BERKALA ARKEOLOGI

Serangkaian dengan terbitnya Sangkhakala Volume 18 Nomor 1 pada bulan Mei
2015, pada bulan November 2015 diterbitkan Sangkhakala Berkala Arkeologi Volume 18
Nomor 2. Materi yang ditampilkan dalam terbitan kali ini juga cukup beragam, ditulis oleh para
arkeolog dan disiplin ilmu terkait, baik dari institusi penelitian maupun pendidikan.
Pada t
Bali: Sebuah
ta Palupi Titasari dan Rochtri Agung Bawono menekankan pembahasannya
pada fungsi Situs Arjuna Metapa sebagai patirthan (pemandian suci). Dasar yang digunakan
adalah data berupa arca pancuran pertapa-Arjuna dan arca pancuran bidadari, sumber tutur
mengenai penyebutan nama Uma Telaga, serta prasasti yang ditemukan di lokasi tersebut.
sipasi Masyarakat Lokal Medan: Sebuah Tinjauan atas
memfokuskan tulisan pada permasalahan yang dihadapi dalam praktek pelestarian cagar
budaya di Indonesia saat ini. Studi yang dilakukannya bertujuan untuk melakukan evaluasi
kriteria nasional dalam pasal 5 UU No. 11 Tahun 2010 tentang CB berdasarkan pendapat 33
perwakilan masyarakat lokal Medan sebagai pemangku kepentingan dalam pelestarian cagar
budaya di Kota Medan.
ini ditulis berdasarkan data ekskavasi yang mengarah pada hasil berupa pemahaman
mengenai jenis dan fungsi berkenaan dengan sisa bangunan yang ada. Sebagian masyarakat
menganggap jejak tersebut sebagai pertapakan dan bekas istana raja di masa lalu. Namun
data penelitian lebih mengindikasikan jejak tersebut sebagai pertapakan dan bekas sebuah loji
atau sejenisnya.
karst memiliki fungsi sebagai salah satu media dalam menyampaikan pesan sejarah melalui
gambar sebagai salah satu bentuk kebudayaan tutur manusia Homo sapiens. Hasil survei di
pulau-pulau karst Misool kepulauan Raja Ampat, dapat diidentifikasi temuan garca (gambar
cadas) meliputi; gambar telapak tangan, fauna, antropomorpik, gambar tanpa bentuk/simbolik,
gambar berbentuk lingkaran menyerupai roda, matahari, dan garis-garis persegi. Ciri utama
dan sangat menonjol dari garca di kawasan karst Misool yaitu pada gambar jenis ikan, mulai
ukuran kecil sampai ukuran besar dan sangat variatif. Survei arkeologi ini telah menghadirkan
bukti dan jejak masa lalu tentang hunian, migrasi maupun cara-cara hidup manusia pada
ratusan dan mungkin puluhan ribu tahun silam, atau dalam kurun waktu masa prasejarah.
dingan Data Geologi dan Arkeologi Situs Patiayam
perkembangan terbaru dan perbandingan data geologi,
paleontologi, serta arkeologi dari Patiayam dan Semedo yang berguna untuk melengkapi
pemahaman prasejarah kuarter di Pulau Jawa, yang selama ini didominasi oleh data dari situssitus di sekitar Cekungan Solo dan sepanjang aliran Sungai Bengawan Solo.
Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada para mitra bestari,
yaitu Dr. Titi Surti Nastiti (Arkeologi Epigrafi dari PUSLITARKENAS), Drs. Bambang Budi
Utomo (Arkeologi Hindu-Buddha dari PUSLITARKENAS), Dr. Asmytha Surbakti (kajian budaya
USU), dan Dr. Suprayitno, M.Hum (Arkeologi Kesejarahan, USU), atas sumbangsihnya dalam
penilaian artikel sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tak lupa pula penghargaan yang
sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Sumijati Atmosudiro dan Aliza Diniasti yang telah
meluangkan waktunya untuk menyumbangkan bidang keahliannya hingga terbitnya jurnal ini.
Demikianlah kami berharap agar Berkala Arkeologi edisi kali ini dapat meluaskan
pengetahuan pembaca mengenai sejarah budaya dan mengembangkan pemahaman terkait
arkeologi Indonesia. Adapun masukan dan saran konstruktif semua pihak sangat diharapkan

bagi peningkatan mutu tulisan dan Sangkhakala Berkala Arkeologi. Terimakasih dan selamat
membaca.
Medan, November 2015
Dewan Redaksi

