mandul, arca dua sejoli dengan prasasti 933 Caka, dan (2) 

yang termasuk katagori umum adalah kebanyakan arca menampakkan bentuk dan model 

perhiasan yang sama. Arca perwujudan katagori ini adalah arca perwujudan di pura 

Pengubengan, di pura Yeh Basah dan beberapa arca di pura Pucak Penulisan. 

 Lingga 

Lingga dapat dikategorikan sebagai arca. Arti kata arca yaitu 

simbol. Sementara itu, lingga sendiri adalah simbol, yaitu bentuk 

simbolis dewa Siwa. Sebagai simbolis Siwa, bentuk lingga secara 

vertikal terdiri dari tiga bagian. Bagian yang paling atas, yang 

bentuknya bulat panjang disebut Siwabhaga. Bagian dibawahnya 

(bagian tengah) bersegi delapan disebut Wisnubhaga, dan bagian 

dibawahnya lagi, bersegi empat disebut Brahmabhaga. Nama 

bagian-bagian lingga menggunakan nama-nama dewa Trimurti 

(Brahma, Wisnu, Siwa), yang masing-masing sebagai pencipta, 
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pemelihara dan pamralina. Dalam doktrin Siwa-Siddhanta, dari ketiga dewa ini, Siwa adalah 

dewa utama, yang pada hakikatnya bahwa dua dewa lain (Brahma dan Wisnu) adalah manifestasi 

dari Siwa itu sendiri. 

Bentuk lingga yang lengkap, selain terdiri dari bagian seperti sudah disebutkan di atas, 

lingga juga dilengkapi dengan yoni. Yoni adalah simbolis aspek feminim dari kosmologi sebagai 

lawan daris aspek maskulin yang disimbolkan dengan lingga. Hubungan lingga dengan yoni 

adalah hubungan Siwa dengan saktinya atau hubungan purusa dengan prakerti. 

Dalam penelitian ini lingga ditemukan di pura Samuan Tiga 1 buah, di pura Goa Gajah 1 

buah,  di pura Jaksan 1 buah, di pura Desa Alit 2 buah,  di pura Petapan Lembean 2 buah, di Pura 

Pucak Penulisan 20 buah,di pura Agung Menasa 1 buah, di pura Beji 7 buah, di pura Puseh 2 

buah. Selain lingga tunggal dipura ini juga terdapat lingga kembar, jumlahnya enam buah. 

Lingga kembar adalah dua lingga terpahat dalam satu batu tunggal. Selain itu di pura ini juga 

didapatkan lingga semu, yaitu lingga yang bagian-bagiannya tidak lengkap. Lingga semu secara 

fungsional dianggap fungsinya sebagai batu patok atau batu sima yang berfungsi sebagai tanda 

batas tanah perdikan. 

 

6.2 Fungsi 

Fungsi arca yang dibahas dalam penelitian ini adalah fungsi etik dan emik dari arca 

tersebut. Fungsi etik maksudnya fungsi yang mengacu kepada pandangan peneliti, sedangkan 

emik adalah fungsi yang mengacu kepada pandangan masyarakat yang memiliki arca tersebut. 

Secara etik, penulis meyakini bahwa fungsi sebuah arca erat berkaitan dengan makna atribut 

yang melekat pada arca itu atau mitologi yang berkaitan dengan dewa yang diarcakan. Dengan 

demikian, fungsi etik sebuah arca dapat dijelaskan sebagai berikut.  

 

 Siwa 

Dilihat dari atributnya, Siwa memiliki atribut berupa trisula, aksamala, camara, dan 

kamandalu.Siwa juga berhiaskan ardhacandrakapala, kainnya menggunakan kulit harimau, serta 

berhiaskan ular. Semua atribut tersebut memperlihatkan fungsi dari Siwa itu sendiri. Seperti 

sudah disampaikan di atas ketika berbicara bentuk Siwa, telah disampaikan bahwa hiasan 

ardhachandrakapalamempresentasikan bahwa Siwa adalah dewa penguasa dunia (Jagatnata), 

bertanggung jawab terhadap kehidupan sekaligus kematian dunia ini. Atribut lainnya yaitu 
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penggunaan hiasan ular dan kainnya dari kulit harimau mengindikasikan bahwa Siwa adalah 

penguasa kosmos atau alam semesta ini (universe). Sebagai penguasa kosmos, atribut trisula 

melambangkan penguasa kelahiran, kehidupan dan kematian universe.Sebagai lambang 

kehidupan disimbolkan juga dengan atribut kamandalu. Semantara itu aksamala adalah lambang 

kebijaksanaan. Ular adalah melambangkan bumi dan air (Soediman, 1974: 667), sedangkan kulit 

harimau sebagai sudah dipahamibahwa harimau adalah raja hutan, sementara itu hutan adalah 

simbolis cosmic tree, yang pada hakekatnya adalah sebagai dewa tertinggi (Soediman, 1974: 

668). 

 

 Durga 

Mitos kelahiran Durga sudah disebutkan di atas, berdasarkan mitos tersebut Durga 

berfungsi sebagai penjaga Sorga (termasuk penjaga universe). Dalam hal ini keterlibatan para 

dewa (purusa) tidak bisa diabaikan, karena atribut-atribut yang dibawa Durga (Durga lambang 

sakti atau kekuatan) adalah milik para dewa. Di dalam hal penjagaan atau pemeliharaan, 

merupakan aktivitas dewadan sakti, sebab dewa dan saktinya (pura dan prakerti) tidak bisa 

beraktivitas tanpa gabungan keduanya. Dengan demikian dapat dikatakan, Durga adalah 

fungsional sebagai kekuatan para dewa, analogikan api dengan panasnya. Dewa adalah apinya 

sedangkan Durga adalah panasnya. 

 

 

 

 Ganesha 

Ganesha adalah dewa kebijaksanaan. Selain itu Ganesha juga dieknal sebagai dewa 

penguasa rintangan. Sebagai penguasa rintangan, Ia dipanggil dengan nama Vighnesvara atau 

Vighneraja. Melenyapkan rintangan adalah salah satu manifestasi Ganesha. Sebagai dewa yang 

melenyapkan rintangan, Ia dikenal dengan sebutan Vighnavisana. Namanya yang lain adalah 

Siddhdata. Nama tersebut berarti ‘pemberi kesuksesan’ (Banerjea, 1985: 355). Ini berarti bahwa 

Ganesa dewa yang menciptakan dan melenyapkan rintangan.  

Segala usaha akan gagal bila para penyembah tidak melaksanakan pemujaan terhadap 

Ganesha. Ini artinya Ganesa menciptakan perintang (meggagalkan kesuksesan) penyembahnya. 

Demikian sebaliknya, segala usaha akan sukses bila penyembah melaksanakan pemujaan 
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kepadanya. Ini berarti bahwa Ganesha melenyapkan hal-hal yang merintangi kesuksesan 

penyembahnya. Penting dikemukakan bahwa tiada kegiatan dianggap sah di India tanpa diawali 

pemujaan Ganesha (Redig, 1996: 23). Karena itu, untuk mendapat pemujaan paling awal, 

Ganesha dalam kuil-kuil India selalu dipahatkan pada tempat dimulainya pradaksina (ritual yang 

berkaitan dengan acara mengelilingi scbuah kuil) (Hutington, 1985: 210, 425). 

Sejalan dengan manifestasi Ganesa sebagai dewa yang menciptakan dan melenyapkan 

rintangan, maka menurut Goris (1974: 27), arca-arca Ganesha yang banyak ditemukan di Bali, 

yang sekarang tempatnya tidak insitu (tidak pada tempatnya yang asli), adalah berfungsi sebagai 

penolak bahaya. Demikian juga dua arca Ganesa yang sekarang berada di Pura Pucak Penulisan, 

dapat diduga berfungsi sebagai penolak bahaya dantempat yang sekarang tidak insitu. 

Tempatnya yang asli semestinya kontekstual dengan fungsinya. Artinya, jika dia sebagai dewa 

kebijaksanaan, mesti ada kuil (bangunan) khusus untuknya. Demikian juga kalau dia sebagai 

dewa penolak bahaya, tempatnya bisa jadi pada tempat yang angker atau pada pintu gerbang 

masuk sebuah kuil. 

 

 Agastya 

Karakteristik Agastya sudah dijelaskan di atas. Berdasarkan karakteristik tersebut, 

Agastya secara fungsional pada hakekatnya sama dengan Siwa, akan tetapi secara mitologi 

Agastya adalah penyebar Hinduisme di India Selatan termasuk di Indonesia. Dalam pada itu 

Siwa yang dalam keadaan tidak nyata tidak mungkin beraktivitas menyebarkan sebuah doktrin 

agama. Karena itu perlu penjelmaan yang kasat mata dan dapat diterima oleh masyarakat awam. 

Dengan demikian Agastya secara fungsional adalah jelmaan Siwa itu sendiri. 

 

 Wisnu dan Brahma 

Karakteristik Wisnu sudah disebutkan di atas. Wisnu secara fungsional pada hakekatnya 

sesuai dengan doktrin Siwa-Siddhanta tiada lain adalah Siwa itu sendiri, termasuk juga Dewa 

Brahma adalah manifestasi lain dari Siwa. Jadi ketiga dewa ini adalah dewa yang sama. Akan 

tetapi mempunyai tugasnya masing-masing, Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara 

dan Siwa sebagai pelebur. 

 

 



12 
 

 Arca Perwujudan 

Untuk mengetahui fungsi arca perwujudan, sangat diperlukan studi komparatif dengan 

tradisi-tradisi yang masih hidup sekarang di Bali. Tradisi yang dimaksud antara lain upacara 

mamukur. Upacara ini, dapat diduga, merupakan upacara yang berkelanjutan dari upacara 

sraddha masa Mahapahit. Baik upacara sraddha maupun mamukur, pada hakikatnya berkaitan 

dengan penyucian roh seseorang yang telah wafat. Secara khusus bila dikaitkan dengan tradisi 

Majapahit, upacara penyucian roh ini dilanjutkan dengan pembuatan arca pratista, yaitu arca 

perwujudannya untuk ditempatkan dalam sebuah candi. Dengan demikian upacara ini juga 

dimaksudkan untuk mengabadikan seorang tokoh yang telah wafat (terutama raja), dalam wujud 

arca. Dengan demikian, mengenai fungsi arca perwujudan, senada dengan yang diungkapkan 

Kern, bahwa pembuatan arca perwujudan dimaksudkan untuk penghormatan terhadap seorang 

raja yang telah wafat (Soekmono, 1977: 13) Penjelasan di atas memunculkan sebuah pertanyaan. 

Penghormatan kepada siapakah arca-arca perwujudan yang terdapat di Pura Pucak Penulisan? 

Berdasarkan data yang ada, dari sekian banyak arca yang ada, hanya dua arca yang 

memungkinkan dapat dikaitkan dengan tokoh raja di masa lampau. Area yang dimaksud adalah 

arca sejoli yang di belakangnya terpahat prasasti dan arca yang memakai nama Bhatari mandul. 

 

 Lingga 

Arti kata Iingga secara harfiah adalah 'tanda'. Akan tetapi dalam kaitannya dengan Siwa, 

lingga bermakna sebagai benih kosmos (prakerti atau pradhana) atau badan Siwa yang tidak 

nyata (lingga sarira) atau purusa yang abadi. Dengan kata lain, lingga tersebut adalah bentuk 

simbolik Siwa (Kramrisch, 1988, 166-7). Dalam kitab Lingga Purana, disebutkan sebagai 

simbol Siwa. Simbol ini adalah simbol yang dapat dilihat. Dijelaskan lebih lanjut, selain ada 

simbol yang dapat dilihat ada juga simbol yang tidak dapat dilihat, disebut alingga 

(Gangadharan, 1980: 55). Ini artinya, Siwa memiliki aspek nyata dan tidak nyata (vyakta dan 

avyakta). Bahwa lingga itu adalah simbolisasi Siwa, dijelaskan juga dalam dua buah mitologi 

berikut ini. Satu diantara mitologi itu menceritakan sebagai berikut. Dunia belum terbentuk, yang 

ada hanya air, di dalamnya ada Wisnu sedang berbaring. Dari pusar Wisnu tumbuh sebatang 

teratai. Di atas bunga teratai ini muncul Brahma. Melihat di sekelilingnya kosong, Brahma 

menganggap dirinya sebagai pencipta pertama. Wisnu bangkit dari tempatnya, menyatakan 

dirinyalah sebagai pencipta pertama. Lingga itu kemudian dipuja dan disembahnya. Karena 
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mendapat pemujaan, Siwa muncul dari lingga ini seraya menceritakan tentang kelahiran Brahma 

dan Wisnu. Diceritakan bahwa Wisnu dan Brahma lahir dari belahan kanan dan kiri badan Siwa. 

Ini artinya Siwa dapat dipuja dalam bentuk lingga. Dengan demikian jelaslah bahwa lingga dapat 

berfungsi sebagai media pemujaan Siwa. 

Fungsi arca secara emik adalah fungsi arca sesuai dengan pemiliknya di masa sekarang. 

Berdasarkan informasi berbagai informan, bahwa arca-arca yang tersimpan diberbagai pura 

dimaksudkan sebagai media untuk memohon kesuburan, keselamatan maupun memohon hujan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan di Pura Yeh Basang Desa Bulian 

dikatakan bahwa jika ada binatang ternak yang sakit, kebun atau sawah masyarakat terkena 

wabah penyakit, masyarakat memohon kepada arca-arca yang ada di Pura Yeh Basang agar 

diberikan anugerah. Hal yang sama juga didapatkan ketika wawancara di Pura Menasa, Desa 

Sinabun. Warga memohon hujan pada arca Ganesha yang dibelakangnya terdapat lingga. 

Demikan pula di Pura Beji Sangsit, masyarakat memohon kesuburan di Pura ini. 

6.3 Makna  

Makna juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu secara etik dan emik. Secara etik, karena 

arca tersebut adalah tinggalan yang bersifat artefaktual maka tinggalan tersebut bernilai seni 

budaya. Sebagai tinggalan seni bahwa arca-arca tersebut hasil karya budaya manusia. Oleh 

karena itu, tinggalan tersebut bermakna dalam kaitan sejarah budaya seni. Secara emik, oleh 

karena tingalan tersebut sebagai media pemujaan dalam kaitan mendapatkan keselamatan, 

mendapat anugerah, dan lain sebagainya, maka benda tersebut adalah karya manusia yang dibuat 

menjadi lebih sublim. Oleh karena itu, arca-arca ini adalah media untuk berhubungan dengan 

leluhur atau dewa-dewa yang dipuja. 

 

7. Penutup 

Sesuai dengan uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut.  

1. Dilihat dari segi bentuk, arca-arca mempunyai berbagai bentuk sesuai dengan dewa-dewa 

yang diwujudkan dalam bentuk arca, misalnya Siwa diarcakan dalam bentuk karakternya 

sendiri, demikian pula arca-arca yang lainnya. 
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2. Fungsi arca terdiri dari fungsi etik dan emik. Secara etik fungsi arca sesuai dengan 

atributnya ataupun mitologinya. Sedangkan secara emik, sesuai dengan pandangan dari 

masyarakat pemilik arca tersebut. Dalam penelitian ini arca-arca tersebut berfungsi sebagai 

tempat memohon keselamatan, kesuburan, dll. 

3. Makna arca juga terdiri dari makna etik dan emik. Secara etik arca-arca bernilai seni 

budaya dan bermakna dalam kaitannya dengan sejarah seni. Secara emik arca-arca tersebut 

adalah media untuk berhubungan dengan leluhur atau dewa-dewa yang di puja. 
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POTENSI PERMUKIMAN KUNA DI SITUS TANJUNG SER, 

KECAMATAN GEROKGAK, BULELENG. 

 

I.Pendahuluan. 

1.1.Latar belakang penelitian. 

Penelitian Situs Tanjung Ser tahap III tahun 2019 ini,merupakan 

lanjutan penelitian sebelumnya.Situs Tanjung Ser mulai terungkap 

sejak ditemukannya  sebagian arca Dewi dan sebuah arca Nandi di Pura 

Bukit Teledu,Dusun Yeh Panes pada tahun 1996. Kemudian pada 

tanggal 9-20 Juni 2000 diadakan survey arkeologi di Desa 

Pemuteran,berhasil meneliti beberapa pura yakni Pura Pucak Bukit 

Ser,Pura Beratan,Pura Pucak Beratan dan Pura Ulu Jagat Kerta yang 

memiliki tinggalan tradisi megalitik dan ditemukan banyak sekali 

pecahan-pecahan tembikar yang tersebar pada permukaan tanah di 

sebuah lokasi yang bernama Tanjung Ser,sehingga diduga ada 

permukiman kuna (Suantika, 2000). Untuk membuktikan dugaan 

adanya aktifitas permukiman kuna berdasarkan artefak arkeologis 

tersebut,maka pada tanggal 28 September- 9 Oktober 2001 diadakan 

ekskavasi arkeologi di situs Tanjung Ser, dan berhasil menemukan  

fragmen tembikar dalam jumlah yang cukup banyak dan juga cangkang 

kerang. Dari hasil analisis temuan tersebut dapat dipastikan pecahan-

pecahan tembikar tersebut merupakan pecahan dari berbagai bentuk 

wadah, seperti periuk, mangkuk, tempayan, pasu, dan lainnya, ada yang 

polos dan ada yang dihias dengan teknik tera dan gores,yang diyakini 

bekas alat kebutuhan sehari-hari (Suantika, 2001). 

Setelah beberapa tahun berlalu, Penelitian situs Tanjung Ser dilanjutkan 

pada tahun 2018 dan berhasil menemukan lebih banyak lagi fragmen 

tembikar, cangkang kerang, alat pukul dari batu, tetapi sayang belum 

berhasil menemukan sisa-sisa manusia pendukungnya ( Suantika. dkk, 

2018). Berdasarkan analisis hasil-hasil penelitian yang sudah 

dilakukan, diduga potensi situs Tanjung Ser tidak hanya memiliki 

potensi permukima saja,tetapi memliki potensi lainnya. Juga sampai 

saat ini belum ditemukan sisa-sisa jasad manusia yang bermukim 

dilokasi tersebut. Perlu diketahui bahwa: Sekitar tiga kilometer 

disebelah timur situs Tanjung Ser terdapat situs Pulaki. Situs Pulaki 

ditemukan pada tahun 1996, pada saat renovasi Pura Pabean di depan 

Pura Pulaki, Desa Banyu Poh, para pekerja bangunan secara tidak 

sengaja menemukan rangka manusia dan tiga buah gelang perunggu 
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yang utuh, serta fragmen gerabah, yang kemudian dilaporkan pada 

pihak berwenang. Atas laporan itu, Balai Arkeologi Denpasar 

melakukan penggalian penyelamatan dan berhasil menemukan dua 

buah individu rangka manusia,beberapa buah gelang perunggu, manik-

manik,serta fragmen gerabah polos dan hias, sehingga dasumsikan di 

lokasi tersebut dahulu ada permukiman pada sekitar awal masehi ( 

Purusa. M. 1996; Purusa. M. 2000.1-14). Pada tahun 1988 sekitar 3 

kilometer disebelah tenggara Pura Pulaki, diatas gugusan perbukitan 

Pulaki ditemukan situs Pura Belatungan, penelitian ini berdasarkan 

laporan dari masyarakat Banyu Poh, dan berhasil menemukan dan 

mengidentifikasi adanya dua bongkahan batu tufa, yang diduga 

merupakan fragmen sebuah miniatur candi, berdasarkan bentuk dan 

gayanya diduga berasal dari sekitar abad 10 masehi (Geria dkk, 1988. 

Suantika 2013, 49-59). Dengan acuan tersebut,situs Tanjung Ser diduga 

letaknya sangat strategis sangat mungkin memiliki multi potensi. 

 

1.2.Permasalahan. 

Berdasarkan bukti-bukti arkeologis yang telah diperoleh di situs 

Tanjung Ser, situs-situs arkeologi lainnya di Kecamatan Gerokgak 

maupun di Kecamatan Seririt,Kabupaten Buleleng, Maka penelitian 

situs Tanjung Ser menjadi semakin penting untuk diteliti dan 

diungkapkan untuk kepentingan rekonstruksi sejarah kebudayaan. 

Beberapa permasalahan yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Potensi apa sajakah yang dimiliki oleh situs Tanjung 

Ser,sehingga terpilih menjadi lokasi permukiman.  

2. Siapakah manusia pendukung budaya situs Tanjung Ser dan 

kapan permukiman tersebut berlangsung. 

3. Bagaimanakah hubungan masyarakat Tanjung Ser (pesisir 

pantai) dengan masyarakar pedalaman/pegunungan dan 

pendatang dari luar 

 

1.3.Tujuan Penelitian. 

Mengacu kepada semua uraian  latar belakang dan permasalahan yang 

telah dipaparkan tersebut diatas, maka tujuan penelitian arkeologi ini 

adalah: 

1. Berusaha untuk mengungkap dan mengetahui segala potensi 

alam dan lingkungan yang dimiliki situs Tanjung Ser terkait 

dengan berbagai aktifitas manusia. 

2. Berusaha mendapatkan sisa-sisa jasad manusia yang pernah  
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bermukim di Tanjung Ser serta berusaha mengetahui secara 

kronologis kehidupan di kawasan tersebut pada masa lalu. da 

3. Menerangkan berbagai aktifitas masyarakat Tanjung Ser 

sebagai permukiman pesisir hubungannya dengan masyarakat 

pedalaman/pegunungan dan masyarakat pendatang dari luar.  

 

1.4.Kerangka Teori  

Penelitian arkeologi adalah penelitian yang terkait dengan kebudayaan 

manusia masa lalu, oleh karena itu untuk mendapatkan hasil yang 

optimal sesuai dengan apa yang ditargetkan, maka dalam proses 

penelitian ini, diterapkan beberapa teori, seperti teori kebudayaan yang 

meyakini bahwa didalam kebudayaan terdapat berbagai aspek yang 

meliputi wujud idea, wujud komplek aktivitas kelakuan berpola dari 

manusia dan wujud fisik berupa benda-benda hasil karya manusia 

(Koentjaraningrat 2004, 5-6). Artefak arkeologis dari Situs Tanjung Ser 

diduga memiliki keterkaitan dengan kepercayaan atau agama, maka  

teori religi, yang mengatakan bahwa religi juga dianggap sebagai 

sistem simbol yang berfungsi untuk menanamkan semangat dan 

motivasi yang kuat, mendalam, dan bertahan lama pada manusia 

dengan menciptakan konsepsi-konsepsi yang bersifat umum tentang 

eksistensi, dan membungkus konsepsi-konsepsi itu sedemikian rupa 

dalam suasana faktualitas sehingga suasana dan motivasi itu kelihatan 

sangat realistis. (Geertz 1966, 4). Azas universal dimana manusia 

diyakini sebagai makhluk pembuat dan pengguna simbol (Homo 

symbollicus) yang mengatakan bahwa simbol dan simbolisasi secara 

etimologi berasal dari bahasa yunani yaitu sumballo (sumballein) yang 

artinya berwawancara, merenungkan, memperbandingkan, bertemu, 

melemparkan menjadi satu, menyatukan (Triguna 2000, 7-11).  

 

1.5.Metode Penelitian 

Untuk mencapai hasil yang maksimal, maka tahapan-tahapan kegiatan 

penelitian dilakukan sebagai berikut: 

1. Study kepustakaan (library research) adalah suatu kegiatan 

untuk mendapatkan data yang diperlukan melalui pengkajian 

beberapa pustaka atau buku-buku yang memiliki hubungan 

(relationship) dengan tujuan penelitian. 

2. Survey arkeologi adalah suatu cara untuk mendapatkan data 

yang bersifat primer dan akurat terkait dengan penelitian. 

3. Ekskavasi arkeologi yaitu suatu kegiatan penggalian tanah 

yang diduga didalamnya terkandung tinggalan-tinggalan 
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arkeologi 

4. Untuk mendapatklan informasi lainnya, juga dilaksanakan 

wawancara dengan beberapa warga masyarakat yang 

dipandang memiliki pengetahuan tentang situs-situs yang 

diteliti.  

Semua tinggalan arkeologis yang diperoleh dari hasil ekskavasi dan 

survey arkeologi,ditangani melalui beberapa proses yang disebut 

dengan proses penanganan temuan penelitian. Beberapa bentuk 

tindakan penanganan temuan hasil penelitian antara lain: 

(a)Pembersihan;(b)Pencatatan/registrasi; (c)Pemilahan; (d)Pengukuran; 

(e ) Pelabelan dan(f) Pengepakan 

 

Setelah melalui proses penanganan temuan,selanjutnya dilaksanakan 

analisis dengan menerapkan beberapa teknik analisis,seperti: 

1. Analisis morfologi yaitu kegiatan analisis bahan, bentuk serta 

fungsi benda, ukuran benda serta bagian-bagiannya. 

2. Analisis teknologi yaitu analisis yang terkait dengan cara dan 

teknik pembuatan  benda-benda arkeologi tersebut.  

3. Analisis gaya yang berkaitan dengan kajian analisis terhadap 

gaya/langgam benda.  

4. Analisis kontekstual yaitu suatu kegiatan pengkajian terhadap 

keberadaan benda-benda serta variabel-variabel yang ada di situs 

penelitian dengan benda-benda serupa ditempat lainnya. 

5. Analisis lingkungan juga akan dicoba untuk dilaksanakan, 

mengingat adanya hubungan yang tidak terpisahkan antara 

masyarakat, kebudayaan dan alam lingkungan dimana mereka 

bertempat tinggal.  

6. Studi komparatif juga dilakukan dalam kegiatan analisis ini, 

dengan harapan akan dapat diketahui ada atau tidaknya 

hubungan budaya situs Tanjung Ser dengan situs arkeologi 

lainnya. 

 

II.Hasil  Penelitian dan Pembahasan. 

2.1.Hasil ekskavasi 

2.1.1. Hasil ekskavasi Kotak TJS/VI. 

Kotak TJS/VI terletak 26 meter disebelah utara kotak V yang sudah 

digali pada tahun 2018. Kegiatan  pemasangan patok kotak yang 

berukuran 2 x 2 meter,dengan sumbu timur barat (x) dan utara-selatan 
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(Y). Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan benang batas kotak dan 

tali level (tali ukur),penggambaran permukaan tanah 

(counter),pembersihan permukaan kotak dan diakhiri dengan pemotretan 

permukaan kotak.Penggalian dilaksanakan dengan penerapan teknik spit 

yaitu penggalian spit (1) sedalam 15 cm, dilanjutkan dengan spit 

berikutnya dengan kedalaman 10 cm.Kotak VI ini digali sampai dengan 

spit (12) yaitu kedaalam 125 cm. Tetapi temuan sangat minim sehingga 

kotak ini digali secara penuh sampai dengan spit (9) selanjutnya digali 

setengah kotak samai spit (12)  Kondisi tanah gembur  berupa pasir dan 

sedikit lempung. Hasil ekskavasi berupa fragmen tembikar sebanyak 30 

keping dan cangkang kerang 87 buah.temuan hanya ada pda spit (1) 

sampai spit (5) 

 2.1.2.Hasil Ekskavasi Kotak TJS/VII  

Kotak VII ini lokasinya berjarak sekitar 2 meter disebelah timur kotak V 

yang telah digali pada tahun 2018. Penggalian kotak ini bertujuan untuk 

mengatahui ada atau tidaknnya persebaran  temuan kearah timur dari 

kotak V yang sangat kaya dengan temuan fragmen tembikar dan berbagai 

jenis cangkang kerang ( Suantika.dkk,2018). .Setelah dilakukan penataan 

kotak serta penggambara, pengukuran,pemotretan permukaan  

kotak,dilakukanlah penggalian spit (1) dengan kedalaman 15 cm dari 

permukaan tanah tertinggi. Penggalian pada kotak VII ini mulai dari spit 

(1) sampai dengan spit (21( dengan kedalaman 215 cm.Temuannya 

keseluruhan adalah feagmen tembikar sebanyak 7827 keping dan 

cangkang kerang sebanyak 4100 buah. Ke[adatan temuan dari spi (6) 

sampai spit (11), diperkirakan merupakan pecahan dari alat kebutuhan 

sehari-hari dan sisa makanan.  

 2.2. Hasil Survei arkeologi  

2.2.1.Survei di Kecamatan Gerokgak. 

Di Kecamatan Gerokgak, survei dilakukan di Desa Banyupoh meliputi 

Dusun Banyupoh dan Dusun Melanting dan Desa Goris yaitu di Pura 

Sakti. Di Dusun Banyupoh,tepatnya di Pura Pabean  pada tahun 1996 

Balai Arkeologi Denpasar telah berhasil menemukan 2 individu rangka 

manusia yang menampakkan ciri-ciri budaya penguburan masa 

prasejarah berdasarkan : Posisi kuburnya; Bekal kubur  berupa gelang 

perunggu dan manik-manik serta  fragmen tembikar yang cukup banyak, 

mengindikasikan adanya permukiman manusia. ( Purusa. M. 1996; 

Purusa. M. 2000.1-14). Kemudian pada tahun 2010 di tepi pantai dusun 
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Banyupoh,sekitar 100 meter sebelah timur  Pura Pabean ditemukan 

tulang manusia akibat abrasi air laut; kemudian ada laporan masyarakat 

yang menemukan periuk tanah liat pada saat menggali sumur dan juga 

ada penemuan guci (keramik). Dengan adanya temuan arkeologis 

tersebut survei dilaksanakan agar dapat dilakukan pengamatan secara 

langsung terhadap lokasi penemuan dan juga lingkungan alam wilayah 

tersebut. Akhirnya dapat disaksikan bahwa dusun Banyu Poh,merupakan 

sebuah dataran yang sangat landai dengan kondisi tanah yang subur  

sangat cocok untuk pertanian atau perkebunan. Pada kegiatan survey juga 

sempat dilihat temuan periuk yang ditemukan oleh bapak wayan Lanus 

dan guci (keramik) yang ditemukan dan kini disimpan oleh  Bapak I 

Made Mangku Kawit (sekretaris Desa Banyu Poh).Guci tersebut diduga 

berasal dari Vietnam dari sekitar abad 14 masehi. 

Selanjutnya survey dilakukan di dusun Melanting dimana pada 1988  

disebuah ereal perkebunan ditemukan dua buah onggokan batu tufa 

yang ditutupi lumut tergelatak diatas tanah. Setelah dibersihkan dan 

diperhatikan dengan seksama, dapat dipastikan  batuan tersebut adalah 

fragmen dari sebuah miniature candi yaitu bagian kaki dan atapnya.  

Berdasarkan pengamatan bentuk dan gaya pahatan yang ditampilkan 

terlihat ada persamaan dengan bentuk dan gaya candi-candi tebing di 

situs Gunung Kawi,Tampaksiring,Gianyar. Sehingga diduga kuat 

maniatur candi ini, berasal dari sekitar abad 10-14 masehi, serupa 

dengan miniature candi yang ditemukan ditempat lainnya di Bali,dan 

pasti memiliki fungsi   sebagai tempat suci pemujaan (Geria dkk, 1988. 

Suantika 2013, 49-59). Juga diperoleh informasi bahwa ada masyarakat 

dusun  Melanting  menemukan alat-alat batu berupa kapak neolitik dan 

pecahan tembikar,tapi barangnya sudah berpindah tangan. Selanjutnya 

diadakan survey ke Pura Belatungaan yang kini sudah banyak 

perubahan.Tujuannya adalah untuk melihat keberadaan sumber air  

danserta lingkungan alamnya. Kemudian yang sangat disayangkan 

adalah perlakuan terhadap fragmen miniatur candi,karena bagian atap 

miniatur candi sudah dipasang pada bagian atap candi yang baru dan 

bagian kakinya sudah dihancurkan untuk batu isian pada saat 

pembangunan candi yang baru.Sedangkan survey di Pura Sakti Desa 

Goris,tidak menemukan arca-arca seperti yang di informasikan. 

 

2.2.3.Survei di Kecamatan Seririt. 
Survei di Kecamatan Seririt ini dilakukan,karena lokasinya tidak terlalu 

jauh,situs-situs arkeologinya juga diduga memiliki kesamaan periodisasi, 
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juga memiliki situs pesisir dan juga situs pedalaman.kemudian juga 

diduga memiliki kontak atau hubungan dimasa lalu mengingat sampai 

saat ini dihubungkan dengan jalan raya yang sama,yang diduga 

merupakan perlintasan atau jalan kuna. Situs yang dijadikan sasaran 

survei adalah:Situs Kalang Anyar; Situs Pangkung Paruk;Situs Ularan 

yang diduga dari masa Prasejarah. Dan  Situs Umaanyar dari masa klasik 

(Hindu-Budha) Situs Kalang Anyar dapat dipastikan merupakan sebuah 

situs permukiman dan juga penguburan. (Purusa,1985,1986). 

Situs Pangkung Paruk,berada di Desa Pangkung Paruk,Kecamatan 

Seririt, Kabupaten Buleleng. Situs ini secara geografis terletak pada 

daerah yang cukup tinggi (pedalaman). Pertama kali mendapatkan 

penelitian arkeologi, sekitar tahun 1985 ditemukan sebuah sarkofagus 

(bagian wadah saja)  tanah tegalan yang pada waktu itu ditanami kacang 

tanah. Kemudaian pada Tahun 2099 dan 2010 terjadi penemuan yang 

spektakuler yaitu ditemukannya artefak arkeologi berupa empat pasang 

kubur sarkofagus dalam keadaan utuh,teridentifikasi (bisa di 

rekonstruksi) dan lengkap berisi rangka manusia dan  bekal kubur yang 

sangat raya.yaitu berupa benda kuning berbentuk kerucut,Cermin 

perunggu;miniatur nekara perunggu serta beberapa buah manic-manik 

pada lahan perumahan seorang penduduk yang bernama Bapak I Wayan 

Sudiarsana Selanjutnya pada tahun 2016 yang lalu kembali ditemukan 

sebuah sarkofagus,tetapi sayang sudah dalam keadaan terganggu yaitu 

bagian tutupnya sudah pecah,sehingga kemasukan tanah dan tidak dapat 

diketahui isinya. Temuan ini ditemukan pada lahan kebun (tegalan) milik 

Bapak I Ketut Sudarsana( Kepala Desa Pangkung Paruk).  Situs 

Pangkung Paruk juga diduga terpilih menjadi lokasi permukiman karena 

wilayahnya sangat subur dan menempati lembah sungai Raras tetapi agak 

ke hulu,sampai saat ini masih ada lahan persawahan di lembah sungai 

tersebut. 

Situs  Ularan dijadikan sasaran survey,karena berdasarkan informasi di 

desa Ularan telah ditemukan beberapa tinggalan arkeologi seperti peti 

batu/sarkofagus,sarkofagus mini dan nekara mini dari perunggu 

(Kompiang,2010. Hasil survei adalah ditemukannya sebuah sarkogagus 

(diduga bagian wadah) sebuah  sarkofagus di tanah kebun milik I 

Nyoman Santika di dusun Buanakerti,Desa Ularan. Juga ditemukan 

sebuah  Sarkofagus mini,yang menyerupai penyu pada sebuah palinggih 

di Pura Subak Abian. Bentuknya seperti sebagian sarkofagus dengan 

tonjolan di bagian depan dengan bentuk mulut sedang menganga. Tidak 
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ada bagian kaki dan ekor penyu. Juga ditemukan sebuah sarkofagus yang 

diduga bagian wadah di tanah kebun milik Bapak I Nyoman Mustika, 

benda ini ditemukan sekitar tahun 1987,kemudian dipergunakan sebagai 

wadah makan babi. Dengan adanya temuan arkeologis tersebut,maka 

Desa Kalang Anyar,Pangkung Paruk dan Desa Ularan merupakan 

permukiman masyarakat pada masa sejara 

Situs Umaanyar dijadikan lokasi survey arkeologi, pada tahun 2004 di 

Dusun Pawitra,Desa Umaanyar,tepatnya pada tanah tegalan milik 

seorang anggota masyarakat yang bernama I Gede Tirta (sekitar 1 km di 

selatan pantai). Telah ditemukan artefak arkeologis yang berkaitan 

dengan keberadaan agama Buddha,seperti Stupika, Tablet dan Relief ke-

Buddhaan yang semuanya terbuat dari tanah liat. Artefak arkeologis yang 

berlatar  agama Buddha tersebut diperikrakan berasal dari sekitar abad 8- 

10 masehi.Prakiraan tersebut berdasarkan pada kajian palaeografi yaitu 

type tilisan atau huruf Pranegari dan bahasa Sansekerta yang terdapat 

pada tablet tanah liat  tersebut. Isinya berupa mantra-mantra 

Buddha,yang dikenal dengan type Ye Te Mantra (Budiastra dan 

Widia,1981).  Lokasi atau tempat penemuannya yang berjarak sekitar 1 

km dari pantai utara,memperlihatkan persamaan kasus dengan apa yang 

sudah ditemukan di situs Lovina dan situs Kalibukbuk.Sehingga lokasi 

penemuan  patut dicurigai masih memiliki benda-benda arkeologi yang 

terpendam dibawah tanah, pantainya layak dicurigai sebagai pelabuhan 

pada masa lampau.  

III.Analisis hasil penelitian 

3.1.Analisis lingkungan 

Lingkungan alam sangat penting artinya bagi manusia,karena lingkungan 

alam adalah tempat manusia hidup, lingkungan alam memberikan 

berbagai kemudahan atau fasilitas manusia bias melangsungkan hidupnya 

dan juga karena lingkungan alam sangat berpengaruh bagi terwujudnya 

kebudayaan manusia. Situs Tanjung Ser yang merupakan dataran yang 

sangat landau yang disebelah utaranya berbatasan dengan laut,dengan 

perbukitan atau pegunungan disebalah barat,selatan dan baratnya,diduga 

pada masa lampau merupakan lokasi yang sangat suburmkaya dengan 

sumber air,kaya dengan sumber makanan dari daerah perbukitan atau 

pegunungan dan juga kaya dengan sumber makanan dari lautan. Kondisi 

ini tentu saja sangat ideal dan cocok dipilih menjadi sebuah lokasi 

permukiman,karena dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yang 

bertempat tinggal diwilayah tersebut. 
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3.2 Analisis sejarah.  

Berdasar temuan  fragmen arca Dewi dan arca Nandi di Pura Bukit 

Teledu,Dusun Yeh Panes,DesaPemuteran,serta pura-pura kuna yang ada 

disekitarnya seperti Pura BeratannPura Pucak Bertan,Pura Ulu Jagat 

Kerta dan lainnya, dapat diduga permukiman manusia berlanjut  abad 

sekitar 10 -12  masehi, yang mungkin berupa kelanjutan permukiman 

sejak masa prasejarah. Masyarakatnya sudah mengenal agama Hindu 

,dan mungkin sudah memiliki bangunan suci agama Hindu dan 

masyarakatnya pernah melakukan upacara agama Hindu. Karena kita 

mengetahui  arca Dewi dan juga arca Nandi dalam panteon hindu 

diyakini arca Dewi sebagai media pemujaan Dewi dan arca Nandi 

dipercaya sebagai kendaraan (wahana),biasanya ditempat di depan 

bangunan pemujaan dewa Siwa  yaitu Dewa yang tertinggi dalam agama 

Hindu.sehingga agama Hindu sering di identikkan dengan agama 

Siwa.Tanjung Ser sampai saat ini belum ditemukan dalam berita 

tertulis,prasasti maupun naskah kuna. Dalam buku Sejarah Nasional 

Indonesia jilid IV disebutkan bahwa menjelang pertengahan abad ke-19 

di Bali terdapat sejumlah negara, masing-masing mempunyai raja dan 

pemerintahhan sendiri. Di pantai utara, memanjang dari Tanjung Pasir di 

sebelah barat sampai ke Tianyar (sebuah kota di timur laut gunung Batur) 

terdapat kerajaan Buleleng. Di ujung timur pulau ini terdapat kerajaan 

Karangasem, dan di pantai tenggara terdapat kerajaan-kerajaan 

Kelungkung dan Gianyar, sebelah selatan kerajaan Badung, sedangkan di 

pantai barat daya terdapat kerajaan Jembrana, Tabanan dan Mengwi. Satu 

kerajaan lagi yaitu Bangli, terdapat di tengah pulau ini (Leirissa, 1984: 

26-27). Apakah Tanjung Pasir dahulu sekarang menjadi Tanjung Ser  

masih harus diperdebatkan. Berdasarkan hasil survei arkeologi yang telah 

dilakukan pada 2000, telah ditemukan arca Dewi dan arca Nandi di Pura 

Bukit Teledu, Dusun Yeh Panes, Desa Pemuteran, serta bukti-bukti 

pemujaan yang merupakan lanjutan tradisi megalitik pada beberapa pura 

kuna seperti Pura Pucak Tanjung Ser, Pura Pucak Beratan dan Pura 

Beratan serta Pura Ulu Jagat Kerta yang memiliki tinggalan tradisi 

megalitik. Arca-arca yang ada di Pura Bukit Teledu terbuat dari batu tufa 

dan gaya arca yang ditampilkan, mirip dengan gaya arca dari masa klasik 

Jawa Tengah, sehingga dapat diperkirakan berasal dari sekitar abad 10 

masehi. (Suantika, 2000: 5-8). 

 

 3.3 Analisis Fragmen tembikar. 
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Pembuatan benda-benda tanah liat bakar (tembikar/ gerabah) diduga 

sudah dilakukan pada masa manusia mulai hidup menetap dan mulai 

bercocok tanam (Soejono, 1977). Teknologi atau cara pembuatan 

tembikar  mulai dari teknologi yang paling sederhana yaitu: Dengan 

tangan (hand made); Teknologinya sedikit meningkat dengan 

menggunakan cetakan (moulding);Teknologi tatap landas yaitu 

pembuatan tembikar dengan jalan memberikan landasan penahan pada 

bagian dalam dan pada permukaan di tatap/dipukul-pukul,sehingga 

terbentuk benda yang diharapkan. Teknologi roda putar dengan teknologi 

ini pembuatan tembikar menjadi semakin cepat,variatif,indah dan jumlah 

produksinya makin banyak.(Goreinstein, 1965). Dari hasil kajian 

arkeologis yang telah dilakukan terhadap fragmen tembikar/gerabah pada 

situs arkeologi di Indonesia, dapat diketahui bahwa sebagian besar 

benda-benda tersebut berfungsi sebagai wadah (container) dan ada pula 

yang bukan wadah (non container) (Satari, 1980; Sugondo, 1986). 

Dominasi ini menyebabkan temuan fragmen tembikar/gerabah atau 

pecahan  gerabah dapat dijadikan indikasi kuat akan adanya permukiman 

manusia masa lalu di suatu tempat atau situs. Berdasarkan analisis 

lapangan dapat dikatahui fragmen tembikar tersebut beasal dari bentuk: 

Tempayan dan periuk dengan berbagai variasi bentuk dan ukuran; Pasu 

dengan berbagai ukuran; Pi dan juga fragmen pegangan.Fragmen dari 

tembikar/ gerabah  yang ditemukan di situs Tanjung Ser ini ,sebagian 

besar memiliki hias dengan teknik tera (cap) berupa jala (net) ada juga 

memiliki hias garis geometris,garis silang dan juga hias gelombang.  

Hiasan yang paling dominan adalah hias jala (net) dengan teknik tera 

(cap) yang dikenal dengan istilah Terajala.  Hasil ekskavasi Situs 

Tanjung Ser tahun 2019  ini,didominasi oleh temuan berupa fragmen-

fragmen tembikar/gerabah berhias tera jala. Hal ini mengingatkan adanya 

persamaan jenis dan hiasan tembikar dengan situs Cekik dan Gilimanuk 

yang berjarak sekitar 20 – 30 Km di sebelah baratnya. Soejono 

menjelaskan bahwa tembikar/gerabha Gilimanuk dan Cekik 

memperlihatkan hubungan dengantembikar/gerabah yang beredar di Asia 

Tenggara,baik mengenai bentuk dan pola hiasnya maupun teknik 

pembuatannya,yang termasuk tradisi gerabah Sa-huynh-kalanay Hal-hal 

yang terutama menentukan hubungan gerabah pesisir Bali ini dengan 

tradisi Sa-huynh-kalanay adalah pada bentuk dan teknik 

pembuatannya.Daerah persebaran tradisi ini adalah Vietnam.Malaysia 

(daerah semenanjung dan Serawak)Filifina 

Tengah,Sulawesi,Sumatera.Jawa Bali ( Solheim,1961.97-101. 

Soejono,2008.169). Pertanggalan C14 untuk tradisi Sa-huynh-kalanay ini 
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ialah antara 700 BC dan 200 AD ( Solheim.1964.376). Tembikar dari 

Tanjung Ser memiliki beberapa persmaan dengan tembikar situs Cekik 

dan Gilimanuk. 

3.4 Analsis kulit/cangkang kerang 

Untuk melakukan aktivitasnya manusia memilih lokasi-lokasi yang 

disesuaikan dengan strategi subsistensinya (Subroto, 1995).   Masyarakat 

yang bermukim di tepi pantai tentu saja  memiliki strategi untuk 

memanfaatkan kekayaan laut  seperti menangkap berbagai jenis ikan  dan 

memungut berbagai jenis kerang laut sebagai sumber makanan. Hasil 

ekskavasi situs Tanjung Ser menemukan berbagai jenis cangkang/kulit 

kerang dalam jumlah yang cukup banyak dan sangat bervariasi. Bukti ini 

menguatkan   asumsi, bahwa  kerang laut adalah salah satu jenis makanan  

dari manusia yang pernah beraktivitas di tempat ini. Kerang laut mungkin 

menjadi makanan sehari-hari karena untuk mendapatkan kerang tersebut 

sangat mudah dan tidak memerlukan cara atau teknik khusus, tinggal 

mengambilnya saja pada saat air laut surut atau pada musim tertentu. 

Tradisi mengumpulkan/mengambil kerang untuk makanan sampai saat 

ini masih dilakukan oleh masyarakat  desa Sumberkima,pada waktu air 

laut surut. Hal yang serupa juga ditemukan pada sitius-situs arkeologi 

yang ada di tepi pantai,seperti situs Gilimanuk, Cekik dan lainnya. 

Kerang laut yang banyak dikonsumsi terutama dari jenis bivalvia 

(pelecypoda) dan gastropoda.  Berdasarkan hasil penelitian juga 

ditemukan  tumpukan kulit kerang dan keong dalam timbunan yang 

membukit di sejumlah situs arkeologi, seperti bukit kerang atau Bukit 

Remis di Sumatera. Witkamp menyebutkan bukit kerang adalah hasil 

suatu kegiatan manusia dulu kala. Di dalamnya antara lain terdapat kulit 

kerang dan tulang-tulang hewan. Pada 1925 dan 1926 Callenfels 

melakukan ekskavasi di sebuah bukit kerang dekat Medan yang 

menemukan kerang dan kapak genggam Sumatera. Kerang ini kemudian 

diteliti oleh van der Meer Mohr, yang menyebutkan kerang tersebut 

dipergunakan sebagai alat tiup, tempat minum, dan gayung air, dan ada 

pula yang dipakai sebagai perhiasan dengan cara melubanginya. Bintarto 

1995, menyatakan pembagian mata pencaharian ini termasuk ke dalam 

food gatherers dan hunting people. Food gatherers yaitu masa manusia 

mengumpulkan makanan yang tersedia di alam ditunjukkan dengan 

adanya sisa moluska yang melimpah. Moluska dicari dengan cara 

foraging atau memungut, tanpa melakukan perburuan dengan peralatan 

(Hidayah 2014). Berdasarkan pernyataan tersebut, cangkang kerang yang 

banyak ditemukan di Situs Tanjung Ser menunjukan bahwa kerang 

merupakan bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat masa lalu. 
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3.5 Analisis Stratigrafi  

Dari kegiatan  ekskavasi arkeologi yang telah dilakukan di situs Tanjung 

Ser,dapat diketahui  jenis lapisan tanah serta kandungannya.Dalam 

arkeologi pengetahuan tentang lapisan tanah sangat penting karena dapat 

dijadikan acuan untuk mengetahui suatu peristiwa dan juga kronologi  

setelah di analisis di laboratorium. Singkapan lapisan tanah pada kotak 

TJS/VII memperlihatkan adanya 6 jenis lapisan tanah,yaitu: 

a) Lapisan humus penutup ( top soil) warna coklat kehitaman. 

b) Lapisan pasir halus sedikit lempungan,warna coklat kehitaman, 

c) Lapisan lempung warna coklat 

d) Lapisan debu warna abu-abu terang 

e) Lapisan pasir warna coklat sangat muda gembur 

f) Lapisan pasir warna coklat sangat muda padat. 

Lapisan-[apisan tanah tersebut terlihat dalam keadaan utuh,tidak 

memperlihatkan tanda-tanda bekas terganggu. 

IV.Hasil penelitian 

Berdasarkan  analisa hasil penelitian berupa artefak 

arkeologis,lingkungan,stratigrafi dan perbandingan dengan situs-situs 

arkeologi lainnya, maka  situs Tanjung Ser dapat diduga memiliki potensi 

sebagai: 

4.1.Potensi permukiman. 

Adanya permukiman manusia di situs Tanjung Ser dapat di identifikasi 

dari beberapa diduga terjadi sekitar awal tarikh hasil penelitian seperti: 

a) Dari eskavasi arkeologi telah diperoleh ribuan keping fragmen 

tembikar dari bentuktempayan ,periuk,pasu,piring,ulekan,pegangan 

tutup dan laimmya,sebagian besar berfungsi sebagai wadah. 

diyakini merupakan  alat-alat  kebutuhan hidup sehari-hari  

masyarakat Tanjung Ser dimasa lampau 

b) Cangkang kerang (moluska) dari kelas Gastropoda dan Pelecypoda 

yang diduga sebagai salah satu jenis makanan masyarakat  

c) Ditemukan  alat batu yang diduga kuat sebagai pemukul kulit 

kerang agar lebih mudah memperoleh dagingnya. 

d) Dataran landai situs Tanjung Ser yang dikelilingi 

perbukitan/disebelah barat.selatan  dan timur, dahulu diduga 
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memiliki sumber  air dan pangan yang melimpah. 

 

4.2.Potensi  pelabuhan 

Lingkungan alam yang memiliki situs Tanjung Ser apabila diperhatikan 

dengan seksama,juga memiliki potensi sebagai sebuah pelabuhan, 

karena: 

a) Berada di pantai utara Bali merupakan sebuah teluk berombak 

kecil dan air laut cukup tenang, 

b) Sesuai dengan namanya Tanjung Ser,merupakan sebuah tanjung 

yang berbentuk sebuah perbukitan yaitu Bukit Ser sangat cocok 

sebagai pedoman navigasi masa lalu. 

c) Kaya dengan sumber tawar (air bersih) yang sangat dibutuhkan 

dalam sebuah pelayaran. 

 

4.3.Potensi perdagangan 

Permukiman situs Tanjung Ser juga berpotensi sebagai pusat 

perdagangan masa lalu,ditunjukkan oleh:  

a) Temuan fragmen tembikar yang memiliki berbagai pola dan teknik 

hias,beragam bentuk,diduga didapatkan dari pertukaran atau jual 

beli,karena tidak mungkin  dibuat atau di produksi di Tanjung Ser. 

a) Temuan bekal kubur berupa gelang dan tajak perunggu,beserta 

manik-manik di situs Pulaki,kurang lebih 2 km di barat Tanjung 

Ser.mengindikasikan adanya perdagangan masyarakat pesisir  

dengan pendatang. 

b) Temuan bekal kubur sarkofagus berupa gelang,tajak,spiral,nekara 

mini,cermin berbahan perunggu,manik-manik (kaca,kornalian) dan 

benda kuning di situs Pangkung Paruk dan Ularan,membuktikan 

adanya perdagangan masyarakat pedalaman-pesisir dan pendatang. 

 

V.Simpulan dan Saran. 

5.1.Simpulan 

Dari keseluruhan tahapan kegiatan penelitian yang sudah dilaksanakan, 

di situs Tanjung Ser,Dusun Yeh Panes,Desa Pemuteran,Kecamatan 

Gerokgak,Kabupaten Buleleng,dapat disimpulkan hal-hal sebagai 

berikut : 
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a) Situs Tanjung Ser memiliki banyak potensi yang terkait dengan 

kehidupan manusia.seperti sebagai lokasi 

permukiman,Pelabuhan kuna,Perdagangan di masa lampau.  

b) Namun sangat disayangkan sampai dengan berakhirnya 

penelitian ini,belum ditemukan bukti-bukti fisik terkait dengan 

manusia/masyarakat yang bermukim di Tanjung Se diduga 

permukiman manusia sudah ada sejak masa prasejarah (sekitar 

200 BC  hingga sekitar 1400 masehi. 

c) Lokasi yang pada awalnya merupakan persinggahan,kemudian 

berkembang menjadi permukiman manusia,  makin lama 

jumlahnya makin banyak  karena lingkungan alamnya dapat 

memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada akhirnya 

berekembang menjadi pelabuhan dan salah satu tempat 

perdagangan antara masyarakat yang bermukim di 

pedalaman,dengan masyarakat pesisir serta pendatang dari luar 

pulau.  

5.2.Saran-saran. 

Dalam kesempatan ini juga disampaikan beberapa saran terkait dengan 

keberadaan dan penelitian arkeologi situs Tanjung Ser, seperti: 

a) Untuk mendapatkan kepastian tentang ras manusia/masyarakat 

yang bermukim di Tanjung Ser pada  lampau.maka penelitian 

arkeologi atau ekskavasi arkeologi perlu dilanjutkan dimasa yang 

akan dating. 

b) Survei arkeologi sepanjang pesisir pantai wilayah Kecamatan 

Gerokgak,perlu dilaksanakan,karena sangat potensial. 

c) Sosialisasi arkeologi perlu disampaikan kepada semua 

pihak,sehingga temuan-temuan artefak arkeologis yang ada di 

sepanjang pantai dapat diteliti dan dilestarikan. 
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PENELITIAN HIDRO-ARKEOLOGI DAS PAKERISAN-PETANU KABUPATEN 

GIANYAR: KAJIAN TERHADAP POLA PENEMPATAN BANGUNAN SUCI 

Oleh 

I Nyoman Sunarya 

( Balai Arkeologi Bali ) 

 

 

1.Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Sumberdaya alam merupakan sumberdaya yang disediakan oleh alam yang dimanfaatkan 

oleh manusia untuk mempertahankan kehidupannya. Oleh karena itu sumberdaya alam itu perlu 

dikelola secara optimal dan berkesinambungan sehingga eksistensinya dapat dipertahankan. 

Salah satu sumberdaya alam yang memiliki peran sangat penting dalam kehidupan manusia 

adalah air. Begitu pentingnya air dalam kehidupan manusia diperlukan strategi yang tepat dalam 

upaya untuk tetap melestarikan keberadaanya. Jika tidak dilakukan pengelolaan dengan baik 

sudah tentu akan berakibat bencana seperti tanah longsor dan banjir. Kenyataan ini merupakan 

kecerobohan manusia dalam mengeksploitasi alam tanpa memimirkan dampak yang akan 

ditimbulkan.  

Pengelolaan sumberdaya alam telah diwariskan oleh leluhur kita di masa lalu yang 

senantiasa berupaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan alam dengan pengetahuan 

sederhana yang dimiliki. Berkenaan dengan hal ini, perlu dikaji hubungan penempatan bangunan 

suci (tinggalan arkeologi) pada daerah aliran sungai(DAS) Petanu dan Pakerisan. Kedua sungai 

ini pada masa lalu memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan peradaban manusia. 

Hal ini ditunjukkan oleh tinggalan arkeologi yang beragam dengan intensitas padat pada daerah 

yang dilalui oleh kedua sungai ini 

Kajian hidrologi atas Sungai Pakerisan dan Petanu di wilayah Kabupaten Gianyar 

merupakan salah satu bagian dari kajian ekologi yang berkaitan dengan kebudayaan. Dalam 

kebudayaan masyarakat Bali, air merupakan unsur terpenting dalam kehidupan yang memiliki 

tiga makna utama, yaitu makna kesuburan, penyembuhan, dan kesucian. Kegiatan keagamaan 

masyarakat Bali juga berkaitan erat unsur-unsur air sehingga pelestarian terhadap sumber-

sumber air menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kebudayaan masyarakat (Rema 2013, 



121-123). Dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya air, masyarakat Bali juga 

mengembangkan suatu sistem yang merupakan bentuk kearifan lokal, yaitu sistem subak dan 

sistem sekehe atau kelompok tradisional. 

 

1.2. Permasalahan Penelitian  

Secara umum, uraian di atas memberikan gambaran mengenai pentingnya peranan wilayah 

Bedulu (termasuk Pejeng) yang secara geografis diapit oleh Sungai Petanu dan Pakerisan di 

dalam konteks kesejarahan Bali. Kemudian, diuraikan juga bahwa faktor lingkungan berkaitan 

erat dengan kebudayaan suatu masyarakat sehingga kajian hidrologi terhadap Sungai Pakerisan 

dan Petanu perlu dilakukan karena unsur air merupakan bagian terpenting dalam kehidupan 

masyarakat Bali. Hal tersebut kemudian terwujud dalam bentuk kearifan lokal masyarakat yang 

terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Berdasarkan uraian ini, permasalahan yang perlu 

dikaji adalah:  

1. apa saja tinggalan budaya yang berada di DAS Pakerisan dan  Petanu sebagai wujud   

kearifan masyarakat yang terkait dengan pengelolaan air ?  

2. Bagaimana pola penempatan bangunan suci (tinggalan arkeologi) pada desa-desa yang 

ada di kedua aliran sungai ini? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi tinggalan budaya yang terdapat di DAS 

Pakerisan dan Petanu, dan untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung melalui tinggalan 

budaya tersebut yang terkait dengan pengelolaan air. Selain itu diharapkan pula dapat 

mengetahui peran kedua sungai ini dalam mengaplikasikan system pemujaan dalam konteks 

religi masyarakat. Perilaku ini sekaligus sebagai kearifan masyarakat dalam mengelola 

sumberdaya air dalam kehidupannya. 

  Pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat 

terhadap upaya pelestarian sumber daya air, khususnya yang terdapat di DAS Pakerisan dan 

Petanu. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan data untuk 

melengkapi penyusunan sejarah Bali. 

 

BAB II. Hasil Penelitian. 



   Berdasarkan hasil survei kegiatan penelitian ini terdapat 52 titik lokasi pura yang tersebar 

di sepanjang Das Pakerisan-Petanu mulai dari bagian hulu sampai hilir. Pura ini secara 

administratif berada di empat wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Gianyar, Blahbatuh, 

Tampaksiring, dan Tegallalang. Dari 4 kecamatan tersebut terdapat desa-desa yang dilalui oleh 

Sungai Pakerisan-Petanu, seperti, Desa Tegalalang, Manukaya, Tampaksiring, Sanding, Pejeng, 

Pejeng Kaja, Pejeng Kelod, Bedulu, Bitera, Siangan, Suawat, Sumita, dan Buruan. Pura-pura 

yang tersebar di beberapa desa tersebut diklasifikasi menjadi 2 yaitu, Pura dan Beji. Pura terdiri 

atas pura subak, pura penataran, pura desa, puseh, bale agung, sedangkan beji terdiri atas candi 

tebing, ceruk pertapaan, petirthaan/mata air, dan gua. Secara lokasional pura dan beji berada 

pada permukiman, pinggir sungai, dan puncak perbukitan. Pura yang berada di permukiman, 

seperti Pura Desa, Puseh, Bale Agung, dan Penataran, sedangkan Beji berada di pinggir sungai. 

Survei diawali dari Desa Manukaya terletak di bagian hulu sungai Pakerisan-Petanu. Di desa ini 

sedikitnya terdapat 10 pura yang lokasinya berasosiasi dengan kedua sungai tersebut, seperti: 

Pura Gumang, Pura Puseh Panempahan, Pura Puseh Bale Agung, Pura Alas Arum, Pura Tirtha 

Empul, Pura Mengening, Pura Beji Tirtha Tulak, Pura Sakenan, Pura Sarasidi, dan Pura 

Pegulingan. Tinggalan arkeologi yang terdapat di pura tersebut seperti; dolmen (persegi-bulat), 

lingga-yoni, miniatur stupa, stupa, arca nandi, bentala, batu alam, ambang pintu candi, ganesha, 

candi, arca catur kaya, arca perwujudan bhatara-bhatari, dan arca sejoli (laki-perempuan). Semua 

arca tersebut tersimpan dan masih sangat disakralkan oleh penyunsung pura, sehingga tidak 

semua arca dapat dideskripsi dan dilakukan pengukuran.  

   Survei di Desa Tampaksiring, yang menemukan 4 pura yang termasuk dalam aliran 

sungai Pakerisan, yaitu Pura Bukit Gundul, Pura Gunung Kawi, Pura Pucak Manik Ukir, dan 

Pura Taman Sari. Pura Bukit Gundul terletak dipinggir sungai Pakerisan yang merupakan candi 

ke 10 dari komplek percandian Gunung Kawi, yang terletak pada bagian selatan. Candi ini 

disebut dengan Geriya oleh Stutterheim dan Bernat Kempers karena adanya tulisan Rakryan 

pada bagian atap candi.  

  Pura Gunung Kawi, merupakan komplek percandian yang dipahatkan pada tebing sungai 

pakerisan. Secara tata letak, kesepuluh candi tersebar di tiga titik. Lima di antaranya berada di 

sisi timur Sungai Tukad Pakerisan, sementara sisanya tersebar di dua titik di sisi barat sungai. 

Lima candi yang berada di sisi timur sungai dianggap sebagai bagian utama dari komplek 

Candi Tebing Gunung Kawi. Di sebelah utara dari sisi barat Sungai Tukad Pakerisan, terdapat 



empat candi yang berderetan dari utara hingga ke selatan dan menghadap ke arah sungai. 

Sedangkan, satu candi lainnya berada di sisi selatan. Selain percandian di depan komplek 

percandian atau pada sebelah barat sungai Pakerisan adalah ceruk pertapaan yang disebut 

dengan Asrama Amarawati.  

  Pura Pucak Manik Ukir, secara lokasional pura ini terletak di sebelah barat sungai 

Pakerisan, dan terletak pada tempat yang cukup tinggi. Tidak ditemukan tinggalan arkeologi 

di pura ini, meskipun demikian tetap dilakukan dokumentasi dan pemetaan, serta plot 

koordinat untuk melihat keletakan pura. Pura Taman Sari, berfungsi sebagai pesucian dan 

pengambilan air suci tatkala piodalan di Pura Pucak Manik Ukir. Air di pura Taman Sari disebut 

sebagai tirtha tan hana karena kolamnya sudah kering, tetapi saat permohonan tirtha disertai 

dengan ritual, air akan muncul di kolam ini. Pada saat piodalan semua tirtha akan dimohonkan 

pada palinggih Ratu Bhujangga sebagai pemuput/ menyelesaikan segala jenis ritual.  

   Terdapat empat pura yang disurvei di Desa Sanding, dan menemukan tinggalan 

arkeologi, yaitu di Pura Desa, Pura Masceti, Pura Beji, dan Pura Gaduh. Adapun tinggalan 

arkeologi yang ditemukan adalah lingga-yoni yang berisi tulisan pada bagian cerat dan bagian 

depannya, arca ganesha, dua arca perwujudan bhatara-bhatari, terdapat fragmen ganesha /tanpa 

kepala, relief arca berpasangan, tiga arca binatang, kepala kala, dua arca sederhana(/tradisi 

megalitik), empat lingga dengan stela. Arca tradisi megalitik ini diwujudkan dalam bentuk laki-

perempuan, arca Durga Mahisa Sura Mardhini, dua arca ganesha yang ditempatkan di gedong 

timur dan gedong utara, fragmen arca ganesha, arca catur kaya, petirthaan, dan Gua Maya. 

Masyarakat pengempon meyakini pura ini berfungsi untuk memohon kesuburan. Khusus untuk 

Pura Gaduh merupakan tempat pemujaan masyarakat Sanding Kuno, sebelum masyarakatnya 

pindah ke Desa Sanding yang ada sekarang. Menurut cerita masyarakat bahwa di lokasi ini dulu 

pernah dilakukan penelitian dan menemukan struktur batu bata yang diduga bekas-bekas 

permukiman.  

  Survei di Desa Pejeng Kelod terdapat beberapa pura dan dianggap sangat representatif 

dengan topik penelitian, seperti Pura Pengukur-ukuran, Gua Garbha, Pura Dugul Banjar 

Gepokan, dan Pura Merajan Pemugeran Pasek Gelgel. Di Pura Pengukur-ukuran terdapat sebuah 

candi yang sudah dipugar dan pada bagian ambang pintu terdapat prasasti yang menyebut angka 

tahun 1126 Saka. Tinggalan lainnya berupa dua arca Siwa Mahadewa, dua arca Siwa Mahaguru, 

satu fragmen kepala Siwa Mahaguru, dua arca Ganesha, satu arca tanpa kepala, dan dua arca 



penjaga di sebelah kiri dan kanan palinggih. Menurut penuturan masyarakat pura ini sangat 

terkait dengan Gua Garbha yang dahulu berada dalam kekuasaan Raja Siangan. Situs Gua 

Garbha merupakan sebuah bangunan monumental dari masa Bali Kuno. Bangunan yang terdapat 

di Gua Garbha berupa ambang pintu, tiga ceruk pertapaan yang berbentuk segiempat dengan atap 

berbentuk limas. Ceruk ini dibuat dengan memanfaatkan tebing sebelah barat sungai Pakerisan. 

Di atas ceruk pertapaan terdapat tulisan kuadrat yang berbunyi “sra”. Selain itu terdapat pula 

mata air yang difungsikan sebagai pesucian dari Pura Pengukur-ukuran. Jika diamati secara 

detail tangga yang terdapat di Gua Garbha tampak terhubung langsung dengan tangga masuk 

candi yang ada di dalam Pura Pengukur-ukuran.  

  Survei di Desa Pejeng dilakukan di Pura Penataran Sasih, Pura Pusering Jagat, Pura Kebo 

Edan, dan Pura Arjuna Metapa. Secara lokasional letak pura ini tidak berjauhan, dan berada di 

tengah-tengah antara sungai Pakerisan dan Petanu. Temuan arca juga jumlahnya sangat 

signifikan yang di dominasi oleh arca-arca perwujudan bhatara-bhatari, arca dewa, arca siwa 

mahaguru, arca ganesha, arca bhiksu, arca dwalaphala, arca durga mahisasuramardini, lingga 

pada stela, lingga, yoni, lingga-yoni, phallus dan vulpa, arca bhairawa, nekara, batu alam, arca 

gajah, arca sederhana, arca tokoh, arca catur kaya, dan komponen bangunan berbagai bentuk dan 

ukuran yang sangat bervariasi. Sikap arca ada yang berdiri maupun duduk, ada berstela dan 

lapik, tetapi ada juga yang tidak menggunakan lapik dan stela. Arca-arca ini sebagian besar 

menggunakan bahan batu padas, ada yang dilepa dan ada yang tidak menggunakan lepa. Kondisi 

arca kebanyakan masih utuh karena tersimpan sangat rapi dalam gedong arca, meskipun ada juga 

beberapa arca yang patah, aus, dan rusak, sehingga menjadi fragmen dan tidak dapat 

diidentifikasi. Kondisi ini menunjukan pura-pura ini berperan cukup penting pada masa lalu, baik 

dari sisi tinggalannya maupun dari segi keletakannya.  

  Survei di Desa Bedulu dilakukan di Pura Samuan Tiga, Pura Pucak Manik, dan Candi 

Tebing Tegallingah. Pura Samuan Tiga berukuran cukup besar yang terdiri atas 7 halaman. Pada 

setiap halaman terdapat pintu masuk dan pintu keluar. Pura ini merupakan salah satu pura tertua 

di wilayah Gianyar. Pura ini menjadi penting dalam sejarah Bali karena pernah dijadikan sebagai 

pesamuan (pertemuan) untuk mempersatukan sekte-sekte (aliran) yang pernah berkembang di 

Bali abad ke-11 M. Pesamuan itu digagas oleh seorang pejabat kerajaan yang bernama Mpu 

Kuturan. Mpu Kuturann dikatakan sebagai salah satu penasehat raja Udayana kala itu. tinggalan 

arkeologi yang ditemukan di pura ini adalah arca perwujudan bhatara-bhatari, arca ganesha, arca 



dwalaphala, durga mahisasuramardini, arca tradisi megalitik, arca wisnu, arca catur kaya, lingga, 

yoni, lingga-yoni, dan candi tebing yang dipahatkan langsung di tebing barat sungai Pakerisan.  

  Survei di Desa Buruan dilakukan di Pura Bukit Darma Durga Kutri. Secara lokasional 

pura in berada di pucak perbukitan dan berada di sebelah barat aliran sungai Pakerisan. Beebrapa 

temuan tinggalan arkeologi yang monumental adalah arca durga mahisasuramardini yang 

berukuran cukup besar, arca ganesha, dan dwi lingga dengan stela. Kondisi arca ini utuh, 

meskipun beberapa bagiannya hiasan atau atributnya aus. Semua arkeologi yang terdapat di pura 

ini terbuat dari tufa. 

  Survei di Desa Bitera dilakukan di Pura Bukit Bitera, yang menemukan tinggalan 

arkeologi berupa batu alam dan arca dwaraphala, dengan kondisi utuh. Secara lokasional pura ini 

dibangun di atas puncak perbukitan yang dikelilingi oleh hutan kecil. Tidak jauh dari lokasi pura 

ini terdapat pesiraman/beji yang dikenal dengan sebutan relief Bebitra. Relief ini dipahatkan 

pada dinding tebing anak sungai Pakerisan yang menampilkan tokoh-tokoh, seperti manusia 

terbalik, manusia mengenakan kain, manusia dengan sikap menari dan manusia dengan sikap 

berdiri di atas kaki kiri. Pada dinding sisi barat terdapat rembesan air yang diakumulasikan 

dalam sebuah pancuran. Di sebelah selatan pancuran terdapat relief wayang yang diapit oleh 

panil berbentuk binatang, dan panil yang terakhir juga berhias binatang.  

  Survei di Desa Siangan dilakukan di beberapa pura seperti Pura Ganter, Pura Puseh Batan 

Jeruk, Pura Puseh Bale Agung, Pura Agung, dan Pura Bedugul. Secara lokasional pura ini berada 

di permukiman masyarakat kecuali Pura Ganter yang lokasinya di areal persawahan di sisi barat 

perkampungan. Beberapa tinggalan arkeologi yang ditemukan adalah ganesha, durga 

mahisasuramardini, arca sederhana, arca gajah, arca nandi, arca perwujudan bhatara-bhatari, 

komponen bangunan, fragmen arca, lingga, lingga-yoni, kepala arca, arca burung, fragmen arca 

raksasa, kepala arca delem, dan kepala arca dewa. Arca-arca ini sebagian besar kondisinya utuh, 

dan terbuat dari bahan tufa dengan berbagai ukuran.  

  Survei di Desa Suwat dilakukan di Pura Desa Suwat yang terletak di pinggir jalan utama 

dan sangat dekat dengan permukiman. Beberapa tinggalan arkeologi tersimpan di sebuah 

bangunan khusus tanpa atap. Tinggalan arkeologi tersebut berupa arca ganesha, arca nandi, 

lingga, arca perwujudan bhatara-bhatari, stambha, dan komponen bangunan. Secara kuantitas 

jumlah arca tidak begitu banyak, setelah dilakukan wawancara tidak ada masyarakat yang 

mengetahui asal usul arca ini. 



  Survei di Desa Sumita dilakukan di Pura Manik Corong, Pura Puseh Desa Sumita, dan 

candi tebing Kerobokan. Tinggalan arkeologi yang ditemukan adalah arca dwarapala, fragmen 

kepala arca, fragmen arca naga, arca ganesha, durga mahisasuramardini, arca nandi, fragmen 

kepala kala, lingga, arca dewa, dan komponen bangunan. Arca-arca ini sebagaian besar masih 

utuh dan masih dapat diidentifikasi, yang dibuat dengan bahan tufa terlaskan. Sedangkan candi 

tebing Kerobokan dipahatkan di dinding tebing utara sungai Pakerisan, dan diapit oleh dua ceruk 

pertapaan. Candi ini kondisinya sangat rimbun karena ditumbuhi semak-semak, sehingga sangat 

sulit untuk diamati dan didokumentasikan.  

  Survei di Desa Bayad dilakukan di Pura Puseh yang menemukan tinggalan arkeologi 

berupa lingga-yoni, arca-arca, dan relief narayana. Secara lokasional pura ini terletak di sebelah 

barat sungai Petanu. Pura ini disungsung oleh masyarakat Desa Kedisan Tegallalang.  

  Selain itu, dua lokasi survei berada di luar Kabupaten Gianyar, yaitu Desa Pakraman 

Pukuh dan Desa Malet. Secara admnistratif kedua desa ini terletak di wilayah Kabupaten Bangli, 

tetapi masih terkait dengan topik penelitian karena merupakan salah satu hulu sungai Pakerisan. 

Beberapa tinggalan arkeologi yang ditemukan di pura ini adalah prasasti yang merupakan tugu 

peringatan kemenangan atau jaya stambha, dari seorang raja Bali Kuno yaitu Sri Kesari 

Warmmadewa. Raja ini merupakan cikal bakal Dinasti Warmmadewa di Bali, oleh karena beliau 

merupakan raja pertama dalam gelar abisekhanya memakai kata warmmadewa. Menurut 

keterangan Jero Bendesa, selain prasasti batu tersimpan pula prasasti tembaga yang kondisi 

kondisinya sudah rusak, berjumlah tiga lempeng, dikeluarkan oleh raja Sri Paduka Haji 

Jayapangus beserta kedua permaisurinya, dan berangka tahun 1103 Saka. 

  Sedangkan survei di Desa Pakraman Pukuh berdasarkan pengamatan tim, lingga yang 

dimaksud oleh masyarakat adalah sebuah prasasti yang ditulis pada sebuah batu monolit dengan 

bentuk silinderis (bulat memanjang) dan ditulisi pada sisinya sebanyak empat baris dengan 

aksara dan bahasa Bali Kuno. Dari aksara yang dapat dibaca terdapat angka tahun 836 Saka, ada 

juga kata yang menyebut raja Sri Kesari dan kata “musuh” serta kata kadya kadya di tunggalan. 

  Berdasarkan lokasinya, semua pura ini terletak di antara sungai Pakerisan-Petanu, yang 

diperkuat oleh hasil perekaman plot koordinat, dan pemetaan udara menunjukkan lokasi pura 

berkaitan dengan sungai Pakerisan-Petanu. Hampir semua pura yang disurvei menyimpan 

tinggalan arkeologi yang saat ini masih terjaga kelestariannya, karena masih dimanfaatkan oleh 



masyarakat sebagai media pemujaan dalam melaksanakan ritual. Berikut peta persebaran situs-

situs yang disurvei pada DAS Pakerisan. 

 

BAB III. PEMBAHASAN. 

 

3.1. Sebaran situs 

Hasil penelusuran melalui studi peta digital, sungai utama Pakerisan- Petanu melintang 

dari utara ke selatan sepanjang 47,2 km. Sungai Petanu merupakan bagian dari satu sistem sungai 

dalam siklus hidrologi di pulau Bali, khususnya di Kabupaten Gianyar. Sungai-sungai besar atau 

utama di Kabupaten Gianyar selain Pakerisan-Petanu adalah Sungai Wos mengalir di sebelah 

barat. Daerah hulu sungai-sungai ini adalah Danau Batur dan sekitarnya, yang berfungsi 

sekaligus sebagai daerah penyimpanan dan tangkapan air (gambar 43). Aliran kedua sungai ini 

melewati 12 desa yaitu Desa Manukaya,Tampaksiring, Sanding, Pejeng Kaja, Pejeng kelod, 

Pejeng, Bedulu, Buruan, Bitra, Siangan, Suwat dan Sumita serta Desa Kedisan. Adapun Lokasi 

dari desa-desa ini sebagian ada yang di sisi barat aliran sungai Pakerisan dan sebagian lagi 

berada pada sisi timur sungai Pakerisan serta adapula yang berlokasi di sebelah barat Sungai 

Petanu. Hampir semua pura yang ada memanfaatkan mata air yang ada di kedua sungai ini 

sebagai air suci (tirtha) tatkala melakukan ritual. Umumnya pada mata air yang ada dibangun 

beji atau taman yang berbentuk bulakan atau telaga. Itulah sebabnya mengapa semua pura   

memiliki kaitan yang sangat erat dengan sungai.  Selain itu berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan terhadap daya dukung lingkungan terhadap kebutuhan material pada salah satu tempat 

pencarian material batuan tufa/ batu padas, diketahui karakter batuannya menunjukkan kesamaan 

dengan karakter bahan batuan dari bangunan suci maupun artefak lainnya yang ada di sekitar 

desa tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa material pembuatan bangunan suci termasuk 

artefak yang tersimpan di dalamnya berasal dari daerah sekitarnya. Disamping itu pertimbangan 

transportasi dan kondisi geografis pada saat lampau tidak memungkinkan dilakukan.  

Situs-situs arkeologi yang terdapat di sepanjang DAS Pakerisan  ini memiliki keterkaitan 

antara situs dengan lingkungannya. Data menunjukkan hubungan antara lokasi situs dengan 

sungai, misalnya Candi Tebing Gunung Kawi dan Pura Bukit Gundul di Desa Tampaksiring, 

Candi tebing Kerobokan di Desa Sumita, Gua Garbha di Desa Pejeng Kelod,  candi Tebing 

Tegallinggah di Desa Buruan dan Relief Bebitra di Desa Bitra.  Pemanfaatan sumber bahan 



untuk dijadikan fitur candi dan ceruk pertapaan, memakai tebing sungai di lokasi ini. Batuan tufa 

dengan karakteristik yang tidak terlalu keras, dimanfaatkan oleh masyarakat pendukung budaya 

pada masa lalu. Selain di lokasi ini pemanfaatan tebing sungai Petanu juga dapat dilihat di Desa 

Kendran pada Beji Pura Telaga Waja. Di lokasi ini yang terdapat hanya ceruk pertapaan 

keletakannya seolah mengelilinginya( LPA Petanu,2018).  

Desa-desa yang dijadikan obyek survey, karena berdasarkan informasi yang diperoleh 

pada saat dilakukan diskusi terpunpun(FGD) wilayah ini menyimpan sejumlah tinggalan 

arkeologi pada bangunan suci berupa pura. Ada 52  situs berupa pura yang tercatat menyimpan 

berbagai tinggalan arkeologi di wilayah ini. Adapun situs tersebut yaitu: 

1. Pura Gumang. 

2. Pura Puseh Panempahan. 

3. Pura Penataran Agung Malet. 

4. Pura Desa Pukuh. 

5. Pangkung Sepi. 

6. Pura Puseh Bale Agung Malet. 

7. Beji Puseh Bale Agung Malet. 

8. Pura Alas Arum. 

9. Pura Mangening. 

10. Beji Tirtha Tulak. 

11. Pura Sakenan. 

12. Pura Penataran Sarasidi. 

13. Pura Bukit Gundul. 

14. Pura Gunung Kawi. 

15. Pura Pucak Manik ukir. 

16. Pura Taman Sari. 

17. Pura Pegulingan. 

18. Pura Desa Sanding. 

19. Pura Masceti. 

20. Pura Gaduh. 

21. Beji Pura Gaduh. 

22. Beji. 



23. Gua Maya. 

24. Candi tebing Kerobokan. 

25. Pura Pengukur-ukuran. 

26. Gua Garbha. 

27. Pura Dugul(ulun subak gepokan). 

28. Pemugeran Pasek Gelgel. 

29. Pura Samuan Tiga. 

30. Pura Pusering Jagat. 

31. Pura Kebo Edan. 

32. Pura Rejuna Metapa. 

33. Ganesha di tengah sawah. 

34. Candi Tebing Tegallinggah. 

35. Pura Pucak Manik. 

36. Pura Bukit DarmaKutri. 

37. Relief Bebitra. 

38. Pura Pucak/Bukit Bebitra. 

39. Pura Ganter. 

40. Pura Puseh Batanjeruk. 

41. Pura Puseh Bale Agung Siangan. 

42. Pura Dugul Dauh Siangan. 

43. Pura Agung Siangan. 

44. Pura Puseh Desa Pakraman Suwat. 

45. Pura manik Corong. 

46. Puseh Bale Agung Sumita. 

47. Pura Puseh Bayad, Kedisan tegallalang. 

 

3.2. Pola Penempatan Bangunan suci. 

Sebelum membicarakan tentang pola penempatan bangunan suci pura yang tersebar di 12 

desa yang dilalui oleh dua sungai yaitu Pakerisan dan Petanu terlebih dahulu dilakukan 

klasifikasi tinggalan arkeologi pada semua pura yang diamati berdasarkan bentuknya. Tinggalan 

arkeologi yang ada didominasi oleh tinggalan yang bersifat siwaistik, dan sebagian kecil ada 



yang berasal dari kurun prasejarah. Adapun tinggal an tersebut  berupa arca ganesha, arca 

pancuran, arca perwujudan bhatara/i, lingga, prasasti, ceruk pertapaan, candi tebing, arca durga 

mahisasuramardini, lingga-yoni, arca penjaga, arca naga, yoni, arca nandi, mata air, arca singha, 

menhir, lingga dobel, arca bhatara guru, nekara, arca siwa mahaguru, wisnu di atas garuda, arca 

bhairawa, arca catur khaya, batu peripih, arca sepasang laki-perempuan, makara, prasasti 

jayastambha, batu gong, arca siwa bhairawa dan beberapa komponen bangunan. Dominasi 

tinggalan yang bersifat siwaistik ini mewajibkan kita meninjau salah satu naskah yang 

membicarakan tentang system kepercayaan masyarakat Bali sejak yaitu naskah Kerta bhujangga. 

Naskah ini pada sub. Bab yang berjudul Siwa Sesana memberikan informasi bahwa ajaran Siwa 

Bhujangga merujuk pada suatu bentuk pemujaan terhadap kekuatan semesta yang tertuju pada 

matahari (surya), bulan (candra), serta bintang (lintang tranggana) untuk menggerakkan dan 

mengharmoniskan bumi sebagau pusat kehidupan. Simbolisasi terhadap ketiga kekuatan semesta 

tersebut diwujudkan melalui tiga gunung yang dipuja sebagai lingga, yaitu Gunung Batukau 

(Gunung Awidya), Gunung Agung (Gunung Baturan Agung), serta Gunung Batur (Gunung 

Maharata). 

Pemujaan terhadap tiga gunung tersebut terbingkai secara teologis dalam konsep 

Siwa Seesana sebagai suatu bentuk pemujaan terhadap Siwa dengan kekuatan yang dimiliki. 

Dalam hal ini, Gunung Batukau merupakan simbolisasi lingga bagi pemujaan matahari yang 

terkait dengan kekuatan Siwa sebagai Bhatari Uma, Gunung Agung merupakan simbolisasi 

lingga bagi pemujaan bulan yang terkait dengan kekuatan Siwa sebagai Bhatari Giri Putri, 

serta Gunung Batur merupakan simbolisasi lingga bagi pemujaan bintang yang terkait 

dengan pemujaan Siwa sebagai Bhatara Guru. Hubungan antara ketiga lingga tersebut terjalin 

dalam konsep Guru (simbolisasi keseimbangan) dan Pertiwi Jati (simbolisasi kekuatan). 

Dalam hal ini, Gunung Batur diposisikan sebagai Guru, sedangkan Gunung Agung dan 

Gunung Batukau sebagai Pertiwi Jati. Konsepsi tiga gunung yang dikaitkan dengan suatu 

konsep pemujaan Siwa tersebut merupakan suatu landasan filosofis dalam mewujudkan 

ajaran Siwa Bhujangga melalui serangkaian praktik spriritual yang menunjukkan 

karakteristik ajaran tersebut. 

Setiap desa yang dilalui oleh aliran kedua sungai ini membentuk system pemujaan 

masing-masing dengan mengaplikasikan ajaran Siwa Bhujangga melahirkan suatu konsep 

Kahyangan Tiga untuk memuja  Siwa beserta kekuatan yang dimiliki seperti telah dijabarkan 



sebelumnya. Dalam hal ini, kekuatan Siwa sebagai Bhatari Uma dipuja melalui Pura Batukau, 

kekuatan Siwa sebagai Bhatari Giri Putri dipuja melalui Pura Besakih, dan kekuatan Siwa 

sebagai Bhatara Guru dipuja melalui Pura Tuluk Biu Batur. Pada setiap desa pakraman, tiga pura 

tersebut diwujudkan sebagai Kahyangan Desa (pemujaan Batukau), Kahyangan Dalem 

(pemujaan Gunung Agung), serta Kahyangan Puseh (pemujaan Batur). Ketiga istilah dalam 

penamaan pura tersebut dapat dijumpai secara variatif dalam masyarakat Bali, seperti istilah 

Kahyangan Sakti untuk Kahyangan Desa, istilah Kahyangan Suci untuk Kahyangan Dalem, serta 

istilah Kahyangan Batur untuk Kahyangan Puseh. Di samping itu, diwujudkan pula pura-pura 

tertentu sebagai perbesaran dari kekuatan pada ketiga pura tersebut sesuai keperluan  

masyarakat, misalnya Pura Ulundanu yang didirikan untuk memuja kekuatan Gunung Batur 

sebagai sumber kemakmuran terkait pertanian. 

Desa Pakraman yang berada diantara sungai Pakerisan- Petanu yang menjadi obyek 

penelitian akan membentuk system pemujaan masing-masing yang merupakan bentuk aplikasi 

dari ajaran siwa bhujangga seperti yang disebutkan sebelumnya. Pura kayangan tiga pada 

masing-masing Pakraman tidak seluruhnya bisa diamati kecuali Desa Pakraman Pejeng. Dan 

untuk penyebutan pura Dalem sebagai pemujaan gunung Agung ditemukan adanya variasi 

seperti Pura Puncak Manik Ukir, Pura Puncak Manik dan Pura Bukit. Demikian pula halnya 

dengan Pura Puseh terdapat variasi penyebutannya seperti Pura Penataran dan Puseh bale Agung 

untuk pemujaan Gunung Batur. Kecendrungan pura yang berada di barat DAS Pakerisan adalah 

pemujaan terhadap gunung Agung dan Gunung Batur dan beberapa pura yang merupakan 

pembesaran kekuatan dari ketiga kekuatan siwa. Pura yang tergolong ini seperti Pura Taman 

Sari, Pura Beji, Pura Sakenan, Pura Masceti, relief Bebitra, Goa Garbha, Pura Bedugul, Pura 

Alas Arum, Pura Gaduh, Pura Ganter, Pura Puseh Batan jeruk, Pura Manik Corong, Pura 

Mangening, Tirtha Tulak, Beji Taman Sari, Pura Agung dan Pura Gumang. Pura Puseh, Pura 

Puseh Bale Agung dan Pura Penataran, dalam kategori yang telah disebutkan di atas termasuk 

termasuk Guru, dan pura lainnya dikatagorikan pertiwi jati.  Pemujaan terhadap Siwa mahaguru/ 

Bathara Guru terlihat di beberapa Pura Puseh,seperti Penataran Saraseda dan  Pura Puseh 

Tampaksiring, sebagai keseimbangan( lihat gambar). Yang mengharmoniskan kekuatan siwa giri 

putri dengan kekuatan siwa dewi uma.  Keberadaan arca perwujudan bathara dikaitkan dengan 

pemujaan terhadap gunung batukaru sebagai pertiwi jati.  Untuk jelasnya lihat table seperti di 

bawah ini. (table). Dalam kaitannya dengan pola penempatan bangunan suci sebagai system 



pemujaan pada desa pakraman yang diteliti khususnya yang berada di barat DAS Pakerisan 

dalam Pura dengan sebutan Pura Pucak Manik, Pura Pucak Manik Ukir dan Pura Bukit untuk 

pemujaan Gunung Agung dan Pura Pemujaan Gunung Batur dengan nama Pura Puseh, Pura 

Desa Puseh, Pura Puseh Bale Agung dan Pura Penataran. Jika dikaitkan dengan arah mata angina 

maka posisi pura ini berada pada arah timur laut atau timur dari masing-masing desa Pakraman. 

Untuk  Pakraman Pejeng, pura yang diteliti adalah tiga pura yaitu Pura Penataran Sasih, Pura 

Pusering Jagat dan Pura Kebo Edan. Berdasarkan ciri-ciri tinggalan arkeologi yang ada 

menunjukkan bahwa ketiga pura merupakan pemujaan terhadap tiga gunung sebagai lingga 

dalam bentuk pemujaan terhadap kekuatan semesta yang tertuju kepada matahari, bulan dan 

bintang. Pura Kebo Edan sebagai pemujaan matahari, Pura Pusering Jagat sebagai pemujaan 

terhadap bintang dan Pura Penataran Sasih sebagai pemujaan terhadap bulan. Secara lokasional 

pura penataran Sasih berada di timur laut, pura pusering Jagat di tengah dan Pura Kebo Edan di 

selatan ( Peta pola penempatan bangunan suci  di Desa Pejeng). 

 

3.3.  Bentuk kearifan local masyarakat dalam pengelolaan air. 

Situs-situs arkeologi yang terdapat di sepanjang DAS Pakerisan  ini memiliki keterkaitan 

antara situs dengan lingkungannya. Data menunjukkan hubungan antara lokasi situs dengan 

sungai, misalnya Candi Tebing Gunung Kawi, Kerobokan, tegallinggah. Pemanfaatan sumber 

bahan untuk dijadikan fitur candi dan ceruk pertapaan, memakai tebing sungai di lokasi ini. 

Batuan tufa dengan karakteristik yang tidak terlalu keras, dimanfaatkan oleh masyarakat 

pendukung budaya pada masa lalu. Selain di lokasi ini pemanfaatan tebing sungai juga dapat 

dilihat di Desa Bitra pada Beji yang terkenal dengan Relief Bebitra. Pada candi tebing Gunung 

Kawi dan Tegallinggah juga terdapat  ceruk pertapaan keletakannya seolah mengelilingi candi. 

Sumber air pada candi tebing maupun beji berasal dari rembesan pada tebing sungai yang 

kemudian dialirkan melalui pancuran sesuai dengan pemanfaatannya.  Masyarakat di sekitar 

lokasi memakai air dari beji ini sebagai air suci atau tirta pada setiap kegiatan keagamaan. Selain 

berfungsi sakral, air pada beji ini juga digunakan sebagai sarana penyucian diri bagi masyarakat 

(melukat). Secara tidak langsung pemanfaatan mata air sebagai Beji merupakan salah satu bentuk 

kearifan local masyarakat untuk menjaga sekitar aliran sungai dari kerusakan lingkungan, baik 

oleh proses alam itu sendiri maupun dari faktor manusia. Air yang dikelola melalui kolam, 

pancoran, ceruk pertapaan, terus dijaga agar memperlambat proses erosi pada tubuh batuan yang 



dialiri air permukaan. Selain itu upaya-upaya untuk melindungi vegetasi di sekitarnya dilakukan 

oleh masyarakat, sehingga fungsi daerah tangkapan air dapat terjaga dan lestari sampai saat ini. 

 

BAB IV. KESIMPULAN. 

 Data hidro-arkeologi di DAS Pakerisan – Petanu merupakan bukti arkeologis yang sejak 

masa prehistori hingga kini menjadi pilihan untuk dihuni oleh masyarakat. Pilihan ini didasarkan 

atas berbagai pertimbangan seperti kondisi geografis, ketersediaan air, daya dukung lingkungan 

termasuk kondisi kesuburan tanah sehingga mereka mampu untuk mengembangkan 

peradabannya dalam berbagai aspek kehidupan. Aspek system kepercayaan yang tercermin dari 

tinggalan yang ada merupakan penerapan ajaran Siwa Bhujangga yang menitikberatkan 

pemujaan terhadap Siwa sebagai bathara guru,  Siwa Dewi Uma/Durga dan Siwa Giri Putri. 

 Pemanfaatan tebing sungai sebagai candi tebing dan pemanfaatan mata air sebagai Pura 

Taman dan Beji adalah salah satu kearifan local masyarakat dalam pengelolaan air sehingga 

sungai dan lingkungannya tetap terjaga kelestariannya. 
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( Kawasan Banua Gebog Domas Pura Pucak Penulisan Kecamatan Kintamani) 
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Abstrak 

 Penelitian ini  bertujuan mengidentifikasi warisan budaya dalam wujud benda-

benda Arkeologis dan sosio-kultural serta  mengungkap makna kearifan lingkungan 

kosmologis Banua Gebog Domas Pura Pucak Penulisan Kecamatan Kintamani Kabupaten 

Bangli. Penelitian dilakukan dengan pengumpulan data dengan teknik observasi, 

wawancara mendalam (depth-interview) dan FGD ( Focus Group Disscussion), dan studi 

kepustakaan (dokumen). Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, 

analisis kontens dan analisis kontestual.Pendekatan penelitian menggunakan teori  Ekologi 

Budaya, teori Fungsional Struktural, dan pendekatan Etnoarkeologi. 

Kajian yang telah dilakukan menunjukkan hasil sebagai berikut. Kawasan Banua 

Gebog Domas dengan Pura Pucak Penulisan sebagai pusatnya  sangat kaya dengan 

warisan sosio-kultural dari masa prehistori, dan benda-benda Arkeologi dari era Bali Kuno 

(abad IX-XIV); Benda-benda Arkeologi tersebut lebih banyak difungsikan untuk aktivitas 

religious, yaitu sebagai media pemujaan arwah leluhur, dan media pemujaan kekuatan 

alam tertentu (animism) untuk memohon kesuburan, kemakmuran  dalam konteks ekonomi 

agrikultur, peternakan, dan perdagangan.  Pola pemerintahan tradisional dalam struktur 

Ulu-Apad yang dipimpin oleh kubayan memegang peranan penting dalam pengelolaan 

warisan budaya di kawasan Banua Gebog Domas Kecamatan Kintamani.   

Gebog Domas yang berpusat di Pura Pucak Penulisan Desa Sukawana merupakan 

gambaran kosmologis religious (bhuwana agung/makrokosmos), yaitu mandala yang 

terpola dalam catur bhuwana sebagai  identitas masyarakat Bali Mūla (Bali Aga); 

Berdasarkan termuan benda-benda Arkeologi, yaitu prasasti dan arca-arca perwujudan, dan 

sistem hidrologi, menunjukkan ada hubungan antara masyarakat Banua Gebog Domas  

dengan pusat kerajaan Bali Kuno (Pejeng-Bedahulu), dan masyarakat pesisir di Bali Utara 

(Tejakula, Sembiran, Bon Dalem, Les dan Penuktukan); Di dalam kosmologi Gebog 

Domas terkandung makna kearifan lingkungan terkait dengan pengelolaan air, vegetasi, 

dan satwa yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan 

 

Kata kunci : kosmologi, gebog domas, pura pucak penulisan, kearifan lingkungan 
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1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Menurut R. Goris ( t.t. :37), sebelum Zaman Hindu (prasejarah), di Bali ada 

beberapa kerajaan kecil yang berkuasan setempat-setempat (sedaerah), jadi lebih 

dipusatkan pada perhubungan desa. Dalam Zaman Bali-Hindu, itu semua menjadi satu 

kekuasaan yang dipusatkan oleh raja. Daerah-daerah yang lebih kecil  menjadi 

semacam provinsi dengan seorang Senapati sebagai kepalanya, jadi sebagai seorang  

(sejenis) gubernur dan juga menjadi  raja  di bawah raja lain. Di zaman sesudah 

Majapahit ( pasca tahun 1343 M), kekuasaan ini lagi cerai berai menjadi beberapa 

negara kecil setengah jajahan meskipun masuk  hal “ turunan raja-raja Samprangan, 

Gelgel, dan Klungkung. Lebih lanjut dinyatakan, kerajaan-kerajaan besar pada Bali 

Kuno memiliki kahyangan jagat (sad kahyangan) dan memegang peranan penting 

dalam negara (kerajaan). Zaman sebelum Hindu, sudah dikenal tempat suci  yang ada di 

tiga daerah geografis yang berbeda, yaitu : (1) tempat suci   di gunung ( uranisch), (2)  

tempat suci diibukota kerajaan di dataran (zone tengah), dan (3) tempat suci di laut ( 

chtonisch). Pada ketiga tempat suci di daerah geografis yang berbeda tersebut,  Pura 

Penataran Agung yang terletak di ibukota kerajaan menjadi pusat kerajaan. 

R. Goris ( 1965) menyatakan, sebelum runtuhnya kerajaan Bali Kuno oleh 

kekuasaan Majapahit ( 1343 M), Pura Penataran Sasih-Pejeng  dari Zaman Bali Hindu 

menjadi pusat kerajaan Bali Kuno. Sementara itu, Tegeh Koripan atau Pura Pucak 

Gunung Penulisan Desa Sukawana Kecamatan Kintamani dipandang sebagai 

representasi tempat suci kerajaan Bali Kuno yang ada di gunung. Hingga kini Pura 

Tegeh Koripan yang juga  disebut Gunung Wangun Urip  merupakan sebuah kompleks 

pura  yang menyimpan cukup banyak tinggalan arkeologi, yaitu  berupa arca. Kompleks 

Pura Tegeh Koripan kini  dikelola oleh masyarakat Bali Aga (Bali Mula), yang 

terorganisasi dalam persekutuan Banua Gebog Domas Pura Pucak Penulisan 

Kecamatan  Kintamani Bangli.  

Tinggalan Arkeologi (Cagar Budaya) mempunyai peranan penting dalam 

kehidupan masyarakat di Bali dan dalam konteks pembangunan modern. Karena itu, 

penelitian tahap awal ( 2019) ini  dipandang penting dan menarik untuk 

mengidentifikasi persebaran tinggalan Arkeologi,  khususnya yang ada di zona hulu 

(Banua Gebog Domas Kintamani-Bangli), sebagai ekspresi adaptasi budaya yang 

mencerminkan kearifan lingkungan dari masa purba. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Penelitian ini difokuskan  untuk mengungkap permasalahan  pokok, yaitu: 

1) Bagaimana bentuk dan fungsi  tinggalan arkeologi yang ada pada zona hulu  ( 

banua Gebog Domas Pucak Penulisan) ? 

2) Bagaimana bentuk dan sistem pemerintahan Bali Kuno mempengaruhi 

keberadaan tinggalan arkeologi pada zona hulu ( Banua Gebog Domas Pucak 

Penulisan) ? 

3) Bagaimana konsepsi filosofi kosmologis yang melatari keberadaan  tinggalan 

Arkeologi yang ada di hulu  ? 

4) Makna  kearifan lingkungan apa yang terkandung pada desain bentang budaya 

kosmologis Gebog Domas Pura Pucak Penulisan dalam konteks pembangunan 

berkelanjutan di Era Modern ? 

 

2. METODE PENELITIAN 

2.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian untuk tahun 2019 difokuskan pada  kawasan Zona  Hulu, yaitu 

di wilayah Banua Gebog Domas Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.  Pura Pucak 

Penulisan (Pura Tegeh Koripan) Desa Sukawana merupakan  pusat Banua Gebog 

Domas. Banua Gebog Domas Pucak Penulisan  terbagi menjadi empat Gebog Satak, 

yaitu (1)  Gebog Satak Desa Sukawana dengan sub-sub Desa Adatnya, (2) Gebog Satak 

Desa Kintamani dengan sub-sub Desa Adatnya, (3) Gebog Satak Desa Selulung dengan 

sub Desa Adatnya, dan (4) Gebog Satak Desa Bantang dengan persekutuan sub  Desa  

Adatnya masing-masing. Ditinjau dari jaringan komunitas  pendukung Banua Gebog 

Domas, mereka pada umumnya tergolong masyarakat Bali Aga (Bali Mūla).  

 

2.2 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan  studi pustaka, observasi dan wawancara. 

Studi pustaka/dokumen dilakukan dengan penjelajahan data tertulis (jurnal, buku, 

laporan hasil penelitian, data internet). Tujuannya  untuk mendapatkan data sekunder, 

serta konsep-konsep dan teori-teori terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

Observasi dilakukan dengan terjun langsung ke situs-situs Arkeologi yang termasuk 

wilayah Banua Gebog Domas  di Kecamatan Kintamani dengan Pura Pucak Penulisan 

Desa Sukawana sebagai pusatnya. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan 



4 

 

dengan teknik wawancara mendalam (depth-interview) dan FGD ( Focus Group 

Disscussion); 

 

2.3 Analisis Data  

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif, analisis isi ( content 

analysis), dan analsisis kontekstual. Pendekatan teori yang digunakan dalam penelitian, 

yaitu : Ekologi Budaya, teori Fungsional Struktural, dan pendekatan Etnoarkeologi.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di di kawasan Banua Gebog Domas 

Kecamatan Kintamani  ( Mei-Juni 2019), berhasil ditemukan berbagai data Arkeologi 

yang cukup penting. Di antaranya disajikan sebagai berikut. 

1. Warisan Sosio-Kultural Prasejarah 

1) Sarkofagus 

Sarkofagus adalah  peti batu untuk penguburan para tokoh atau nenek moyang 

yang berasal dari masa prasejarah, yaitu megalitik yang munculnya bersamaan dengan 

era perundagian (zaman logam). Dalam observasi ini, sarkopagus ditemukan di beberapa 

situs.Di antaranya, di situs jaba tengah Pura Bale Agung Desa Kuum, Desa Manikliu, 

dan di luar Pura Bale Agung Desa Ulian.  

 

2) Punden Berudak dan Menhir 

Punden berundak yang bercorak megalitik ditemukan di situs Pura Selulung sebagai 

Desa Kepala Gebog Satak wilayah Barat dari Gebog Domas Pucak Penulisan.Punden 

berundak di Desa Selulung terdiri atas empat undakan, dan pada bagian atasnya terdapat 

menhir. Punden berundak di Desa Selulung ditemukan di Pura Kangin dan Pura Kauh. 

Pada umumnya punden berundak dengan menhir di atasnya tergolong bangunan dari 

tradisi megalitik yang secara simbolis kultural sebagai lambang gunung dan difungsikan 

sebagai media pemujaan terhadap arwah nenek moyang ( roh leluhur).  

Beberapa menhir  dan onggokan batu alam (ekofak) sebagai warisan budaya 

megalitik yang diletakkan di atas bangunan palinggih bebaturan atau  di atas tanah, juga 

tersebar dan ditemukan di situs-situs pura, seperti di Pura Daha Tua dan Pucak 

Penulisan, Pura Pasik Tiwas, Pasik Sugih, Pura Taksu di Desa Sukawana, Pura Utus, 
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Pujung, Pura Sang Pasek, Pura Sang Kuuk, Desa Bantang, Desa Awan, Gunung Bau, 

Desa Ulian, dan situs lainnya.  

 

3) Arca Bercorak Megalitik 

Arca yang bercorak megalitik terbuat dari bahan batu andesit ditemukan di beberapa 

situs,seperti di situs Pura Puseh Desa Ulian, dan di Pura Subak Abian Manik Merence di 

Desa Manikliu. Arca megalitik juga disebut arca polinesia yang penggarapannya sangat 

sederhana dan difungsikan sebagai stana  untuk memuja arwah leluhur yang dipandang 

suci untuk memohon keselamatan, kesuburan,dan penyembuhan dari penyakit tertentu.  

 

4) Bale Agung dan Cangapit 

(1) Bale Agung 

Bale Agung  juga disebut bale panjang atau bale lantang. Bale Agung 

merupakan salah satu bangunan tradisional masyarakat Bali Mūla yang sakral yang  

ada di Pura Bale Agung. Tampaknya berasal dari nama bangunan yang sakral ini 

(bale agung) kemudian tempat sucinya juga disebut Pura Bale Agung (cf: Bali 

dataran juga disebut Pura Desa). Bale Agung sangat disakralkan dan difungsikan 

untuk sangkepan/paruman (rapat) bagi para krama paduluan  lanang (laki-laki ) saja. 

Di antara bangunan bale agung yang masih asli (kuno), yaitu bale agung yang 

terdapat di Pura Bale Agung Desa Manikliu (± 300 tahun). Mencermati ciri-ciri 

tersebut, besar kemungkinan bangunan Bale Agung berasal dari tradisi prasejarah, 

yaitu dari masa megalitik 

 

(2) Cangapit  

Cangapit adalah nama sebuah bangunan (pintu) suci yang ada di Pura Bale 

Agung dan menjadi  identitas khas masyarakat Bali Mūla di kawasan Gebog 

Domas Kintamani. Pintu Cangapit sebagai ruang lalu lintas roh-roh suci arwah 

leluhur dan para dewa dan dipandang sebagai pembatas alam atas dan alam bawah. 

Pintu Cangapit tampaknya merupakan prototipe dari  bangunan Kori Agung 

(Paduraksa) pada bangunan pura yang ada di daerah Bali dataran (Bali Selatan).  

 

5) Struktur Ulu-Apad dan Pola Kepemimpinan Kubayan  
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Terminologi ulu-apad dan kubayan merupakan dua istilah yang tidak dapat 

dipisahkan dalam sistem pemerintahan adat pada kawasan Banua Gebog Domasyang 

berpusat di Pura Pucak Penulisan Desa Sukawana. Ulu-apad adalah struktur yang 

bersifat oposisi biner yang dapat disejajarkan dengan hulu (ulu) –teben (apad) ( hulu-

hilir) yang ada dalam organisasi desa adat masyarakat Bali Mula di kawasan Gebog 

Domas-Kintamani dan sekitarnya. Dalam hal pergantian kedudukan (status)  dalam 

struktur ulu-apad, organisasi ini sangat dinamis dan bergerak atau mengalir dari 

bawah ke hulu (ngampad ke hulu).  

Secara struktur fungsional,  Ulu-Apad di kawasan banua Gebog Domas yang 

berpusat di Pura Pucak Penulisan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu  sepasang 

Kubayan (kiwa-tengen), Jero  Bau (kiwa-tengen), Singgukanserta  para pengabihnya 

(warga pembantu), dan krama biasa (krama pamugbug). Kubayan dalam prasasti Bali 

Kuno lazim disebut rāma kabayan. Kubayan tertinggi disebut Kubayan Mucuk 

(Kubayan Tengen) yang berfungsi sebagai pemimpin ritual (khususnya dewa 

yadnya), penasihat, memberikan perintah dan pengambil keputusan penting melalui 

musyawarah, dan sebagai saksi adat. Perintah (titah) Kubayan Mucuk diteruskan oleh 

Kubayan Kiwa ke Jero Bau, Jero Singgukan, dan akhirnya sampai ke krama 

pemugbug.Kedudukan Jero Kubayan sangat dihormati dan sangat disakralakan 

karena dipandang sebagai pilihan dewa.Untuk menempati kedudukan Kubayan 

Mucuk cukup sulit dan banyak persyaratan yang harus dipenuhi.  Setiap pasangan 

yang sudah menikah (suami istri) dalam keadaan normal (sehat jasmani dan rohani) 

berpeluang menduduki jabatan Kubayan Mucuk selama proses dan pesyaratan adat 

dipenuhi. 

Struktur ulu-apad dengan kepemimpinan kubayan ini tampaknya merupakan  

pola pemerintahan tradisional yang berasal dari Zaman Pra-Hindu (Prasejarah) dan 

berlanjut pada masa Bali Kuno, bahkan hingga di era Postmodern ini. Dalam 

prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh raja-raja Bali Kuno yang berpusat di Pejeng-

Bedahulu (Kabupaten Gianyar sekarang), jabatan kubayan cukup sering disebutkan, 

dan diklasifikasi menjadi 4 kelompok, yaitu kubayan tuha, tengah, nyoman dan ketut. 

Nama wayah, nengah, nyoman dan kitut ini kemudian menjadi nama urutan kelahiran 

anak dari pasangan suami istri di Bali. 

 

2.Warisan Budaya Klasik (Hindu-Budha) 

2.1 Arca Pada Beberapa Pura di Lingkungan Gebog Domas 
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1) Arca di Pura Pucak Penulisan 

Pura Pucak Penulisan menjadi pusat orientasi arah dari beberapa pura di 

lingkungan Gebog Satak. Pura ini menyimpan kurang lebih dari 20 arca perwujudan. 

Letaknya menyebar di beberapa bangunan pelindung arca. Di antara 20 arca ini, 6 arca 

berupa arca sejoli, yaitu arca berpasangan berada di atas satu lapik, dipahat dari satu batu 

tunggal.  

Berdasarkan atributnya dan prasasti pendek yang terpahat di belakang arca, arca-

arca paling tua di Pura Pucak Penulisan diperkirakan berasal dari abad XI Masehi.  

Berdasarkan aspek  periodisasi, sejumlah arca di situs Pura Penulisan Penulisan juga ada 

yang berasal dari zaman belakangan.. Ciri-ciri arca yang berasal dari zaman kemudian, 

misalnya arca-arca dari masa Majapahit akhir (abad XIV-XV Masehi), biasanya kelihatan 

pakaian arca serba berat dan penggarapannya kasar.Selain itu tampilan arca juga sangat 

kaku.Lebih dari itu, pada bagian kanan dan kiri hiasan kepala arca menggunakan hiasan 

yang disebut simping, yang bentuknya melebar ke belakang seperti sayap.  

Di antara arca-arca yang ditemukan di situs Pura Pucak Penulisan, yaitu sebagai 

berikut. 

(1) Arca Bhatari Mandul  

Arca ini disebut Bhatari Mandul karena pada bagian belakang arca terpahat prasasti 

pendek dengan huruf Kadiri Kwadrat  (abad XI M) berbunyi “Bhatari Mandul”. Arca 

Bhatari Mandul diperkirakan sebagai perwujudan dari permaisuri raja Anak Wungsu. 

(2) Arca yang di belakangnya Terpahat Prasasti berbunyi “ Mpu Bga Anatah”.  

(3) Arca Perwujudan Laki-Laki dengan Hiasan Kepala Menyerupai Kiritamakuta; 

(4) Arca Perwujudan Wanita Memegang Atribut di Depan Perut; 

(5) Arca Perwujudan Sejoli  

Berdasarkan kajian dan  pengamatan di lapangan menunjukkan, bahwa  arca 

perwujudan sangat mendominasi populasi arca di Pura Pucak Penulisan. Selain arca 

perwujudan, ada juga arca lain, yaitu arca dewa dan lingga. Arca dewa yang terdapat di 

situs Pura Pucak Penulisan, yaitu sebuah arca Catur Mukha ( Dewa Brahma), 2 buah arca 

Ganesha. Sementara itu, arca lingga juga cukup dominan, selain arca perwujudan.  

 

2) Arca Pada Beberapa Situs Pura di Sekitar (Luar)  Pura Pucak Penulisan 

Beberapa pura yang letaknya agak jauh dari Pura Pucak Penulisan, tetapi masih 

ada di lingkungan Gebog Satak Sukawana, yaitu : Pura Bale Agung Sukawana, Pura Puseh 

Batih (di Desa Batih), Pura Pendem, Pura Utus, dan Pura Balingkang. Di dalam situs pura-
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pura ini, tidak didapatkan arca perwujudan. Tinggalan lain yang ada, khususnya tinggalan 

masa klasik yaitu lingga.  

Di Desa Selulung, khususnya di  Pura Ulun Suwi, didapatkan 8 buah arca dan 

batu-batu tradisi megalitik. Pura lain yang di dalamnya didapatkan arca-arca perwujudan, 

di antaranya : Pura Bukit Indrakila Desa Dausa, Pura Sang Telaga,  dan Pura Wong Aya  

Desa Satra . Berdasarkan hasil observasi menunjukkan, bahwa benda-benda Arkeologi 

yang ditemukan di Pura Bukit Indrakila  tergolong cukup unik. Arca Catur Kaya 

sesungguhnya merupakan manifestasi Dewa Siwa sebagai penguasa segala penjuru arah 

(makrokosmos/bhuwana agung).  

Di wilayah Desa Ulian juga ditemukan arca-arca perwujudan tepatnya di Pura 

Puseh. Selain arca perwujudan terdapat pula sebuah lingga-yoni yang unik. Di tempat 

lainnya, yaitu di situs Pura Petapan Langahan (sekarang masuk wilayah hilir Desa 

Lembean) yang sekarang arca-arcanya telah dipindahkan ke Gedong Penyimpanan yang 

berada di Desa Lembean. Arca-arca tersebut di antaranya Arca Dewa Wisnu (pernah 

ditulis dalam skripsi oleh Darma (2018), beberapa arca perwujudan, lingga dan batu-batu 

alam. Jika dicermati secara tipologis, Arca Wisnu di Desa Lembean ini tampaknya 

terkesan asing, dan menunjukkan karakteristik tradisi yang ada di di luar Indonesia. Tipe 

yang dimaksud yaitu mahkotanya tinggi seperti topi koki, garapannya sederhana, kain 

tipis, hiasan sedikit, dan bahannya dari batuan (andesit) yang teksturnya sangat halus. Arca 

bertangan empat ukurannya kecil dan mudah dibawa (dipindah-pindahkan). Atribut arca, 

yaitu : tangan kiri belakang memegang sangkha, tangan kanan belakang membawa cakra, 

tangan kiri depan memegang gada, dan kanan depan sebuah benda bulatan. Sikap dalam 

keadaan berdiri, senyum arca dan hiasan kepala menunjukkan arca termasuk tipe Khmer. 

Di Indonesia tipe seperti ini terdapat pada Arca Wisnu Cibuaya (Kempers, 1959: 31). 

Periodisasi Aca Wishnu ini diperkirakan berasal dari sekitar  abad VI  M – VII M.  

Arca-arca jugat terdapat di Desa Bunutin Pura Pingit Melamba. Arca yang 

terdapat di Pura ini, yaitu Arca Ganesha berdiri bertangan delapan belas, Arca Ganesha 

dan Arca Siwa. Arca Ganesha bertangan delapan belas merupakan arca yang sangat 

langka, barangkali hanya satu-satunya ditemukan di Indonesia. Di Desa Langgahan 

terdapat Pura yang letaknya di tengah hutan, oleh masyarakat dinamakan sebagai Pura 

Pucak Penglimut. Di pura ini terdapat sebuah arca Catur Kaya  yang diletakan di atas 

tanah (merthiwi) . Arca Catur Kaya ini merupakan empat arca dalam satu batu yang 

menghadap ke empat sisi. Secara kronologis, tipe arca seperti ini menunjukkan periodisasi 

belakangan daripada arca- arca di situs Pura Pucak Penulisan (akhir abad XIV). 
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2.2 Prasasti  

Berdasarkan bahannya, prasasti yang ditemukan di situs-situs Arkeologi di 

kawasan Gebog Domas Kecamatan Kintamani dapat dibedakan menjadi dua, yaitu prasasti 

tembaga ( tambra prasasti), dan prasasti batu ( çaila prasasti). Tambra prasasti pada 

umumnya terbuat dari lempengan-lempengan tembaga yang sebagian atau kedua sisinya 

dipahatkan dengan  huruf-huruf Bali Kuno dalam Bahasa Bali Kuno atau  Jawa Kuno. 

Prasasti-prasasti tersebut  pada umumnya dikeluarkan oleh raja-raja penguasa Bali Kuno 

antara periode abad IX hingga abad XIV Masehi. Di antaranya menyebutkan nama raja Çri 

Ugrasena, Raja Tabanendra Warmadewa, Raja Udayana Warmadewa dan permaisuri Çri 

Gunapriyadharmapatni, raja Marakata, Anak Wungsu, Jayasakti, Jayapangus, dan raja Bali 

Kuno terkahir, yaitu Çri Astasuraratna Bhumi Banten. Perasasti-prasasti tersebut pada 

umumnya  sangat disakralkan oleh masyarakat setempat, dan disimpan pada bangunan 

palinggih gedong panyimpenan yang cukup tinggi (± 5 – 10 m) atau palinggih meru di 

Pura Bale Agung atau pura lainnya. 

Sementara itu, çaila prasasti pada umumnya tergolong prasasti pendek, dengan 

huruf-huruf Bali Kuno dipahatkan di belakang (setela atau lapik) arca yang terbuat dari 

bahan batu andesit atau tufa, yaitu baik pada arca perwujudan maupun arca lingga. Di 

antaranya arca pada stela arca Bhatari Mandul, arca sejoli (perwujudan raja Udayaya 

dengan permisuri?) ,dan  raja Bali Kuno terkahir ( Bhatara Bhumi Banten) di situs Pura 

Pucak Penulisan. Arca lingga (lingga semu) berpahatkan prasasti pendek, di antaranya 

seperti yang ditemukan di Pura Ulun Swi Desa Awan yang termasuk segmen Gebog Satak 

Desa Kintamani. 

 

2.3 Artefak Instrumen Musik (Seni Gamelan) 

Artefak berupa instrumen musik (seni gamelan) yang ditemukan di kawasan Gebog 

Domas, di antaranya gong dan selonding. Dalam Prasasti Kintamani Klp V  (Çaka 1122 = 

1200 Masehi) ada disebutkan disebutkan kelompok seni salunding wsi. 

 

2.4 Palinggih Konco 

Palinggih  konco ditemukan pada beberapa situs, yaitu di Pura Pendem Desa Batih, 

Pura Puseh Desa Awan Kawan atau Banjar Koripan, dan di Desa Catur. Pengemong dan 

penyungsung (pemuja) bangunan suci itu,  pada umumnya etnis Bali lokal dan China 
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(China Pranakan).Keberadaan palinggih konco di bangunan suci Hindu (pura) sebagai 

bukti yang cukup menarik terkait dengan fenomena toleransi dan multikulturalisme  yang 

telah tumbuh dan berkembang di Bali sejak masa silam ( Zaman Bali Kuno). 

2.4 Uang Kepeng  

Ribuan uang kepeng ditemukan di situs Pura Bukit Indrakila Desa Dausa yang konon 

ditemukan ketika dilakukan pembongkaran bangunan suci untuk pemugaran. Di antaranya 

uang kepeng dari China (Dinasti Tang ,Dinasti Song, Dinasti Ming,Dinasti Ching, dan 

ratusan uang kepengd ari Vietnam (Annam), dan bebrapa dari Jepang. 

 

3) Situs Mata Air Suci (Tirtha) 

Keberadaan mata air sangat erat kaitannya dengan keberadaan gunung (bukit) dan 

hutan.Bukit Pucak Penulisan sebagai puncak tertinggi Kabupaten Bangli merupakan bukit-

bukit kaki sisa vukanik dari Gunung Batur Purba. Ada 8 (delapan) titik Mata Air Suci 

(Tirtha)  yang ditemukan melingkar (nemu gelang) yang ada di kaki di sekitar  Pura Pucak 

Penulisan dengan radius antara ± 150- 500 m dari Pura Pucak Panulisan. Delapan titik 

mata air suci tersebut, yaitu :1) Tirtha Panulisan, 2) Tirtha Ketupat, 3)Tirtha Benyeg, 4) 

Tirtha Selang, 5) Tirtha Tunggul 1, 6) Tirtha Tunggul 2; 7) Tirtha Yeh Rambang, 8) Tirtha 

Undagi; 

Selain di hulu (kaki bukit Pucak Penulisan), pada masing-masing wilayah desa adat 

pada empat Gebog Satak ditemukan juga cukup banyak mata air suci yang biasanya 

digunakan untuk tirtha dan taman beji (taman patirthan ), seperti di Desa Selulung, Pura 

Sang Telaga Desa Satra, Desa Kuum, Awan, Canigaan, Bunutin, Pura Pucak Panglimut di 

Desa Langgahan, dan tempat lainnya.  

 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Bentuk dan Sistem Pemerintahan Bali Aga (Bali Mūla) 

Sebagai satu kesatuan Banua Gebog Domas wilayahnya terstruktur dalam empat 

gebog satak, yaitu Gebog Satak Desa Sukawana, Kintamani, Selulung dan Gebog Satak 

Desa Bantang. Masing-masing Gebog Satak terdiri atas beberapa Desa Adat dan masing-

masing Gebog Satak dipimpin oleh satu Desa Adat sebagai representasi dalam konteks 

jaringan Gebog Domas yang berpusat di Pura Pucak Penulisan. Berdasarkan hasil 

observasi dan wanacara di lapangan menunjukkan, bahwa pola pemerintahan tradisional 
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masing-masing Desa Adat yang ada pada masing-masing Gebog Satak terstruktur dalam 

Ulu-Apad yang dipimpin oleh seorang Kubayan Mucuk.  

Sebagai masyarakat Bali Mūla yang tinggal di pegunungan (Bali Aga) khususnya di 

wilayah dataran tinggi Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, dalam perjalanan sejarah 

di era Bali Kuno tampaknya tidak bisa dipisahkan dari sistem kerajaan ( kingdom) yang 

berkuasa pada saat itu ( abad IX – XIV Masehi). Hal ini dibuktikan secara eksplisit dari 

data temuan prasasti-prasati di kawasan Banua Gebog Domas yang dikeluarkan oleh raja-

raja Bali Kuno yang diperkirakan berpusat di Pejeng-Bedahulu ( sekarang termasuk 

wilayah Kabupaten Gianyar). Di antara prasasti-prasasti yang ditemukan di kawasan 

Banua Gebog Domas yang menyebutkan nama raja-raja Bali Kuno, seperti berikut. 

Selain itu, ketundukan desa-desa Bali Mula dalam membayar kewajiban atau pajak-

pajak kerajaan (drwya haji) dapat membuktikan bahwa masyarakat Gebog Domas 

merupakan subordinat dari system birokrasi politik kerajaan  yang berpusat di Pejeng-

Bedahulu. Pajak kerajaan biasanya dipungut oleh petugas pusat, yaitu oleh para caksu atau 

mangilala drwya haji. Walaupun sebagai subordinat pusat kerajaan, namun dalam 

menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa (karāman), tampaknya masing-masing 

desa  yang dipimpin oleh kubayan diberikan kebebasan (hak swantantra) dalam pengaturan 

masyarakat dan  urusan rumah tangga desa, pemeliharaan (pengelolaan) bangunan suci, 

dan lingkunganya.  

Selain itu, keberadaan tempat –tempat suci yang dibangun atas perintah raja dan 

keberadaan arca-arca perwujudan yang diperkirakan sebagai manifestasi raja-raja Bali 

kuno di situs Pura Pucak Penulisan, dan situs lainnya, juga mencerminkan hubungan 

antara zone hulu (banua Gebog Domas) dengan pusat kerajaan Bali Kuno (Pejeng-

Bedahulu), dan bahkan dengan daerah pesisir di Bali Utara, khususnya Tejakula, 

Sembiran, Bon Dalem, Les dan Panuktukan. 

Berdasarkan data prasasti yang ditemukan di kawasan Banua Gebog Domas 

Kecamatan Kintamani, menunjukkan bahwa struktur birokrasi pemerintahan pusat Bali 

Kuno yang tua terdiri atas  raja selaku kepala pemerintahan, para pendeta dan dibantu oleh 

para senapati dan para  pejabat tinggi kerajaan lainnya. Misalnya dalam teks prasasti Bali 

Kuno tertua ( Prasasti Sukawana AI,  ) yang tergolong prasasti tipe yumu pakatahu, 

disebutkan nama-nama pejabat tingkat pusat kerajaan, yaitu: (1) Sarbwa dijabat oleh 

Kumpi …; (2) Dinganga dijabat oleh Prajuna, (3) Nāyakan Makarun dijabat oleh Kumpi 

Anan, (4) Mañuratang Ajñā (Sekretaris Kerajaan) dijabat oleh Dananjaya. Kemudian ada 

disebutkan Senapati Danda dijabat oleh Kumpi Marodaya, dan para bhiksu (pendeta) yang 
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diikuti oleh nama-nama personal yang bernuansa Çiwasitis, yaitu Bhiksu Çiwakangçita, 

Çiwanirmala, dan Çiwaprajñā.  

Pada bagian teks terkahir dari prasasti Sukawana AI disebutkan, bahwa perintah raja 

yang tertuang dalam prasasti  tembaga ini dikeluarkan oleh lembaga (institusi) kerajaan, 

yaitu Panglapuan yang ada di pusat kota raja (rajya) disebut Singhamandawa. Prasasti 

dikeluarkan pada bulan Māgha hari pertama paro terang (hari pertama setelah tilem/bulan 

mati), pada saat hari pasaran Wijayakranta tahun Caka 804 ( 882 Masehi) ( Goris,R.1954: 

53-54).  

Birokrasi pemerintahan Bali Kuno kemudian mengalami transformasi (modifikasi) 

sejak pemerintahan raja Udayana Warmadewa dengan permaisurinya yang berasal dari 

Jawa Timur (cicit Pu Sindok), yaitu bergelar Çri Gunapriyadahrmapatni ( Mahendradatta). 

Lembaga pemerintahan pusat disebut Pakirakirān i Jro Makabehan (Dewan Sidang 

Paripurna). Ada tiga kelompok pejabat tinggi yang duduk di dalamnya, yaitu para 

Senapati, kelompok Samgat, dan para pendeta (mpungku) Çaiwa-Sogata (Çiwa Budha).   

 

3.2. 2 Kosmologi Gebog Domas dengan Pura Pucak Penulisan Sebagai Pusat 

Secara harfiah kata Gebog Domas berarti kumpulan delapan ratus, yaitu sebuah 

nama institusi tradisional  pengelola (pangempon) cagar budaya Pura Pucak Penulisan 

yang terletak di Desa Sukawana Kecamatan Kintamani. Ada sekitar 33 desa adat yang 

tergabung dalam organisasi gebog domas selaku pengelola cagar budaya Pura Pucak 

Penulisan. 

Terkait dengan organisasi Gebog Domas selaku pengelola (pengempon) Pura Pucak 

Penulisan, keberadaannya terbagi menjadi  4 (empat) Gebog Satak (kumulan dua ratus) 

yang disesuaikan dengan empat arah kompas utama, yaitu: (1) Desa Adat Sukawana 

dengan desa-desa adat lainnya mewakili arah kompas timur (kangin), (2) Desa Adat 

Kintamani dengan desa-desa adat lainnya berkedudukan sebagai representasi arah selatan 

(kelod), (3) Desa Adat Selulung dengan desa-desa adat lainnya menempati posisi arah 

Barat ( kauh), dan (4) Desa Adat Bantang dengan desa-desa adat lain sebagai representasi 

arah utara.  Di antara keempat Gebog Satak selaku pendukung Pura Pucak Penulisan 

sebagai pusat Gebog Domas, maka Desa Adat Sukawana dapat dinyatakan sebagai Desa 

Pengarep (desa terdepan) yang memiliki tanggung jawab dan peranan  yang sangat 

strategis. Dikatakan demikian, karena pada umumnya seorang Kubayan sebagai pendeta 

tertinggi yang memimpin ritual keagamaan yang berlangsung di Pura Pucak Penulisan 

(Pura Tegeh Koripan) sebagai pusat  Banua Gebog Domas selalu berasal dari Desa 
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Sukawana. Demikian pula dalam hal kepanitiaan dalam struktur kepengurusan organisasi 

Gebog Domas, menurut tradisi yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi, ketuanya 

selalu berasal dari Desa Sukawana , yaitu Bendesa Adat Sukawana (Narasumber : Bendesa 

Adat Sukawana dan Bendesa Adat Kintamani/ Mei-Juni 2019).  

Perlu diketahui, bahwa selain berkedudukan sebagai pusat Gebog Domas, cagar 

budaya Pura Pucak juga merupakan  salah satu Kahyangan Jagat  Raja-Raja Bali Kuno  

yang terletak di daerah dataran tinggi/pegunungan (uranisch), ketika pusat kerajaan  

Zaman Bali Kuno ( abad IX – XIV M) berkedudukan di Pejeng-Bedahulu (sekarang masuk 

wilayah Kabupaten Gianyar). 

Banua Gebog Domas yang terstruktur ke dalam  empat Gebog Satak tersebut dapat 

diinterpretasikan sebagai representasi dari sebuah mandala yang bersifat kosmis magis, 

yaitu simbol dari alam semesta (makrokosmos/bhuwana agung) yang terbagi menjadi 

catur bhuwana (empat alam kosmis-magis): yaitu alam kosmis timur, alam selatan, alam 

barat, alam kosmis utara, dan Pura Pucak Penulisan (Pura Tegeh Koripan) yang berada di 

tengah-tengah di atas puncak bukit,  sebagai pusat alam kosmis magis ( axis mundi). 

Gejala konsep mandala dalam tatanan catur bhuwana tampaknya sudah lazim dipraktikan 

dalam penyebutan 4 batas-batas desa (çimayangña) pada Zaman Bali Kuno, yaitu dimulai 

dengan menyebutkan batas desa di sisi kangin (timur), kalod (selatan), karuh (barat), dan 

kadya/kaja (utara) seperti disebutkan dalam prasasti Bebetin AI ( Çaka 818 = 896 Masehi), 

dan prasasti-prasasti lainnya. Pembagian empat sakral (catur bhuwana) dengan satu di 

pusat (tengah)  diperkirakan merupakan  konsep asli masyarakat Bali Mūla ( sub-budaya 

Austronesia)  yang kemudian berpadu dengan  konsep  kosmologi Hindu ( Wardi, I 

Nyoman, 2018 : 168-172; Swellengrebel, J.L.,  1960 :51). 

Gambaran mandala kosmis magis dalam konsep catur bhuwana ini juga 

direpresentasikan dalam ritual kurban terbesar yang diadakan setiap sepuluh tahun sekali 

(purnama kapat = purnama bulan Oktober) di Pura Pucak Penulisan dengan kurban 4 ekor 

kerbau, yaitu  disebut dengan upacara nangun urip catur bhuwana (ritual memberi  

kehidupan kepada empat jagat/dunia).  

Desain makrokosmos dalam gambaran mandala kosmis magis dalam konsep catur 

bhuwana (bhuwana agung/ alam niskala) dalam wujud mikrokosmos (bhuwana alit/alam 

sakala)  dapat diinterpretasikan bermakna keseimbangan, integritas, energy kreatif, 

harmoni, kerahayuan (keselamatan dan kesehatan), kesuburan, kemakmuran dan 

kesejahteraan hidup (hita) secara berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungannya.   
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3.2.2 Kearifan Lingkungan Kosmologi Gebog Domas  

1) Kearifan Lingkungan 

Kontribusi Bukit dan Hutan Pucak Penulisan (Pura Tegeh Koripan) Desa Sukawana 

dan Desa-Desa Gebog Domas lain,yaitu kearifan dalam pengelolaan sumberdaya air( Air 

permukaan : mata air (yeh klebutan), danau (Batur), air sungai untuk wilayah Zone Tengah 

dan Hilir ( Bali Selatan dan Bali Utara); Air Bawah Tanah (ABT, dan konservasi  

biodiversitas (vegetasi dan satwa). Dalam bebrapa prasasti ada ditetapkan kayu (vegetasi) 

konservasi (larangan). Di antaranya kayu: boddhi, waringin, mende, Jerk (jeruk), hano 

(enau), dan wungkudu (Prast Kintamani Klp V/ Caka 1122 = 1200 Masehi);Kayu 

rarangan: wudi, waringin, skar kuning, jeruk, ano, wungkudu; ( Prast Kintamani Klp 

IV),dan  Kayu larangan: kamiri, waringin, mendhep (mundeh?), jerk, kapulaga, kamukus 

(Prasasti Satra, Çaka 1246); 

 

2) Kendala Mewujudkan  Pembangunan Berkelanjutan di Kawasan Banua Gebog 

Domas 

(1)  Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai penting sejarah 

dan Arkeologi (purbakala); 

(2)  Terganggunya keamanan benda purbakala ( kasus pencurian pratima); 

(3)  Modernisasi Hindu yang dilakukan oleh PHDI Bali berpengaruh pada perubahan 

budaya ; 

(4)  Kelangkaan bahan-bahan alami (kayu hutan yang besar,dsb); 

(5)  Hibah social politik (anggota legislatif dan pemda) yang dikaitkan bantuan 

pembangunan ke desa-desa adat menyebabkan perubahan struktur bahan dan bentuk 

fisik bangunan suci (monument); 

(6)  Kecenderung alih fungsi (konversi lahan) di kawasan dataran tinggi Banua Gebog 

Domas dari kebun campuran (mmel)  yang memelihara heterogenitas (beragam) 

vegetasi menjadi vegetasi yang homogen (seragam). Budidaya tanaman komoditas 

jeruk yang lebih beorientasi pada pasar uang (capital) untuk mendapatkan  

keuntungan ekonomi maksimal. Hal ini cenderung mengubah system ekologi pada 

kawasan dataran tinggi (hulu). Perubahan ini dapat bepengaruh negatif pada iklim 

mikro, system hidrologi, dan bahaya longsor yang dapat  mengganggu atau 

menimbulkan bencana alam di kawasan zone tengah dan hilir.  
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4. Simpulan dan Saran  

4.1 Simpulan 

1) Kawasan Banua Gebog Domas yang berada di dataran tinggi yang termasuk wilayah 

Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli sangat kaya dengan warisan sosio-kultural 

dari masa prehistori, dan benda-benda Arkeologi dari era Bali Kuno (abad IX-XIV); 

2) Benda-benda Arkeologi tersebut lebih banyak difungsikan untuk aktivitas religious, 

yaitu sebagai media pemujaan arwah leluhur, dan media pemujaan kekuatan alam 

tertentu (animism) untuk memohon kesuburan, kemakmuran  dalam konteks 

ekonomi agrikultur, peternakan, dan perdagangan.  

3) Pola pemerintahan tradisional dalam struktur Ulu-Apad yang dipimpin oleh kubayan 

memegang peranan penting dalam pengelolaan warisan budaya di kawasan Banua 

Gebog Domas Kecamatan Kintamani.   

4) Gebog Domas yang berpusat di Pura Pucak Penulisan Desa Sukawana merupakan 

gambaran kosmologis religious (bhuwana agung/makrokosmos), yaitu mandala yang 

terpola dalam catur bhuwana sebagai  identitas masyarakat Bali Mūla (Bali Aga); 

5) Berdasarkan termuan benda-benda Arkeologi, yaitu prasasti dan arca-arca 

perwujudan, dan sistem hidrologi, menunjukkan ada hubungan antara masyarakat 

Banua Gebog Domas  dengan pusat kerajaan Bali Kuno (Pejeng-Bedahulu), dan 

masyarakat pesisir di Bali Utara (Tejakula, Sembiran, Bon Dalem, Les dan 

Penuktukan); 

6) Di dalam kosmologi Gebog Domas terkandung makna kearifan lingkungan terkait 

dengan pengelolaan air, vegetasi, dan satwa yang dapat mendukung pembangunan 

Bali yang berkelanjutan. 

 

4.2 Saran  

1) Perlu dilakukan sosialisasi  untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran 

masyarakat dalam menjaga kelestarian benda-benda Arkeologi dan lingkungannya. 

2) Perlu dilakukan ekskavasi Arkeologi dan penelitian yang lebih speksifik di 

beberapa situs, karena cukup  sering warga masayarakat local menemukan benda-

benda arkeologi secara tidak sengaja ketika dilakukan  pembongkaran tanah.  
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MENGUNGKAP PENGHUNIAN PULAU NUSA PENIDA 

SEBAGAI JALUR MIGRASI KE WALLACEA 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 Letak geografis Pulau Bali dapat kita telusuri dari pulau kecil di selatan Bali, 

dengan kawasan karstnya yang  menyimpan bukti peradaban awal di dalam sedimen 

gua-gua alamnya. Keberadaan wilayah karst  dapat dijumpai di sisi selatan Pulau 

Bali, diantaranya wilayah jimbaran dan sekitarnya serta Pulau Nusa Penida, 

Lembongan dan Ceningan. Penelitian gua hunian di wilayah Jimbaran telah 

dilakukan dan menghasilkan artefak dari masa prasejarah, yaitu di Gua Selonding. 

 Pada wilayah lain pulau Bali, juga ditemukan beberapa jejak artefak batu 

seperti di Sembiran dan sekitar danau Batur, namun ketiadaan konteks temuan, 

menjadikan alat batu tersebut tidak dapat memberikan informasi yang lebih lengkap.  

Pulau Bali yang terletak pada jalur gugusan gunung api yang masih aktif  

memungkinkan terjadinya  perubahan lanskap alamiahnya sebagai dampak aktivitas 

vulkanik. Hal inilah yang mungkin menutupi atau bahkan menghancurkan jejak-

jejak penghunian pada masa lalu di pulau ini, khususnya dari masa awal holosen.  

 Penelitian mengenai awal penghunian Pulau Bali, dan juga Pulau Nusa 

Penida belum banyak diteliti. Sebagian besar penelitiannya berkutat pada tradisi 

megalitik yang masih menjadi daya tarik utama Pulau Bali, karena keberlanjutan 

tradisi ini hingga sekarang dan penelitian mengenai masa perundagian terkait dengan 

hubungan perdagangan dengan India. Wilayah karst di pulau Bali dan selatan pulau 

Bali memberikan peluang untuk mengungkap awal penghunian pulau Bali ataupun 

Pulau Nusa Penida.  

 Salah satu situs yang telah diteliti di kawasan karst di Pulau Nusa yaitu Situs 

Song Gede di Pulau Nusa Penida (Song bahasa lokal dari gua, selanjutnya Gua Gede 

akan disebut Song Gede). Penelitian situs Song Gede telah dilakukan sejak tahun 

2001 sampai tahun 2018, dan  hanya vakum pada tahun 2009 dan tahun 2010. 

Penelitian tersebut menghasilkan tinggalan arkeologi baik artefak, ekofak maupun 

fitur dengan jumlah yang signifikan, dan menunjukkan intensitas hunian yang padat 

di situs ini. Temuan artefak terdiri dari alat batu berupa alat penetak, serpih bilah, 

tatal dan alat pukul. Selain itu juga ditemukan alat tulang berupa sudip dan muduk 
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point. Temuan lainnya yaitu berupa pecahan gerabah serta alat-alat dari cangkang 

kerang. Sedangkan untuk ekofak berupa tulang binatang, gigi geraham, kerang laut 

maupun kerang darat. Dari hasil penelitian di Situs Song Gede, terlihat adanya 

indikasi yang kuat bahwa gua ini merupakan tempat hunian yang intensif pada masa 

prasejarah (Gede, 2011). 

 Teori mengenai lingkungan masa lalu dan hubungannya dengan manusia yang 

digunakan dalam penulisan ini, teori ekologi budaya Julian Steward, yaitu hubungan 

antara manusia dan lingkungan sebagai sebuah proses dinamis yang saling 

mempengaruhi satu sama lain. Ekologi budaya terfokus pada hubungan adaptif 

antara manusia dan lingkungannya, termasuk strategi subsistensi dan reaksi terhadap 

perubahan lingkungan (Steward, 1955; Reitz and Wing, 2008: 14) 

 Sejak plestosen akhir dan kala holosen awal, manusia mulai memanfaatkan 

gua alm sebagai tempat tinggal, disamping ada juga hidup berkelompok ditepi 

pantai. Penggunaan alat-alat batu untuk berbagai keperluan sehari-hari mengalami 

kemajuan dari masa sebelumnya. Alat-alat serpih bilah merupakan jenis alat utama 

disamping alat-alat yang tebuat dari kayu, tulang dan kulit kerang. Perubahan 

teknologi dan juga pemanfaatan sumberdaya di sekitar situs dapat diamati melalui 

tinggalan arkeologi dan digunakan sebagai data untuk melakukan intepretasi 

mengenai cara-cara hidup dan juga kondisi lingkungan pada masa lalu. 

 Penelitian di Song Gede Pulau Nusa Penida telah dilakukan sejak tahun 2001 

sampai tahun 2018 dan menghasilkan temuan-temuan yang cukup banyak 

dibandingkan dengan temuan-temuan di Gua Selonding, maka Song Gede 

merupakan gua yang sangat penting untuk diteliti.   

 Pada penelitian tahap ini, akan mengajukan dua permasalahan yang akan 

dijawab;  

1. Bagaimana potensi gua, selain  song gede yang berada di wilayah Pulau Nusa 

Penida sebagai situs hunian? 

2. Bagaimana kronologi penghunian  di Situs Song Gede Nusa Penida?   

 Tujuan penelitian ini adalah melihat potensi gua-gua lain yang berada di Pulau 

Nusa Penida sebagai hunian dan untuk mengungkap kronologi dan melengkapi 

gambaran kehidupan manusia masa lalu, di Situs  Song  Gede. 
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Manfaat Penelitian ini bagi pengembangan ilmu pengetahuan, untuk menambah 

pengetahuan mengenai rekosntruksi kehidupan masa lalu, khususnya di Pulau Nusa 

Penida, kaitannya dengan migrasi manusia dan kebudayaannya. 

Selain itu manfaat bagi publik yang lebih luas, dan mengembangkan potensi situs 

Song  Gede sebagai salah satu destinasi wisata pendidikan dan budaya di Bali. 

 

Lokasi penelitian 

 Situs Song  Gede terletak di Pulau Nusa Penida, yaitu disebelah tenggara 

Pulau Bali, yang dipisahkan oleh Selat Nusa.Secara administratif situs terletak di 

Dusun Pendem, Desa Pejukutan, Kecamatan Nusa Penida dan termasuk wilayah 

Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung, Propinsi Bali. Kawasan Kabupaten 

Klungkung daratan dengan luas 112,16 Km2 dan wilayah Kepulauan dengan luas 

202,84 Km2 Geografis Nusa Penida terdiri dari daerah perbukitan dengan ketinggian 

antara 200/500 m di atas permukaan air laut (mdpl) dan secara astronomis  terletak  

pada 8° 45’ 20.81” Lintang Selatan dan  115° 36’ 4.59” Bujur Timur.  

 

Gambar 1. Lokasi Pulau Nusa Penida diantara Pulau Bali dengan Pulau Lombok  dan Lokasi 

Situs Song Gede. 

Sumber: Google Earth 
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Pengumpulan data dan analisis data   

 Pengumpulan data untuk menjawab permasalahan penelitian yang pertama 

dengan melakukan survei gua atau ceruk yang berada di Pulau Nusa Penida. Setelah 

mendapatkan data tersebut, akan dilakukan testpit untuk melihat kemungkinan 

potensi gua sebagai hunian. Gua dan ceruk yang akan disurvei berjumlah 8 buah di 3 

desa yaitu Desa Pejukutan, Desa Tanglad dan Desa Suana.   

 Metode pengumpulan data dengan melakukan ekskavasi di kotak U6 T6, 

yang telah diekskavasi sebelumnya. Ekskavasi tahun ini dilakukan untuk 

memperdalam kotak tersebut karena belum mencapai lapisan steril. Selain itu 

membuka satu buah kotak ekskavasi disebelah selatan yaitu kotak S2T5, yang 

berbatasan langsung dengan dinding gua sebelah. Ekskavasi dilakukan dengan 

ukuran 2 x 2 meter, dengan mempergunakan sistim spit, dengan interval spit pertama 

10 cm dan selanjutnya 5 cm. Permukaan kotak miring kearah dalam ruangan gua. 

Setelah proses ekskavasi dilakukan, sedimen yang diangkat diayak, sedangkan 

temuan yang ditemukan didalam kotak dikembalikan ke tempat semula selanjutnya 

di plotting dengan total station dan diberi label serta nomer temuan. 

 

Gambar 2. Lokasi kotak yang akan diperdalam dan lokasi kotak yang akan di buka 

Sumber: Balai Arkeologi Bali 
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 Analisis data dilakukan dengan melakukan klasifikasi artefak, ekofak 

maupun fitur, mengidentifikasi dan menganalisis tipologi data artefak yang 

ditemukan serta konteksnya. Analisis Kronologi yaitu untuk mengetahui 

pertanggalan dengan melakukan carbon dating dan Analisis Geokronologi untuk 

mengetahui sejarah terbentuknya wilayah karst dan sekalian  memperkuat 

pertanggalan yang telah ada, dan diharapkan memperoleh data pertanggalan baru 

yang lebih tua untuk menjawab permasalahan kedua, kronologi hunian  Song Gede. 

 

II. HASIL PENELITIAN 

2.1. Ekskavasi Kotak K.XIII atau U6T6 

Ekskavasi di kotak ini merupakan ekskavasi lanjutan yang telah dilakukan 

sebelumnya dan berakhir di spit 57. Setelah tanah urugan diangkat, ekskavasi 

dilanjutkan di spit 58. Hasil ekskavasi diayak menggunakan ayakan berdiameter 2 

mm, dan dilakukan klasifikasi dan diberi label. Temuan dari hasil ayakan tidak ada 

no temuan namun keterangan spit dll sesuai dengan label, sedangkan temuan dari 

kotak ekskavasi yang di plotting menggunakan Total Station mendapatkan nomor 

sesuai dengan nomor plotting dari total station. 

Hasil ekskavasi yang dilakukan di Situs Song Gede, di Kotak K.XIII. telah 

mencapai kedalaman 310 cm. Pada kedalaman ini, sedimen sudah terkongkresi 

sehingga mengeras, Namun lapisan ini masih sangat banyak mengandung ekofak 

maupun artefak. berdasarkan dari hasil pengematan sementara, diperkirakan usia dari 

sedimen ini cukup tua, melebihi 8.800 ribu tahun yang lalu (kronologi tertua Gua 

Gede dari K.III). Namun hasil pertanggalan dari laboratorium yang akan dilakukan 

akan memberikan kronologi yang lebih pasti. Penemuan satu buah gigi seri atas 

manusia di lapisan ini juga sangat signifikan dalam menentukan keberadaan manusia 

pendukung di Situs Song Gede. 

2.2. Ekskavasi Kotak K.XIV atau S2T5 

 Sebelum Ekskavasi dilakukan di Kotak K.XIV. terlebih dahulu dilakukan 

penggambaran kontur permukaan kotak dan juga foto permukaan. Ekskavasi 

dilakukan dengan sistem spit dengan interval spit pertama 10 cm, dan selanjutnya 5 
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cm. permukaan kotak miring ke arah dalam ruangan gua. Setelah proses ekskavasi 

dilakukan, sedimen yang diangkat diayak, sedangkan temuan yang ditemukan 

didalam kotak di kembalikan ke tempat semula selanjutnya di plotting dengan total 

station dan diberi label serta nomor temuan. 

 Hasil ekskavasi di K.XIV. mencapai kedalaman spit 19 atau 100 cm, dan 

menghasilkan data berupa artefak, ekofak dan fitur yang banyak. Hal tersebut 

menunjukkan intensitas hunian di Song Gede, khususnya pada masa neolitik. hal 

tersebut berdasarakan pada jumlah artefak berupa fragmen gerabah yang cukup 

banyak. Selain itu ditemukan pula satu buah gigi geraham manusia, pada spit 15 (80 

cm) yang dapat memberikan informasi mengenai manusia pendukungnya. 

2.3. Hasil Penelitian (Survei) 

 Kecuali ekskavasi kotak galian diatas dilakukan pula survei dibeberapa 

Gua/Ceruk di kecamatan Nusa Penida yaitu: 

1. Desa Pejukutan yaitu Song Sahang, Song Medayu dan Song Petung. 

2. Desa Tanglad yaitu Song Tukad Teduh 1 dan Song Tukad Teduh 2. 

3. Desa Suana yaitu Song Paon, Song Merarik dan Song Padang See. 

Beberapa gua yang disurvei berpotensi sebagai Situs Arkeologi (Gua hunian 

pada masa lalu) berdasarkan dari morfologi gua, ketersediaan ruang, akses cahaya 

dan juga keberadaan sedimen di dalam gua tersebut. Gua hasil survei yang memiliki 

potensi dapat dilakukan penelitian lebih lanjut adalah Song Merarik di Desa Suana. 

Berdasarkan dari hasil Test Pit (ekskavasi dengan ukuran 1 x 1 meter) diperoleh data 

berupa artefak, ekofak dan juga fitur. 

 

 

III. PEMBAHASAN 

 Dari data arkeologi yang ditemukan di situs Song Gede dan Song Merarit 

selain artefak juga ditemukan ekofak seperti tulang dari berbagai jenis binatang dan 

cangkang kerang yang juga mungkin dimanfaatkan sebagai salah satu sumber 

makanan. Song Gede sebagai tempat hunian pada masa prasejarah sangat penting 

dalam mengungkap mengenai pola kehidupan manusia masa lampau. Situs Song 

Gede dapat mengungkap strategi dalam pemenuhan kebutuhan, terutama dalam hal 
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makanan dengan adanya deposit limbah sisa makanan maupun peralatan yang 

digunakan. Sisa makanan dapat mengungkap pola tingkah laku dan strategi yang 

digunakan untuk memperolehnya, seperti tulang binatang mamalia besar yang 

mengindikasikan pola perburuan, maupun sisa makanan berupa cangkang kerang 

yang bias diperoleh dengan memungut (foraging).  

 Sisa fauna yang termasuk Filum Vertebrata yang ditemukan hanya terdiri 

dari 4 kelas, yaitu Pisces, Reptilia, Aves dan Mammalia. Sedangkan kelas Amphibia 

belum ditemukan. Sisa fauna dari kelas pisces terdiri atas rahang atas (maxilla), 

rahang bawah (mandibular), ruas tulang belakang (vertebrae) dan tajuk duri 

(prosessus vertebrae), serta gigi lepas. Sisa fauna dari kelas reptilian terdiri atas ruas 

tulang belakang yang berasal dari ordo ophidian (ular) dari famili varanidae 

(biawak). Sisa fauna dari kelas aves terdiri atas fragmen tulang paha (femur) dan 

tulang belikat (scapula).  

 Sisa fauna dari kelas mamalia terdiri atas sisa fauna dari ordo carnivore 

(pemakan daging) Famili viveridae (musang-musangan) dan Famili canidae. Bagian 

dari viveridae yang bias diidentifikasi terdiri atas fragmen rahang bawah, fragmen 

tulang lengan (humerus), gigi taring (canine) dan geraham (molar), sedangkan sisa 

fauna dari famili canidae dapat dikenali dari gigi taring. Selain kedua famili tersebut 

diatas ditemukan juga sisa dari famili suidae yang dapat dikenali dari tulang belikat 

(scapula), pada kotak U6T6 terdapat fragmen cranium dari macaca.sp. 

 Situs Song Gede merupakan situs gua hunian yang secara intensif dihuni oleh 

manusia. Pada masa prasejarah, khususnya ketika manusia memanfaatkan gua alam 

sebagai tempat tinggal, manusia hidup berkelompok dan merupakan kumpulan dari 

keluarga. Pada tingkatan awal perkembangan manusia, kumpulan dari manusia 

tersebut disebut juga dengan band. Band adalah komunitas pemburu yang berskala 

kecil yang umumnya krang dari 100 orang, yang berpindah dari setiap musim untuk 

memanfaatkan sumber-sumber makanan liar. Pada umumnya dimasa Paleolitik 

pendukung suatu situs merupakan kategori bands. Skala komunitas berupa band 

diperoleh dari pola pemukiman, karena salah satu pendekatan yang digunakan 

arkeologi mengenai studi organisasi social adalah berdasarkan pemukiman atau 

tentang pola pemukiman. Sehingga dalam pembahasan, manusia pendukung Song 

Gede disini diasumsikan sebagai kelompok yang menghuni situs Song Gede dalam 
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jangka waktu tertentu dan melakukan berbagai aktivitas dalam rangka untuk 

melangsungkan kehidupan.   

 Manusia pendukung situs Song Gede belum ditemukan rangkanya, namun 

dari hasil temuan tersebut pernah dilakukan analisis pertanggalan C.14 pada kotak II, 

Spit 6 yang konteksnya dengan kapak beliung menghasilkan angka tahun 3800 ± 25 

BP (Suastika 2007, 66).  

 Selain itu analisis pertanggalan yang telah dilakukan dengan pertanggalan 

pada masa 6750 ± 35 BP, pada Spit 29 kotak VI. Pertanggalan lainnya yang telah 

dilakukan menghasilkan angka tahun cukup tua yaitu 8.800 BP (Hidayah, 2017). 

Hasil pertanggalan dari situs Song Gede yang paling tua berasal dari masa Holosen 

awal, dan tidak menutup kemungkinan telah dihuni jauh sebelum masa itu, maka 

Situs Song Gede berpotensi sebagai salah satu situs yang dapat mengungkap 

kehidupan masa Pleistosen atau Holosen awal di Indonesia. Hal tersebut penting 

untuk mengetahui proses dan jalur migrasi manusia modern di Indonesia khususnya 

dari wilayah Paparan Sunda ke Wilayah Wallacea. 

 Situs gua menjadi salah satu situs yang dijadikan sumber dalam rekonstruksi 

masa lalu. Karena situs gua merupakan situs yang banyak memberikan data tentang 

rekonstruksi sejarah budaya dan proses budaya masa lalu terutama masa Pleistosen 

hingga masa Holosen. Dengan kondisi yang tertutup oleh langit-langit gua, maka 

data arkeologi terdeposit lebih aman dari proses transformasi baik dari alam maupun 

manusia. Selain itu lapisan budaya yang terbentuk lebih mudah untuk diamati karena 

pembentukannya yang cenderung lebih lambat dan tidak terganggu oleh proses 

deposit dari alam yang lebih cepat seperti alam terbuka.   

 Pemanfaatan gua alam sebagai tempt tinggal dan sumber daya alam disekitar 

gua merupakan tema yang banyak diteliti oleh arkeolog, dan telah menghasilkan 

laporan ataupun artikel mengenai kehidupan hunian di gua. Manusia pada masa 

lampau memanfaatkan sumber daya alam disekitarnya untuk dikonsumsi, seperti 

yang berasal dari tanaman yang biasanya diperoleh dari jenis kacang-kacangan, biji-

bijian, umbi-umbian maupun buah-buahan (Heekern 1972, 80). Sumber bahan 

makanan yang berasal dari binatang biasanya diperoleh dengan cara perburuan 

binatang, menangkap ikan, mencari kerang, siput serta hewan air lainnya yang bias 

dikonsumsi.  
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 Sebagai bentuk adaptasi, manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk 

keberlangsungan hidupnya dalam usaha memanfaatkan sumber daya alam itu, 

manusia membuat peralatan dan cara-cara untuk mempermudah kegiatan tersebut, 

yang merupakan bentuk dari teknologi. Dengan kelebihan yang dimiliki, maka 

manusia membuat alat untuk mempermudah mencari makanan, dengan berbahan 

baku seperti batu, kayu, tulang dan kerang. Dengan peralatan yang dibuat, manusi 

berburu binatang dan mengumpulkan makanan yang berada di sekitar lingkungan 

mereka (Soejono dkk 1984, 2). 

 Lebih khusus mengenai teknik pencarian pangan pada masa berburu dan 

meramu tingkat lanjut dilakukan dengan berbagai cara diantaranya yaitu berburu 

(hunting), mengumpulkan (collecting), memungut (foraging), dan meramu 

(gathering) (Bawono 2008, 27-28). Hal ini masih dapat kita temui di suku-suku di 

Indonesia yang masih mengandalkan keberlangsungan hidupnya dari berburu dan 

mengumpulkan makanan.  

 

IV. PENUTUP 

 Situs Song Gede Nusa Penida merupakan situs yang potensial untuk meneliti 

tentang kehidupan masa prasejarah khususnya masa ketika penghunian gua 

dilakukan manusia yaitu masa paleolitik dan mesolitik. Hasil data arkeologi yang 

ditemukan di Song Gede dapat merepresentasikan aktifitas manusia yang melakukan 

adaptasi dengan lingkungannya, dan memanfaatkan sumberdaya alam di sekitr 

lingkungan mereka untuk bertahan hidup, khususnya ditunjukkan dengan temuan 

sisa fauna berupa fragmen tulang. Banyaknya temuan fragmen tulang binatang yang 

sangat signifikan dapat memberikan keyakinan bahwa manusia telah menghuni Song 

Gede pada masa lampau. 

 Penelitian di Situs Song Gede Nusa Penida penting untuk dilanjutkan dan 

dijadikan sebagai salah satu situs dengan penelitian jangka panjang. Pada penelitian 

tahun ini telah dibuktikan bahwa masih terdapat sisa-sisa kehidupan masa lampau 

walaupun posisinya dibawah blok batugamping yang selama ini diasumsikan sebagai 

dasar Gua. Kedepan diperlukan ahli paleontology untuk mengidentifikasi temuan 

tulang, selain itu untuk mengetahui kronologi penghunian di Song Gede Nusa 

Penida, diperlukan dating absolut dari sampel yang diambil dari data arkeologi yang 

di temukan. 
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I. Pendahuluan  

Situs Pura Gelang Agung adalah salah satu situs yang diteliti oleh Balai Arkeologi secara 

berkala sejak tahun 2013, pada tahun 2019 telah memasuki tahun ke tujuh . Situs ini terletak di 

banjar Buangga, Desa Getasan, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.   

Hasil penelitian arkeologi  di situs ini yang cukup menarik perhatian adalah temuan struktur 

bangunan berbahan batu padas. Temuan struktur yang telah berhasil ditemukan adalah susunan 

batu padas membentuk struktur, dilengkapi dengan anak tangga, saluran air dan selasar.  Temuan 

berupa struktur bangunan ini  ditemukan pada 22 buah kotak ekskavasi yang dibuka dari tahun 

2013-2019.   Di situs ini juga ditemukan tinggalan arkeologi yang berada di atas permukaan tanah 

berupa arca Garuda Wisnu, Arca Ganesha dan fragmen arca Ganesha, lingga, yoni, dan beberapa 

buah fragmen  bangunan.    

Temuan berupa struktur bangunan ditemukan dalam kondisi tidak utuh,. Hal ini karena 

masyarakat sempat menggunakan batu padas ini sebagai bahan dasar pembuatan tembok pembatas 

situs. Kondisi ini menjadi kendala dalam penelitian pada situs Pura Gelang Agung karena 

pengambilan batu padas ini menghilangkan sedikit data terhadap bentuk struktur yang ada. Saat 

ini temuan berupa struktur bangunan berada tepat di bawah bangunan pelinggih arca, yaitu 

bangunan yang menjadi tempat diletakkannya sejumlah arca dan fragmen bangunan. Situs ini 

merupakan situs living monument, karena keberadaan arca-arca ini masih disucikan oleh 

masyarakat di Banjar Buangga. Selain keberadaan struktur bangunan yang berada di bawah 

bangunan pelinggih arca, banyaknya pelinggih atau bangunan suci lainnya di halaman utama pura 

juga menghalangi pembukaan kotak ekskavasi untuk dapat mengetahui bentuk struktur yang lebih 

lengkap. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang menjadi 

pertanyaan dalam kegiatan penelitian terkait dengan bentuk bangunan, fungsi bangunan, kronologi 

sejarahnya, dan pemanfaatan dari bangunan yang strukturnya ditemukan dan hal lainnya terkait  



tinggalan arca yang ada di situs ini.   Maka pada penelitian tahun 2019 kegiatan penelitian 

difokuskan pada pengumpulan data untuk menjawab  pertanyaan diatas. Kegiatan penelitian ini 

dibagi dalam beberapa kegiatan yaitu ekskavasi, survei ikonografi dan kegiatan pemetaan situs.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan data mengenai bentuk bangunan dan  kronologi 

sejarah berdasarkan hasil ekskavasi dan survei ikonografi. Sedangkan kegiatan pemetaan topografi 

bertujuan untuk mencoba melihat lebih jauh kondisi lingkungan di sekitar situs dalam upaya 

rekomendasi kebijakan pada pelestarian. Hal ini dilakukan mengingat saat ini lingkungan situs 

Pura Gelang Agung berdekatan dengan beberapa bangunan villa dan usaha destinasi desa wisata 

yang sedang dikembangkan di daerah Kecamatan Petang. 

 

II. Hasil Dan Pembahasan  

Hasil  

Kegiatan penelitian di Situs Pura Gelang Agung dilaksanakan selama 18 hari. Kegiatan 

awal penelitian berupa kegiatan focus group discussion yang dilaksanakan di Kantor Camat 

Petang. Kegiatan ini menghasilkan informasi tentang sejarah pemekaran desa yang dilakukan pada 

tahun 1990, dimana Desa Getasan pada awalnya merupakan bagian dari Desa Carangsari. Desa 

Getasan menjadi desa tersendiri karena adanya pemekaran desa secara administrative. Namun 

dalam beberapa kegiatan keagamaan, masih tampak adanya hubungan yang erat. Sehingga dapat 

diasumsikan bahwa keberadaan Situs Pura Gelang Agung kemungkinan berhubungan dengan 

beberapa pura lainnya yang berada di Desa Carangsari, yaitu desa yang berbatasan pada sisi selatan 

dari Desa Getasan.  

Kegiatan ekskavasi yang dilaksanakan di Situs Pura Gelang Agung membuka tiga buah 

kotak ekskavasi yaitu kotak ekskavasi U4B6, U7T8, dan U9B2.  Keseluruhan kotak ekskavasi 

berada di sisi luar halaman utama Pura Gelang Agung. Pembukaan kotak ekskavasi U4B6 

merupakan pembukaan lanjutan, kotak ekskavasi ini sudah pernah dibukan pada tahun 2018 dan 

dihentikan pada spit 7 (165 cm).  

Kotak ekskavasi Kotak U7T8 terletak di sisi timur tembok pembatas pura, pada sisi barat 

kotak ini terletak kotak U7T7 yang dibuka pada tahun 2017. Dalam upaya menjawab dugaan 

temuan sudut lain dari struktur bangunan yang telah ditemukan pada tahun 2017, dilakukan 

perkiraan panjang bangunan dengan mempertimbangkan bahwa bangunan yag pernah ada 

berbentuk segi empat sapa sisi. Sehingga dugaan awal, bahwa sudut bangunan kemungkinan 



berada pada kotak U7T7, sehingga hal tersebut menjadi alasan pembukaan kotak ini. Selain itu 

kota U5T7 yang berada pada sisi selatan, yang dibuka pada tahun 2018 menampakkan temuan 

struktur, sehingga hal ini menambah kuat dugaan adanya sudut bangunan atau lanjutan struktur 

pada kotak U7T7. Kotak ekskavasi U9B2 berada di sisi utara pura Gelang Agung. Kotak ekskavasi 

ini dibuka untuk mencoba mencari keberlanjutan dari kotak ekskavasi U8T2 yang telah dibuka 

pada tahun 2018. Kotak U8T2 pada tahun sebelumnya menampakkan susunan batu padas tidak 

beraturan yang diduga sebuah selasar.  

Kegiatan lain yang dilaksanakan dalam penelitian di Situs Pura Gelang Agung adalah 

survei ikonografi. Survei ini merupakan kegiatan peninjauan ke beberapa pura yang lokasinya di 

Kecamatan Petang. Pura yang disurvei adalah pura yang menyimpan tinggalan arkeologi berupa 

arca-arca dan tinggalan lainnya. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan survey ikonografi ini adalah 

mencari data pendukung analisis komperatif terhadap ikonografi arca yang berada di Situs Pura 

Gelang Agung untuk mengetahui periodenisasinya. Survei ini juga bertujuan untuk mengetahui 

sebaran tinggalan arca yang berada di Kecamatan Petang,  yang mungkin sejaman dengan arca di 

Situs Pura Gelang Agung, sehingga dapat menganalisa lebih jauh kronologi sejarah dari situs 

berdasarkan pengamatan lebih mendalam pada ikonografi arca. Juga diharapkan dapan mengetahui 

perkembangan budaya di sekitar wilayah Kecamatan Petang dan sekitarnya, sehingga dapat 

memunculkan dugaan (hipotesa) kronologi atau pertanggalan dari situs. Dalam kegiatan survey 

terdapat enam pura yang dikunjungi yaitu Pura Puseh Kangin Desa Carangsari, Pura Rambut Siwi 

Desa Getasan, Pura Puseh Desa Pangsan, Pura Bukit Desa Kiadan, Pura Puseh Desa Kiadan, dan 

Pura Pucak PegametanDesa Sulangai.  

Penelitian pada tahun 2019 ini juga melakukan kegiatan pemetaan, kegiatan ini  dilakukan 

bertujuan untuk melihat posisi situs dengan lingkungan di sekitarnya dan topografi lahan di sekitar 

situs. Pengamatan terhadap posisi situs ini sangat penting dalam usaha pengkajian keletakan situs 

pada masa lalu maupun masa kini. Kegiatan ini menggunakan perangkat pemetaan yang terdiri 

dari Drone (UAV), GPS Geodetik, dan Total Station .  

 

Pembahasan  

Ekskavasi pada situs Pura Gelang Agung yang membuka tiga buah kotak ekskavasi, pada 

tahun 2019 ini menghasilkan data berupa fragmen gerabah dan pecahan batu batu padas yang 

diduga merupakan reruntuhan bangunan. Kotak ekskavasi U4B6 setelah diperdalam hingga spit 9, 



ditemukan sejumlah fragmen gerabah yang terkonsentrasi. Frgamen gerabah ini setelah diangkat 

ke permukaan dan dilakukan pembersihan sehingga dapat diamati. Analisis terhadap fragen 

gerabah ini, bahwa fragmen gerabah terdisi dari tempian, badan, pegangan pedupaan dan fragmen 

dasar gerabah. Beberapa bagian dari fragmen gerabah ini dapat direkontruksi, hasilnya dapat 

diamati berupa fragmen pedupaan, fragmen periuk 

kecil sebagai wadah air. Adanya fragmen pedupaan 

dan sejumlah fragmen alat kelengkapan upacara, 

memperkuat dugaan bahwa di lokasi ini pernah 

dilakukan kegiatan keagamaan. Startigrafi pada 

kotak ekskavasi U4B6 terdiri dari lapisan lempung, 

lempung pasiran dan lapisan pasir berwarna hitam.  

 

Pada kotak ekskavasi sisi timur tembok 

pembatas pura, yaitu kotak ekskavasi U7T8 sejumlah pecahan batu padas ditemukan pada 

kedalaman spit 7 ( 175 cm) hingga spit 10 (250 cm). Pecahan batu padas ini tampak dalam posisi 

tidak beraturan, tidak membentuk suatu struktur, sehingga sulit diidentifikasi. Untuk melakukan 

identifikasi lebih lanjut, sejumlah batu padas diangkat ke permukaan. Tampak bahwa pecahan batu 

padas memiliki bentuk persegi beberapa diantaranya tampak mendapat perlakuan seperti tatahan 

atau takikan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa batu padas ini merupakan reruntuhan dari 

bangunan. Pada spit 10, beberapa batu pecahan batu padas tampak memiliki kwalitas batu yang 

rendah, mudah pecah dan berwarna gelap.   

 

 

 

 

 

 

 

Kotak ekskavasi Kotak U9B2 dibuka dengan tujuan mencari keberlanjutan temuan dari 

kotak ekskavasi U8T2 yang telah dibuka pada tahun 2018. Temuan ekskavasi sebelumnya 

menunjukkan indikasi adanya struktur batu padas yang tersusun yang diperkirakan selasar, namun 

Kotak ekskavasi U4B6 dengan konsentrasi 

temuan fragmen gerabah 

Spit 7 dan spit 10  di kotak ekskavasi U7T8 dengan temuan pecahan batu padas 



selasar ini bukan merupakan susunan batu padas yang teratur atau rapi. Sehingga kotak lain dibuka 

untuk mengetahui keberlanjutannya. Hasil dari pembukaan kotak ekskavasi ini adalah tidak 

ditemukannya struktur batu padas yang serupa dengan kotak U8T2. Struktur batu padas yang 

ditemukan pada kotak ekskavasi ini justru adalah sejumlah batu padas yang diduga merupakan 

reruntuhan karena posisinya yang tidak beraturan. Sejumlah batu padas ini juga menunjukkan 

adanya perlakuan berupa tatahan/takikan pada beberapa bagian. Batu padas ini berbentuk segi 

empat persegi dan dalam jumlah banyak. Batu padas ini muncul pada spit 4 (100 cm) dan spit 5 ( 

125 cm). Kotak ekskavasi ini dihentikan pembukaannya hingga spit 7 (175 cm) karena sudah tidak 

terdapat lagi temuan batu padas pada spit selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Dari ketiga kotak ekskavasi yang dibuka, sebagian besar temuan berupa batu padas yang 

diduga reruntuhan bangunan. Sudut dari struktur bangunan yang diharapkan dapat ditemukan pada 

kotak ekskavasi U7T8 ternyata tidak ditemukan. Hal ini kemungkinan karena struktur tersebut 

tidak berada di kotak ekskavasi yang dibuka. Pada dinding sisi selatan kotak ekskavasi U7T8 

terdapat picture batu padas, yang tampak menyerupai batu padas yang muncul pada kotak lainnya. 

Namun picture ini belum dapat dipastikan merupakan bagian dari struktur batu padas yang di duga 

sebagai sudut bangunan.  

Berdasarkan hasil survey pada beberapa pura yang berdekatan dengan Situs Pura Gelang 

Agung dan beberapa pura lainnya yang masih berada di  Kecamatan Petang, hampir tidak ada 

bentuk tipologi arca yang sama. Walaupun dari segi bentuk terdapat beberapa arcanya ada yang 

sama, namun dalam motif-motif hiasannya tidak sama. Perbedaan ini menunjukan senimannya 

kreatif yang dapat memunculkan hasil karya inovatif, dalam arti bahwa hasil karyanya baik dari 

segi bentuk ataupun motif hiasannya muncul secara tiba-tiba di daerah tertentu tanpa menyebar 

menjadi tradisi yang populer di masyarakat. Karya-karya inovatif di Indonesia, umumnya 

Spit 4 dan spit 5 kotak ekskavasi U9B2 yang menampakkan pecahan batu padas dalam 

jumlah banyak 



berkembang abad ke 13 dan 14. Tinggalan yang ada pada 7 pura di Petang juga menunjukan abad 

ke 13 dan 14 tergolong zaman Bali Pertengahan.  

Pemetaan pada situs Pura Gelang Agung dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat 

terkait dengan topografi situs. Berdasarkan koordinat dan hasil citra drone yang telah diolah maka 

akan dihasilkan gambar citra yang telah teratifikasi, Hasil pengolahan awal ini hanya memberikan 

informasi tentang kondisi lingkungan di sekitar situs dimana keruangan yang terpola dengan lebih 

banyak sebaran sawah dan pemukiman yang terkonsentrasi pada titik-titik tertentu yang 

sebarannya masih sangat jarang. 

Pengolahan lanjutan yang dilakukan adalah 

pemanfaatan nilai ketinggian yang ditampalkan pada citra 

drone, sehingga menghasilkan peta situasi dengan 

keberadaan garis kesamaan ketinggian (kontur). Garis 

kontur memberikan indikasi bagaimana kondisi topografi 

dari wilayah Situs Pura Gelang Agung dan sekitarnya. 

Berdasarkan data yang diperoleh maka, kondisi topografi di 

Situs Pura Gelang Agung relatif datar dengan wilayah 

curam pada daerah sungai pada bagian barat situs, sungai yang berdekatan dengan situs.  

Terdapat dua sungai mengapit posisi situs Pura Gelang 

Agung. Di sisi timur terdapat sungai Ayung, sungai ini 

dengan kedalaman lebih besar dan lebih lebar. Sedangkan 

sisi baratnya terdapat Sungai/Tukad Sangeh.  Tukad Sangeh 

ini mengalir hingga ke Desa Sangeh, Kecamatan 

Abiansemal dan digunakan sebagai sungai utama dari 

beberapa subak di Desa Sangeh. Pada sisi barat sungai/tukad 

Sangeh terdapat pula saluran irigasi yang digunakan untuk 

mengaliri beberapa subak yang berada di Desa Carangsari. 

Berdasarkan kenampakan profil ketinggian ini terlihat sisi sungai yang bagian timur nampak lebih 

curam sedangkan sisi sungai pada bagian barat terlihat lebih landai. Indikasi yang dapat dianalisa 

dari kondisi ini adalah erosi horizontal lebih dominan pada wilayah barat sungai sedangkan erosi 

secara vertikal lebih dominan pada sisi timur sungai.  

 

Kondisi sungai dan saluran irigasi sisi 

barat situs 

Peta topografi wilayah Situs Pura 

Gelang Agung dan sekitarnya 



 

 

Simpulan :  

1. Hingga penelitian tahun 2019 ( tahap VII ) temuan artefak berupa fragmen gerabah yang 

kemungkinan alat merupakan alat upacara dan pecahan batu padas yang diduga reruntuhan 

bangunan. Pecahan batu padas yang ditemukan berbentuk segi empat persegi dan beberapa 

diantaranya mendapat perlakuan berupa takikan atau pahatan. Temuan pecahan batu padas banyak 

pada kota ekskavasi yang dibuka di sisi utara situs.  

2. berdasarkan survey ikonografi pada sejumlah pura, tidak ditemukan tipologi arca yang sama 

antara satu pura dengan pura yang lain.  Tinggalan arca di Situs Pura Gelang Agung adalah arca 

yang berkembang sesuai dengan inisiatif pengerajinnya, sebagai sebuah seni inovatif yang 

berkembang sekitar abad 13 – 14 Masehin 

3. berdasarkan pengamatan yang diambil dari citra drone, dapat diketahui bahwa kondisi topografi 

di Situs Pura Gelang Agung relatif datar dengan wilayah curam pada daerah sungai pada bagian 

barat situs, sungai ini disebut Tukad Sangeh. Sedangkan di timur situs terdapat Sungai Ayung , 

sungai ini dengan kedalaman lebih besar dan lebih lebar namun jauh dari posisi situs. Hingga saat 

ini analisa lebih jauh dari hasil pengamatan citra drone masih dilakukan analisis lebih mendalam 
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Studi Kasus Kawasan Doro Bata 
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Abstrak 
Situs Doro Bata adalah situs yang mencerminkan berbagai lapisan budaya yang pernah ada di 
Dompu, yang dibangun di atas bukit, dibuat berteras.  Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bentuk tinggalan arkeologi, bentuk struktur pondasi dan teras berundak, dan pola 
ruang kawasan Doro Bata. Data penelitian ini dikumpulkan melalui ekskavasi, wawancara, 
dan studi pustaka. Hasil penelitian ini berupa frahmen gerabah, fragmen keramik, struktur 
pondasi bangunan, arang, dan kearipan lokal pola ruang Dompu yang disebut Leka dana. 
Berdasarkan analisis dapat diketahui bahwa pola ruang Situs Doro Bata sebagai permukiman, 
nampaknya mengadopsi kearifan tradisional Dompu melalui pemilihan lokasi permukiman 
dengan mempertimbangkan aspek batuan lahan, bentuk permukaan lahan, ketersediaan 
sumber air dan kesuburan tanah yang dikenal dengan leka dana.  Kearifan ini merupakan 
warisan pemilihan tempat permukiman dari masa Ncuhi dahulu sebagai pimpinan 
masyarakat sebelum Dompu mendapatkan pengaruh budaya India dan Islam.  
Kata kunci: pola ruang, kawasan istana dompu, doro bata 

 
 
 
I PENDAHULUAN 

Situs Doro Bata dipilih menjadi tempat yang penting pada masanya karena 
dukungan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Survei yang dilakukan di sebelah 
tenggara Situs Doro Bata, pada suatu tempat yang dikenal dengan nama Doro Mpana 
banyak ditemukan sumber mata air, memang layak dijadikan hunian terbukti dengan 
adanya sebaran keramik dan tembikar. Situs ini merupakan sebuah bukit yang tidak terlalu 
tinggi dekat dengan aliran sungai Mboko. Di bagian lereng dan kaki bukit terdapat banyak 
mata-air yang sepanjang musim tidak pernah kering. Melihat lingkungan alamnya yang 
dekat dengan sumber air, dapat diduga bahwa di daerah inilah pemukiman masa masa 
lampau berada.   

Hal yang menarik dari temuan indikator pemukiman adalah pecahan-pecahan 
tembikar yang mempunyai ciri khas Majapahit. Menurut Bambang Budi Utomo, tembikar 
Majapahit warnanya merah, mempunyai ketebalan sekitar 1-2 milimeter, dan tempernya 
halus. Melihat bentuk pecahan dan tempernya, fragmen tembikar tersebut berasal dari 
bentuk kendi atau wadah untuk menempatkan air, seperti mangkuk. Kendi Majapahit 
banyak ditemukan di Trowulan dan situs-situs lain di daerah Jawa Timur. Pada masa 
kerajaan Majapahit (abad ke-13-14) persebaran kendi ini di Nusantara cukup luas. 
Ditemukan di daerah Jambi, Palembang, Ketapang (Kalimantan Barat), dan Bantaeng 
(Sulawesi Selatan). Dengan ditemukannya kendi Majapahit, diduga pengaruh Majapahit di 
Dompu sudah ada. 

Keberadaan kendi atau wadah tipe Majapahit di sekitar puncak Doro Bata dapat 
dimungkinkan, karena benda-benda berfungsi pada waktu upacara keagamaan. Kendi 
berfungsi sebagai tempat air suci yang dibawa oleh pendeta ketika upacara berlangsung. 
Bentuknya sama seperti yang ditemukan di daerah yang diduga merupakan bekas lokasi 
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pemukiman kuno.  Mengenai struktur bata yang ditemukan secara horizontal di puncak 
Doro Bata, diduga kuat struktur bata dari masa jauh sebelum masa Kerajaan Dompu, yaitu 
dari masa yang sejaman dengan Majapahit (abad ke-15 Masehi). Dugaan ini didasarkan 
atas teknik melekatkan bata, yaitu dengan teknik gosok tanpa menggunakan spesi semen. 
Menurut legenda yang berkembang di masyarakat Dompu, di puncak Doro Bata setelah 
keruntuhan kerajaan Hindu/Buddha, terdapat istana Kerajaan Dompu dimana rajanya 
sudah memeluk agama Islam. Sultan Syamsudin yang merupakan sultan pertama Dompu 
membangun keraton di puncak Doro Bata. Ia dinobatkan tahun 1545 Masehi. Keraton 
tersebut kemudian dipindahkan ke dekat Masjid Agung sekarang beberapa tahun setelah 
meletusnya gunungapi Tambora pada Apri 1815. Apabila ceritera itu benar, tentunya 
keraton Kerajaan Dompu berdiri di atas reruntuhan bangunan suci Doro Bata.   

Melihat foto dokumentasi dari masa Kerajaan Dompu, keraton Dompu dibuat dari 
bahan kayu dengan atap dari ilalang. Lantainya boleh jadi dari lantai bekas bangunan suci 
Doro Bata. Ketika Tambora meletus, bangunan istana runtuh karena tidak kuat menahan 
debu yang menebal di atapnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang 
diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana pola ruang kawasan istana Dompu di 
Doro Bata?  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola ruang istana maupun kawasan 
permukiman pendukung Doro Bata. Penelitian ini diharapkan dapat menggali nilai-nilai 
luhur kearifan lokal budaya hunian dan konsep keruangan yang tercermin dari tinggalan 
yang ditemukan pada penelitian kali ini dan berbagai aktivitas yang dilakukan di situs, 
untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan kearifan lokalnya dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, memupuk kebanggaan nasional, memperkokoh 
kepribadian dan  jati diri bangsa (Puslitbangarkenas 2008, 1).        
 
II METODE   

Situs Doro Bata  berada di wilayah Kampung Sambi Tangga, 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 
1 km dari kota Dompu menuju arah Selatan. Secara geografis Situs Doro Bata berada pada 
koordinat 8° 47ʹ 59ʹʹ Lintang Selatan dan 118° 23ʹ 36ʹʹ Bujur Timur (gambar).  Sumber 
data penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sekunder. Sumber primer dikumpulkan 
melalui observasi lapangan yakni melalui ekskavasi, survei, dan wawancara, sedangkan 
sumber sekunder melalui penelusuran pustaka yang relevan.  Berdasarkan sifat datanya, 
jenis penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian kualitatif. Analisis temuan arkeologi 
di Situs Doro Bata dilakukan dengan analisis satuan temuan arkeologi secara individual, 
analisis terhadap suatu himpunan temuan yang memperhatikan hubungan antara artefak 
dengan artefak, artefak dengan fitur, artefak dengan ekofak, dan artefak dengan sumber 
daya lingkungan dan situs disekitarnya (Puslitbangarkenas 2008, 4-5).     
 
III  HASIL DAN PEMBAHASAN 
Gambaran Umum Kawasan Dorobata dan Sekitarnya 

Menurut Syafrudin, secara Umum pola penggunaan lahan yang mendominasi 
kawasan permukiman di Kelurahan Kandai Satu adalah area pertanian, tegalan, hutan serta 
kawasan pemukiman. Pemukiman yang ada membentuk pola linear dan pola jaring laba-
laba. Pola ini terpengaruh karena keberadaan jaringan jalan serta area bercocok tanam 
berupa sawah. Dorobata sendiri berada di dekat aliran sungai Na,e yang berbatasan 
langsung dengan Kelurahan Potu. Pada areal ini di kelilingi oleh kawasan pemukiman, 
areal pertanian dan ruang terbuka. 
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Leka Dana, Konsep Makro Pola Ruang berdasarkan Kondisi Fisik Dasar di 
Dorobata dan Sekitarnya  

 Berdasarkan konsep Leka Dana tersebut kawasan Dorobata dan sekitarnya dibagi 
dalam beberapa zona pemanfaatan ruang berdasarkan pendekatan topografi, geologi, 
hidrologi, dan kesuburan lahannya. Zona-zona pemanfaatan ruang tersebut adalah: 
 
Zona Dorobata. 

Ruang pada zona ini, dipergunakan untuk mendirikan sebuah bangunan berteras, 
yang pada awalnya (pada masa anemisme) adalah sebuah bukit batu yang diatasnya di 
pergunakan sebagai tempat pemujaan, kemudian dilakukan pengurugan dan dibuat berteras 
seperti tangga berjumlah tujuh tingkat (Balar Bali, 2018), pada masing-masing sudut di 
pasang batu besar, yang diperkirakan sebagai penanda batas, dan penegas area suci. Pada 
bagian atas, ditemukan lubang yang ditutupi oleh batu tegak, yang menjadi tempat 
pemujaan dan ritual toho ra dore. 
Setelah masa animisme, dilanjutkan lagi dengan masa kerajaan, dan teras bertingkat dari 
batu, ditutupi dengan bata, yang tipe dan jenisnya sama seperti batu bata yang ada di 
Kerajaan Majapahit. Keberadaan lubang dan batu tegak sebagai tempat pemujaan masih 
dipertahankan, dan di beberapa bagian atas Dorobata mulai dibangun ruangan berbentuk 
bilik-bilik dari batu bata dan di atas pondasi batu bata tersebut menggunakan konstruksi 
kayu, salah satu bangunan yang didirikan diyakini sebagai tempat pemujaan.   

 Setelah Islam masuk, beberapa bangunan dari batu bata tersebut kemudian 
ditimbun (H. Nurdin Umar, 2015), dan diatasnya didirikan Asi/Istana Kesultanan Dompu, 
dengan konstruksi dari kayu berupa beberapa uma panggu bertiang sembilan yang 
digabung menjadi satu. Penimbunan tersebut, berkaitan dengan beberapa sistem dan tata 
nilai terkait kepercayaan yang berbeda.  Pasca letusan Gunung Tambora tahun 1815, 
Asi/Istana yang ada di atas Dorobata hancur karena dampak letusan, kemudian 
dipindahkan ke sebelah Sori Na,e, dan di dirikan dengan konstruksi yang sama yaitu dari 
kayu. 
 
Zona Ruang Terbuka.  

Zona Ruang Terbuka adalah zona yang dipergunakan sebagai tempat untuk 
berlangsung kegiatan yang melibatkan orang banyak, bersifat terbuka atau tidak ada 
batasan fisik, dengan bentuk seperti halaman atau lapangan. Pada bagian utara dari 
dorobata dijadikan sebagai ruang terbuka atau lapangan. Sedangkan di bagian atas 
Dorobata sendiri, bagian depan/bagian barat terdapat halaman yang luas, sebagai ruang 
terbuka.  
 
Zona Pemukiman (Uma ra Baru).  

 Zona yang digunakan untuk mendirikan bangunan tempat tinggal dan bangunan 
sosial lainnya. Areal pemukiman yang lokasinya berada di sebelah timur dari Dorobata, 
dengan struktur bangunan yang seragam, yang terbagi dalam beberapa kelompok kecil 
bangunan pada sebuah lahan. Masing-masing bangunan sebagian besar tidak terdapat 
batasan fisik yang jelas berupa pagar, hanya ditandai oleh beberapa tanaman saja. Pola ini 
terbentuk karena beberapa pemilik bangunan tersebut masih mempunyai hubungan 
keluarga, yang sengaja tinggal secara bersama-sama dalam satu lahan, sehingga tanahnya 
tidak perlu dibatasi oleh pagar. Masing-masing bangunan rumah didirikan sedikit mundur 
kebelakang dari keseluruhan lahan, sehingga menyisakan halaman yang cukup luas di 
depan dan samping bangunan. Pada bagian belakang rumah disebelah kanan lahan di 
dirikan lumbung atau jompa untuk menyimpan bahan pangan, dari hasil bercocok tanam. 
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Sedangkan pada bagian kiri bangunan utama, terdapat ruang atau bangunan yang 
dipergunakan untuk tempat pemujaan. 

Beberapa kawasan atau lokasi yang dipergunakan sebagai kawasan permukiman 
adalah kawasan Sambitangga, Dorompana, Waru Kali dan Doroparapimpi yang berada di 
sebelah timur dari Dorobata. Kawasan ini ideal menjadi area pemukiman, karena 
pemukiman masa lampau selalu memilih tempat-tempat yang datar, dekat dengan aliran 
sungai dan terdapat banyak mata air. Selain sebagai tempat didirikannya tempat tinggal, 
pada zona ini juga terdapat beberapa bangunan sosial seperti tempat pertemuan dan sarana 
sosial lainnya. Pada kawasan-kawasan tersebut banyak ditemukan pecahan gerabah dan 
keramik sebagai salah satu peralatan hidup, yang oleh Balai Arkeologi Bali yang telah 
melakukan penelitian, meyakini bahwa keberadaan pecahan gerabah dan keramik dalam 
jumlah yang banyak  mengindikasikan kawasan tersebut adalah kawasan pemukiman.  
 
Zona Bercocok Tanam (Kanggihi Kanggama).  

Zona ini diperuntukan untuk kegiatan pertanian dan bercocok tanam, karena 
kondisi lahan yang relatif datar, dekat dengan aliran sungai sebagai sumber pengairan, dan 
terdapat beberapa mata air. Zona ini berada di sebelah barat dan selatan Dorobata. 
 
Zona Pemakaman (Rade)  

Zona ini digunakan sebagai areal pemakaman, yang lokasinya dipilih khusus jauh 
dari kawasan pemukiman, dengan tujuan untuk menjaga kawasan dari aktivitas masyarakat 
yang dapat mengganggu, yang dipertegas dengan adanya ruang imaginer yang 
mengelilingi area pemakaman. Ruang imaginer ini sekaligus sebagai pembatas kawasan.   
 
Zona Hutan (Doro ra Wuba).  

Zona ini dipertahankan sebagai kawasan hutan, yang merupakan bagian dari area 
gunung, bukit atau lahan bergelombang dan datar yang ditumbuhi oleh pohon-pohon besar.  

Secara umum, pola ruang kawasan Dorobata dan sekitarnya, terbagi atas beberapa 
fungsi, yang menjadi bagian dari pusat dan sub pusat kawasan. Fungsi kawasan ini 
ditentukan oleh jenis kegiatan yang dilaksanakan, skala kepentingan, tempat 
diselenggarakan kegiatan atau aktifitas serta ukuran ruang yang dipergunakan. Yang 
menjadi pusat kawasan adalah istana, dengan fungsi utama adalah pusat pemerintahan dan 
dipergunakan sebagai tempat tinggal raja/sultan beserta keluarganya. Untuk sub pusat 
kawasan adalah lapangan atau ruang terbuka, area pemukiman, sungai, areal bercocok 
tanam, makam, mata air, dan areal hutan.  

 Pada masyarakat tradisional faktor religi atau kepercayaan merupakan faktor yang 
dominan. Seringkali dipandang bahwa rumah atau perumahan merupakan wujud micro-
cosmos dari keseluruhan alam semesta. Setiap elemen yang membentuk rumah, 
mensimbolkan elemen-elemen tertentu dari keseluruhan alam semesta. Dalam konsep ini, 
seringkali pola rumah, bangunan monumental atau pemukiman dikategorikan dalam 
kelompok sakral, semi sakral dan profan.  Pemilihan lokasi untuk pembangunan dan 
pendirian Asi/Istana Dompu  yang mengalami beberapa kali perpindahan, memperhatikan 
dan mempertimbangkan konsep sumbu kosmos, yaitu lokasi yang mempertimbangkan 
arah mata angin. Pada awalnya, Istana Kerajaan Dompu pertama, lokasinya berada di 
Tonda dekat dengan Pantai Ria. Kemudian berpindah ke Dorobata, dengan pusat kawasan 
berada di Dorobata. Pasca letusan Gunung Tambora tahun 1815, Istana di Dorobata di 
pindahkan ke sebalah Sori Na,e (lokasi Masjid Agung Baiturrahman sekarang), dengan 
pembagian ruang adalah Istana Kesultanan sebagai area inti, sebelah utara merupakan 
kawasan pemukiman untuk kaum bangsawan, sebelah tenggara didirikan masjid. Setelah 
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pendudukan Jepang di Indonesia, Istana Dompu dipindahkan di sebelah timur laut 
Dorobata, yaitu di lokasi RSUD Dompu saat ini.  
 
3.2 Wati Tuba Doro, Konsep Mezo Pola Ruang Istana Dompu di Dorobata  
Berdasarkan Pola Penggunaan Lahan 

 Pendirian bangunan di kawasan Dorobata sangat dipengaruhi oleh sistem dan tata 
nilai dalam bentuk konsep “wati tuba doro”. Konsep ini merupakan konsep skala mezo 
yang diterapkan dan diyakini oleh masyarakat Dompu dalam menata kawasan 
pemukimannnya. Wati Tuba Doro adalah suatu ketentuan dalam menentukan arah 
bangunan di mana masyarakat Dompu mendirikan setiap bangunan, baik rumah tempat 
tinggal maupun bangunan untuk fungsi lainnya, arahnya tidak boleh menusuk atau 
bertentangan dengan arah gunung. Dengan kata lain setiap bangunan arah hadapnya harus 
searah dengan arah gunung, mengikuti arah aliran sungai, dan mempertimbangkan arah 
mata angin.  Setiap bangunan yang didirikan, harus searah dengan gunung. Pengaturan 
arah bangunan ini merupakan sebuah respon atas keyakinan dan kepercayaan masyarakat 
Dompu tentang keberadaan gunung yang memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan 
hidup masyarakat. Nilai yang diyakini masyarakat Dompu pada masa itu adalah bahwa 
gunung merupakan salah satu sumber kehidupan bagi masyarakat, tempat dimana 
kebutuhan hidup tersedia, tempat bersemayamnya arwah leluhur dan dekat dengan langit.  

Berdasarkan keyakinan masyarakat, apa bila bangunan tempat tinggal berlawanan 
dengan arah gunung atau arahnya menusuk gunung maka keberlangsungan hidup 
masyarakat akan terganggu, keluarga yang tinggal dalam bangunan tersebut akan sering 
sakit, rumah tangga tidak tentram, sering bertengkar, bisa mengakibatkan kemiskinan, 
rejeki yang seret, tidak bisa berinteraksi dengan baik bersama tetangga, bisa menyebabkan 
kematian bagi penghuni bangunan dan lain sebaginya. Melihat bangunan Dorobata 
sekarang, serta struktur bangunan yang ada berdasarkan penggalian yang dilakukan Tim 
Balai Arkeologi Denpasar tahun 2018, yang dimuat dalam Jurnal Berita Penelitian 
Arkeologi tahun 2018 terlihat bahwa beberapa struktur bangunan tersebut mengarah ke 
utara-selatan, tidak berlawanan dengan arah rangkaian gunung yang berada di sebalah 
timur. Bisa dikatakan bahwa konsep Wati Tuba Doro diaplikasikan pada proses 
pembangunan Dorobata.  

Jika melihat lokasi dari kawasan Dorobata dan sekitarnya, juga keberadaan 
rangkaian gunung yang ada di sebelah timur, maka arah hadap bangunan Dorobata dan 
beberapa bangunan yang didirikan di atasnya mengarah ke utara-selatan. Tidak menusuk 
gunung dan searah dengan arah aliran sungai. Dari hasil eskavasi Balai Arkelogi Bali, di 
atas Dorobata dan berada di sudut timur laut ditemukan beberapa sturuktur bangunan dari 
batu bata, berbentuk bujur sangkar, berukuran 4 x 4 meter dan 8 x 8 meter, dengan arah 
hadap bangunan adalah utara-selatan (Rema 2018, 4). 

Arah hadap struktur bangunan dari hasil penggalian tersebut, tidak berlawanan 
dengan gunung yang ada di sebelah timur, dengan kata lain searah dengan rangkaian 
gunung yang ada.  Beberapa struktur bangunan yang ada di atas Dorobata, berdasarkan 
hasil penggalian dan penelitian oleh Balai Arkeologi Bali. Setelah dikaji lebih detail lagi, 
makna lain yang diperoleh berkaitan dengan arah hadap utara-selatan berdasarkan 
pendekatan kondisi alam yang memberikan pengaruh terhadap bangunan secara 
keseluruhan, secara khusus memberikan dua pengaruh besar pada dua aspek, yaitu: 

• Tercukupinya kebutuhan akan cahaya atau penyinaran bagi bangunan tempat 
tinggal juga penghuni di dalamnya, ketika matahari terbit pagi hari sampai sore hari 
ketika matahari akan terbenam.  
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• Arah utara selatan memberikan manfaat pada terpenuhinya sistem sirkulasi udara 
yang baik dalam ruangan, hal ini berdasarkan desain bangunan dengan struktur 
kayu, yang pada setiap sisi bangunan mempunyai tantonga (jendela besar), 
sehingga udara akan mengalir dengan baik dalam ruangan.  

Berdasarkan konsep wati tuba doro, selanjutnya akan memberikan pengaruh pada ruang 
yang digunakan oleh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan di kawasan Dorobata dan 
sekitarnya. Ruang-ruang tersebut dipengaruhi oleh peta mental masyarakat, yang terbagi 
atas : 
a. Dorobata adalah sebagai Core Area atau area inti, ruang yang dipilih berada di tengah-

tengah kawasan pemukiman. Kawasan ini adalah pusat kegiatan bagi masyarakat, 
pada masa Animisme merupakan tempat pemujaan yang keberadanya terjaga dan 
dilindungi dari kawasan sekitarnya, selanjutnya pada masa kerajaan menjadi tempat 
dimana berdirinya istana yang terdapat ruang untuk pemujaan, serta pada masa 
kesultanan merupakan tempat didirikannya Asi atau Istana sebagai pusat 
pemerintahan. 

Pola ini dijelaskan oleh salah satu narasumber H. Nurdin yang pernah diwawancarai oleh 
penulis tahun 2015 yang menyebutkan bahwa Asi atau Istana merupakan pusat dari semua 
kegiatan yang ada dikawasan pemukiman. 
 
b. Tempat Pemujaan di atas Dorobata dan Mata Air sebagai Terrytory, merupakan area 

spesifik yang dimiliki dan dipertahankan, baik secara fisik maupun non fisik, dengan 
aturan dan norma tertentu. 

c. Ruang terbuka berupa halaman dan lapangan merupakan Juriction atau area terkontrol 
yang merupakan suatu area yang dikuasai dan dikontrol secara temporer, yang dalam 
penggunaanya berupa halaman yang luas dan lapangan untuk melaksanakan kegiatan 
sosial. Di sebelah utara, dan selatan kawasan Dorobata terdapat lapangan yang luas, 
yang berfungsi sebagai ruang terbuka, untuk melaksanakan kegiatan tertentu.  

d. Areal pemukiman didirikan Waru Kali, Doro Mpana, Sambi Na,e dan Doro Parapimpi 
yang lokasinya berada di sebelah timur Dorobata, dengan struktur bangunan yang 
seragam, yang terbagi dalam beberapa kelompok kecil bangunan pada sebuah lahan, 
dan lahan tersebut dipisahkan oleh gang. Masing-masing bangunan sebagian besar 
tidak terdapat batasan fisik yang jelas berupa pagar, hanya ditandai oleh beberapa 
tanaman saja.  

  
3.3 Paja Rewo Tuka Risu Pola Ruang Mikro Istana Dompu di Dorobata 

Situs Doro Bata dilihat secara topografis situs ini terletak pada sebuah bukit kecil 
yang tingginya sekitar +10 meter dari permukaan tanah sekitarnya. Bukit kecil ini 
bentuknya seperti batok kelapa (atau seperti Gunung Batok di Kaldera Bromo). Namun 
agak tinggi sedikit secara sengaja dibentuk dengan denah bujur sangkar berukuran 45 x 45 
meter membujur arah barat-timur dan utara-selatan. Makin ke atas sisi-sisinya makin kecil 
hingga bentuk bukit kecil tersebut berteras-teras. Masing-masing teras dibatasi dengan 
batu-batu kali, dan di atasnya batu dilapis dengan bata.  Di atas Dorobata, berdasarkan 
hasil penggalian dan ditemukan struktur bangunan dari batu bata, disimpulkan merupakan 
bangunan yang sangat istimewa dengan beberapa fungsi antara lain sebagai tempat 
pemujaan, tempat tinggal orang-orang yang berpengaruh, serta tempat didirikannya Istana.  
Pada masa prasejarah, yaitu ketika Ncuhi atau pemimpin kelompok kecil masyarakat yang 
mendiami beberapa wilayah yang ada di Dompu, bangunan tempat tinggal terbuat dari 
bahan kayu dan menempati tempat-tempat yang tinggi di atas bukit. Bangunan pada masa 
ini berstruktur kayu di atas empat tiang dengan ukuran sama panjang. Pada masa ini, 
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keberadaan ncuhi (kepala suku) sangat berpengaruh, karena diyakini mempunyai 
kemampuan dan ilmu-ilmu khusus, sehingga dipercaya sebagai titisan parafu. Ncuhi 
mempunyai peran sebagai pemimpin masyarakat, yang mengatur tatanan kehidupan 
masyarakat pada saat itu.  

 Ncuhi sendiri yang mementukan kapan masa tanam dimulai, upacara 
persembahan, juga sebagai sando (tabib). Karena perannya tersebut, maka uma ncuhi 
(tempat tinggal ncuhi) berada ditengah-tengah kawasan pemukiman. Di sekelilingnya 
adalah rumah para penduduk, kemudian areal bercocok tanam serta hutan. Kawasan 
pemukiman cukup tertutup karena berada di atas gunung yaitu di sebelah timur kawasan 
pemukiman yang ada saat ini. Pemilihan lokasi yang tinggi adalah sesuai dengan 
kepercayaan dan keyakinan masa itu, bahwa tempat yang tinggi adalah tempat yang 
terlindungi, terjaga dari serangan binatang buas maupun musuh, mudah mengamati 
keadaan, serta terjaga dari cuaca.  

 Pada masa Kerajaan, pola ruang kawasan pemukiman masih sama dengan pola 
pada masa ncuhi, hanya saja yang menjadi pusat dari kawasan adalah Istana, kemudian 
dikelilingi oleh ruang terbuka, kawasan pemukiman, areal bercocok tanam, makam, mata 
air dan sungai, serta hutan. Pada tempat-tempat tinggi tetap dipilih sebagai area pemujaan, 
termasuk di atas Dorobata. Setelah agama Islam masuk ke wilayah Dompu pola ruang 
pemukiman berubah, berdasarkan tatanan nilai Islam. Tetap menggunakan konsep Leka 
Dana dalam proses seleksi alam. Konsep Wati Tuba Doro  tetap digunakan sebagai bagian 
dari adaptasi lingkungan Setelah agama Islam masuk ke Dompu, kemudian berkembang 
luas di seluruh wilayah Dompu.   

Hal ini juga berkaitan dengan tetap dilaksanakannya sistem leka dana, dimana 
lahan yang datar merupakan areal yang cocok untuk kawasan pemukiman, selain itu juga 
karena kegiatan pertanian dengan menanam padi mulai berkembang, maka diperlukan 
lahan yang datar dengan sumber air yang cukup tersedia. Pola ruang yang dibentuk pada 
masa ini adalah Istana dan masjid dibangun di tengah-tengah kawasan pemukiman, 
kemudian areal tempat tinggal, ruang terbuka, kuburan, areal pertanian, kebun dan hutan. 
Karena adanya kebutuhan dan perkembangan system social masyarakat, bangunan tempat 
tinggal yang pada awalnya berkonstruksi empat tiang tersebut berubah menadi enam, 
Sembilan dan dua belas tiang, dan dalam pembagian ruangnya menggunakan konsep Paja 
Rewo Tuka Risu.  
 
V PENUTUP 
Kesimpulan 

Situs Doro Bata  terletak pada sebuah bukit yang dibentuk berupa teras berundak 
sebanyak 7 teras, yang pernah dimanfaatkan sebagai tempat pemujaan leluhur dan 
kekuatan alam masa Ncuhi, tempat pemujaan leluhur dan para dewa masa Hindu-Buddha, 
pasca masuknya pengaruh Majapahit tahun 1357. Terakhir dimanfaatkan sebagai tempat 
berdirinya istana Kesultanan Dompu sekitar tahun 1545 dan ditinggalkan pasca 
meletusnya Gunung Tambora tahun 1815. Pola ruang Situs Doro Bata sebagai 
permukiman, mengadopsi kearifan tradisional Dompu melalui pemilihan lokasi 
permukiman dengan mempertimbangkan aspek batuan lahan, bentuk permukaan lahan, 
ketersediaan sumber air dan kesuburan tanah yang dikenal dengan leka dana.   

Kearifan ini merupakan warisan pemilihan tempat permukiman dari masa Ncuhi 
dahulu sebagai pimpinan masyarakat sebelum Dompu mendapatkan pengaruh budaya 
India dan Islam. Masa itu  rumah Ncuhi menjadi tempat berasalnya semua perintah dalam 
menjalankan tatanan kehidupan bagi masyarakat. Rumah Ncuhi selalu memilih areal yang 
tinggi, biasanya di atas bukit atau dataran tinggi. Rumah Ncuhi adalah tempat 
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bersemayamnya arwah para leluhur,  kemudian dikelilingi oleh rumah penduduk. Hal ini 
nampak pada permukiman penduduk pendukung situs, di mana areal pemukiman 
penduduk berada di sekeliling situs yaitu di areal Doro Mpana, Waru Kali, Sambi Tangga 
dan sekitarnya, karena di daerah ini juga ditemukan struktur batu bata yang setipe dengan 
dengan batu bata yang ditemukan di Situs Doro Bata, serta temuan lainnya berupa 
pecahan-pecahan gerabah.     
 
Rekomendasi 

Lingkungan Kandai I, sebagai lokasi kesultanan Dompu yang cukup lama 
digunakan, tidak banyak meninggalkan bekas yang tampak,  terutama karena hancurnya 
bahkan hampir seluruh pulau Sumbawa karena letusan gunung Tambora, juga karena 
tergusur oleh proses penggunaaan lahan dan bangunan bekas istana dulunya oleh 
masyarakat.  Diharapkan sisa-sisa peninggalan yang masih membekas, terutama situs Doro 
Bata sebagai bekas istana awal kesultanan Dompu dapat dilindungi, dengan 
menetapkannya sebagai darah cagar budaya.     
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Rekonstruksi Pola Ruang Kawasan Dorobata Dan Sekitarnya
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MAKALAH SEMINAR HASIL 

 

EKSKAVASI SITUS DORO MPANA: MENELUSURI JEJAK PERMUKIMAN 

MASA AWAL KESULTANAN DOMPU TAHAP II 

 

Oleh: Ni Putu Eka Juliawati 

Balai Arkeologi Bali 

 

Pendahuluan 

Penelitian di Situs Doro Mpana telah dilaksanakan sebanyak dua tahap sejak tahun 2018. 

Penelitian arkeologi di Situs Doro Mpana dilakukan berdasarkan laporan dari Lurah Kandai 

Satu atas temuan berbagai macam benda yang diduga merupakan artefak arkeologi berupa 

fragmen gerabah, fragmen keramik, benda logam, rangka manusia dan batu dimpa. Batu dimpa 

merupakan jenis batu diorit yang berbentuk pipih dan bundar tidak sempurna, yang ditemukan 

di atas/sekitar Bukit Doro Mpana sebagai indikator adanya kubur rangka manusia. Penelitian 

pertama menghasilkan kesimpulan bahwa di atas Bukit Doro Mpana pernah terjadi aktivitas 

penguburan dan aktivitas perdagangan atau tukar barang oleh masayarakat pendukung Situs 

Doro Mpana. Hal tersebut berdasarkan temuan hasil ekskavasi berupa batu dimpa, rangka 

manusia, fragmen rangka manusia, fragmen gerabah, dan fragmen keramik asing. Selain itu 

fungsi situs sebagai tempat bermukim juga mungkin terjadi karena ditemukan banyak bata di 

atas bukit Doro Mpana, yang kemudian diambil penduduk untuk membangun rumah mereka 

sehingga saat ini sisa bata tersebut sudah tidak nampak lagi. Dimanfaatkannya Doro Mpana 

sebagai tempat bermukim didukung oleh pernyataan Held dalam bukunya yang berjudul 

“Held’s History of Sumbawa” bahwa desa-desa di Dompu terletak di atas bukit, di dekat sungai 

(Hagerdal 2017, 52). Tidak tertutup kemungkinan bahwa Doro Mpana adalah salah satunya, 

karena delapan titik mata air juga ditemukan di sekitar Doro Mpana yaitu mata air tanah merah, 

Mata Air Daeng Sai, mata air Daeng Taye, mata air Amanor, Saluran irigasi, Mata air Parpimpi, 

Mata Air Samboko, dan Mata Air Samboko II. Hal yang perlu diperhatikan adalah kronologi 

pemanfaatan situs yang mungkin dimanfaatkan berlanjut dari suatu masa ke masa berikutnya 

dengan fungsi yang sama ataupun berbeda. Adapun rumusan permasalahan penelitian Situs 

Doro Mpana tahap II yaitu kapan kronologi dimanfaatkannya Situs Doro Mpana dan 

bagaimana kondisi lingkungan di Situs Doro Mpana pada masa lalu serta perubahannya. 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode ekskavasi, survei dan wawancara. Dalam 

penelitian ini dibuka dua buah kotak ekskavasi dengan nama Kotak S20B1 dan S26B6. Selain 



itu Kotak T1S20 yang telah dibuka tahun 2018, dibuka dan diperdalam lagi tahun ini. Kotak 

dibuka dengan kedalaman 15 cm di spit 1 dan 10 cm di spit berikutnya. Survei geologi 

dilakukan untuk mengetahui kondisi lingkungan saat ini dan potensi geoarkeologi.  Wawancara 

dilakukan dengan informan yang dianggap mengetahui keberadaan situs. Informan dipilih 

melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling dengan mempertimbangkan 

pengetahuan informan tentang obyek penelitian dan sejarah Dompu. Kemudian jumlah 

informan berkembang semakin banyak berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan 

sebelumnya.  

Dalam penelitian ini analisis laboratorium dilakukan untuk mengetahu kronologi situs. 

Sampel arang dikumpulkan dari setiap kotak dan tiap spit kemudian tujuh sampel arang dipilih 

berdasarkan layer dan konteksnya terhadap temuan lain seperti temuan rangka manusia dan 

fragmen gerabah terkonsentrasi. Sesuai dengan jumlah anggaran penelitian ini, sementara 

hanya cukup untuk membiayai tujuh sampel arang untuk dilakukan carbondating di 

Laboratorium Waikato, Universitas Waikato, New Zealand. Untuk mengetahui kondisi 

lingkungan di masa lalu, dilakukan analisis fitolit/phytolith di Laboratorium Fakultas Ilmu 

Budaya, Universitas Gadjah Mada (UGM). Sepuluh sampel sedimen tanah di tiap layer berhasil 

dikumpulkan dan telah dianalisis (Gambar. 1).  

Fitolit merupakan silika yang 

terakumulasi kemudian tersisipkan pada 

dinding sel tumbuhan yang masuk 

melewati akar tumbuhan. Pembentukan 

fitolit terjadi pada sebagian besar jenis 

tumbuhan dan dapat ditemukan pada kulit 

ari pohon, bagian akar, batang, daun, 

bagian luar pembungkus biji dan buah 

(Pearsall 1982, 862). Dalam proses 

pembentukan fitolit, silika menggantikan sel tumbuhan yang terdeposisi dalam tanah. Ketika 

mati, tumbuhan membusuk dan meninggalkan bahan anorganik yaitu silika yang berbentuk 

cetakan sel tumbuhan ke dalam tanah sehingga fitolits merupakan data yang in situ (Piperno 

2006, 21). Silika memiliki sifat anorganik yang menggantikan sel tumbuhan yang bersifat 

organik sehingga fitolit mampu bertahan dari kondisi alam yang berubah-ubah hingga waktu 

yang cukup lama. Pada disiplin ilmu arkeologi, analisa fitolit digunakan sebagai analisa 

perubahan lingkungan dan indikasi eksploitasi tumbuhan oleh manusia (Bellwood 2005:12). 

Namun, pada umumnya identifikasi terhadap phytolith hanya mampu menghasilkan informasi 

Gambar 1. Salah satu tahap dalam analisis fitolit 

Sumber: Dok. Balai Arkeologi Bali (Aldhi W. Pratama) 



hingga ke tingkat famili bahkan baru pada tingkat genus. (Piperno 2006, 5; Idrus 2015, 3; 

Alifah 2016, 52 dalam Alifah 2017, 139). Analisis fitolit juga dapat mendukung serta 

melengkapi penelitian arkeologi dalam upaya pemanfaatan tumbuhan (baik untuk konsumsi 

maupun non-konsumsi), merekonstruksi lingkungan, asal mula bercocok tanam, fungsi alat, 

dan pertanggalan (Rovner 1983, 225). Oleh sebab itu, analisa fitolit penting untuk dilakukan 

pada Situs Dorompana untuk melihat perbandingan lingkungan alam masa lalu hingga 

sekarang dan variasi tumbuhan masa lalu.  

Tahap analisis artefak terdiri dari tahap identifikasi, tahap perekaman dan tahap 

pengolahan (Puslitarkenas 2008, 39). Untuk mengetahui dimensi bentuk, ruang dan waktu dari 

artefak, maka dua tipe analisis diterapkan dalam penelitian ini; analisis khusus yang 

menitikberatkan pada ciri-ciri fisik artefak dan analisis kontekstual yang berkaitan dengan 

hubungan antardata arkeologi. Analisis kontekstual juga dilakukan untuk mengetahui fungsi 

artefak di masa lalu, dengan mengamatai hubungan artefak dengan temuan serta baik artfeak, 

ekofak dan fitur (Puslitarkenas 2008, 40).  

 

Hasil dan Pembahasan 

Alasan pembukaan Kotak S26B6 adalah kecurigaan adanya kubur rangka manusia di 

bawah batu diorite (batu dimpa?) yang muncul di permukaan tanah. Kotak ini dibuka hingga 

kedalaman 135 cm atau spit 13, namun tidak di semua kwadran. Kwadran Tenggara (TG) dan 

Barat Laut (BL) dibuka hingga spit 8 karena kondisi tanah semakin keras dan tidak ada tanda-

tanda lapisan budaya. Kwadran Timur Laut (TL) dibuka hingga spit 12 dan kwadran Barat 

Daya (BD) hingga spit 13. Tujuan dilanjutkannya memperdalam kwadran TL dam BD 

meskipun minimnya temuan adalah untuk mengejar fitur lubang yang terdapat dinding kotak, 

khususnya di kwadran BD yang terletak di bawah batu dimpa. Temuan di Kotak S26B6 berupa 

fragmen gerabah dan fragmen keramik.  



Kotak S20B1 berada di sebelah barat 

Kotak T1S20 yang telah dibuka di tahun 

2018. Kotak ini dibuka untuk mendapatkan 

data tambahan untuk mendukung hasil 

temuan yang melimpah di Kotak T1S20. 

Kotak S20B1 dibuka hingga kedalaman 85 

cm (spit 8) dengan hasil temuan berupa 

fragmen rangka manusia yang berasosiasi 

dengan fitur arang, dan fragmen gerabah 

terkonsentrasi (Gambar 2). Selain itu 

ditemukan juga fragmen keramik, fragmen 

tulang hewan (equus scapula) dan gigi hewan 

(equus molar). Fragmen rangka manusia 

berupa bagian tengkorak lengkap dengan rahang dan gigi dengan kondisi sangat rapuh, yang 

kemudian diberi label Rangka 1 (R.1). Bercak arang ditemukan hampir di semua spit, mulai 

dari spit 2 sampai 8.  

Kotak T1S20 dibuka dan diperdalam lagi pada kwadran BL dan TL. Alasan menggali 

kotak ini yaitu mendapatkan data di bawah batu dimpa yang kemungkinan sebagai penanda 

kubur. Perlu ada penyesuaian spit yang dibuat pada tahun 2018 untuk memudahkan 

pengukuran. String level dinaikkan 20 cm menyesuaikan kotak S20B1 yang baru dibuka, 

sehingga pada kwadran BL dan TL yang memiliki kedalaman 65 cm (spit 6) diubah menjadi 

spit 8 dengan kedalaman 85 dari string level yang baru.  

Kotak T1S20 kwadran BL dan TL dibuka hingga kedalaman 135 cm atau spit 13 

sehingga kedalamannya sama dengan kwadran TG dan BD yang telah dibuka tahun 2018. Pada 

kwadaran BL ditemukan 

cranium atas (tengkorak)-

keletakannya tepat di bawah 

batu dimpa jika dihubungkan 

dengan konteks tersebut. 

Cranium ini belum terlihat 

secara keseluruhan karena 

sudah bersentuhan dengan level 

spit 13, kondisinya masih bagus 

dan pecah mengikuti garis 

Gambar 2. Rangka dan temuan lainnya di akhir spit 8, Kotak 

S20B1 

Sumber: Dok. Balai Arkeologi Bali 2019 

Gambar 3. Cranium (tengkorak) yang berasosiasi dengan temuan lainnya di 

akhir spit 13 Kotak T1S20 

Sumber: Dok. Balai Arkeologi Bali 2019 



suturanya. Keberadaan cranium membuktikan bahwa batu dimpa difungsikan sebagai penanda 

kubur. Temuan lainnya yaitu batu-batu andesit di beberapa tempat yang kemungkinan 

merupakan tatap dan landas untuk pembuatan gerabah, atau sebagai sarana alat untuk 

menghaluskan (polish) bagian luar gerabah. Batu kerakal lainnya terdapat di sebelah selatan 

cranium membentuk satu fitur yang kemungkinan memiliki hubungan dengan keberadaan 

cranium tersebut. Batu-batu ini tidak diangkat agar dapat difoto dengan konteks rangkanya 

(Gambar 3). Temuan lainnya berupa benda logam yang bentuknya menyerupai cincin, serpih 

chert, fragmen gerabah, fragmen keramik, dan arang.  

Temuan fragmen gerabah mendominasi temuan lepas di semua kotak ekskavasi. 

Fragmen keramik tidak terlalu banyak ditemukan. Adapun perbandingan jumlah temuan 

fragmen gerabah dan keramik dapat dilihat dalam diagram berikut:  

 

 

 

Tujuh paket sampel arang saat ini sudah tiba di Laboratorium Waikato, New Zealand. 

Saat ini sedang dalam proses analisis. Hasil analisis diharapkan selesai di minggu ketiga bulan 

Oktober. Keterlambatan ini disebabkan karena sulitnya proses pengiriman sampel berupa arang 

ke luar negeri yang banyak menemui hambatan.  

Analisis fitolit pada penelitian Situs Dorompana diklasifikasi menjadi 4 kategori yaitu 

kelompok Poaceae yang merupakan rerumputan, pohon/semak/herba/Poaceae 

(tree/shrub/herb/Poaceae), kelompok pohon/semak/herba (tree/shrub/herb) dan palem. 

Beberapa bentuk fitolit belum dapat dilakukan identifikasi karena terdapat kerusakan bentuk 

temuan dan kurangnya referensi yang merujuk pada morfologi fitolit serupa. 

Tren fitolit dari sampel T1S20 I hingga T1S20 III menunjukkan bentuk tree/shrub/herb 

namun pada sampel T1S20 IV yaitu pada kedalaman 125cm menunjukkan tren Poaceae 

meningkat relatif banyak. Selain itu juga ditemukan jenis palem dengan bentuk globular 

echinate pada layer tersebut. Pada sampel S20B1 I hingga III menunjukkan temuan fitolit jenis 

S20B1

S26B6

T1S20

Sebaran Temuan Fragmen 
Gerabah

S20B1 S26B6 T1S20

S20B1
58%

S26B6
29%

T1S20
13%

Sebaran Temuan Fragmen 
keramik

S20B1 S26B6 T1S20

Diagram 1. Sebaran temuan fragmen gerabah dan keramik di 

Kotak S20B1, S26B6 dan T1S20 



tree/shrub/herb/Poaceae relatif banyak dan tren Poaceae terus meningkat hingga kedalaman 

70 cm. Temuan arkeologis pada kotak S20B1 dan T1S20 menunjukkan situs penguburan yang 

ditandai dengan temuan gerabah bekal kubur sehingga kemungkinan besar tanahnya telah 

teraduk. 

Temuan fitolit Poaceae kemudian ditemukan secara signifikan pada layer bawah kotak 

T1S20 (pada kedalaman 125 cm) dan S20B1 (pada kedalaman 70 cm) yang memiliki layer 

sama dengan temuan rangka dan bekal kubur gerabah. Jenis fitolit tersebut pada umumnya 

ditemukan pada tumbuhan rumput-rumputan atau semak belukar seperti Pooideae dan 

Panicoideae. Kondisi tersebut menunjukkan lingkungan vegetasi pada layer yang satu konteks 

dengan temuan rangka dan bekal kubur merupakan lingkungan yang banyak ditumbuhi 

rerumputan daripada pepohonan luruh daun.  

Pada layer I dan II kotak S26B6 pada kedalaman 15 cm dan 35 cm ditemukan fitolit 

palem dengan bentuk globular echinate. Pada layer terakhir tidak ditemukan fitolit ataupun 

tinggalan arkeologi. Globular echinate memiliki morfologi bulat dengan duri disekelilingnya. 

Bentuk tersebut mengindikasikan bentuk fitolit dari palem-paleman (Piperno 1988:21). Hingga 

saat ini temuan palem yang ada di Situs Dorompana merujuk pada famili Arecaceae yaitu aren 

(Arenga Pinnata), lontar (Borassus Flabellifer) dan kelapa (Cocos Nucifera). Tumbuhan-

tumbuhan tersebut terletak ±50 meter dari Situs Dorompana menuju aliran sungai.  

 

Kesimpulan 

Berbicara masalah kronologi Situs Doro Mpana tidak bisa dilepaskan dari aspek 

kesejarahan Kesultanan Dompu. Sebelum sistem kerajaan dan kesultanan muncul, dahulu kala 

disebutkan bahwa masyarakat Dompu hidup berkelompok-kelompok dan masing-masing 

menghuni lahan pertanian sebagai tanah garapan. Kelompok ini dipimpin oleh para Ncuhi yang 

terdiri atas 8 Kelompok yakni: Ncuhi Tonda, Ncuhi Soro Bawa, Ncuhi Hu’u/Iro Aro, Ncuhi 

Daha, Ncuhi Puma, Ncuhi Teri, Ncuhi Rumu/Tahira, dan Ncuhi Temba. Kedelapan kelompok 

ini kemudian membuat aliansi kerajaan menjadi satu yakni Kerajaan Dompu, di bawah 

pimpinan Sang Kula atau Sangaji Dana Dompu yang pertama.  

Berita mengenai Kerajaan Dompu selanjutnya didapatkan dari Kakawin Nāgarākĕrtāga 

dari tahun 1365 M. Kemudian dalam Pararaton disebutkan bahwa Patih Gajah Mada tidak 

akan amukti palapa sebelum ia dapat menundukkan Nusāntara, yaitu Gurun, Seran, 

Tanjuŋpura, Haru, Pahaŋ, Dompo, Bali, Sunda, Palembaŋ, dan Tumasik (Poesponegoro and 

Notosusanto 1993, 434). Hal ini menunjukkan bahwa nama Dompu (Dompo) sebagai sebuah 

kerajaan, pada masa Majapahit telah dikenal dan diperhitungkan. Berdasarkan catatan dan 



didukung oleh cerita tua-tua, Kerajaan Majapahit pernah melakukan penyerangan ke Dompo 

sebanyak dua kali. Serangan pertama yakni pada tahun 1340 dengan kalahnya pasukan 

Majapahit. Serangan kedua yaitu pada tahun 1357, yang berakhir dengan kalah dan takhluknya 

Kerajaan Dompo di bawah panji-panji Kerajaan Majapahit (Saleh 1985, 15). Beberapa catatan 

tertulis dan lisan tersebut tentunya sangat penting dalam mengungkap kronologi Situs Doro 

Mpana sebagai bagian dari Kerajaan/Kesultanan Dompu sebelum hasil analisis carbondating 

terhadap sampel arang hasil ekskavasi bisa didapatkan.  

Hasil dari pembahasan analisis fitolit Situs Dorompana memberikan gambaran bahwa 

lingkungan vegetasi Situs Dorompana pada kedalaman ±10-75 cm memiliki kondisi 

lingkungan terbuka dengan variasi tumbuhan pohon berkayu dan luruh daun. Hal tersebut juga 

dapat dilihat pada kondisi lingkungan vegetasi Situs Dorompana sekarang yang berupa lahan 

terbuka dan ditanami pohon berkayu seperti jati (Tectona Grandis sp.), lontar (Arenga 

Pinnata), kelapa (Cocos Nucifera), duwet (Syzygium Cumini), kapuk/randu (Ceiba Pentandra). 

Sehingga tidak ada perbedaan signifikan antara lingkungan vegetasi sekarang dan lingkungan 

vegetasi masa lalu pada kedalaman ±10-75 cm. Namun, terjadi perubahan lingkungan vegetasi 

yang ditumbuhi pohon berkayu dan luruh daun menjadi lingkungan vegetasi yang ditumbuhi 

semak serta rerumputan. Hal tersebut ditunjukkan dengan temuan fitolit yang merupakan 

kelompok Poaceae pada kedalaman ±75-125 cm. Kelompok fitolit tersebut ditemukan pada 

layer yang memiliki konteks dengan temuan rangka dan bekal kubur gerabah pada kotak S20B1 

dan T1S20. Terdapat kemungkinan bahwa pada masa penguburan tersebut, kondisi lingkungan 

vegetasi merupakan lingkungan sabana terbuka dengan rerumputan yang mampu hidup di 

kondisi kering.  

Ritual penguburan yang dilakukan di Situs Doro Mpana memanfaatkan sumber daya 

alam yang ada di sekitarnya yakni penggunaan batu dimpa. Batu dimpa atau ‘batu timpa’ 

merupakan batu penanda kubur. Sebelum penelitian arkeologi dilakukan, masyarakat 

menemukan banyak batu dimpa yang merupakan idikator adanya kubur rangka manusia. 

Dalam dua tahap penelitian telah ditemukan satu buah batu dimpa yang bersosiasi dengan 

rangka manusia. Batu dimpa tersebut secara megaskopis menunjukkan ciri-ciri batuan diorite 

yang sumbernya ditemukan sekitar 100 meter dari situs. Saat ini lokasi sumber batu diorite 

tersebut dimanfaatkan sebagai sarang wallet oleh warga.  

Situs Doro Mpana menyimpan masih banyak data yang semakin menarik untuk 

diungkap. Data tersebut akan sangat berguna dalam merekonstruksi sejarah Dompu. Oleh 

sebab itu, penelitian ini perlu dilanjutkan kembali untuk melengkapi data sebelumnya.  
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Abstrak: 

Laporan penemuan fosil oleh penduduk di Atambua dan aktifitas jual beli fosil 

menjadi salah satu latar belakang penelitian ini dilakukan. Selain itu, Kondisi 

lingkungan di Atambua saat ini. Atambua merupakan cekungan yang memiliki 

sejarah panjang dalam konteks hunian dengan sungai-sungai yang mengalir di 

dalamnya sebagai sumber kehidupan makhluk yang hidup didalamnya. Penelitian 

ini ingin menjawab permasalahan mengenai kondisi lingkungan purba dan 

potensinya sebagai situs arkeologi. Metode penelitian dengan melakukan survei, 

observasi, dan analisis polen, serta pertanggalan U-Series. Tujuan penelitian ini 

selain untuk mengungkap kondisi masa lalu dan potensi Atambua sebagai situs 

arkeologi, diharapkan dapat mengisi data mengenai kajian arkeologi dalam 

mengungkap sejarah migrasi fauna dan manusia prasejarah awal di pulau Timor 

dan  kehidupan manusia pada masa pleistosen khususnya di wilayah wallacea. Hasil 

penelitian ini, pertama kondisi lingkungan di cekungan Atambua merupakan 

endapan fluviatil berumur pleistosen yang berupa kerakal, kerikil dan lempung 

yang ada di dalamnya. Kerakal di Cekungan Atambua berpotensi menjadi bahan 

artefak karena banyak kerakal yang memiliki sifat pecah koncoidal yang cocok 

untuk dijadikan alat batu seperti rijang, jasper dan basalt. Hasil survei dan observasi 

di wilayah Atambua menemukan fosil dan artefak lithic dalam jumlah yang tidak 

sedikit. Analisis pertanggalan dan polen untuk mendukung mengenai kondisi 

lingkungan purba dan kronologinya masih dalam proses di laboratorium.  

 

Kata Kunci: Fauna Purba, Lingkungan masa lalu, wallacea, Atambua. 

I. PENDAHULUAN  

2.1. Latar Belakang  

Penelitian mengenai penyebaran fauna di wilayah timur kepulauan 

Indonesia pada kala Pleistosen menarik dilakukan karena adanya batas alam berupa 

laut dalam (garis  Wallacea) yang memisahkan daratan utama Sunda dan Sahul 

dengan wilayah Kepulauan Wallacea, dan berpengaruh pada  penyebaran fauna 



serta menjadi salah satu indikasi terkait dengan penyebaran manusia (Bergh, 2001: 

386).  

 Penemuan fosil Stegodon di Pulau Timor pada penelitian survei yang 

dilakukan oleh Balai Arkeologi Bali (Bagus, 2018), menambah data mengenai 

penyebaran fauna Proboscidae ini pada Kala Pleistosen. Penemuan fosil Stegodon 

yang merupakan fauna darat berasal dari Asia daratan menjadi penting untuk diteliti 

lebih lanjut, karena keberadaan fauna ini tidak terlepas dari lingkungan pada kala 

Pleistosen yang juga merupakan ekosistem yang dibutuhkan oleh manusia untuk 

hidup.  

 Pada transisi Kala Pleistosen awal ke Pleistosen tengah (0.8 juta tahun lalu) 

terbentuknya savana di Paparan Sunda dan adanya koridor dari daratan Asia menuju 

ke Jawa, memungkinkan migrasi fauna dan juga manusia (Bergh, 2001, 385). 

Stegodon sebagai salah satu fauna darat, dan bukan fauna endemik di wilayah 

Wallacea, menjadi indikasi adanya penyebaran fauna tersebut ke wilayah timur 

garis Wallacea, terlepas dari rute yang dilalui, semua rute membutuhkan 

kemampuan untuk menyebrangi lautan (Gambar 1.1).    

 

Gambar 1.1. Garis Wallacea dan Lydekker Line yang membedakan fauna di wilayah kepulauan 

Wallacea dengan Paparan Sunda dan Paparan Sahul 

Sumber: Kealey, 2015 (Dok Pribadi) 

 



 Fosil Stegodon yang ditemukan langsung berasosiasi dengan Homo Erectus 

di wilayah timur Indonesia, yaitu Homo floresiensis yang ditemukan di Situs Liang 

Bua (Jatmiko, 2014: 74; Sutikna, 2016). Stegodon di Situs Liang Bua ditemukan 

berkonteks dengan abu pembakaran dan artefak lithic, dengan jumlah yang cukup 

signifikan mencapai 60 individu, dan sebagian besar Stegodon masih berusia muda 

(Jatmiko, 2014: 70). Konteks pertanggalan pada lapisan ditemukannya Stegodon 

berkisar hingga 10.000 hingga 95.000 BP. Morwood, et al, 2002 dalam Jatmiko, 

2014: 76) dan telah dianalisis ulang dan direvisi pertanggalan lapisan ditemukannya 

fosil Homo floresiensis  menjadi 60.000 hingga 100.000 ribu tahun yang lalu 

(Sutikna, et al, 2016).  

 Selain itu temuan fosil Stegodon juga ditemukan di cekungan Soa, Flores di 

situs Matamenge, Kobatuwa, Boa Lesa, Lembah Menge, Wolosege, Ola Bula, 

Sagala, Dozu Dhalu, Kampung Lama Ola Bula, Kopowatu yang kesemuanya 

menemukan fosil Stegodon  (Jatmiko, 2010: 51-61). Di situs Matamenge dan 

Wolosege ditemukan alat batu yang berumur antara 1 juta sampai 650 ribu tahun 

yang lalu (Bellwood, 2017: 65) dan dari fission track dating oleh Sondaar 1994, 

berkisar 0.8 sampai dengan 0,7 juta tahun lalu (dalam Bergh, 2001: 397)  

 Hasil penelitian terbaru dari survei tinggalan arkeologi di Belu tahun 2018 

oleh Balai Arkeologi Bali menemukan satu fosil gading Stegodon di DAS Sadi, 

Desa Sadi, yang menambah data fosil Stegodon di Atambua (Gambar 1.2 dan 1.3) 

(Bagus, 2018). Penemuan fosil sebelumnya di wilayah ini pada tahun 1964 oleh 

Verhoeven yang menemukan fosil Stegodon di Atambua, D.A. Hooijer, pada tahun 

1972 menemukan fosil Stegodon trigonochepalus florensis  di Sadilaun, Makerek 

dan Fatbesi, Atambua. Sartono, menemukan fosil Stegodon timorensis di Wehalek, 

Sadi, Sadilaun, Mota Oe pada tahun 1969 dan 1978) (dalam Hardjasasmita, 1982: 

524;526).  

  



Gambar 1.2. Fosil gading Stegodon yang 

ditemukan di DAS Sadi  Tahun 2018 

Sumber: Balai Arkeologi Bali 

 

Gambar 1.3. Daerah Aliran Sungai Sadi di 

Desa Sadi, lokasi ditemukannya Fosil  gading 

Stegodon 

Sumber: Balai Arkeologi Bali 

 

 Salah satu fosil Stegodon yang ditemukan di Atambua di wilayah DAS Sadi 

telah dilakukan analisis pertanggalan dengan menggunakan uranium series dan 

menghasilkan umur 130.000 – 168.000 ribu tahun yang lalu (Louys, et al 2016: 6). 

Hasil pertanggalan ini menarik untuk dicermati, karena dibandingkan dengan fosil 

Stegodon yang ditemukan di cekungan Soa yang berasal dari Pleistosen tengah, dan 

juga Liang Bua dari Pleistosen akhir, Stegodon di Atambua berada di antaranya, 

dan merupakan data baru dalam hal persebaran fauna ini di wilayah wallacea 

khususnya Pulau Timor.  

 Selain penemuan fosil dari hasil penelitian terdahulu, pada Bulan Desember 

2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu melaporkan keberadaan 

fosil Stegodon yang ditemukan oleh masyarakat berupa gigi dan gading Stegodon 

(gambar 1.4 dan 1.5). Adanya fosil Stegodon di Atambua membuat penelitian 

mengenai lingkungan purba juga penting untuk diteliti dengan tujuan melihat 

ekosistem yang ada  pada masa itu dan juga kemungkinan adanya bukti manusia 

pada masa yang sama.  

 

 

Gambar 1.4. Fosil Gigi Stegodon yang 

ditemukan oleh Penduduk (Laporan dari 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Belu pada Bulan Desember 2018) 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Belu 

 

 
 

Gambar 1.5. Fosil Gading Stegodon yang 

ditemukan oleh Penduduk (Laporan dari 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Belu pada Bulan Desember 2018) 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Belu 

 

 

  



 Terkait penelitian yang akan dilakukan di Atambua, penemuan fosil di DAS 

Sadi menjadi salah satu petunjuk dan pintu masuk untuk melihat potensi keberadaan 

manusia dan lingkungan masa lalu di Atambua, sebagai ekosistem Stegodon dan 

juga kemungkinan sebagai ekosistem manusia. Fosil Stegodon di DAS Sadi 

meskipun ditemukan dipermukaan tanah dapat memberikan informasi yang sangat 

penting mengenai lokasi penemuan fosil-fosil di DAS Sadi secara lebih spesifik. 

Hal ini penting sebagai dasar dalam penelitian untuk melihat sejarah geologi di 

wilayah tersebut, dan juga konteks secara geologi pada wilayah temuan fosil 

tersebut. Beberapa fosil yang sudah ditemukan sebelumnya, dan bahkan sudah ada 

yang didating (Louys, et al 2006), namun belum membahas lebih mendalam dari 

sudut pandang kondisi dan sejarah geologi situs.   

 Penemuan artefak lithic juga menjadi hal yang penting karena artefak lithic 

merupakan artefak yang paling banyak ditemukan dari masa Pleistosen. Artefak 

lithic menjadi salah satu  hal penting untuk melihat perkembangan manusia baik 

secara teknologi atau perkembangan tingkah laku pada masa Pleistosen (Allen, 

1991). Survei yang dilakukan oleh Balar Bali 2018, juga menemukan beberapa 

artefak lithic di permukaan DAS Sadi, meskipun identifikasi artefak lithic tersebut 

perlu diperdalam. Hal ini menjadi salah satu indikasi penting untuk kembali 

melakukan survei yang lebih intensif dan ekskavasi untuk melihat kemungkinan 

ditemukannya artefak lithic yang mungkin berasosiasi dengan Stegodon. 

 Penelitian kali ini untuk menjawab permasalahan mengenai bagaimana 

lingkungan purba di Atambua dan bagaimana potensinya sebagai salah satu wilayah 

yang mengandung informasi mengenai kehidupan manusia pada masa awal 

kedatangannya di Pulau Timor beserta lingkungannya.  

 

1.2. Kerangka Pikir 

 Sejauh ini teori tentang persebaran manusia modern, menyatakan bahwa 

manusia modern (Homo Sapiens) berasal dari benua Afrika dan menyebar ke 

seluruh dunia (Hertler, Christine et al, 2015: 15; Groves, Colin, 2015: 18; Hiscock, 

Peter, 2015: 37) hingga menghuni benua Australia pada 50.000-60.000 tahun yang 

lalu (Hiscock, 2015: 59). Jalur yang dilewati merupakan wilayah Indonesia, namun 

di wilayah Indonesia belum ditemukan manusia modern yang berumur lebih tua 



dari itu, Penemuan yang cukup tua berupa manusia Homo floresiensis yang hidup 

pada masa 60.000 s/d 100.000 tahun yang lalu (Sutikna, et al, 2016) 

 Di Asia Tenggara kepulauan telah ditemukan bukti tertua temuan rangka 

manusia modern seperti di Situs gua Niah dengan rangka yang berumur 45-39 ribu 

(Semah, dan Marie Semah, 2015, 52). Situs Tabon (Pulau Luzon, Phillipina) 

menemukan fossil Homo Sapiens dengan umur paling tua 58.000  (Detroit, et al, 

2004: 710).  Di Indonesia, situs hunian  gua dari masa Pleistosen salah satunya 

berada di kawasan Karst Gunung Sewu. Hunian tertua di  Song Terus merupakan 

situs hunian manusia sejak 180.000 BP, selain itu terdapat Situs Song Keplek yang 

dihuni sejak  24.000 hingga 800 BP, dan Gua Braholo 33.000 BP hingga 3.000 BP 

(Simanjuntak, 2004, 18; 25).  

 Masih langkanya penemuan fosil Homo Sapiens dari masa Pleistosen baik 

Pleistosen tengah maupun Pleistosen akhir untuk menyambung narasi mengenai 

penyebaran manusia hingga ke Benua Australia, maka penting sekali melakukan 

penelitian yang berkolabroasi dengan ilmu geologi, yang memiliki metode lebih 

spesifik dalam menentukan sejarah geologi suatu wilayah dan wilayah yang 

berpotensi memiliki lapisan budaya dari Masa Pleistosen, selain juga dengan 

menggunakan metode pertanggalan yang ada dalam ilmu arkeologi.  

 Pemanfaatan ilmu geologi dan geomorphology dalam menjelaskan kondisi 

lingkungan pada masa Pleistosen telah dikemukakan oleh Butzer yang membahas 

mengenai pembentukan suatu situs dan juga transportasi artefak akibat faktor alam 

(Butzer, 1971: 227). Selanjutnya Butzer memperkenalkan istilah geoarchaeology 

yang pada dasarnya merupakan pendekatan yang digunakan dalam arkeologi untuk 

intepretasi  mengenai lingkungan masa lalu terkait modifikasi landskap oleh 

manusia, pembentukan situs dan konteks stratigrafi (Butzer, 1982).  

 Hooijer (1982) (dalam Allen, 1991:247) berpendapat bahwa  Stegodon di 

Sulawesi dan Timor berasal dari masa Pleistosen bawah, namun adanya 

pertanggalan uranium series yang dilakukan oleh Louys, et al (2016) terhadap salah 

satu fosil dari Atambua yang menghasilkan umur 135.000 BP, menunjukkan masa 

yang lebih muda dari perkiraan Hooijer, dan hal ini sejalan dengan pendapat 

Sondaar mengenai fauna di Sulawesi dan Timor merupakan Fauna dari Pleistosen 

tengah bahkan Pleistosen akhir (Allen, 1991: 247). Hal ini menjadi salah satu 



indikasi yang lebih luas mengenai kemungkinan wilayah Atambua merupakan 

wilayah yang dahulu menjadi salah satu hunian baik Homo Sapien maupun Homo 

Erectus.  

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi lingkungan pada 

masa lalu  di wilayah Atambua dan melihat potensi wilayah ini sebagai situs 

arkeologi untuk mengungkap mengenai manusia awal dan alur migrasinya di 

wilayah wallacea.  

 Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada 

masyarakat mengenai nilai penting penemuan fosil fauna purba bagi ilmu 

pengetahuan dan pengembangannya bagi masyarakat. Potensi wilayah atambua 

sebagai wilayah yang mengandung fosil fauna purba dan potensinya sebagai situs 

arkeologi untuk mengungkap kehidupan manusia pada masa lalu sangat besar. Hal 

ini perlu didukung dengan penelitian yang lebih intensif dan hasil dari penelitian 

yang disosialisasikan pada masyarakat agar dapat mengetahui sejarah masa lalu 

wilayahnya yang ditinggali serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan 

masyarakat.      

  

II. METODE  

2.1. Lokasi Penelitian  

Penelitian dilakukan di empat titik observasi utama di empat desa, yaitu 

Desa Sadi, Desa Manleten, Desa Umaklaran dan Kelurahan Lidak. Seluruh wilayah 

yang diobservasi berada di dalam cekungan Atambua (Gambar 1.6). Observasi 

dilakukan di wilayah tebing yang mengalami longsor, dan juga di sepanjang DAS 

di desa-desa tersebut. 

 



 

Gambar 1.6. Lokasi penelitian dan titik pengamatan lapangan 

Sumber: Modifikasi Ananta Purwoarminta 2019 

 

2.2.  Metode Pengumpulan dan Analisis Data  

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan spasiotemporal berdasarkan 

keberadaan fosil, kondisi geologi, dan geomorfologi yang ada di daerah penelitian. 

Data yang dikumpulkan dari penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. 

Adapun data-data tersebut meliputi;  Data Primer  berupa sistem dan pola aliran 

sungai; stratigrafi; morfologi dan keberadaan fosil) Data sekunder: data dari 

penelitian sebelumnya; peta geologi; peta rupa bumi indonesia (topografi); curah 

hujan citra satelit (digital elevation model, Landsat, Google Earth); pola aliran 

sungai, topografi, dan morfologi. 

 Penentuan lokasi survei dilakukan dengan teknik random sampling 

berdasarkan lokasi penemuan fosil. Pada lokasi tersebut dilakukan pengamatan 

terkait dengan posisi/letak fosil, stratigrafi, dan proses alam yang bekerja pada 

wilayah tersebut. Sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah sampel endapan 

lempung untuk uji pollen dan sampel fosil molar setgodon untuk mengetahui umur 

absolute. Uji pollen dimaksudkan untuk mengahui kondisi spasialnya dan uji umur 

absolute untuk mengetahui rentang waktunya 

III. PEMBAHASAN 

3.1. Kondisi Lingkungan Atambua 

Luas cekungan Atambua adalah sekitar 20 x 20 km2 yang dikelilingi oleh 

pegunungan nonvulkanik di sisi-sisinya (gambar 1.7). Pola pengeringan menuju ke 

Sungai Mota 

Baukama 

Sungai Mota Talau 



baratdaya melalui Sungai Mota Talau. Ke arah timur  dibatasi oleh sesar Belu yang 

berarah utara-selatan dengan elevasi sampai 1500 m (gambar 1.8).  Bagian selatan 

dan barat laut cekungan dibatasi oleh perbukitan batuan tua yang diperkirakan 

berasal dari lempeng Australia. Bagian barat dan barat laut  dibatasi oleh perbuktian 

Formasi Bobonaro sedangkan bagian utara dibatasi oleh batuan ofiolit (Kaneko dkk, 

2007).  

Cekungan ini berisi batuan dari Formasi Noele yang dicirikan oleh 

batulempung laut berwarna biru  mengandung moluska laut (Rosidi dkk, 1981). 

Perubahan litologi lateral dan vertikal terjadi secara cepat. Batuan marin ini 

berumur N18-N22 atau Pliosen-Plistosen berdasarkan umur foraminiferanya. 

Formasi batuan ini kemudian tertutupi secara tidak selaras oleh batuan-batuan 

aluvial kuarter seperti konglomerat dan batupasir. 

 

Gambar 1.7. Cekungan Atambua dalam mode 3 dimensi peta Digital Elevation Model 

Sumber: Modifikasi Unggul Prasetyo. W. 2019  

 

 



 

 

 

Gambar 1.9. Perlapisan batuan di tebing sungai 

Mota Oe Desa Manleten 
Sumber: Balai Arkeologi Bali,  Modifikasi Ananta 

Purwoarminta 2019 

  
 

Secara umum jenis batuan di daerah penelitian tersusun oleh endapan 

fluviatil (pasir, kerikil, kerakal), konglomerat, batugamping, dan lempung (gambar 

1.9). Endapan fluviatil tersebut selanjutnya mengalami proses fluvial sehingga 

terbentuk morfologi yang berbukit dan bergelombang.  

Proses geomorfologi yang berkembang di wilayah Atambua adalah proses 

fluvial, denudasional dan struktural. Proses-proses ini dapat terjadi sejak kehidupan 

purba berlangsung. Berdasarkan pengamatan kondisi morfologi dan sungai, proses 

fluvial di wilayah penelitian termasuk dalam tingkat dewasa. Alur-alur sungai purba 

banyak ditemukan di wilayah Manlenten yang saat ini dimanfaatkan untuk lahan 

persawahan. 

Rentang elevasi di daerah penelitian adalah 300-400 mdpl dengan bagian 

terendah adalah lembah sungai. Elevasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar 

 

 

Gambar 24. Penampang Topografi Cekungan Atambua 

Sumber: Modifikasi Ananta Purwoarminta 2019 

A B 

Gambar 1.8 . Penampang Topografi Cekungan Atambua. 

Sumber: Modifikasi Ananta Purwoarminta 2019 



untuk menentukan ketinggian tempat di masa lampau yang perkembangannya 

dipengaruhi oleh proses pengikisan. 

Pola aliran sungai di wilayah penelitian adalah denritik dimana alur-alur 

sungai mengalir menuju sungai utama. Pola meandering sungai terdapat di semua 

wilayah yang disebabkan oleh adanya morfologi yang datar dan aliran air yang 

lambat. Beberapa wilayah banyak ditemukan adanya teras-teras sungai purba yang 

menunjukkan bahwa di wilayah tersebut pernah dialiri sungai.  

3.2. Hasil Survei Arkeologis 

Survei dilaksanakan di empat desa yaitu Desa Manleten, Desa Sadi dan 

Desa Umaklaran,  Desa Modemo serta Motaain. Selain itu juga di satu kelurahan 

yaitu kelurahan Lidak. Hasil temuan arkeologis survei dan testpit berupa fosil fauna 

dan artefak batu. Keseluruhan titik yang disurvei sebanyak 112 titik. 

Penelitian menyusuri DAS Motakaferu, lokasi paling banyak mengandung 

temuan fosil stegodon maupun kura kura. DAS Motakaferu terletak di Desa 

Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur. Sungai ini memiliki banyak cabang, dan di 

kanan kiri tepi sungai terdapat singkapan yang mengandung fosil ( gambar 1.10 dan 

1.11). Selain menemukan fosil yang sudah mengalami pembundaran, karena sudah 

tertransportasi akibat aliran sungai, juga ditemukan fosil yang terlihat belum 

mengalami proses transportasi dan kemungkinan berumur lebih muda, karena 

proses fosilisasi belum sepenuhnya terjadi seperti fosil tanduk kerbau (gambar 1.12)    

 

Gambar 1.10. DAS Mota kaferu, Desa 

Manleten 

Sumber: Balai Arkeologi Bali 2019 

 

 

Gambar 1.11. Fosil stegodon yang ditemukan 

di tepi DAS Mota Kaferu. 

Sumber: Balai Arkeologi Bali 2019 

 



 

Gambar 1.12. Fosil tanduk kerbau yang ditemukan di tepi DAS Mota Kaferu. 

Sumber: Balai Arkeologi Bali 2019 

 

 Selain DAS Motakaferu, lokasi lain yang banyak mengandung temuan fosil 

adalah di wilayah Sadi, atau pada penelitian sebelumnya disebut sebagai Sadilaun 

(Jatmiko, 2015). Di Desa Sadi terdapat satu buah sungai yang bernama Biaika. Di 

sepanjang sungai Biaika terdapat tebing yang terkikis dan di setiap musim 

penghujan banyak fosil yang tersingkap. Selain fosil, di tepi DAS Biaika banyak 

ditemukan artefak lithic yang berbahan rijang dan nampak jelas adanya 

pemangkasan, salah satunya adalah serut berpunggung ini (gambar 1.13) 

 

Gambar 1.13. Serut dari hasil survei di DAS 

Biaika, nampak bagian ventral. 

Sumber: Balai Arkeologi Bali 2019 

 

 

Gambar 1.14. Serut dari hasil survei di DAS 

Biaika, nampak bagian dorsal. 

Sumber: Balai Arkeologi Bali 2019 

3.3. Hasil  Test Pit 

 Test pit atau lubang uji ekskavasi dibuka ditiga tempat berbeda, pertama di 

perbukitan sekitar DAS Motaoe di Desa Manleten. Pembukaan test pit di wilayah 

Motaoe ini didasarkan pada pertimbangan penemuan beberapa batu inti dan sumber 

bahan artefak lithic di bukit ini. Selain itu untuk melihat kondisi stratigrafi 

dilingkungan sekitar Motaoe. Sistem yang digunakan dengan box system dengan 

ukuran 1 x 1 meter, dengan interval penggalian 10 cm (gambar 1.15 dan 1.16). Hasil 



test pit menemukan artefak lithic berbahan rijang dan beberapa batu inti dengan 

bekas penyerpihan (gambar 1.17 dan 1.18).  

 

 

Gambar 1.15. TP.1. Motaoe, Di Desa 

Manleten  

Sumber: Balai Arkeologi Bali 2019 

 

Gambar 1.16. Tenaga Lokal membantu 

pembukaan TP.1. 

Sumber: Balai Arkeologi Bali 2019 
  

 

Gambar 1.17. Serpih berbahan batu rijang 

dari Testpit 1. Motaoe, spit 5. 

Sumber: Balai Arkeologi Bali 

 

Gambar 1.18. Serpih berbahan batu rijang dari 

Testpit 1. Motaoe, spit 5. 

Sumber: Balai Arkeologi Bali 

 

 Lokasi Tespit kedua dibuka di Desa Sadi, yaitu di wilayah Raebia dan 

Biaika. Testpit di Raebia dilakukan di tebing bukit Raebia, dimana di tebing 

tersebut banyak ditemukan fosil dari longsoran tanah dari puncak bukit. Untuk 

melihat fosil yang masih terdeposit ditebing, dan melihat kondisi stratigrafi 

keletakan fosil tersebut, dibuka satu buah testpit dengan sistem step trench (gambar 

1.19 dan 1.20).  Hasil testpit berupa fosil karapas kura-kura dan fosil stegodon ( 

gambar 1.21 dan 1.22) 



 

Gambar 1.19. Lokasi pembukaan test pit di 

tebing Raebia 

Sumber: Balai Arkeologi Bali 2019 

 

Gambar 1.20. Pembukaan Testpit di Raebia 

dengan sistem step trench 

Sumber: Balai Arkeologi Bali 2019 

 

 

Gambar 1.21. Fosil kura-kura yang 

diperoleh dari pembukaan testpit di Wilayah 

Raebia. 

Sumber: Balai Arkeologi Bali 2019 

Gambar 1.22. Fosil stegodon yang ditemukan di 

wilayah Raebia. 

Sumber: Balai Arkeologi Bali 2019 

 

 Lokasi Testpit ketiga di tepi DAS Biaika, lokasi tersbut adalah lokasi 

ditemukan satu buah molar stegodon yang sebagian masih tertanam (gambar 1.25 

dan 1.26), sehingga dilakukan pembukaan testpit, untuk melihat sedimen dan 

stratigrafi keletakan fosil tersebut di tebing sisi DAS Biaika. Sistem yang digunakan 

dengan step trench (1.23 dan 1.24). 



 

Gambar 1.23. Lokasi pembukaan test pit di tebing 

DAS Biaika 

Sumber: Balai Arkeologi Bali 2019 

 

Gambar 1.24. Pembukaan Testpit di 

Biaika dengan sistem step trench 
Sumber: Balai Arkeologi Bali 2019 

  

 

 

Gambar 1.25. Test pit di lokasi penemuan 

molar stegodon yang ditemukan di tebing 

ditepi sungai Biaika. 

Sumber: Balai Arkeologi Bali 2019 

 

 

Gambar 1.26. Molar stegodon yang ditemukan 

di dalam testpit tepi sungai Biaika. 

Sumber: Balai Arkeologi Bali 2019 

 

3.4. Potensi Penelitian Prasejarah di Atambua 

 Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan telah 

diuraikan diatas, wilayah Atambua berpotensi sebagai wilayah yang mengandung 

situs arkeologi. Penelitian awal yang masih bersifat eksplorasi ini telah memberikan 

gambaran lingkungan masa lalu dan juga menemukan sejumlah artefak yang terkait 

dengan aktifitas manusia pada masa lalu. Fauna purba yang ditemukan di Atambua 

khususnya berupa stegodon merupakan fauna yang berasal dari Paparan Sunda dan 

menyebrangi lautan di wilayah wallacea sehingga dapat hidup di Pulau Timor.  

 Kemampuan stegodon berenang dan menyebar ke wilayah kepulauan di 

wallacea pada masa glasiasi merupakan indikasi bahwa pada masa tersebut tidak 

menutup kemungkinan manusia juga bermigrasi melalui jalur yang sama. Seperti 



yang telah diungkap di sub bab sebelumnya bahwa teori mengenai persebaran 

manusia saat ini, Sahul merupakan benua terakhir yang dihuni, dan penghunian 

sahul membutuhkan jalur melalui wilayah wallacea, dan Pulau Timor menjadi salah 

satu pulau yang dihuni sebelum akhirnya ke wilayah Sahul.  

 Kondisi lingkungan pada masa lalu di wilayah atambua dengan adanya 

sumber air dan flora fauna yang beragam, membuat wilayah ini dapat dihuni oleh 

manusia, dan manusia dapat memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia untuk 

bertahan hidup. Penelitian lanjutan di wilayah Atambua, dapat mengarah pada 

keberadaan wilayah dengan bentukan geologi berupa karst, yang mengandung gua 

alam, sebagai hunian awal manusia dan melihat jejak kehidupan masa lalu.  

 

IV. KESIMPULAN 

4.1. Kesimpulan 

Penelitian di Atambua yang telah dilaksanakan telah menghasilkan data 

berupa artefak, ekofak dan kondisi lingkungan pada masa lalu. Kondisi lingkungan 

secara umum berupa rawa dan estuarin yang sesuai dengan habitat flora dan fauna 

purba juga manusia. Sumberdaya alam pada lingkungan ini tersedia untuk 

menunjang kehidupan fauna purba seperti stegodon dan kura-kura besar, yang saat 

ini banyak ditemukan fosilnya. Bahan batuan yang terdapat di wilayah ini 

menyediakan bahan sebagai alat batu untuk menunjang kehidupan manusia.  

Artefak lithic yang ditemukan belum memiliki konteks jelas dengan fosil 

fauna, namun berdasarkan teknologi pembuatan artefak menunjukkan artefak ini 

berasal dari masa awal kedatangan manusia. Wilayah cekungan atambua dan 

wilayah sekitarnya perlu diteliti lebih jauh, lebih khusus di wilayah karst dengan 

potensi gua hunian yang juga terdapat di sekitar Atambua, untuk mendapatkan lebih 

banyak situs dan data arkeologi terkati dengan kehidupan manusia di wilayah ini.  
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MAKALAH SEMINAR HASIL 

PENELITIAN PERANAN PELABUHAN KUNO DI FLORES TIMUR 

DALAM JALUR PERDAGANGAN NUSANTARA PADA MASA 

KOLONIAL 

I Wayan Sumerata dan Tim 

Balar Bali 

PENDAHULUAN 

Berkaitan dengan studi sejarah maritim, keberadaan pelabuhan, benteng, dan 

perdagangan merupakan aspek-aspek yang sangat penting untuk diketahui. Laut sebagai 

penghubung tidak akan berjalan baik tanpa adanya pelabuhan-pelabuhan yang dibangun di 

wilayah Nusantara. Pelabuhan ini dapat berfungsi sebagai sarana untuk mendarat, transaksi 

dagang (pasar), dan pemenuhan bahan-bahan untuk pelayaran jarak jauh, seperti air bersih dan 

bahan makanan. Kota pelabuhan, baik yang kecil maupun besar merupakan titik simpul 

perdagangan laut dan tempat berlabuhnya kapal-kapal dagang, baik lokal maupun asing. Hal ini 

berarti kota pelabuhan merupakan ‘market place’ yang memiliki berbagai fungsi (Pradjoko dan 

Bambang Budi Utomo, 2013:10). 

Kota-kota pelabuhan ini umumnya memiliki pelabuhan dan benteng yang merupakan 

tempat berlabuhnya kapal-kapal dagang, karena pada masa lalu laut menjadi salah satu jalur 

perhubungan utama. Pada masa kolonial benteng merupakan representasi dari penguasa, 

beberapa ada yang dilengkapi dengan bangunan keagamaan, dan bangunan-bangunan publik 

lain, seperti gudang, pabean, dan pasar (Blusse, 2013: 4). Sebagian benteng-benteng kuno yang 

didirikan pada masa kolonial dekat dengan pelabuhan berfungsi sebagai pengamanan dan 

pemantauan di sekitar pelabuhan. Pelabuhan menjadi sarana paling penting untuk 

menghubungkan antar pulau maupun antarnegara. Pelabuhan merupakan salah satu rantai 

perdagangan yang sangat penting dari seluruh proses perdagangan, baik itu perdagangan 

antarpulau maupun internasional. Sebagai titik temu antar transportasi darat dan laut, peranan 

pelabuhan menjadi sangat vital dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, terutama daerah 

hinterlandnya menjadi tempat perpindahan barang dan manusia dalam jumlah banyak. Sebagai 

bagian dari sistem transportasi, pelabuhan memegang peranan penting dalam perekonomian. 

Untuk itu perlu diketahui peranan pelabuhan, dalam hal ini adalah pelabuhan kuno pada masa 



kolonial. Adanya pelabuhan pada masa lalu menyebabkan munculnya jalur-jalur pelayaran baru 

di Nusantara.  

Saat ini masih banyak pelabuhan-pelabuhan kuno tersebar di wilayah Nusantara, baik 

yang masih berfungsi maupun yang tinggal bekas-bekasnya saja. Salah satu wilayah di 

Nusantara yang memiliki pelabuhan kuno adalah Kabupaten Flores Timur. Secara geografis 

wilayah Kabupaten Flores Timur terdiri atas beberapa pulau besar antara lain bagian timur Pulau 

Flores, Adonara, dan Solor. Setidaknya terdapat tiga pelabuhan kuno yang selanjutnya menjadi 

objek penelitian ini, yaitu Pelabuhan Larantuka di Pulau Flores bagian timur, Pelabuhan 

Lohayong di Pulau Solor, dan Pelabuhan Adonara di Pulau Adonara (Pradjoko dan Budi Utomo, 

2013). Secara lokasional ketiga pelabuhan ini terletak di tiga pulau yang berbeda. Beranjak dari 

tiga pelabuhan tersebut, kemudian dilakukan pelacakan pelabuhan-pelabuhan kuno lain yang 

kemungkinan menjadi bagian dari jalur perhubungan laut di wilayah Flores Timur pada masa 

kolonial.  

Pemilihan lokasi penelitian di Wilayah Flores Timur karena wilayah ini memiliki 

komoditas yang sangat penting. Beberapa berita asing seperti Suma Oriental, bahkan dalam 

Kakawin Negara Kertagama telah menyebut wilayah Flores Timur dan sekitarnya. Hal ini 

mengindikasikan bahwa wilayah Flores Timur memiliki signifikansi tersendiri dalam sejarah 

masa lalu. Sumber-sumber tertulis tersebut memberikan juga indikasi adanya aktivitas 

perdagangan terhadap beberapa komoditas yang bernilai tinggi  (Meilink –Roelofsz, 2016: 71, 

152,187; Barnes, 1995:497; Donkin, 2003:18) Keberadaan pelabuhan kuno yang dibangun oleh 

bangsa-bangsa Eropa juga memberikan petunjuk bahwa wilayah Flores Timur tetap memiliki 

peran yang penting hingga masa-masa selanjutnya (Prdjoko dan Bambang Budi Utomo, 2013:10; 

Anwar, 2004:6) Sampai saat ini belum diketahui bagainmana peranan pelabuhan-pelabuhan kuno 

yang terdapat di Flores Timur apakah pelabuhan ini berperan sebagai pelabuhan utama terkait 

dengan pencarian komoditi yang dicari oleh bangsa-bangsa Eropa ataukah sebagai pelabuhan 

transit untuk keperluan berdagang dan yang lainnya. Sementara itu, belum diketahuinya predikat 

dari pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di Flores Timur, apakah bersekala nasional ataukah 

internasinal yang mendorong dilakukannya penelitian ini. Hal ini sangat penting untuk 

mengungkap faktor-faktor apa yang menyebabkan wilayah ini menjadi jalur perdagangan bahkan 

sampai diperebutkan oleh bangsa-bangsa Eropa. 



 Sebagaimana diketahui perburuan komoditi di Nusantara banyak membuka jalur-jalur 

pelayaran baru, sehingga memerlukan pelabuhan sebagai tempat singgah. Jikalau dilihat dari 

peta yang dibuat oleh Reid jalur pelayaran utama di Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan Sumbawa 

memanfaatkan pantai utara, sedangkan sampai di Flores memanfaatkan dua Jalur yaitu pantai 

utara dan selatan (Reid, 2015: 73). Peta ini mengindikasikan bahwa di wilayah Flores, khususnya 

Flores Timur terdapat pelabuhan-pelabuhan yang dituju oleh bangsa-bangsa Eropa pada awal 

abad ke-16. Batasan kronologi dalam penelitian ini adalah dari awal kedatangan bangsa Eropa 

yang mulai berusaha untuk menanamkan pengaruhnya dalam penguasaan perdagangan maritim 

Nusantara, yang dimulai sejak kedatangan bangsa Portugis pada abad ke-16, hingga masuk ke 

masa berdirinya pemerintahan kolonial pada abad ke-19 sampai berakhirnya masa kolonial pada 

saat kemerdekaan bangsa Indonesia pada abad ke-20.  

Wilayah Flores Timur merupakan wilayah yang menjadi tujuan para pedagang pada masa 

kolonial. Strategisnya posisi wilayah Flores Timur sebagai jalur perdagangan diindikasikan 

dengan adanya sebuah pelabuhan dan benteng kuno yang masih tersisa sampai sekarang. 

Wilayah ini pernah diperebutkan pada tahun 1613 oleh Belanda dan Portugis. Belanda 

menyerang dan merebut benteng di Solor dari Portugis, sehingga menyebabkan kekalahan 

Portugis (Anwar, 2004: 6; Donkin, 2003:3). Hal ini menunjukkan bahwa pelabuhan di Flores 

Timur mempunyai peran yang sangat strategis, baik sebagai jalur pelayaran maupun 

perdagangan. Data arkeologis memainkan peran penting untuk menambah bahan kajian tentang 

jaringan pelayaran dan perdagangan pada masa lalu. Mekanisme perdagangan pertukaran produk 

dan komoditi antara daerah pusat peradaban di wilayah pesisir menjadi pusat peradaban wilayah 

sekitarnya (Handoko, 2017: 198-199). Selain pelabuhan sebagai data arkeologi utama, tinggalan-

tinggalan arkeologi lainnya tetap akan dilakukan identifikasi untuk memperkuat data dalam 

pengungkapan sejarah lokal dan peranan pelabuhan kuno selama masih berhubungan dengan 

pelayaran dan perdagangan.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Pelabuhan kuno merupakan suatu tinggalan arkeologi yang keberadaannya sangat 

berkaitan erat dengan jalur perdagangan, sehingga perlu diketahui peran dan kaitannya dengan 

tinggalan arkeologi lain yang berasosiasi dengannya. Dengan demikian terdapat beberapa 

permasalahan utama yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu 



1. Di mana saja pelabuhan kuno lain di Flores Timur, selain dari yang sudah disebutkan di 

atas?  

2. Apa saja tinggalan arkeologi yang terdapat di pelabuhan-pelabuhan kuno di Flores 

Timur? 

3. Apa fungsi tinggalan arkeologi yang berasosiasi dengan pelabuhan kuno tersebut?  

4. Bagaimanakah peran pelabuhan-pelabuhan kuno di Flores Timur terhadap jalur 

perdagangan Nusantara pada masa kolonial?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lokasi pelabuhan kuno, dan tinggalan-

tinggalan arkeologi yang terkait dengan aktivitas perdagangan pada masa kolonial di Flores 

Timur. Selain itu, untuk mengetahui fungsi tinggalan-tinggalan arkeologi yang berhubungan 

dengan pelabuhan kuno, baik letak geografis maupun konteks lingkungan dimana tinggalan itu 

berada. Setelah diketahui tinggalan-tinggalan arkeologi dan fungsinya yang berhubungan dengan 

pelabuhan kuno, maka akan diketahui sejauh mana peran pelabuhan-pelabuhan di Flores timur 

terhadap jalur perdagangan Nusantara pada masa kolonial. Pelabuhan kuno yang menjadi objek 

utama dari penelitian ini dapat menceritakan kronologi sejarah yang pernah terjadi di Flores 

Timur, hal ini sejalan dengan tujuan penelitian arkeologi yang pertama, yaitu merekonstruksi 

sejarah lokal.  

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menggali sumber-sumber dan penguatan sejarah 

lokal untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sejarah, sehingga hasil penelitian 

ini nantinya dapat digunakan sebagai bahan ajar di sekolah dan diketahui oleh kalangan 

masyarakat luas. Manfaat lainnya adalah sebagai penelusuran sejarah yang nantinya dijadikan 

sebagai referensi baru untuk melengkapi data sejarah nasional mengenai peranan pelabuhan kuno 

di Flores Timur pada masa kolonial. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Focus Group Disscusion (FGD), 

survei, wawancara (snowball), dan studi pustaka. FGD dilakukan untuk menjaring informasi dari 

masyarakat terkait tinggalan arkeologi di wilayah penelitian. Survei dilakukan dengan cara 

observasi terhadap data arkeologi primer dan data lingkungan, yaitu pelabuhan kuno dan 

tinggalan arkeologi lainnya yang berasosiasi dengan pelabuhan dan benteng yang terdapat di 

Flores Timur. Selain metode tersebut juga dilakukan wawancara tidak terstruktur terhadap tokoh 



masyarakat dan para ahli yang dianggap mampu memberikan informasi sejarah atau sejarah lisan 

terkait pelabuhan-pelabuhan dan benteng kuno di wilayah penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Dari keseluruhan hasil survei dan wawancara di Kabupaten Flores Timur, diperoleh data 

berupa bekas-bekas pelabuhan kuno dan tinggalan arkeologi lain yang terkait dengan jalur 

perdagangan. Temuan seperti benteng dan meriam merupakan indikasi kuat bagaimana 

strategisnya wilayah Flores Timur di mulai sejak abad ke-16. Pada saat dilakukan FGD 

didapatkan beberapa informasi tentang jalur perdagangan dan pencarian rempah-rempah dari 

Malaka ke Maluku yang melintasi kepulauan Flores. Salah satu peserta FGD yaitu Romo 

Edwardus mengatakan sejak kekalahan Portugis oleh Belanda di Malaka pada tahun 1511, 

mereka menyingkir melalui laut ke wilayah timur dan akhirnya mendarat di pulau Solor pada 

tahun 1561, kemudian mereka mendirikan benteng Lohayong pada tahun 1563. Kedatangan 

Portugis di Solor selain berdagang juga membawa misi penyebaran agama Katolik. 

Pembangunan benteng ini bertujuan untuk sarana pengintaian terhadap pelabuhan Lohayong dan 

kapal-kapal yang lewat di laut Solor. Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa nama Solor pada 

saat kedatangan Portugis merupakan sebuah kepulauan yang berada di kawasan laut Solor 

termasuk Adonara dan Lembata. Data ini merupakan informasi awal dalam pelaksanaan 

penelitian ini untuk melakukan penelusuran di tiga pulau yang menjadi wilayah Flores Timur.  

   Di pulau Solor penelitian dimulai dari Desa Lohayong yang terdapat benteng sekaligus 

pelabuhan. Menurut penuturan Muhamad Isnaini seorang tokoh masyarakat sekaligus penjaga 

situs, Pelabuhan Lohayong sudah ada sebelum kedatangan Portugis, hanya saja berupa 

pelabuhan alam yang tidak memiliki dermaga yang permanen seperti dermaga yang ada 

sekarang, sehingga bekas-bekas bangunan fisik tidak dapat ditemukan. Adanya pelabuhan di 

Lohayong ditandai dengan benteng yang terbuat dari susunan batu yang berukuran 75 x 50, tebal 

tembok 1 m, dan tinggi 4 m. Benteng ini dibuat dengan susunan batu dengan menggunakan 

perekat kapur. Benteng ini memiliki 2 pintu masuk yaitu pada bagian depan yang menghadap ke 

arah laut dan pada bagian belakang yang tembus ke perbukitan. Benteng ini berfungsi sebagai 

tempat pemantauan bagi kapal-kapal yang singgah di pelabuhan Lohayong dan Menanga, 

sekaligus sebagai tempat pertahanan dan perlindungan dari serangan masyarakat sekitar pada 



saat itu. Pada bagian dalam benteng merupakan areal yang datar, saat ini difungsikan untuk 

permukiman dan rumah adat.  

  Selain Lohayong, Desa Menanga juga berperan pada masa pendudukan Portugis. Menanga 

pada saat itu merupakan sebuah kesultanan yang dipimpin oleh Sultan Syahbudin Bin Ali Bin 

Salman Alfarizi berasal dari Palembang didaulat menjadi sultan pertama di Menanga dengan 

istrinya Nyai Sili Pertawi. Di tengah-tengah kampung dan berbatasan langsung dengan garis atau 

sempadan pantai ditemukan tembok yang mengelilingi permukiman. Tembok ini diduga sebuah 

benteng dengan luas sekitar 1,65 Ha. Keliling tembok 508 m, lebar tembok 260 cm, tinggi 140 

cm. Tembok ini memiliki 4 pintu masuk, dan menurut kepercayaan masyarakat Menanga, pintu 

ini mempunyai arti khusus. Secara geografis areal dalam tembok yang datar dan letaknya tidak 

jauh dari pelabuhan Menanga, minimbulkan asumsi bahwa daerah ini merupakan pusat aktivitas 

ekonomi Kesultanan Menanga. Lokasi pelabuhan dan benteng Menanga yang tidak jauh dari 

Lohayong memungkinkan dipantau oleh Portugis dari benteng Lohayong.  

   Selanjutnya di Desa Lamakera ditemukan 14 meriam di dalam permukiman warga 

dengan berbagai bentuk dan ukuran. Meriam ini merupakan sisa-sisa peninggalan dari 

pendudukan Portugis dan Belanda di wilayah ini. Di tengah permukiman juga ditemukan bekas 

struktur batu yang diduga benteng, menurut penuturan masyarakat benteng ini dahulunya masih 

tampak meski tinggal bagian bawah saja, akan tetapi karena pembuatan jalan desa akhirnya 

dibongkar, dan saat ini hanya dapat diamati sisa-sisanya saja. Data lainnya yang sangat 

berasosiasi dengan keberadaaan meriam dan benteng adalah adanya pelabuhan Lamakera yang 

merupakan pintu masuk pulau Solor dari arah timur, dan tempat singgah para pedagang-

pedagang dari Buton dan Maluku.  

   Tidak jauh berbeda dengan pulau Solor, di pulau Adonara juga ditemukan pelabuhan, 

benteng, meriam, tugu peringatan, dan lonceng. Temuan di Desa Adonara yang berupa struktur 

benteng yang sebagian besar dalam keadaan roboh oleh bencana alam (gempa bumi). Satu-

satunya yang masih berdiri dari bangunan benteng adalah rumah meriam yang berukuran 

panjang: 10,2 m, lebar kanan: 9,2 m, lebar kiri: 8,4 m, tebal dinding: 1m, dan tinggi 3,7 m. 

Terdapat lubang untuk meletakkan meriam yang mengarah ke arah gunung. Menurut keterangan 

masyarakat, sebelum benteng ini roboh, meriam-meriam yang ada dipermukiman sekarang 

dahulu diletakkan di 9 penjuru arah mata angin/atau setiap sudut benteng. Benteng ini terbuat 

dari batu andesit dan batu karst dengan perekat kapur. Meriam-meriam yang dulu terdapat pada 



benteng, kini dipindahkan oleh penduduk ke rumah adat atau bekas istana Kerajaan Adonara 

sebelum dipindahkan ke Desa Sagu. Temuan meriam di Desa Adonara berjumlah 14 buah 

dengan berbagai bentuk dan tipe. Salah satu yang menarik adalah meriam yang bertuliskan 

aksara Arab dengan bahasa Melayu. Adanya benteng dan meriam sangat terkait denagn 

keberadaan pelabuhan dan teluk Adonara yang merupakan pintu masuk dari arah utara pulau 

Adonara bagi pedagang- pedagang Nusantara, Asia, maupun Eropa.  

  Perpindahan kerajaan Adonara ke Sagu menyisakan tinggalan berupa bekas tembok rumah 

raja, sumur permandian raja Adonara yang terakhir, dan tugu peringatan. Bekas tembok rumah 

raja terbuat dari tumpukan batu andesit pipih tanpa perekat, sedangkan pondasi rumah raja sudah 

tidak ada. Di luar tembok terdapat satu sumur besar lengkap dengan bak permandian raja. Tugu 

peringatan letaknya cukup jauh dari rumah raja, tugu ini terbuat dari marmer berwarna cream. 

Pada bagian bawahnya dituliskan nama komandan Belanda yang gugur saat perang menghadapi 

orang-orang pedalaman. Tugu ini memiliki ukuran tinngi: 344cm, lebar pondasi 176 cm2, yang 

diapit oleh dua kuburan tentara Belanda yang ikut gugur pada saat itu. Masing-masing kuburan 

berukuran 1 x 2 m.  

   Kawasan pesisir utara pulau Adonara, tepatnya di Desa Wureh ditemukan lonceng kuno 

yang berisikan tulisan dan angka tahun “Antonio de Albuquerque Coelho. Fidalgo da Cazack. 

Sua Majestade mandou fazer este sino e molde Dezembro de 1714 Anno”, serta dua meriam 

yang tersimpan di halaman gereja. Menurut penuturan informan pantai Wureh dahulunya 

merupakan sebuah pelabuhan pada masa pendudukan Portugis di pulau Adonara.  

   Pada bagian selatan Adonara terdapat Desa Waiwerang, Lamahala, dan Terong. Di 

kelurahan Waiwerang ditemukan sebuah kebun raya buatan Belanda dengan nama Dryber Park 

yang dituliskan pada salah satu pintu masuk. Saat ini juga terdapat sebuah pelabuhan besar di 

Waiwerang yang berfungsi sebagai jalur transportasi dari Larantuka, Solor, dan Lambata. 

Menurut penuturan dari Lurah Waiwerang, pelabuhan ini sudah ada sejak masa Portugis dan 

Belanda. Sedangkan di Desa Lamahala ditemukan tiga buah meriam, lokasi bekas pasar, dan 

pelabuhan kuno yang merupakan pelabuhan alam. Pelabuhan ini hanya memanfaatkan batu 

karang untuk tempat nyandarnya kapal-kapal pedagang pada masa lalu.  

   Di Desa Terong juga ditemukan struktur bekas banteng di areal permukiman warga. 

Struktur ini terbuat dari tumpukan batu andesit tanpa perekat yang berukuran tidak begitu besar 

yaitu 9 x 10 m, dengan ketebalan 1 meter. Desa ini juga memiliki tinggalan pelabuhan kuno yang 



kini di sebelah timurnya dibangun dermaga baru, sedangkan dermaga lama hanya terbuat dari 

tumpukan batu alam tanpa perekat masih berdiri kokoh.  

   Beranjak ke pelabuhan Larantuka, merupakan sebuah pelabuhan kuno yang sudah 

berkembang semenjak pendudukan Portugis pada abad ke-17 setelah dikalahkan oleh Belanda di 

Solor. Pelabuhan ini terus berkembang sebagai sarana transportasi untuk daerah timur dan barat. 

Sisa-sisa struktur dermaga yang dibuat pada masa Belanda hanya tinggal sedikit saja, karena 

sudah dibangun dermaga baru. Dahulu di dermaga ini ditemukan banyak tinggalan meriam yang 

kemudian dipindahkan ke keuskupan dan gereja. Selain pelabuhan Larantuka, kaitan penguasaan 

Portugis di Nusantara juga berimbas pada migrasi dari orang-orang Malaka ke daerah Flores. 

Salah satu kampung di Kecamatan Tanjung Bunga diberinama kampung Sina Malaka yang saat 

ini merupakan generasi ke 7 dari leluhur mereka yang berasal dari Malaka.  

   Selama pengumpulan data lapangan dari pulau Solor, Adonara, dan Larantuka, tim 

berhasil memperoleh data, seperti bekas-bekas pelabuhan kuno di Larantuka, Menanga, dan 

Lamahala. Pelabuhan lainnya seperti Lohayong, Adonara, Sagu, Lamakera, hanyalah pelabuhan 

alam atau rakyat yang sudah dimanfaatkan pada masa Portugis datang ke wilayah ini, sehingga 

tidak meninggalkan bekas struktur/fisik. Pelabuhan-pelabuhan lainya seperti Pamakayo, Podor, 

Tobilota, dan Tana Merah merupakan pelabuhan yang baru berkembang pada abad 20an. 

Tinggalan bekas benteng ditemukan berjumlah enam struktur dengan bentuk dan ukuran yang 

bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan kontur alam, seperti di Lohayong, Menanga, Lamakera 

(dua struktur), Adonara, dan Terong. Secara keseluruhan temuan pada penelitian ini berupa 37 

meriam dengan berbagai bentuk, bahan, dan hiasan yang bervariasi dari berbagai negara dan satu 

lonceng kuno di gereja pantai Wureh. Berikut peta sebaran lokasi survei dan wawancara di 

Kabupaten Flores Timur. 

 

Distribusi Pelabuhan Di Flores Timur 

Sebagai wilayah administratif yang terdiri dari tiga pulau, Kabupaten Flores Timur 

memiliki banyak pelabuhan. Sekurang-kurangnya terdapat 26 pelabuhan atau lokasi yang diduga 

pelabuhan. Berdasarkan eksistensinya semua pelabuhan yang sudah didata dapat dikelompokkan 

ke dalam tiga kategori (Tabel 2 dan Gambar 2).  

 Kategori 1 adalah pelabuhan yang masih beroperasi hingga sekarang, yang sebagian 

mungkin termasuk pelabuhan lama. 



 Kategori 2 adalah struktur pelabuhan lama yang sudah tidak dioperasikan lagi. 

 Kategori 3 adalah teluk atau tanjung yang menurut data lisan atau sisa-sisa struktur 

yang masih ada menguatkan dugaan sebagai lokasi pelabuhan lama. 

 
Tabel 2. Daftar pelabuhan berdasarkan kategorinya 

No NAMA OBJEK REMARK KATEGORI PULAU DESA KECAMATAN KONEKSI LAT LON

PELABUHAN

1 Pelabuhan Adonara Pelabuhan Kategori 1 Adonara Adonara Adonara Timur Eksternal -8.239256 123.142263

2 Pelabuhan Lohayong I Pelabuhan Kategori 1 Solor Lohayong Solor Timur Internal -8.433190 123.081200

3 Pelabuhan Lohayong II Pelabuhan Kategori 1 Solor Lohayong Solor Timur Internal -8.434810 123.060090

4 Pelabuhan Larantuka Pelabuhan Kategori 1 Larantuka Lokea Larantuka Internal -8.343120 122.988860

5 Pelabuhan Menanga (Baru) Pelabuhan Kategori 1 Solor Menanga Solor Timur Internal -8.432838 123.089963

6 Pelabuhan Pamakayo Pelabuhan Kategori 1 Solor Pamakayo Solor Barat Internal -8.435793 122.986420

7 Pelabuhan Amagarapati Pelabuhan Kategori 1 Larantuka Postoh Larantuka Internal -8.337160 122.992130

8 Sisa Pondasi Pelabuhan Kategori 1 Larantuka Postoh Larantuka Internal -8.341468 122.990175

9 Pelabuhan Paloh Pelabuhan Kategori 1 Larantuka Sarotari Larantuka Internal -8.317861 123.018980

10 Pelabuhan Terong (Baru) Pelabuhan Kategori 1 Adonara Terong Adonara Timur Internal -8.390912 123.131664

11 Pelabuhan Tobilota Pelabuhan Kategori 1 Adonara Wailebe Adonara Barat Internal -8.356420 123.004870

12 Pelabuhan Waiwerang Pelabuhan Kategori 1 Adonara Waiwerangkota Adonara Timur Internal -8.390540 123.163040

13 Pelabuhan Lamakera (Baru) Pelabuhan Kategori 1 Solor Watobuku Solor Timur Internal -8.431800 123.164150

14 Pelabuhan Podor Pelabuhan Kategori 1 Solor Wulublolong Solor Timur Internal -8.445757 123.025860

15 Pelabuhan Tanah Merah Pelabuhan Kategori 1 Adonara Wureh Adonara Barat Internal -8.316161 123.027560

16 Pelabuhan Menanga (Lama) Pelabuhan Kategori 2 Solor Menanga Solor Timur Internal -8.433870 123.090220

17 Pelabuhan Terong (Lama) Pelabuhan Kategori 2 Adonara Terong Adonara Timur Internal -8.390501 123.130424

18 Pelabuhan Wureh Pelabuhan Kategori 2 Adonara Wureh Adonara Barat Internal -8.303884 123.041831

19 Pelabuhan Lamakera (Lama) Pelabuhan Kategori 3 Solor Motonwutun Solor Timur Internal -8.434620 123.164820

20 Pelabuhan Sagu Pelabuhan Kategori 3 Adonara Sagu Adonara Timur Eksternal -8.241845 123.214048

21 Tanjung Batu Payung Tanjung Kategori 3 Larantuka Waibao Tanjungbunga Eksternal -8.223282 122.730456

22 Teluk. Bahang Teluk Kategori 3 Larantuka Lewobunga Tanjungbunga Eksternal -8.192631 122.965050

23 Teluk Labuhan Kelambu Teluk Kategori 3 Larantuka Patisirawalang Tanjungbunga Eksternal -8.079277 122.845750

24 Teluk Hading Teluk Kategori 3 Larantuka Sinamalaka Tanjungbunga Eksternal -8.197389 122.926640

25 Teluk Painhaka Teluk Kategori 3 Larantuka Waibao Tanjungbunga Eksternal -8.228192 122.740215

26 Teluk Labawain Teluk Kategori 3 Larantuka Waibao Tanjungbunga Eksternal -8.226155 122.749510  

 

Gambar 2. Peta sebaran data pelabuhan di Kabupaten Flores Timur 

 

3.3 Kedudukan Pelabuhan Dalam Konteks Lingkungan 

 Kabupaten Flores Timur terdiri atas tiga pulau, yaitu Pulau Larantuka, Adonara, dan 

Solor. Kondisi perairan yang terbentuk akibat keberadaan tiga pulau ini dapat dibedakan menjadi 



dua. Pertama, perairan internal Selat Larantuka yang terletak di antara ketiga pulau, dan perairan 

Selat Lamakera yang memisahkan Pulau Solor dengan Pulau Lembata. Kedua, perairan eksternal 

Laut Flores di sebelah utara dan barat Pulau Larantuka dan Adonara, dan Laut Sawu di sebelah 

selatan Pulau Solor. 

 Berdasarkan kriteria di atas, maka koneksi antar pelabuhan yang tersebar di pesisir 

Larantuka, Adonara, dan Solor dikelompokkan menjadi dua, yaitu pelabuhan-pelabuhan di 

ketiga pulau yang letaknya saling berhadapan, atau yang disebut pelabuhan dalam (internal); 

serta pelabuhan luar (eksternal), khususnya yang menghadap ke Laut Flores. Berbeda dengan 

pelabuhan internal, konektivitas pelabuhan eksternal memiliki skala yang lebih luas, karena 

berhubungan dengan wilayah di luar ketiga pulau yang sudah disebut (Tabel 2 dan Gambar 3). 

 

Gambar 3. Peta distribusi pelabuhan di Kabupaten Flores Timur 

berdasarkan tingkat konektivitasnya 

 

3.4 Hubungan Antara Kategori Pelabuhan Dan Tingkat Konektivitasnya 

 Berdasarkan Gambar 2 dan 3 terdapat kecenderungan bahwa pelabuhan internal 

umumnya termasuk dalam kategori 1. Hanya ada tiga pelabuhan internal yang masuk kategori 2 

(sudah tidak beroperasi), yaitu Pelabuhan Menanga (Lama) di Desa Menanga, Kecamatan Solor 

Timur; Pelabuhan Terong (Lama) di Pesisir Selatan Adonara Timur; dan Pelabuhan Wureh di 

pesisir barat Adonara Barat. Peran Pelabuhan Menanga (Lama) dan Pelabuhan Terong (Lama) 

tampaknya sudah tergantikan oleh pelabuhan-pelabuhan baru yang dibangun tidak jauh dari 

lokasi pelabuhan-pelabuhan lama.  



Sebaliknya, dari delapan pelabuhan atau bekas pelabuhan eksternal, hanya ada satu 

pelabuhan yang termasuk Kategori 1 (masih difungsikan), yaitu Pelabuhan Adonara. Tujuh 

pelabuhan lainnya yakni Tanjung Batu Payung, Teluk Labawain, Teluk Painhaka, Teluk Hading, 

Teluk Bahang, Teluk Labuhan Kelambu, dan Pelabuhan Sagu. Ketujuh pelabuhan ini sudah tidak 

memiliki struktur dermaga, meskipun aktivitas perahu nelayan masih memanfaatkannya sebagai 

tempat berlabuh. 

 

Peranan dan Hubungan Antara Pelabuhan Dengan Objek Pendukung 

Jalur perdagangan laut merupakan lintas perdagangan yang dapat mengintegrasikan 

ekonomi nasional sejak zaman Bahari sampai zaman kolonial. Banyak jalur perdangan yang 

terjadi zaman kuno kemudian berkembang menjadi perdagangan nasional dan internasional, 

terutama setelah datangnya bangsa barat yang ikut meramaikan perdagangan di nusantara.  

 Kedatangan bangsa barat yaitu Portugis menguasai selat Malaka tahun 1511 dan 

kemudian sampai di Maluku 1512 sangat penting pengaruhnya dalam sejarah hubungan bangsa 

barat dengan kawasan di Nusantara. Kedatangan bangsa Portugis mengakhiri kebesaran kerajaan 

Hindu- Buddha di Nusantara.  

Bangsa Portugis pada 1 Agustus 1509, kapal-kapal Portugis pertama masuk Malaka di 

bawah pimpinan laksamana Diego Lopez de Sequeira. Dengan maksud hendak membalas 

perlakuan buruk di daratan terhadap beberapa anggota awak kapal itu, maka dua tahun 

kemudian Affonso de Albuquerque, penakluk Goa (25 November 1510) tampil di depan 

Malaka. Ia memanfaatkan masalah yang sedang dihadapi kota itu dan merebutnya pada 

tanggal 10 Agustus 1511, tanggal yang menandai awal suatu masa baru dalam sejarah 

negeri-negeri Timur Jauh (Coedes 2010, 330). 

 

 Tonggak sejarah kedatangan Portugis ini, memberikan corak baru sejarah perdagangan di 

Nusantara, bahkan di Asia Tenggara. Terutama pengaruhnya terhadap pelayaran tradisional yang 

masih dideterminasi oleh alam, karena menggunakan perahu layar dalam skala kecil dan  

bergantung dengan arah angin, karena masih bergantung pada layar sebagai faktor penggerak 

perahu nelayan. Perahu kecil ini pula mempengaruhi pelayar Nusantara yang masih bersifat 

intersuler. Seperti disebutkan oleh C.J van Leur bahwa perdagangan intersuler antarpantai yang 

terjadi di Asia Tenggara, karena pelayaran sangat bergantung pada arah angin, dan perbekalan 

dalam pelayaran. Dengan demikian setiap saat masih membutuhkan pelabuhan-pelabuhan yang 

ada di pinggir pantai di kawasan Asia Tenggara (Pageh 1998). Untuk melihat gambaran sejarah 



perkembangan perdagangan di Flores Timur, maka sangat penting untuk dipahami gambaran 

sejarah perdagangan secara umum di Nusa Tenggara (Parimartha 2002, 181). 

Tinjauan historis peranan Lahayong dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan sistemik, 

yakni melihat seluruh perairan flores timur sebagai sebuah kesatuan bahari (sea systems), seperti 

laut banda, laut jawa, dan laut flores. Sebuah negara kepulauan yang menjadi daerah heartland 

(daerah intinya) bukan pada sebuah pulau, melainkan daerah matra maritim yang berhubungan 

satu dengan lainnya. Juga harus dipahami potensi daerah hinterlandnya sebagai pendukung 

komoditas perdagangan di pelabuhan (Lapian, 1992:6).  

 Berdasarkan pandangan A.B Lapian itu, dapat dijelaskan peranan beberapa pelabuhan 

kuno di Flores Timur tergantung dari keletakannya, misalnya pelabuhan Lahayong terkait 

dengan bentengnya, terutama (menurut penuturan rakyat) dalam perdagangan kayu cendana 

menjadi unggulan perdagangan dunia pada saat itu. Lahayong, menjadi rebutan bangsa barat 

Portugis dan Belanda, sebenarnya memiliki latar belakang karena menjadi daerah penghasil 

cendana terkenal pada ke-16. Sedangkan daerah Lahayong juga daerah yang sangat aman 

dijadikan tempat berlabuh karena kapal-kapal asing terlindung dari ombak besar.  

 Pelabuhan Lahayong merupakan jejak sejarah daerah Portugis pertama di Flores Timur. 

Lohayong sebagai pelabuhan tradisional, memiliki lokasi sangat baik dan strategis dilihat dari 

posisi geografisnya. Hal ini dapat dipahami dari posisi pelabuhan Lahayong berhadapan dan 

berdekatan dengan pelabuhan-pelabuhan kuno yang sangat banyak di hadapan dan di 

sampingnya yang telah digunakan sejak zaman bahari, atau sudah berperanan sebagai pelabuhan 

penduduk sebelum datangnya bangsa Barat. Begitu juga dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya 

yang ditemukan dalam kegiatan penelitian ini memiliki pernanan masing-masing yang 

berpengaruh terhadap jalur perdagangan Nusantara.  

Berdasarkan survei awal yang sudah dilakukan, terdapat delapan lokasi penting yang 

perlu disoroti, yakni: Larantuka, Adonara, Sagu, Lamakera, Lohayong, Menanga, Terong, dan 

Tanjungbunga. Di sebagian besar lokasi ini terhadap hubungan keruangan antara pelabuhan dan 

objek pendukung yang berupa benteng.  

1. Larantuka 

Pelabuhan Larantuka merupakan salah satu pelabuhan yang paling ramai di Kabupaten Flores 

Timur (Gambar 4). Selain keberadaan dua dermaga besar, pelabuhan ini juga terletak di 

kawasan ibukota Kabupaten Flores Timur. Di samping sebagai pusat administrasi, Larantuka 



juga menjadi pusat agama katholik, dibuktikan dengan adanya keuskupan di tengah kota 

Larantuka. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan Pelabuhan Larantuka tidak dapat 

dilepaskan dari perkembangan Kota Larantuka. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi 

laut, pelabuhan ini juga memegang peran penting dalam dunia perniagaan. 

Ditemukannya struktur pelabuhan lama di dekat salah satu dermaga Pelabuhan Larantuka 

membuktikan bahwa pelabuhan yang ada sekarang merupakan perkembangan dari pelabuhan 

lama. Bukti lain berupa temuan sumur kuno memperkuat asumsi bahwa permukiman lama 

yang kira-kira sejaman dengan Pelabuhan Larantuka menjadi embrio bagi perkembangan 

permukiman bahkan kota Larantuka sekarang. 

 

2. Pelabuhan Adonara 

Berbeda dengan Pelabuhan Larantuka yang mengalami perkembangan pesat, peran Pelabuhan 

Adonara tampaknya mengalami kemunduran yang sangat signifikan. Bukti-bukti 

menunjukkan bahwa pelabuhan ini memegang peran vital pada masa lalu. Keberadaan 

Benteng Adonara yang berkorelasi dengan kehadiran Portugis, sebaran meriam di 

perkampungan Adonara di sekitar benteng dan pelabuhan, dan dimensi Teluk Adonara yang 

luas (Gambar 5), membuktikan bahwa usaha Portugis untuk memilih dan mempertahankan 

wilayah Adonara sangat serius. Posisi Teluk Adonara yang langsung menghadap ke laut lepas 

(Laut Flores) telah menempatkan Pelabuhan Adonara sebagai pelabuhan eksternal yang 

memerlukan sistem pertahanan dan perlindungan yang kuat, yang dilengkapi dengan benteng 

dan meriam-meriam. Pengamatan seksama terhadap morfologi Teluk Adonara yang sangat 

simetris dan tegak lurus terhadap garis pantai memperkuat dugaan adanya upaya modifikasi 

lanskap dalam pemanfaatan Teluk Adonara. Modifikasi yang dimaksud berupa upaya 

membendung Teluk Adonara yang sangat dalam sehingga menghasilkan danau buatan yang 

sekarang dikenal sebagai Danau Kotakaya. Alasan yang kemungkinan mendasari upaya 

tersebut adalah untuk melindungi armada kapal, baik dari serangan musuh maupun 

gelombang di Laut Flores. Dugaan ini diperkuat dengan adanya “celah” di dekat dermaga 

yang menghubungkan antara teluk dengan danau, sehingga perahu-perahu dengan ukuran 

tertentu dapat melewati celah (pintu) tersebut. 

Pada saat ini, pelabuhan yang sudah dirancang dengan sangat serius tersebut tidak pernah 

berkembang menjadi pelabuhan besar seperti Pelabuhan Larantuka, tetapi hanya digunakan 



sebagai pelabuhan nelayan. Jauhnya akses dari Pelabuhan Adonara ke pusat perekonomian 

Larantuka tampaknya menjadi salah satu penyebab tidak berkembangnya pelabuhan ini, 

meskipun secara historis memiliki nilai yang sangat tinggi.  

 

3. Sagu 

Seperti halnya Pelabuhan Adonara, Pelabuhan Sagu juga hanya berkembang sebagai 

pelabuhan nelayan. Struktur dermaga bahkan tidak dijumpai lagi. Menimbang kedekatan 

lokasinya dengan Istana Adonara dan makam Belanda di Desa Sagu (Gambar 6), nilai historis 

Pelabuhan Sagu, baik sebagai pelabuhan niaga maupun pelabuhan armada perang, tentunya 

sangat tinggi. Namun seperti halnya Adonara, kesulitan akses dari Sagu ke Larantuka dapat 

menjadi penghambat bagi perkembangan pelabuhan secara kewilayahan. 

 

4. Lamakera 

Pelabuhan Lamakera adalah contoh lain mengenai hubungan keruangan yang sangat dekat 

antara pelabuhan dengan benteng Portugis. Letaknya yang menghadap Selat Lamakera di 

ujung timur Pulau Solor sangat strategis untuk mengawasi lalu-lintas kapal, baik yang 

melewati Selat Lamakera maupun Selat Larantuka (Gambar 7). Pada posisi yang demikian 

itulah maka keberadaan benteng sangat diperlukan. Pada kawasan bekas benteng itulah 

permukiman masyarakat Lamakera berkembang hingga sekarang.  

Hingga saat ini Pelabuhan Lamakera berkembang menjadi salah satu pelabuhan yang ramai di 

wilayah Solor Timur. Perkembangan tersebut tampaknya menjadi alasan dibangunnya 

pelabuhan yang baru di sebelah utara pelabuhan lama, meskipun lokasi pelabuhan lama di 

Teluk Lamakera tetap dimanfaatkan oleh perahu-perahu nelayan untuk berlabuh.  Dengan 

demikian, Pelabuhan Lamakera memegang beberapa peran sekaligus, yaitu sebagai pelabuhan 

dagang yang dilindungi oleh sistem pertahanan pada masa lalu, serta pelabuhan 

penyeberangan, pelabuhan dagang, dan pelabuhan nelayan pada masa kini. 

 

5. Lohayong 

Asosiasi antara benteng dan pelabuhan juga dijumpai di Lohayong (Gambar 8), meskipun 

indikasi unsur kekunoan pada Pelabuhan Lohayong (I dan II) tidak dijumpai lagi. Menurut 

narasumber lokal, Benteng Lohayong dibuat oleh orang-orang Portugis sebagai tempat 

peristirahatan sementara pada saat berlangsungnya angin barat, yang tidak menguntungkan 



untuk berlayar. Meskipun demikian, sistem pertahanan tetap diberlakukan di benteng ini, 

terbukti dengan ditemukannya beberapa meriam kuno. Hal ini mengindikasikan bahwa lalu 

lintas kapal dagang di Selat Larantuka dan ancaman terhadap eksistensi Portugis di wilayah 

Solor dan sekitarnya sudah cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan benteng 

di lokasi yang relatif tinggi, dilengkapi dengan bastion-bastion untuk mengawasi perairan 

Selat Larantuka. 

 

        

Gambar 8. Peta keletakan Pelabuhan Lohayong 

 

6. Menanga 

Pelabuhan Menanga merupakan pelabuhan besar di pesisir utara Pulau Solor, yang memegang 

peran penting dalam lalu lintas penyeberangan dan perdagangan antar pulau di Flores Timur. 

Keberadaan pelabuhan lama, bekas pasar lama, dan benteng keliling di Menanga (Gambar 9), 

menguatkan bukti-bukti tentang dominasi Portugis di wilayah Solor. Dengan kata lain, nilai 

historis Menanga memadukan aspek perniagaan dan pertahanan yang sangat erat.  

Secara morfologis, kondisi Teluk Menanga di Solor Timur memiliki kemiripan dengan Teluk 

Adonara (Gambar 5). Perbedaan terletak pada lingkungan perairan yang berada di mulut 

teluk. Teluk Adonara berhadapan dengan laut lepas sedangkan Teluk Menanga hanya 

berhadapan dengan Selat Larantuka yang relatif sempit. Meskipun demikian, aspek 

pertahanan tetap dikembangkan di Teluk Menanga. Kondisi topografinya yang relatif datar 



juga lebih menjamin keutuhan tembok benteng yang sekarang menjadi tembok keliling bagi 

permukiman warga. Sementara benteng Adonara yang diapit oleh lembah yang curam relatif 

tidak tersisa kecuali sebuah bastionnya yang masih dapat dijumpai.   

 

Gambar 9. Peta keletakan Pelabuhan Menanga 

 

7. Terong 

Data mengenai Pelabuhan Terong di pesisir selatan Pulau Adonara terdiri dari pelabuhan baru 

yang difungsikan sekarang dan struktur bekas pelabuhan lama (Gambar 10). Di wilayah ini 

juga terdapat asosiasi antar pelabuhan di bagian teluk sebelah barat dan benteng pertahanan 

yang didukung oleh sebaran meriam kuno di bagian tanjung sebelah timur. Berdasarkan 

asosiasi ini dapat ditarik asumsi bahwa Selat Larantuka diapit oleh beberapa pasang 

pelabuhan dan benteng pertahanan, di pesisir selatan Adonara dan pesisir utara Solor.   

 

8. Waiwerang 

Dibandingkan lokasi-lokasi lainnya, Teluk Weiwerang di pesisir selatan Adonara memberikan 

ragam objek pengamatan yang paling lengkap. Di samping pelabuhan yang ramai hingga 

sekarang, di wilayah ini juga ditemukan pasar lama, distribusi meriam, tugu penyerahan 

wilayah swapraja, dan bekas kebun raya dari masa penguasaan Belanda. Hal ini semkain 

memperkuat peran Teluk Larantuka sebagai jantung perekonomian dan perpolitikan Flores, 

sehinga menjadi ajang perebutan teritorial antara Portugis dan Belanda. 



 

9. Tanjungbunga 

Berbeda dengan wilayah lain di Flores Timur, Kecamatan Tanjungbunga memunculkan 

pertanyaan besar dalam sejarah perdagangan di Pulau Flores, baik yang menyangkut aspek 

lingkungan, sosial, maupun kondisi pelabuhan-pelabuhannya. Dari aspek lingkungan, bagian 

utara Pulau Larantuka sebagian besar menghadap ke laut lepas, sedangkan di bagian barat 

terdapat Teluk Hading yang cukup luas. Namun enam pelabuhan yang pernah ada di sana 

semuanya sudah tidak difungsikan lagi (Kategori 3). Padahal informasi sejarah 

mengindikasikan bahwa di wilayah Tanjungbunga inilah Portugis pertama kali mendarat. 

Bahkan, narasumber juga menyebutkan bahwa di deretan tanjung-teluk di ujung baratdaya 

Tanjungbunga, yaitu Tanjung Batu Payung, Teluk Lawain, dan Teluk Painhaka, bukti-bukti 

peradaban yang lebih tua banyak ditemukan. Bukti-bukti tersebut berupa kubur tempayan dan 

unsur-unsur Majapahit. Jika benar bahwa Majapahit pernah berlabuh di wilayah tersebut, 

disusul kedatangan bangsa Portugis di lokasi yang sama, dan tidak tertutup pula kemungkinan 

masuknya pedagang-pedagang Islam dari Sulawesi, maka mulut Teluk Hading menjadi pintu 

gerbang utama menuju Flores. Sangat logis jika diasumsikan bahwa Teluk Hading pernah 

menjadi pusat perdagangan yang ramai, yang dilayari oleh banyak kapal dagang dan kapal 

militer. 

Aspek sosial yang berkembang sebagai konsekuensi dari letak strategis Teluk Hading adalah 

berkembangnya permukiman komunitas Sumatera di daerah yang sekarang bernama Desa 

Sinamalaka. Desa tersebut tepat berada di sebelah utara Teluk Hading. Sebuah pelabuhan 

yang sangat aman untuk disinggahi, karena selain menghadap teluk yang tenang keletakannya 

juga terlindung oleh blok pulau kecil yang menjadikan letak pelabuhan cukup tersembunyi.  

Tidak berfungsinya lagi pelabuhan-pelabuhan di Tanjungbunga menimbulkan tantangan 

tersendiri untuk mengungkapkan pergeseran pusat perekonomian dari utara (Laut Flores dan 

Selat Hading) ke selatan (Selat Larantuka). Ramainya pelayaran di Selat Larantuka yang 

dibuktikan dengan banyaknya pelabuhan dan benteng portugis menjadi indikasi kuat bahwa 

jantung perekonomian Flores sudah bergeser dari pelabuhan luar ke pelabuhan dalam di 

tengah-tengah tiga pulau besar yang ada. Hal ini juga berarti bahwa Tanjungbunga sebagai 

wilayah terdepan Kepulauan Flores (demikian pula pesisir utara Adonara), kini justru menjadi 

wilayah “pedalaman” dari sisi perdagangan laut. 



 

Gambar 12. Peta keletakan Tanjungbunga 

 

PENUTUP 

 Keberadaan pelabuhan-pelabuhan kuno yang terdapat di Flores Timur telah memberikan 

peranan yang cukup penting dalam dalam pencarian rempah-rempah oleh bangsa Eropa yang 

diawali sejak abad ke-16. Beberapa pelabuhan kuno yang ditemukan, hanya empat pelabuhan 

berstatus pelabuhan nasional yang berperan sebagai pengepul tempat dikumpulkannya komoditi-

komoditi yang dicari bangsa Eropa. Pelabuhan tersebut adalah Pelabuhan Lohayong dan 

Menanga di Solor, Pelabuhan Adonara, dan Pelabuhan Larantuka. Pelabuhan lainnya adalah 

pelabuhan yang bersekala lokal yang berfungsi sebagai pelabuhan rakyat dan pelabuhan transit 

untuk berlindung dari angin dan badai pada saat perjalanan pencarian rempah dari Malaka, Jawa, 

dan Maluku melalui selat Solor. 

 Telah terjadinya pergeseran pusat perekonomian dari wilayah Tanjung Bunga merupakan 

pengaruh dari ramainya jalur pelayaran di Selat Solor. Kondisi ini berpengaruh besar pada 

pelabuhan-pelabuhan yang terdapat di Tanjung Bunga, seperti Tanjung Batu Payung, Teluk 

Bahang, Teluk Labuhan Kelambu, Teluk Hading, Teluk Painhaka, dan Teluk Labawain yang 

dulunya sebagai akses utama dari jalur perdagangan melalui selat Flores (laut utara) menjadi 

tidak berfungsi. Padahal menurut informasi sejarah ditempat inilah Portugis pertamakali 

mendarat di Flores yang menyebut wilayah ini dengan sebutan cabo da flora, sebelum akhirnya 

bergeser ke Lohayong. Tidak berfungsinya lagi pelabuhan-pelabuhan di Tanjungbunga 



menimbulkan tantangan tersendiri untuk mengungkapkan pergeseran pusat perekonomian dari 

utara (Laut Flores dan Selat Hading) ke selatan (Selat Larantuka). 
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ARSITEKTUR DAN RELEGI DI BEBERAPA KAMPUNG ADAT 

KABUPATEN BELU NUSA TENGGARA TIMUR 

Oleh : A. A. Gde Bagus 

(Balai Arkeologi Bali) 

 

I. PENDAHULUAN 

Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pulau Timor/Nusa 

Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Negara timor Leste. Kabupaten belu secara 

adat istiadat dan kebudayaan merupakan masyarakat adat Timor yang hidup dalam empat 

kelompok suku bangsa dan bahasa. Adapunke empat kelompok suku bangsa tersebut adalah: 1). 

Suku Bangsa Tetun dengan rumpun Bahasa Tetun. 2). Suku Bangsa Bunaq dengan rumpun 

Bahasa Bunaq. 3). Suku Bangsa Dawan dengan rumpun Bahasa Dawan. 4). Suku Bangsa Kemak 

dengan Rumpun Bahasa Kemak (Un Bria 2004, 76). Secara tradisional masyarakat Belu lebih 

banyak hidup berkelompok di daerah-daerah perbukitan atau pegunungan dengan kampung-

kampung adatnya. Setiap kampung adat mempunyai tatanan yang integral dengan bangunan-

bangunan tradisi megalitik (Bosok, Foho, Aitos, Ksadan)  yang masih berlanjut (living megalitik 

traditional), yang sudah berlangsung sejak masa prasejarah (Sukendar 1992, 10-11).  Mayoritas 

penduduk kabupaten Belu memeluk Agama Katolik, namun mereka masih tetap menjalankan adat 

istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka.  

Dalam penelitian ini ada lima (5) kampung adat yang diteliti yaitu: 1). Kampung Adat 

Nualain Tas, 2). Kampung Adat Duarato, 3). Kampung Adat Matabesi, 4). Kampung Adat 

Fatubesi, 5). Kampung Adat Tasain. Kampung-kampung adat dibangun di puncak bukit atau 

gunung sudah tententu masyarakat mempunyai dasar pertimbangan tersendiri, baik dari segi 

relegi, kehidupan sosial masyarakat. Pola kampung adat di Kabupaten Belu umumnya 

mencerminkan hubungan masyarakat terhadap alam, tatanan sosial, dan kosmologi masyarakat 

yang mendiami. Konsep ruang dalam tatanan perkampungan di Kabupaten Belu merupakan 

bagian penting dari tradisi masyarakat setempat. Kampung-kampung adat di Kabupaten Belu, 

merupakan kampung adat yang masih kuat mempertahankan tradisi budayanya, termasuk 

mempertahankan karakter permukiman dengan rumah tradisionalnya. Arsitektur rumah 

tradisioanlnya adalah ramah panggung dengan kotruksi tiang kayu dengan atap dari alang-alang. 

Rumah tradisional (rumah adat) sangat disakralkan oleh karana itu dalam proses pembangunannya 

memerlukan ritual adat yang cukup panjang dan biaya yang besar. Dalam arsitektur rumah adat 

terdapat simbol – simbol kehidupan sosial budaya yang penuh arti. Konsep kepercayaan yang 
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mempengaruhi tatanan arsitektur perkampungan, arsitektur rumah adat, serta tatanan kehidupan 

masyarakat yang diwujudkan dalam berbagai ritus upacara keagamaan atau relegi. Emosi 

keagamaan yang menyebabkan manusia mempunyai sikap serba relegi, merupakan suatu getaran 

yang mengerakan manusia jiwa manusia (Koentjaraningrat 1987, 80).  Pembuatan dan pendirian 

bangunan rumah adat selalu dikaitkan dengan harapan dan permohonan yang disampaikan pada 

pencipta dan leluhur untuk ketentraman, keamanan, dan kesejahteraan.  

Dalam perwujudan arsitektur tradisional,  masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan 

konteks relegi yang menjadi latar belakang kepercayaan masyarakat dan lingkungan /ekologi 

tempat masyarakat itu berada. Oleh karena itu, ketiga aspek ini, yaitu: arsitektur tradisional, relegi, 

dan lingkungan/ekologi perlu menjadi perhatian dalam usaha mengungkap bentuk, fungsi, dan 

maknanya.  

II. HASIL PENELITIAN 

2.1 Kampung Adat Nualain Tas. 

Kampung Adat Nualain Tas secara administrasi berada di Desa Nualain, Kecamatan 

Lakmanen Selatan, Kabupaten Belu. Kampung adat ini  berada di atas Bukit Hatukara Rai Lubu. 

Kampung adat ini dihuni oleh Suku Bangsa Bunak, dengan Bahasa Bunak. Secara arsitektur 

makro, pola ruang perkampung dengan menempatkan bangunan pemujaan yang disakralkan yang 

bersifat umum,  berupa Bosok (susunan batu yang berbentuk bulat, persegi atau tidak beraturan 

yang di atasnya biasanya terdapat batu berbentuk bulat atau pipih, dan lonjong),  pada topografi 

yang paling tinggi,  posisinya di arah timur (matahari terbit),  dan arah gunung. Adapun Bosok 

tersebut adalah Bosok Su Bag, dan BosokManesogo dan Manewalu, sebagai media pemujaan 

leluhur masyarakat Kampung Adat Nualain Tas. Pada topografi bentang lahan yang lebih rendah 

ditempatkan bangunan Ksadan ( merupakan susunan batu temu gelang (stone anclosure) yang 

dibuat dari batu-batu papan dan beberapa batu kali yang disusun berbentuk bulat). Fungsinya 

sebagai tempat pelaksanaan ritual dan musyawarah adat, peradilan, pelatikan raja, kepala suku. Di 

masa lalu difungsikan untuk upacara kemenangan perang ketika masih terjadi perang suku untuk 

merebut daerah kekuasaan. Musuh yang kalah, kepalanya dipenggal di bawa ke kampung dan  

ditempatkan sebuah batu datar (lakabokan), yang ada di Ksadan, yang disambut dengan upacara 

dan dikuti dengan tarian likurai sambil menendang-nendang kepala musuh. Ksadan ini juga 

difungsikan untuk mengubur para pahlawan yang mati di medan perang. Pada topografi bentang 

lahan yang lebih rendah dari Ksadan adalah bangunan rumah adat/tempat tinggal, dengan Bosok di 

depan rumah. Setruktur permukiman  adalah klaster dengan pusat kegiatan berada di Ksadan.  

Kampung adat mempunyai tatanan yang integral dengan bangunan-bangunan tradisi megalitik 

.Adapun tinggalan tradisi megalitik lain yang ada di kampung adat adalah sebagai berikut: Bosok 

Uma Reo Kaluk (untuk memohon keselamatan), Bosok Monesogo Belebuas (sebagai ajimat 

perang, mohon kesuksesan), Bosok Hotgyelete (sebagai tempat duduk raja). 



4 

 

Secara arsitektur mikro, rumah tradisional Kampung Adat Nualain Tas dapat dibagi dalam 

tipologi bentuk dan fungsi. Dari tipolgi bentuk adalah rumah panggung dengan kontruksi tiang 

kayu, atap alang-alang berbentuk perahu terbalik. Tiang kayu yang menjadi pokok bangunan 

rumah adat ini adalah tiang agung (laki-laki dan perempauan). Dari tipolgi fungsi, dapat dibagi 

menjadi dua yaitu vertikal dan horisontal. Secara vertikal pola ruang dibagi tiga yaitu kolong 

rumah (alam bawah), sebagai alam arwah. Fungsinya untuk menenun tempat bermain anak-anak. 

Bagian tengah (alam tengah), sebagai alam manusia, fungsinya sebagai tempat tinggal manusia. 

Bagian atas (alam atas), dianggap suci dan dipercaya sebagai dunia leluhur dan dewa maha tinggi. 

Fungsinya tempat bersemayamnya arwah leluhur, penyimpanan benda pusaka (kakaluk). Secara 

horisontal pola ruang dibagi tiga yaitu: Ruang depan, fungsinya untuk menerima tamu dan terbuka 

untuk umum. Ruang tengah, fungsinya bersifat profane dan sakral. Profan karana difungsikan 

untuk tempatkegiatan sehari-hari, pertemuan keluarga. Sakral karana difungsikan untuk 

pelaksanaan rutual adat dalam rumah, seperti upacara yang terkait dengan pertanian, upacara 

untuk memohon kesejahteraan lahir dan bathin. Upacara dipusatkan pada tiang agung. Karana 

tiang agung dipercaya sebagai perwujudan leluhur laki-laki dan perempuan, dan masih dipercaya 

dapat memberikan kekuatan gaib apa yang dikehendaki. Ruangan belakang, berfungsi sebagai 

tempat aktifitas perempuan, seperti memasak, tempat tidur. Antara ruang belakang dengan 

ruangan tengah dibatasi oleh balok lantai kayu dasar (otan). Dinding rumah dihiasi dengan 

pahatan-pahatan simbul yang penuh arti, seperti susu perempuan, timbangan, ayam jantan, lebah, 

cecak dan lain-lain. 

Di Kampung Adat Nualain Tas terdapat beberapa jenis rumah adat yaitu:  Rumah raja, 

rumah wakil raja (vetor), rumah panglima, rumah penjaga. Rumah raja dan rumah panglima 

terdapat perbedaan pada atap rumah. Rumah untuk raja dan wakil raja, atapnya pada bagian 

bubungan atapnya terdapat matenkes, (belahan bambo yang dipasang menyilang ke atas dengan 

ujung runcing) sebagai simbul kebangsawanan. Sedangkan untuk rumah panglima pada bubungan 

atapnya terdapat maten (dua belahan bambo yang menjepit bubungan atap dipasang horisontal).  

Proses Pendirian Rumah Adat yaitu: Ritual mohon ijin pada leluhur dan alam semesta. 

Ritual pada tempat dimana rumah adat itu akan dibangun. Mencari bahan bangunan kususnya 

tiang agung (laki-laki dan perempuan), kayu yang digunakan adalah kayu merah. Ritual 

penanjaban tiang agung dan tiang penyangga lainnya, tiang agung tidak boleh menyentuh tanah 

sebelum  ditanjabkan. Lobang dimana tiang agung ditanjabkan diisi sirih pinang, dan plat emas  - 

perak, bergambar matahari -  bulan. Tiang  penyangga  diisi uang perak.Ritual menyalakan api 

alam dalam rumah, dan selanjutnya  peresmian rumah adat. 

2. 2 Kampung Adat Duarato 

Kampung Adat Duarato secara administrasi terletak di Desa Duarato, Kecamatan 

Lakmanen, Kabupaten Belu. Kampung adat ini berada di atas Bukit Tae Bere Hol Saq. Kampung 
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adat ini dihuni oleh Suku Bangsa Bunak, dengan Bahasa Bunak. Secara arsitektur makro, pola 

ruang perkampung dengan menempatkan bangunan pemujaan yang disakralkan yang bersifat 

umum,  berupa Bosok , arca nenek moyang, pada topografi yang paling tinggi,  posisinya di arah 

timur (matahari terbit),  dan arah gunung. Adapun bangunan-bangunan pemujaan yang disakralkan 

tersebut adalah sebagai berikut : Bosok Tae Bere Holsaq (pemujaan tuhan maha tinggi), Bosok 

Honaru (pemujaan leluhur Duarato), Bosok Mura (Mohon kekuatan kepada leluhur), Bosok Bei 

Gie Mittagoloq (menolak wabah penyakit, dan mohon hujan) pada Tuhan Maha Tinggi, Arca 

Menhir bermuka empat, sebagai arca perwujudan dari dua raja suami istri yang pernah berkuasa di 

Duarato (mohon kedamian kampung, dan kesejahteraan lahir bathin). Bosok Purbelis (mohon 

kekuatan perang). Pada topografi bentang lahan yang lebih rendah ditempatkan bangunan Ksadan  

Fungsinya sebagai tempat pelaksanaan ritual dan musyawarah adat, pelantikan raja, kepala suku. 

Di masa lalu difungsikan untuk upacara kemenangan perang ketika masih terjadi perang suku 

untuk merebut daerah kekuasaan. Musuh yang kalah, kepalanya dipenggal di bawa ke kampung 

dan  ditempatkan sebuah batu datar (lakabokan), yang ada di Ksadan, yang disambut dengan 

upacara dan dikuti dengan tarian likurai sambil menendang-nendang kepala musuh. Ksadan ini 

juga difungsikan untuk mengubur para pahlawan yang mati di medan perang. Pada topografi 

bentang lahan yang lebih rendah dari Ksadan adalah bangunan rumah adat/tempat tinggal, dengan 

Bosok di depan rumah. Setruktur permukiman  adalah klaster dengan pusat kegiatan berada di 

Ksadan.  Kampung adat mempunyai tatanan yang integral dengan bangunan-bangunan tradisi 

megalitik .Adapun tinggalan tradisi megalitik lain yang ada di kampung adat adalah sebagai 

berikut: Bosok Wagu (tempat ritual orang mati tidak wajar), Bosok Akaluli Hakper (tempat 

sumpah), Bosok Leki Gewen (memohon kekuatan, kekebalan perang), Bosok Jab Guhu (mohon 

kekuatan magis). Ksadan Selemo (sebagai tempat pengadilan adat) seperti pelanggaran norma 

kemanusiaan, normal alam. Jika tidak bisa membayar denda akan duhukum pancung. Ksadan 

Selomo Kecil (tempat hukuman pancung. Letaknya di daerah perbatasan Kampung Adat Duarato.  

 Secara arsitektur mikro, rumah tradisional Kampung Adat Duarato dapat dibagi dalam 

tipologi bentuk dan fungsi. Dari tipolgi bentuk adalah rumah panggung dengan kontruksi tiang 

kayu, atap alang-alang berbentuk perahu terbalik. Tiang kayu yang menjadi pokok bangunan 

rumah adat ini adalah tiang agung (laki-laki dan perempauan). Dari tipolgi fungsi, dapat dibagi 

menjadi dua yaitu vertikal dan horisontal. Secara vertikal pola ruang dibagi tiga yaitu kolong 

rumah (alam bawah), sebagai alam arwah. Fungsinya untuk menenun tempat bermain anak-anak. 

Bagian tengah (alam tengah), sebagai alam manusia, fungsinya sebagai tempat tinggal manusia. 

Bagian atas (alam atas), dianggap suci dan dipercaya sebagai dunia leluhur dan dewa maha tinggi. 

Fungsinya tempat bersemayamnya arwah leluhur, penyimpanan benda pusaka (kakaluk). Secara 

horisontal pola ruang dibagi tiga yaitu: Ruang depan, fungsinya untuk menerima tamu dan terbuka 

untuk umum. Ruang tengah, fungsinya bersifat profane dan sakral. Profan karana difungsikan 

untuk tempatkegiatan sehari-hari, pertemuan keluarga. Sakral karana difungsikan untuk 

pelaksanaan rutual adat dalam rumah, seperti upacara yang terkait dengan pertanian, upacara 
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untuk memohon kesejahteraan lahir dan bathin. Upacara dipusatkan pada tiang agung. Karana 

tiang agung dipercaya sebagai perwujudan leluhur laki-laki dan perempuan, dan masih dipercaya 

dapat memberikan kekuatan gaib apa yang dikehendaki. Ruangan belakang, berfungsi sebagai 

tempat aktifitas perempuan, seperti memasak, tempat tidur. Antara ruang belakang dengan 

ruangan tengah dibatasi oleh balok lantai kayu dasar (otan). Dinding rumah dihiasi dengan 

pahatan-pahatan simbul yang penuh arti, seperti susu perempuan, timbangan, ayam jantan, lebah, 

cecak, tanduk karbau, garis giometris dan lain-lainnya. 

Di Kampung Adat Nualain Tas terdapat beberapa jenis rumah adat yaitu:  Rumah Adar 

Purbelis untuk raja, Rumah Adat Mot Oe Leuu untuk wakil raja (vetor), Rumah Adat Malikata 

Lianain untuk Rato, Rumah Adat Lowe A Bao Rato untuk panglima, Rumah Adat Lowe A Bao 

Rato Kaluk untuk pencurah magis.. Rumah untuk raja dan wakil raja, atapnya pada bagian 

bubungan atapnya terdapat matenkes, (belahan bambo yang dipasang menyilang ke atas dengan 

ujung runcing) sebagai simbul kebangsawanan. Sedangkan untuk rumah adat lainnya  pada 

bubungan atapnya terdapat maten (dua belahan bambo yang menjepit bubungan atap dipasang 

horisontal).  Untuk proses pendirian rumah adat sama pelaksanaannya dengan pendirian rumah 

adat di Kampung Adat Nualain Tas. 

2.3 Kampung Adat Matabesi 

Kampung Adat Matabesi  secara administrasi terletak di Kelurahan Umanen, 

Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Kampung Adat Matabesi terletak pada punggung 

perbukitan barisan pegunungan lidak. Kampung adat ini dihuni oleh Suku Bangsa Tetun, dengan 

Bahasa Tetun. Secara arsitektur makro, pola ruang perkampung dengan menempatkan bangunan 

pemujaan yang disakralkan yang bersifat umum,  berupa Aitos , pada topografi yang paling tinggi,  

posisinya di arah timur (matahari terbit),  dan arah gunung. Adapun aitos tersebut adalah Serin 

Foho Lakaan (pedia pemujaan leluhur masyarakat Matabesi). Pada topografi yang lebih rendahan 

adalah bangunan Ksadan (bangunan umum) fungsinya sebagai ritual adat, musyawarah adat, 

peradilan, pelantikan kepala suku. Untuk upacara kemenangan perang dilakukan pada Ksadan 

Halsidik Ulun, kepala musuh di atas batu yang ada di tengah Ksadan disambut dengan tarian 

likurai sambil menendang-dendang yang disertai sorakan. Pada topografi bentang lahan yang lebih 

rendah dari Ksadan adalah bangunan rumah adat/tempat tinggal, dengan Aitos di depan rumah. 

Setruktur permukiman  adalah klaster dengan pusat kegiatan berada di Ksadan.  Kampung adat 

mempunyai tatanan yang inte Aitos gral dengan bangunan-bangunan tradisi megalitik .Adapun 

tinggalan tradisi megalitik lain yang ada di kampung adat adalah sebagai berikut: Aitos Uma 

Kakaluk ( untuk memohon kekebalan, pengobatan), Aitos Uma Bot (mohon kesejahteraan dari 

lahir, perkawinan, hingga meninggal dunia), Aitos Umametan Fatuketi (sebagai simbol wilayah), 

Aitos Uma Meo (untuk memohon kesuburan), Aitos Mehen Lulik (untuk pemujaan leluhur), Aitos 

Uma Matabesi Beihale ( untuk mohon kesembuhan ternak, manusia, wabah penyakit), Aitos Bei 
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Asa (untuk pemujaan leluhur), Aitos Tatoisin (untuk memohon kesuburan pertanian, dan 

peternakan). 

Secara arsitektur mikro, rumah tradisional Kampung Adat Matabesi dapat dibagi dalam 

tipologi bentuk dan fungsi. Dari tipolgi bentuk adalah rumah panggung dengan kontruksi tiang 

kayu, atap alang-alang berbentuk perahu terbalik. Pada bubungan atap rumah terdapat Kakaduk 

sebagai lambang Lulik Tulu Saung, artinya hukum cnta kasih antar sesama manusia yaitu: sikap 

saling menghargai, menghormati, dan mencintai. Tiang kayu yang menjadi pokok bangunan 

rumah adat ini adalah tiang agung (laki-laki dan perempauan). Dari tipolgi fungsi, dapat dibagi 

menjadi dua yaitu vertikal dan horisontal. Secara vertikal pola ruang dibagi tiga yaitu kolong 

rumah (alam bawah), sebagai alam arwah. Fungsinya untuk menenun tempat bermain anak-anak. 

Bagian tengah (alam tengah), sebagai alam manusia, fungsinya sebagai tempat tinggal manusia. 

Bagian atas (alam atas), dianggap suci dan dipercaya sebagai dunia leluhur dan dewa maha tinggi. 

Fungsinya tempat bersemayamnya arwah leluhur, penyimpanan benda pusaka.  Secara horisontal 

pola ruang dibagi tiga yaitu: Ruang depan, fungsinya untuk menerima tamu dan terbuka untuk 

umum. Ruang tengah, fungsinya bersifat profane dan sakral. Profan karana difungsikan untuk 

tempatkegiatan sehari-hari, pertemuan keluarga. Sakral karana difungsikan untuk pelaksanaan 

rutual adat dalam rumah, seperti upacara yang terkait dengan pertanian, upacara untuk memohon 

kesejahteraan lahir dan bathin. Upacara dipusatkan pada tiang agung. Karana tiang agung 

dipercaya sebagai perwujudan leluhur laki-laki dan perempuan, dan masih dipercaya dapat 

memberikan kekuatan gaib apa yang dikehendaki. Ruangan ini ememiliki pantangan tersendiri, 

bagi wanita yang dinikahi tetapi belum lunas belisnya tidak boleh masuk dan tinggal diruangan 

tengah, Ruangan belakang, berfungsi sebagai tempat aktifitas perempuan, seperti memasak, 

tempat tidur. Wanita yang belum lunas belisnya boleh masuk dan tinggal di ruangan ini. Antara 

ruang belakang dengan ruangan tengah dibatasi oleh balok lantai kayu dasar (kotan).  

Di Kampung Adat Matabesi  terdapat beberapa jenis rumah adat dan rumah tinggal, yaitu : 

Rumah Kakaduk, rumah ini tidak dapat dimasuki semabarang orang karana rumah pemali 

(disakralkan), fungsinya tempat permohonan keselamatan perang, dan penyembuhan. Rumah Bot 

adalah rumah pamali (disakralkan), sebagai rumah induk suku Matabesi. Rumah Meo adalah 

rumah pahlawan, Rumah Mahein Lulik, Rumah Matebesi Beihale, Rumah Bei Asa  adalah rumah 

masyarakat suku Matabesi, Rumah tinggal (tidak rumah panggung) fungsi hanya sebagai tempat 

tingal saja. Ruangannya dibagi atas dua, yaitu tempat tidur dan dapur. Untuk proses pendirian 

rumah adat sama pelaksanaannya dengan pendirian rumah adat di Kampung Adat Duarato. 

2.4 Kampung Adat Fatubesi 

Kampung Adat Fatubesi,  secara adminitrasi terletak di desa Lakan Mau, Kecamatan 

Lasiolat, Kabupaten Belu. Kampung adat ini berada di puncak bukit Fatubesi, didiami oleh Suku 

Bangsa Tetun, dengan bahasa Tetun Secara arsitektur makro, pola ruang perkampung dengan 
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menempatkan bangunan pemujaan yang disakralkan yang bersifat umum,   pada topografi yang paling 

tinggi,  posisinya di arah selatan ke Gunung Lakaan. Adapun bangunan tersebut adalah Mesbah Lalete 

Murak Sasabak Murak, fungsinya untuk pemujaan  Tuhan Maha Tinggi, fungsinya memohon segala 

hal dapat dilakukan dapat dilakukan di tempat sakral ini. Di depan bangunan ini terdapat meja 

batu untuk persebahan. Di sebalah kiri dari  Mesbah Lalete Murak Sasabak Murak terdapat 

Kakaluk Inan yang sangat sakral dan tidak boleh diraba, berdambak buruk bagi yang meraba. 

Fungsinya untuk memohon kekuatan dan kekebalan bagi panglima perang. Pada topografi bentang 

lahan yang sama ditempatkan juga bangunan Ksadan. Fungsinya sebagai tempat pelaksanaan 

ritual adat, tempat makam. Di depan pintu masuk Ksadan terdapat Foho Felik Katuas, Fungsinya 

untuk ijin masuk ke Ksadan. Di luar Ksadan tepatnya di sebelah selatan terdapat  susunan batu 

bernama Hanuku Ulun Fatin, fungsinya tempat menaruh kepala musuh ketika menang perang dan 

tempat upacara kemenangan perang yang diikuti tarian likurai sambil menendang-nendang kepala 

musuh.  Pada topografi bentang lahan yang lebih rendah dari Ksadan adalah bangunan rumah adat 

yang masih tinggal satu bangunan, yang lainnya keluar kampung.  Di depan rumah adat terdapat 

Rimbesi (susunan batu-batu papan yang bentuknya melingkar) sebagai tempat menerima tamu. 

Setruktur permukiman  adalah klaster dengan pusat kegiatan berada di Ksadan.  Kampung Adat 

Fatubesi secara keseluruhan bentuknya teras berudak-undak, yang terdiri tiga teras. Tewras satu 

dan dua untuk perumahann dan teras tiga untuk bangunan keagamaan. 

Secara arsitektur mikro, rumah tradisional Kampung Adat Fatubesi dapat dibagi dalam 

tipologi bentuk dan fungsi. Dari tipolgi bentuk adalah rumah panggung dengan kontruksi tiang 

kayu, atap alang-alang berbentuk perahu terbalik. Pada bubungan atap rumah terdapat Kakaduk 

berkerucut tiga simbul telu melaran (hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan 

alam, dan hubungan manusia dengan manusia/leluhur). Tiang kayu yang menjadi pokok bangunan 

rumah adat ini adalah tiang agung (laki-laki dan perempauan). Dari tipolgi fungsi, dapat dibagi 

menjadi dua yaitu vertikal dan horisontal. Secara vertikal pola ruang dibagi tiga yaitu kolong 

rumah (alam bawah), sebagai alam arwah. Fungsinya untuk menenun tempat bermain anak-anak. 

Bagian tengah (alam tengah), sebagai alam manusia, fungsinya sebagai tempat tinggal manusia. 

Bagian atas (alam atas), dianggap suci dan dipercaya sebagai dunia leluhur dan dewa maha tinggi. 

Fungsinya tempat bersemayamnya arwah leluhur, penyimpanan benda pusaka.  Secara horisontal 

pola ruang dibagi tiga yaitu: Ruang depan, fungsinya untuk menerima tamu dan terbuka untuk 

umum. Ruang tengah, fungsinya bersifat profane dan sakral. Profan karana difungsikan untuk 

tempatkegiatan sehari-hari, pertemuan keluarga. Sakral karana difungsikan untuk pelaksanaan 

rutual adat dalam rumah, seperti upacara yang terkait dengan pertanian, upacara untuk memohon 

kesejahteraan lahir dan bathin, upacara ijin masuk ke Ksadan.  Upacara dipusatkan pada tiang 

agung, karana tiang agung dipercaya sebagai perwujudan leluhur laki-laki dan perempuan, dan 

masih dipercaya dapat memberikan kekuatan gaib apa yang dikehendaki. Ruangan belakang, 

berfungsi sebagai tempat aktifitas perempuan, seperti memasak, tempat tidur.. Antara ruang 

belakang dengan ruangan tengah dibatasi oleh balok lantai kayu dasar (kotan). Untuk proses 
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pendirian rumah adat sama pelaksanaannya dengan pendirian rumah adat di Kampung Adat 

Duarato.  

2.5 Kampung Adat Tasain 

Kampung Adat Tasain secara administrasi terletak di Desa Teun, Kecamatan Rai Manuk, 

Kabupaten Belu. Kampung adat ini dihuni oleh suku Bangsa Dawan dengan Bahasa Dawan. 

Awalnya kapung ini berada di puncak Bukit Mandeu, pada jaman penjajahan Belanda pindah ke 

kaki Gunung Mendeu. Secara arsitektur makro, pola ruang perkampung dengan menempatkan 

bangunan pemujaan yang disakralkan yang bersifat umum pada topografi yang lebih tinggi. 

posisinya di arah timur ke matahari terbit dan ke gunung. Adapun bangunan yang disakralkan 

tersebut yaitu :  Manaran/Nir Manaran, fungsinya sebagai tempat pemujaan Tuhan Maha Agung, 

untuk memohon keselamatan dan kesejahteraan. Pada posisi yang lebih rendahan terdapat 

bangunan Buhane, sebagai tempat pemujaan leluhur, untuk memohon berkat, perlindungan/tolak 

bala untuk seluruh kehidupan.. Pada topografi bentang lahan yang lebih rendah rumah, dengan  

pola perkampungan menyebar dengan pusat kegiatan adat ada pada rumah adat .  Rumah adat 

yang masih ada tinggal dua, yang lainnya keluar kampung. Rumah adat yang masih ada yaitu: 

Rumah Adat Sonaf Tasai (rumah adat perempuan). Rumah Adat Sonaf Tari (rumah adat laki-laki). 

Secara arsitektur mikro, rumah tradisional Kampung Adat Tasain dapat dibagi dalam 

tipologi bentuk dan fungsi. Dari tipolgi bentuk adalah rumah panggung dengan kontruksi tiang 

kayu, atap alang-alang berbentuk perahu terbalik. Pada sudut bubungan atap rumah terdapat sonaf 

( alang-alang yang diikat mengrucut ke atas) simbul tanduk karbau, sebagai simbul kekuasaan).. 

Tiang kayu yang menjadi pokok bangunan rumah adat ini adalah tiang agung (laki-laki dan 

perempauan). Dari tipolgi fungsi, dapat dibagi menjadi dua yaitu vertikal dan horisontal. Secara 

vertikal pola ruang dibagi tiga yaitu kolong rumah (alam bawah), sebagai alam arwah. Fungsinya 

untuk menenun tempat bermain anak-anak. Bagian tengah (alam tengah), sebagai alam manusia, 

fungsinya sebagai tempat tinggal manusia. Bagian atas (alam atas), dianggap suci dan dipercaya 

sebagai dunia leluhur dan dewa maha tinggi. Fungsinya tempat bersemayamnya arwah leluhur, 

penyimpanan benda pusaka.  Secara horisontal pola ruang dibagi tiga yaitu: Ruang depan, 

fungsinya untuk menerima tamu dan terbuka untuk umum. Ruang tengah, fungsinya bersifat 

profane dan sakral. Profan karana difungsikan untuk tempatkegiatan sehari-hari, pertemuan 

keluarga. Sakral karana difungsikan untuk pelaksanaan rutual adat dalam rumah, seperti upacara 

yang terkait dengan pertanian, upacara untuk memohon kesejahteraan lahir dan bathin, upacara 

ijin masuk ke Ksadan.  Upacara dipusatkan pada tiang agung, karana tiang agung dipercaya 

sebagai perwujudan leluhur laki-laki dan perempuan, dan masih dipercaya dapat memberikan 

kekuatan gaib apa yang dikehendaki. Ruangan belakang, berfungsi sebagai tempat aktifitas 

perempuan, seperti memasak, tempat tidur.. Antara ruang belakang dengan ruangan tengah 

dibatasi oleh balok lantai kayu dasar (kotan). Pada Rumah Adat Sonaf Tasain tidak banyak ada 

hiasan, karana simbul rumah adat perempuan, sedangkan pada Rumah Adat Sonaf Tari kaya 
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dengan hiasan, pada tiang dan pada dindig rumah,  karana sebagai rumah adat sombol laki-laki, 

sebagai tempat penyimpanan peralatan perang atau rumah pertahanan. Hiasan yang ada pada 

rumah ini penuh dengan simbol-simbol yang penuh arti. Seperti hiasan cecak, kumbang, ayam, 

karbau, naga, paanglima, dan lain-lainnya. Untuk proses pendirian rumah adat sama 

pelaksanaannya dengan pendirian rumah adat di Kampung Adat Fatubesi.   

III. ANALISIS 

 Perkampungan adat Belu umumnya mencerminkan hubungan masyarakat terhadap alam, 

tatanan sosial, keadaan alam, dan kosmologi masyarakat yang mendiami. Konsep kepercayaan 

mempengaruhi penataan perkampungan serta tatanan kehidupan masyarakat yang diwujudkan 

dalam berbagai ritus upacara adat. Untuk melaksanakan upacara tersebut diperlukan tempat-

tempat upacara yang sesuai dengan kepercayaan masyarakat. Kebutuhan akan tempat upacara 

inilah yang menyebabkan adanya pembangian ruang atau tata kawasan pemukiman, serta rumah 

adat sangat tegas membedakan antara yang bersifat sakral dengan tempat-tempat yang bersifat 

profan. Secara arsitektur makro, pola ruang perkampung adat Belu dengan menempatkan 

bangunan pemujaan yang disakralkan yang bersifat umum,  berupa Bosok – Aitos -  Foho. pada 

topografi yang paling tinggi,  posisinya di arah timur (matahari terbit),  dan arah gunung. Setiap 

benda yang diciptakan  manusia mempunyai fungsi tertentu dalam kehidupan masyarakat. Dari 

fungsi budaya fisik dalam sistem sosial dapat diketahui ide-ide atau gagasan yang terkandung 

dalam gagasan tersebut (Koentjaraningrat 2003, 72). Fungsi bagunan Bosok – Aitos – Foho adalah 

untuk pemujaan terhadap Dewa Tertinggi dan Leluhur.  Berorientasi ke arah matahari terbit, 

karana dipercaya sebagai arah suci dan matahari adalah sumber kehidupan di dunia ini. (Leleno 

2015, 200). Beroreintasi ke gunung, karana gunung dipercaya tempat arwah leluhur sebagai 

kepercayaan tradisi megalitik (Sutaba 2015, 217). Pada topografi bentang lahan yang lebih rendah 

ditempatkan bangunan Ksadan, adalah pelataran terbuka yang bentuknya melingkar dari susunan 

batu-batu papan. Dalam arkeologi dikenal dengan susunan batu temu gelang, (Sukendar 1992, 7).  

Fungsinya adalah sebagi tempat melaksanakan ritual adat yang terkait pertanian, tempat 

pertemuan adat, tempat peradilan, tempat pelantikan raja, kepala suku. Tempat perayaan 

kemenangan perang, ketika masih terjadi perang suku merebut kekuasaan di masa lalu. Tempat 

pemakaman para pahlawan perang.  Makna yang terkandung dalam kegiatan yang ada di Ksadan: 

Sikap musyawarah; sikap gotong royong; sikap saling menghargai; pemersatu. Pada topografi 

bentang lahan yang lebih rendah dari Ksadan adalah bangunan-bangunan rumah adat/tempat 

tinggal, dengan Bosok – Foho - Aitos di depan rumah, fungsinys untuk memohon keselamatan, 

kesejahteraan pada leluhur, mohon kekebalan.  Setruktur permukiman kampung-kampung adat di 

Belu adalah mengelompok atau klaster dengan pusat kegiatan berada di Ksadan.   

Secara arsitektur mikro, rumah adat di kampung adat Belu dapat dibagi dalam tipolgi 

bentuk dan fungsi. Dari segi tipologi bentuk, rumah adat adalah berupa  rumah panngung dengan 

kontruksi tiang kayu yang berupa tiang agung, tiang penyangga, atap dari alang-alang berbentuk 

perahu terbalik. Di Kampung Adat Nualin Tas, dan Kampung Adat Duarato, pada bubungan 
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atapnya terdapat maten dan matenkes., simbol kebangsawanan. Pada Rumah Adat  Matabesi 

bagian bubungan atap terdapat kakaduk, lambang Lulik Tulu Saung. Artinya hukum cinta kasih 

antar sesama manusia yaitu: sikap saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai. 

Kakaduk pada bagian bubungan atap rumah adat Fatubesi simbul tolu malara,  simbol hubungan 

antara manusia dengan Tuhan, hubungan mnusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan 

manusia. Dari tipologi fungsi rumah adat, dapat dilihat dari pola ruang yang dibagi menjadi dua 

yaitu vertikal dan horisontal. Secara vertikal dibagi tiga yaitu: kolong rumah (dunia arwah),. ruang 

tengah (dunia manusia) ruang atas (dunia leluhur). Secara horisontal dibagi atas tiga ruangan 

yaitu: ruang depan terbuka untuk umum, Ruang tengah  sebagai inti rumah,.  bersifat profan dan 

sakral. Profan digunakan  tempat musyawarah adat dalam suku rumah , dan sebagai aktifitas 

sehari-hari. Sakralnya tempat melakukan aktivitas ritual,  seperti memohon keselamatan supaya 

hasil pertanian melimpah, memohon doa-doa leluhur  apa yang menjadi keinginan dapat terwujud. 

Ritual ini dipusatkan pada tiang agung, yang dipercaya sebagai perwujudan  leluhur laki-laki dan 

perempuan, dan   masih dipercaya dapat memberi kekuatan sakti  apa yang menjadi keinginan 

dapat tercapai. Ruangan belakang untuk aktivitas perempun memasak dan pekerjaan rumah tangga 

lainnya,  sebagai tempat tidur  perempuan. Antara ruang tengah dan ruang belakang dibatasi oleh 

balok lantai kayu dasar yang berfungsi sebagai pembagi kamar. Kampung Adat Matabesi, 

memiliki pantangan tersendiri yaitu wanita yang dinikahi tetapi belum lunas  belisnya tidak boleh 

masuk ke dalam ruangan tengah, dan hanya diperbolehkan masuk dan tinggal di ruangan belakang 

(dapur). Mengingat fungsi rumah adat tersebut, maka dalam pendirinnya yaitu mulai dari awal 

sampai selesai pendirian rumah selalu diikuti dengan upacara sirih pinang, potong ayam, babi, 

karbau. Untuk memberikan agungan pada rumah adat, maka pada lubang pada tiang agung 

dilengkapi dengan palat emas (gambar matahari) untuk tiang agung laki-laki; plat perak (gambar 

bulan) untuk tiang agung perempuan; tiang penyangga lainnya diisi uang perak. Masyarakat tidak 

hanya menjalankan budayanya secara positif, tetapi aktif memberikan makna terhadap budayanya. 

Holder (1991), mengatakan bahwa budaya bendawi sebagai bagian dari budaya menjadi sarana 

untuk menciptakan makna dan tatanan dalam masyarakat, (Tanudirjo 1996; Hoder 1991; dalam 

Hamdoko 2015, 378). Makna yang terkandung dalam kegiatan yang ada dalam rumah adat: sikap 

musyawarah; sikap gotong royong; sikap bakti terhadap leluhur. 

Rumah Adat di Belu pada umumnya pada tiang-tiang dan dinding penuh dengan hiasan 

pahat yang mempunyai nilai simbolis. 

1. Tiang agung simbol leluhur laki-laki dan perempuan, ada di tengah-tengah simbol kesetaraan, 

kekuasaan, pemimpin harus berada di tengah-tengah dan memberikan pengayoman atau 

perlindungan.  

2. Hiasan pahatan pada dinding, seperti timbangan simbol keadilan yang harus dilakukan oleh 

seorang pemimpin. Ayam  simbol kejantanan, Cecak. Sebagai simbol peramal situasi 

kehidupan manusia.  Suara cecak dari depan rencana yang dilakukan hendaknya dibatalkan. 

Akan tetapi bunyi cecak dari belakang diyakini bahwa leluhur mereka merestui untuk 

dilanjutkan.  Buah susu perempuan sebagai simbol kehidupan, pesan moral yang disampaikan 
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lewat ukiran itu adalah orang tua khususnya ibu wajib hukumnya untuk senantiasa dihormati 

dan dihargai, tanpa ibu tidak ada kehidupan manusia dimuka bumi ini. 

 

III. KESIMPULAN 

1. Secara Makro, bentuk pola perkampungan adat Belu dengan menempatkan bangunan yang 

diskralkan pada tepografi yang paling tinggi di arah timur (terbitnya matahari), gunung. Pada 

topografi yang lebih rendahan bangunan Ksadan, pada topografi lebih rendah lagi rumah-rumah 

adat. Secara mikro bentuk bangunan adalah rumah panggung dengan kontruksi tiang Kayu, 

atap alang-alang beberbentu perahu terbalik 

2.  Secara makro, Ksadan fungsinya sebagai tempat ritual adat untuk umum, musyawarah adat, 

peradilan adat, pelantikan raja, pelantikan kepala suku, peringatan kemenangan perang, makam 

pahlawan perang. Secara Mikro, rumah adat berfungsi: ruang bawah untuk arwah, tengah untuk 

manusia, atas leluhur, dewa tertinggi. Ruang depan untuk menerima tamu, ruang tengah untuk 

tempat tinggal dan ritual adat, ruang belakang untuk wanita memasak.  

3. Makna yang terkandung dalam Ksadan, sikap musyawarah; sikap gotong royong; sikap saling 

menghargai; pemersatu. Makna yang terkandung dalam rumah adat, sikap musyawarah; sikap 

gotong royong; sikap bakti terhadap leluhur. 
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