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SAMBUTAN
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena
berkat rahmatNya kita dapat melaksanakan kegiatan Seminar Nasional dalam
keadaan sehat. Kegiatan Seminar Nasional ini merupakan yang pertama
diadakan oleh Balai Arkeologi Provinsi Bali. Wabah covid 19 yang melanda
dunia termasuk Indonesia tentu tidak boleh menyurutkan langkah kita untuk
berbagi gagasan mengenai hasil penelitian yang telah kita lakukan. Oleh
sebab itu, Seminar Nasional kali ini tetap dilaksanakan secara daring tanpa
mengurangi substansi dan tujuan pelaksanaan seminar.
Seminar Nasional Balai Arkeologi Provinsi Bali tahun 2021
mengangkat tema “Teknologi di Indonesia dari Masa ke Masa”. Tema ini
bersifat universal yang diharapkan dapat menjaring makalah dari berbagai
latar belakang keilmuan yang akan mendukung penelitian arkeologi itu
sendiri. Semoga melalui Seminar Nasional ini, para narasumber, pemakalah
dan peserta dapat berbagai ilmu, ide dan gagasan untuk kepentingan kemajuan
ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.
Kepala Balai Arkeologi Provinsi Bali

Drs. I Gusti Made Suarbhawa
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PROFIL
BALAI ARKEOLOGI PROVINSI BALI
Balai Arkeologi Provinsi Bali merupakan Unit Pelaksana Teknis
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang penelitian dan
pengembangan arkeologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, dan secara
teknis bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Penelitian Arkeologi
Nasional.
Kantor Balai Arkeologi Provinsi Bali diresmikan pada tanggal
19 Agustus 1980 sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Penelitian
Arkeologi Nasional yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Sebelum tahun 1978, kegiatan kepurbakalaan di wilayah Bali,
NTB, dan NTT dilaksanakan oleh Lembaga Purbakala dan Peninggalan
Nasional (LPPN) Cabang II Gianyar Bali yang sekarang bernama Balai
Pelestarian Cagar Budaya Bali.
Dalam melaksanakan tugasnya, Balai Arkeologi Provinsi Bali
menyelenggarakan fungsi antara lain penelitian arkeologi, perawatan benda
bernilai budaya berskala nasional, pendayagunaan hasil penelitian, dan
publikasi hasil penelitian.
Balai Arkeologi Provinsi Bali memiliki wilayah kerja Provinsi Bali,
Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selama rentang waktu 40
tahun, Balai Arkeologi Provinsi Bali telah banyak melakukan penelitian
arkeologi. Puluhan situs arkeologi dan ratusan artefak hasil penelitian
telah dikaji. Demikian pula sumber-sumber tertulis seperti prasasti dan
naskah-naskah kuno lainnya telah pula ditelaah. Hasil-hasil penelitian telah
dipublikasikan dalam berbagai media seperti laporan, tulisan ilmiah, seminar,
pameran, diseminasi, dan juga disebarluaskan melalui media sosial kekinian.
Langkah-langkah ini bertujuan untuk memperluas penyebaran informasi
penelitian.
VISI DAN MISI
Visi:
Terwujudnya penelitian arkeologi yang berkualitas dan relevan untuk
mendukung pendidikan dan kebudayaan.
Misi:
1. Melaksanakan penelitian arkeologi dan publikasi hasil
penelitian yang berkualitas;
1
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2. Melaksanakan penelitian arkeologi yang hasilnya bermanfaat
dan relevan bagi pemajuan pendidikan dan kebudayaan;
3. Melaksanakan kerjasama baik nasional maupun internasional
yang menghasilkan rekomendasi hasil penelitian untuk
pemerintah dan masyarakat.
STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi Balai Arkeologi Bali terdiri atas
a. Kepala
b. Subbagian Tata Usaha
c. Kelompok Jabatan Fungsional.
Saat ini, karyawan Balai Arkeologi Provinsi Bali berjumlah 49 orang
terdiri dari 2 orang pejabat struktural, 17 orang fungsional umum, 11 orang
fungsional peneliti, dan 17 orang PPNPN.
KONTAK KAMI
Balai Arkeologi Provinsi Bali
(Wilayah Kerja Bali, NTB dan NTT)
Alamat : Jalan Raya Sesetan No 80, Denpasar
Telepon : 0361 224 703
Email : balaiarkeologi.bali@kemdikbud.go.id
Website : www.balaiarkeologibali.kemdikbud.go.id
Jurnal: https://forumarkeologi.kemdikbud.go.id/
Instagram: balarbali
Facebook: Balai Arkeologi Bali
Twitter: @balarbali
Youtube: BALAR BALI

Balai Arkeologi Provinsi Bali

2

Seminar Nasional Arkeologi - 2021

SINOPSIS SEMINAR NASIONAL
TEKNOLOGI DI INDONESIA DARI MASA KE MASA
Mendengar kata ‘teknologi’ tidak selalu berkaitan dengan alat-alat
canggih masa kini, namun mulai dari alat sederhana yang digunakan manusia
purba adalah sebuah teknologi. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan
definisi teknologi sebagai keseluruhan sarana untuk menyediakan barangbarang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.
Itulah sebabnya peralatan-peralatan di awal kehidupan manusia di bumi juga
merupakan sebuah teknologi yang dapat mempermudah pekerjaan manusia.
Pada masa awal kehidupan manusia, mata pencaharian utama manusia
yaitu dengan berburu dan meramu. Manusia mengandalkan peralatan
sederhana dan sumber daya alam di sekitarnya untuk bertahan hidup.
Berbagai alat terbuat dari batu maupun tulang menjadi bukti berkembangnya
kemampuan berpikir manusia untuk mempermudah pekerjaannya. Ratusan
artefak berbahan batu, tulang, tanduk dan kerang, ditemukan di berbagai
situs prasejarah di Indonesia yang dipergunakan sebagai alat untuk berburu
dan melakukan aktivitas terhadap hasil buruannya, seperti menguliti dan
memotong hewan buruan.
Seiring dengan penyebaran manusia ke seluruh penjuru dunia,
manusia juga mengembangkan teknologi yang mampu menunjang manusia
untuk dapat menyebrangi lautan dengan teknologi pembuatan perahu, yang
bukti-buktinya dapat dilihat dari hasil penelitian arkeologi maritime, yang
akhir-akhir ini berkembang cukup pesat.
Pada masa berkembangnya kepercayan terhadap kekuatan alam dan
juga roh leluhur, manusia menciptakan media, sebagai sarana pemujaan
yang dibuat dengan teknologi yang mereka kuasai. Wadah kubur, monument
seperti punden berundak, menhir dan Arca sederhana dan arca megalitik
yang identik dengan sakralitasnya merupakan beberapa contoh pengetahuan
manusia terkait teknologi.
Budaya megalitik adalah fenomena sosial, budaya serta religi yang
muncul karena adanya kepercayaan kehidupan setelah kematian, maka
pendirian bangunan megalitik merupakan media penghormatan, tempat
singgah, dan lambang nenek moyang. Manusia pada masa itu percaya ketika
melakukan ritual maka mereka mendapat keselamatan, kesuksesan, kesehatan
dan terhindar dari malapetaka di dalam hidup. Indonesia kaya akan tinggalan
dari budaya megalitik yang masih berlanjut, yang dikenal dengan tradisi
megalitik. Seperti di Sumatera Selatan terdapat tinggalan arca megalitik
Pasemah. Tinggalan berupa kubur batu yang megah masih dapat disaksikan
di Pulau Sumba dan masih dimanfaatkan (living megalithic tradition) Selain
3
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itu tinggalan serupa patung moai di Pulau Paskah juga ditemukan di Lembah
Bada Sulawesi Tengah.
Penemuan logam merupakan sebuah loncatan yang cukup signifikan
dalam penguasaan teknologi manusia. Logam mulai ditempa ke dalam
berbagai bentuk dari yang sederhana hingga kompleks. Motif yang sarat
makna nampak pada senjata seperti kapak perunggu dengan berbagai tipe,
dan juga temuan nekara perunggu. Kebudayaan nekara ini berasal dari Dong
Son, Vietnam yang kemudian menyebar ke beberapa pulau di Indonesia.
Menurut Peter Bellwood pembuatan perunggu di Asia Tenggara dimulai
sekitar pertengahan millennium kedua sebelum masehi atau sekitar 30002500 SM, sedangkan di Indonesia masa logam baru berlangsung sekitar 500
– 300 SM (Bellwood, 2000: 389).
Berbagai teori dari arkeolog menyebutkan tentang fungsi nekara
seperti sebagai sarana dalam ritual memohon hujan, cinderamata antar
kerajaan, lambang martabat raja, hingga mas kawin. Melihat fungsi-fungsi
tersebut, peran teknologi mulai merambah ke luar aspek utama atau primer
dalam kehidupan manusia. Hingga saat ini keberadaan nekara yang masih
dimanfaatkan dapat disaksikan dalam kehidupan masyarakat Alor Nusa
Tenggara Timur. Masyarakat saat ini menggunakan nekara atau yang dalam
bahasa lokal disebut dengan ‘moko’ sebagai mas kawin. Sedangkan nekara
yang ditemukan di Bali saat ini disakralkan dan disimpan di pura serta dirawat
dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Perkembangan kehidupan masyarakat juga diikuti dengan
perkembangan system organisasi sosial dan pemerintahan dalam sekelompok
masyarakat. Kebijakan-kebijakan raja mulai dikukuhkan tertuang dalam
guratan-guratan indah prasasti. Media yang digunakan sebagai prasasti pun
berkembang dari yang sederhana dan mudah didapat seperti batu, kemudian
logam, daun lontar hingga kertas kuna.
Teknologi yang digunakan saat ini pada beberapa masyarakat
tradisional merupakan warisan teknologi yang mereka dapatkan dari generasi
sebelumnya. Dalam pembangunan rumah tradisional misalnya beberapa
teknologi tradisional mungkin masih dipertahankan untuk mempertahankan
nilai-nilai keaslian rumah.
Di masa sekarang, saat kita mulai mempelajari ilmu arkeologi yang
bertitik tolak dari sebuah tinggalan artefak yang ‘bisu’ tentu saja memerlukan
bantuan teknologi untuk membuatnya ‘berbicara’. Perkembangan teknologi
sangat membantu dalam melakukan analisis sehingga interpretasi terhadap
sebuah gejala yang muncul menjadi lebih akurat. Disinilah peran dari ilmu
lain menjadi sangat penting seperti biologi, geologi, kimia, dan hard science
lainnya untuk dapat mengungkap apa dibalik artefak, ekofak maupun fitur.
Balai Arkeologi Provinsi Bali
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Tinggalan arkeologi merupakan sumberdaya yang tidak dapat
diperbarui dan tidak ada duanya. Untuk itu diperlukan upaya pelestarian
terhadap tinggalan tersebut, bagaimana membuatnya lebih lama bertahan
sehingga dapat memberi pengetahuan baru bagi generasi saat ini. Tindakan
konservasi pun dilakukan terhadap tinggalan tersebut dengan memanfaatkan
teknologi termutakhir.
Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, Balai Arkeologi Provinsi
Bali untuk pertama kalinya mengadakan Seminar Nasional via daring dengan
tema “Teknologi di Indonesia dari Masa ke Masa” dengan empat sub tema:
1. Teknologi di awal kehidupan manusia;
2. Teknologi dan kearifan lokal;
3. Perkembangan teknologi untuk mendukung metode analisis
arkeologi;
4. Teknologi Konservasi.
TUJUAN
Tujuan diadakannya Seminar Nasional ini adalah untuk menyediakan
wadah bagi para peneliti, akademisi, pemerhati budaya, dan ilmuwan
untuk menyampaikan hasil penelitian berdasarkan berbagai sudut pandang
keilmuannya. Sehingga diperoleh suatu gambaran menyeluruh tentang
perkembangan teknologi dari awal kehidupan manusia hingga teknologi masa
kini yang membantu arkeolog dalam menginterpretasi tinggalan arkeologi.
KELUARAN
Naskah yang dipresentasikan dalam Seminar Nasional ini akan
diterbitkan dalam sebuah prosiding di tahun 2022 setelah melalui proses
review dan editing.
PESERTA
Seminar Nasional Balai Arkeologi Provinsi Bali mengundang empat
narasumber yang mewakili keempat sub tema. Pemakalah terdiri dari 50
orang yang akan dibagi ke dalam dua ruang virtual (daring). Peserta terdiri
dari berbagai kalangan lintas lembaga dan kementerian. Selain itu, panitia
juga mengundang peserta non pemakalah untuk turut berpartisipasi dalam
kegiatan seminar.
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PELAKSANAAN KEGIATAN
Kegiatan dilaksanakan selama tiga hari dari tanggal 2-4 November
2021. Kegiatan sepenuhnya dilaksanakan secara daring melalui aplikasi
zoom. Sesi paralel akan dibagi menjadi dua ruang virtual (breakout room).
Pada setiap sesi prsentasi dan diskusi akan dipandu oleh seorang moderator.
TATA TERBIT
Adapun tata tertib yang perlu ditaati selama kegiatan seminar daring
berlangsung yaitu:
1. Peserta diharapkan memasuki ruang zoom tepat waktu.
2. Peserta diharapkan mengaktifkan kamera saat kegiatan berlangsung dan
memasang background yang telah dibagikan.
3. Pada saat pemakalah menyampaikan presentasi, diharapkan peserta agar
menonaktifkan suara (mute).
4. Peserta mengisi daftar kehadiran di tiap harinya.
PANITIA
Penanggungjawab
Ketua			
Sekretariat		
Bendahara
Persidangan		
Dokumentasi		
IT			

Balai Arkeologi Provinsi Bali

: Drs. I Gusti Made Suarbhawa
(Kepala Balai Arkeologi Provinsi Bali)
: Ni Putu Eka Juliawati, S.S.,M.Si
: Dra. Ni Komang Yudari
: I.G.A.A. Eka Sri Wahyuni, S.Kom
: Ati Rati Hidayah, M.A.
Ni Kadek Sri Sumiartini, S.S
: Made Agus Putra Wijaya, S.Sn
: A.A. Ngurah Bayu Dharma Putra
I Made Yudi Windyatmika, S.Ti

6

Seminar Nasional Arkeologi - 2021

JADWAL SEMINAR
Tanggal
2 Nov
2021

Waktu
Acara
(Wita)
08.30- Persiapan Join Room
09.00
09.00- Pembukaan
09.30
- Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
- Laporan Ketua Panitia
- Sambutan dari Kepala Balai Arkeologi
Provinsi Bali
- Pembacaan Doa
09.30- Keynote Speaker
10.00 Dr. I Made Geria, M.Si
10.0010.15
10.1511.45

11.4513.15

13.1514.15
14.1516.15

Keterangan
Panitia
Panitia

Kepala Pusat
Penelitian
Arkeologi
Nasional

Break
Presentasi Narasumber
1. Prof. Dr. Harry Truman Simanjuntak
(Center for Prehistory and Austronesian
Studies)
2. Dr. Agus Tri Hascaryo, S.T, S.S, M.Sc
(PT. Geomap International Consultant)
Presentasi Narasumber
1. Drs. Marsis Sutopo, M.Si
(Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia)
2. Prof. Dr. M. Alie Humaedi, M.A., M.Hum
(Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN)

Moderator:
I Wayan
Sumerata

Moderator:
Ati Rati
Hidayah

Break
Presentasi Pemakalah Sesi 1
1. I Gusti Made Suarbhawa
(Kerajinan Logam di Situs Tamblingan)
2. Unggul Prasetyo Wibowo
(Problematika Penanggalan Kuarter di Situs
Arkeologi Indonesia)
3. Yusti Muslimawati
(Tradisi Menenun dan Tipe Kumparan
Pemintal Dari Era Majapahit Abad
XIII-XV M)
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4. Sonya Martha Kawer
(Pengaruh Peninggalan Kolonial pada Pola
Tata Ruang, Kota Jayapura, Provinsi Papua)
5. Ilham Abdullah
(Eksperimen Pemakaian Alat Batu pada
Tulang Binatang: Upaya untuk Menjelaskan
Cara Manusia Purba Mengolah Binatang
Buruannya)

Tanggal Waktu
Acara
(Wita)
3 Nov
08.30Persiapan Join Room
2021
09.00
Presentasi Room 2
09.00- Presentasi Room 1
Sesi 2
10.30 Sesi 2
Moderator:
Moderator:
Ida Ayu Megasuari Indria
Luh Suwita Utami
1. Gendro Keling
1. I Nyoman Rema
(Identifikasi dan Pola
(Teknologi dalam Penataan
Penempatan Kuburan
Ruang Kampung Adat
Tionghoa di Bali)
Fatubesi, Belu, NTT)
2. Agni Mochtar
2. Arsyananda Rabbani
(Teknologi Pengelolaan
(Teknologi Pembuatan Mata
Air di Hilir Sungai Brantas
Kail Cangkang Kerang pada
pada Abad XIX–XX M dan
Masa Holosen di Pantai
Dampaknya pada Aspek
Selatan Alor, NTT)
Sosial-Budaya Masyarakat
di Sekitarnya)
3. Marlia Yuliyanti Rosyidah 3. Ary Sulistyo (Stasiun
(IoT (Internet of
Cibatu: Teknologi Kereta
Things) untuk Efisiensi
Api, Perkembangan Kota,
dan Efektivitas dalam
dan Arsitektur Bangunan
Konservasi Benda Cagar
Akhir Abad 19 Hingga Awal
Budaya di Balai Pelestarian
Abad 20)
Situs Manusia Purba
Sangiran)
4. Yohanes P. Erick A
4. I Kadek Edi Palguna
(Teknologi Rumah
(Eksistensi Pembuatan
Tradisional Gorontalo)
Gerabah di Desa Banyuning,
Kabupaten Buleleng (Teknik
Pembuatan, Bahan, dan
Fungsi)
Balai Arkeologi Provinsi Bali

8

Seminar Nasional Arkeologi - 2021

10.30- Presentasi Room 1
12.00 Sesi 3
Moderator:
Nyoman Arisanti
1. Ni Putu Eka Juliawati
(Batu dimpa dalam Ritual
Penguburan di Situs Doro
Mpana)
2. Nurul Laili
(Teknomorfologi Peralatan
Pendukung Danau Bandung
Purba: Bentuk Adaptasi
Lingkungan)

Presentasi Room 2
Sesi 3
Moderator:
Putu Yuda Haribuana
1. I Wayan Sumerata
(Pemilihan Media dalam
Penulisan Prasasti Bali
Kuno)
2. Siska
(Teknologi Pembuatan
Lancipan Tulang Situs
Cappa Lombo Kawasan
Karst Bontocani Kabupaten
Bone, Sulawesi Selatan)
3. Andry Hikari Damai
3. Dharma Putra Gotama
dan Theodorus Aries
(Virtual Anastylosis
Briyan Nugraha Setiawan
Terhadap Bangunan Candi
Kusuma
Blandongan di Kompleks
(Identifikasi Paleopatologi
Percandian Batujaya 2)
Homo Floresiensis
Berdasarkan Model
Tengkorak 3 Dimensi)
4. Muhammad Riyad Nes
4. Octaviadi Abrianto (Sistem
(Teknologi Pasak Kayu
Partahanan Jepang pada
pada Masjid Kuno di
Perang Dunia II di Kawasan
Kerinci: Kajian Arsiterktri
Hutan Lindung Pananjung,
Masjid)
Pangandaran)

12.00Break
13.00
13.00- Presentasi Room 1
14.30 Sesi 4
Moderator:
Gendro Keling
1. Wakhyuning Ngarsih
(Pemanfaatan Teknologi
Tradisional dalam Tradisi
Leva Nuang untuk
Jaminan Sosial Masyarakat
Lamalera)
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Presentasi Room 2
Sesi 4
Moderator:
Nyoman Rema
1. Luh Suwita Utami
(Temuan Struktur Bangunan
di Situs Pura Gelang Agung,
Petang Badung: Dugaan
Bangunan Suci Abad ke XII
di Bali)
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2. Bambang Sugiyanto
(Teknologi Awal Budaya
Rock-art pada Kawasan
Karst Mantewe, Kalsel)
3. I Putu Yuda Haribuana
(Satu Dekade
Perkembangan Teknologi
dalam Metode Penelitian
Arkeologi di Kawasan
Gunung Tambora)

4. Iwan Hermawan
(Jembatan Panjang di Jalur
Kereta Api Non Aktif
Banjar-Cijulang)
14.30- Presentasi Room 1
16.00 Sesi 5
Moderator:
Hafizhuddin
1. Nyoman Arisanti
(Hegemoni dalam
Pergeseran Teknologi
Kampung Adat di
Kabupaten Sumba Tengah)
2. Desfira Ramadhania
Rousthesa
(Penggunaan Balok Batu
pada Konstruksi Candi
Perwara (Studi Kasus Candi
Perwara Sewu Deret I No.
26 dan Candi Perwara
Plaosan Lor Deret II No.
29)

Balai Arkeologi Provinsi Bali
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2. Muhamad Alnoza
(Parit di Sekitar Ibukota
Kerajaan Sunda: Upaya
Interpretasi Fungsi
Sebagaimana Terbayang
dari Prasasti)
3. Rusyanti
(Pemanfaatan Teknologi
Inductively Coupled Mass
Spectometry, Rhinoceros,
dan Thermoluminescence
dalam Penelitian Arkeologi:
Studi Kasus Analisis
Fragmen Tembikar di
Lampung)
4. Dani Sunjana
(Aspek-Aspek Teknologis
pada Masyarakat Sunda
Kuno: Kajian terhadap
Naskah dan Data Etnografi)
Presentasi Room 2
Sesi 5
Moderator:
Ati Rati Hidayah
1. Lutfi Yondri
(Punden Berundak Gunung
Padang Konstruksi Batuan
Tertua untuk Kebutuhan
Ritual di Tatar Sunda)
2. Asyhadi Mufsi Sadzali
(Evolusi Teknologi Perahu
Tradisional Nusantara dalam
Rekam Jejak Arkeologis)
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3. Ashar Murdihastomo;
3. Wulandari
Muhammad Harsya; dan
(Pemetaan Rumah
Atina Winaya
Tradisional di Situs
(Teknologi KomputasiSangiran Menggunakan
Digital pada Penelitian Arca
Interpretasi Foto Udara
Kuno Indonesia (Suatu
Detil)
Kajian Ide Permulaan dalam
Konsep Rancang Bangun))
4. Ida Ayu Gede Megasuari
4. Tjok Istri Ratna C.S
Indria
(Cagcag Hingga Digital
(Benteng di Nusa Tenggara
Printing di Balik
Timur: Teknologi dan
Perkembangan Wastra
Kearifan Lokal Masyarakat
Bebali)
Masa Lalu Abad XIII-XV
M)

Tanggal Waktu
Acara
4 Nov
08.30Persiapan Join Room
2021
09.00
Presentasi Room 2
09.00- Presentasi Room 1
Sesi 6
10.30 Sesi 6
Moderator:
Moderator:
Hikmana Arafah
Made Suarsana
1. Usman Manor
1. Hedwi Prihatmoko
(Sistem Lingko dan
(Identifikasi Penggunaan
Skenario Mitigasi Risiko
Transportasi Air dalam
Krisis Pangan Pasca
Beberapa Prasasti Bali
Pandemi)
Kuno)
2. Naufal Fadhlurrohman
2. Ati Rati Hidayah
dan Nurul Fadilla
(Artefak Berbahan Fauna
Budiana
di Situs Song Gede, Pulau
(Pengaplikasian Metode
Nusa Penida, Bali)
H-RTI (HighlightReflectance Transformation
Imaging) untuk
Meningkatkan Keterbacaan
Inskripsi pada Prasasti)
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10.3012.30

12.3013.00

3. Indra Hendrawan Wibowo 3. Hafizhuddin
(Teknologi Pembacaan
(Potensi Pemanfaatan
Prasasti dengan
Teknologi Konservasi pada
Menggunakan Smartphone
Tinggalan Arkeologi Bawah
Melalui Sistem Scanner
Air: Studi Kasus Pada Situs
dalam Industri 4.0)
Bawah Air di Perairan Laut
Bali dan Flores)
4. Muhamad Satok Yusuf
4. Lisda Meyanti
(Rekayasa Pengadaan Air
(Sistem dan Teknologi
di Kawasan Gunung Pegat
Perladangan Padi yang
Blitar pada Masa Hindu
mulai ditinggalkan
Buddha)
oleh Masyarakat Batak
Mandailing: Studi Kasus
di Napompar, Desa
Pematang, Kec. Na-IX-X,
Kab. Labuhanbatu Utara,
Provinsi Sumatera Utara)
Presentasi Sesi 7
Keterangan:
Moderator:
Dalam 1 Room
I Gusti Made Suarbhawa
1. Dyah Hidayati
(Aspek-aspek Teknologi pada Kursi Batu di Kepulauan
Batu, Nias Selatan)
2. Ernik Dwi Safitri dan Mohammad Wahyu Ristiawan
(Analisis Pengaruh Parameter Konduktivitas dan TDS
Terhadap Salinitas Sumber Air Asin di Dukuh Pablengan
Desa Krikilan sebagai Data Lingkungan Alam Situs
Sangiran)
3. Aryani Wijayanti
(Pembuatan Replika Artefak Sebagai Upaya Konservasi
Preventif Hasil Penelitian Arkeologi)
4. Wahyu Rizky Andhifani
(Prasasti Tanduk Kerbau: Proses Pemilihan Tanduk Kerbau
Sebagai Media Tulis Prasasti-Prasasti Ulu Sumatera Selatan)
5. Sinta Ridwan
(Membaca Kembali Peralatan Para Petani dan Nelayan
Pesisir Pantura dalam Kisah Mitos Budug Basu dan Dewi Sri
yang diselimuti Kearifan Lokal Nadran)
PENUTUPAN
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PENGGUNAAN BALOK BATU PADA KONSTRUKSI CANDI
PERWARA (STUDI KASUS CANDI PERWARA SEWU DERET I NO.
26 DAN CANDI PERWARA PLAOSAN LOR DERET II NO. 29)
Desfira Ramadhania Rousthesa
Mahasiswa Program Studi Arkeologi Universitas Indonesia
rousthesadesfira@gmail.com
Candi di Jawa Tengah sebagian besar dibuat dengan bahan batu andesit.
Batu andesit tersebut dibentuk menjadi balok berbagai ukuran dan disusun
lapis demi lapis. Telaah ini membahas mengenai bentuk dan ukuran pada
balok batu penyusun di Candi Perwara Sewu Deret I no.26 dan Candi
Perwara Plaosan Lor Deret II no.29. Lebih tepatnya penempatan dan
penggunaan balok batu pada kedua candi perwara tersebut. Tujuan dalam
kajian ini adalah mencari tahu hubungan dalam penggunaan balok batu
terhadap konstruksi candi perwara. Metode yang digunakan dalam penelitian
ini terdiri dari pengumpulan data, pengolahan data, dan interpretasi. Data
primer pada penelitian ini adalah balok batu andesit yang digunakan untuk
menyusun konstruksi candi perwara. Studi literatur juga dilakukan untuk
mencari informasi terkait candi perwara, konstruksi serta arsitektur candi.
Pengumpulan data dilakukan dengan menghitung ukuran rata-rata balok batu
candi perwara. Analisis dilakukan dengan mencari alasan penempatan dari
bentuk dan ukuran batuan penyusun yang demikian. Interpretasi dilakukan
untuk menjelaskan alasan peletakan batu berdasarkan ukuran dan bentuk yang
sedemikian rupa. Perbandingan juga dilakukan untuk mengetahui persamaan
dan perbedaan dari batu penyusun suatu candi dari situs yang berbeda.
Melalui kajian ini dapat diketahui balok batu di bagian kaki memiliki ukuran
yang paling besar, sedangkan ukuran bagian tubuh serupa dengan balok batu
di bagian kaki. Bagian atap yang memiliki ukuran balok batu paling kecil.
Akibat tidak ditemukannya batu kuncian di kedua candi, maka balok batu
di bagian bawah dibentuk lebih besar supaya dapat menahan beban lebih
banyak. Balok batu di bagian atas pun dibentuk lebih kecil agar memberikan
beban lebih kecil dan mempermudah dalam proses penyusunannya.
Hubungan antara balok batu dengan konstruksi candi perwara pada akhirnya
dapat diketahui dari bentuk, ukuran, dan bahan dasar balok batu penyusun di
setiap bagiannya.
Kata kunci: balok batu candi, candi perwara, konstruksi candi, jawa tengah.
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PARIT DI SEKITAR IBUKOTA KERAJAAN SUNDA: UPAYA
INTERPRETASI FUNGSI SEBAGAIMANA TERBAYANG DARI
PRASASTI
Muhamad Alnoza
Program Pascasarjana Antropologi Universitas Gadjah Mada
muhamadalnoza@gmail.com
Teknologi pada dasarnya diciptakan oleh manusia untuk mengakomodasi
kebutuhannya, serta mempermudah segala urusan. Air menjadi aspek yang
penting kehidupan manusia, sehingga teknologi berbasis air dibutuhkan
untuk memenuhi hajat hidup manusia. Salah satu jenis teknologi yang
memanfaatkan air yang dikembangkan oleh manusia, di antaranya adalah
parit. Parit atau teknologi air lainnya dalam sejarah kuna Indonesia, beberapa
kali disebut di dalam prasasti mau pun naskah kuna. Prasasti-prasasti
dari Kerajaan Sunda, seperti Prasasti Kawali I dan Batu Tulis menyebut
soal pembangunan parit di sekitar ibukota Kerajaan Sunda. Penelitian ini
berusaha untuk merekonstruksi beberapa dugaan mengenai fungsi dari
parit-parit tersebut. Tujuannya agar didapatkan suatu gambaran mengenai
latar belakang pembangunan teknologi air masa Sunda Kuna pada abad
ke-14 hingga ke-16. Dalam rangka menjawab rumusan masalah tersebut,
diterapkan metode penelitian yang terdiri dari pengumpulan data, pengolahan
data, dan penafsiran. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan
terhadap beberapa catatan pembacaan sebelumnya akan prasastiprasasti
yang menjadi sumber data penelitian. Pengolahan data dalam penelitian
ini berwujud analisis komparatif, antara uraian parit di prasasti-prasasti
Sunda Kuna dengan hasil telaah terhadap saluran air di ibukota Majapahit
yang dinilai sezaman dengan Kerajaan Sunda. Hasil dari analisis kemudian
ditafsir melalui analogi kesejarahan, dengan membandingkan keterangan
parit di prasasti-prasasti Sunda Kuna dengan naskah-naskah sezaman yang
membicarakan soal air. Berdasarkan kajian yang dilakukan dapat diketahui
bahwa ada dua fungsi utama dari parit, yaitu fungsi substansial dan simbolik.
Secara substansi, parit berfungsi sebagai batas-batas pemukiman di ibukota
Kerajaan Sunda berdasarkan konsep Tritangtu. Selain itu, fungsi substansial
lainnya jelas adalah sebagai saluran pengairan bagi lahan pertanian di sekitar
ibukota. Fungsi simbolik parit dalam hal ini berkaitan sebagai representasi
kerajaan sebagai penyeimbang dan pelestari alam sekitar.
Kata kunci: fungsi, parit, prasasti, sunda, teknologi.
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TEKNOLOGI AWAL BUDAYA ROCK-ART PADA KAWASAN KARST
MANTEWE, KALSEL
Bambang Sugiyanto
Balai Arkeologi Maluku
bsugiyanto67@gmail.com
Kawasan karst Mantewe, merupakan salah satu kawasan yang menyimpan
potensi budaya rock-art yang sangat baik di Kalimantan Selatan. Budaya
rock-art Mantewe ditemukan pada belasan gua-gua dan ceruk, terutama
di wilayah Desa Dukuhrejo, Rejosari, dan Sukadamai. Uniknya, semua
gambar yang ada menggunakan warna hitam tidak ada penggunaan warna
lain. Terkait dengan kondisi khusus itu, maka permasalahan yang diajukan
adalah teknologi apa yang digunakan dalam menggambarkan obyek lukis di
Mantewe? Kenapa hanya warna hitam yang digunakan? Dua permasalahan
diatas akan dibahas dengan menggunakan metode penelitian deskriptif
dan laboratoris menggunakan data-data dari disiplin ilmu bantu lainnya.
Hasil penelitian diharapkan bisa memberikan gambaran tentang teknologi
penggambaran pada masa lalu pada kawasan karst Mantewe, Kalimantan
Selatan.
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SISTEM DAN TEKNOLOGI PERLADANGAN PADI YANG MULAI
DITINGGALKAN OLEH MASYARAKAT BATAK MANDAILING:
STUDI KASUS DI NAPOMPAR, DESA PEMATANG, KEC. NA-IX-X,
KAB. LABUHANBATU UTARA, PROVINSI SUMATERA UTARA
Lisda Meyanti
Mahasiswa Pasca sarjana Universitas Indonesia
lisda.meyanti@gmail.com
Artikel ini membahas tentang sistem dan teknologi pertanian, khususnya
perladangan padi, yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Batak
Mandailing yang tinggal di daerah bukit barisan, tepatnya di Kampung
Napompar, Desa Pematang, Kecamatan Na-IX-X, Kabupaten Labuhanbatu
Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sistem perladangan padi di daerah tersebut
dahulu dilakukan dengan cara tradisional dan menggunakan teknologi
tradisional pula yang ramah lingkungan dan sarat dengan budaya gotong
royong. Perladangan padi dilakukan mulai dari pembukaan lahan berladang
padi hingga menyajikan hasil ladang tersebut di meja hidangan. Dalam
pengerjaannya, perladangan padi dikerjakan dengan menggunakan teknologi
tradisional, seperti beliung, parang/golok, tugal, kotam, losung-indalu,
inditan, dan lainnya. Perladangan ini mulai ditinggalkan karena petani sudah
“disentuh” oleh pengetahuan dari luar daerahnya. Terdapat beberapa faktor
yang menyebabkan masyarakat meninggalkan perladangan padi, di antaranya
(1) pengetahuan tentang jenis tanaman lain sebagai pengganti (khususnya
kelapa sawit) membuat peladang padi mengganti tanamannya karena hasil
dari perkebunan kelapa sawit dianggap dapat memberi keuntungan lebih dari
pada berladang padi; (2) kebutuhan masyarakat tidak hanya untuk makan,
tetapi juga pendidikan dan pergaulan/permasyarakatan yang membutuhkan
biaya berupa uang yang tidak akan cukup jika hanya mengandalkan hasil
perladangan padi; dan (3) jumlah tenaga kerja yang semakin berkurang karena
anak-anak petani sudah mulai merantau, baik untuk melanjutkan pendidikan
maupun untuk mencari penghidupan (bekerja) di luar kampungnya. Perlu
dilakukan upaya untuk tetap melestarikan budaya perladangan yang
diwariskan oleh nenek moyang setempat.
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REKAYASA PENGADAAN AIR DI KAWASAN GUNUNG PEGAT
BLITAR PADA MASA HINDU-BUDDHA
Muhamad Satok Yusuf
Mahasiswa Program Studi Arkeologi Universitas Udayana
Denjatayu2@gmail.com
Air menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan manusia sejak masa
lampau. Peradaban manusia, khususnya pada masa Hindu-Buddha sangat
berkaitan dengan air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ritual.
Penelitian ini berupaya mengkaji rekayasa pengadaan air di Kawasan
Gunung Pegat Kabupaten Blitar yang menjadi tempat keagamaan selama
274 tahun. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif
melalui observasi dan kajian pustaka. Teori ekologi budaya digunakan untuk
membantu analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di
Kawasan Gunung Pegat pada masa Hindu-Buddha memiliki kearifan lokal
dalam rekayasa pengadaan air, berupa pembuatan kolam tadah hujan, sumur
tadah hujan, sumur sumber bawah tanah, patirtan, bak air, dan gentong air.
Berbagai bentuk rekayasa tersebut merupakan bentuk strategi masyarakat
untuk mengatasi kelangkaan air di dataran tinggi. Penggunaan air di Kawasan
Gunung Pegat sebagai sarana penting dalam ritus peribadatan masyarakat
yang sarat makna dan pemenuhan kehidupan sehari-hari. Makna air dalam
aktivitas tersebut sebagai simbol keabadian, kehidupan, dan kesuburan.
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ASPEK-ASPEK TEKNOLOGIS PADA MASYARAKAT SUNDA
KUNO: KAJIAN TERHADAP NASKAH DAN DATA ETNOGRAFI
Dani Sunjana
Niskala Institute
danisunjana@gmail.com
Penelitian ini membahas mengenai aspek-aspek teknologi pada masyarakat
Sunda Kuno (abad XV-XVI) yang bersumber dari interpretasi terhadap naskah
Sanghyang Siksa Kandang Karesian. Berdasarkan naskah tersebut, nampak
bahwa masyarakat SundaKuno memiliki pengetahuan dan keterampilan
teknologis antara lain di bidang metalurgi dengan aktivitas kapandean,
pertanian, dan pelayaran. Aspek-aspek tersebut, meskipun disebutkan secara
sepintas dapat digunakan untuk merekonstruksi jejak budaya teknologis pada
masyarakat Sunda Kuno, terlebih aspek-aspek teknologis (alat dan profesi
yang berkaitan dengan teknologi) jejak-jejaknya masih dapat ditelusuri
melalui data etnografi.
PEMETAAN RUMAH TRADISIONAL DI SITUS SANGIRAN
MENGGUNAKAN INTERPRETASI FOTO UDARA DETIL
Wulandari
Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran
wulansangiran@gmail.com
Situs Sangiran merupakan salah satu warisan budaya arkeologi penting dan
telah ditetapkan sebagai world heritage oleh UNESCO. Selain memberikan
informasi tentang kehidupan manusia purba, didalamnya juga tersimpan
aspek budaya kontemporer berupa sebaran rumah tradisional. Tujuan
dari penelitian ini adalah mengidentifikasi keberadaan, karakteristik, dan
distribusi spasial dari rumah tradisional. Rumah tradisional dengan bentuk
arsitektur vernakular Jawa merupakan salah satu potensi budaya yang perlu
dilestarikan. Penelitian ini menggunakan metode spasial untuk mengamati
karakteristik objek-objek tersebut dari atas. Data yang dikumpulkan berasal
dari foto udara dengan mengamati bentuk atap, pola rumah, orientasi,
dan keberadaan halaman yang disajikan sebagai karakteristik fisik rumah
tradisional dan digunakan sebagai pedoman interpretasi. Hasil identifikasi
ditemukan sebanyak 1038 rumah tradisional di Situs Sangiran. Keberadaan
rumah tradisional menjadi simbol terjaganya nilai budaya di Situs Sangiran
sehingga perlu langkah pelestarian kedepan sebagai bentuk pelindungan.
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PUNDEN BERUNDAK GUNUNG PADANG KONSTRUKSI BATUAN
TERTUA UNTUK KEBUTUHAN RITUAL DI TATAR SUNDA
Lutfi Yondri
Balai Arkeologi Jawa Barat
yondrilutfi@gmail.com
Gunung Padang site was rediscovered in 1979. Earlier this remain was
recorded by Verbeek in 1891 and reinvented by Krom in 1914 in
Rapporten Oudheidkundige Dients which he published in 1915. Since its
rediscovery in 1979 by Indonesian Government successive studies have been
conducted by Directorate of Antiquities, PUSPAN (as now The Centre for
Archaeological Research and Development), Archaeological Office of West
Java, Local Government, and various community groups that try to explore
the other values and relics contained in Gunung Padang stone terraces. Based
on descriptive analysis method, in this paper the author will discuss about
the physical and stacking pattern of stone blocks making up the structure of
Gunung Padang stone terraces. Adjuring on the results of carbon dating (14C)
from the discovery of charcoal excavation results on terrace 1 to terrace 4 of
stone terrace of Gunung Padang can be concluded that Gunung Padang stone
terrace is the oldest rock arrangement for ritual needs in Tatar Sunda Tatars
which is a visual form of environmental adaptation in the past.
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TEKNOLOGI KOMPUTASI-DIGITAL PADA PENELITIAN ARCA
KUNO INDONESIA (SUATU KAJIAN IDE PERMULAAN DALAM
KONSEP RANCANG BANGUN)
Ashar Murdihastomo; Muhammad Harsya; dan Atina Winaya
Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
murdihastomo@gmail.com
Kajian arca kuno di Indonesia dituntut untuk mengembangkan inovasi
guna mempertahankan eksistensinya di masa modern. Menurunnya karya
penelitian yang bersifat mendalam beberapa tahun belakangan serta lebarnya
jarak regenerasi peneliti dalam kajian ini dapat menimbulkan kekhawatiran
apabila tidak segera diatasi. Salah satu solusi yang dapat ditawarkan dalam
upaya meningkatkan minat terhadap studi arca kuno Indonesia, khususnya di
kalangan peneliti muda, adalah menghadirkan berbagai pendekatan modern
yang memanfaatkan kemajuan teknologi. Salah satunya adalah teknologi
komputasi digital. Lantas timbul pertanyaan, bagaimana bentuk penerapan
teknologi komputasi digital yang dapat digunakan dalam penelitian arca
kuno di Indonesia? Jawaban atas pertanyaan tersebut sejalan dengan
tujuan penulisan ini, yakni untuk melakukan suatu kajian terhadap ide
permulaan dalam konsep rancang bangun teknologi komputasi digital, serta
menempatkannya di dalam pengembangan keilmuan arkeologi secara umum
dan kajian arca kuno secara khusus. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat
menjadi suatu alternatif solusi di dalam pengembangan dan pemajuan kajian
arca kuno di Indonesia.
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TEKNOLOGI PEMBUATAN LANCIPAN TULANG SITUS CAPPA
LOMBO KAWASAN KARST BONTOCANI KABUPATEN BONE
SULAWESI SELATAN
Siska
UPTD Museum Negeri Mulawarman Provinsi Kalimantan Timur
siskaark98@gmail.com
Kehidupan kompleks manusia masa lalu menyimpan berbagai jejak tinggalan
yang sarat akan makna. Khazanah kehidupan tersebut hingga kini masih terus
dieksplorasi guna merekonstruksi jejak tinggalan kehidupan di masa lalu
khususnya di Kawasan Karst Bontocani Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.
Penelitian ini berpusat pada tinggalan artefaktual berupa lancipan tulang
yang ditemukan di Situs Cappa Lombo yang masih berada dalam Kawasan
Karts Bontocani. Penelitian ini bertujuan mengetahui teknologi pembuatan
lancipan tulang dari hasil ekskavasi pada lapisan pertama dan lapisan kedua
(Holosen Tengah-Holosen Akhir) dengan terminasi waktu 7.000 – 3.500
tahun yang lalu. Penelitian ini menjawab dua tahapan pembuatan lancipan
tulang yaitu tahap pembentukan dan tahap pembakaran. Tahap pembentukan
terbagi atas teknik gosok, teknik belah, dan teknik pangkas. Sedang tahap
pembakaran terbagi menjadi tingkat pembakaran ringan, tingkat pembakaran
sedang (terbakar), dan kalsinasi (pembakaran tinggi). Tahap pengolahan data
dilakukan melalui analisis fauna dalam menelusuri bahan yang digunakan
dalam prosedur pembuatan lancipan tulang, serta analisis artefak menggunakan
mikroskop digital DINO-LITE dalam menyingkap unsur bahan, bentuk
dan jejak pembuatan. Konklusi penelitian ini yaitu lancipan tulang di Situs
Cappa Lombo yang dapat teridentifikasi umumnya terbuat dari bahan baku
fauna vertebrata (hewan bertulang belakang), dengan menggunakan bagian
anggota gerak dari jenis Sus Celebensis (babi Sulawesi) dan dentin akar gigi
(tooth rooth) dari fauna Macaca Maura (kera hitam Sulawesi). Selain itu,
teknologi pembuataan lancipan tulang menggunakan prosedur pengurangan
bahan menggunakan teknik belah, pangkas, gosok dan bakar. Penelitian ini
diharapkan mampu memberikan sumbangsih terkait penelitian di Kawasan
Karst Bontocani khususnya dalam bidang arkeo fauna guna melengkapi
rekonstruksi kehidupan manusia dan jejak peninggalannya di masa lalu.
Penelitian ini juga diharapkan menjadi bagian publikasi data temuan di Situs
Cappa Lombo Kabupaten Bone Sulawesi Selatan.
Kata kunci: Arkeo Fauna, Lancipan Tulang, Situs Cappa Lombo

Balai Arkeologi Provinsi Bali

22

Seminar Nasional Arkeologi - 2021

CAGCAG
HINGGA
DIGITAL
PRINTING
PERKEMBANGAN WASTRA BEBALI

DI

BALIK

Tjok Istri Ratna C.S
Dosen Program Studi Desain Mode, Fakultas Seni Rupa dan Desain, Institut
Seni Indonesia Denpasar
ratnacora@isi-dps.ac.id
Wastra bebali merupakan artefak kebudayaan dalam wujud tenun tradisional
Bali, terdiri atas 40 jenis wastra dengan motif, warna dan makna yang beragam,
serta fungsi sebagai sarana upakara dalam Panca Yadnya. Perkembangan
teknologi menyebabkan terjadinya perkembangan pada alat tenun wastra
bebali, diawali dengan teknologi sederhana cagcag, berkembang menjadi
Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), hingga digantikan dengan teknologi
digital printing. Perkembangan alat tenun tentu mempengaruhi bahan baku
(medium), proses, dan hasil akhir kebudayan materi, untuk itu penelitian
kualitatif dengan pendekatan etnoarkeologi dan estetika dilakukan untuk
mengungkap perkembangan medium, proses perwujudan, hingga visual
wastra bebali dari setiap alat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1)
cagcag, proses perwujudan membutuhkan waktu 1 sampai 2 minggu dengan
medium benang Bali, proses yang panjang merupakan bentuk meditatif
dari penyawaan wastra yang ditenun, membutuhkan tindakan kolektif,
wastra bebali yang dihasilkan memiliki dimensi tebal, berat dan kaku, serta
inkonsistensi ukuran motif. (2) ATBM, proses perwujudan membutuhkan
waktu 3 sampai dengan 5 hari dengan medium benang Bali maupun benang
mesin, dapat dikerjakan secara individual, wastra bebali yang dihasilkan
cenderung lebih tipis dan ringan, serta ukuran motif yang lebih konsisten.
(3) digital printing, dapat diwujudkan dalam waktu kurang dari 1 hari,
dikerjakan secara individual dengan medium yang beragam dan ukuran motif
yang presisi, serta dapat dilakukan replikasi. Meskipun digital printing dapat
membantu proses perwujudan wastra bebali menjadi lebih cepat, namun ada
nilai-nilai kebudayaan yang bersifat intangible yang hilang, hanya dapat
ditemukan jika siklus proses pembuatan menggunakan cagcag.
Kata kunci: Wastra Bebali, Cagcag, ATBM, Digital Printing, Perkembangan
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PEMANFAATAN TEKNOLOGI INDUCTIVELY COUPLED MASS
SPECTOMETRY, RHINOCEROS, DAN THERMOLUMINESCENCE
DALAM PENELITIAN ARKEOLOGI: STUDI KASUS ANALISIS
FRAGMEN TEMBIKAR DI LAMPUNG
Rusyanti
Balai Arkeologi Jawa Barat
rusyanti08@gmail.com
The use of science in archaeology began to emerge in the 1960s which was
influenced by the thinker of processual archaeology. Prosesualists emphasize
the importance of developing scientific and technological methods in
explaining cultural processes. Shards are one of the archaeological objects
that can be analyzed through the utilization of technological developments.
The use of laboratory technology of inductively coupled mass spectrometry
method (ICP-MS), Rhinoceros software, and Thermoluminescence (TL)
are three alternatives that can be done. How the use of such technology
and the extent of its effectiveness in answering problems regarding the
disclosure of pottery form, origins, and chronology have not been discussed
comprehensively. As the result, the application of such technology in pottery
researches in Lampung can provide a logical explanation of the origin
of pottery, providing a more visual picture of the shape variants, and the
chronological range of when pottery began to burn with some technical notes
and considerations. The approach of history and anthropology as a ‘middlerange theory can be used to complete the results into a thoroughly logical
and contextual interpretation.
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JEMBATAN PANJANG DI JALUR KERETA API NON AKTIF
BANJAR –CIJULANG
Iwan Hermawan
Balai Arkeologi Jawa Barat
iwan1772@gmail.com
Pembangunan dan pengoperasian kereta api jalur selatan Jawa, khususnya
jalur selatan Jawa Barat, mempunyai karakter berbeda dengan jalur Utara
Pulau Jawa yang berdampak pada biaya pembangunan yang mahal. Tingginya
biaya pembangunan juga terjadi pada pembangunan jalur simpang, salah
satunya adalah Jalur Banjar – Cijulang yang merupakan jalur simpang
termahal di Pulau Jawa. Tingginya biaya pembangunan karena di jalur ini
harus dibangun jembatan panjang dan tinggi melintasi lembah yang dalam dan
lebar. Pada tulisan ini, permasalahan yang diangkat adalah berkaitan dengan
penggunaan teknologi pembangunan jembatan panjang di jalur kereta api
Banjar – Cijulang. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan
tersebut, adalah Deskriptif Analisis. Pengumpulan data dilakukan melalui
kegiatan Studi Pustaka dan Survey Lapangan. Pada jalur kereta api non aktif
Banjar – Cijulang terdapat tiga jembatan panjang, yaitu jembatan Cipamotan,
Cipembokongan, dan Cikabuyutan. Pembangunan ketiga jembatan tersebut
dilakukan dengan menggunakan teknologi baru pembangunan jembatan
kereta api di Hindia Belanda. Aspek keamanan, kekuatan, dan ekonomi
menjadi dasar penggunaan teknologi baru dalam proses pembangunan ketiga
jembatan tersebut.
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SISTEM PARTAHANAN JEPANG PADA PERANG DUNIA II DI
KAWASAN HUTAN LINDUNG PANANJUNG, PANGANDARAN
Octaviadi Abrianto
Balai Arkeologi Jawa Barat
octaviadi.abrianto@gmail.com
Wilayah Indonesia berada dalam pendudukan Tentara Kekaisaran Jepang
antara tahun 1943 sampai dengan tahun 1945, dalam masa itu pasukan
Jepang membangun sejumlah bangunan pertahanan di tempat-tempat
yang dianggap strategis dan penting, diantaraya adalah di kaewasan Hutan
Lindung Pananjung, Pangandaran. Kajian ini bertujuan mengungkap Sistem
pertahanan serta rancangbangun dari bangunan pertahanan Jepang yang ada
di Kawasan Hutan Lindung Pananjung. Metode penelitian untuk mengungkap
permasalahan itu dilakukan melalui metode eksploratif dan deskiptif. Hasil
kajian menunjukkan bahwa pertahanan Jepang tersebut memiliki sistem
pertahanan konsentris dimana garis pertahanan dibuat berlapis dimulai dari
lapis pertahanan pertama di kaki bukit berlanjut lapis demi lapis sampai
ke puncak bukit. Masing-masing lapisan perthanan tersebut juga dapat
mengawasi dan juga memiliki bidang tembak (kill zone) yang tumpang
tindih dengan bidang tembak dari sistem pertahanan yang yang berdekatan,
sehingga menjadi suatu system pertahanan yang saling mendukung satu sama
lainnya. Rancangbanguna dari bangunan pertahan yang ada juga memiliki
pedoman tertentu namun juga cukup fleksibel untuk menyesuaikan dengan
kondisi dan sumber daya yang ada di lokasi bangunan pertahanan tersebut
berada.
Kata kunci: Jepang, Bangunan pertahanan, Sistem pertahanan, Rancangbangun
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TEKNOLOGI PASAK KAYU PADA MASJID KUNO DI KERINCI :
KAJIAN ARSITERKTRI MASJID
Muhammad Riyad Nes
Mahasiswa Universitas Gadjah Mada
nsmuhammadriyad21@gmail.com
Islam mulai menyebar di Nusantara sejak abad ke-7 M, Islam berbaur dengan
budaya nusantara dengan segala keragaman dan khasanahnya. Bukti-bukti
pembaruan antara islam dengan budaya lokal nusantara ini dapat kita lihat
misalnya aktifitas keagamaan, seni, dan juga arsitektur masjid. Pembauran
ini tidak terjadi di wilayah jawa, sulawesi, lombok ternate bahkan juga
terjadi di wilayah jambi seperti kabupaten kerinci. Wilayah dataran tinggi
jambi dengan sejarah dan tradisinya yang cukup tua. Keartifan masyarakat
kerinci pada bangunan masjid terlihat pada arsitektur bangunan khususnya
pasak kayu sebagai pengunci tiang dan pondasi. Hal ini terjadi karena
geografis kabupaten kerinci terletaknri dataran tinggi dan terdapat gunung
berapi yang rawan akan bencana alam yaitu gempa bumi. Permasalahan yang
ada pada penlitian ini adalah bagaimana arsitektur masjadi kuno di kerinci
dan bagaimana system pasak kayu sebagai penaham gempa pada bangunan
masjid. Metode penitian ini pengumpulan data, analisis dan interpretasi
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PENGAPLIKASIAN METODE H-RTI (HIGHLIGHT REFLECTANCE
TRANSFORMATION IMAGING) UNTUK MENINGKATKAN
KETERBACAAN INSKRIPSI PADA PRASASTI
Naufal Fadhlurrohman dan Nurul Fadilla Budiana
Alumni Prodi S1 Arkeologi FIB UGM
nurul.fadilla.budiana@mail.ugm.ac.id
Dalam kerja arkeologi dokumentasi data arkeologi merupakan salah
satu tahap yang penting, karena akan ikut menentukan keberhasilan kerja
arkeologi tersebut. Dokumentasi atau perekaman data arkeologi tidak saja
membantu melestarikan informasi yang terkandung di dalamnya, tetapi juga
menjadi alat analisis yang berguna untuk mengungkapkan data. Salah satu
persoalan yang ada dalam arkeologi, terutama epigrafi, adalah kesulitan untuk
mengungkapkan data dari prasasti yang tingkat keterbacaannnya rendah
karena keausan atau faktor lainnya. Ketidakterbacaan atau kekaburan inkripsi
pada prasasti dapat menyebabkan kurangnya data untuk merekonstruksi
masa lalu dan seringkali menimbulkan salah tafsir atau misintepretasi.
H-RTI (Highlight-Reflectance Transformation Imaging) adalah satu dari
sekian banyak metode dokumentasi, observasi, dan visualisasi yang kini
cukup sering dipakai sebagai metode alternatif untuk mengobservasi dan
memvisualisasikan objek kajian arkeologi. Kemampuan H-RTI dalam
merekam dan memvisualisasikan morfologi permukaan benda dengan lebih
detail dianggap mampu memberikan solusi untuk membantu pembacaan
inkripsi pada prasasti.. Penelitian yang akan disajikan dalam makalah
ini ditujukan untuk membuktikan keandalan H-RTI untuk meningkatkan
keterbacaan inkripsi. Penelitian dilakukan dengan membandingkan hasil
pengaplikasian metode H-RTI pada beberapa sampel prasasti dengan hasil
yang diperoleh dengan fotografi biasa. Hasil perbandingan digunakan untuk
mengetahui keunggulan metode H-RTI dibandingkan dengan fotografi biasa.
Selain itu, untuk memastikan keunggulan metode H-RTI, maka beberapa
hasil penelitian prasasti dengan metode yang sama di tempat lain juga
akan dipaparkan di sini. Berdasarkan hasil penerapan metode H-RTI untuk
meningkatkan keterbacaan inkripsi pada prasasti, dapat disimpulkan bahwa
H-RTI mampu merekam morfologi inkripsi dengan lebih baik sehingga
meningkatkan keterbacaan prasasti. Inkripsi yang aus karena berbagai proses
transformasi menjadi dapat dibaca sehingga konteks atau isi cerita dalam
prasasti dapat direkonstruksi dengan lebih lengkap.
Kata kunci: reflectance transformation imaging, dokumentasi arkeologi,
prasasti
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EKSISTENSI PEMBUATAN GERABAH DI DESA BANYUNING,
KABUPATEN BULELENG (TEKNIK PEMBUATAN, BAHAN, DAN
FUNGSI)
I Kadek Edi Palguna
Dosen Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja
palgunaedi@gmail.com
Gerabah diperkirakan sebagai salah satu produk yang berasal dari kebudayaan
masa neollitik. Keberadaan gerabah di daerah Buleleng salah satunya
diketahui sudah ada sejak awal abad masehi, berdasarkan temuan Gerabah
Arikamedu yang berada di Kecamatan Tejakula. Gerabah di daerah Buleleng
sampai saat ini masih cukup eksis, dan tepatnya di Desa Banyuning ada
beberapa tempat produksi gerabah yang produknya dipasarkan dibeberapa
wilayah Bali. Gerabah kemudian dapat dikatakan menjadi salah satu ciri
khas daerahnya, hal tersebut dapat diketahui dengan berjejernya pedagangpedagang gerabah di sepanjang jalan Desa Banyuning. Pada artikel ini akan
dibahas tentang eksistensi pembuatan gerabah di Desa Banyuning, mulai
dari teknik pembuatan, bahan dan kegunaannya. Metode penelitian yang
digunakan ialah melalui observasi lapangan, disertai studi pustaka dan
wawancara. Tujuan artikel ini ialah untuk mengetahui keberadaan gerabah
di Desa Banyuning, mulai dari bentuk, teknik pembuatan dan fungsinya.
Hasil penelitian menunjukan teknik yang digunakan ialah beragam ada yang
masih manual dengan mengandalkan tangan dan kaki, dan ada beberapa
menggunakan bantuan tenaga mesin. Bahan yang digunakan ialah tanah liat
yang sebagian besar didatangkan dari luar daerah. Produk yang dibuat ialah
sebagian besar untuk peralatan rumah tangga, alat upacara dan hiasan pot
bunga.
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PENGARUH PENINGGALAN KOLONIAL PADA POLA TATA
RUANG. KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA
Sonya Martha Kawer
Balai Arkeologi Papua
kawersonya@gmail.com
Pola tata ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah
yang meliputi ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya. Tata ruang
tentunya memiliki kaitannya dengan ekonomi sosial dan kebudayaan. Konsep
perencaan di Papua khususnya di Jayapura tata ruangnya dikembangkan dari
masa kolonial hingga sekarang. Peninggalan kolonial yang ada di wilayah
Jayapura memiliki pola tata ruang yang dapat digambarkan dari zaman dulu
hingga kini, dan masih di kenal. Peninggalan kolonial tersebut memiliki
nilai sejarah yang tinggi, bahkan sampai sekarang sebagian peninggalan
colonial masih ditemui di kota Jayapura. Melalui tulisan ini, akan dipaparkan
pengaruh peninggalan kolonial pada pola tata ruang Kota Jayapura, yaitu
manfaat, bentuk teknologi dan nilai sejarah.
TEKNOMORFOLOGI PERALATAN PENDUKUNG DANAU
BANDUNG PURBA: BENTUK ADAPTASI LINGKUNGAN
Nurul Laili
Balai Arkeologi Jawa Barat
nurulkarangkajen@gmail.com
Bandung kota dan sekitarnya, pada masa lampau merupakan danau yang
dikenal dengan Danau Bandung purba. Keadaan yang sekarang terlihat
merupakan pedataran dan dikenal dengan istilah “Cekungan Bandung”
(Bandung Basin). Daerah sekitar cekungan tersebut, diperkirakan dahulu
merupakan tepian danau sehingga banyak diperoleh sisa-sisa aktivitas
manusia masa lampau. Jenis temuan yang dominan diperoleh di tepian
danau Bandung purba adalah alat alat berbahan obsidian, selain itu juga
diperoleh artefak berbahan lainnya untuk alat beliung serta gerabah/tembikar.
Keberadaan artefak di sekitar danau bandung purba tentunya disesuaikan
dengan kebutuhan hidup dan ketersediaan bahan. Untuk itu tulisan ini akan
mengungkap tentang ragam bentuk dan teknik pengerjaan berkait dengan
adaptasi pendukung terhadap ruang hidup. Metode yang digunakan adalah
deskriptif eksplanatif dengan pendekatan artefact oriented analysis.
Balai Arkeologi Provinsi Bali
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PROBLEMATIKA PENANGGALAN
ARKEOLOGI INDONESIA

KUARTER

DI

SITUS

Unggul Prasetyo Wibowo
Museum Geologi-Badan Geologi
uungpw@yahoo.com
Kajian arkeologi di Indonesia dalam kronologi umur geologi masuk ke dalam
Zaman Kuarter dimana zaman kuarter ini merupakan zaman yang terpendek
dalam skala umur geologi. Situs-situs arkeologi di Indonesia yang berumur
kuarter sangat erat kaitannya dengan peristiwa-peristiwa geologi yang
terjadi di sepanjang zaman kuarter. Rentang zaman yang pendek merupakan
tantangan tersendiri dalam kedetilan mengukur umur lapisan-lapisan
batuan yang menjadi objek penelitian arkeologi. Usaha untuk mengurutkan
suatu lapisan batuan dalam ruang dan waktu merupakan kajian dalam
geokronologi. Geokronologi dalam sudut pandang geologi secara praktis
bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu penanggalan relatif dan penanggalan
absolut. Kondisi geologi suatu situs baik secara lokal maupun regional perlu
diperhatikan untuk meningkatkan keakuratan pengambilan kesimpulan
tentang umur suatu lapisan. Berdasarkan hal tersebut artikel ini membahas
tentang penerapan penanggalan relatif dan absolut pada situs arkeologi di
Indonesia sudut pandang geologi kuarter dengan berbagai kempleksitas yang
dihadapinya.
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TEKNOLOGI RUMAH TRADISIONAL GORONTALO
Yohanes P. Erick A.
Prodi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Gorontalo
erickyohanes@rocketmail.com
Arsitektur tradisional yang berwujud rumah tinggal merupakan salah satu
wujud fisik yang dihasilkan oleh sekelompok masyarakat tradisional yang ada
di Nusantara salah satunya Gorontalo. Rumah tradisional Gorontalo mulai
dari wombohe dan bele-beleya, laihe/ potiwolunga, bele, luyu/ pomuntuwa/
polahuwa, bantayo, bantayo poboide, yiladia dan tihi masing-masing memiliki
benang merah yaitu dari aspek teknologi rancang bangunnya. Terungkap
bahwa wujud dan karakteristik rumah tinggal yang ditampilkan menunjukkan
adanya teknologi yang digunakan sebagaimana yang terdapat dalam kawasan
adat yang masih konsisten terhadap nilai-nilai tradisi/ kepercayaan yang
dianutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap teknologi rancang
bangun yang digunakan dalam pembangunan rumah tinggal pada masa
tradisional di Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode
survei yang merupakan metode penelitian kuantitatif yang dapat digunakan
untuk mendapatkan data pada masa lampau maupun saat ini. Pengumpulan
data menggunakan metode survei, wawancara, studi literatur, identifikasi
dan interpretasi. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa teknologi
rancang bangun rumah tradisional di Gorontalo merupakan warisan nenek
moyang secara turun-temurun dengan mengedepankan sistem gotongroyong; prosesi ritual adat istiadat; teknik, bahan alami pilihan dan dimensi
bernilai filosofi spiritual.
Kata kunci: teknologi, arsitektur, tradisional, Gorontalo.
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ASPEK-ASPEK TEKNOLOGI PADA KURSI BATU DI KEPULAUAN
BATU, NIAS SELATAN
Dyah Hidayati
Balai Arkeologi Sumatera Utara
dyah.hidayati@kemdikbud.go.id
Secara umum kursi dimaknai sebagai karya cipta manusia yang memiliki
fungsi praktis sebagai tempat duduk. Namun sebagaimana hasil karya cipta
manusia lainnya, ia tidak akan menjadi sempurna hanya dalam satu langkah
saja. Perkembangan bentuk kursi tentunya mengalami perjalanan sejarah
tersendiri hingga menghasilkan banyak model atau tipologi seperti saat ini.
Tak hanya berfungsi praktis, terkadang kursi juga memiliki fungsi yang lebih
penting secara sosial maupun religius sesuai dengan kondisi budaya yang
berkembang pada kelompok masyarakat tertentu. Dalam tradisi megalitik,
dolmen dan tahtah batu secara fisik memiliki kesepadanan dengan definisi
kursi secara umum, walaupun fungsinya bisa jadi berbeda. Pada dasarnya
pengertian kursi dikaitkan dengan suatu benda yang memiliki bagian-bagian
tertentu, di antaranya bagian dudukan yang memiliki sandaran, bagian
dudukan yang dilengkapi dengan kaki-kaki, ataupun gabungan dari unsurunsur tersebut. Dalam tata cara kehidupan masyarakat Nias yang tradisional,
kursi memiliki arti tersendiri secara religius maupun sosial. Oleh sebab itu
di beberapa permukiman tradisional Nias masih ditemukan kursi-kursi batu
sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakatnya, yang diletakkan pada
wilayah publik dikarenakan fungsinya yang berkaitan dengan kepentingan
masyarakat, walaupun kursi batu hanya diperuntukkan bagi pemimpin
adat. Termasuk di wilayah Kepulauan Batu, Nias Selatan, di mana sebagian
masyarakatnya merupakan etnis Nias yang masih bermukim di perkampunganperkampungan lamanya. Terkait dengan teknologinya, ada beberapa hal yang
dapat dikaji mengenai keberadaan kursi-kursi batu di wilayah Kepulauan
Batu, Nias Selatan tersebut. Selain aspek seni yang mengedepankan ornamenornamen yang dipahatkan pada objek-objek tersebut, tentunya juga sumber
bahan yang mempengaruhi kualitas objek itu sendiri. Demikian juga dengan
aspek sumberdaya manusia atau seniman pembuatnya sehingga tercipta
bentuk dan hiasan-hiasan yang khas. Di samping itu, hal yang juga penting
adalah kearifan lokal masyarakat setempat yang membentuk karakter dari
objek itu sendiri. Sebagai masyarakat yang telah melakukan perpindahan
dari tempat asalnya (yaitu dari Pulau Nias menuju Kepulauan Batu), tentunya
mereka juga membawa pengetahuan, adat, serta kearifan lokal dari tempat
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asalnya (Pulau Nias) ke tempat barunya. Oleh sebab itu akan dilakukan juga
perbandingan antara kursi batu yang ada di Kepulauan Batu dengan yang ada
di Pulau Nias.
EVOLUSI TEKNOLOGI PERAHU TRADISIONAL NUSANTARA
DALAM REKAM JEJAK ARKEOLOGIS
Asyhadi Mufsi Sadzali
Program Studi Arkeologi Universitas Jambi
asyhadi_mufsi@unja.ac.id
Nawacita menjadi negara poros maritim dunia akan terwujud bila ditopang
lima pilar kebijakan utama, dimana pilar pertama adalah pembangunan
kembali budaya maritim. Data arkeologi membuktikan kebudayaan maritim
masyarakat nusantara telah berkembang sejak masa neolotik, dan mengalami
kemunduran pada masa kolonial di abad ke-17 hinga abad 20 M. Rosolusi
atau perintah yang melarang pembuatan perahu berukuran besar menjadi
salah satu penyebab degredasi budaya, dan kemunduran pengetahuan dalam
membuat perahu berukuran besar lintas samudera. Fakta ini terbukti dengan
minimnya jumlah galangan kapal serta punahnya tradisi pembuatan kapal
di kalangan masyarakat nusantara, bahkan terus berlanjut hingga kini.
Masyarakat hari ini mengira bahwa ahli pembuat kapal hanya orang bugis,
dengan phinisi-nya yang dibuat di Pantai Bulukumba Sulawesi Selatan.
Bentuk perahu lain hamper tidak dikenal. Sangat paradoks dengan data
temuan perahu kuno yang beragam dan tersebar di kepulauan nusantara.
Fenomena ini melatarblekangi penelitian evolusi teknologi perahu tradisional
nusantara, dengan dua pertanyaan penelitian yakni; bagaimana sebaran data
temuan perahu kuno di Indonesia? dan bagaimana perkembangan teknologi
pembuatan perahu tradisional nusantara? Metodologi penelitian arkeologi
dipilih untuk pengumpulan data, analisis data, serta untuk interpretasi data,
sehingga dapat terungkap bahwa sebaran data perahu kuno juga ditemukan
di pantai Timur Sumatera, pantai Utara Jawa, dan pulau lain, baik dalam
bentuk artefak maupun berupa gambar cadas pada dinding gua kars. Dari
sisi teknologi diketahui adanya perkembangan dari masa prasejarah hingga
masa pra kolonial, dimana lingkungan dan kebutuhan mempengaruhi bentuk
dan fungsi perahu. Hasil penelitian menegaskan Kembali identitas bansga
Indonesia sebagai negara poros maritime dunia sejak ribuan tahun silam jauh
sebelum masyarakat Eropa mampu berlayar menuju kepulauan nusantara.
Kata kunci: evolusi, teknologi, perahu, nusantara.
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TEKNOLOGI PEMBACAAN PRASASTI DENGAN MENGGUNAKAN
SMARTPHONE MELALUI SISTEM SCANNER DALAM INDUSTRI
4.0
Indra Hendrawan Wibowo
indrahendrawanw@gmail.com
Penelitian ini membahas tentang teknologi pembacaan prasasti dengan
menggunakan smartphone melalui sistem scanner dalam industri 4.0. Hal ini
perlu dikaji dan direalisasikan karena tidak banyak para arkeolog yang terjun
dalam bidang epigraf, serta belum ada ahli epigraf yang membuat aplikasi
tersebut untuk memudahkan masyarakat dalam membaca prasasti langsung
di lapangan maupun koleksi museum dan BPCB atau Balai Pelestarian Cagar
Budaya di Indonesia. Padahal saat ini sudah memasuki industri 4.0 yang
notabene diperlukan untuk kemajuan kebudayaan di Indonesia. Pertanyaan
yang diajukan dalam penelitian ini adalah apa manfaat besar aplikasi ini
bagi masyarakat luas; serta Bagaimana aplikasi pembacaan prasasti ini
dapat memajukkan budaya leluhur dalam industri era 4.0? Pengumpulan
data ini dilakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap masyarakat
dan para dosen yang berkecimbung dalam bidang epigrafi. Selanjutnya,
pendokumentasian batu prasasti dengan cara mendatangi ke lokasi situs
arkeologi maupun museum yang terdapat prasasti, kemudian dapat diolah
menjadi data untuk selanjutnya melakukan proses pembuatan aplikasi.
Penelitian ini akan menghasilkan dua hal, pertama manfaat dari penggunaan
aplikasi pembacaan prasasti dengan aplikasi scanner. Hasil selanjutnya adalah
seberapa besar dampak dibuatnya aplikasi ini untuk kemajuan kebudayaan di
Indonesia.
Kata kunci: industri, arkeologi, aplikasi, epigraf
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TEKNOLOGI PEMBUATAN MATA KAIL CANGKANG KERANG
PADA MASA HOLOSEN DI PANTAI SELATAN ALOR, NTT.
Arsyananda Rabbani
Mahasiswa Universitas Gadjah Mada
arsyanandar@gmail.com
Penelitian ini menjelaskan tentang perubahan teknologi pembuatan mata
kail berbahan kerang yang dibuat oleh penghuni Situs Tron Bon Lei dan
Makpan, Nusa Tenggara Timur pada masa Holosen awal hingga akhir. Aspek
perubahan teknologi yang diteliti melingkupi spesies kerang yang digunakan
sebagai mata kail, teknologi pembuatan, dan perubahan bentuk mata kail
dalam kurun waktu tersebut. Metode yang digunakan untuk mengetahui
perkembangan teknologi pembuatan artefak kerang pada masa Holosen
dilakukan dengan pendekatan deskriptif analisis dengan cara menganalisa
jejak teknologi artefak yang nampak pada artefak secara makroskopis dan
mikroskopis, membuat tafonomi terhadap bentuk artefak yang dianalisis
dan menganalisa bahan baku berupa spesies kerang yang digunakan dalam
pembuatan artefak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tren
perubahan teknologi yang terjadi terhadap mata kail berbahan cangkang
kerang di Alor, baik dari bentuk mata kail, teknik pengerjaan, jenis kerang
yang digunakan dalam kurun waktu Holosen awal hingga akhir.
Kata kunci: Cangkang kerang, teknologi pembuatan, NTT, artefak, Holosen,
mata kail.
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SISTEM LINGKO DAN SKENARIO MITIGASI RISIKO KRISIS
PANGAN PASCA PANDEMI
Usman Manor
Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan
Prestasi Olahraga
manorusman@gmail.com
Pandemi Covid-19 menyebabkan munculnya potensi krisis pangan di wilayah
Indonesia, termasuk di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam periodesasi
sejarah di Nusantara, mewabahnya penyakit menular dengan lingkup
yang luas dalam waktu yang relatif lama, seperti Epidemi hingga Pandemi
menyebabkan munculnya krisis, salah satunya krisis pangan. Padahal
berbagai wilayah di Nusantara memiliki potensi pertanian, seperti halnya Nusa
Tenggara Timur dengan potensi lahan pertanian sebesar 3,6 juta hektar yang
perlu dioptimalkan menggunakan Sistem dan Teknologi Tradisional Lingko
yang masih relevan hingga saat ini guna memitigasi risiko krisis pangan
tersebut. Studi kebudayaan ini bertujuan untuk menganalisa permasalahan
krisis pangan pasca Pandemi, merekonstruksi dampak krisis pangan bagi
masyarakat, menggali relasi Sistem Lingko dengan scenario memitigasi
risiko krisis pangan, dan menjelaskan relevansi penggunaan Sistem Lingko
pada masa sekarang dan masa mendatang. Dalam studi kebudayaan ini,
metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan tahapan heuristik,
kritik, interpretasi, dan historiografi secara deskriptif analitis. Melalui studi
ini, diharapkan mampu merekonstruksi permasalahan krisis pangan; dampak
dengan adanya Sistem Lingko; serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah
dan masyarakat dalam mengembangkan serta memanfaatkan Sistem Lingko
sehingga memberikan pembelajaran dari pengalaman sejarah mengenai
urgensi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tradisional berbasis
kearifan lokal dalam meminimalisir dampak krisis pangan pada masa kini
hingga masa mendatang.
Kata kunci: krisis, mitigasi, Nusa Tenggara Timur, pangan, sistem lingko.
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VIRTUAL ANASTYLOSIS TERHADAP BANGUNAN CANDI
BLANDONGAN DI KOMPLEKS PERCANDIAN BATUJAYA
Dharma Putra Gotama
putradharma550@gmail.com
Pembahasan dalam penelitian ini adalah tentang penggunaan metode virtual
anastylosis pada bangunan Candi Blandongan di Kompleks Percandian
Batujaya, Karawang, Jawa Barat. Penelitian ini 60% dilakukan di lapangan
dan 40% dilakukan secara komputerisasi. Dengan menggunakan analisis
kualitatif dan analisis komparatif dapat diketahui interpretasi bangungan
Candi Blandongan yang dapat dijadikan sebagai acuan dilakukannya virtual
anastylosis. Material bangunan candi yang tersisa dari hasil ekskavasi menjadi
kuncinya. Teori virtual arkeologi dan analisis digital arkeologi merupakan
penghubung atau hypertext antara interpretasi bentuk bangunan dengan
proses anastylosis, sehingga data yang diperoleh seperti, bata berpola dapat
dipasangkan pada bangunan candi, sehingga konteks antara material yang
terpisah dapat kembali terhubung. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui
bahwa virtual anastylosis dapat dilakukan pada Situs Candi Blandongan
dengan tiga material sisa bangunan yang terdapat di Museum Batujaya.
Virtual anastylosis pada penelitian ini dilakukan dengan teknik fotogrametri
dalam memindahkan objek fisik ke digital. Virtual anastylosis dapat
membantu penelitian arkeologi pasca-ekskavasi dengan cara mengumpulkan
sisa-sisa material candi dan melakukan identifikasi, serta kajian bentuk untuk
kemudian dipasangkan secara digital melalui bantuan perangkat keras berupa
komputer dan perangkat lunak sebagai media penghubung datanya.
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TRADISI MENENUN DAN TIPE KUMPARAN PEMINTAL DARI
ERA MAJAPAHIT ABAD XIII-XV M
Yusti Muslimawati
Museum Kebangkitan Nasional
yusti.muskitnas@gmail.com
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap teknologi pemintalan benang
dan tenun yang digunakan oleh masyarakat Trowulan, Jawa Timur pada
masa Majapahit pada abad XIII-XV Masehi. Sebagian besar informasi
terkait kegiatan menenun pada periode ini berasal dari sejumlah prasasti
dan manuskrip. Bukti-bukti arkeologis yang berkaitan dengan alat tenun,
seperti kumparan pemintal serat yang ditemukan di sekitar wilayah Trowulan
hanya sedikit mendapat perhatian. Kumparan pemintal sebenarnya berguna
untuk mengidentifikasi teknik pemintalan untuk menghasilkan benang dan
serat. Dalam penelitian ini 57 kumparan pemintal yang disimpan di Pusat
Informasi Majapahit (PIM) di Trowulan dianalisis untuk menentukan tipe
kumparan pemintal dan untuk memperkirakan serat yang digunakan dalam
produksi benang dan tekstil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kumparan
yang terbuat dari tanah liat bakar, perunggu, dan sebagian besar batu, dapat
diklasifikasikan menjadi tujuh tipe yang dikenal di Asia Tenggara dan
didominasi oleh bentuk kerucut dengan sisi cembung. Kumparan pemintal
perunggu merupakan temuan yang khas dan belum pernah dilaporkan
di tempat lain. Mayoritas kumparan pemintal (94,74%) termasuk dalam
tipe kumparan pemintal berdiameter besar dan berat. Adanya tanda bekas
penggunaan dan ukuran berat kumparan pemintal menunjukkan bahwa serat
kasar telah digunakan untuk memproduksi benang dan kain, sedangkan
sisanya (5,36%) dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok kumparan
pemintal ringan yang diperkirakan digunakan untuk memintal serat pendek,
seperti kapas. Sedikitnya jumlah kumparan pemintal ringan di antara koleksi
PIM cukup mengherankan karena kapas sering disebutkan dalam prasasti
dari era Majapahit.
Kata kunci: kumparan pemintal, tipologi, tekstil, Trowulan, Majapahit
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EKSPERIMEN PEMAKAIAN ALAT BATU PADA TULANG
BINATANG: UPAYA UNTUK MENJELASKAN CARA MANUSIA
PURBA MENGOLAH BINATANG BURUANNYA
Ilham Abdullah
Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran
ilhamabdullah9969@gmail.com
Tulisan ini menjelaskan cara manusia purba mengolah binatang hasil
buruannya melalui kegiatan eksperimen pemakain alat batu. Penjelasan
tersebut didapatkan melalui urain proses penjagalan (butchering) kambing
menggunakan alat batu yang baru dibuat (hasil
eksperimen). Penjagalan yang dilakukan berupa aktivitas pengulitan,
pengirisan daging, pemisahan komponen anatomis, dan penetakan terhadap
tulang panjang. Proses penjagalan tersebut menghasilkan jejak kerusakan
pada permukaan tulang akibat persentuhan dengan alat batu. Kerusakan
tersebut berupa goresan (striation) dan penetakan (hackle mark). Sebanyak
52 spesimentulang kambing yang kerusakan pada permukaannya, yang
tediri atas jejak goresan sebanyak 38 spesimen, jejak penetakan sebanyak
2 spesimen, dan tulang yang memilki jejak keduanya pada permukaannya
sebanyak 12 spesimen. Jejak kerusakan selanjutnya diamati menggunakan
mikroskop untuk melihat secara jelas jenis dan bentuk kerusakan. Melalui
pengamatan mikroskopis dan perekaman data pada proses penjagalan dapat
diketahui jenis alat yang digunakan dan jenis kerusakan yang timbul oleh
setiap jenis aktivitas penjagalan. Dengan demikian, hasil eksperimen ini dapat
dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menjelaskan temuan spesimen
tulang yang memperlihatkan kerusakan pada permukaannya. Bentuk dan
letak kerusakan yang sama dapat mejelaskan jenis alat yang digunakan pada
jenis kegiatan penjagalannya.
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IDENTIFIKASI PALEOPATOLOGI HOMO FLORESIENSIS
BERDASARKAN MODEL TENGKORAK 3 DIMENSI
Andry Hikari Damai; Theodorus Aries Briyan Nugraha Setiawan Kusuma
Universitas Udayana; Komunitas Wastwantara
andry.hikari.damai@student.unud.ac.id
Digitalisasi tinggalan arkeologis dalam bentuk 3 dimensi merupakan bentuk
kemajuan teknologi pada masa kini, salah satunya adalah model tengkorak
Homo floresiensis. Model tengkorak Homo floresiensis berbentuk 3 dimensi
menunjukkan artikulasi paleopatologi berupa bentuk minor pada bagian gigi
yang dapat diidentifikasi melalui studi paleopatologi. Pandemi COVID-19
masih menjadi kendala bagi para peneliti untuk datang ke lapangan sehingga
penelitian model 3 dimensi pada tengkorak Homo floresiensis menjadi salah
satu upaya dalam penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan
kemungkinan aktivitas yang dilakukan oleh Homo floresiensis pada masa
lalu. Metode yang digunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik
pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan pengamatan dengan
pendekatan metode kualitatif. Kebutuhan untuk bertahan hidup, olahan
makanan, serta keterbatasan alat bantu menyebabkan kerusakan gigi pada
Homo floresiensis. Penelitian ini mengindikasikan adanya atrisi pada gigi
Homo floresiensis yang disebabkan oleh proses mastikasi dan menjadi salah
satu terobosan muktahir dalam penelitian.
Kata kunci: Atrisi Gigi, Homo floresiensis, Paleopatologi, Tiga Dimensi
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STASIUN CIBATU: TEKNOLOGI KERETAAPI, PERKEMBANGAN
KOTA, DAN ARSITEKTUR BANGUNAN AKHIR ABAD 19 HINGGA
AWAL ABAD 20
Ary Sulistyo
Komunitas Tim Pemajuan Heritage Indonesia
sulistyo.ary26@gmail.com
Stasiun Cibatu memiliki nilai penting baik dari aspek arsitektur, arkeologi,
maupun sejarah teknologi perkeretaapian. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dan deskriptif dalam disiplin arkeologi, yang terdiri dari
pengumpulan data berupa studi literatur, arsip, observasi dan survei lapangan,
tahap analisis menggunakan analisis arsitektur bangunan dan lingkungan, dan
tahap interpretasi, dilakukan dalam menarik relasi antara informasi dari hasil
analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Stasiun Cibatu merupakan
salah satu stasiun dalam jalur utama Cicalengka-Garut yang dibangun dalam
kurun waktu tahun 1887-1889 oleh perusahaan kereta api negara HindiaBelanda, Staatsspoorwegen (SS). Selain itu, Stasiun Cibatu juga merupakan
salah satu elemen pembentuk dan perkembangan tatakota Garut pada akhir
abad 19 dan abad ke-20. Dengan gaya arsitektur bangunan art-deco, yang
berciri khas bangunan berdenah simetris, menjadi ciri bangunan stasiun
pada umumnya saat itu. Berkaitan dengan fungsi bangunan stasiun, pada
mulanya, pembangunan jalur kereta api diperuntukkan untuk kepentingan
ekonomi maupun militer. Kemudian, pada kurun waktu tahun 1935-1940,
fungsi Stasiun Cibatu lebih sebagai stasiun pemberhentian bagi wisatawan
dari Eropa, yang hendak ke daerah Priangan dan Kota Garut terutama untuk
berlibur dan wisata.
Kata kunci: Stasiun Cibatu, Kota Garut, kereta api, arsitektur, fungsi
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PEMBUATAN REPLIKA ARTEFAK SEBAGAI UPAYA KONSERVASI
PREVENTIF HASIL PENELITIAN ARKEOLOGI
Aryani Wijayanti
Balai Arkeologi Provinsi D.I.Yogyakarta
Artefak adalah produk hasil penelitian arkeologi. Artefak memiliki nilai penting
bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan ataupun
ekonomi. Artefak mampu memberikan gambaran rekonstruksi kehidupan
masa lampau. Di sisi lain, pada kondisi penyimpangan yang kurang tepat,
artefak berpotensi mengalami kerusakan dan kehilangan. Pembuatan replika
artefak menjadi penting di sini. Selain awet, tidak rawan terhadap pencurian,
replika artefak juga tidak beresiko ketika dipindahtempatkan. Sayangnya,
terdapat beberapa permasalahan utama dalam pembuatan replika selama ini
yaitu kendala dalam perolehan bahan kimia, kurangnya sumber daya manusia
yang kompeten serta kurangnya jaminan kesehatan dalam pembuatan replika
tersebut. Makalah ini akan memberikan gambaran pembuatan replika artefak
sebagai salah satu upaya konservasi preventif hasil penelitian arkeologi.
Tujuan penulisan makalah ini akan diperoleh pengetahuan pembuatan replika
hasil penelitian arkeologi dalam rangka mencegah kerusakan dan kehilangan
artefak hasil penelitian arkeologi. Data diperoleh dengan menggunakan studi
literatur. Melalui makalah ini diharapkan akan diketahui manfaat pembuatan
replika arkeologi sebagai benda pamer yang lebih aman dan stabil.
Kata kunci: replika artefak,nilai penting, benda pamer, konservasi preventif
hasil penelitian arkeologi
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POTENSI PEMANFAATAN TEKNOLOGI KONSERVASI PADA
TINGGALAN ARKEOLOGI BAWAH AIR : STUDI KASUS PADA
SITUS BAWAH AIR DI PERAIRAN LAUT BALI DAN FLORES
Hafizhuddin
Balai Arkeologi Provinsi Bali
hafizhuddin93@gmail.com
Perairan Laut Bali dan Flores menjadi salah satu jalur pelayaran utama sejak
abad 10 hingga abad 20. Pada periode klasik antara abad 10 hingga 13, Laut
Bali merupakan jalur pelayaran yang digunakan pedagang asal India untuk
melakukan hubungan dagang dengan masyarakat Bali. Hal tersebut dibuktikan
oleh hasil temuan ekskavasi di wilayah pantai Desa Sembiran pada tahun
1987 berupa rouletted ware atau yang dikenal sebagai tembikar yang berasal
dari Arikamedu. Pada periode kolonial antara abad 19 hingga 20, perairan
Laut Bali dan Flores merupakan jalur pelayaran yang menghubungkan
kapal-kapal perang dan logistik dengan daratan di sekitarnya. Salah satu
bukti adanya aktivitas tersebut adalah situs kapal karam USAT Liberty di
Kabupaten Karangasem dan kapal karam peninggalan Jepang di Kabupaten
Sikka. Berdasarkan bukti-bukti yang ada maka tidak diragukan lagi wilayah
perairan Laut Bali dan Flores memiliki banyak tinggalan arkeologi di bawah
air, wilayah pantai ataupun yang masih terkubur di bawah tanah. Penelitianpenelitian arkeologi sudah dilakukan di beberapa situs ini, namun hasilnya
lebih banyak pengumpulan informasi, perekaman data, pengukuran, dan
pembuatan sketsa. Belum ada upaya konservasi yang signifikan sehingga
potensi penggunaan teknologi konservasi terhadap pemanfaatan tinggalan
arkeologi bawah air disini sangat terbuka. Pemanfaatan teknologi konservasi
merupakan salah satu langkah dalam kegiatan pelestarian tinggalan bawah
air yang berguna untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan sosial-ekonomi
masyarakat.
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HEGEMONI DALAM PERGESERAN TEKNOLOGI KAMPUNG
ADAT DI KABUPATEN SUMBA TENGAH
Nyoman Arisanti
Balai Arkeologi Provinsi Bali
arisanti.nym@gmail.com
Tradisi marapu hingga saat ini masih dipegang teguh oleh komunitas adat
di Kabupaten Sumba Tengah. Disisi lain, modernitas yang sarat dengan
kapitalisme, menyebabkan terjadinya mobilitas salah satunya mobilitas
ideologi. Masuknya agama-agama modern menyebabkan pergeseran
teknologi dalam sistem budaya komunitas adat. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dinamika pergeseran teknologi kampung adat di Kabupaten
Sumba Tengah. Selain itu, untuk mengetahui ideologi dan faktor-faktor
lain yang melatar belakangi pergeseran teknologi tersebut. Teori ideologi
dan hegemoni digunakan secara eklektik dalam penelitian ini. Penelitian
merupakan penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui survei lapangan,
wawancara, dan kajian pustaka, kemudian dianalisis secara deskriptif
kualitatif. Pergeseran material, fungsi rumah adat, dan pemanfaatan kubur batu
disebabkan berkembangnya ideologi-ideologi baru, hegemoni penguasa dan
faktor ekonomi. Pergeseran teknologi yang terjadi sebagai bentuk perubahan
sosial budaya, diharapkan sejalan dengan upaya menjaga kelestarian tradisi
dan tinggalan budaya di kampung-kampung adat.
Kata kunci: teknologi, sumba tengah, kampung adat, rumah adat, kubur batu
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MEMBACA KEMBALI PERALATAN PARA PETANI DAN NELAYAN
PESISIR PANTURA DALAM KISAH MITOS BUDUG BASU DAN
DEWI SRI YANG DISELIMUTI KEARIFAN LOKAL NADRAN
Sinta Ridwan
Mahasiswi S3 Arkeologi Universitas Indonesia
sisintaridwan@gmail.com
Teks dalam manuskrip Serat Satriya Budug Basu (1837) memuat kisah mitos
Budug Basu dan Dewi Sri. Kisah ini masih dilakonkan dalam pertunjukan
wayang kulit purwa di sepanjang pesisir pantai utara Pulau Jawa. Budug
Basu dan Dewi Sri diceritakan mewujud menjadi hewan pangan yang ada di
laut dan darat serta tanaman pangan seperti padi, aren, dan sebagainya. Kisah
yang masih dituturkan oleh dalang pada saat pesta laut atau nadran ini sangat
dipercaya oleh masyarakat pesisir, khususnya di Cirebon dan Indramayu
(Jawa Barat). Para nelayan mengadakan ritual di tengah laut dengan melarung
kepala kerbau sebelum jam 8 pagi. Sekembalinya di daratan sekitar jam 9
pagi, perahu-perahu yang sibuk berlabuh disambut oleh pertunjukan wayang
kulit purwa. Setelah kisah Budug Basu dan Dewi Sri selesai dilakonkan,
kegiatan dilanjutkan dengan ritual babasuh diri dengan air kembang tujuh
rupa yang dikidungkan sang dalang dan dicelupkannya wayang tokoh Budug
Basu dan Dewi ke dalam air yang ditampung dalam wadah. Sebenarnya,
teks manuskrip Budug Basu dan Dewi Sri bukan hanya menceritakan kisah
penciptaan hewan dan tanaman pangan saja, melainkan terdapat penciptaan
teknologi untuk para petani dalam menggarap sawah serta untuk nelayan
pergi melaut. Penelitian dalam artikel ini setelah melakukan kajian filologis
terhadap manuskrip Serat Satriya Budug Basu, kemudian menganalisis teks
pada manuskrip tersebut, di mana dikhususkan untuk melihat teknologi
tradisional di bidang pertanian dan kelautan pada awal abad ke-19 M.
Selain itu penelitian juga membahas kearifan lokal yang masih dilakukan
oleh masyarakat pesisir, sebagai bentuk kegiatan yang melestarikan suatu
kepercayaan pada kisah mitos dan juga dapat dilihat sebagai wujud dalam
mempertahankan laku untuk menjaga keseimbangan alam.
Kata kunci: Budug Basu, Dewi Sri, manuskrip, mitos, teknologi, petani dan
nelayan
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IoT (INTERNET OF THINGS) UNTUK EFISIENSI DAN
EFEKTIVITAS DALAM KONSERVASI BENDA CAGAR BUDAYA DI
BALAI PELESTARIAN SITUS MANUSIA PURBA SANGIRAN
Marlia Yuliyanti Rosyidah; Ariyanto; Pipit Puji Lestari; dan Nurul Fadlilah
Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran
marlia.yuliyanti@kemendikbud.go.id
Internet of things adalah suatu konsep atau program dimana sebuah objek
memiliki kemampuan untuk mentransmisikan atau mengirimkan data
melalui jaringan tanpa menggunakan bantuan perangkat komputer dan
manusia. Teknologi IoT ini memungkinkan kegiatan konservasi terhadap
cagar budaya dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Tugas dan fungsi dalam
hal pelestarian khususnya konservasi benda cagar budaya di Balai Pelestarian
Situs Manusia Purba Sangiran sangat terbantu oleh teknologi IoT dalam hal
pemantauan suhu dan kelembaban dengan penggunaan sensor dan pemancar.
Suhu dan kelembapan adalah faktor indoor climate yang dapat menyebabkan
kerusakan koleksi cagar budaya jika tidak dikontrol secara baik. Selain
itu penerapan teknologi IoT juga diterapkan dalam pemantauan fasilitas
pendukung museum dengan penggunaan QR (Quick Response) code dan
database monitoring. Kestabilan suhu dan kelembaban sangat ditentukan
oleh fasilitas pendukung dalam bangunan dimana benda cagar budaya
disimpan. Informasi kondisi aktual fasilitas untuk penyimpanan benda cagar
budaya perlu terpantau secara periodik dan penanganan yang cepat. Database
monitoring memungkinkan sumber daya manusia yang bertanggungjawab
dalam pelaksanaan konservasi dapat memantau kondisi ruangan secara
realtime. Penerapan teknologi IoT tersebut memungkinkan percepatan waktu
dalam penanganan masalah, menghindari munculnya deteriorate agent yang
membahayakan benda cagar budaya serta pengumpulan informasi yang lebih
detail dan akurat untuk membangun big data yang sangat bermanfaat untuk
menyusun perencanaan dalam program kegiatan konservasi benda cagar
budaya.
Keyword: IoT, konservasi, Benda cagar budaya.
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ANALISIS PENGARUH PARAMETER KONDUKTIVITAS DAN
TDS TERHADAP SALINITAS SUMBER AIR ASIN DI DUKUH
PABLENGAN DESA KRIKILAN SEBAGAI DATA LINGKUNGAN
ALAM SITUS SANGIRAN
Ernik Dwi Safitri dan Mohammad Wahyu Ristiawan
BPSMP Sangiran
ernikdwisafitri@gmail.com
Kemunculan sumber air asin merupakan bukti kondisi wilayah Sangiran
pada masa purba yaitu lautan sekitar 2.4 juta tahun lalu. Penampakan sumber
air asin di permukaan akan menambah penggalian informasi mengenai
lingkungan alam Situs Sangiran pada
beberapa juta tahun lalu. Untuk itu dilakukan penelitian mengenai nilai kadar
garam pada sumber air asin untuk mendukung data arkelogi Situs Sangiran
sebagai situs prasejarah. Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu nilai
salinitas, konduktivitas, dan TDS (Total Dissolve Solven) yang dilakukan
berulang untuk mendapatkan akurasi data. Pengambilan data dilakukan
di 3 titik sumber air asin yang berlokasi di di Dukuh Pablengan, Desa
Krikilan, Sragen sekitar 600 meter timur laut Musuem Sangiran. Analisis
data dilakukan menggunakan Microsoft Excell dan aplikasi SPPS untuk
mendapatkan korelasi dan regresi linier sederhana antara salinitas terhadap
konduktivitas dan TDS.
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TEKNOLOGI PENGELOLAAN AIR DI HILIR SUNGAI BRANTAS
PADA ABAD XIX–XX M DAN DAMPAKNYA PADA ASPEK SOSIALBUDAYA MASYARAKAT DI SEKITARNYA.
Agni Mochtar
Balai Arkeologi Provinsi D.I. Yogyakarta
mochtar.agni@gmail.com
Sungai pada masa lalu berperan besar dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat di sekitarnya. Demikian pula halnya dengan Sungai Brantas yang
menopang kehidupan masyarakat masa lalu yang tinggal di wilayah deltanya.
Sungai ini dimanfaatkan terutama sebagai jalur transportasi dan pengairan
pertanian. Meski memberikan manfaat yang besar, Sungai Brantas terhitung
sulit untuk dikendalikan. Banjir besar akibat luapan sungai ini sudah tercatat
dalam bukti arkeologis berupa prasasti setidaknya sejak abad XI Masehi,
beserta dengan upaya yang dilakukan untuk menanggulanginya. Hingga
lebih dari delapan abad setelahnya, bukti-bukti arkeologis menunjukkan
bahwa Sungai Brantas terus dimanfaatkan pada era Hindia-Belanda. Pada
saat itu teknologi maju sudah diterapkan baik untuk mengendalikan debit air
maupun mengatur lalu lintas di Sungai Brantas. Penerapan teknologi tersebut
pada akhirnya mengubah fungsi sungai ini dan mempengaruhi budaya
masyarakat di sepanjang sungai. Tulisan ini membahas tentang tinggalan
arkeologi teknologi pengelolaan Sungai Brantas, terutama pada abad XIX–
XX M. Secara khusus tulisan ini akan membahas fungsi dan cara kerja
teknologi seperti jembatan angkat dan pintu air yang masih bisa ditemukan
di hilir Sungai Brantas. Selain itu, tulisan ini membahas dampak penerapan
teknologi pada kehidupan masyarakat di sepanjang Sungai Brantas yang
memanfaatkan sungai ini dalam aktivitas kesehariannya. Tinjauan tentang
perubahan penerapan teknologi di Sungai Brantas sejak abad XI Masehi juga
dilakukan untuk memahami pengaruh teknologi terhadap dinamika sosialbudaya masyarakat di delta Sungai Brantas.
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BENTENG DI NUSA TENGGARA TIMUR: TEKNOLOGI DAN
KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT MASA LALU
Ida Ayu Gede Megasuari Indria
Balai Arkeologi Provinsi Bali
dayugekmega@gmail.com
Nusa Tenggara Timur memiliki kekayaan sumberdaya arkeologi yang sangat
beragam karena memiliki latar belakang sejarah yang panjang dari masa
prasejarah hingga kolonial. Salah satu tinggalan yang banyak ditemukan d
beberapa wilayah Nusa Tenggara Timur adalah benteng-benteng tradisional
maupun kolonial yang hingga kini masih relatif terawat dengan baik.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teknologi dan kearifan lokal
masyarakat masa lalu dalam membangun benteng untuk mempertahankan diri
demi kelangsungan hidup. Data penelitian ini dikumpulkan melalui observasi
lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian berupa benteng tradisional
maupun benteng kolonial yang dibuat dan dimanfatkan oleh manusia di
masa lalu untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Analisis yang
digunakan dalam penelitian ini antara lain analisis morfologi, analisis
kontekstual, analisis geografis, dan studi komparatif. Berdasarkan temuan
tersebut diketahui bahwa benteng-benteng tersebut biasanya dibangun pada
tempat dengan morfologi lahan yang lebih tinggi dan menggunakan bahanbahan yang tersedia di lokasi pendirian benteng.
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IDENTIFIKASI PENGGUNAAN TRANSPORTASI AIR DALAM
BEBERAPA PRASASTI BALI KUNO
Hedwi Prihatmoko
Mahasiswa S2 Universitas Indonesia
hedwi.prihatmoko@gmail.com
Transportasi sebagai perwujudan pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk
memudahkan perpindahan barang atau manusia. Transportasi juga menjadi
perwujudan atas bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya,
termasuk bagaimana manusia memandang lingkungan fisiknya. Misalnya,
area perairan dapat menjadi hambatan, tetapi dengan adanya sarana
transportasi air, area perairan justru menjadi penghubung, bahkan dapat
menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan jalur perhubungan
darat dan berpengaruh dalam memperluas daya jangkau manusia. Prasasti
merupakan bukti tertulis tertua yang menyebutkan adanya penggunaan
transportasi air di masa lalu, meskipun penggunaan transportasi air sudah
dikenal sejak lama oleh masyarakat Nusantara. Penyebutan istilah-istilah
yang terkait dengan transportasi air muncul juga di dalam prasasti-prasasti
Bali Kuno, misalnya prasasti Sukawana A, prasasti Bebetin A, Bangli Pura
Kehen A, Sembiran A, dan lain-lain. Identifikasi terhadap penggunaan
transportasi air ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatannya
di dalam masyarakat Bali Kuno. Kajian ini merupakan salah satu upaya untuk
merekonstruksi sejarah kebudayaan sehingga diharapkan mampu memberikan
gambaran atas salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat pada masa lalu.
Kata Kunci: transportasi air, prasasti, identifikasi, bali kuno.
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SATU DEKADE PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DALAM
METODE PENELITIAN ARKEOLOGI DI KAWASAN GUNUNG
TAMBORA
I Putu Yuda Haribuana
Balai Arkeologi Provinsi Bali
putu.yuda@kemdikbud.go.id
Usaha mengungkap misteri kerajaan yang terkubur di kawasan Gunung
Tambora di Pulau Sumbawa, selama satu dekade telah dilakukan oleh Balai
Arkeologi Provinsi Bali. Dalam perkembangannya, teknologi memegang
peranan yang penting sebagai salah satu instrumen dalam lingkup metode
penelitian yang digunakan. Pendekatan melalui aspek lingkungan, geografis,
data primer, dan sekunder serta kajian pustaka digunakan dalam menjawab
tantangan penelusuran bukti-bukti kerajaan yang hilang tersebut. Melalui
kemajuan teknologi dalam lini masa satu dekade terakhir, diharapkan dapat
menjawab lebih banyak lagi tentang kronologi peradaban yang pernah ada di
kawasan Gunung Tambora. Metode pengumpulan data dengan penggunaan
instrumen yang memadai, dan analisis data melalui metode analisis
pertanggalan absolut, tampak menjanjikan untuk mengetahui kronologi
budaya dalam lingkup situs serta kawasan Gunung Tambora.
Kata kunci: tambora, metode, teknologi, kronologi.
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PEMANFAATAN TEKNOLOGI TRADISIONAL DALAM TRADISI
LEVA NUANG UNTUK JAMINAN SOSIAL MASYARAKAT
LAMALERA
Wakhyuning Ngarsih
Pusat Penelitian Arkeologi Nasional
ngarsih.wakhyuning@gmail.com
Leva Nuang merupakan sebuah tradisi berburu ikan paus secara tradisional
yang dilakukan oleh masyarakat Lamalera, Kabupaten Lembata Provinsi
Nusa Tenggara Timur. Dikatakan tradisional karena teknologi atau alat yang
digunakan sifatnya masih tradisional.
Tradisi ini telah dilakukan sejak ratusan tahun yang lalu. Meskipun
masih menjadi kontroversi oleh beberapa pihak, masyarakat lokal tetap
melaksanakannya secara rutin. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan
pangan yang sangat mendesak. Sehingga tidak mengherankan apabila
perburuan paus tradisional di Lamalera dianggap sebagai jaminan sosial
masyarakat lokal karena dapat menghidupi banyak orang. Untuk mendukung
analisis dalam tulisan ini digunakan teori fungsional. Sementara itu penggalian
data di lapangan menerapkan metode studi literatur dan wawancara informan
yang mengetahui pokok permasalahan tersebut. Dari hasil penggalian data
diperoleh bahwa teknologi tradisional berupa peledang (perahu besar) dan
tombak dapat dimanfaatkan sebagai alat utama dalam perburuan ikan paus
di Lamalera. Dengan memanfaatkan alat-alat tradisional tersebut, mampu
mendatangkan tangkapan paus yang dapat menghidupi banyak orang. Tidak
hanya itu, paus hasil perburuan tradisional tersebut dapat dijadikan sebagai
jaminan sosial untuk kehidupan masyarakat Lamalera termasuk lansia dan
yatim piatu selama beberapa waktu lamanya.
Kata Kunci: Teknologi Tradisional, Leva Nuang, Jaminan Sosial
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PEMILIHAN MEDIA DALAM PENULISAN PRASASTI BALI KUNO
I Wayan Sumerata
Balai Arkeologi Provinsi Bali
kojexfals@gmail.com
Prasasti merupakan satu dokumen otentik yang dapat mengungkap peristiwa
sejarah yang pernah terjadi pada masa lampau. Bukti sejarah ini umumnya
memuat tentang peringatan peristiwa penting pada suatu kerajaan hingga
hak dan kewajiban warga masyarakatnya. Oleh karena pentingnya isi
prasasti menyebabkan pemilihan media yang digunakan sangat selektif dan
disesuikan dengan isi prasasti yang akan ditulis. Umumnya media yang
digunakan untuk menulis prasasti di Nusantara adalah kulit kayu, bambu,
batu, lontar, dan tembaga. Khususnya di Bali media yang umum digunakan
untuk menulis prasasti adalah batu, lontar, dan tembaga. Permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini adalah sejauh mana media menentukan isi
prasasti. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengupas bagaimana tingkat
perkembangan pemikiran masyarakat masa lalu terkait pemilihan media yang
menyesuaikan isi prasasti. Metode penelitian yang digunakan adalah studi
pustaka, selanjutnya dilakukan analisis data dengan melakukan pemilihan
dokumen prasasti yang dijadikan sampel. Hasil penelitian adalah prasastiprasasti Bali Kuno yang ditulis dengan media batu lebih menekankan
pada peringatan dan pertanggalan/angka tahun pada arca atau bangunan,
sedangkan prasasti dengan media tembaga lebih menekankan keputusan
raja dalam penyelesaian masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
Dengan demikian dapat diketahui bagaimana perkembangan pemikiran yang
sudah dimiliki oleh masyarakat masa lalu, khususnya dalam menentukan
pemilihan media prasasti.
Kata Kunci: prasasti, media, teknologi
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BATU DIMPA DALAM RITUAL PENGUBURAN DI SITUS DORO
MPANA
Ni Putu Eka Juliawati
Balai Arkeologi Provinsi Bali
putuekajulia@gmail.com
Batu dimpa adalah sebuah teknologi sederhana yang dimanfaatkan
masyarakat pendukung budaya masa lalu di Situs Doro Mpana. Berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan, batu dimpa berfungsi sebagai penanda
kubur. Selain di Situs Doro Mpana, batu dimpa juga ditemukan di Situs So
Langgodu Dompu dengan beberapa variasi bentuk. Tujuan penelitian ini
adalah untuk menemukan sebaran penggunaan batu dimpa sebagai penanda
kubur di wilayah Dompu serta mencoba menggali makna dalam penggunaan
batu dimpa sebagai penanda kubur. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif
kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka. Data-data terkait
penggunaan teknologi batu dalam ritual penguburan dikumpulkan untuk
mendapatkan gambaran terkait makna penggunaan batu dimpa.
Kata kunci: batu dimpa, penguburan, Dompu
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TEKNOLOGI DALAM PENATAAN RUANG KAMPUNG ADAT
FATUBESI, BELU, NTT
I Nyoman Rema
Balai Arkeologi Provinsi Bali
nyomanrema@yahoo.co.id
Kampung adat Fatubesi adalah salah satu kampung yang berada di
Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, yang pola ruangnya ditata dengan
teknologi tradisional yang ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui teknologi dalam penataan ruang Kampung Adat Fatubesi.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang data-datanya dikumpulkan
melalui observasi langsung di Kampung Adat Fatubesi, ditunjang dengan
wawancara dan studi pustaka, diinterpretasi menggunakan teori tipologi
dan simbol. Berdasarkan observasi di lapangan dengan hasil temuan berupa
pemukiman di atas bukit yang dibangun mengikuti kontur tanah yang miring
ke selatan kemudian ditata dengan susunan batu gamping membentuk teras
sebanyak 3 teras. Teras pertama yang paling rendah adalah halaman dengan
sebuah rumah adat yang berfungsi sakral dan profan, teras kedua yang
posisinya lebih tinggi dahulunya pernah ada dua bangunan rumah adat yang
sekarang sudah tidak ada karena rusak. Teras ketiga adalah teras paling tinggi
adalah area paling suci disebut k’sadan dibuat berupa tembok melingkar temu
gelang dari susunan batu gamping, di dalamnya terdapat berbagai tahta batu
sebagai media pemujaan arwah leluhur dan Tuhan Maha Tinggi dan tempat
menyelenggarakan ritual. Pemukiman di puncak bukit ini dipilih dengan
alasan keamanan maupun dilandasi oleh kosmologi mayarakat setempat.
Pemukiman di puncak bukit ini dibatasi oleh tembok dari susunan batu
gamping yang lingkungannya dipelihara dengan baik dengan menjaganya
agar tetap rimbun untuk pasokan oksigen, daur hidrologi, mencegah longsor
dan menjaga agar kampung tetap sejuk. Demikian juga rumah adatnya dibuat
dengan bahan-bahan alam dengan dua tiang utama yang memegang spirit
tempat dilangsungkannya upacara sebelum dilaksanakan di k’sadan. Proses
pembuatan rumah menggunakan ritual dan penataan ruang rumah ini baik
secara vertikal maupun horizontal mencerminkan tingginya spiritualitas
sekaligus sebagai edukasi nilai etika untuk warganya. Terdapat sebuah
teknologi penting dalam mensenyawakan bangunan dengan kekuatan alam
sekaligus sebagai penangkal petir adalah digunakannya lepengan perak
sebagai landasan tiang rumahnya.

Balai Arkeologi Provinsi Bali

56

Seminar Nasional Arkeologi - 2021

IDENTIFIKASI DAN POLA PENEMPATAN KUBURAN TIONGHOA
DI BALI
Gendro Keling
Balai Arkeologi Provinsi Bali
gendro.keling@gmail.com
Masyarakat Tionghoa mempercayai adanya relasi manusia dengan Tuhan
atau kekuatan lain yang mengatur kehidupan, seperti: reinkarnasi, hukum
karma atas semua perbuatan manusia. Hal ini tercermin dalam ritus dan
kompleks kuburan orang Tionghoa. Kuburan Tionghoa dianggap sebagai
jembatan yang menghubungkan alam manusia dengan roh leluhur di langit.
Artikel ini berusaha mengungkap aspek sosio-religi kuburan Tionghoa yang
ada di Bali. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan studi
pustaka. Analisis yang digunakan untuk membedah data yaitu analisis gaya
dan kontekstual. Hasil observasi yang dilakukan di lapangan menunjukkan
makam-makam Tionghoa di Bali, terutama di bagian bong pai memuat
beberapa informasi menganai identitas dari si mati mulai dari nama dan marga
si mati, waktu kematian, asal si mati, dan kerabat terdekat dari si mati. Selain
itu penempatan lokasi kuburan Tionghoa di Bali juga mengandung maksud
tertentu yaitu kaitannya dengan feng shui dengan harapan memberikan
manfaat yang baik bagi si mati dan harapan baik juga kepada keluarga si mati
yang masih hidup.
Kata kunci: feng shui, kuburan, Tionghoa, sebaran, Bali
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PRASASTI TANDUK KERBAU: PROSES PEMILIHAN TANDUK
KERBAU SEBAGAI MEDIA TULIS PRASASTI-PRASASTI ULU
SUMATERA SELATAN
Wahyu Rizky Andhifani
Balai Arkeologi Provinsi Sumatera Selatan
wrandhifani.1981@gmail.com
Prasasti Ulu Sumatera Selatan tersebar di wilayah Sumatera Selatan,
khususnya berada di wilayah uluan (ulu sungai) atau dataran tinggi (daerah
pegunungan atau perbukitan). Bahan Prasasti Ulu tersebut menggunakan
bahan dari sisa makhluk hidup, seperti tanduk kerbau, tanduk kambing,
bambu, dan rotan. Masalah yang akan dibahas yaitu bagaimana proses
pemilihan tanduk kerbau yang digunakan sebagai media atau bahan tulis pada
prasasti-prasasti yang beraksara ulu di wilayah Sumatera Selatan. Tujuan
yang hendak dicapai yaitu untuk mengetahui tanduk kerbau yang seperti
apa yang digunakan sebagai media atau bahan tulis prasastiprasasti yang
beraksara ulu di wilayah Sumatera Selatan. Kerbau merupakan hewan yang
telah lama digunakan dalam membantu manusia, misalnya dalam membajak
sawah, hewan persembahan dan tanduknya digunakan sebagai media tulis di
wilayah Sumatra Selatan. Pemilihan tanduk kerbau yang digunakan dalam
media atau bahan tulis yaitu diambil dari kerbau yang sudah menjadi dewasa.
Pemilihan orang-orang yang menyimpan tanduk kerbau tersebut dilandasi
pemikiran orangtuanya bahwa anak-anak atau cucu-cucu yang terpilih
merupakan orang-orang pilihan yang mampu dan dipercaya menjaga amanah
dari orang tuannya.
Kata Kunci: Media Tulis, Prasasti Ulu, Tanduk Kerbau.
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ARTEFAK BERBAHAN FAUNA DI SITUS SONG GEDE, PULAU
NUSA PENIDA, BALI
Ati Rati Hidayah
Balai Arkeologi Provinsi Bali
atirati83@gmail.com
Situs Song Gede merupakan situs gua hunian di Pulau Nusa Penida yang
telah dihuni sejak masa plesitosen akhir. Pulau ini merupakan pulau karst
yang berukuran relatif kecil dengan sumberdaya alam yang terbatas
khususnya sebagai bahan pembuatan alat untuk menunjang kehidupan. Oleh
karenanya, salah satu aktifitas manusia dalam mengatasi hal tersebut yaitu
dengan memanfaatkan bagian dari tubuh hewan sebagai bahan alat. Apa saja
alat yang dibuat dan dimanfaatkan sebagai apa bagian dari tubuh hewan ini,
dan dari hewan apa saja yang mendominasi untuk dimanfaatkan tulangnya,
merupakan permasalahn yang akan dibahas dalam makalah ini. Metode yang
digunakan dengan menganalisis artefak dari fauna yang diperoleh dari hasil
ekskavasi di Situs Song Gede dengan analisis bahan, analisis morfologi dan
jejak pakai. Penelitian ini untuk mengetahui teknologi manusia di masa
prasejarah dalam memanfaatkan hewan sebagai pemenuhan kebutuhan
hidup selain sebagai sumber makanan juga sebagai sumber bahan alat. Fauna
vertebrata dan non vertebrata merupakan fauna yang dimanfaatkan sebagai
alat, terutama untuk menunjang aktifitas sehari hari seperti memotong,
menyerut dan menggali atau mencungkil.
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KERAJINAN LOGAM DI SITUS TAMBLINGAN
I Gusti Made Suarbhawa
Balai Arkeologi Provinsi Bali
gustisuarbhawa@gmail.com
Keberadaan Para perajin logam di Tamblingan diduga kuat jauh sebelum
abad X didasarkan atas temuan fragmen nekara pada hasil ekskavasi di
Situs Tamblingan. Baju besi sebagai produk oleh logam para perajin logam
masyarakat disebut secara eksplisit dalam prasasti Tamblingan Pura Endek
I yang diterbitkan oleh Raja Ugrasena pada abad X. Prasasti lain yang
berkenaan dengan masyarakat Tamblingan kuno yang yang diterbitkan
oleh Raja Udayana, Anak Wungsu, Suradhipa, Jayapangus juga menyebut
kelompok perajin logam dan produknya. Keberadaan Pengrajin logam
diperkuat dengan adanya bukti prasasti Tamblingan dan Prasasti Gobleg Pura
Batur yang secara tegas memuat instruksi agar para perajin logam kembali
bermukim di Tamblingan. Selain itu informasi tentang perajin logam di
Tamblingan dikuatkan dengan temuan bak batu bata pencelup logam yang
tersebar di Situs Tamblingan. Demikian pula dengan adanya temuan hasil
ekskavasi limbah olah logam, fragmen alat dari logam, bengkel kerja logam.
Memperkuat adanya industri pengolahan logam di Situs Tamblingan.
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TEMUAN STRUKTUR BANGUNAN DI SITUS PURA GELANG
AGUNG, PETANG BADUNG: DUGAAN BANGUNAN SUCI ABAD
KE XII DI BALI
Luh Suwita Utami
Balai Arkeologi Provinsi Bali
utami.balar@gmail.com
Temuan struktur bangunan di Bali, terutama struktur bangunan suci seperti
candi, tidaklah banyak ditemukan. Selain Percandian yang berupa candi
tebing dan candi Situs Pura Wasan di Kabupaten Gianyar, ditemukan pula
struktur bangunan yang diduga merupakan sebuah candi di Kabupaten
Badung, tepatnya di Situs Pura Gelang Agung. Tulisan ini akan mengangkat
bagaimana struktur bangunan ini ditemukan, dugaan bentuk dan fungsinya.
Tujuannya untuk memberikan informasi serta membangun hipotesa baru
tentang percandian di Bali. Keberadaan struktur bangunan yang diduga
sebagai bangunan suci terutama di Bali, menarik untuk di bahas. Penemuan
temuan struktur di Situs Pura Gelang Agung disertai pula dengan adanya
beberapa temuan artefak lainnya seperti arca Dewa Wisnu diatas Garuda,
arca Ganesha, fragmen arca Ganesha, lingga dan fragmen yoni. Keberadaan
tinggalan ini sangat terkait dengan dugaan temuan struktur bangunan di situs
ini sebagai sebuah bangunan suci yang berperanan penting dalam aktivitas
masyarakat Bali.
Kata kunci: struktur bangunan, candi, Situs Pura Gelang Agung.
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