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Kalpataru adalah Jurnal Karya Tulis Ilmiah beredisi tematik yang dipaparkan sesuai
dengan hasil penelitian terkini dalam bidang Arkeologi, lingkungan dan budaya lainnya.
Pengajuan artikel di jurnal ini dialamatkan ke Dewan Redaksi. Informasi lengkap untuk
pemuatan artikel dan petunjuk penulisan artikel tersedia di dalam setiap terbitan. Artikel yang
masuk akan melalui proses seleksi Dewan Redaksi.
Jurnal ini terbit dua kali setahun secara berkala (Mei dan November). Pemuatan naskah
tidak dipungut biaya. Mengutip ringkasan dan pernyataan atau mencetak ulang gambar atau tabel
dari jurnal ini harus mendapat ijin langsung dari penulis. Produksi ulang dalam bentuk kumpulan
cetakan ulang atau untuk kepentingan atau promosi atau publikasi ulang dalam bentuk apapun
harus seijin salah satu penulis dan mendapat lisensi dari penerbit. Jurnal ini diedarkan sebagai
tukaran untuk perguruan tinggi, lembaga penelitian dan perpustakaan di dalam dan luar negeri.
Hanya iklan menyangkut sains dan produk yang berhubungan dengannya yang dapat dimuat
jurnal ini.
Kalpataru is a thematic Scientific Journal, which presents results of recent investigations
in the field of Archaeology, environment, and culture.
Articles for this journal can be sent to the Editorial Board (Dewan Redaksi). Complete
information about the publication of articles and guidelines to write articles for this journal can
be found in every copy. All the articles will be reviewed by the Editorial Board.
This journal is published regularly twice a year (in May and November). The publication
of articles is free of charge. Quoting the abstract and statement or copying pictures and diagrams
from this journal needs permission from the author. Reproductions in form of reprinting for
promotion and any form of republishing also need permission from the author and license from the
publisher. This journal is distributed as exchange material for universities, research institutions,
and libraries in Indonesia and abroad. Only advertisements related to science and products of
science can be placed in this journal.
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KATA PENGANTAR

Majalah Kalpataru Vol. 22 No. 2 Tahun 2013 merupakan jurnal ilmiah terbitan tematik
yang mengangkat tentang arkeologi kewilayahan dan pulau-pulau terluar di Indonesia. Penerbitan
jurnal ini tidak lepas dari kerja keras dewan redaksi dan mitra bestari yang telah mengoreksi
artikel-artikel sesuai dengan keahlian mereka. Oleh karena itu, ucapan terima kasih kami
sampaikan kepada Prof. (Ris). Dr. Truman Simanjuntak dan Prof. (Ris). Naniek Harkantinigsih
yang telah bersedia menjadi mitra bestari pada terbitan tematik ini.
Dr Ko mengawali tulisan ini mengenai perubahan muka laut dilihat dari perspektif ruang,
waktu, substansi, dan pengaruhnya terhadap arkeologi di Indonesia. Dalam tulisannya ditekankan
bahwa aspek perubahan muka laut menjadi salah satu faktor yang mewarnai terbentuknya budaya
manusia kepulauan di wilayah Indonesia. Oleh karena itu setiap upaya mempelajari kehidupan
masa lampau, tidak akan terlepas dari bagaimana memahami keadaan dan fisiografi purba
Indonesia.
Selanjutnya Marlon Ririmasse mencoba memahami lebih jauh wajah sejarah budaya
Pulau Masela sebagai salah satu pulau terluar di Kawasan Maluku, melalui pengamatan potensi
peninggalan arkeologi. Atas dasar pertimbangan kuantitas dan persebaran situs-situs yang meluas
di seluruh pulau, serta konsistensi dengan pemukiman serupa dalam kawasan Kepulauan Maluku
Tenggara, maka situs-situs pemukiman kuna yang ada dapat dijadikan titik awal arkeologi untuk
mendalami kompleksitas masa lalu Masela sebagai sebuah unit wilayah.
Bagyo Prasetyo mengamati secara kewilayahan persebaran dan bentuk-bentuk megalitik
yang ada di Indonesia. Tulisan ini didasarkan pada data kewilayahan situs-situs megalitik
baik yang dilakukan sendiri maupun kompilasi dari peneliti luar maupun dalam negeri. Dari
penelitian tersebut didapatkan gambaran bentuk dan variasi sebaran secara kewilayahan terhadap
peninggalan megalitik di Indonesia.
Eka Asih Putrina Taim mengatakan bahwa hasil penelitian tentang peradaban Sriwijaya
sampai saat ini masih bersifat spasial sehingga belum dapat menggambarkan posisi dan fungsi
situs satu dengan lainnya. Dia mengusulkan adanya penelitian peradaban Sriwijaya yang dilakukan
secara holistic, tidak terpisah-pisah oleh batasan wilayah administrasi/geografi.
Sonny Wibisono menulis mengenai sebuah kawasan yang disebut “Tanah di Bawah
Angin”. Kawasan tersebut merupakan jalinan niaga antar penduduk Asia Tenggara yang berhasil
menandai pertumbuhan ekonomi dan peradaban pada abad ke-15--17. Negeri Kesultanan Banten
yang sudah cukup banyak diteliti dari segi sejarah dan arkeologi digunakan sebagai kasus untuk
melihat bagaimana kawasan niaga negeri ini dibangun oleh para Sultan melalui strategi politik
ekonomi mereka. Upaya bina kawasan Kesultanan ini antara lain dilakukan dengan penguasaan
wilayah, pemindahan ibu kota dari pedalaman ke pesisir, pengembangan kota pelabuhan Banten
Lama, penguatan dan perluasan wilayah lada, pembangunan kota baru dan revitalisasi pertanian
di wilayah Tirtayasa.
Harapan kami semoga edisi ini memberikan kontribusi berharga dalam meningkatkan
wawasan pengetahuan arkeologi secara kewilayahan dan peranan pulau-pulau terluar bagi sejarah
perkembangan budaya bangsa Indonesia. Kami berharap, himpunan tulisan ini dapat menambah
pengetahuan pembaca mengenai sejarah budaya secara kewilayah maupun pulau-pulau terluar di
Indonesia melalui pemahaman arkeologi. Masukan dan saran konstruktif dari semua pihak sangat
diharapkan untuk meningkatkan mutu tulisan dan Majalah Kalpataru.
Dewan Redaksi
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