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JEJAK-JEJAK PERADABAN TAMBORA:  
SEBARAN TEMUAN ARKEOLOGI TERKAIT AKTIVITAS 

KEMARITIMAN DI KAWASAN GUNUNG TAMBORA  
DAN SEKITARNYA  



 Prof. Harraldur Sigurdsson, bekerjasama dengan
Direktorat Vulkanologi Indonesia, menemukan
sejumlah bukti-bukti artefaktual tentang kehidupan
masyarakat di sekitar gunung Tambora (2004)

 Penelitian gabungan antara Museum Geologi
Bandung, Dinas Pertambangan Mataram, Pusat
Penelitian Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi
Denpasar (2006)

 2007 - sekarang: Puslit Arkenas (SITUS TAMBORA)
 2008 – 2015: Balar Bali (SITUS TAMBORA)
 2016 – 2018: Balar Bali (SITUS DORO BENTE)

lATAR bELAKANG - pENELITIAN tERDAHULU



Penelitian di Situs Tambora dilakukan oleh Balai Arkeologi Bali sejak tahun
2008-2015, baik melalui metode survei dan ekskavasi. Dalam rentang waktu
tersebut telah banyak ditemukan bukti-bukti tentang peradaban Tambora
yang terkubur oleh letusan dahsyat Tambora 1815.



Temuan artefak, ekofak maupun fitur menunjukkan di masa lalu terdapat permukiman
dengan pola linier di lereng barat daya Gunung Tambora. Sisa-sisa komponen
bangunan dari kayu yang telah terarangkan adalah salah satu bukti bahwa di lokasi
situs pernah terdapat permukiman. Kala itu sumberdaya alam dan letak geografis situs
Tambora sangat mendukung terdapatnya sebuah kerajaan



Masing-masing pada tahun 2008 dan 2009 ditemukan kerangka manusia yang telah
terarangkan di Situs Tambora. Kedua individu tersebut saat ditemukan masih berada
pada posisi dalam rumah mereka. Asumsi sementara mereka tidak sempat
menyelamatkan diri.



KEGIATAN EKSKAVASI SITUS DORO BENTE



Untuk mengungkap lebih banyak lagi bukti-bukti peradaban
kerajaan Tambora dan Pekat yang terkubur pasca letusan
tahun 1815 diperlukan strategi pengembangan penelitian.
 Luasnya kawasan gunung tambora ±1.530,13 km²
 Informasi (lisan, tulisan, gambar/ peta)
Informasi dari kolega seorang jurnalis Belanda (Philip Droge)
 Peta tahun 1855, rangkuman dari H.Zollinger 1847
 Peta tahun 1681 dan peta-peta lama lainnya
 Koleksi data kartrografi

Pengembangan Penelitian Arkeologi di 
kawasan Gunung Tambora 

 



 1) Bagaimana gambaran sebaran temuan arkeologi yang ditemukan
di kawasan Gunung Tambora.

 2) Apa makna data-data tersebut dalam kaitannya terhadap aktivitas
kemaritiman masa lampau.

 Untuk mengetahui gambaran sebaran data temuan arkeologis,
khususnya yang yang terkait dengan aktivitas kemaritiman, yaitu sisa-
sisa aktivitas permukiman seperti artefak, ekofak dan fitur.

 Manfaat penelitian diharapkan dapat menambah khasanah data,
dan pengetahuan tentang adanya aktivitas kemaritiman pada pusat-
pusat pemukiman masa lampau, baik itu kerajaan Tambora ataupun
Pekat, yang masih terungkap secara holistik sampai dengan saat ini.

 Manfaat lainnya adalah hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai
acuan dalam bahan penyusunan rekomendasi, untuk
pengembangan kawasan Gunung Tambora oleh pemerintah pusat
maupun daerah.

Permasalahan, Tujuan-Manfaat



 Penelitian menggunakan metode kajian pustaka (desk 
study), yang difokuskan dengan referensi-referensi 
pustaka terkait kawasan Tambora dan sekitarnya. 
Hasil-hasil penelitian terdahulu menjadi data primer, 
terutama yang secara signifikan terkait aktivitas 
kemaritiman, baik itu sisa-sisa permukiman, indikasi 
pelabuhan dan variabel penunjang lainnya.

 Analisis geospasial-arkeologi (recognaissance dan 
desk study terhadap beberapa peta dan data digital 
elevation model (DEM) , reduksi data, kualitatif 
deskriptif.

Metode dan analisis



Data kartografis

Peta tahun 1681 (Bahasa Belanda, batas-batas wilayah kerajaan, 
toponim lokasi tanjung dan data perairan pantai lainnya)



Peta tahun 1798 (Bahasa Inggris, pemetaan selat-selat di timur Jawa, 
sketsa morfologi pulau-pulau, toponim)



Peta tahun 1855 (Bahasa Jerman, Peta Pulau Sumbawa, topografi, 
toponim permukiman, bekas permukiman, )

Terjemahan judul peta: 
Peta pulau Sumbawa berdasarkan peta oleh H.D.A.SMITS dengan rekaman 

pengakuan dan deskripsi perjalanan oleh H. Zollinger, mantan naturalis dalam 
pelayanan Belanda. Pemerintahan di Batavia. oleh I.M. Ziegler



(Sumber: Komunikasi pribadi dengan Phillip Droge, Reproduksi dari Zollinger, dalam dari Brönnimann dan Krämer 2016, 6)

Bekas permukiman 
Tambora



Lingkup Daerah Penelitian 



HASIL DAN PEMBAHASAN 
 



Temuan berupa pecahan botol keramik, mangkuk, cepuk, uang logam
Belanda, mata tombak, pisau, bandul kalung, cincin dan perhiasan logam
lainnya, merupakan bukti telah terjadi kontak dengan dunia luar melalui jalur
perdagangan.



Koin pecahan enam sen dari Provinsi Gelderland. Gelderland
adalah sebuah provinsi di Kerajaan Belanda. Gambar dua singa yang saling
berhadapan masih menjadi lambang Gelderland. Huruf “DVC GEL” adalah
singkatan dari Ducatus Gelriae (Kadipaten atau penguasa Gelderland). Koin
terlihat berbahan perak, yang dicetak di kota Harderwijk (Phiilip Droge,
Komunikasi pribadi, September 27, 2013).



 Keramik asing yang ditemukan di situs situs Tambora merupakan bukti
dari aktivitas kemaritiman yang terjadi wilayah ini pada masa lampau.
Keramik-keramik asing tersebut diduga dibawa oleh VOC yang ada di
Bima pada Abad XVII. Letusan Tambora 1815 terjadi pada masa Dinasti
Qing di Tiongkok atau Abad ke-17, hal ini berkaitan dengan temuan
keramik di situs Tambora yang sebagian besar berasal dari masa
tersebut.



Bekas bangunan Belanda juga terdapat di sekitar situs Tambora. Salah satunya adalah
bekas pabrik kopi. Berselang lama setelah letusan Tambora 1815, pada tahun 1907
penduduk mulai tinggal lagi di kawasan Tambora. Penanaman kopi diinisiasi pada tahun
1930-an. Lahan tanaman kopi tersebut mencapai luasan 80,000 Ha. Tinggalan bangunan
kolonial tersebut diduga dibangun oleh seorang Belanda yang bernama Noles tahun 1917,
dan diperbaiki kembali tahun 1930 oleh Swese Bjorkland (Tim Penulis 2012, 98)





Bandul kalung, manik-manik tanah liat, 
pemberat jala

 Manik-manik tanah liat dengan bandul terbuat dari jenis
binatang landak laut (Phyllacanthus imperialis). Khusus untuk
manik-manik yang terbuat dari tanah liat ini pada ekskavasi
tahun ini ditemukan hanya satu buah tetapi pada ekskavasi
tahun 2017 ditemukan empat buah.

 Puncak persebaran manik manik diketahui terjadi pada fase
neolitik, yaitu ketika diaspora Austronesia bermigrasi dari Asia
Tenggara yang diduga kuat berasal dari Taiwan pada sekitar
± 5000 tahun silam, manusia menyebar ke Nusantara dengan
membawa budaya dan teknologi, hingga mulai menetap lebih
lama di satu tempat. Pada fase neolitik kemampuan manusia
makin meningkat, sehingga fase ini disebut pula dengan revolusi
pengetahuan, karena munculnya berbagai inovasi, mulai dari
penemuan api, pemukiman, pertanian dan domestikasi, serta
seni dan religi.





Teluk Saleh (Teluk Kempo). Selain merupakan teluk terbesar di lingkungan Teluk Kempo,
lokasinya juga memiliki akses yang memadai untuk berhubungan dengan Pelabuhan
Sanggar di pesisir utara melalui jalur darat disepanjang lembah antara Doro Kempo dan Doro
Oromboha



Bekas pelabuhan dan benteng ditemukan di sekitar desa Labuan kenanga (arah barat
Situs Tambora), hingga saat ini di desa ini masih terdapat pelabuhan rakyat yang
digunakan oleh nelayan dan penyebrangan ke Pulau Satonda



 Beberapa catatan sejarah, seperti yang diberitakan oleh
Speelman (dalam Noorduyn 1987), bahwa di sekitar daerah
perairan wilayah Kerajaan Papekat saat itu memang terdapat
perlabuhan yang dulunya milik Dompu, tetapi, pada saat itu Raja
Rigaukanna (yaitu Ala’uddin dari Goa) ditaklukkan oleh
Sambawa, wilayah pelabuhan ini kemudian dipersembahkan
untuk Karaeng Maroanging. Penguasa atau raja disana harus
menyediakan 20 orang untuk melayani Karaeng, serta
membayar upeti berupa kain sebanyak mungkin sesuai
kemampuan mereka.

 Held (dalam Hagerdal 2017) mengatakan, pada masa pasca
letusan Tambora sekitar tahun 1850, Tambora tidak membiarkan
musuh lamanya, Dompu hidup dengan damai. Kemunculan
seorang Daeng bernama Manrangka, yang mengaku sebagai
keponakan dari raja Tambora terakhir, mengajukan kepada
pemerintah untuk tinggal bersama rakyatnya di daerah
Kadingding (sekarang Kadindi), sebelah timur Pulau Moyo dan
tenggara Satonda, di lahan kosong bekas kerajaan Tambora.
Namun pada tahun 1855, ia tinggal di kampung Tompong
(sekarang Tompo), di tempat yang pernah menjadi sengketa
wilayah antara Tambora dan Dompu selama seabad.



Situasi Morfologi Pantai Pelabuhan Kore di Kecamatan Sanggar Kabupaten-Bima



 Bekas-bekas benteng tradisional yang ditemukan di sekitar
pelabuhan Kore dan Boro di wilayah Kecamatan Sanggar
tersebut di atas, yaitu Benteng La Inomos, La Matagara, Wawo
Kabune, dan Lawang Kuning terletak pada posisi yang
strategis. La Inomos dan La Matagara terletak di sebuah
tanjung sekitar pelabuhan Kore, sedangkan Wawo Kabune
dan Lawang Kuning terletak di daerah perbukitan belakang
Desa Kore dan Desa Boro. Seperti yang diterjemahkan dari
komunikasi Cornelis Speelman saat berada di Sulawesi Selatan
(Makasar), pada tahun 1666-1669 (dalam Noorduyn 1987, 320),
ketika kapal perang Makasar dengan pasukannya tiba di
Sanggar, orang-orang Sanggar tanpa ada perlawanan tunduk
dan bergabung dengan mereka, sehingga dinyatakan
merdeka dan bersekutu dengan Makasar tanpa harus
membayar kewajiban apapun, tanpa harus ikut ke Makasar,
dan melayani raja Makasar.



Benteng Wawo Kabune, Lawang Kuning, La Inomos, La Matagara di Kecamatan Sanggar



 Pada tahun 1788 diberitakan dari sebuah deskripsi sketsa peta,
dalam katalog peta oleh Dr.F. De Haan’s di Gouvernment
Archice in the Netherlands East Indies from 1905 (Komunikasi
pribadi dengan Phillip Droge 24-03-2015), bahwa terdapat
sebuah catatan sketsa peta untuk pemerintahan tinggi Belanda
yang dibuat oleh komandan kapal Neptunus yaitu Kapten
Johanes Gallo. Dalam catatannya, Gallo diperintahkan untuk
singgah di pos kompeni di Sanggar, dengan satu skuadron untuk
memadamkan pemberontakan yang terjadi di daerah
pedalaman. Benteng atau pos pertahanan kompeni dengan
bendera Belanda, berupa benteng kayu yang berada di pesisir
Sanggar dan berbatasan langsung dengan permukiman di
sekitarnya



Sketsa peta pos pertahanan Belanda di sekitar Pelabuhan Kore-Sanggar
(Sumber: Komunikasi pribadi dengan Phillip Droge, 2015)



Perbandingan antara citra ESRI satelit saat ini dan Peta US ARMY tahun 1968, menunjukkan
perubahan garis pantai yang signifikan. Pada kondisi seperti ini maka penelitian aspek kemaritiman
masa lalu perlu mempertimbangan perubahan garis pantai tersebut, dimana pelabuhan dan
permukiman lama sekarang sudah berada di pedalaman, kurang lebih 2 km dari garis pantai
sekarang



 Data artefak berupa keramik, meskipun sebagian besar bersifat
fragmentaris, namun dapat memberikan gambaran bahwa
interaksi dengan dunia perdagangan melalui jalur perairan lebih
intens terjadi pada abad ke-17 sampai ke-20. Bukti-bukti tentang
suatu permukiman misalnya berupa makam kuno di sekitar
Sanggar dan Doropeti, menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah
tersebut telah dihuni selama beberapa abad ke belakang.
Temuan signifikan terhadap aktivitas kemaritiman seperti, manik-
manik tanah liat, bandul kalung dari binatang landak laut,
cangkang kerang yang dilubangi, kemudian benteng-benteng
tradisional, dan komplek bangunan kolonial, memberikan bukti
kuat bahwa sebelum dan sesudah letusan Gunung Tambora 1815,
telah terjadi suatu aktivitas baik itu permukiman dan kemaritiman
melalui perdagangan antar pulau.

simpulan 



 Tinggalan-tinggalan tersebut dikategorikan berdasarkan tahun
dan dikelompokkan menjadi situs, permukiman, benteng,
bangunan kolonial, pelabuhan, dan lainnya. Kawasan perairan
Teluk Saleh dan Teluk Sanggar, memiliki makna penting pada masa
lampau, pelabuhan di sekitar Papekat dan pelabuhan Kore
merupakan pintu masuk untuk aktivitas perdagangan antar pulau
saat itu oleh Kerajaan Dompu, Tambora dan Papekat.

simpulan 



 Kajian geoarkeologi khususnya kajian tentang perubahan lanskap di
sekitar perairan tersebut di atas, memunculkan dugaan tentang
adanya potensi keberadaan permukiman bahkan pelabuhan kuno.
Diperlukan kerjasama yang lebih intens dengan pihak pemerintah
daerah dan instansi terkait lainnya, untuk menggali potensi ini. Melalui
kerjasama penelitian di masa mendatang, diharapkan mampu
mengampu kepentingan yang lebih luas lagi, khususnya terkait
merekonstruksi kembali sejarah peradaban dan budaya di Kawasan
Gunung Tambora dan sekitarnya. Pemerintah daerah dan pihak
terkait lainnya, selama ini telah memberikan input yang positif
terutama terkait penyampaian informasi-informasi terbaru tentang
temuan benda-benda bersejarah di wilayahnya.

SARAN DAN REKOMENDASI 



SEKIAN DAN TERIMA KASIH 

Website: www.balaiarkeologibali.kemdikbud.go.id
Facebook: Balai Arkeologi Bali

Instagram: @balarbali
Twitter: @balarbali
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