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ABSTRACT 

 

The aim of this study is to determine the feasibility of Museum Istana Balla 

Lompoa Kabupaten Bantaeng and to discover the ideal concept for the museum in 

its early establishment stage. The study applies qualitative data and analysis wih 

inductive research method. The tools of analysis are the stakeholder’s perception 

and appreciation analysis, SWOT analysis, and the museum’s collections 

importance value. 

To determine to museum feasibility, data are collected from 

stakeholders’ perception and appreciation, and museum collections’ type and 

number. The result shows that the museum development is feasible. Based on data 

collected in research, the most applicable concept for the museum is general 

museum, which is in reality, the Museum mainly rely on its cultural and historical 

collections. 

The general museum concept will be developed in two stories, the 

prehistoric and the historic, in the storyline. The storyline is also linked to the 

vision of Kabupaten Bantaeng itself. The museum management development, 

however, need to be integrated with the Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Bantaeng. 

The research encourages museum’s supporting event to be conducted in 

Museum Istana Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng weekly to reach out more 

visitors. The study also suggests future development strategies. 

 

 

Keyword: Kabupaten Bantaeng, Istana Balla Lompoa, general museum, 

supporting events, museum feasibility 
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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah menentukan kelayakan Museum Istana Balla 

Lompoa  Kabupaten Bantaeng dan menemukan konsep museum yang ideal dari 

Museum Istana Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng yang masih berada dalam 

tahap pembentukan. Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan analisis 

kualitatif. Model penalaran penelitian adalah induktif. Alat analisis yang dipakai 

adalah analisis persepsi dan apresiasi stakeholders, analisis SWOT, dan Analisis 

nilai penting koleksi museum.   

Dalam menentukan kelayakan museum, data yang digunakan adalah 

persepsi stakeholders, apresiasi stakeholders, jenis koleksi, dan jumlah koleksi. 

Hasilnya adalah Museum Istana Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng layak 

didirikan. Berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian, konsep museum 

yang paling memungkinkan adalah museum umum, dan dalam kenyataannya, 

Museum Umum Istana Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng lebih banyak 

mengandalkan koleksi yang bernuansa budaya dan sejarah.  

Konsep museum umum diurai dalam storyline museum menjadi dua 

kisah, masa prasejarah dan masa sejarah. Konsep museum tersebut juga 

dihubungkan dengan visi dan misi Kabupaten bantaeng. Sedangkan dalam 

penyusunan managemen museum, harus diintegrasi dengan Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng. 

Untuk menunjang keberlanjutan Museum Istana Balla Lompoa 

Kabupaten Bantaeng, diusulkan perlunya kegiatan penunjang museum yang 

digelar setiap minggu. Kegiatan Penunjang ini untuk lebih mendekatkan museum 

dengan masyarakat. Selain itu, juga diusulkan langkah-langkah pengembangan di 

masa mendatang.   

 

 

Kata Kunci : Kabupaten Bantaeng, Istana Balla Lompoa, Museum Umum, 

Kegiatan Penunjang, Kelayakan Museum. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Gagasan mendirikan museum di Kabupaten Bantaeng Propinsi Sulawesi 

Selatan sudah lama muncul. Beberapa pihak yang pernah melontarkan keinginan 

pendirian museum tersebut adalah tokoh-tokoh masyarakat, keluarga Raja 

Bantaeng, pemerintah daerah setempat, dan cendekiawan setempat dalam seminar 

peluncuran buku “Bantaeng, Masa Prasejarah sampai Masa Islam” tahun 2007. 

Sejak seminar tersebut sampai penelitian ini dilakukan, Pemerintah Daerah 

Bantaeng belum memutuskan untuk mendirikan museum karena tenaga ahli dan 

sumberdaya manusia belum tersedia. Salah satu upaya pemerintah setempat untuk 

mendukung gagasan pendirian Museum Bantaeng adalah mengutus penulis untuk 

melaksanakan tugas belajar Museologi di Universitas Padjajaran tahun 2011. 

Hal yang dapat disarikan dari uraian di atas adalah pemerintah Kabupaten 

Bantaeng memiliki keinginan yang kuat dan sistematis untuk mendirikan museum 

kabupaten. Dalam menindaklanjuti gagasan tersebut, perlu dilakukan beberapa 

langkah akademis untuk menentukan kelayakan (feasibility) pendirian Museum 

Istana Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng. 

Penelitian ini dimaksudkan untuk membuat konsep tentang Museum Istana 

Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng. Kelak, konsep yang dihasilkan dari penelitian 

ini akan menjadi acuan utama pendirian museum tersebut. Pendirian Museum 
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Istana Balla Lompoa dimaksudkan untuk menguatkan identitas Kabupaten 

Bantaeng sebagai suatu daerah dengan latar belakang sejarah dan budaya yang 

kuat. Berdasarkan penelusuran hasil penelitian sejarah, arkeologi, etnografi, dan 

antropologi yang pernah dilakukan di Bantaeng, dapat dikatakan bahwa Bantaeng 

memiliki kekayaan budaya material yang bervariasi dan asli yang dapat 

mencerminkan watak masyarakatnya. 

 

Foto 1. Istana Balla’ Lompoa Bantaeng 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 21 Juli 2012) 

 

Kekayaan material budaya dan sejarah Bantaeng merupakan asset yang 

dapat mendukung gagasan pembuatan museum lokal Balla Lompoa. Dalam aspek 

sejarah, Bantaeng merupakan salah satu kerajaan tertua di Sulawesi Selatan. Data 

tertua tentang peranan Bantaeng dalam historiogarfi Nusantara terdapat dalam 

kitab Nagarakretagama, kitab Istana Kerajaan Majapahit yang ditulis pada 1365 

M. Menurut naskah itu Bantaeng merupakan salah satu dari tiga pusat utama yang 

ada di Sulawesi Selatan ketika itu. 
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“Juga Negara Bantayan, yang terpenting adalah Bantayan (Bantaeng), 

disisi lain Luwuk (Luwu’), kemudian Uda, sebagai tritunggal; ini adalah yang 

terpenting yang ada di pulau itu” (Piqeaud, 1962:7). 

  Pancaran sejarah dari penyebutan kerajaan Bantaeng dalam kitab tersebut 

adalah terjalinnya hubungan dengan kerajaan besar yang sejaman seperti 

Majapahit. 

Dari aspek arkeologi, Bantaeng memiliki dua gua prasejarah, yaitu situs 

gua Panganreang Tudea dan situs gua Batu Ejaya, di mana stratigrafinya dijadikan 

rujukan untuk menerangkan kronologi budaya Mesolitik di Sulawesi Selatan. 

Bukti arkeologis yang telah diteliti oleh Van Stein Callenfels menunjukkan bahwa 

kedua situs prasejarah tersebut memiliki data penting untuk menerangkan 

prasejarah Sulawesi. Sejumlah mata panah bergerigi telah ditemukan para 

arkeolog, yang menggambarkan hubungan prasejarah Bantaeng dengan daerah 

lain, baik di Sulawesi maupun dalam konteks ruang yang lebih luas. Dua situs 

prasejarah Bantaeng yang merupakan bagian penting dari budaya Toala Sulawesi 

Selatan, sesungguhnya merupakan salah satu prestasi prasejarah Asia Tenggara 

karena merupakan satu-satunya inovasi teknologi alat batu prasejarah di daerah 

kepulauan (Bellwood, 2000). 
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             Foto 2.  Gua Batu Ejaya            Foto 3. Lukisan Tangan  

                                      (Sumber: Dokumentasi BALAR Makassar)            

     

Situs prasejarah Panganreang Tudea adalah salah satu situs prasejarah 

yang mengagumkan di Indonesia karena kedalaman stratigrafi tanahnya. Pada 

lapisan tanah bagian atas yang berumur lebih muda, pecahan tembikar berhias 

yang telah diteliti lebih dari setengah abad lalu oleh v. Stein Callenfels (1937) dan 

van Heekeren (1950) serta Tim Ekspedisi Gabungan Indonesia-Australia (1973) 

dipimpin R.P. Soejono dan Mulvaney, menggambarkan adanya penyebaran awal 

budaya Austronesia dari daerah Taiwan ke Philipina lalu ke Sulawesi pada sekitar 

4.000 tahun lalu. 
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       Foto 4: Situs Gua Pangnganre Tudea            Foto 5: Lukisan tangan  

(Sumber: Dokumentasi Balar Makassar)  

  

Memasuki abad sejarah perdagangan pada sekitar abad ke-13, 23 situs 

yang telah diteliti mewakili masa tersebut, menggambarkan suatu pola penyatuan 

toponim tua yang membentuk Kerajaan Bantaeng (Bougas,1995), salah satu dari 3 

kerajaan awal di Sulawesi Selatan yang disebut dalam naskah dari luar Pulau 

Sulawesi. Sebagai salah satu kerajaan sukses yang surplus pertanian pada abad ke-

14 sampai abad ke-18, Bantaeng merupakan kerajaan yang dilandasi oleh 

komoditas beras. Bukti perdagangan dan surplus Bantaeng  dapat dilihat pada 

kualitas keramik asing yang pernah ditemukan di wilayah Bantaeng. Kerajaan 

Gowa yang tampil sebagai kerajaan terkuat di Nusantara abad ke-17, tidak lepas 

dari tampilnya Bantaeng sebagai pilar logistik kerajaan Gowa. Dalam beberapa 

naskah Lontarak Bilang kerajaan Gowa, ditegaskan bahwa geneologi bangsawan 

Gowa berasal dari Bantaeng. Sebagai daerah dengan latar sejarah yang kuat, 

peranan Bantaeng dalam fase pengislaman di Sulawesi sampai sejarah perjuangan 
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kemerdekaan Republik Indonesia tidak perlu diragukan. Sejumlah kisah sejarah 

yang dipancarkan dari data budaya material dimiliki oleh Bantaeng.  

Sekilas, alur cerita sejarah budaya Bantaeng di atas cukup menarik dengan 

durasi waktu masa prasejarah sampai masa kemerdekaan. Persoalannya adalah 

bagaimana menghadirkan cerita tersebut kepada masyarakat sekarang. Ada 

kecenderungan bahwa bukti material dari budaya prasejarah tersebut hanya 

digambarkan dalam buku-buku teks di universitas dan jurnal nasional serta 

internasional, dan tidak sampai pada masyakarat. Akibat dari kondisi semacam ini 

adalah masyarakat atau pemerintah daerah kesulitan mengambil manfaat dari hasil 

kajian akademis tersebut. 

Salah satu cara supaya bukti-bukti budaya dan sejarah Bantaeng dapat 

memberi manfaat baik bagi masyarakat Bantaeng sendiri maupun masyarakat luar 

adalah menyatukan dan mengelola sumberdaya sejarah budaya tersebut dalam 

satu museum. Karena museum merupakan satu lembaga dengan tujuan pendirian 

yang jelas, maka diperlukan beberapa tahapan akademis sebelum melangkah 

dalam kegiatan teknis penyelenggaraan museum. Uraian ini merupakan pengantar 

untuk memasuki topik penelitian tentang rancangan tahapan akademis 

pembentukan Museum Istana Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng, dan kegiatan 

teknis penyelenggaraannya di masa mendatang.  

Berdasar pada permasalahan di atas dan mengingat bahwa di Kabupaten 

Bantaeng belum ada museum, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan 

judul ”Perencanaan Museum Istana Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng 

Provinsi Sulawesi Selatan”.  
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1.2.  Rumusan Masalah 

  Ada tiga permasalahan penelitian yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi faktual, tempat, koleksi, dan infrastruktur daya dukung 

Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng?  

2. Bagaimana konsep museum yang sesuai dengan dasar permuseuman? 

3. Bagaimana perencanaan pendirian Museum Istana Balla Lompoa 

Bantaeng?  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan kondisi faktual, tempat, koleksi, dan infrastruktur  

Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng 

2. Untuk menjelaskan konsep museum yang sesuai dengan dasar 

permuseuman. 

3. Untuk menjelaskan perencanaan pendirian Museum Istana Balla Lompoa 

Bantaeng. 

 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

Ada dua (2) kegunaan penelitian yaitu kegunaan akademis dan kegunaan 

praktis. Kegunaan akademis adalah untuk memberikan kontribusi dalam 

pengembangan konsep dan teori museologi di Indonesia. Sedangkan kegunaan 

praktis adalah agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam 

pembangunan Museum Istana Balla Lompoa di Kabupaten Bantaeng yang 

sekarang masih dalam tahap persiapan.   
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1.5.  Kerangka Pemikiran Teoritis 

1.5.1. Pengertian Museum 

 Museum menurut ICOM adalah sebuah lembaga yang bersifat tetap, tidak 

mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk 

umum, yang memperoleh, merawat, menghubungkan, dan memamerkan untuk 

tujuan-tujuan studi, pendidikan, dan kesenangan, barang pembuktian manusia dan 

lingkungannya. 

 Berdasarkan pengertian tersebut, museum berfungsi untuk: 

1. Melindungi dan menjaga kelestarian benda-benda bukti material hasil budaya 

manusia serta alam dan lingkungannya. 

2. Mengkomunikasikan dan menyebarkan mengenai benda-benda tersebut kepada 

masyarakat melalui publikasi, bimbingan edukatif kultural dan pameran. 

 Menurut  Akbar (2010 : 2), pengertian museum adalah sebagai tempat 

menyimpan koleksi baik alam maupun budaya dan aktivitas yang bertujuan untuk 

dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat umum. 

 Lebih lanjut  Akbar (2010) menjelaskan bahwa museum dapat berupa 

ruangan, anjungan keraton, istana, benteng, kompleks makam, rumah adat, 

rumah pribadi, tempat bersejarah, monument, laboratorium pusat atau unit atau 

tempat apapun sepanjang pengelolanya menyebutnya sebagai museum. Tempat-

tempat tersebut dapat saja berbadan hukum ataupun tidak dan dapat saja dikelola 

oleh pemerintah, ataupun perusahaan, perorangan, organisasi resmi, perkumpulan 

mandiri, dan lainnya ( Akbar 2010:2). 
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1.5.2. Jenis Museum 

 Dalam merencanakan sebuah museum harus diketahui fungsi  museum 

adalah sebagai tempat pelestarian, perawatan , pengamanan, dan sebagai sumber 

informasi benda budaya dan alam, maka dari  beberapa jenis museum dengan 

tujuan pendiriannya. Jenis museum harus ditentukan terlebih dahulu, karena 

menyangkut tindakan selanjutnya baik bangunan maupun koleksi yang akan 

diadakan serta kebijakan lainnya (Direktorat Museum, 2009:9) .  

Jenis-jenis museum berdasarkan survei menurut  Kotler dan  Kotler 

(1998:11-27),  terdiri atas: 

1. Museum Seni 

Terbuka, inklusif, eksbisi besar, khusus untuk karya seni dan seniman. 

Museum seni menghadapi dau (2) jenis pengunjung: pengunjung pertama 

terdiri dari: pemilik, kolektor, dan donatur;  semakin tinggi nilai koleksi seni 

yang diberikan kepada museum, semakin tinggi pula status kelompok 

pengunjung ini. Pengunjung kedua adalah tamu, anggota, dan publik 

(masyrakat). Museum seni sering mengelompokkan masyarakat antara 

pemilik (patron) dan pengunjung umum (publik), sesuai dengan kebutuhan 

dan kepentingannya. 

Museum seni biasanya koleksi bangunan yang berbeda dengan 

bangunan museum tradisional, bangunan museumnya mencerminkan hasil 

karya seni, lukisan, patung, gambar, maupun cetakan. Museum ini 

mengumpulkan karya-karya dekoratif, hasil kerajinan, material desain, 

arsitektur, dan fotografi. 
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Museum seni menghadapi tantangan dalam mengumpulkan , karya 

seni yang bernilai dan berharga. Kompotisi dan korporasi-korporasi kaya 

serta donasi yang diberikan sering terjadi antara museum ini.  

Tantangan museum seni adalah menarik pengunjung, pengunjung 

kadang sulit mengidentifikasi karya seni dibanding bidang lain seperti ilmu 

pengetahuan. Museum seni kadang mampu memicu kontradiksi dan 

kebingungan, hal ini disebabkan oleh karya-karya seni yang tidak familiar 

bagi publik. Museum seni mempunyai kebijakan untuk menggunakan dana 

yang didapat dari penjualan koleksi.  

Contoh museum pendidikan mengenai seni adalah pusat pendidikan 

visual di Museum Seni Tinggi, Atlanta. Museum ini memiliki layar 

komputer interaktif dengan informasi mengenai lukisan, gambar, dan 

cetakan pada dinding museum. 

2. Museum Sejarah,  Pusat Sejarah, Situs, dan Rumah  Bersejaran  

Isu utama bagi museum sejarah adalah penyajian. Penyajian di 

museum ini seharusnya lebih selektif. Museum perlu mempertimbangkan 

informasi dan interpretasi yang banyak mengenai sejarah disajikan dalam 

eksibisi sehingga bias dapat ditiadakan. 

Museum sejarah sering merupakan catatan dan wakil dari warisan 

publik yang diberikan oleh komunitas. Museum sejarah juga menghadapi 

tantangan terhadap pandangan relatif, kebenaran, perspektif, ide-ide obsolut, 

dan klain autorika seperti karakter museum tradisional. 
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Museum sejarah khususnya pusat sejarah, terikat pada kajian dan 

interpretasi terhadap isu-isu kontemporer dan efeknya terhadap keluarga, 

komunitas, kota, dan masyarakat secara keseluruhan.  

Museum sejarah dan budaya lainnya juga mencoba metode penyajian 

baru tujuannya untuk menghubungkan pengunjung dengan pengalaman 

sejarah. Museum menggunakan personal dan elemen naratif untuk 

memperbaharui sejarah. Sebagai contoh: Lowes East Side Terement 

Museum, New York City. Pengunjung melihat ruang penyimpan koleksi asli 

seperti, furnitur, fotografi, surat-surat, dan diari. 

3. Museum Ilmu Pengetahuan dan Pusat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

Kedua lembaga ini merupakan lembaga yang selalu meningkat 

pengunjungnya . ada beberapa alasan yang menyebabkan hal ini antara lain 

dukungan masyarakat, sekolah, korporasi terhadap museum, ilmu 

pengetahuan sebagai pusat pendidikan dan pusat pelatihan untuk 

membangun keahlian bagi generasi muda. Museum ini juga menjadi pusat 

tambahan bagi sekolah yang kekurangan sumberdaya ilmu pengetahuan. 

Museum ilmu pengetahuan, pusat ilmu pengetahuan mencoba 

berbagai teknik dan pendekatan untuk mengkomunikasikan ilmu 

pengetahuan berdasarkan kebutuhan publik, salah satunya adalah 

membangun teater IMAX, Omrimas San Fransisco’s Explotarium menjadi 

pioner dalam eksibisi interaktif. The Carnegei dan Science Centers, 

Pittsburg, menawarkan program ilmu pengetahuan kepada kelompok-
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kelompok  yang berbeda mengenai ilmu pengetahuan dan alam  termasuk 

kemah ilmu semalam. 

Lembaga ini memilki rancangan lingkungan yang dinamis, penuh 

warna dan secara visual dan aura mengundang pengunjung.Koleksi lembaga 

ini biasanya instrumen-instrumen alat untuk ilmu pengetahuan.Titik lemah 

pengelolaan lembaga ini adalah pemeliharaan peralatan komputer-komputer 

interaktif, karena digunakan oleh generasi muda, kecendrungan peralatan 

menjadi tantangannya. 

4. Museum Sejarah Alam, Museum Antropogi, dan Museum Etnografi 

Museum sejarah alam mungkin lebih dapat dikatakan sebagai 

museum. Memiliki jumlah koleksi yang banyak, memerlukan perhatian, 

pemeliharaan, dan pelestarian koleksi. Museum ini juga perlu staf yang 

banyak dan dana operasional yang besar. 

Hampir 60% dari benda-benda spesimen dimiliki secara permanen 

oleh museum sejarah alam, selebihnya museum ilmu pengetahuan dan 

tehnologi karya memiliki 2% koleksi permanenya, museum seni dibawah 

2% , dan museum sejarah sekitar 12%. 

Museum sejarah alam biasanya berasal dari budaya riset yang 

melibatkan ilmuwan dan para ahli, misinya adalah melakukan penelitian 

sekaligus menyajikan program eksibisi untuk publik. Persolan yang sering 

dihadapi adalah alokasi sumberdaya, keseimbangan para ahli, kuratorial, 

peran publik, dan kesetian profesi terhadap museum.  
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Eksibisi di museum ini cendrung lebih lama, fasilitas lebih sederhana, 

kadang terlihat agak kuno. Museum sejarah, bagaimanapun adalah yang 

pertama yang merancang benda, koleksi, dan eksibisi sesuai dengan 

konteks. 

Meseum sejarah, museum antropologi, dan koleksi etnografi 

mengalami isu repretriasi (pengembalian)  koleksi kepada pemilik. 

Kebijakan baru United States dan program repretriasi untuk spesimen asli 

Amerika dan artefak dibuat pada akhir tahun 1980 dan awal tahun 1990. 

Museum sejarah ditantang untuk mengabdikan diri lebih banyak 

mengenai representasi dan interpretasi yang kritis dalam isu-isu 

kontemporer seperti, degradasi lingkungan, keberlanjutan ekologis, dan 

proteksi keragaman hayati. Museum ini jendela masa lalu dan juga menjadi 

jendela masa yang akan datang. Pelestarian lingkungan dan edukasi 

merupakan program utama museum sejarah alam yang fokus pada riset, 

kebijakan, dan instruksi.   

5. Kebun Binatang dan Kebun Raya 

Kebun binatang dan kebun raya paling banyak di kunjungi. Rata-rata 

kunjungan di kebun binatang U.S. awal tahun 1990 adalah 482.000 

dibanding dengan kunjungan ke museum sejarah 22.000, 60.000 museum 

seni, 94.000 museum ilmi pengetahuan. Kunjungan anak sekolah ke kebun 

binatang di U.S. 47.000, 14.500 museum seni, 16.000 ke museum sejarah 

alam, dan 14.000 ke ilmu pengetahuan. Kebun binatang merupakan museum 

yang berbiaya tinggi dalam penyelenggarannya, untuk itu pemerintah U.S. 
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mendukung 67%  untuk kebun binatang, 34% museum ilmu pengetahuan, 

dan 31% untuk museum seni. 

Kebun bintang pada awalnya bersifat privat, hanya dimilki/dipelihara 

oleh para raja dan bangsawan di Mesir (sekitar 1500 SM) dan di Cina, 

Timur Tengah sekitar 1000 SM. 

Kebun binatang modern pertama di Vienna, tahun 1752, tapi 13 tahun 

kemudian ditutup untuk publik, dibuka tahun 1854. Kebun binatang U.S. 

pertama adalah Kebun Binatang Philadelpia, dibuka tahun 1854. Kebun 

binatang melakukan perubahan dalam misinya William Hornaday, direktur 

pertama organisasi Kebun Binatang New York mengatakan bahwa misi 

Kebun binatang adalah mengumpulkan dan menyajikan hewan-hewan 

terbaik dan langka, dan dilihat oleh pengunjung secara nyaman dan menarik. 

Saat ini kebun bintang merupakan garda depan untuk menyelamatkan 

spesies hewan langkah dan hampir punah, melindungi sistem ekologi dan 

melatih masyarakat untuk melestarikan keragaman hayati dan lingkungan. 

Arah baru kebun binatang adalah mengintegrasikan dan 

mengembangkan secara holistik koleksi hewan, tanaman dan spesies botani, 

suatu sistem ekologi sesuai dengan keberadaannya. National Zoological 

Park sebagai contoh tertransformasi dari kebun binatang menjadi 

”Biopark”. Kebun Binatang Atlanta merancang setiap ekologis yang 

inovatif untuk hewan liar. 

Kebun binatang juga berperan dalam merancang program pendidikan 

yang fokus pada pelestarian lingkungan. The National Zoological Park, 
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sebagai contoh, memilliki satelit dan program pendidikan berbasis komputer 

untuk menjangkau ruang koleksi di area metropolitan westle atau dalam 

program workshop digital antara ilmuwan, pendidikan, dan guru.   

6. Museum Remaja dan Anak 

Merupakan yang meyakini pertumbuhan dan perkembangan pesat di 

United States, Ingris, dan Eropa, museum berkembang dalam waktu 20 

tahun. 

The Brooklyn Children Museum, didirikan tahun 1899, merupakan 

museum pertama yang didedikasikan kepada generasi muda . Museum ini 

dan lainnya, mengikuti refleksi perkembangan dalam filosofi dan 

phisikologi pendidikan yang terasosiasi dengan jean Pioget, Maria 

Montessori, dan Jhon downy, pioner awal abad ke 20 yang menciptakan 

model pendidikan prograsif terbuka, perjalanan belajar. Museum 

berkembang setara dengan pertumbuhan pendidikan usia dini dan taman 

kanak-kanak. Pendidikan masa kanak-kanank berupa stimulasi multisensor, 

taktit imajinasi, aktif dan peran serta. 

Museum anak menjadi penting untuk mendukung pendidikan formal. 

Para orang tua yang berpendidikan atau beralih dai televisi dan media 

massa, mencari bentuk-bentuk pembelajaran, pengalaman dan peran serta. 

Walaupun dikritik museum anak yang sedikit permainannya, Museum anak 

tetap mempertimbangkan program, tujuan, dan metodenya, seperti Please 

Touch Museum, Philadelphia, menawarkan aktifitas permainan, aksibier, 

dan peralatan yang mendorong mereka untuk aktif Children Museum 
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Mahattan, menggunakan objek material, koleksi dan aksibier sebagai 

tambahan peralatan untuk menarik para anak The Capital Children Museum, 

Washington DC, membuat karya seni, dan rancangan lingkungan yang 

menyajikan keseragaman kebudayaan dan pengalaman kebudayaan yang 

berbeda. The Children Museum, Boston dan The Children Museum 

IndiaEropa menawarkan pendidikan dan pengalaman yang menyenangkan 

untuk anak-anak. 

7. Museum Kelompok Suku dan Komunitas 

Banyaknya kaum urban, pendatang dan kelompok suku mayoritas di 

U.S. menjadi saksi pertumbuhan museum komunitas untuk 

merepresentasikan dan menginterpretasikan kebudayaan lokal Chicago, 

sebagai contoh adalah Museum Polandia (Polish Museum) Lithuania 

Museum, Museum Ukraina, Museum Meksiko Amerika, dan Museum 

Swedia dan Museum Afrika Amerika. Museum komunitas mewakili 

kebudayaan lokalnya dalam cara positif, pertama kepada anggota 

pendukung kebudayaan diwakili di museum, kedua, kepada anggota 

masyarakat yang lebih luas. Museum komunitas berusaha untuk mengikat 

komunitasnya melalului artefak, karya seni, ide-ide, dan simbol-simbol yang 

menguatkan identitas budaya. 

Masalah akan muncul, pada saat museum komunitas menjadi 

eksklusif hanya untuk pendukung kebudayaan tertentu saja dan gagal 

menjangkau dan menyebarluaskan ide-ide kebudayaannya kepada 

komunitas lainnya. 
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8. Museum Khusus 

Museum mengumpulkan setiap jenis spesimen, artefak, dan objek. 

Nearly memiliki 200 museum kelautan . The Time Museum in Rofcfarfurd, 

Illinois, mengumpulkan bentuk jam seluruh dunia. The Samuel D. Harris 

National Museum, of Dentistry, in Baltimore, fokus pada gigi manusia, dan 

perkembangan serta kesehatan gigi. Museum George Washington, Elvis 

Presly’s, Graceland, New York Museum Of Amerian Financial History. 

Museum Khusus memdedikasikan dirinya pada olahraga, musik, karya 

sastra atau bidang khusus lainnya. 

Industri dan pengusaha juga mendirikan museum mengenai 

produknya yang terkenal, Jean Bean’s American Outpost, Clemort, 

Kentucky, sebagai perusahaan tertua.              

9. General Museum  

Bebarapa museum mengumpulkan berbagai koleksi  yang berasal dai 

berbagi ilmu pengetahuan dan kegiatan manusia. The Ashmolean Museum 

Of Oxford University in Elplord, sebagai contoh memiliki koleksi karya 

seni, seni dekoratif, etnografi, arkeologi antropologi dari negara Kolonial 

Inggris, koleksi sejarah dan koleksi peralatan dan teknologi, alat-alat ilmu 

pengetahuan. Museum yang memiliki koleksi dua atau lebih jenis koleksi 

disebut dengan museum umum. 

The Readhing Public Museum Pennsyvania, memiliki koleksi 250.000 

benda dari seni dekoratif, karya seni, antropologi, arkeologi, termasuk 

koleksi kupu-kupu yang terbesar di United States. Contoh lain, Niagara 
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Fals Museum, Ontario, Canada, yang didirikan pada awal abad 19 memiliki 

koleksi mumi Mesir, spesimen taksidermi, dinosaurus, tulang paus, batu, 

mineral, Oriental Art, National American, memiliki artefak, senjata, dan 

benda-benda alam yang aneh. 

Museum memiliki objek yang beragam, memberikan kesempatan 

untuk bereksplanasi, museum ini juga mendorong rasa ingin tahu dan 

petualangan khususnya untuk anak-anak. 

10.  Museum Ensiklopedia 

Museum besar dengan koleksi yang berasal dari berbagai kebudayaan, 

peradaban, periode sejarah termasuk karya seni, seni dekoratif, dan 

kerajinan dikenal sebagai museum ensiklopedia, sebagai contoh Museum 

Louvre Paris, dan Metropolitan Museum Of  Art, New York City. Sedang 

museum ensiklopedia dari sejarah alam, arkeologi, etnografi dan antropologi 

juga berdiri sebagai contoh di Eropa, British Museum, The Deutschsr 

Museum, di Amerika American Museum of Natural History, The Field 

Museum dan The Smitsonian Intitution’s National Museum of Natural 

History. 

11. Museum Kecil 

Tiga dari empat museum di Amerika disebut museum kecil. The 

Intitute Of Mueum and Library Services menunjukkan tahun 1992, 97% dari 

museum kecil di Amerika membutuhkan dana, 94% memerlukan staf, 94% 

peralatan, dan 87% membutuhkan staf terampil. 
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Museum kecil menghadapi berbagai tantangan, berlokasi di komunitas 

kecil, pedesaan yang memiliki pengalaman terbatas. Biasanya bukan daerah 

tujuan wisata dan memiliki kesulitan dalam pameran keliling atau 

meminjam koleksi dari museum lain. 

Menurut Mary kay Ingenthron, konsultan museum kecil adalah 

kurangnya akses dan sumberdaya atau pelatihan dan pengembangan potensi. 

Akhirnya museum kecil berakar secara tradisi dan informal dalam praktek 

komunitas. 

Museum kecil hanya menjangkau para profesional didalam 

komunitasnya, akan lebih baik dengan pendekatan yang tepat mengjangkau 

profesional lain diluar komunitasnya. 

Museum kecil memenuhi nilai penting dalam menyelenggarakan 

sebuah even untuk menjaring anggota dan dana. Beberapa kegiatan yang 

mungkin diselenggarakan oleh museum kecil menurut Maria Holperin, 

rekreasi komunitas, makan malam bersama anggota, anugerah penghargaan, 

dan makan pagi bersama. 

Tantangan utama museum kecil adalah daya tarik pengunjung adanya 

penyelenggaraan yang mendukung keberadaannya. Museum kecil juga 

sebagai lembaga utama yang bisa diajak koloborasi dan kerjasama. 

  

 

 



20 
 

 
 

Sedangkan  Ambrose and  Paine (2006:7),  membagi museum 

berdasarkan:  

1. Berdasarkan koleksinya museum dapat diklasifikasikan, yaitu 

 Museum Umum 

 Museum Arkeologi 

 Museum Seni  

 Museum Sejarah  

 Museum Etnografi 

 Museum Sejarah Alam  

 Museum Ilmu Pengetahuan 

 Museum Geologi 

 Museum Industri 

 Museum Militer 

2. Museum berdasarkan penyelengaraannya, terdiri atas : 

 Museum Pemerintah 

 Museum Kotamadya 

 Museum Universitas 

 Museum Independen 

 Museum Angkatan darat 

 Museum Perusahaan Komersial 

 Museum Pribadi 
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3. Berdasarkan wilayah yang melayani, museum diklasifikasikan menjadi : 

 Museum Nasional 

 Museum Provinsi  

 Museum Kota  

 Museum Lokal 

4. Museum berdasarkan pengunjungnya, terdiri atas : 

 Museum Publik Umum 

 Museum Pendidikan  

 Museum Spesialis 

5. Berdasarkan pameran koleksinya, terdiri atas : 

 Museum Tradisional  

 Museum rumah Sejarah 

 Museum Terbuka  

 Museum interaktif 

1.5.3. Persyaratan Pendirian Museum 

Mengingat pengertian, fungsi, tujuan, dan misi yang diemban oleh 

museum sangat ketat, diperlukan pedoman sebagai kerangka acuan. Syarat 

pendirian museum menurut Pedoman Pendirian Museum (Anonim, 1988: 16) 

antara lain: harus ada lokasi museum, bangunan museum, koleksi museum, 

peralatan, dan organisasi.  
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1. Lokasi Museum 

Persyaratan lokasi museum menurut Depdikbud (1998 : 16) adalah harus 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut : 

a. Lokasi museum harus strategis di sini tidak berarti harus berada di pusat 

kota atau pusat keramaian kota, melainkan tempat yang mudah dijangkau 

oleh umum. 

b. Lokasi museum harus sehat, yang dimaksud lokasi yang sehat adalah : 

- Lokasi yang bukan terletak di daerah industri yang banyak pengotoran 

udaranya. 

- Bukan daerah yang tanahnya berlumpur/tanah yang berpasir, dan elemen-

elemen iklim yang berpengaruh pada lokasi itu antara lain: kelembaban 

udara setidak-tidaknya harus terkontrol mencapai kenetralan yaitu anatar 

lima puluh lima sampai enam puluh lima persen. 

2. Bangunan Museum 

Bangunan museum menurut Direktorat Museum (2010:18) adalah 

bangunan yang dapat berfungsi untuk menyimpan merawat, mengamankan, dan 

memanfaatkan koleksi. Bangunan museum dapat berupa bangunan baru atau 

memanfaatkan gedung lama. Harus memenuhi prinsip-prinsip konservasi, agar 

koleksi museum tetapa lestari (Anonim, 2010:6). 

Oleh karena itu museum harus memiliki bangunan pokok dan bangunan 

penunjang. 
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Area Publik + Koleksi 

 

Area Non Pulik + Koleksi 

 

Area Publik + Non Koleksi 

 

Area Non Punlik + Non Koleksi 

Gambar 1 : Bagan Pembagian area Museum 

Sumber    : (Direktorat Museum, 2010 :18) 

Bangunan pokok meliputi beberapa ruang, yaitu : 

a. Ruang Pameran tetap 

b. Ruang pameran temporer 

c. Ruang auditorium 

d. Ruang Kantor / administrasi 

e. Ruang perpustakaan  

f. Ruang laboratorium 

g. Ruang penyimpanan koleksi (storage) 

h. Ruang edukasi  

i. Ruang transit koleksi 

j. Bengkel kerja Preparasi. 

Sedangkan bangunan penunjang terdiri dari: 

a. Ruang cendramata dan kafetaria 

b. Ruang penjualan tiket dan penitipan barang  

c. Ruang Lobi 

d. Ruang toilet 

e. Ruang parkir dan taman 

f. Ruang pos jaga. 
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Dalam membuat pra-desain gedung museum harus dipertimbangkan 

ruangan-ruangan yang diperlukan untuk kepentingan museum berkaitan dengan 

fungsi, jumlah, ukuran, sirkulasi udara, pengamanan, dan sistem penggunaan 

cahaya. 

Banguanan yang terdiri dari bangunan pokok dan bangunan penunjang 

tersebut perlu memperhatikan beberapa hal, di antaranya : 

a. Lokasi yang Strategis  

b. Kenyamanan dan ketenangan 

c. Keamanan (Anonim, 2010:20). 

 

3. Koleksi 

 Koleksi museum menurut  Akbar (2010:81),  adalah benda atau segala 

sesuatu yang sedang atau yang akan dipamerkan di museum. Sedangkan  menurut 

Indonesia (2010:20) koleksi adalah sekumpulan benda-benda bukti material 

manusia dan lingkungannya yang berkaitan dengan satu atau berbagai bidang atau 

cabang ilmu pengetahuan. Menurut Undang-Undang Cagar Budaya Nomor 11 

Tahun 2011 pasal 18 ayat 1 menyatakan: “Benda Cagar Budaya , dan/atau struktur 

Cagar Budaya yang bergerak yang dimiliki Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum”. 

Pengertian tersebut, prinsipnya bahwa koleksi museum adalah benda 

buatan manusia dan alam yang dilestarikan di museum untuk dimanfaatkan bagi 

museum, koleksi dapat berupa benda asli (realia), replika, atau reproduksi yang 

sah menurut persyaratan umum (Anonim, 2010:21) 
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Untuk menjadi koleksi, sebuah benda memerlukan syarat-syarat sebagai 

berikut : 

1. Mempunyai nilai penting bagi perkembangan kebudayaan manusia dan 

lingkungannya, contoh sebuah arca Pratnaparamitha menggambarkan 

keindahan seni pengarcaan abad ke-13 Masehi 

2. Dapat diidentifikasi dari aspek ruang, waktu bentuk, dan fungsinya. 

 Contohnya fosil Homo Floresiensis ditemukan di Gua Liang Bua, 

Floresberumur sekitar 95.000 BP sampai 11.000 BP. 

3. Dapat dijadikan dokumen, dalam arti sebagai bukti kenyataan dan 

kehadirannya bagi peneliti ilmiah. 

 Contoh prasasti-prasasti yang berasal dari masa Hindu-Budha (Abad ke-5-15 

Masehi) 

4. Dapat dijadikan monument atau calon monument dalam sejarah dan budaya. 

Contohnya kawasan situs Sangiran (anonim, 2010:21). 

Pengadaan koleksi adalah suatu kegiatan pengumpulan benda-benda asli 

(realia) atau tidak asli (misalnya replika dan miniatur) untuk disimpan, dirawat, 

dan disajikan kepada masyarakat (Direktorat Museum, 2010:34). Perlu 

merencanakan koleksi-koleksi yang akan  diadakan, dan juga harus melakukan 

pembatasan  atau seleksi sesuai dengan tujuan dan kemampuan biaya yang 

tersedia. Perlu diketahui bahwa koleksi museum selain diadakan secara pembelian 

(imbalan jasa), dapat juga diadakan dengan hibah atau pemberian, dan tukar –

menukar.  
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  Dalam pengadaan koleksi, museum perlu mengembangkan suatu kerangka 

pengadaan yang terencana sesuai dengan : 

1. Prinsip Pengadaan 

a. Setiap benda yang akan dijadikan koleksi harus berorientasi pada upaya 

pelestarian. 

b. Setiap benda yang menjadi koleksi harus diteliti. 

c. Setiap benda yang akan dijadikan koleksi harus jelas kepemilikan dan asal 

usulnya. 

2. Kriteria Pengadaan 

a. Benda harus sesuai Visi, misi, dan tujuan pendirian museum. 

b. Benda harus mempunyai kapasitas untuk dipamerkan dan/atau dimanfaatkan 

untuk penelitian. 

c. Benda harus dalam kondisi yang baik, dalam arti tidak menimbulkan 

dampak kerusakan terhadap koleksi lainnya. 

3. Prosedur Pengadaan 

a. Membentuk tim pengadaan koleksi yang terdiri dari kurator, registar, 

pengelola koleksi, dan konservator. 

b. Tim melakukan penilaian terhadap benda yang akan menjadi koleksi dengan 

mengacu pada kebijakan pengadaan koleksi (Anonim, 2010:34-36). 

4. Peralatan Museum 

Museum harus memiliki sarana dan prasarana museum yang berkaitan 

dengan erat dengan kegiatan pelestarian, seperti vitrin, sarana perawatan koleksi 

(AC, dehumidifier, dll), pengamana (CCTV, alarm system, dll) lampu, label dll.  
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Perlu direncanakan jenis-jenis peralatan yang akan diadakan, baik 

peralatan teknis (pameran, pemberian informasi, perawatan, dan kegiatan 

kuratorial) maupun peralatan kantor 

5. Organisasi dan Ketenagaan  

Pendirian sebuah museum sebaiknya ditetapakan secara hukum. Museum 

harus memiliki organisasi dan ketenagaan di museum, yang sekurang-kurangnya 

terdiri dari kepala museum, bagian administrasi, pengelola koleksi (kurator), 

bagian konservasi (perawatan), bagian penyajian (preparasi), bagian pelayanan 

masyarakat dan bimbingan edukasi, serta pengelola perpustakaan. 

6. Sumber Dana Tetap 

Museum harus memilki sumber dana tetap dalam penyelenggaraan dan 

pengelolan museum. 

 

1.5.4. Analisis SWOT  

Analisis SWOT adalah instrument perencanaaan strategis  yang klasik. 

Dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan (strengths) dan kelemahan 

(weaknesses) dan kesempatan  eksternal (opportunities) dan ancaman (threats), 

instrument ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik 

untuk melaksanakan sebuah strategi. Instrumen ini menolong para perencana apa 

yang bisa dicapai, dan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh mereka.  

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu:  
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 Strengths (kekuatan) 

Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau 

konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang 

terdapat dalam  tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri. 

 Weaknesses (kelemahan) 

Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi, proyek atau 

konsep bisnis yang ada. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang 

terdapat dalam  tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.  

 Opportunities (peluang) 

Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi 

yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi, proyek atau konsep bisnis 

itu sendiri. misalnya kompetitor, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan 

sekitar.  

 Threats (ancaman) 

Merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat 

mengganggu organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.  

Dalam menyajikan matriks SWOT harus didata semua kekuatan (strengths) 

dan kelemahan (weaknesses) lembaga atau organisasi yang mencakup sumber 

daya manusia (SDM), jaringan, sarana, dan prasarana yang dimiliki sehingga 

kekutan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) merupakan kondisi internal 

lembaga yang dirasakan saat ini. Selanjutnya amati dan didata berbagai 

kesempatan (opportunities) dan ancaman (threats) di luar yang memengaruhi 
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jalannya lembaga atau organisasi. Kesempatan (opportunities) dan ancaman 

(threats) yang terklasifikasi merupakan rumusan faktor-faktor  strategis eksternal 

dalam upaya menangkap peluang untuk dimaksimalkan dan sekaligus 

meminimalkan ancaman ( Hasan, 2009:4). 
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BAGAN I 

KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERANCANGAN UMUM MUSEUM ISTANA BALLA LOMPOA  

KABUPATEN BANTAENG PROPINSI SULAWESI SELATAN 

KONDISI FAKTUAL 

1. Pemda Bantaeng belum memutuskan 

untuk mendirikan museum, karena 

belum adanya tenaga ahli. 

2. Pendirian Museum Istana Balla 

Lompoa menguatkan identitas bantaeng 

sebagai daerah dengan latar belakang 

sejarah danbudaya yang kuat. 

3. Bantaeng memiliki kekayaan budaya 

materi yang bervariasi dan asli 

KONDISI IDEAL 

1. Mengutus penulis untuk melakukan 

tugas belajar di Universitas 

Padjadjaran tahun 2011. 

2. Dilakukan beberapa langkah akademis 

untuk menentukan kelayakan 

pendirian museum Istana Balla 

Lompoa 

3. Merupakan aset yang dapat 

mendukung gagasan pembuatan 

museum lokal. 

MASALAH 

1. Bagaimana kondisi faktual tempat, koleksi, dan insfratruktur daya dukung 

Museum Istana Balla Lompoa? 

2. Bagaimana konsep museum yang sesuai dengan dasar permuseuman? 

3. Bagaimana perencanaan pendirian Museum Istana Balla Lompoa yang 

sesuai dengan daya dukung? 

SOLUSI YANG DITAWARKAN 

Pendirian Museum Istana Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng 

SASARAN 

Istana Balla Lompoa Bantaeng 

OUTPUT 

Museum Istana Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng 
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1.6. Metode Penelitian  

Dalam penelitian ini, data yang dikelola adalah data yang sifatnya verbal 

atau data kualitatif. Karena itu, metode analisis yang digunakan adalah metode 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain–lain; secara holistik dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata–kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2007 : 6).  

Dalam menjaring data kualitatif tersebut, digunakan metode wawancara, 

pengamatan, pendokumentasian, dan pemanfaatan dokumen. Penelitian kualitatif 

mengutamakan wawancara terbuka (lisan) untuk memahami persepsi dan 

pandangan para responden (Moleong, 2007:4-6) yang hasilnya kemudian 

dideskripsi dan dianalisis oleh peneliti. 

 

1.6.1.  Data  

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, penelitian ini memerlukan tiga 

katagori data sehubungan dengan tiga permasalahan yang telah disebutkan, yakni 

(a) data yang berhubungan dengan Balla Lompoa sebagai calon gedung museum 

dan data persiapan koleksi, (b) data yang berhubungan dengan persepsi dan 

harapan para stakeholders terhadap Museum Balla Lompoa yang sedang dalam 

persiapan, dan (c) data yang akan mendukung konsep dan manajemen 

pengembangan Museum Balla Lompoa. Ketiga jenis data tersebut diperoleh dari 

observasi, identifikasi, penilaian (assessment), wawancara, dan studi referensi. 



32 
 

 
 

1.6.2. Pengumpulan, Pengolahan, dan Analisis Data 

 

a. Cara Pengumpulan data  

Tiga katagori data di atas dikumpulkan dengan cara melakukan observasi, 

identifikasi, penilaian (assessment), wawancara, dan studi referensi. Dalam 

tahapan observasi, data yang dikumpulkan meliputi kondisi faktual bangunan 

Balla Lompoa sebagai calon bangunan museum, koleksi yang dimiliki oleh 

pemerintah daerah setempat, koleksi yang dimiliki oleh masyarakat, koleksi 

yang terdapat di museum propinsi, dan koleksi yang  terdapat pada lembaga 

penelitian. Pada saat observasi koleksi, juga dilakukan pengidentifikasian pada 

saat yang bersamaan, termasuk bagaimana cara pengadaannya. Data lain yang 

dikumpul dari observasi adalah data dokumenter. Penilaian atau assessment 

dilakukan untuk melihat kelayakan calon koleksi museum.  

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan 

objek dan tujuan penelitian. Melalui cara ini diharapkan terjaring informasi, di 

antaranya persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap museum yang 

direncanakan. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas 

berstruktur. Dalam wawancara ini, penulis memilih responden berdasarkan pada 

permasalahan yang diajukan dalam pertanyaan penelitian, kemudian 

mengajukan pertanyaan yang telah disusun oleh penulis berupa panduan 

wawancara (guide line). Pertanyaan yang diajukan antara satu responden dengan 

responden lain akan memiliki beberapa perbedaan, baik antara pemerintah, 

masyarakat setempat, atau stakeholders lain.  
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Wawancara dapat berkembang sesuai dengan arah pembicaraan dari 

responden, namun penulis tetap mengarahkan sehingga keterangan responden 

tidak menyimpang dari permasalahan yang diajukan. Alat yang digunakan dalam 

wawancara berupa tape recorder dan kamera sehingga hasil wawancara dapat 

didengar dan dilihat secara berulang dan data yang diragukan dalam penafsiran 

data dapat langsung dicek (Moleong, 2007:180).  

  Wawancara dilakukan dalam bentuk diskusi terfokus, wawancara 

terstruktur dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan informan yang 

berkompeten, dalam arti paham terhadap persoalan yang diteliti. Sampel 

penelitian dipilih dengan cara teknik bola salju (snowball sampling), yaitu 

mendatangi dan mewawancarai informan pertama, kemudian meminta pendapat 

informan tersebut untuk menunjuk dan menentukan informan berikutnya.  

Studi referensi dilakukan dengan cara pengumpulan dokumen, buku, 

arsip, makalah, majalah, hasil penelitian, yang berhubungan dengan segala seluk 

beluk data yang dibutuhkan. 

 

b. Analisis Data dan Olah Data 

 Analisis dan olah data merupakan tahapan analisis yang keduanya tidak 

dapat dipisahkan, dan karena itu selalu dilakukan pada saat bersamaan. Pada 

tahap ini setiap data yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan deskripsi 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data dilakukan terus-

menerus, baik pada saat berada di lapangan maupun ketika pulang. Data yang 
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sudah diperoleh selama melakukan proses penelitian pada akhirnya dianalisis, 

baik kualitas datanya maupun akurasinya dengan cara direduksi dan diverifikasi.  

Untuk mencapai kredibilitas data, dilakukan analisis triangulasi yang 

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data. Menurut Patton (1987), 

triangulasi dengan sumber data ini dilakukan dengan cara membandingkan dan 

mengecek balik (ricek) derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda (Moleong, 2007:330-331).  

Hal di atas dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara; (2) membandingkan perspektif 

seseorang berdasarkan pandangannya seperti rakyat biasa, tokoh masyarakat, dan 

pemerintah; (3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan dengan penelitian (Moleong,2007:31). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992). Melalui 

model ini, analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu (a) pengumpulan 

data, (b) reduksi data dengan cara menganalisis data secara keseluruhan kemudian 

data tersebut dipilih dan diadakan penyaringan, (c) penyajian data, dan (d) 

penyimpulan/verifikasi. Analisis data model interaktif ini merupakan unit yang 

saling berkaitan, saling melengkapi satu sama lain, dan tidak dapat dipisahkan 

dalam proses pengumpulan, reduksi, penyajian, verifikasi, dan penarikan 

kesimpulan. Analisis data model interaktif Miles dan Huberman bila dibagankan 

sebagai berikut: 
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Analis Data Model Interaktif 

Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

 

 

  

Bagan 2  Analisis data 

 

Alat analisis yang dipakai adalah analisis Nilai Penting dan analisis SWOT. 

Rujukan analisis nilai penting yang digunakan adalah menurut Undang-undang 

RI. tentang Cagar Budaya. Sedangkan analisis SWOT digunakan model Wechsler 

dan Backooff (1987)
1
 yang menyarankan bahwa setiap organisasi harus mengelola 

ketegangan di antara kapasitas dan tujuannya, sehubungan dengan peluang dan 

ancaman yang dihadapinya (Bryson, 2003:141).  Tujuan dari penerapan analisis 

SWOT adalah untuk memetakan potensi dan masalah pada objek kajian sehingga 

diharapkan dapat dirumuskan sebuah konsep museum sesuai yang diharapkan. 

Dengan analisis SWOT ini akan terlihat potensi mana saja yang harus diangkat 

dan dikembangkan dan masalah apa saja yang harus diminimalkan. Dengan 

demikian, pengelolaan museum dapat lebih terarah dan mengakomodasi 

kepentingan ilmu pengetahuan.  

                                                           
1
 Analisis SWOT model Wechsler dan Backoff menjajarkan dua dimensi pokok: baik (kekuatan 

dan peluang) dan buruk (kelemahan dan ancaman), masa kini (kekuatan dan kelemahan) dan masa 

depan (peluang dan ancaman).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data Penyimpulan/Verifikasi 
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c. Penyimpulan 

Kesimpulan dan rekomendasi konsep Museum Istana Balla Lompoa 

merupakan Output dari penelitian ini. Secara sederhana, output penelitian ini telah 

melalui tahap pengumpulan data secara ketat, kritik, verifikasi, dan analisis.  

 

1.7. Sistematika Penulisan 

 Sistematika penulisan tesis disusun dalama lima bab, yaitu:  

 Bab I. Pendahuluan, bagian Pendahuluan menguraikan tentang Latar 

Belakang Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kerangka pemikiran 

Teoritis, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

 Bab II.  Tinjauan Pustaka, Bagian ini menguraikan tentang penelitian-

penelitian sebelumnya yang berhubungan topik penelitian, berupa tesis dan buku-

buku tentang konsep perencanaan/pendirian museum. 

 Bab III. Kondisi Faktual, Bagian ini menguraikan tentang Sejarah 

Bantaeng, Kondisi geografis Kabupaten Bantaeng,  gambaran umum tentang 

Istana Balla Lompoa, keberadaan koleksi, dan mekanisme pengadaan koleksi. 

 Bab IV. Perancangan Museum Istana Balla Lompoa menguraikan tentang 

analisis, konsep, dan manajemen Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng, 

menjelaskan tentang studi kelayakan, analisis nilai penting, analisis SWOT, 

konsep Museum Istana Balla Lompao Bantaeng, manajemen sumber daya 

manusia, manajemen pengelolaan koleksi, dan  kegiatan penunjang serta konsep 

pengembangan. 
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 Bab V. Penutup, yang terdiri atas simpulan dan saran. 

 DAFTAR SUMBER 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Topik penelitian yang penulis bahas adalah mengenai “Perencanaan 

Museum Istana Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan”.  

Memerlukan beberapa literatur baik berupa tesis maupun buku. Adapun tesis dan 

buku yang menjadi acuan dalam penulisan ini antara lain: 

 

2.1 Tesis 

Pertama tesis yang berjudul “Pengelolaan Benda bersejarah Sebagai 

Koleksi Dalam Mendukung Pendirian Museum di Pulau penyengat Kepulauan 

Riau”, tesis ini ditulis oleh R. Faesal pada Program Magister Program Pasca 

Sarjana Fakultas Sastra Universitas Padjadjaran Bandung Tahun 2009 . 

Tesis ini mengangkat Pulau Penyengat sebagai setting wilayah yang 

memiliki potensi Benda Cagar Budaya. Tinggalan-tinggalan yang ada 

mengandung arti penting dalam perjalanan sejarah Kerajaan Melayu Riau. Namun 

sayangnya, pemeliharaan benda bersejarah itu belum tertata secara baik sehingga 

kondisi benda bersejarah tersebut terancam rusak, hilang bahkan punah. 

Mengantisipasi hal tesebut maka diperlukan sebuah wadah untuk pelestarian dan 

penyelamatan benda-benda bernilai sejarah dengan mendirikan sebuah museum. 

Penelitian ini berhasil memformulasikan potensi benda-benda bersejarah 

di wilayah sekitar Pulau Penyengat sebagai modal pendirian museum. 
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Menentukan langkah-langkah ideal pengelolaan terhadap benda bersejarah yang 

ada di Pulau Penyengat dan sekitarnya. Tujuan penelitian tersebut adalah 

mendiskripsikan dan menganalisis potensi benda bersejarah serta menghasilkan 

suatu konsep atau rancangan Museum Pulau Penyengat yang sesuai dengan 

potensi tinggalan budaya, lingkungan fisik dan lingkungan sosial masyarakat 

setempat. 

Penelitian ini mengambarkan dan menjelaskan kondisi faktual benda-

benda bersejarah yang ada di Pulau Penyengat.  Benda-benda bersejarah banyak 

ditemukan dan tersebar di masyarakat sekitar. Namun kondisinya relatif tidak 

terawat dan cukup memprihatinkan sehingga terancam rusak dan punah. Adapun 

potensi lokasi, gedung, koleksi, peralatan dan ketenagaan (organisasi) dinilai 

cukup mendukung dalam persyaratan pendirian sebuah museum. Untuk itu 

diperlukan langkah pendirian museum sebagai wadah yang berfungsi untuk 

mengumpulkan, merawat, menyimpan, mengkomunikasikan dan memamerkan 

benda-benda tersebut untuk tujuan studi, pendidikan dan kesenangan (wisata).  

Tesis Faesal memberikan manfaat kepada penulis dalam penyusunan tesis 

yaitu konsep yang ditawarkan adalah mendayagunakan bangunan lama yang 

fisiknya masih bagus dan menyimpan peristiwa penting di masa lalu untuk 

diusulkan menjadi museum.   

Kedua adalah tesis yang berjudul “Model Perencanaan Museum Teh 

Berbasis Ecomuseum Di Kawasan PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun 

Gunung Mas Bogor”. Tesis ini ditulis oleh Ridwansyah Lubis pada Program 
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Magister Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Bandung Tahun 2012. 

Tesis ini mengangkat Kawasan Kebun Gunung Mas yang memiliki 

sumberdaya alam dan budaya. Namun sayang, pengelolaan terhadap sumberdaya 

masih berfokus pada pemanfaatan sumber daya alam sedangkan potensi budaya 

sumberdaya berupa tinggalan kolonial, perkebunan dan tradisi lokal  masih  belum 

tersentuh dan dimanfaatkan. Tinggalan-tinggalan  tersebut sebenarnya cukup 

mendukung perencanaan pendirian museum teh.  

Model perencanaan pendirian  museum teh  di kawasan Kebun Gunung 

Mas menempatkan museum sebagai lembaga pelindung dan pelestari budaya 

bendawi. Penyajian warisan bendawi bergerak diarahkan pada kegiatan penyajian 

pemeran tetap di dalam ruang (indoor exhibition). Sementara pada sisi lainnya, 

penyajian warisan bukan bendawi diarahkan dengan kepada bentuk penyajian 

akktivitas  di luar ruang (outdorr exhibition). 

Kegiatan mengunjungi museum teh merupakan bentuk aktivitas yang 

mengarahkan kepada pengunjung untuk aktif memberikan apresiasi terhadap 

koleksi-koleksi yang disajikan dalam sebuah pameran tetap. Sedangkan kegiatan 

eksibisi di luar  ruang mengarahkan pengunjung untuk aktif  menjalin komunikasi 

dan  berpartisipasi dalam aktivitas budaya yang dilakukan oleh komunitas kebun, 

seperti aktivitas pembuatan teh, aktivitas kerajinan, seni dan budaya. 

Pengembangan kegitan museum terbuka  juga diarahkan pada bentuk kegiatan  

perjalanan wisata “trip” untuk mengunjungi tinggalan budaya berupa pabrik, 

monumen, lanskap, perkebunan, makam kuno, tempat-tempat khusus dan 
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pemukiman pekebun yang terdapat di dalam kawasan. Kombinasi kegiatan-

kegiatan ini merupakan model pengayaan materi ecomuseum. 

Tesis Lubis memberikan manfaat kepada penulis mengenai bagaimana 

merancang museum. Konsep yang dihasilkan dari penelitian ini akan menjadi 

acuan utama untuk pendirian Museum Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng.   

Ketiga adalah tesis yang berjudul “Perancangan Museum sejarah Kota 

Kupang”. Tesis ini ditulis oleh Oliviani Elizabeth Sofia Pello pada Program 

Magister Program Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran 

Bandung Tahun 2012. 

 Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa persyaratan perencanaan 

pendirian sebuah museum yaitu tersedianya unsur-unsur museum berupa 

bangunan, koleksi, pengelola, dan pengunjung. Konsep ideal perencanaan 

pendirian Museum Sejarah Kota Kupang yang ditawarkan  disesuaikan dengan 

kaidah museologi yaitu pertama adalah bangunan yang layak untuk sebuah 

museum harus memunuhi syarat umum dan syarat khusus. Kedua yang dapat 

menjadi koleksi museum harus mempunyai nilai sejarah, dapat diidentifikasi, 

dapat dijadikan dokumen, dan dapat dijadikan monument. Ketiga, museum 

menyediakan sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan 

permuseuman sebagai pengelola museum. Keempat, tersedianya pengunjung 

untuk mengunjungi museum. 

Konsep yang ditawarkan adalah perencanaan bangunan dan ruang 

penataan koleksi Museum Sejarah Kota Kupang termasuk mendasain denah ruang 

pameran dan alur pengunjung. Kemudian penataan koleksi dibagi menjadi dua 
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bagian yaitu penataan koleksi secara administrasi dan penataan koleksi secara 

fisik dimulai dari membuat stroryline dengan pendekatan gabungan serta konsep 

penyajian berupa koleksi dan diorama. Konsep penataan koleksi secara fisik 

mendesain sarana pokok pameran berupa vitrin, panil, dan pedestal serta sarana 

penunjang pameran berupa label, koleksi penunjang, penataan cahaya, pengaturan 

suhu dan kelembaban, tata warna, jarak atau titik pandang mata manusia (fokus), 

komposisi, sarana pengaman, dan sarana publikasi. 

Tesis ini dapat menjadi perbandingan dalam perencanaan museum, 

walaupun jenis museumnya berbeda.  Pello menulis tentang perancangan  

museum sejarah sedangkan penulis mengenai perencanaan museum umum.    

 

2.2 Buku 

Pertama  adalah buku yang berjudul “Running Museum: A Practial 

Handbook”, yang merupakan kumpulan tulisan dengan editor Patrick J. Boylan 

yang diterbitkan oleh ICOM tahun 2004. Salah satu tulisan dalam buku ini yang 

ditulis oleh Geoffrey Lewis berjudul “The Role of Museum and The Professional 

Code of Ethics”, berisi tentang latar belakang pengumpulan koleksi museum; 

museum informasi pertama; standar minimum dan etika informatif; mengelola 

museum; membuat dan mengelola koleksi; menafsirkan dan memajukan 

pengetahuan-aksesibilitas; menghargai dan mempromosikan alam dan warisan 

budaya; layanan umum dan manfaat yang umum; bekerja dengan masyarakat; 

undang-undang; profesionalisme.  
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Tulisan ini bermanfaat bagi penulis dalam memahami pengelolaan 

museum, pengelolaan koleksi, pengumpulan koleksi, dan mempromosikan 

warisan budaya. 

Kedua adalah buku yang berjudul “Museum Basic” oleh Timothy Ambrose 

and Crispian Paine, USA and Canada by Routledge 270 Madison Ave, New York, 

Ny 10016 tahun 2006. Buku ini menjelaskan tentang pentingnya museum, jenis-

jenis museum, pekerja museum dalam memasuki era globalisasi, teknologi 

internet di museum. Pengelolan koleksi yang efektif diawali dengan perencanaan 

sebelum benda digolongkan menjadi koleksi sampai koleksi tersebut dipamerkan 

dan disimpan di ruang penyimpanan koleksi. Museum yang baik untuk 

pengunjung adalah memberikan pelayanan prima tentang informasi mengenai 

koleksi, fasilitas informasi yang dilengkapi dengan teknologi melalui media cetak, 

elektonik, dan internet. Perencanaan bangunan museum juga harus 

memperhatikan keamanan bagi  bangunan itu sendiri, koleksi, pengunjung 

museum, dan pengelola museum. Buku ini menjelaskan pentingnya perencanaan 

museum sebelum didirikan adalah memiliki status hukum yang jelas, prosedur 

administrasi, sumber daya manusia, dan perencanaan manajemen.   

Buku tersebut bermanfaat untuk memahami acuan dalam pengelolaan 

koleksi mulai dari perencanaan koleksi sebelum benda digolongkan menjadi 

koleksi sampai koleksi tersebut dipamerkan dan disimpan di storage, selain itu 

penulis megetahui jenis-jenis museum. Manfaat lain yang bisa diambil yaitu 

sebelum mendirikan museum harus memiliki status hukum yang jelas, prosedur, 

sumber daya manusia, dan perencanaan manajemen.    
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Ketiga adalah buku yang berjudul ”Bantaeng Masa Prasejarah ke Masa 

Islam” oleh Irfan Mahmud dkk, Makassar Masagena Press tahun 2007. Buku 

tersebut memaparkan tentang perjalanan dalam waktu, dan membawa kita ke 

masa yang sangat  panjang dari masa prasejarah sekitar 4500 tahun yang lalu, 

dimulai dari kebudayaan batu diikuti logam (Paleometalik) di Gua Batu Ejaya dan 

Panganre Tudea. Selanjutnya kebudayaan megalitik yang terus mentradisi 

menopang budaya penguasa lokal awal di beberapa situs sebagaimana ditunjukkan 

bukti arkeologis. Berdasarkan sumber historiografi, juga menampilkan goenologi 

Raja-Raja Bantaeng dan perannya dalam perdagangan mondial. Agama Islam 

yang datang kemudian (tahun 1607) turut memperkaya khasanah budaya 

Bantaeng sebagaimana terlihat pada makam-makam kuno, mesjid, dan Balla 

Lompoa (istana) di sejumlah situs. Bukti arkeologis dari masa Islam memberi 

gambaran mengenai fenomena akulturasi dan sinkritisme budaya lokal dan Islam 

sebagaimana terlihat pada situs makam La Tenri Rua. Kemajuan peradaban Islam 

di Bantaeng terlihat pada seni kaligrafi pada makam dan mesjid yang juga taraf 

pemahaman ajaran tauhid sampai abad ke-19 Masehi. 

Buku tersebut bermanfaat untuk menambah informasi tentang sejarah lokal 

Bantaeng dari masa prasejarah sampai masa  sejarah dan memberikan informasi 

tentang tinggalan budaya material dari situs-situs yang ada di Bantaeng yang akan  

dijadikan koleksi untuk Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng.  
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BAB III 

KONDISI FAKTUAL KABUPATEN BANTAENG  

DAN ISTANA BALLA LOMPOA  

 

 

 Bab ini menguraikan kondisi faktual Kabupaten Bantaeng dan Istana Balla 

Lompoa yang terdiri dari empat sub bahasan. Sub bahasan pertama berisi kondisi 

geografi, kependudukan, dan sejarah singkat Bantaeng, dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran tentang faktor-faktor lingkungan fisik, kondisi sosial, 

ekonomi, dan identitas sejarah Bantaeng yang dapat mendukung terwujudnya 

pendirian Museum Istana Balla Lompoa. Sub bab kedua berisi gambaran umum 

tentang Istana Balla Lompoa, meliputi penjelasan tentang riwayat 

pembangunannya, peranannya dalam kehidupan masyarakat Bantaeng, aspek 

konstruksi, ukuran dan pola pembagian ruang di dalamnya. Uraian ini penting 

untuk melihat kelayakan bangunan Balla Lompoa Bantaeng untuk dijadikan 

sebagai bangunan Museum Daerah Bantaeng. Sub bab ketiga adalah keberadaan 

calon koleksi, meliputi penjelasan tentang jenis koleksi, kondisi dan kepemilikan 

serta kemungkinannya untuk dijadikan koleksi Museum Istana Balla Lompoa 

nanti. Sub bab keempat adalah mekanisme pengadaan koleksi meliputi penjelasan 

tentang cara yang ditempuh untuk menjadikan calon koleksi yang tersebar di 

banyak pemilik dapat menjadi koleksi Museum Istana Balla Lompoa.  
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3.1. Geografi, Kependudukan, dan Sejarah Kabupaten Bantaeng  

3.1.1. Geografi dan Kependudukan Kabupaten Bantaeng 

Kabupaten Bantaeng adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan, 

terletak di arah selatan Kota Makassar yang merupakan ibukota Provinsi Sulawesi 

Selatan. Jarak Bantaeng dari Makassar kurang lebih 120 kilometer, diantarai oleh 

tiga kabupaten yaitu Gowa, Takalar dan Jeneponto. Berdasarkan data Biro Pusat 

Statistik Kabupaten Bantaeng, kordinat geografis Bantaeng adalah 5
o
21’13” – 

5
o
35’26” Lintang Selatan dan 119

o
51’42” – 120

o
05’27” Bujur Timur (BPS, 

2012:3). Posisi ini menunjukkan Bantaeng sebagai katagori wilayah tropis seperti 

kebanyakan wilayah Sulawesi Selatan pada umumnya yang sangat cocok dalam 

bidang pertanian. Baik dalam bidang pertanian kawasan darat seperti persawahan, 

kehutanan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan maupun dalam bidang 

pertanian kawasan pantai seperti budidaya (ikan, udang dan rumput laut), nelayan 

(pencari ikan di laut) dan pelayar (pedagang yang mempergunakan laut sebagai 

infrastruktur). 

  Daerah ini dikenal sebagai daerah yang terletak di daerah pantai yang 

memanjang dari arah barat Bantaeng berbatasan dengan kabupaten Jeneponto dan 

ke timur kota Bantaeng sampai perbatasan dengan Kabupaten Bulukumba yang 

mencapai 21,5 kilometer panjang pantainya. Dalam pengembangan dan 

pembangunan sektor perikanan, maka posisi ini menunjukkan pontensi yang 

sangat bagus karena didukung oleh golombang air laut yang jinak, dasar pantai 

yang tidak begitu dalam airnya pada bagian tertentu tetapi sangat dalam pada 

bagian tertentu pula sehingga bisa berlabuh berbagai kapal-kapal laut.  
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Kabupaten Bantaeng diapit oleh Laut Flores di sebelah selatan dan 

Pegunungan Lompobattang di sebelah utara. Letak geografis Kabupaten Bantaeng 

yang strategis memililki alam yang dikenal dengan alam tiga dimensi, yakni bukit 

pegunungan, lembah daratan, dan pesisir pantai. Dari tiga dimensi tersebut, 

memberikan peluang untuk pengembangan Bantaeng pada tiga dimensi pula, dan 

ini telah terlihat sampai sekarang. Perubahan iklim setiap tahunnya yang dikenal 

di daerah ini dengan nama musim Barat antara bulan Oktober sampai dengan  

bulan Maret dan musim Timur yang berlangsung antara bulan April sampai bulan 

September (BPS, 2012:3). 

Wilayah Kabupaten Bantaeng terletak di bagian selatan Sulawesi Selatan 

berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Bulukumba di sebelah utara, Kabupaten 

Bulukumba di sebelah Timur, Laut Flores di sebelah selatan dan Kabupaten 

Jeneponto di sebelah barat. Luas wilayah Kabupaten Bantaeng 395,83 Km
2
. 

Administrasi pemerintahan terbagi atas 8 kecamatan yaitu, Kecamatan Bissappu, 

Uluere, Bantaeng, Eremerasa, Tompobulu, Pa’jukukang, Sinoa dan Kecamatan 

Gantarangkeke. Dari 8 kecamatan itu, terdapat 21 kelurahan, 46 desa, 111 dusun, 

42 lingkungan, 469 RW dan 1.137 RT (BPS, 2012:19). 

Panjang garis pantai Kabupaten Bantaeng adalah 21,5 kilometer atau 20 

kilometer bidang lurus antara timur dan barat. Dengan diberlakukannya Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang memberi kewenangan pengelolaan wilayah 

laut kepada daerah (kabupaten). Letak wilayah Bantaeng yang berada di pesisir 

pantai, menjadikan daerah ini cukup potensial dalam komoditi perikanan. 

Produksi perikanan selama tiga tahun terakhir terlihat cenderung meningkat. 
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Peningkatan tersebut dicerminkan oleh besarnya produksi perikanan laut maupun 

perikanan darat. Produksi perikanan laut terjadi peningkatan sebesar 23 persen, 

hal ini dapat dilihat  dari produksinya pada tahun 2005 mencapai 2.836 ton dan 

meningkat menjadi 3.494 ton pada tahun 2007 (BPS, 2012:23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 : Peta Kabaputen. Bantaeng (dikutip dari peta citra satelit potensi hutan rakyat  

Kabupaten. Bantaeng ) 
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Letak geografis yang berbeda-beda menyebabkan potensi kelurahan/desa, 

termasuk mata pencaharian maupun perilaku penduduknya juga berbeda-beda. 

Misalkan di desa-desa pantai, sebagian besar mata pencaharian penduduknya 

adalah nelayan. Sementara itu penduduk di desa dataran, lereng, bukit maupun 

lembah banyak yang menjadi petani, yaitu sebagai petani sawah, peladang 

maupun berkebun termasuk beternak hewan berupa sapi, kerbau, kambing, kuda 

dan lain-lain. Namun kecenderungan pertambahan jumlah penduduk yang 

semakin berkembang maka akan mempengaruhi berbagai dimensi termasuk akan 

mempengaruhi mata pencaharian penduduk di luar sektor pertanian seperti 

industri kecil, bentuk-bentuk kerajinan tradisional serta menjadi tukang-tukang 

yang sifatnya kasar. 

Masyarakat Kabupaten Bantaeng sebagian besar adalah suku Makassar, 

Bugis, dan sebagian kecil suku Mandar, Tana Toraja, dan Jawa. Pada kegiatan 

pertanian dan perdagangan, usaha rumah tangga merupakan suatu kesatuan unit 

usaha dengan kepala rumah tangga adalah suami sebagai pemimpin dalam 

kegiatan tersebut. Sementara itu kaum perempuan biasanya ikut membantu 

aktivitas ekonomi rumah tangga terutama di kalangan para petani dengan status 

sosial ekonomi menengah ke bawah.  

Dari segi persepsi terhadap perubahan, terdapat perbedaan antara 

masyarakat Bantaeng yang berdiam di pedalaman dengan masyarakat pantai. 

Masyarakat pedalaman agak tertutup dan cenderung konservatif, berbeda dengan 

masyarakat Bantaeng pesisir yang lebih terbuka dan siap menerima perubahan 

dari luar. Meskipun demikian, pemerintah daerah setempat telah melakukan 
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banyak langkah dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perubahan 

pola pikir masyarakat. 

Agama Islam dianut oleh masyarakat secara ketat. Oleh karena itu, letak 

mesjid dapat dijumpai tidak berjauhan. Sebagai sistem religi, agama Islam sangat 

mempengaruhi banyak sistem kehidupan masyarakat misalnya perayaan 

kelahiran, kesuksesan, perkawinan, peringatan kematian, gaya hidup termasuk 

model pakaian. Bahkan agama Islam juga dijadikan motivasi untuk berkumpul 

misalnya kegiatan pengajian yang terjadwal.  

Sebagian besar waktu siang masyarakat banyak dihabiskan di lahan kerja 

seperti di sawah dan di pesisir. Untuk kalangan petani, pagi hari mereka berangkat 

ke sawah yang letaknya rata-rata dekat dari rumah mereka. Menjelang siang hari, 

mereka pulang ke rumah untuk makan siang lalu kembali lagi ke sawah, dan sore 

hari mereka pulang. Dalam perjalanan pulang inilah biasanya mereka manfaatkan 

untuk bertukar informasi. Dapat dikatakan bahwa transpormasi informasi banyak 

terjadi pada sore hari menjelang magrib atau malam hari setelah shalat berjamaah. 

Pos-pos kamling lebih terlihat sebagai tempat berkumpul waktu sore dan malam 

dari pada sebagai fasilitas pengamanan. 

Arsitektur rumah masyarakat Bantaeng adalah rumah panggung yang secara 

vertikal terbagi atas tiga bagian, yaitu bagian atas, (para’), bagian tengah (kale 

balla’) dan bagian bawah ( siring). Para’ adalah tempat menyimpan hasil 

pertanian seperti beras atau padi. Bagian ini juga berfungsi sebagai plafon. Kale 

balla’ difungsikan sebagai ruang hunian keluarga. Siring difungsikan sebagai 

tempat menyimpan ternak dan kayu bakar. Satu rumah berisi satu keluarga inti 
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yang terdiri dari orang tua dan anak. Bila ada anggota keluarga yang sudah 

menikah maka dia harus bersiap-siap untuk membangun rumah panggung lain dan 

berpisah tempat tinggal dari keluarga inti mereka.  

 

3.1.2. Sejarah Singkat Bantaeng 

Bantaeng pada awalnya terdiri atas sejumlah pemukiman yang masing-

masing berhubungan dengan salah satu sungai atau anak sungai yang mencirikan 

Bantaeng secara geografis. Sungai-sungai ini berasal dari lereng-lereng Gunung 

Lompobattang dengan ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut dan 

menguasai dataran Bantaeng. Setelah beberapa waktu, pemukiman sepanjang 

anak sungai bersatu menjadi wilayah kerajaan di sekitar sungai. Tiap kerajaan 

berpusat pada satu lembah sungai tetangganya. Pola ini tampak jelas di Bantaeng 

pada abad-abad kemudian, terutama sekitar abad XIII-XIV Masehi (Bougas, 

1996:5)  

Kekuasaan yang tumbuh dan berkembang di Bantaeng mengenal beberapa 

komunitas awal yang terintegrasi dalam kekuasaan kekaraengan. Kemudian 

kekuasaan kekaraengan ini berkembangan dan terintegrasi lagi dari beberapa 

kekuasaan kekaraengan. Pada akhirnya muncul prototipe penyebaran komunitas 

yang terkonsentrasi pada setrum kekuasaan. Sehingga belakangan tampak bahwa 

cikal-bakal penguasa-penguasa di Bantaeng pada awalnya tumbuh dan 

berkembang dari dua sentrum kekuasaan, yaitu Bantaeng Tengah yang berpusat di 

Onto, Bissampole dan Lembang Cina. Sedangkan setrum kedua adalah Bantaeng 

Timur yang berpusat di Gantarangkeke, Lembang Gantarangkeke dan 
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Pa’jukukang. Kedua sentrum kekuasaan ini diduga pada awalnya tidak saling 

menggantungkan diri satu sama lain antara setrum Bantaeng Tengah dan setrum 

Bantaeng Timur, melainkan lebih bersifat otonom dan memiliki otoritas sendiri.  

Munculnya wangsa-wangsa tersebut distimulus oleh surplusnya hasil 

pertanian, penguasaan lahan, organisasi pengelolaan sistem pertanian, persaingan 

antara kelompok atau komunitas-komunitas adat, dan semakin bertambahnya 

penduduk yang dibarengi oleh berkembangnya sistem sosial. Masing-masing 

wangsa mengembangkan pertanian sebagai kekuatan dan menjadi landasan 

perekonomian mereka, di samping mengembangkan perniagaan. Sistem pertanian 

dan perniagaan berkembang pesat, ketika masyarakat setempat telah mengenal 

keterampilan untuk mengolah dalam berbagai bentuk keperluan, seperti untuk 

keperluan rumah tangga sehari- hari, alat-alat pertanian, senjata dan untuk 

keperluan keagamaan.  

Tumbuhnya penguasa dan wangsa di Bantaeng pada masa lampau, juga 

selalu dihubungkan dengan naskah Nagarakretagama yang ditulis pada abad XIV 

Masehi (1365). Dimana pada masa itu sebutan Bantaeng sebagai salah satu nama 

tempat di wilayah Sulawesi yang dinilai penting. Ini menunjukkan bahwa pada 

abad XIV, komunikasi terhadap Kerajaan Majapahit sudah cukup intensif. 

Keterangan ini juga memberi gambaran bahwa sebelum berhubungan dengan 

Majapahit, Bantaeng sudah terbentuk sebagai wilayah kekuasaan yang mandiri 

dan otonom. Tentu saja dengan adanya wilayah kekuasaan yang terbentuk, maka 

secara otomatis sudah ada penguasanya. 
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Sistem geneologis setelah Tu Manurung sebagai pewaris dan peletak dasar 

kepemimpinan di Bantaeng, belum dijumpai adanya keterangan yang menyebut 

secara pasti nama- nama pelanjut dari Tu Manurung. Kepemimpinan yang ada di 

Bantaeng setelah Tu Manurung tidak bisa disimpulkan bahwa raja-raja yang 

pernah berkuasa tersebut adalah keturunan dari Tu Manurung atau sebagai titisan 

dari Tu Manurung. Namun raja-raja yang pernah berkuasa di Bantaeng sering 

menghubungkan dirinya dengan kekuasaan Tu Manurung, dan ini tidak bisa 

ditepis begitu saja karena sistem kepemimpinan selalu dihubungkan dengan 

kepemilikan kalompoang (benda pusaka kerajaan). Sementara benda pusaka  yang 

dimiliki oleh Kerajaan Bantaeng pada masa itu adalah milik Tu Manurung. Ini 

menandakan bahwa setiap raja adalah kepanjangan tangan dari Tu Manurung. 

Raja-raja atau pemimpin pada masyarakat Bantaeng Tengah  telah tercatat 

sebanyak 30 raja yang pernah memimpin Bantaeng sebagai satu kesatuan. Jika hal 

ini dapat diterima, itu berarti bahwa jauh sebelum Kerajaan Gowa muncul sebagai 

kerajaan besar, Kerajaan Bantaeng sudah menjadi kerajaan yang mapan dan 

berpengaruh di pesisir Selatan Sulawesi Selatan seperti dilansir dalam kitab 

Nagarakretagama (1365) yang menyebutkan Kerajaan Bantaeng sebagai kerajaan 

yang sangat penting di Sulawesi. 

Peranan sungai dalam pembentukan wangsa dan kerajaan di Bantaeng 

sangat menentukan unit-unit politik tersebut dalam perkembangannya. Hal ini bisa 

dilihat dari beberapa wilayah pemukiman di Bantaeng sekarang sebagai 

persebaran dan peranan sungai-sungai tersebut. Sebuah kerajaan yang mendiami 

dataran Sungai Biangkeke di Bantaeng bagian timur, sekarang menjadi kampung 
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Gantarangkeke. Wilayah kekuasaan Kerajaan di Bantaeng tengah, menyatukan 

desa-desa sepanjang daerah aliran sungai Calendu. Pusat kerajaan ini awalnya 

jauh di pedalaman, yaitu  daerah Onto dan kemudian pindah ke Bissampole dan 

Lembang Cina di daerah pantai. Pusat persebaran dan pemukiman lain adalah 

Bantaeng bagian barat yang berada disekitar daerah Sungai Panaikang, yang boleh 

jadi pada awalnya berpusat di Sinowa atau Borong Toa, kemudian pindah ke bukit 

dekat Sinowa 

Perpindahan penduduk pedalaman ke daerah dataran rendah dan pantai 

semakin intensif dan sangat besar disebabkan oleh sebagian besar dataran-dataran 

rendah di tepian Sungai Panaikang, sungai Calendu, dan Sungai Biangkeke. 

Perpindahan disebabkan karena dataran- dataran rendah tersebut adalah lahan-

lahan subur yang sangat cocok untuk pengembangan agrokultur, khususnya 

penanaman padi. Itulah sebabnya pusat kerajaan bukit di Onto berpindah ke 

Bissampole dan kemudian ke Lembang Cina sebagai daerah yang subur untuk 

mengembangkan persawahan. Pengembangan persawahan tersebut bukan tidak 

beralasan, sebab beras selain untuk dikonsumsi oleh masyarakat, dijadikan pula 

sebagai bahan komoditas utama bersama dengan komoditas pertanian lainnya dan 

hasil laut untuk dipertukarkan dengan komoditas dari luar seperti keramik, kain, 

manik- manik, dan lain- lain. 

Setiap kerajaan di Bantaeng, Gantarangkeke, Onto, dan Kaili mempunyai 

tradisi Tumanurung sendiri-sendiri yang berbeda. Tumanurung, umumnya 

bergelar Kareng Loe atau Paduka Tuanku. Raja-raja di seluruh Bantaeng mengaku 

berasal keturunan satu Tumanurung yang tertentu dengan tujuan untuk 
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membuktikan statusnya dan menguatkan kedudukan mereka yang ditinggikan 

dalam masyarakat. Dipercaya juga bahwa Tumanurung meninggalkan beberapa 

milik pribadinya kepada para keturunannya, di Bantaeng dikenal dengan istilah 

kalompoang. Pusaka ini mensahkan kedudukan keluarga raja dan kekuasaan para 

pemimpin. Upacara besar-besaran yang merayakan turunnya atau menghilangnya 

tomanurung. Sisa-sisa upacara ini masih bertahan pada upacara Pa’jukukang yang 

diadakan setiap tahun di Gantarangkeke dan pada upacara Anganre Karaeng Loe 

yang dirayakan di Onto. (Bougas, 1997:7). 

 

Foto 6: Tradisi Pesta adat Pa’jukukang 

 

Foto 7: Tradisi Angnganre Karaeng Loe Ri Onto 

(Sumber: Dokumentasi DISBUDPAR Bantaeng 2008) 
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 Cerita Tumanurung yang ada di Bantaeng diambil dari sumber arsip 

Pemerintah Hindia Belanda. Tumanurung di Banteng berhubungan erat dengan 

asal usul kesatuan karaeng atau kakaraengang. Ceritanya dimulai ketika orang  

belum memeluk agama Islam di Bantaeng, ada seorang pria turun dari langit yang 

kemudian disebut Tumanurung. Hal ini terjadi di daerah Bantaeng yang pada 

waktu itu terdiri atau meliputi daerah Onto saja. Dari tempatnya turun ini, 

Tumanurung pergi mengembara, dan tempat yang ia kunjungi atau lewati, yang 

semula berupa laut berubah menjadi daratan. Berturut-turut ia ia mengunjungi 

Mangepong, Karatuwang, Bontosunggu dan Lindulae, yang keempat-empatnya 

masuk ke dalam wilayah Bissampole, sampai akhirnya ia memilih Bissampole 

sebagai tempat tinggal. Penduduk membangun sebuah rumah besar untuknya yang 

ia tinggal bersama Pole, seorang laki-laki dari Karatuwang yang telah 

mengikutinya hingga ke Bissampole. Dengan didampingi oleh Pole, Tumanurung 

setiap hari menerima laporan dari dua belas orang yang merupakan orang terpilih 

dari penduduk, dan mereka ini disebut Tumanngada. 

 Pada suatu hari Tumanurung berkata kepada mereka, ”Kelihatannya terlalu 

repot untuk menghadap saya setiap hari, karena itu saya mengusulkan untuk 

memilih seseorang yang bisa bertindak sebagai wakil kalian.” Setelah dua belas 

orang Tumanngada ini menentukan pilihan mereka atas seorang dari Karatuwang, 

mereka mengajukan pilihan tersebut kepada Tumanurung, yang kemudian 

menguatkan pilihan tersebut dan memberinya gelar Tunigalaraka. Semenjak saat 

itu Tumanngada ini hanya kadang-kadang saja menghadap pada Tumanurung, 
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yang selalu duduk didampingi oleh Pole di sebelah kiri dan Tunigallaraka di 

sebelah kanan. 

 Suatu ketika mereka berkumpul bersama, dan Tumanurung berkata, 

”Sayang sekali saya tidak dapat memberikan sesuatu kepada kalian, karena saya 

sendiri tidak memiliki apa-apa.” Mereka yang diajak bicara menjawab bahwa 

mereka sudah tahu hal itu, dan karenanya mereka telah memutuskan untuk 

membuka sawah-sawah bagi Tumanurung. Kemudian Pole bersama Tumanngada 

memanggil penduduk, dan dengan bantuan mereka mulailah dibuka sawah-sawah 

baru. Selesai mengerjakan ini mereka memberitahukannya kepada Tumanurung. 

Tiap-tiap Tumanngada kemudian menunjuk empat orang dari kalangan penduduk, 

yang ditugaskan mengerjakan sawah tersebut dan mereka disebut baku atau 

Tunipabaku Eroki. 

 Setelah diadakan pembicaraan dengan Tumanurung, Pole dan 

Tunigallaraka, mereka menentukan bahwa hasil dari sawah-sawah tersebut 

sebagian akan disediakan untuk keperluan Tumanurung, sebagian untuk Pole,T 

uonigallaraka, sebagian lagi untuk dua belasa Tumanngada, dan sisanya untuk 

empat puluh delapan Tunopabaku Eroki. Tidak lama setelah itu menghilanglah 

Tumanurung dengan diam-diam. Pole dan Tunigallaraka tetap tinggal di rumah 

Tumanurung tersebut di Bissampole, dan mulailah berselisih, karena masing-

masing ingin berkuasa. Sementara itu dua belas Tomanngada beserta anak 

buahnya atau rakyatnya telah mendirikan tempat-tempat tinggal yang  baru. 

 Setelah empat puluh hari Tumanurung menghilang, Pole dan 

Tunigallaraka mendengar Tumanurung berkata pada mereka, ”Saya tidak dapat 
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lagi kembali ke bumi. Kamu Pole, jadilah Jannang di Bissampole dan 

Tunigallaraka menjadi Gallarang Bantaeng, dan juga menjadi ketua dari dua 

belas Tumanngada, yang akan memerintah daerah-daerah baru yang telah mereka 

dirikan, dengan gelar Jannang. Untuk menggantiku menjadi Karaeng Bantaeng 

adalah orang yang kalian pilih dari sembilan orang bersaudara yang tinggal di 

Karatuwang.” Pole dan Tunigallaraka kemudian menyuruh seorang tua, untuk 

mengundang dua belas orang Tumanngada agar berkumpul di Bissampole. 

Mereka menjawab permintaan ini dengan usul agar dua hari kemudian mereka 

bertemu di Bontosunggu. Pada hari berkumpul tersebut Pole dan Tunigallaraka 

menyampaikan pesan Tumanurung. Para Tumanngada ini kemudian meminta 

agar Pole dan Tunigallaraka menunjuk seorang yang sesuai sebagai pengganti 

Tumanurung menjadi Karaeng Bantaeng, namun mereka berdua merasa bahwa 

akan lebih baik jika Tumanngada yang menjatuhkan pilihan saja, dan mereka 

menguatkan. Untuk itu mereka sepakat guna bertemu lagi dua hari kemudian di 

Bissampole dan sembilan orang bersaudara, yang salah satu diantaranya akan 

mereka pilih menjadi Karaeng, akan diundang juga. Towa dan empat orang 

Tumanngada kemudian pergi ke Karatuwang guna menyampaikan undangan 

tersebut. 

 Pada hari yang ditentukan, Pole, Tuningallaraka, bersama 12 

Tumanngada berkumpul di Bissampole. Sembilan orang bersaudara dari 

Karatuwang juga muncul dalam rapat tersebut, dimana diputuskan orang yang 

tertua dari mereka, yaitu Masanigaya diangkat sebagai Karaeng Bantaeng. Selesai 

pertemuan ini, sembilan orang bersaudara balik ke Karatuwang dan Masanigaya 
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meminta izin kepada ayahnya bernama Mancagea, dan terus turun dari langit 

bersama sembilan anak laki-lakinya di Karatuwang untuk menerima jabatan 

tersebut dan ayahnya mengijinkan. Dua hari setelah itu Pole, Tunigallaraka serta 

12 orang Tumanngada datang ke Karatuwang untuk membawa Masaniagaya ke 

tempat tinggal Tumanurung di Bissampole. Disana mereka juga berjanji untuk 

memberikan semua yang telah mereka buat dan sediakan bagi Tumanurung pada 

masanya. 

 Tidak lama setelah peristiwa ini, pole yang telah mendapat gelaran 

Jannang Bissampole, bermimpi. Dalam mimpi tersebut Tumanurung telah 

berpesan kepadanya, bahwa dia akan turun ke bumi tidak lagi dalam wujud 

manusia melainkan dalam wujud sebuah patung emas. Pole harus mencari patung 

emas itu di Bantaeng dan dengan menggunakan sebuah topi serta sarung putih, 

dan dalam sarung itu dia harus menyembunyikan atau membawa sebuah birang, 

yaitu secarik kain putih yang dilipat. Dalam birang itu, kata Tumanurung, saya 

akan datang. Kemudian bawalah  ke rumah saya di Bissampole lagi, dan sejak saat 

itu saya akan tetap tinggal bersama orang yang menduduki jabatan Karaeng 

Bantaeng. Pole segera memberitahu mimpinya itu kepada 12 orang Tumanngada 

dan kemudian mereka bersama bersama-sama pergi ke Bantaeng (Onto). Sampai 

disana, Pole yang sedang mengenakan pakaian seperti yang diminta oleh 

Tumanurung, berkata ”Karaeng Manurung”, kami semua sekarang 

berkumpuldisini, datanglah seperti yang telah anda janjikan. Begitu selesai selesai 

berkata, dia merasakan sesuatu dalam birang-nya, yang telah dibawanya. Dia 

tidak berani membuka birang tersebut, namun dia berkata kepada orang lain, 
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bahwa benda yang mereka tunggu telah ada dalam birang tersebut. Tiba-tiba 

muncullah dihadapan mereka sebuah poke berange, yaitu sebuah kelewang atau 

sonri yang kemudian dinamakan ana loloa; sebuah poke pangka, yaitu sebuah 

tombak bermata dua, yang kemudian disebut lowo,sebuah badik kecil yang 

dinamakan tajina limpowa, serta sebuah bendera hitam yang selanjutnya disebut 

balonga. Benda-benda ini menurut Pole termasuk milik Tumanurung. Bersama-

sama dengan patung emas yang telah masuk ke dalam birang tadi, mereka kembali 

ke rumah Tumanurung di Bissampole, di mana Masanigaya Karaeng  Bantaeng 

yang pertama tinggal. 

  Gallarang  dari Bantaeng dan 12 Jannang di bawahnya kemudian 

membentuk adat Bantaeng dan 12 jannang tersebut dinamakan Ada’ Sampulo 

Rua, nama ini tetap dipertahankan, walaupun kemudian ditambah dengan 

Karaeng dari Kaili. Kaili ini pada mulanya adalah kakaraengang yang berdiri 

sendiri, namun dengan sukarela kemudian menjadi palili dari Bantaeng (Goedhart, 

1920:2-9). 

Silsilah Geneologis Raja-Raja Bantaeng menurut lontara bilangna 

Bantaeng: 

1. Uru Tau = Mula Manu atau Masinigaya Muranawa 

2. Massanigaya Maredaaya 

3. Massanigaya Maradaiya 

4. Jagonga 

5. Punta Dolanga atau Karaeng Baineya atau Tumanurunga ri Onto, dia yang 

menggagas dan membentuk Ada’ Sampulo Rua (Adat Duabelas) 
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6. Karaeng Rewata (Manusia) sebagai Karaeng/Raja VI  

7. Ma’jombea, karaeng VII 

8. Tunu Taba, Karaeng VIII 

9. Tuma’parisi’ Bokona, karaeng IX 

10. Tu’tinrowa ri Jalanjang, karaeng X 

11. Tu’tinrowa ri Marajilea, karaeng XI 

12. Daeng Bonang, Karaeng XII 

13. Daeng Mangngalle, karaeng XIII 

14. Daeng Mamangkassi, karaeng XIV 

15. Ilaki, karaeng XV 

16. Mappalumpa, karaeng XVI 

17. Mappatuntu Daeng Malunga, karaeng XVII 

18. Ibagala Daeng Mallanga, karaeng XVIII 

19. I Nace, karaeng XIX 

20. Daeng Maggasing, karaeng XX 

21. Daeng Pasau, XXI 

22. Karaeng Basunu, karaeng XXII 

23. Karaeng Butung, karaeng XXIII 

24. Karaeng Panawang, karaeng XXIV 

25. Karaeng Pawilloi, karaeng XXV (1913-1931) 

26. Karaeng Mangkala, karaeng XXVI (1931-1939) 

27. Karaeng Mannapiang, karaeng XXVII (1939-1945) 

28. Karaeng Pawilloi, karaeng XXVIII (1945-1950) 
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29. Karaeng Mannapiang, karaeng XXIX (1950-1952) 

30. A. Massualle, karaeng XXX (1950-1959) 

Salah satu bukti kelampauan Bantaeng sebagai wilayah dan sebagai 

kerajaan yang telah eksis dengan sistem sosial budaya, ekonomi dan politik 

pemerintahan di dalamnya adalah upacara Pajjukukang. Hanya saja  Upacara 

Pa’jukukang ini tidak didapat data yang akurat sebagai bukti prasejarah, namun 

setiap generasi yang ada dan melaksanakan upacara Pa’jukukang selalu 

dihubungkan dengan Karaeng Loe (peletak dasar wangsa dan pemukiman awal di 

Bantayang). Karaeng Loe juga selalu diselaraskan dengan Tu Manurung sebagai 

kepemimpinan awal dan sebagai kekaraengan awal di Bantayang. Dalam upacara 

Pajjukukang yang merupakan upacara yang ditradisikan dari masa prasejarah 

hingga masa kini, sebagai tanda syukur masyarakat terhadap hasil panen mereka, 

yaitu hasil pertanian dan nelayan, yang dipersembahkan kepada leluhur yang 

dalam hal ini adalah Karaeng Loe. Sekaitan dengan penjelasan di atas, maka 

makna yang dapat diambil dari upacara Pajjukukang tersebut bahwa masyarakat 

Bantayang sudah memperlihatkan aktivitas subsistensi yang sudah kompleks, 

yaitu sebagai nelayan dan petani pada masa itu. Jika demikian adanya, maka 

kemungkinan ketika para pedagang asing menyinggahi Bantayang, barang-barang 

yang dicari para pedagang tersebut tersedia di daerah tersebut, seperti kemiri, 

pinang, beras dan hasil laut. Khusus beras, telah menjadi komoditas andalan 

Bantayang sejak abad ke- 13-14, dan hal inilah yang memicu Bantayang muncul 

sebagai suatu kerajaan yang mandiri.  
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 Pada masa pemerintahan VOC tanggal 11 November  1737, Bantaeng 

dipimpin oleh seorang residen bernama Camerling. Pada masa pemerintahan 

Hindia Belanda, sebelum abad XX dan setelah abad XX awal, Bantaeng tetap 

eksis sebagai salah satu wilayah yang dalam perkembangannya di sebut Afdeling 

Bonthain dan dipimpin oleh Asisten Residen yang berpusat di Bonthain.  Afdeling 

Bonthain, juga membawahi beberapa daerah yang disebut onder afdeling, yaitu 

onder afdeling Bonthain sendiri, onder afdeeling Bulukumba, onder afdeling 

Sinjai dan onder afdeling Selayar. Pemerintahan ini berlangsung sampai pada 

penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari pemerintah Belanda dan 

berlakunya pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS).  

Sementara pemerintahan pribumi yang pertama di Bantaeng baru dimulai 

pada tanggal 1 Janunari 1949 dan Abdul Rahman Daeng Mamangung sebagai 

kepala pemerintahan Bantaeng. Kemudian dengan berlakunya Undang-Undang 

Nomor 29 Tahun 1959 secara resmi terbentuklah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Bantaeng dengan Bupati kepala daerahnya yang pertama adalah A. Rifai Bulu 

berdasarkan keputusan Mendagri Nomor:U.P.7/2/38-375 tanggal 28 Januari 1960 

dan dilantik pada tangggal 1 Pebruari 1960.    

 

3.2.  Gambaran Umum Tentang Istana Balla Lompoa 

 Pada awalnya, Istana Balla Lompoa Bantaeng berada di sebelah barat 

Mesjid Tompong. Istana awal yang bernama Balla Lompoa Ri Kasoreang 

menghadap ke Laut. Setelah Karaeng Butung mangkat, anaknya yang bernama 

Karaeng Panawang yang menggantikannya memindahkan istana dari Kasoreang 
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ke Kalimbaung tahun 1913 (Mappatan, 1995:17). Istana Balla Lompoa 

Kalimbaung tidak lagi menghadap ke laut, tetapi berubah menghadap ke utara dan 

dibenahi sebagaimana layaknya istana kerajaan tua Sulawesi Selatan pada 

umumnya. 

 

Foto 8 Istana Balla Lompoa sebelum revitalisasi 

(Sumber: Dokumentasi DISBUDPAR Bantaeng, 2007) 

 

Setelah Karaeng Panawang turun tahta, atas persetujuan Adat Sampulo 

Rua, Balla Kairiyya dipugar, kemudian dipindahkan di Kampung Letta, posisinya 

kembali menghadap ke laut, tepatnya di jalan Dr. Ratulangi nomor 35 Kelurahan 

Letta Kecamatan Bantaeng pada titik astronomi antara 05
o
33’02,8” LS – 

119
o
57’21,9” BT. Semua bahan istana Balla Lompoa bersumber dari kerangka 

Balla Kairina di Kalimbaung (Embaya ri Kalimbaung) tempat bertahta Somba 

(raja) Karaeng Panawang (1887-1913). Raja-raja Bantaeng yang pernah bertahta 

di Istana Balla’ Lompoa yaitu: 
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1. Karaeng Pawilloi (1913-1931) 

2. Karaeng Mangkala (1931-1939) 

3. Karaeng Mannapiang (1939-1945) 

4. Karaeng Pawilloi untuk kedua kalinya (1945-1950) 

5. Karaeng Mannapiang untuk kedua kalinya (1950-1952); dan  

6. Andi Massualle (1952-1959). 

Tahun 2007 Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng 

tepatnya Seksi Kebudayaan menganggarkan untuk revitalisasi Istana Balla 

Lompoa Bantaeng, sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Bantaeng 

Tahun Anggaran 2007  sebesar 1 milyar rupiah. Berhubung tahun 2007 

revitalisasi Istana Balla Lompoa Bantaeng belum rampung karena alasan teknis, di 

tahun berikutnya yaitu tahun 2008 dianggarkan kembali dengan alasan belum 

rampung 100% dan masih tersisa  silpa anggaran tahun sebelumnya. 
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Bentuk dasar Istana Balla’ Lompoa Kerajaan Bantaeng  merupakan bentuk 

konstruksi dasar rumah Bugis-Makassar, yaitu rumah panggung. Konstruksi 

Istana Balla’ Lompoa Kerajaan Bantaeng terdiri dari: 

1. Bangunan Induk 

Bangunan induk terdiri dari empat petak  (Lontang), dua petak di bagian depan 

yang berfungsi sebagai ruang untuk menerima tamu dari kalangan bangsawan 

(karaeng), sedang dua petak di bagian belakang terdiri atas tiga lantai. Lantai 

pertama terbagi atas tiga ruang, yaitu satu ruang makan dan dua kamar tidur , 

sedangkan lantai dua dan tiga  adalah para’(loteng) yang berfungsi sebagai 

tempat untuk menyimpan kalompoang (benda pusaka) dan melakukan acara 

ritual.  

 

 
 

Foto 9 Bangunan Induk Bagian Depan (Ruang Tamu) 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 21 Juli 2012) 
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Foto 10 Bangunan Induk Petak Kedua Ruang Makan 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 21 Juli 2012) 

 

 
 

Foto 11 Ruang Induk Petak Kedua Kamar Tidur 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 21 Juli 2012) 

 

Foto 12 Ruang Induk Petak Kedua Lantai Dua Para’ 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 21 Juli 2012) 
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2. Bangunan tambahan samping kanan (Suro) 

Suro terdiri dari dua lontang, yang berfungsi sebagai tempat musyawarah adat 

Sampulo Rua dengan Sombaya (raja) untuk membahas masalah-masalah 

pemerintahan pada masa lalu. 

 
Foto 13 Bangunan Tambahan Samping Kanan Suro 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 21 Juli 2012) 

 

 

3. Bangunan tambahan samping kiri (Sonrong)  

Sonrong terdiri dari empat lontang (petak), dua petak di bagian depan berfungsi 

tempat menerima tamu biasa (rakyat), dan dua petak di bagian belakang yang 

berfungsi sebagai dapur.  

 
 

Foto 14 Bangunan Tambahan Samping Kiri Sonrong 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 21 Juli 2012) 
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Istana Balla’ Lompoa Bantaeng  memiliki atap segi tiga yang pada bagian 

depannya diberi bubungan induk dengan anjungan dari kayu berbentuk kepala 

naga. Sedangkan bubungan bagian belakang diberi anjungan dari kayu berbentuk 

ekor naga. Bangunan induk memilki Tongko Sila/Timpa Laja empat tingkat, 

seperti halnya bangunan induk Suro juga mempunyai timpa laja yang berjumlah 

tiga tingkat. 

Istana Balla’ lompoa memiliki empat buah tangga, yaitu: 

1. Tangga yang bersandar pada Lego-lego (teras) menuju bangunan induk 

2. Tangga yang terdapat pada Sonrong menghadap ke depan 

3. Tangga yang terdapat Suro menghadap ke depan, dan 

4. Tangga yang berada di bagian belakang rumah induk. 

Keempat tangga ini mempunyai anak tangga gasal, masing-masing 

berjumlah tangga bangunan induk berjumlah 19 anak tangga, tangga yang terdapat 

pada Sonrong berjumlah 11 anak tangga, tangga yang terdapat pada bangunan 

Suro berjumlah 7 anak tangga, dan tangga yang berada di bagian belakang rumah 

induk berjumlah 19 anak tangga. Tiang-tiang bangunan Istana Balla’ Lompoa 

berbentuk persegi delapan. Bangunan induk Istana Balla’ Lompoa Bantaeng, 

dinding depannya mempunyai empat jendela. Jendela dibagi atas dua bagian, 

yaitu bagian atas diberi enam batang terali, sedangkan bagian  bawah hanya lima 

batang terali. Bagian atas jendela dan pintu utama terdapat kaligrafi Arab. 

Dari uraian tentang Istana Balla Lompoa di atas, dapat disimpulkan di sini 

bahwa dari segi konstruksi, letak, ukuran, luas lahan, keunikan, dan nilai sejarah, 

bangunan Istana Balla Lompoa Bantaeng sangat layak untuk dijadikan bangunan 
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Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng. Perubahan fungsi dari Istana Kerajaan 

Bantaeng menjadi Museum Bantaeng tentunya akan menguatkan karakter budaya 

masyarakat Bantaeng. Dalam konteks ini, penggunaan Istana Balla Lompoa 

sebagai museum daerah dapat dianggap sebagai satu upaya untuk memperkaya 

pemaknaan masyarakat terhadap simbol budaya mereka.        

 

3.3.  Keberadaan Koleksi 

Keberadaan koleksi Museum Istana Balla  Lompoa saat ini masih tersebar, 

ada yang dimiliki secara perorangan, dimiliki oleh lembaga pemerintahan, ada 

yang diwariskan secara turun temurun, ada yang dimiliki oleh lembaga swasta, 

dan ada yang masih di lokasi situs arkeologi. Koleksi tersebut perlu diteliti dengan 

cermat sebelum diputuskan untuk dijadikan koleksi ruang pamer Museum Istana 

Balla Lompoa. Koleksi yang sangat penting mendapatkan perhatian adalah 

koleksi yang berada di tangan masyarakat. Aspek keaslian dan riwayat pemilikan 

koleksi pada masyarakat harus betul-betul dicermati oleh kurator.  

Perdagangan barang antik yang berlangsung pada tahun 1970-an telah 

menjadikan banyaknya koleksi benda cagar budaya Bantaeng yang 

diperdagangkan ke luar, dan sebaliknya tidak sedikit barang antik  dari luar 

Bantaeng yang dibeli oleh orang Bantaeng. Di sisi lain, penggali barang antik 

yang berasal dan berdomisili di Bantaeng biasa melakukan penggalian di luar 

daerah Bantaeng. Dengan demikian besar kemungkinan, barang antik dari luar 

Bantaeng ada kemungkinan dimiliki oleh masyarakat Bantaeng sekarang. 

Argumentasi ini didukung oleh hasil wawancara dari beberapa informan. 



72 
 

Hal yang menggembirakan adalah koleksi yang berada di lembaga 

pemerintah secara umum dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan riwayat 

perolehannya. Beberapa lembaga yang menyimpan koleksi dari Bantaeng adalah 

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCP) Makassar, Balai Arkeologi Makassar, 

Museum Lagaligo Makassar, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantaeng. 

Perolehan koleksi oleh lembaga di atas melalui suatu tahapan penelitian ilmiah 

dan sistem penyimpanannya mengikuti prinsip-prinsip konservasi koleksi 

museum.      

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa keberadaan 

koleksi dapat ditemukan di tiga tempat yaitu masyarakat, lembaga swasta, dan 

lembaga pemerintah. Masyarakat yang memiliki koleksi juga perlu dipilah karena 

beberapa koleksi juga masih harus diteliti keasliannya. Meskipun ada banyak lagi 

benda cagar budaya yang memiliki potensi untuk dijadikan sebagai koleksi 

museum, tetapi untuk keperluan pembukaan Museum Istana Balla Lompoa pada 

tahap awal ini, koleksi dari masyarakat dan koleksi dari beberapa lembaga 

pemerintah sudah cukup. Alasan yang dapat penulis ajukan mengapa koleksi yang 

berada di lembaga swasta dan sebagian lagi pada masyarakat belum dipilih karena 

penelitian yang lebih detail diperlukan untuk menentukan keaslian dan 

kelayakannya.  

Sampai tahap ini, ada lima orang yang koleksinya dipilih untuk menjadi 

koleksi museum. Kelima orang tersebut merupakan pemerhati budaya lokal dan 

koleksi yang mereka miliki sebagian besar didapatkan dari warisan keluarga, 
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kecuali Karaeng Bancing. Adapun rincian koleksi kelima orang tersebut diuraikan 

sebagai berikut: 

 A. Suraqma Halim, jenis koleksi yang dimiliki berjumlah 81 koleksi terdiri dari 

koleksi koleksi etnografi berjumlah 24 koleksi, koleksi keramik keramik 

berjumlah 52 koleksi. Koleksi tersebut akan dihibahkan ke museum Istana 

Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng. 

 

Foto 15 dan 16:  Koleksi Keramik  

(Sumber: Dokumentasi Penulis, Juli 2012) 

 

Foto : 17 dan 18: Koleksi Peralatan Makan 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, Juli 2012) 
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 A. Iskandar Djohan,  jenis koleksi yang dimilki berjumlah 8 koleksi terdiri dari 

koleksi keramik berjumlah lima (5) koleksi dan koleksi etnografi berjumlah 

tiga (3) koleksi. Koleksi tersebut akan dititipkan dan dibuatkan replika. 

 

Foto 19 dan 20 koleksi keris dan peralatan upacara 

(Sumber: Penulis, juli 2012) 

 

 
Foto 21 dan 22 koleksi keramik 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, pebruari 2013) 

 Hj. A. Insana, jenis koleksi yang dimilki berjumlah 46 koleksi yang terdiri dari 

koleksi etnografi yang berjumlah 40 koleksi dan koleksi keramik yang 

berjumlah tiga (3) koleksi. Koleksi tersebut tersebut akan dititipkan dan 

dibuatkan replika. 
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Foto 23 dan 24 koleksi Peralatan Makan 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, juli 2012) 

 

Foto 25 dan 26 koleksi Peralatan Makan 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, juli 2012) 

 Kr. Bancing, jenis koleksi yang dimiliki adalah koleksi keramik berjumlah 38 

koleksi. Koleksi keramik tersebut merupakan bekal kubur makam prasejarah 

yang ada di Kabupaten Bantaeng. Pengadaan Koleksi tersebut dengan cara 

pembelian. 
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Foto 27 dan 28: Koleksi Keramik 

(Sumber: Dokumentasi Penulis: Pebruari 2013) 

 Dra. Jasmani, jenis koleksi yang dimiliki berjumlah 6 koleksi yang terdiri dari 

koleksi etnografi empat (4) kolkesi dan koleksi keramik berjumlah dua (2) 

koleksi. Koleksi tersebut akan dititip pada museum Istana Balla Lompoa 

Kabupaten Bantaeng. 

  

 

 

 

Foto 29: Koleksi Peralatan Makan 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, Maret 2013) 

 

Sedangkan koleksi dari lembaga pemerintah untuk tahapan awal 

pembentukan Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng didapatkan dari tiga 

lembaga yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantaeng, Balai Pelestarian 
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Cagar Budaya (BPCB) Makassar, dan Balai Arkeologi Makassar. Sebenarnya, 

masih ada banyak koleksi yang pernah ditemukan di wilayah Bantaeng tetapi 

dibutuhkan waktu yang lama untuk mencari dan mendapatkannya. Dapat 

dicontohkan misalnya koleksi keramik dari Bantaeng yang sekarang dimiliki oleh 

Museum Nasional di Jakarta.  

Untuk mendapatkan koleksi tersebut tentunya sangat memungkinkan tetapi  

perlu proses dan pendekatan khusus. Contoh yang lain misalnya temuan artefak 

batu berupa mata panah bergerigi dan alat mikrolit yang merupakan prestasi 

budaya prasejarah Sulawesi, berada di Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Arkeologi (Puslitbang Arkeologi) di Jakarta. Koleksi tersebut merupakan hasil 

penelitian van Stein Callenfels pada tahun 1937. Untuk mendapatkan koleksi 

tersebut perlu tenaga dan waktu untuk mencarinya sebab koleksi artefak 

Puslitbang Arkeologi di Jakarta sangat banyak yang merupakan representasi dari 

semua wilayah di Indonesia.  

Untuk memperkaya koleksi Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng pada 

masa mendatang, di sini disebutkan dua tempat yang perlu mendapat perhatian 

untuk ditelusuri. Pertama adalah museum dan Kantor Arsip di Belanda. Kedua 

adalah Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta dan di Makassar. 

Untuk kondisi sekarang, tiga kantor yang memiliki koleksi dan bersedia 

memasukkan koleksinya untuk pendirian Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng 

adalah :    

 Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantaeng. Jenis koleksi yang 

dimiliki berjumlah 84, terdiri dari koleksi etnografi 16, foto tempo dulu 21, 
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keris 1, parang 1,  poke 2, alat musik  tradisonal 43, dan assung  (lesung) 1 

buah. 

 

Foto 30 dan 31: koleksi Peralatan Upacara Adat 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, Juli 2012) 

 

Foto 32 dan 33: koleksi Alat musik Tradisonal 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, Maret 2013)  

 Kantor Balai Pelestarian  Cagar Budaya Makassar (BPCB Makassar). Koleksi 

yang ada di kantor  BPCB Makassar adalah 24 koleksi yaitu Terakota 

berjumlah 16 buah, lumpang batu 1 buah, rangka manusia dan uang logam 5 

buah. 

 

Foto 34 dan 35: Koleksi Terakota 

(Sumber: Dokumentasi Kantor BPCB Makassar) 
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Foto 36 dan 37: Koleksi Numismatika 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, Maret 2013) 

 Kantor Balai Arkeologi Makassar 

Jenis koleksinya terdiri dari koleksi alat batu berjumlah 48, dan koleksi nisan 

arca yang berjumlah 2 buah.  

 

Foto 38 dan 39: Koleksi alat Batu 

(Sumber: Dokumentasi BALAR Makassar) 

 

 

Foto 40: Koleksi Nisan arca 

(Sumber: Dokumentasi Kantor BALAR Makassar) 

 

 



80 
 

3.4. Mekanisme Pengadaan Koleksi  

Pengadaan Koleksi adalah suatu kegiatan pengumpulan benda-benda asli 

(realia) atau tidak asli (misalnya replika dan miniatur) untuk disimpan, dirawat, 

dan disajikan kepada masyarakat (Direktorat Museum, 2010:34). Pengadaan 

koleksi memiliki 2 tujuan pokok, yaitu:  

1. Penyelamatan warisan sejarah alam dan sejarah budaya;  

2. Sebagai bahan penyebarluasan informasi mengenai kekayaan warisan sejarah 

alam dan sejarah budaya dengan melalui pameran museum baik pameran tetap, 

maupun temporer (Direktorat Museum, 2007:4).  

Pengadaan merupakan suatu kegiatan pengumpulan (collecting) berbagai 

benda yang akan dijadikan koleksi museum, baik berupa benda asli (realia) 

ataupun tidak asli (replika). Pengadaan koleksi dapat dilakukan dengan cara: (1) 

Hibah (hadiah atau sumbangan); (2) Titipan; (3) Pinjaman; (4) Tukar menukar 

dengan museum lain; (5) Hasil temuan (dari hasil survei, ekskavasi, atau sitaan); 

dan (6) Imbalan jasa (pembelian dari hasil penemuan atau warisan). Museum 

dalam proses pengadaan sebaiknya memiliki peraturan yang menyangkut 

kebijaksanaan pengadaan koleksi, dan juga menyangkut kelanjutannya: 

penempatan, pengamanan, perlindungan dan penyediaan tempat.  

Sebelum dilakukan pengadaan koleksi, objek yang akan dijadikan koleksi 

museum terlebih dahulu diseleksi dan diproses melalui suatu sistem penilaian, 

kaidah/aturan, tertentu, yang semuanya dituangkan dalam kebijaksanaan 

pengadaan koleksi. Pengadaan koleksi harus bersifat sistematis dan aktif, maka 

museum tidak cukup dengan hanya menyusun kebijakasanaan pengadaan dan 
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tanpa melakukan tindakan apapun, tetapi museum harus aktif menyusun program 

pengadaan koleksi. Pengadaan koleksi ini sebaiknya tidak bersifat ambisius yang 

berlebihan, namun harus disesuaikan dengan pagu anggaran yang dimiliki oleh 

museum. Seringkali pengadaan koleksi merupakan inisiatif manajer museum, 

sehingga sering mengabaikan hal-hal penting terkait, seperti dokumentasi dan 

penataan. Manajer museum yang baik harus dapat menyusun program pengadaan 

koleksi yang merupakan implementasi dari kebijakan pengadaan formal. 

Penyusunan program pengadaan koleksi harus bersifat realistik, pengelola 

museum harus mempertimbangkan jumlah tenaga (staf) dan dana yang tersedia. 

Siapa yang akan dilibatkan dalam program pengadaan koleksi, dan berapa lama 

waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan pengadaan kolaksi.  

Proses pengadaan koleksi tersebut sebaiknya menyebutkan secara jelas cara 

dan dokumentasi yang harus dibuat, serta tempat dokumentasi itu disimpan. 

Kurator yang memegang peranan penting dalam kegiatan pengadaan koleksi 

bekerja sama dengan registrer. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan 

pengadaan koleksi, antara lain:  

(1)  Direncanakan dan dilakukan secara baik dan benar, objek harus konsisten 

dengan koleksi yang menjadi tujuan (visi dan misi) museum; 

(2)  Sesuai dengan kebutuhan pemilikan koleksi di museum, dilaksanakan dengan 

tujuan untuk melengkapi koleksi, tata pameran tetap atau temporer. Sebuah 

perencanaan pameran dapat menjadi salah satu sasaran dalam melakukan 

kegiatan pengadaan koleksi; 
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(3) Peraturan yang menyangkut kebijaksanaan pengadaan koleksi, dan juga 

menyangkut kelanjutannya: penempatan, pengamanan, perlindungan dan 

penyediaan tempat. 

(4) Penyelamatan suatu benda, sebagai contoh suatu objek yang langka 

kemungkinan akan hilang jika pengelola museum tidak segera menjadikannya 

sebagai koleksi museum;  

(5)  Bila ada penawaran objek untuk dijual harus dapat dibandingkan dengan 

objek yang diperoleh dari hibah atau warisan; 

(6)  Objek harus sesuai dengan kemampuan museum dalam melakukan 

perawatan;  

(7) Objek dapat digunakan sebagai koleksi pada masa yang akan datang.  

Dalam menentukan kebijakan pengadaan koleksi perlu mempertimbangkan 

hal-hal berikut:  

A. Prinsip dan persyaratan sebuah benda menjadi koleksi, antara lain:  

• Memiliki nilai sejarah dan nilai ilmiah (termasuk nilai estetika);  

• Dapat diidentifikasikan mengenai bentuk, tipe, gaya, fungsi, makna, asal 

secara historis dan geografis, genus (untuk biologis), atau periodenya 

(dalam geologi, khususnya untuk benda alam); 

• Harus dapat dijadikan dokumen, dalam arti sebagai bukti kenyataan dan 

eksistensinya bagi penelitian ilmiah  

B. Pertimbangan skala prioritas, yaitu penilaian untuk benda-benda yang bersifat:  

• Masterpiece, merupakan benda yang terbaik mutunya  
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• Unik, merupakan benda-benda yang memiliki ciri khas tertentu bila 

dibandingkan dengan benda-benda yang sejenis 

• Hampir punah, merupakan benda yang sulit ditemukan karena dalam jangka 

waktu yang sudah terlalu lama tidak dibuat lagi  

• Langka, merupakan benda-benda yang sulit ditemukan karena tidak dibuat 

lagi atau karena jumlah hasil pembuatannya hanya sedikit. 

 Uraian konseptual tentang mekanisme pengadaan koleksi di atas harus 

menjadi pedoman dalam pengembangan Museum Istana Balla Lompoa Kabupaten 

Bantaeng di masa mendatang. Dalam konteks pendiriannya sekarang, mekanisme 

pengadaan koleksi hanya meliputi hibah dan titipan. Alasannya adalah waktu dan 

anggaran yang diperlukan sangat besar. Dari segi waktu, penelitian koleksi tidak 

boleh tergesa-gesa karena validitas koleksi harus menjadi perhatian utama. Dari 

segi anggaran juga belum disiapkan untuk tahapan awal ini. Meskipun demikian, 

jumlah koleksi yang dihasilkan dari mekanisme hibah dan titipan sudah 

memungkinkan untuk terbentuknya Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng. 

Untuk ancangan ke depan, salah satu mekanisme pengadaan koleksi yang 

sangat baik adalah dengan penelitian. Kerjasama penelitian antara Museum Istana 

Balla Lompoa Bantaeng dengan lembaga penelitian seperti Puslitbang Arkeologi, 

Balai Arkeologi Makassar, Arsip Nasional, Balai Pelestarian Cagar Budaya 

(BPCB) Makassar, dan lembaga penelitian lain perlu digalakkan. Langkah ini 

sangat penting karena peluang untuk mendapatkan koleksi yang unik, asli, dan 

masterpiece sangat besar. Dengan sendirinya, daya tarik museum akan semakin 
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besar dan akan berimplikasi pada besarnya jumlah kunjungan ke Museum Istana 

Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

85 

BAB IV 

PERENCANAAN MUSEUM ISTANA BALLA LOMPOA  

KABUPATEN BANTAENG 

 

 

Bab ini menguraikan perencanaan Museum Istana Balla Lompoa 

Bantaeng, Kabupaten Bantaeng. Uraian terdiri dari 4 sub bab, yaitu : Sub bab 

pertama menguraikan tentang Konsep Museum Istana Balla Lompoa Kabupaten 

Bantaeng. Sub bab kedua menguraikan tentang dua alat analisis yang dipakai, 

yaitu, analisis nilai penting dari koleksi museum Istana Balla Lompoa, dan kedua 

analisis SWOT (strength, weaknesses, opportunities, threat) untuk menentukan 

strategi pengembangan berdasarkan faktor internal dan eksternal. Sub bab ketiga 

menguraikan manajemen pengelolaan  Museum Istana Balla Lompoa, dan sub bab 

keempat menguraikan kegiatan penunjang dan konsep pengembangan Museum 

Istana Balla Lompoa.      

 

4.1. Konsep Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng 

Keputusan pembuatan Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng 

didasarkan pada keinginan semua stakeholders terutama masyarakat setempat. 

Dari hasil survey mengenai persepsi (perception) dan harapan (expectation) para 

pemegang kepentingan (stakeholders), diperoleh informasi bahwa Museum Istana 

Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng kelak diharapkan:  
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1. Menampilkan identitas budaya dan masyarakat Bantaeng 

2. Menjadi pusat pengembangan budaya Bantaeng  

3. Menjadi tempat pengembangan studi lontara  

4. Menampilkan sejarah Bantaeng secara runtut sepanjang masa  

5. Menambah kecintaan masyarakat terhadap Bantaeng,  

6. Menjadi objek wisata pelajar  

7. Memperkaya intelektualitas masyarakat Bantaeng,  

8. Menjadi sarana pelestarian budaya Bantaeng  

9. Menjadi arsip dari semua naskah tentang sejarah Bantaeng.  

10. Menjadikan cagar budaya Bantaeng sebagai milik daerah atau milik 

kolektif, bukan milik perorangan.   

Berdasarkan hasil penjaringan informasi di atas, maka konsep Museum 

Istana Balla Lompoa Bantaeng yang paling sesuai dengan persepsi dan harapan 

stakeholders adalah museum umum. Cakupan koleksi yang memuat point-point 

harapan di atas sangat luas, dan museum khusus yang sifatnya khusus tidak 

sesuai. Koleksi museum umum meliputi banyak aspek misalnya koleksi sejarah, 

arkeologi, etnografi, keramologi, geografi, filologi, dan koleksi lainnya. Selain 

harapan masyarakat di atas, paling tidak ada tiga alasan pemilihan konsep 

museum umum, yaitu :   

- Museum Istana Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng merupakan museum 

pertama di Kabupaten Banateng. Dengan mempertimbangkan kecenderungan 

teoritis dari perkembangan museum, maka museum ini merupakan museum 

induk. Jika dalam perjalanannya kemudian diperlukan museum yang sifatnya 
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khusus maka museum ini dapat dikembangkan dan akan mendukung museum  

khusus  Bantaeng di masa mendatang. 

- Berdasarkan jumlah, nilai, jenis, dan kandungan informasi koleksi yang ada, 

lebih menunjang untuk museum umum. 

- Secara politis, museum umum ini lebih mendukung visi Kabupaten Bantaeng 

yaitu menjadi wilayah terkemuka berbasis desa mandiri.   

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Bantaeng (menjadi wilayah 

terkemuka berbasis desa mandiri) di atas, dicanangkan tiga misi yang menjadi 

arahan aksi ke masa mendatang,  yaitu: 

1. Menfasilitasi pengembangan kapasitas setiap penduduk Bantaeng agar 

mampu meningkatkan produktivitasnya secara berkesinambungan serta 

mampu menyalurkan pendapat dan aspirasinya pada semua bidang kehidupan 

secara bebas dan mandiri. 

2. Mendorong serta menfasilitasi tumbuh kembangnya masyarakat pada semua 

bidang kehidupan (agar mampu meningkatkan choice dan voicenya) dengan 

memberikan perhatian utama kepada pembangunan perekonomian daerah 

yang memicu pertumbuhan kesempatan beruasaha dan kesempatan kerja. 

3. Mengembangkan daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumberdaya 

kebijakan sedemikian rupa, sehingga secara langsung maupun tidak langsung 

memberikan konstribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan potensi 

Provensi Sulawesi Selatan serta berdampak positip terhadap pengembangan 

kawasan sekitar. 
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 Sehubungan dengan misi Kabupaten Bantaeng di atas, kontribusi 

Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng adalah mendorong pengembangan 

kapasitas penduduk dan pengembangan daerah melalui pemanfaatan potensi 

termasuk di dalamnya potensi budaya. Dalam konteks visi dan misi Kabupaten 

Bantaeng, keberadaan Museum Istana Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng akan 

memberi semangat dalam meraih capaian pada segala bidang, sekaligus 

menegaskan identitas masyarakat Bantaeng yang dinamis dan progresif  

sebagaimana watak sejarah masyarakat pantai lainnya yang selalu terbuka 

menghadapi perubahan.  

 

4.2 Analisis Koleksi dan SWOT 

Ada dua alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama, 

analisis koleksi museum, dan kedua adalah analisis SWOT. Analisis koleksi 

museum bertujuan  untuk menyeleksi koleksi museum agar nilai penting, kualitas 

informasi, dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan analisis 

SWOT bertujuan untuk menentukan faktor internal dan eksternal museum, 

kelayakan (feasibility) pendirian museum serta outputnya mengenai  strategi 

pengembangan museum.      
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4.2.1. Analisis Koleksi Museum Istana Balla Lompoa  

 Benda-benda yang dapat dipamerkan dalam sebuah museum sangat 

banyak jumlah dan variasinya. Oleh karena itu, diperlukan pedoman tertentu agar 

museum yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan. Dalam penelitian ini, 

analisis koleksi Museum Istana Balla Lompoa idealnya mempertimbangkan dua 

pedoman, yaitu: 

1. Kebijakan Pengadaan Koleksi Museum dari Direktorat Permuseuman  

2. Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang arti khusus cagar 

budaya bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau 

kebudayaan.  

 Kebijakan Pengadaan Koleksi Museum dari Direktorat Permuseuman 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah suatu kebijakan yang terus 

menerus dielaborasi sesuai dengan dinamika minat masyarakat terhadap museum. 

Kebijakan ini harus betul-betul diacu secara disiplin dalam proses identifikasi, 

pemilihan dan seleksi koleksi. Adapun persyaratan dan skala  prioritas pengadaan 

koleksi museum adalah sebagai berikut: 

a. Suatu benda dapat dijadikan koleksi museum apabila memenuhi prinsip dan 

persyaratan tertentu, atau paling tidak memenuhi salah satu dari ketentuan 

berikut: 

 Mempunyai nilai sejarah dan nilai ilmiah (termasuk nilai estetika); 

 Dapat diidentifikasi mengenai wujudnya (morfologi), tipe (tipologi), gaya 

(style), fungsi, makna, asal secara historis dan geografis, genus (dalam 
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orde biologi) atau periodenya (dalam geologi, khususnya untuk benda 

benda alam); 

 Harus dapat didukung pendokumentasian, dalam arti sebagai bukti 

kenyataan dan kehadiran (realitas dan eksitensinya) bagi penelitian ilmiah; 

 Harus memiliki  potensi sebagai suatu monumen atau bakal jadi  monumen 

dalam sejarah alam dan budaya. 

b. Pertimbangan skala prioritas, yaitu penilaian untuk benda-benda yang bersifat 

masterpiece, unik, hampir punah, dan langka dalam pengertian: 

 Benda masterpiece adalah benda yang terbaik mutunya; 

 Benda unik adalah benda-benda yang memiliki ciri khas tertentu bila 

dibandingkan dengan benda-benda yang sejenis lainnya. 

 Benda yang hampir punah adalah benda yang sulit ditemukan karena 

dalam jangka waktu terlalu lama tidak dibuat lagi. 

 Benda yang langka adalah benda yang sulit ditemukan karena sudah 

tidak dibuat lagi atau karena hasil perbuatannya (produksinya) hanya 

sedikit. 

 

Menyimak persyaratan dan skala prioritas koleksi museum di atas, 

minimal terdapat 324  koleksi yang masuk dalam katagori di atas dan untuk 

koleksi masterpiecenya adalah koleksi mata panah, patung terakota dan arca 

nisan. Khusus untuk persyaratan koleksi, semua koleksi museum Istana Balla 

Lompoa Bantaeng memiliki nilai sejarah dan nilai ilmiah hanya saja besarannya 

kurang berimbang. Koleksi yang ada sekarang masih lebih banyak menonjolkan 
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nilai sejarah sementara nilai ilmiah belum kuat. Dapat dicontohkan misalnya 

koleksi benda-benda sejarah seperti keramik, wadah perunggu, atau naskah 

sejarah yang hanya menyiratkan nuansa sejarah yang sangat kuat sementara nilai 

ilmiah hanya terbatas pada pengkajian ilmu sejarah dan arkeologi, belum 

merepresentasi ilmu pengetahuan secara umum. Koleksi yang mengandung nilai 

ilmiah tinggi indikatornya adalah merepresentasi banyak ilmu sehingga 

pengembangannya pada kajian ilmu pengetahuan di masa mendatang semakin 

besar. Dengan demikian, fungsi dan peranan ganda museum sebagai lembaga 

ilmiah dapat berjalan. 

Indikator lain yang menunjukkan koleksi Museum Istana Balla Lompoa 

Bantaeng sangat menonjolkan nilai sejarah adalah koleksi tersebut lebih banyak 

diadakan dengan cara hibah atau sumbangan, bukan koleksi yang dihasilkan dari 

suatu riset yang ketat. Kecenderungan museum yang memiliki visi masa depan 

adalah koleksi-koleksinya dihasilkan dari penelitian ilmiah. Jika dipersentasikan, 

Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng belum termasuk dalam katagori museum 

bervisi masa depan.  

Meskipun demikian, uraian teoritis di atas tidak menjadi halangan untuk 

pembentukan suatu museum. Pada kenyataannya, Museum Istana Balla Lompoa 

Bantaeng sekarang sudah dalam tahap pembentukan. Penguatannya pada visi 

masa depan dapat dilakukan bersamaan dengan perjalanannya sejak awal 

pembukaan.  

Menuju pada kemajuan museum Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng 

di masa mendatang, kerjasama dengan lembaga riset dan universitas harus 
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dikuatkan. Langkah ini tentunya berkorelasi kuat pendanaan dan dukungan 

sumberdaya manusia yang berkualitas. Inilah tantangan Museum Istana Balla 

Lompoa Bantaeng sekarang.    

Selain kriteria, skala prioritas koleksi juga perlu. Koleksi Museum Istana 

Balla Lompoa Bantaeng sekarang belum banyak yang merupakan koleksi 

masterpiece, unik dan langka. Hal ini membuktikan koleksi Museum Istana Balla 

Lompoa Bantaeng belum merepresentasi Bantaeng dalam aspek sejarah dan 

ilmiah, karena jika memperhatikan sejarah Bantaeng yang begitu panjang, 

tentunya banyak koleksi unik, masterpiece dan langka yang akan dihadirkan. 

Meskipun kondisinya demikian, itu hanya menggambarkan kurangnya waktu dan 

tenaga untuk mengumpulkan koleksi, bukan alasan untuk mengatakan Museum 

Istana Balla Lompoa Bantaeng belum saatnya dimulai. Menurut penulis, 

meskipun terdapat beberapa kekurangan pada koleksi, apa yang digagas dan 

diupayakan sekarang merupakan kemajuan bagi masyarakat Bantaeng.   

Selain pedoman pengadaan koleksi museum di atas, kebijakan yang 

harus diacu adalah UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya pasal 5, ayat 3 

yang berbunyi Cagar budaya memiliki arti khusus cagar budaya bagi sejarah, ilmu 

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Regulasi ini sebenarnya 

meluaskan pengertian dan potensi besar sebuah museum untuk berkembang. 

Regulasi ini harus dirujuk mengingat sebagian besar koleksi Museum Istana Balla 

Lompoa Bantaeng merupakan cagar budaya. Dengan demikian, arti penting cagar 

budaya (baca koleksi museum) harus pula dipertimbangkan dalam pengeolaan 

museum.  
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4.2.2. Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah analisis yang berusaha mengidentifikasi faktor 

internal dan faktor eksternal untuk  dijadikan dasar dalam membuat strategi dan 

ancangan pengembangan. Faktor internal meliputi kekuatan (strengths) dan 

kelemahan (weaknesses) dan faktor eksternal meliputi peluang (opportunites) dan 

tantangan (threaths). Berikut adalah urutan faktor internal dan eksternal Museum 

Istana Balla Lompoa Bantaeng.   

Kekuatan museum Istana Balla Lompoa Bantaeng adalah : 

1. Bantaeng memiliki budaya yang berbeda dan unik  

2. Satu-satunya tempat  yang menyediakan informasi tentang sejarah dan 

budaya Bantaeng. 

3. Semua koleksi yang dipamerkan merupakan koleksi asli, bukan replika atau 

miniatur. 

4. Bangunan museum merupakan bekas Istana Raja Bantaeng, yang berarti juga 

merupakan salah satu warisan sejarah budaya Bantaeng. 

5. Letak museum di tengah kota Bantaeng, dan posisinya tepat di pinggir jalan 

poros Makassar-Bulukumba. 

6. Mental masyarakat Bantaeng telah terbiasa dengan perubahan karena berada 

di pesisir 

Kelemahan museum Istana Balla Lompoa Bantaeng adalah : 

1. Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Museum Istana Balla Lompoa belum 

profesional dan belum berpengalaman dalam mengelola museum. 
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2. Koleksi yang dimiliki masih lebih dominan bersifat kesejarahan, belum 

merepresentasi informasi ilmu pengetahuan. 

3. Pendanaan yang belum jelas, baik dari segi jumlah maupun donaturnya. 

4. Koleksi yang ada belum merepresentasi sejarah Bantaeng, masyarakat, 

lingkungan, flora dan fauna. 

5. Penelitian ilmiah belum banyak dilakukan sehingga kualitas informasi dari 

koleksi museum masih rendah. 

6. Kurangnya daya dukung produk lokal yang dapat dibeli pengunjung ketika 

museum ini dibuka 

Peluang museum Istana Balla Lompoa Bantaeng adalah : 

1. Bantaeng merupakan daerah transit pada jalur perjalanan darat antara 

Bulukumba–Makassar. 

2. Dalam lima tahun terakhir, Bantaeng mengalami perkembangan pesat dalam 

segala bidang sehingga dapat merangsang perkembangan museum dimasa 

mendatang.   

3. Dinamika sosial budaya masyarakat Bantaeng sangat dinamis sehingga 

menunjang program pembangunan museum. 

4. Standar keamanan Kabupaten Bantaeng cukup stabil sehingga pendatang 

dari luar dapat merasa nyaman 

5. Peluang kerjasama museum dengan lembaga lain sangat terbuka terutama 

dari lembaga penelitian dan universitas. 

6. Kunjungan ke museum sangat menunjang program pendidikan muatan 

lokal.  
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Tantangan museum Istana Balla Lompoa Bantaeng adalah : 

1. Kabupaten tetangga Bantaeng memiliki kegiatan yang menarik, seperti 

misalnya Kabupaten Bulukumba  yang memiliki objek wisata pantai.  

2. Sebagai museum baru, Museum Istana balla Lompoa Bantaeng belum 

diketahui oleh masyarakat luas. 

3. Persepsi dan harapan masyarakat umum Bantaeng dan masyarakat luar 

Bantaeng tentang museum masih rendah. 

Berdasarkan data tentang faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan 

faktor eksternal (tantangan dan peluang), disusun beberapa strategi pengembangan 

sebagai berikut. Untuk memaksimalkan kekuatan (strengths) dan memanfaatkan 

peluang (Opprtunites) (S-O).  

1.  Museum Istana Balla Lompoa sebaiknya menangkap peluang sebagai daerah 

transit dengan mengedepankan keunikan kegiatan penunjang museum seperti 

kuliner lokal yang unik, atau kegiatan bermain bola raga. Dari kegiatan 

penunjang inilah, diharapkan dapat menstimulasi pendatang untuk 

mengunjungi museum.  

2. Strategi kedua adalah meningkatkan kualitas promosi dan marketingnya. 

Maksud strategi ini adalah memanfaatkan industri kerajinan tangan yang khas 

buatan Bantaeng, atau cinderamata khas Bantaeng. Sekali lagi, dengan 

mengedepankan kegiatan penunjang, ketertarikan terhadap museum mulai 

terbangun.  strategi ini bukan berarti mengecilkan nilai penting akademis dari 

Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng. Mengembangkan museum dapat 

dilakukan dengan menggunakan logika pariwisata yang ingin mengetahui suatu 
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objek dari hal yang menarik saja. Logika ini berbeda dengan logika  akademis 

yang ingin memperoleh pemahaman yang terverifikasi secara ilmiah dari 

Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng. Walaupun dua logika ini bertolak 

belakang, kajian akademis tetap menjadi acuan dasar untuk menemukan “ikon” 

dari Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng. 

3. Meningkatkan promosi dan marketing Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng 

sebagai objek wisata kunjungan.  

Strategi meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan memanfaatkan 

peluang (opportunites) (W-O). Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng 

meminimalkan kelemahan kualitas sumber daya manusianya dalam menangkap 

peluang wisata pelajar ke museum. Paket  muatan lokal dari sekolah harus 

dimanfaatkan dimana pengembangan ini tidak menuntut kualitas sumber daya 

manusia yang sangat tinggi. Kreativitas mengembangkan paket wisata pelajar 

disertai kegiatan penunjang seperti lomba merekonstruksi tembikar sebagai 

contoh, merupakan salah satu langkah efektif.  

 Strategi yang diterapkan dalam penggunaan kekuatan (strenghts) untuk 

mengatasi ancaman (threaths) (S-T) adalah: 

1.  Kampanye peningkatan kesadaran akan pelestarian warisan budaya dan 

sentralnya peranan museum dalam hal ini.  

2.  Mempromosikan Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng sebagai bagian yang 

tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat sekarang. Langkah ini 

cukup efektif mengingat dominannya koleksi Museum Istana Balla Lompoa 

Bantaeng yang menggambarkan nuansa sejarah. 
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Strategi terakhir adalah meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan 

menghindari ancaman (threaths) (W-T) dengan cara membuat program-program 

yang berhubungan dengan peningkatan kecintaan berkunjung ke museum. Jika 

program ini berhasil dengan baik, kelemahan tentang kualitas sumber daya 

manusia dan kualitas koleksi museum dapat ditutupi karena bergesernya pola pikir 

masyarakat yang kurang peduli museum menjadi pemerhati. Jika masyarakat ikut 

merasa  memiliki Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng, maka masyarakat akan 

terlibat dalam upaya-upaya museum dalam mengembangkan koleksinya.  

 

4.3 Manajemen Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng 

4.3.1  Manajemen Sumber Daya Manusia 

Untuk menjalankan  sebuah museum maka perlu adanya wadah organisasi yang 

mengelola museum tersebut. Ketersediaan sumberdaya manusia yang sesuai dan 

terampil diperlukan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam 

operasionaliasi museum. Disamping itu pengorganisasian sumber daya manusia 

dapat dilakukan dengan membentuk struktur organisasi. Struktur ini akan 

membagi tugas pokok dari masing-masing  bagian dalam pelaksanaan tugasnya. 

Secara sederhana struktur organisasi dalam  museum dapat dijabarkan sebagai 

berikut. Penulis menawarkan sebuah konsep struktur organisasi dalam 

pengelolaan Museum Istana Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng  
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Bagan 2 Struktur organisasi Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng 

Sumber: Penulis 

 

Masing-masing unit kerja dalam Struktur organisasi Museum Istana 

Balla Lompoa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

1 Museum Istana Balla Lompoa secara struktur  berada di bawah naungan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata sehingga dalam ha ini pihak Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng merupakan pihak penyelenggara 

museum. 

2 Kepala Museum merupakan seorang pengelola yang memiliki tanggungjawab 

yang besar. Selain  menentukan kebijakan organisasi di dalam museum, 

kepala museum juga merupakan motor penggerak pelaksanaan kegiatan yang 

ada di dalam museum. Kepala museum juga bertanggungjawab atas 

keberhasilan kegitan yang dilaksanakan sub bagian tata usaha dan kelompok-

kelompok tenaga fungsional yang dibawahinya. Kepala Museum 

bertanggungjawab terhadap pengelolaan museum. 

Kepala Museum 

Sub Bagian 

Tata Usaha 

Ta 

KASIE 

KOLEKSI 

KASIE 

KONSEVASI 

KASIE 

PREPARASI 

KASIE 

EDUKASI 

KASIE 

KEHUMASAN 
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3 Diperlukan unsur administrasi yang menangani kegiatan yang berkaitan 

dengan tata usaha, seperti: kepegawaian, keuangan, perkantoran, urusan dan 

rumah tangga. 

4 Bagian koleksi (kurator), menangani kegiatan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan identifikasi, klasifikasi dan katalogisasi koleksi. Melakukan 

penelitian/pengkajian yang berhubungan dengan kegiatan koleksi dan 

mempersiapkan tulisan ilmiah dan mempersiapkan bahan dalam pembuatan 

label. 

5 Bagian konservasi (Konservator), menangani kagiatan yang berhubungan 

dengan perawatan koleksi yang bersifat preventif dan kuratif. 

6 Bagian preparasi (preparator), menangai kegiatan yang berhubungan dengan 

pelaksanaan restorasi koleksi, reproduksi dan penataan pameran. 

7 Bagian edukasi, menangani kegiatan yang berhubungan dengan bimbingan 

edukatif, kultural, penerbitan ilmiah, penanganan audio visual. 

8 Bagian  kehumasan, menangani dan  mendukung kegiatan kehumasan. 

Sumber daya manusia merupakan komponen utama dalam 

menyelenggarakan dan mewujukan visi dan misi museum. Pengembangan sumber 

daya manusia pada setiap museum sangat diperlukan guna meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan para pegawai yang bekerja agar lebih memiliki 

pemahaman  yang sama tentang konsep, metode dan teknik dalam penyelenggraan 

sebuah museum.  
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SDM 

Museum 

Kualifikasi Pendididkan 

Pendidikan Formal Pendidikan dan Pelatihan 

Minimal  Ideal Minimal  Ideal 

Kepala 

Museum 

Sarjana 

Pertanian, 

Arkeologi, 

Antropologi, 

Sejarah. 

S2 / S3 

Museologi 

1. tipe dasar 

permuseuman 

2. manajerial 

dasar 

1. tipe  khusus ilmu 

permuseuman 

2. tipe kejuruan 

ilmu 

permuseuman 

3. manajerial dasar 

dan lanjutan 

Administrasi SMA – D3 S1 bidang 

administrasi 

Manajerial 

tingkat dasar 

1. tipe dasar 

permuseuman 

2. manajerial dasar 

Koleksi D3- S1 

bidang Biologi, 

Sosek 

Pertanian 

S1 bidang 

sejarah, 

arkeologi, 

antropologi. 

 

 

Tipe dasar Ilmu 

Permuseuman 

1. tipe dasar Ilmu 

Permuseuman 

2. tipe kejuruan 

ilmu 

permuseuman 

bidang koleksi 

Konservasi  Sekolah 

Lanjutan Atas 

bidang IPA 

Sarjana fisika, 

Kimia dan 

Biologi 

 

 1. tipe dasar Ilmu 

Permuseuman 

2. tipe khusus ilmu 

permuseuman 

3. tipe kejuruan 

ilmu 

permuseuman 

bidang 

konservasi 

Bimbingan 

dan 

Publikasi 

 

 D3 atau SI 

bidang 

komunikasi 

atau 

pendidikan 

keilmuan yang 

sesuai dengan 

jenis museum 

Tipe dasar Ilmu 

Permuseuman 

1. tipe dasar ilmu 

permuseuman 

2. Tipe khusus 

ilmu 

permuseuman 

3. Tipe kejuruan 

ilmu 

permuseuman 

bidang 

bimbingan 

edukasi 

 

Tata 

Pameran 

(preparasi) 

 

 

 

 

 

 

 

Sekolah 

Kejuruan 

bidang Grafis 

Atas bidang 

IPA 

Sarjana Seni, 

Disain Interior 

Tipe dasar Ilmu 

Permuseuman 

1. tipe dasar Ilmu 

permuseuman 

2. tipe khusus 

ilmu 

permuseuman. 

3. Tipe kejuruan 

ilmu 

permuseuman 

bidang 

preparasi dan 

tata pamer 
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Perpustakaan Sekolah 

Kejuruan 

bidang 

Adminsitarasi 

 

 

 

 

 

Sarjana 

Perpustakaan 

Tipe dasar Ilmu 

Permuseuman 

1. tipe dasar ilmu 

permuseuman 

2. Ilmu 

perpusatakaan 

tingkat dasar 

Ilmu 

perpustakaan 

tingkat lanjut 

Tabel 1  Kualifikasi Pendidikan SDM Museum 

(Sumber: Anonim, 2010, 29-30) 

 

4.3.2 Manajemen  Pengelolaan Koleksi 

  Pengelolaan koleksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara 

berurutan dan menyangkut berbagai macam aspek kegiatan, dimulai dari 

pengadaan koleksi, registerasi, perawatan, penelitian sampai koleksi tersebut 

disajikan di ruang pamer atau disimpan pada ruang penyimpanan koleksi 

(storage).  Pengelolaan koleksi di museum merupakan tugas dari seksi teknis yang 

dimulai dari pengadaan koleksi sampaI penyajian koleksi. 

 

4.3.2.1. Pengadaan Koleksi 

Pengadaan koleksi di Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng   

merupakan suatu kegiatan pengumpulan (collecting) berbagai benda yang akan 

dijadikan koleksi museum, baik berupa benda asli (realia) ataupun tidak asli 

(replika). Pengadaan koleksi dapat dilakukan dengan cara, misalnya hibah (hadiah 

atau sumbangan), Titipan,  Pinjaman, Tukar menukar dengan museum lain, Hasil 

temuan (dari hasil survei, ekskavasi, atau sitaan), dan Imbalan jasa (pembelian 

dari hasil penemuan atau warisan).  
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Pengadaan koleksi di Museum Istana Sebelum dilakukan pengadaan 

koleksi, objek yang akan dijadikan koleksi museum terlebih dahulu diseleksi dan 

diproses melalui suatu sistem penilaian, kaidah/aturan, tertentu, yang semuanya 

dituangkan dalam kebijaksanaan pengadaan koleksi. Pengadaan koleksi museum 

dilaksanakan dengan tujuan untuk melengkapi koleksi, tata pameran tetap, tata 

pameran temporer (pameran khusus dan pameran keliling), penyelamatan suatu 

benda yang memiliki potensi koleksi atau sesuai dengan kebutuhan pemilikan 

koleksi di museum.  

Proses pengadaan koleksi tersebut sebaiknya menyebutkan secara jelas 

cara dan dokumentasi yang harus dibuat, serta tempat dokumentasi itu disimpan. 

Kurator yang memegang peranan penting dalam kegiatan pengadaan koleksi 

bekerja sama dengan registrer. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kegiatan 

pengadaan koleksi, antara lain: Direncanakan dan dilakukan secara baik dan 

benar, objek harus konsisten dengan koleksi yang menjadi tujuan (visi dan misi) 

museum;  Sesuai dengan kebutuhan pemilikan koleksi di museum, dilaksanakan 

dengan tujuan untuk melengkapi koleksi, tata pameran tetap atau temporer. 

Sebuah perencanaan pameran dapat menjadi salah satu sasaran dalam melakukan 

kegiatan pengadaan koleksi; Peraturan yang menyangkut kebijaksanaan 

pengadaan koleksi, dan juga menyangkut kelanjutannya: penempatan, 

pengamanan, perlindungan dan penyediaan tempat. Penyelamatan suatu benda, 

sebagai contoh suatu objek yang langka kemungkinan akan hilang jika pengelola 

museum tidak segera menjadikannya sebagai koleksi museum;  Bila ada 

penawaran objek untuk dijual harus dapat dibandingkan dengan objek yang 
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diperoleh dari hibah atau warisan; Objek harus sesuai dengan kemampuan 

museum dalam melakukan perawatan;  Objek dapat digunakan sebagai koleksi 

pada masa yang akan datang.  

Dalam menentukan kebijakan pengadaan koleksi perlu 

mempertimbangkan hal-hal berikut:  

A. Prinsip dan persyaratan sebuah benda menjadi koleksi, antara lain:  

• Memiliki nilai sejarah dan nilai ilmiah (termasuk nilai estetika);  

• Dapat diidentifikasikan mengenai bentuk, tipe, gaya, fungsi, makna, asal 

secara historis dan geografis, genus (untuk biologis), atau periodenya (dalam 

geologi, khususnya untuk benda alam); 

• Harus dapat dijadikan dokumen, dalam arti sebagai bukti kenyataan dan 

eksistensinya bagi penelitian ilmiah  

B. Pertimbangan skala prioritas, yaitu penilaian untuk benda-benda yang bersifat:  

• Masterpiece, merupakan benda yang terbaik mutunya  

• Unik, merupakan benda-benda yang memiliki ciri khas tertentu bila 

dibandingkan dengan benda-benda yang sejenis 

• Hampir punah, merupakan benda yang sulit ditemukan karena dalam jangka 

waktu yang sudah terlalu lama tidak dibuat lagi  

• Langka, merupakan benda-benda yang sulit ditemukan karena tidak dibuat 

lagi atau karena jumlah hasil pembuatannya hanya sedikit. 
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4.3.2.2. Inventarisasi dan Registrasi Koleksi  

Registrasi dan inventarisasi koleksi adalah suatu kegiatan pencatatan 

mengenai keadaan koleksi (keluar masuknya koleksi) serta pendeskripsian 

koleksi, baik secara verbal (tertulis) maupun piktorial (foto, gambar) yang 

diuraikan secara singkat dan jelas.  

Untuk memudahkan pengelolaan administrasi koleksi serta pencarian 

data, maka format registrasi koleksi, inventarisasi koleksi, dan kartu katalog, 

selain dibuat secara konvensional (dengan buku/kertas) perlu juga dibuat ke dalam 

bentuk data base di dalam komputer. Database koleksi dapat berisikan file-file 

data yang berhubungan dengan nomor registrasi, buku induk registrasi, kartu 

registrasi, label registrasi, kartu katalog, kartu simpan atau kontrol, nomor 

inventaris dan kartus inventaris. 

Dalam  pengelolaan koleksi juga diperlukan kegiatan inventarisasi 

koleksi yang juga biasa disebut dengan penataan dokumentasi koleksi. 

Pelaksanaan pendokumentasian koleksi merupakan perwujudan dari keterangan 

tertulis yang dituangkan dalam buku inventaris dan registrasi dengan harapan 

koleksi dapat diketahui berdasarkan jenis dan klasifikasinya sehingga dapat lebih 

mempermudah pemahaman terhadap sebuah koleksi. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk melengkapi data perihal latar belakang sebuah koleksi dan mencatatnya ke 

dalam Buku Induk Registrasi, Buku Induk Inventaris dan Buku Jenis Koleksi.  
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1. Registrasi Koleksi 

Registrasi merupakan kegiatan pencatatan suatu benda ke dalam buku 

induk registrasi, setelah benda tersebut  ditentukan secara resmi menjadi koleksi 

museum. Pencatatan dilakukan pula terhadap dokumen-dokumen yang terkait 

dengan koleksi tersebut, seperti berita acara, surat wasiat, dan lain sebagainya. 

Hasil pencatatan ini sangat diperlukan untuk penelitian koleksi lebih lanjut, karena 

merupakan sumber informasi awal dari koleksi tersebut. 

Kegiatan pencatatan koleksi ini harus dilakukan secara rapi/teratur dan 

kontinyu (berkelanjutan), yaitu tidak hanya dalam buku registrasi tapi juga 

kedalam kartu registrasi. Selanjutnya harus dibuat kartu label yang akan 

disertakan pada setiap koleksi museum (biasanya diikatkan dengan benang) 

 

Halaman Depan                                           Halaman Belakang 

KARTU REGISTRASI KOLEKSI 

No Registrasi              : 

No Inventarisasi          : 

Nama Koleksi             : 

Tempat Pembuatan     : 

Tempat Perolehan       : 

Cara Perolehan            : 

Ukuran                         : 

Tgl/Tahun Masuk        : 

Keterangan                  : 

Harga                           : 
 

Gambar 3 

Kartu Registrasi Koleksi 

(Sumber: Anonim, 2010:155) 

 

 

 

 

 

 

Uraian singkat 

Foto koleksi 
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2. Inventarisasi Koleksi 

 Inventaris koleksi adalah suatu kegiatan pencatatan benda-benda yang 

dijadikan koleksi museum ke dalam buku inventaris koleksi. Data yang berasal 

dari buku registrasi koleksi sebagian besar dipindahkan ke dalam buku inventaris 

koleksi. Penulisan data pada buku inventaris koleksi dapat lebih rinci sesuai 

dengan hasil penelitian awal. Selain dicatat dalam buku inventaris museum, setiap 

koleksi juga harus dibuatkan kartu inventaris. 

Jenis Koleksi  :             Nomor Inventaris : 

Sub Koleksi    :             Nomor Registrasi : 

                                      No. Reg. Foto      : 
1. Nama Koleksi  : 

2. Uraian              :    
a. Bagian         : 

b. Bentuk        : 

c. Bahan            : 

d. Teknik           : 

e. Warna            : 

f. Dekorasi         : 

g. Ornament        : 

h. Tanda-tanda    : 

i. Asesori            : 

j. Fungsi             : 

k. Symbol            : 

l. Arti                  : 

m. Gaya                : 

n. Kelenngkapan  : 

Foto koleksi 

 

 

3. Ukuran 

4. Tempat asal pembuatan 

5. Tgl pembuatan 

6. Cara perolehan 

7. Tgl masuk 

8. Kondisi benda 

9. Tempat penyimpanan 

10. Dicatat oleh 

11. Tanggal pencatatan 

12. Sumber acuan : 

a. literature 

b. nara 

sumber 

13. Keterangan lain 

 

 

             Gambar 4 

Kartu inventaris Koleksi 

(Sumber: Anonim, 2010:155) 

 

  Registrasi maupun inventaris Museum Istana balla Lompoa, adalah 

suatu kegiatan yang pelaksanaannya mempunyai beberapa kesamaan dalam tahap-

tahap pengerjaannya. Kegiatan tersebut antara lain: 
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1) Penomoran 

Tujuan pemberian nomor registrasi maupun inventarisasi adalah untuk 

mengamankan dan mempermudah dalam pengelolaan koleksi (Anonim, 2010:37). 

Pemberian nomor registrasi maupun inventarisasi memerlukan kecermatan dan 

kemampuan tersendiri yang harus dilakukan secara berkesinambungan. Oleh 

karena itu diperlukan sebuah sistem penomoran yang paling mudah dan sesuai 

dengan kebutuhan bidang tugasnya. 

2) Klasifikasi 

Klasifikasi koleksi adalah penggolongan koleksi berdasarkan kriteria 

tertentu, yaitu menurut disiplin ilmu, sub disiplin ilmu, atau yang bersifat 

konvensi (kesepakatan yang tidak tertulis). Kriteria lain yang dapat digunakan 

untuk klasifikasi koleksi adalah berdasarkan jenis, bahan, asal daerah dan 

kronologi. Tujuan klasifikasi koleksi adalah untuk menciptakan keseragaman dan 

kelancaran dalam pengelolaan koleksi, sehingga pemanfaatan koleksi dapat 

dilakukan secara optimal untuk kepentingan pendidikan dan rekreasi (Anonim, 

2010:38).  

3)  Katalogisasi 

Katalogisasi ialah suatu kegiatan merekam, baik secara verbal maupun 

secara visual, serta menguraikan identifikasi koleksi pada lembaran kerja yang 

mempunyai format tertentu (anonim, 2010:38). Katalogisasi bertujuan untuk 

menghasilkan kartu katalog koleksi yang berisi bahan informasi tentang koleksi d 

an latar belakangnya secara lengkap dapat dijadikan bahan penelitian dan bahan 

publikasi 
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MUSEUM ISTANA BALLA LOMPOA  

KABUPATEN BANTAENG 
Nama benda                : 

Bahan                          : 

Asal Ditemukan           : 

Tempat Pembuatan      : 

Cara Didapat               : 

Tahun / Abad / Masa   : 

Deskripsi Benda          : 

 

 

                                            

 
 
  Keterangan                    : 
 

                  

Tempat Simpan : 

No. Inv    :________ 

No. Reg   :________ 

No. Foto  :________ 

No. Slide :________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 

             Kartu Katalog Museum Istana Balla Lompoa 

(Sumber: Anonim, 2010:158) 

 

4) Pengukuran Koleksi 

Pengukuran koleksi di Museum perlu dilakukan pada saat benda akan 

dijadikan koleksi maupun setelah benda menjadi koleksi museum. Pengukuran 

dilakukan oleh petugas museum yang bertugas sebagai tim survai dan tim 

pengadaan koleksi. Peralatan yang digunakan antara lain berupa rol meter, 

penggaris dan switmat, baik yan besar maupun yang kecil. Khusus untuk koleksi 

bergerak, bila mungkin dilakukan penimbangan untuk mengetahui beratnya dan 

untuk koleksi tertentu (seperti emas) perlu juga diketahui kadarnya. 

 

5)  Pemotretan Koleksi 

Pemotretan koleksi dilakukan sebaiknya mulai dari saat pengadaan 

koleksi dan pengelolaan koleksi, bahkan pada setiap koleksi yang akan dan sudah 

dikonservasi atau direstorasi. Pemotretan yang akan digunakan sebagai dokumen, 

terbitan atau buku-buku yang bersifat ilmiah, maka perlu disertakan skala meter, 
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agar dapat diketahui perkiraan besar sesungguhnya koleksi yang dipotret tersebut. 

Selain itu, foto-foto tanpa skala meter dapat digunakan untuk terbitan buku-buku 

yang bersifat populer. Pemakaian skala meter dapat diganti (bila skala meter tidak 

ada) dengan benda lain, dengan syarat berwarna gelap, tidak menutupi obyek, dan 

dikenal luas oleh umum, baik bentuk dan ukurannya (seperti balllpoint, korek api, 

dan benda yang mudah diketahui ukurannya). Khusus untuk memotret benda-

benda yang kecil, seperti manik-manik digunakan latar belakang (backgraund) 

dan skalamilimeter blok. 

 

 

   Foto 41 : cara pemotretan koleksi menggunakan skala dan background 

   (Sumber: Dokumentasi Kantor BPCB Makassar, 2013)  

 

6)   Berita acara 

Berita acara adalah sebuah keterangan resmi tentang status atau 

keberadaan sebuah koleksi yang ditandatangani oleh dua belah pihak beserta 

saksi, serta diketahui oleh penanggung jawab koleksi tersebut. Hal ini dibuat dapat 

dilakukan dengan pihak luar atau antar penanggung jawab pengelola koleksi di 

museum. Dalam alur masuknya benda koleksi ke museum, berita acara dibuat dari 
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tim pengadaan koleksi ke bagian koleksi, kemudian dari bagian koleksi ke bagian 

preparasi untuk disajikan maupun disimpan dalam storage. 

 

4.3.2.3. Perawatan Koleksi (Konservasi) 

Perawatan koleksi museum adalah upaya untuk menghambat proses 

kerusakan atau pelapukan koleksi dan menjaga agar tetap berada pada kondisi 

yang baik, sesuai dengan aslinya (Anonim, 2010:39-40). Oleh karena itu, dalam 

perawatan koleksi museum perlu dilakukan beberapa tindakan agar dapat 

mengatasi berbagai permasalahan tersebut sehingga tidak muncul lagi dikemudian 

hari.  

Upaya pemeliharaan koleksi museum memerlukan perawatan 

menyeluruh karena semua koleksi mengalami proses degradasi (penurunan 

kualitas), yaitu kerusakan yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor 

internal (dari dalam) adalah penyebab kerusakan koleksi yang berasal dari jenis dan 

kualitas bahannya, sedangkan faktor eksternal (dari luar) adalah kerusakan yang 

disebabkan oleh lingkungan, berupa temperatur, kelembaban, cahaya, 

lingkungan(debu, polusi, jamur, serangga dan kapilarisasi air tanah), serta 

manusia (berupa kesalahan penanganan dan pengunjung). 

Jenis Tindakan Perawatan 

Menurut jenis tindakannya, perawatan koleksi Museum Istana Balla 

Lompoa, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1. Tindakan preventif (pencegahan) merupakan tindakan untuk mengontrol 

penyebab kerusakan potensial terhadap koleksi museum. Pada konservasi 
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preventif ini tindakan yang dilakukan adalah denngan mengintergrasi koleksi 

dengan lingkungan dimana koleksi berada dalam satu kesatuan dengan 

llingkungannya, yaitu lingkungan makro (gedung museum dan ruangan) dan 

lingkungan mikro (lemari koleksi dan vitrin). 

Disamping itu lokasi penempatan koleksi juga merupakan pertimbangan 

dalam melakukan kegiatan preventif. Koleksi yang ada di Museum Istana Balla 

Lompoa berada di: 

a. Ruang Pamer 

Koleksi yang dipamerkan di Museum Istana Balla Lompoa rencananya berada 

di dalam (indoor) , untuk koleksi di dalam ruangan biasanya detempatkan di 

dalam dan di luar vitrin. 

b. Ruang simpan (Storage) 

Koleksi di ruang penyimpanan (storage) Museum Istana Balla Lompoa berada 

di dalam ruangan tertutup, diletakkan di dalam rak-rak dan tidak diletakkan di 

lantai. 

c. Ruang Transit   

Koleksi di ruang transit adalah koleksi yang persiapkan untuk dipindahkan. 

Transit dapat berupa pindah lokal ( dari satu ruangan ke ruangan lain yang 

bersifat sementara), dipinjam oleh museum lain untuk dipamerkan misalnya, 

antar daerah provinsi, kabupaten, kota, dan antar negara melalui transportasi 

darat, laut, dan udara. Keadaan transit ini termasuk juga pada pengadaan 

koleksi baru. 
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Tahap kegiatan preventif di Museum Istana Balla Lompoa meliputi:  

1. Pencegahan faktor kerusakan 

Setiap penyebab kerusakan berpotensi untuk merusak koleksi di Museum 

Istana Balla Lompoa, sehingga sumber dan peransang daya tariknya harus 

dicegah sedini mungkin.  

2. Pengendalian faktor kerusakan 

Pengendalian faktor kerusakan adalah merupakan tahap yang paling praktis 

untuk melakukan kontrol. Jika penyebab kerusakan tidak dapat dihindari, maka 

langkah selanjutnya adalah melakukan pencegahan agar tidak menyerang 

keseluruh bagian koleksi, atau mengisolasi koleksi.  

3. Penelitian penyebab kerusakan 

Jika suatu agensia/penyebab kerusakan tidak dapat lagi dihindari atau dicegah, 

maka langkah selanjutnya adalah melakukan deteksi kehadiran penyebab 

kerusakan atau mendeteksi lingkungan di sekitar koleksi, baik secara langsung 

ataupun efeknya. Perlu dilakukan pemeriksaan yang berkelanjutan untuk 

mendeteksi kerusakan sejak dini. Frekuensi pemeriksaan bergantung pada 

tingkat dan resiko penyebab kerusakan.  

4. Penanganan penyebab kerusakan 

Jika setelah dideteksi ditemukan penyebab kerusakan, maka harus secepat 

mungkin direspon. Respon respon tersebut tergantung pada tingkatan 

resikonya. Apabila karena api, maka responnya harus dalam hitungan menit. 

Kegiatan respon dilakukan sampai penyebab kerusakan berhasil dihilangkan. 
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Apabila tindakan preventif sudah dilakukan terhadap suatu koleksi, namun 

untuk pemulihannya memerlukan perlakuan pembersihan, konsolidasi, 

perbaikan, dan perlindungan.  

  Ada 10 (sepuluh) agen perusak koleksi dimana koleksi berada, yaitu: 

1. Gaya fisik  

Gaya fisik yang dapat menimbulkan kerusakan pada koleksi yang dapat 

menimbulkan kerusakan pada koleksi museum antara lain ketika terjadi 

guncangan, getaran, dan gesekan pada koleksi. Disamping itu adanya tekanan 

pada koleksi dalam jangka panjang (misalnya pada saat koleksi dipajang) dapat 

menyebabkan perubahan bentuk. Peristiwa tak terduga seperti gempa bumi, 

lantai pada bangunan yang roboh, atau posisi yang salah dalam memegang 

koleksi yang mengakibatkan koleksi jatuh 

  Gaya fisik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

 Gaya statis (tekanan), adalah gaya tekan beban yang tidak bergerak dari benda 

yang ada diatasnya. Sebagai akibatnya, benda yang terkena gaya statis dapat 

mengalami perubahan, misalnya bengkok atau melengkung atau bahkan dalam 

kondisi ekstrim dapat mengalami patah. 

 Gaya dinamis (bergerak), adalah gaya yang disebabkan oleh gerakan. Gerakan 

gaya tersebut bisa secara vertikal, horizontal atau bahkan secara tangensial. 

Tangensial tersebut bisa terjadi, misalnya saat terjadi gempa atau banjir. Untuk 

gaya jenis ini pada umumnya sulit dihindari. 
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2. Kriminalitas  

Kerusakan pada koleksi dapat pula terjadi akibat tindakan kriminal seperti 

pencurian dan vandalism antara lain, koleksi patah, retak, akumulasi cat/tinta, 

lemak dari tangan pengunjung.  

3. Api 

Api yang menyebabkan terjadinya kebakaran dapat terjadi karena adanya 

hubungan arus pendek, rokok atau loncatan bahan kimia yang eksplosif. 

Kebakaran mengakibatkan noda hitam pada koleksi, akumulasi asap dan yang 

terparah adalah hilangnya koleksi akibat kebakaran. 

4. Air 

Kapilarisasi air tanah sangat berbahaya, terutama jika lokasi museum berada di 

daerah yang tidak jauh dari pantai. Air yang naik naik ke atas melalui dinding 

museum (rising damp) akan menimbulkan kelembaban yang tinggi pada 

ruangan tempat tempat koleksi disimpan. Banjir, pipa bojor, dan atap bocor 

mengakibatkan ruangan lembab sehingga menyebabkan kerusakan pada 

koleksi, misalnya: deposit kotoran pada material yang berpori, timbulnya noda 

pada permukaan koleksi sehingga mengaburkan warna asli, koleksi berbahan 

dasar organik dapat mengembang dari bentuk aslinya (karena telah 

mengandungair), mempercepat korosi pada logam. 

5. Hama dan penyakit  

Serangga, jamur, hewan pengerat merupakan faktor penyebab kerusakan pada 

koleksi. Umumnya yang terserang oleh hama adalah koleksi berbahan dasar 

organik seperti tekstil dan koleksi kayu karena koleksi ini merupakan sumber 
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makanannya dan dapat menimbulkan noda serta kotoran pada permukaan 

koleksi. 

 Serangga dan hewan pengerat masuk ke museum melalui: 

a. Jendela, pintu atau lubang lain yang terdapat di sekitar museum 

b. Bunga-bunga segar yang dibawa ke dalam museum 

c. Koleksi yang baru dibeli atau dipinjam oleh pihak lain. 

d. Makanan yang dibawa oleh pengunjung museum. 

6. Kontaminan 

Kontaminan penyebab kerusakan antara lain polutan dan debu. Polusi udara 

dapat menyebabkan korosi hijau pada koleksi yang mengandung tembaga 

(copper alloy) dan noda hitam (tamis) pada koleksi perak. Polusi tersebut 

dikarenakan adanya polutan seperti:  

a. Polusi di dalam dan di luar ruangan museum (berupa gas) 

b. Asam-asam organik dari kayu vitrin 

c. Pelarut kimia yang dipakai dalam melakukan konsevasi koleksi 

d. Degradasi material koleksi itu sendiri. 

Kontaminasi/debu dapat menimbulkan keruasakan akibat adanya reaksi kimia 

antara material dengan debu. Debu di museum dapat berasal dari udara, 

pengunjung dan kebersihan ruangan yang tidak terjaga. 

7. Radiasi cahaya 

Radiasi dari gelombang yang akan menyebabkan pudarnya warna koleksi, 

yaitu akibat dari sinar ulta violet (UV), cahaya tampak dan radiasi infra merah. 
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Sedangkan radiasi sinar gamma akan mendegradasi material koleksi. 

Ketahanan koleksi terhadap cahaya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu 

koleksi yang tidak sensitif, sensitif, dan sangat sensitif. Koleksi yang tidak 

sensitif terhadap cahaya adalah batu, koleksi yang sensitif adalah kayu, dan 

koleksi yang sangat sensitif adalah lukisan dan tekstil.  

Faktor-faktor penyebab kerusakan karena cahaya, yaitu: 

a. Adanya sejumlah sinar ultraviolet dalam sumber cahaya dengan sejumlah 

microwatt per lumen. Nilai ini tergantung dari sejumlah cahaya yang 

digunakan. Nilai UV tertinggi berasal dari cahaya matahari (daylight). 

Rekomendasi internasional untuk koleksi yang sensitif terhadap sinar (nilai 

UV dijaga agar tetap dibawah 75 mikrowatt) 

b. Intensitas iluminasi cahaya (mengenai terang tidaknya cahaya), 

dinyatakan dalam lux (lumen/cm). Semakin tinggi intensitas cahaya 

maka nilai lux akan semakin tinggi. 

c. Lamanya waktu pencahayaan yang bersifat kumulatif pada koleksi, 

akan mempercepat terjadinya kerusakan. Semakin sering koleksi 

terkena cahaya, berarti semakin banyak intensitas cahaya yang 

mengenai koleksi, hal ini menyebabkan koleksi semakin cepat rusak.  

8. Temperatur yang tidak sesuai 

Tempertur yang terlalu tinggi maka memicu kerusakan kimia pada material 

sedangkan temperatur yang rendah akan menyebabkan tekanan pada struktur 

materialnya, sementara temperature yang fluktuatif akan menyebabkan bahan 

koleksi menjadi retak dan pecah.  
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9. Kelembaban relatif (RH) yang tidak sesuai 

Kelembaban relatif (RH) adalah banyaknya persentase kandungan air di udara 

yang dapat dicapai, dibandingkan dengan nilai mutlaknya (kelembaban 

obsolut). Kondisi koleksi di museum sangat dipengaruhi oleh kelembaban 

relatif sekitar. Niali RH yang rendah dapat menyebabkan koleksi 

menjadikering dan retak, sedangkan RH yang tinggi akan memungkinkan 

untuk tumbuh dan berkembangnya jamur. 

Material organik rentan terhadap kelembaban yang tinggi (lebih dari 60%), 

karena jamur akan berkembang dan menodai koleksi organik pada kondisi 

lingkungan yang sangat lembab, sedangkan bakterinya akan berkembang dan 

meyerang koleksi berbahan dasar organik pada kondisi yang basah. Pada 

kelembaban yang tinggi, kekuatan perekat pada koleksi yang memiliki lem 

akan berkurang. Sebaliknyapada kelembaban yang rendah, material koleksi 

akan menyusut dan kaku.  

10. Disosiasi (Dissociation) 

Kurator dan konservator kadangkala bersikap tidak hati-hati dalam menangani 

koleksi, yang akhirnya justru dapat menimbulkan kerusakan baru, misalnya 

membiarkan koleksi bertumpukan di dalam tempat penyimpanan. Kurangnya 

tenaga dan pengetahuan petugas dalam menangani konservasi koleksi juga 

merupakan salah satu faktor permasalahan museum  

2. Tindakan kuratif (penanggulangan), yaitu upaya dilakukan pada saat koleksi 

telah mengalami kerusakan atau pelapukan (misalnya  pembersihan jamur, dan 

pengolahan bahan insektisida). 
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Pada prinsipnya, jika tidak terdapat permasalahan teknis yang mengancam 

kondisi keterawatan benda, tindakan konservasi hanya dilakukan secara 

sederhana dengan menggunakan cara tradisional, tanpa bahan kimia. 

Penggunaan bahan konservasi hanya dilakukan apabila secara teknis memang 

diperlukan dan tidak ada alternatif lain yang dapat menagatasi permasalahan 

yang dihadapi. 

Sasaran penanganan konservasi tidak hanya terbatas pada bendanya tetapi juga 

pada lingkungannya, termasuk lingkungan mikro dimana benda tersebut 

berada. Selain itu juga menyangkut bangunan tempat pameran atau 

penyimpanan koleksi, sehingga tidak mengancam kondisi keterawatan koleksi. 

Hal lain yang perlu dipahami yaitu perawatan jangka panjang pasca konservasi 

atau secara teknis dikenal tindakan preservasi. 

Berdasarkan dari jenis bahannya konsevasi koleksi Museum Istana Balla 

Lompoa , dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: 

1. Konservasi koleksi anorganik 

a. Batu 

b. Keramik 

c. Logam 

2. Konsevasi koleksi organik   

a. Kayu 

b. Kertas 

c. Tekstil 

d. tulang 
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4.3.2.4. Penyimpanan Koleksi (Storage) 

Setiap museum harus memiliki ruang penyimpanan koleksi (storage) 

yang sifatnya permanen. Demikian pula halnya dengan Museum Istana Balla 

Lompoa, adapun tujuan dari penyimpanan koleksi adalah untuk melindungi 

koleksi dari kerusakan serta mengamankan dari tindakan kejahatan dan bencana. 

Ruang penyimpanan di Museum Istana Balla Lompoa rencananya akan 

ditempatkan  pada bagian belakang gedung tata pameran tetap . 

Menurut  Direktorat Museum (2010:42)  beberapa tahapan yang harus 

dilalui sejak suatu benda diperoleh hingga menjadi koleksi yang disimpan di 

ruang penyimpanan (storage), yaitu: 

 Melakukan pendaftaran sementara oleh registar 

 Memindahkan benda ke ruang penyimpanan sementara  

 Melakukan pembersihan dan jika perlu dilakukan perawatan di laboratorium 

 Melakukan idenfikasi, klasifikasi, dan katalogsasi 

 Selanjutnya ditempatkan di dalam ruang penyimpanan dengan kegiatan sebagai 

berikut: 

a. Memberi kartu simpan dua rangkap pada koleksi, satu untuk administrasi 

dan  satu untuk ditempatkan dalam rak atau lemari penyimpanan, kartu 

simpan berfungsi untuk mempermudah pencarian koleksi yang ditempatkan 

di dalam ruang pamer maupun ruang penyimpanan. 

b. Menempatkan koleksi di dalam kotak khusus atau membuat pembatas agar 

masing-masing koleksi tidak bersentuhan satu sama lain. Khusus koleksi 
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tekstil penyimpanannya tidak boleh dilipat sedangkan untuk pakaian harus 

digantung. 

c. Melakukan pemantauan terhadap kondisi keterawatan koleksi yang 

disimpan. 

d. Membuat berita acara pemindahan yang dicantumkan dalam kartu simpan 

bagi koleksi yang dikeluarkan dari ruang penyimpanan 

 
Foto 42: Storage Museum Geologi 

(Sumber: Dokumentasi Penulis 28 April 2013) 

 

 

4.3.2.5. Penyajian Koleksi 

A. Ruang Pameran 

 

Ruang pameran merupakan salah satu dari bagian dari bangunan pokok 

yang penting untuk penyelenggaraan pameran. Maka dari itu, ruang pameran 

harus diperhatikan pembagian ruangnya sehingga bisa sesuai dengan tujuan 

pameran yang diharapkan. Untuk menentukan ruang pemeran, hal yang perlu 

menjadi pertimbangan utama adalah kenyamanan pengunjung, kebebasan 

bergerak, pengaturan arus lalu lintas pengunjung, serta keamanan koleksi. 

Berkaitan dengan pengunjung, penataan ruang pameran harus dapat memberikan 

kemudahan bergerak untuk mengamati koleksi yang ditampilkan. Hal lainnya  
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yang perlu diperhatikan dalam penentuan ruang  adalah model ruang. Model 

ruang, ketinggian ruang dan unsur-unsur ruangan seperti letak dinding, letak 

pintu, jendela ruang, kolom bangunan dan ketinggian ruang.  

Pada perencanaan museum Istana Ballla Lompoa, ruang yang akan 

digunakan untuk pameran tetap   menggunakan dua ruangan yaitu bangunan induk 

yang terdiri  dua petak bagian depan yaitu ruang tamu dan ruang tengah. 

Bangunan selanjutnya  bangunan tambahan sebelah kanan (Suro). Luas bangunan 

induk  yaitu untuk ukuran lebar 9,7 meter  dan panjang 15,9  meter serta 

ketinggian ruang mencapai 5 meter. Sedangakan luas bangunan tambahan 

samping kanan yaitu untuk ukuran lebar 7,4 meter dan panjang 8 meter, dan 

ketinggian ruang 3,72 meter. Dinilai  cukup memadai untuk  digunakan sebagai 

ruang pameran tetap. Luas ruangan dengan ukuran tersebut ideal  untuk menata  

beberapa display koleksi  yang akan ditampilkan. Bangunan tersebut juga cukup 

kuat karena ditopang oleh 47 buah tiang penyanggah, Ruangan yang akan dipakai 

untuk pameran tetap sebanyak dua ruangan. Pintu bangunan induk terdiri atas 

delapan pintu yaitu bagian depan (1 pintu), bagian samping kanan yang 

menghubungkan dengan bangunan tambahan samping kanan satu pintu , pintu 

bagian tengah yang menghubungkan dengan ruang makan dan kamar tidur depan 

masing-masing satu pintu, bagian belakang terdapat satu pintu, kamar depan dan 

kamar belakang masing memiliki satu pintu dan ada satu pintu yang 

menghubungkan kamar depan dan kamar belakang. Sedangkan untuk bangunan 

tambahan sebelah kiri hanya memiliki Satu pintu bagian depan, dan untuk 

bangunan tambahan sebelah kanan pintunya berada bagian depan yang berjumlah 



122 
  

satu . Lebar masing-masing pintu adalah  meter. Kondisi pintu cukup baik untuk 

menunjang sirkulasi pengunjung. 

 Pemilihan ruangan ini sebagai sarana pameran tetap  juga didukung oleh 

sistem sirkulasi udara yang dimiliki ruangan utama, fentilasi udara cukup banyak 

pada bagian muka dan samping ruang sehingga sirkulasi udara relatif baik. Hal 

yang sama juga untuk sistem pencahayaan ruangan yang dimiliki. Bagian depan 

dan belakang bangunan induk  terdapat jendela-jendela yang ukurannya  relatif 

besar, sedangkan sisi kakan dan kiri terdapat jendela yang agak kecil 

dibandingkan dengan jendela bagian depan dan belakang banguann induk . 

Kondisi ini tentunya cukup menunjang sistem pencahayaan alami.  
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B. Penyajian Koleksi Pameran Tetap  

 

Penyajian koleksi adalah cara-cara mengkomunikasikan suatu gagasan 

yang berhubungan dengan koleksi museum kepada pengunjung dengan 

menggunakan berbagai bentuk media dan cara, antara lain dengan pameran, 

ceramah, penerbitan dan  film. (Udansyah, 1987:1).  Penyajian koleksi pameran 

tetap  dapat menyampaikan pesan dan gagasan dengan cara yang baik dan bisa 

dimengerti oleh pengunjung. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan 

penentuan gagasan dalam konsep rancangan alur pemeran tetap.  

1.  Alur ceritera (storyline) 

Yang dimaksudkan dengan storyline dalam penelitian ini adalah 

informasi koleksi pameran yang terangkai menjadi satu alur cerita. Storyline 

adalah aspek yang sangat penting dalam suatu museum karena sangat 

mempengaruhi kesan, pengalaman, dan apresiasi pengunjung. Dalam penelitian 

ini, karena koleksi Museum Istana Balla Lompoa lebih banyak mengandung 

informasi kronologis, maka alur cerita akan diurut mulai masa yang tertua menuju 

masa yang lebih muda. Alur cerita berdasarkan kronologis ini merupakan alur 

cerita yang paling beralasan jika mempertimbangkan jumlah, jenis, dan 

representasi jaman yang dikandung oleh koleksi. 

Dengan mempertimbangkan koleksi, kapasitas bangunan dan jumlah 

kamar, pembagian ruang koleksi dipilah menjadi dua ruangan yaitu: 
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A. Ruang tengah dan ruang tamu 

1. Alur Kronologi Prasejarah 

Ruang tengah merupakan ruangan yang pertama kali dijumpai setelah 

dari Lobi. Ruangan ini memamerkan peta Kabupaten Bantaeng dengan distribusi 

situs-situs arkeologi   masa prasejarah , poster situs dan evolusi manusia, koleksi 

alat-alat batu berupa mata panah, serut, batu inti, tatal, lancipan dan gerabah yang 

ditempatkan dalam vitrin, arca nisan dan lumpang batu yang diletakkan 

diataspedestal, terakota dan rangka manusia ditempatkan didalam vitrin. Ruangan 

ini memberikan informasi kepada pengunjung tentang peradaban 

kebudayaanBantaeng  masa prasejarah  dengan tinggalan –tinggalan budaya 

material yang dihasilkan oleh manusia pendukungnya.  

 

2. Alur Masa Sejarah  

Atraksi selanjutnya adalah  tamu Ruang Sejarah . Pada ruang sejarah 

dibagi beberapa tema yaitu: 

a.  Bantaeng  masa Tumanurung yang terdiri dari dua sub tema yaitu: 

 Tumanurung Ri Lembang Gantarangkeke 

Terletak disebelah Timur Bantaeng merupakan salah satu kerajaan 

Bantaeng paling tua, yang berlandaskan pada perdagangan, berkembang 

sepanjang tepi sungai Biangkeke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah ini 

merupakan kerajaan terawal di Sulawesi Selatan. Pusat politik dan upacara 

kerajaan ini terletak di semenanjung sempit yang panjangnya dua kilometer. 

Tempat ini sekarang dihuni oleh penduduk kelurahan Lembang Gantarangkeke 
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dan Gantarangkeke. Tipe penguburan lama yang ditemukan di Lembang 

Gantarangkeke dan Gantarangkeke, tulang belulang disimpan di dalam guci dan 

gerabah berdekatan dengan pecahan keramik masa Sun dan Tang, menunjukkan 

adanya semacam kepemimpinan disini sejak abad ke 13. Kawasan ini berkembang 

menjadi pusat yang penting antara 1350-1350. Tradisi megalitik yang 

berhubungan dengan  pemujaan Karaeng Loe, mendukung adanya masyarakt 

yang berjenjang dan diperintah oleh seorang raja. Upacara Pa’jukukang adalah 

perayaan besar kerajaan yang diadakan setiap tahun untuk menghormati Karaeng 

Loe, Tomanurung pendiri wangsa dan kerajaan. Perayaan ini dipercaya bahwa 

secara gaib untuk memperbaharui kerajaan tiap tahunnya dan juga berfungsi untuk 

menyatukan raja dengan para kepala daerahnya (Bougas, 1996: 18).  

Penyajian koleksinya berupa peta situs Lembang Gantarangkeke dan     

Gantarangkeke, poster dan foto perayaan upacara Pa’jukukang, Miniatur Balla 

Lompoa Gantarangkeke dan Lembang Gantarangkeke,  dan naskah mengenai 

mitos dan legenda. Dalam  masa Tumanurung Ri Lembanggantarangkekek ini 

akan disajikan , vitrin duduk  dan  panil untuk poster dan foto. 

 Tumanurung Ri Onto 

Kerajaan besar yang lain kelihatannya tumbuh di sepanjang lembah 

Sungai Calendu di Bantaeng Tengah. Selama beberapa abad, pusat kekuatan 

politik bergeser dari daerah kaki Lembah Onto menuju Bissampole kemudian ke 

Lembang Cina di tengah-tengah persawahan di pesisir. Kerajaan yang bangkit di 

lembah ini tumbuh menjadi amat kuat sehingga akhirnya mampu menyatukan 

Gantarangkeke di Bantaeng Timur ke dalam lingkup kekuasaannya. Penguasaan 
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Bissampole/Lembang Cina atas Gantarangkeke yang berlandaskan perdagangan 

munkin terjadi karena perluasan persawahan di Bantaeng Tengah. Perluasan 

kesempatan pertanian dan peningkatan jumlah penduduk akhirnya menjelma 

menjadi pemusatan sumberdaya manusia yang lebih besar dan tentara yang lebih 

kuat. Pekuburan pra Islam yang amat luas di Bantaeng sekarang dan topeng-

topeng emas serta keramik Annam yang ditemukan di Lembang Cina 

menunjukkan kawasan pusat ini mencapai puncaknya kejayaannya sekitar abad ke 

15 dan 16 (Bougas, 1996: 36). 

Penataan koleksi dalam ruangan ini berupa peta situs Onto dan peta 

Bissampole dan Lembang Cina, foto dan poster pesta adat Angngare Karaeng 

Loe, Miniatur Balla Tujua,  naskah yang menceritakan tentang asal usul kerajaan 

Bantaeng , Silsilah Raja Bantaeng. Masa Tumanurung ri Onto  menyajikan   foto, 

peta, dan poster, dan vitrin . 
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B. Bangunan Tambahan Samping Kiri (Suro) 
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a. Bantaeng Masa Islam 

Ada tiga  perspektif yang digunakan masuknya Islam di Bantaeng. 

Pertama, agama Islam masuk ke Bantaeng melalui kontak dagang atau sosial 

lainnya walaupun belum menetap secara permanen. Dari perspektif ini, dapat 

dianggap agama Islam telah masuk ke Bantaeng setelah kedatangan pedagang 

muslim sebelum penerimaan Islam secara resmi oleh Istana, sebelum abad XVII 

Masehi. Kehadiran pedagang muslim di Bantaeng dimungkinkan karena daerah 

ini sebagai salah satu titik penting jalur rempah-rempah (spice route) dari wilayah 

timur nusantara ke barat atau sebaliknya sutera dan porselin dari wilayah barat. 

Adanya temuan keramik Suang dan Dehua (Yuan) yang berasal dari abad IX-XIV 

Masehi di sejumlah situs. 

Kedua, masuknya agama Islam  ketika terbentuk komunitas muslim yang 

menetap dan membangun kultur baru dalam lingkungan non-muslim, misalnya 

kampong orang Melayu. Ataupun adanya ulama dan penganut muslim yang 

dengan sukarela menjadi misianis Islam. Toponim yang bisa ditunjuk berkaitan 

dengan kpmunitas asing di Bantaeng, yaitu Jambi (orang Melayu) dan Surabaya 

(orang Jawa). 

Ketiga, perspektif formal yang menetapkan masuknya  agama Islam 

berdasarkan pengakuan elite istana (karaeng) sekaligus menjadikan anjuran serta 

agama kerajaan.  

Bantaeng masa Islam akan menyajikan  foto dan poster Mesjid jami 

Tompong, Makam Latenri Rua, Balla Lompoa Letta dan Balla LompoaLantebong 

makam Syech Nurun Baharuddin Tajul, Makam Datuk Pakkalimbungang.  
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b.  Bantaeng Masa Kolonial Belanda 

Bantaeng sendiri sebagai bagian pemerintahan (Afdeeling Bantaeng)  

yang dipimpin oleh asisten residen, juga terbagi dalam beberapa cabang 

pemerintahan (onderafdeeling) yang dipimpin oleh seorang kontrolir, seperti 

onderafdeeling Bulukumba, Sinjai, Selayar dan Bantaeng sendiri. Kemudian 

setiap cabang pemerintahan dibagi lagi ke dalam beberapa wilayah administrasi 

pemerintahan yang disebut ”distrik” (districten). Di wilayah distrik inilah 

ditempatkan seorang pejabat pemerintah bumiputera yang dipimpin oleh regent. 

Di Bantaeng ada beberapa distrik atau kelompok kesatuan adat seperti kesatuan 

adat Onto, kesatuan adat Bisasampole, kesatuan adat Sinoa, kesatuan adat 

Gantarangkeke, kesatuan adat Mamampang, kesatuan adat Katapang dan kesatuan 

adat Lawi-lawi.  

 Bantaeng masa Kolonial Belanda akan menyajikan foto dan poster 

bangunan cagar budaya berupa bangunan perkantoran, sekolah, gereja, rumah, 

kuburan Belanda. 

 

3. Penataan Tematik 

Penataan tematik dimulai dengan menyajikan koleksi keramik, 

selanjutnya koleksi etnografi berupa peralatan makan, dan peralatan upacara. 

Koleksi numismatika, berbagai jenis senjata tajam, koleksi testil berupa sarung 

tenun dan busana adat, dan koleksi kesenian. Tema kesenian akan menampilkan 

atraksi koleksi alat musik tradisional berupa ganrang tallu, parappasa, ana ba’cing, 
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sinrili, gambusu, kacapi, bedug, katto-katto, kancing, rebana, assung (lesung), 

poster dan foto-foto kesenian lokal Bantaeng.  

Ada empat konsep pendekatan yang dapat digunakan untuk penyajian 

pemeran tetap adalah 

1 Pendekatan kronologis, lebih menekankan pada penyajian kronologis dari 

waktu ke waktu dengan menempatkan benda koleksi dan informasi 

pendukungnya secara berturut dan linier dari fase awal hingga fase akhir 

dengan mengikuti alur bergerak pengunjung diruang pamer. 

2 Pendekata taksonomi, lebih menekankan pada penyajian koleksi yang memiliki 

kesamaan jenis serta berdasarkan kualitas, kegunaan, gaya, periode dan 

pembuat. 

3 Pendekatan tematik, lebih menekankan pada ceritera dengan tema tertentu 

dibandingkan dengan obyek yang disajikan 

4 Pendekatan gabungan, model penyajian materi untuk tuang pameran tetap, 

diupayakan agar pengunjung tidak digiring untuk bergerak secara linear (satu 

arah, kronologis) namun dapat menggunakan pendekatan tematik juga dalam 

penyajian (Anonim 2011, 55). 

Pameran tetap Museum Istana balla Lompoa menampilkan koleksi yang  

terdiri dari koleksi arkeologi (serpih bilah, mata panah, lumpang batu, arca nisan, 

terakota, batu dakon), koleksi etnografi, koleksi historika (keris, tombak, foto), 

Koleksi keramologi (piring, mangkuk, cepuk, guci),  numismatika (uang  logam), 

koleksi filologia (lontara bilang) . Untuk Koleksi arkeologi  di susun berdasarkan 

pendekatan kronologis, sedangkan untuk etnografi, koleksi Histrorika, 
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keramologi, numismatika dan kesenia disusun berdasarkan pendekatan Gabungan 

yaitu secara kronologis, taksonomi dan tematik. 

 

2. Metode dan Teknik Penyajian 

Dalam menyajikan koleksi museum  yang baik di ruang pameran, 

memerlukan metode tertentu yang sesuai dengan koleksi yang dimilki, ruang 

pameran dan sarana pendukung pameran lainnya.  Pameran merupakan salah satu 

cara   mengkomunikasikan koleksi kepada pengunjung museum. Agar  informasi 

koleksi tersebut dapat tercapai maka sajian koleksi di ruang pameran menarik dan 

mudah dipahami oleh pengunjung. Pada tata pameran tetap Museum Istana Balla 

Lompoa, metode yang digunakan, sebagai berikut :  

1. Metode Pendekatan Intelektual   

 

Metode pendekatan intelektual adalah cerita penyajian benda-benda 

koleksi museum yang mengungkapkan informasi tentang guna, arti, dan fungsi 

benda koleksi museum (Anonim, 2010:49). Koleksi disajikan lengkap dengan 

informasi pendukungnya sehingga memberikan pemahaman yang mudah dan 

benar kepada pengunjung. Informasi yang disajikan dapat dilengkapi dengan 

informasi berupa teks (label) dan foto. 

 

2. Metode pendekatan Romantik  (Evokatif) 

Metode pendekatan romantik adalah cara penyajian benda-benda koleksi 

museum yang mengungkapkan suasana tertentu yang berhubungan dengan benda-
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benda yang dipamerkan (Anonim, 2010: 49). Untuk memperjelas koleksi tersebut, 

informasi disajikan dalam bentuk diorama.      

 
 

Foto 43: Diorama pembuatan gerabah Museum Sri Baduga 

(Sumber: Dokumentasi Penulis)       

 

3.  Metode Pendekatan Estetik 

 Metode pendekatan estetik adalah cara penyajian Penyajian koleksi yang 

dapat mengungkap nilai artistik yang terdapat pada koleksi tersebut. Penyajian 

tersebut dilakukan dengan tata letak koleksi yang menarik. Tata letak koleksi 

tersebut didukung oleh desain vitrin, box atau alas koleksi, tata warna 

background, dan tata cahaya. 

 
 

Foto 44 : Penyajian Koleksi Arca Polinesia  Museum Branly 

(Sumber: Dokumentasi Aurelin Gaborit) 
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C.  Sarana Pameran Tetap. 

Sarana pameran sangat penting dalam menyajikan koleksi museum yang 

baik di ruang pameran.  Dalam suatu pameran membutuhkan sarana dan prasarana 

yang memadai.  Untuk sebuah penyajian koleksi pada pameran tetap, museum 

harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Sarana pameran terdiri 

dari sarana pokok dan sarana penunjang (Udansyah, 1987:41).  

Sarana Pokok 

1.  Vitrin 

Vitrin merupakan sarana pokok pameran yang diperlukan meletakkan 

benda koleksi yang umumnya tiga dimensi dan mempunyai fungsi sebagai pelin 

dung koleksi museum dari gangguan manusia maupun lingkungan seperti 

kelembaban udara, dan efek negative cahaya. Vitrin memiliki empat fungsi, yaitu:  

1. Melindungi objek-objek di dalamnya dari pencurian dan kerusakan 

2. Menyediakan iklim mikro di mana tingkat-tingkat konstan dari kelembaban 

relative, temperature dan cahaya yang terkendali dapat dipelihara. 

3. Melindungi objek-objek di dalamnya dari polusi, debu, dan serangga. 

4. Menyidiakan sebuah panggung teater yang dipergunakan untuk memamerkan 

dan menginterpretasikan objek-objek. (Ambrosse dan Paine, 1997:22) 

Menurut bentuk dan fungsinya,  vitrin  terbagai atas beberapa macam, 

antara lain vitrin tunggal, vitrin ganda, vitrin sudut, vitrin dinding dan vitrin 

duduk. 
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Foto 45 dan 46 : Vitrin tunggal dan vitrin ganda Museum Nasional 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 26 April 2012) 

  

Tinggi rendahnya ukuran vitrin sangat relatif sebaiknya disesuaikan 

dengan postur tubuh pengunjungnya. Orang Indonsia dengan tinggi rata-rata 160-

170 cm  dengan kemampuan gerak anatomis leher dan pandangan mata manusia 

sekitar 30 derajat (gerak ke atas dan ke bawah) maka tinggi vitrin yang sesuai 

adalah maksimal 240 cm  dengan alas dengan tinggi antara 65-75 cm.   

 

  
 

Foto 47 dan 48: Vitrin duduk dan vitrin dinding Museum Sri Baduga 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, Mei 2013) 
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Ukuran vitrin yang penulis tawarkan untuk ruang pameran tetap adalah 

sebagai berikut: 

No Jenis Panjang Lebar Tinggi Jumlah 

1 Vitrin ganda 1 m 0.75 m 1.30 m 2 

2 Vitrin tunggal 1 m 0,75 m 1.30 m 5 

3 Vitrin Dinding 2 m 1m 1,50 m 12 

4 Vitrin duduk 1 m 1m 1 m 8 

 

Tabel 2 Daftar ukuran dan jumlah vitrin yang ditawarkan 

Sumber Penulis 

 

2. Panil 

Panil merupakan sarana pokok pameran yang berfungsi untuk 

memberikan  informasi dalam suatu pameran baik  pameran tetap maupun 

pameran temporer. Panil  biasanya terbuat dari kayu atau kaca grafir  digunakan 

untuk menggantung atau menempelkan koleksi  museum, terutama yang bersifat 

dua dimensi dan cukup dilihat dari arah depan. Pada Museum Istana Balla 

Lompoa, penulis menawarkan penggunaan panel untuk menyajikan informasi 

kesejarahan, foto, poster,  dan peta.  

 
 

Foto 49: Panil Museum Sri Baduga 

(Sumber: Dokumentasi Penulis, April 201) 
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3. Pedestal 

Pedestal atau alas koleksi, merupakan tempat   meletakan koleksi 

museum berdimensi tiga yang dipamerkan di ruang pameran atau di dalam vitrin. 

Selain sebagai alas, pedestal juga memiliki fungsi estetis agar menarik untuk 

dilihat. Baik tidaknya penyajian koleksi museum tergantung pula pada alas 

koleksinya. Agar menarik,  ukurannya harus disesuaikan dengan koleksi, begitu 

juga dengan komposisi warnanya, harus disesuaikan dengan warna ruang dan 

koleksi yang akan disajikan.  

 

Foto 50 : Pedestal Museum Sri Baduga 

(Sumber : Dokumentasi Penulis) 

 

 

4.  Sarana Penunjang Pameran  

1 Label 

Label merupakan bentuk informasi verbal, yang isinya bisa singkat dan 

juga bisa panjang sesuai jenis labelnya. Label merupakan sarana komunikasi 

untuk memberikan informasi tentang koleksi museum yang dimiliki oleh museum 

kepada pengunjung museum. Teks label adalah seluruh bentuk informasi tertulis, 

atau grafis yang ada di museum yang berfungsi sebagai sarana untuk memberikan 

informasi pada koleksi yang dipamerkan.  Membuat label perlu direncanakan 
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secara benar dan baik mengenai isi dan tipografinya. Idealnya label ditulis secara 

sederhana dan jelas dengan menggunakan kaedah bahasa yang baik dan benar.   

Label museum dapat dibedakan menjadi: 

a) Label judul, Biasanya hurufnya paling besar diantara huruf label yang 

digunakan dalam pameran, label ini harus memberikan informasi yang cukup 

untuk memungkinkan pengunjung memutuskan apakah mereka tertarik pada 

pokok masalah. Hal ini perlu untuk diketahui label judul dapat juga berupaya 

membangkitkan minat dan keingintahuan pengunjung berisi kurang dari 10 

kata. Sering kali hanya 1-5 kata. 

 

 

 

Gambar 9 

Label Judul Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng  

Sumber: Penulis 

 

 

b) Label pengantar, dimaksudkan untuk melayani pengunjung yang tertarik 

dengan keterangan yang lebih rinci tempatnya diletakkan di dekat permulaan 

suatu pameran. Isinya cukup panjang, berkisar 50-200 kata dibuat dalam huruf 

besar . Label ini menceritakan pokok masalah dan latar belakang apa yang 

dipamerkan serta mempersiapkan pengunjung untuk memahami informasi 

berikutnya. 

 

 

 

 

ARCA NISAN MAKAM 

PRASEJARAH 
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Gambar 10 

Label Pengantar Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng 

Sumber: Penulis 

 

c) Label Kelompok. Panjangnya lebih dari 100 kata atau kurang. Isinya 

menerangkan kemiripan yang tampak jelas dalam koleksi kesamaan fungsi, 

bentuk atau sifat. Diharapkan dapat menyentuh perasaan pembaca akan cirri 

unik dari kelompok benda yang dipamerkan. 

d) Label Individu, menginformasikan benda yang dipamerkan secara umum 

(Anonim, 1997-1998). 

 

 

 

 

 

 Prasejarah Bantaeng 

Masa prasejarah Bantaeng sekitar 4500 tahun yang lalu, dimulai dari 

kebudayaan batu diikuti logam (Paleometalik). Selanjutnya 

kebuadayaan megalitik yang terus mentradisi menopang budaya 

penguasa lokal awal dibeberapa sebagaimana ditunjukkan bukti 

arkeologis. 

Beberapa prasejarawan menempatkan dua situs utama di Bantaeng 

yaitu situs Batu Ejaya dan Pangganre Tudea sebagai situs mesolitik, 

meskipun secara stratigrafis dua gua ini tetap memperlihatkan tradisi 

berlanjut hingga masa logam dan proto sejarah, tinggalan budaya 

materialnya adalah artefak berupa  batu inti, tatal, mata panah, 

lancipan, serut dan gerabah. 

Tradisi Megalitik  Bantaeng mempersentasikan bentuk-bentuk 

megalitik di Indonesia. Dari segi bendawi, bentuk-bentuk 

peninggalan megalitik seperti menhir, batu temu gelang, teras 

berundak, arca megalitik, altar batu, batu dakon dan lumpang batu. 

Beberapa situs megalitik seperti situs Onto, Gantarangkeke, 

Lembanggantarangkeke, sinowa dan situs kiling-kiling. 
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 Foto : Label Individu  

 

 

Gambar 11 

Label Individu Museum Istana Balla lompoa Bantaeng 

Sumber: Penulis 

 

 

2 Tata Warna 

Peranan tata warna sangat penting dalam pameran disamping 

mempengaruhi perasaan dan akan situasi ruangan juga member suatu yang lain 

yang bersifat kejiwaan. Tata warna merupakan pertimbangan artistik yang perlu 

diperhatikan dalam merancang tata pameran. Corak suatu warna akan memberi 

pengaruh besar terhadap tata pamer. Selain memiliki karakter yang unik, setiap 

warna juga memiliki nada, kepadatan, dan kejernihan yang memperluas 

kemungkinan aneka komposisi. Keserasian warna juga dibutuhkan dalam 

perancangan penyajian dalam suatu pameran di museum.  

Konsep tata warna yang digunakan dalam penataan pameran tetap pada 

Museum Istana Balla Lompoa adalah dengan menggunakan warna coklat untuk  

warna dinding ruang dan lantai ruang.                  

Vitrin dengan bahan kayu dan kaca, akan menggunakan warna kayu  

(coklat tua kehitaman) untuk bagian kerangka dan warna bening untuk badan (sisi 

muka, dan sisi kanan-kiri) vitrin sedangkan sisi belakang vitrin akan 

menggunakan cermin . Alas vitrin tetap menggunakan warna yang dipancarkan 

oleh materi kaca.               

ARCA NISAN 

Merupakan nisan untuk makam prasejarah 

yang ditemukan didaerah sinowa,  arca  nisan  

ini termasuk dalam tipe arca Polinesia. 
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 Label, mempergunakan  bahan dasar akrelit sebagai media alas label 

ditulis. Unsur akrelit yang memiliki warna bening akan bersifat nentral. Jenis 

huruf dan besaran huruf  menggunakan jenis font yang sesuai.  

 

3 Tata Cahaya 

Pencahayaan yang baik menjadikan segala sesuatunya menjadi berbeda 

bagi sebuah ruangan. Pengaturan cahaya tidak boleh mengganggu koleksi atau 

menyilaukan pengunjung. Tata Cahaya yang penulis tawarkan dalam tata pameran 

tetap di  Museum Istana Balla Lompoa, yaitu pencahayaan alami dan pencahayaan 

buatan. Penggunaan kedua jenis pencahayaan tersebut  adalah  untuk menerangi 

koleksi dan ruang pameran, serta menambah daya tarik atau keindahan pada sajian 

koleksi . Namun hal yang patut menjadi perhatian adalah dalam penggunaan tata 

cahaya tersebut harus mengutamakan faktor keamanan koleksi dan kenyamanan 

pengunjung. Pencahayaan alami yang masuk melalui jendela atau ventilasi 

diupayakan sinarnya (ultra violet) tidak langsung mengenai koleksi. Penggunaan 

kaca buram pada jendela atau ventilasi merupakan cara untuk mengurangi 

pengaruh radiasi cahaya matahari terhadap koleksi. Sedangkan untuk  tata cahaya 

buatan, yaitu dengan menggunakan lampu pada ruang pameran dan vitrin. Lampu 

yang digunakan berupa lampu spot dan lampu neon/TL.  
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4.4. Kegiatan Penunjang dan Konsep Pengembangan 

.       

4.4.1. Kegiatan Penunjang  

Salah satu upaya untuk mempercepat terintegrasinya Museum Istana 

Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng dengan masyarakat setempat adalah 

penyelenggaraan kegiatan pendukung. Kegiatan pendukung Museum Istana Balla 

Lompoa Kabupaten Bantaeng bertujuan untuk melengkapi kegiatan inti museum 

atau atraksi pameran. Dengan demikian, kegiatan pendukung ini akan menjadi 

kegiatan penarik yang dilakukan secara berkala. Kegiatan pendukung harus sesuai 

dengan tema pameran dan semua detail dari atraksi pameran. Kegiatan pendukung 

Museum Istana Balla Lompoa KabupatenBantaeng meliputi kesenian tradisional, 

ma’raga, ganrang bulo, lomba masakan tradisional, dan lomba rekonstruksi 

tembikar. 

Dalam kondisi sekarang, kelima kegiatan pendukung di atas sebenarnya 

sudah ada dan biasa dipentaskan pada acara tertentu, di bawah pembinaan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng. Jika kelima kegiatan penunjang 

di atas ingin digelar secara berkala dan bergantian oleh pengelola Museum Istana 

Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng, maka diperlukan kerjasama  dengan Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng. 

Jadwal tampil kelima kegiatan penunjang di atas dilakukan secara 

bergantian pada hari sabtu atau minggu. Adapun gambaran umum dari kelima 

kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.  

1. Kesenian tradisional dapat berupa tarian daerah yang diiringi oleh  alat musik 

yang merupakan ciri khas daerah Bantaeng. 
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Foto 51: Tari Padekko Singara Bulang 

(Sumber: Dokumentasi Detik Foto) 

 

2.  Ma’raga, semacam olah raga tradisional Bugis Makassar yang menggunakan 

bola takraw. Berbeda dengan sepak takraw yang hanya menggunakan kaki dan 

kepala, ma’raga dapat menggunakan tangan dan tidak berupa pertandingan 

melainkan hanya permainan semata untuk keperluan olah raga dan kesenangan. 

Ma’raga diperkirakan akan menjadi satu tontonan menarik karena memang 

sangat atraktif dan sudah jarang dimainkan sekarang.  

 

Foto 52: Atraksi Ma’raga 

(Sumber: detik.foto) 
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3. Kegiatan ketiga adalah Ganrang Bulo, semacam tarian musikal yang dimainkan 

oleh anak-anak menggunakan dua bambu pendek di tangan kiri dan kanan, 

dapat menimbulkan suara beraturan. Kegairahan sangat terasa dalam tarian 

permainan anak-anak ini. 

 

Foto 53: Atraksi Ganrang Bulo 

(Sumber: Dokumentasi Detik Foto)  

 

4.  Demonstrasi masakan tradisional, diperkirakan akan mengundang perhatian 

masyarakat terutama kaum ibu. 

 

Foto 54 : Lomba Kuliner Kegiatan Kemah Arkeologi & Promosi Wisata Budaya  

(Sumber: Dokumentasi Kantor Balai arkeologi Makassar, Juli 2010) 
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5.  Lomba rekonstruksi tembikar, lomba untuk melatih ketelitian, kecepatan dan 

kecerdasan anak. Materi lomba adalah tembikar utuh yang dipecahkan oleh 

panitia dan peserta berlomba untuk membentuk kembali  tembikar tersebut 

dengan menggunakan lem. Kegiatan ini diperkirakan akan menarik perhatian 

anak-anak sekolah. 

 

 

Foto 55 & 56: Lomba Rekontruksi Gerabah Kegiatan Kemah Arkeologi & Promosi Wisata 

Budaya 

(Sumber: Dokumentasi Kantor Balai Arkeologi Makassar, Juli 2010) 

 

Demikian uraian singkat kelima kegiatan penunjang Museum Istana 

Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng. Tidak tertutup kemungkinan kegiatan-

kegiatan dapat ditambahkan atau dikembangkan nantinya sesuai kecenderungan. 

Lokasi kegiatan penunjang tersebut akan dilakukan di halaman depan museum 

yang luasnya mencapai  240 meter persegi.  Letak lokasi sangat strategis karena 
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berada di pinggir jalan provinsi, jadi akan menyita perhatian orang yang melewati 

jalan tersebut. Dari segi kapasitas, lokasi tersebut dapat menampung pengunjung 

ratusan orang. 

 

4.4.2. Konsep Pengembangan 

Dalam tahap awal pendirian Museum Istana Balla Lompoa Bantaeng, 

tidak dapat dipungkiri terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan 

langkah-langkah pengembangan agar museum ini dapat berkelanjutan. Langkah 

pengembangan di masa mendatang dapat dibagi empat bagian yaitu: 

1. Peningkatan mutu Sumberdaya manusia dalam hal ini tenaga museolog yang 

profesional, yang dapat bermuara pada penguatan manajemen internal baik 

manajemen koleksi maupun manajemen perkantoran. 

2. Peningkatan penelitian ilmiah. Langkah ini sangat penting agar koleksi 

museum di masa mendatang lebih banyak dihasilkan dari penelitian, bukan 

pembelian koleksi dari kolektor karena kualitas informasi yang dikanndung 

koleksi sangat rendah. Kegiatan ini sekaligus merupakan bagian dari program 

pengadaan koleksi yang merupakan hal mendesak dari Museum Istana Balla 

Lompoa Kabupaten Bantaeng.  

3. Penataan ruang pamer yang menarik adalah hal yang mendesak. Poin ini 

merupakan salah satu faktor kunci dan harus menjadi prioritas dalam 

pengembangan di tahun mendatang. Fasilitas ruang pamer seperti pencahayaan, 

sound system, vitrin dan lain-lain merupakan salah satu faktor penentu dalam 
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pengelolaan ruang pamer agar pengunjung dapat teralienasi dan hanyut dalam 

alur cerita museum. 

4. Publikasi dan Promosi perlu strategi khusus, misalnya pencantuman Museum 

Istana Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng dalam leaflet atraksi wisata 

Sulawesi Selatan di jalur pesisir selatan, pengusulan dalam daftar museum 

wajib kunjung di Sulawesi Selatan, pengakomodasian materi muatan lokal 

sekolah dalam materi pameran museum, dan promosi pada media cetak dan 

elektronik.  

Prospek perkembangan Museum Istana Balla Lompoa Kabupaten 

Bantaeng di masa mendatang sangat besar. Dengan dukungan pemerintah 

setempat terutama dalam bidang pendanaan tentunya akan bersinergi dengan 

besarnya dukungan dari semua stakeholders. Sisi lain yang akan menunjang 

langkah-langkah pengembangan di masa mendatang pola pikir terbuka 

masyarakat Bantaeng yang terbiasa dengan perubahan. Pola pikir ini tentunya 

hasil adaptasi selama ratusan bahkan ribuan tahun lalu yang membentuk watak 

masyarakatnya sebagai masyarakat maritim. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Simpulan 

Bantaeng memiliki sumberdaya budaya berupa tinggalan budaya material 

yang bervariasi dan asli yang mencerminkan watak masyarakatnya. Pendirian 

Museum Istana Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng dimaksudkan untuk 

menguatkan identitas Kabupaten Bantaeng sebagai suatu daerah yang berlatar 

belakang sejarah budaya yang kuat. Kekayaan budaya material dan sejarah 

Bantaeng merupakan asset yang dapat mendukung gagasan pendirian museum.  

Di Kabupaten Bantaeng, geliat pemikiran masyarakat  telah sampai pada 

pentingnya museum di daerah tersebut. Karena itu, beberapa langkah akademis 

telah dilakukan untuk melihat kelayakan (feasibility) dari Museum Istana Balla 

Lompoa Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian ini adalah gambaran fenomena 

stakeholders Bantaeng tentang pendirian museum. 

Berdasarkan penjaringan pendapat dari beberapa stakeholders, diperoleh 

hasil bahwa masyarakat Bantaeng membutuhkan museum. Tujuannya adalah 

untuk pelestarian asset budaya,  peningkatan apresiasi masyarakat terhadap 

budayanya, dan peningkatan intelektual masyarakat. Berdasarkan kandungan 

informasi koleksi, keinginan stakeholders, analisis nilai penting koleksi, dan visi 

misi Kabupaten Bantaeng, konsep museum yang tepat adalah museum umum. 

Managemen Museum Istana Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng harus 

terintagrasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng. 
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Konsep storyline yang  dihasilkan sekarang adalah konsep ideal berdasarkan 

koleksi yang dimiliki sekarang. Perubahan konsep ini akan berubah dan 

berkembang seiring penambahan koleksi di masa mendatang. Untuk mempercapat 

tersosialisasinya Museum Istana Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng kepada 

masyarakat, kegiatan-kegiatan penunjang diperlukan.  

Perkembangan Museum Museum Istana Balla Lompoa Kabupaten 

Bantaeng akan lebih cepat bila digandeng dengan konsep museum dan pariwisata 

propinsi. Pengembangan Museum Istana Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng di 

masa mendatang akan memiliki kualitas yang lebih tinggi bila didukung oleh 

penelitian ilmiah karena kualitas informasinya sangat tinggi.    

 

5.2. Saran 

 Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah perlunya kerja 

keras pemerintah daerah dalam hal ini Dinas  Kebudayaan dan Pariwisata 

Kabupaten Bantaeng untuk menyiapkan suatu mekanisme agar koleksi-koleksi 

budaya dan sejarah Bantaeng dapat dikumpulkan. Bantaeng sebagai salah satu 

kerajaan tertua di Sulawesi Selatan tidak dapat dipungkiri memiliki banyak 

koleksi budaya dan sejarah. Menjadi tugas pemerintah sekarang untuk 

mengumpulkan koleksi tersebut agar dapat dimanfaatkan secara lebih kolektif. 

Upaya peningkatan apresiasi masyarakat terhadap budaya dan sejarahnya adalah 

hal yang harus selalu dikampanyekan. Peningkatan apresiasi masyarakat terhadap 

budaya dan sejarahnya akan berdampak langsung pada keberhasilan Museum 

Istana Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng. 
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Pada bagian terakhir, perlu ditegaskan lagi bahwa kegiatan penelitian 

ilmiah perlu dilakukan di Bantaeng mengingat banyaknya aspek-aspek masa lalu 

yang belum diteliti. Peningkatan intensitas penelitian ilmiah, baik yang dilakukan 

oleh lembaga di luar kalangan pemerintah daerah maupun yang dilakukan oleh 

dinas terkait juga sangat menunjang keberlanjutan dan keberhasilan Museum 

Istana Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng. Dalam konteks ini, museum Bantaeng 

sebaiknya direncanakan sekaligus menjadi lembaga riset ilmiah.  

Peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pada kantor 

Museum Istana Balla Lompoa Kabupaten Bantaeng sangat mendesak. 

Kekurangan tenaga profesional pada tahap pembentukan museum ini memang 

wajar karena masih dalam tahap embrional, tetapi kelanjutannya di masa 

mendatang merupakan salah satu faktor kunci. Seiring dengan perjalanan waktu di 

masa mendatang, kekurangan-kekurangan yang ada sekarang tentunya dapat 

semakin terkikis sehingga menuju pada konsep museum yang profesional.  
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Andi Suraqmah Halim, SE 46 Tahun 

Humas LSM Sahabat Alam Bantaeng Boetta Toa 

 

Andi Sabri 42 Tahun 

Tokoh Pemuda Bantaeng 

 

Andi Rahmawati, S,Sos 35 Tahun 

Tokoh Pemuda Bantaeng 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 
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KOLEKSI YANG ADA DI MASYARAKAT BANTAENG 

NO NAMA 
Jum 

lah 
KETERANGAN FOTO 

1 Mangkuk sedang 1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah Halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
2 Guci kecil 1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah Halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
3 Guci kecil 1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah Halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
4 Mangkuk kecil 2 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah Halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
5 Cepuk 1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah Halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
6 Penutup cepuk 1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah Halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 
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7 Piring sedang 

 

 

 

 

1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
8 Piring sedang 

 

 

 

 

1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
9 Piring besar 

 

 

 

 

 

1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
10 Piring sedang 

 

 

 

 

1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
11 Piring besar 

 

 

 

 

1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
12 Penutup cepuk 1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
13 Cepuk 1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 
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14 Mangkuk sedang 1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
15 cepuk 1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
6 Mangkuk sedang 1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
17 Mangkuk sedang 1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
18 cepuk 

 

1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
19 Guci kecil 1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
20 Guci kecil 1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
21 Piring sedang  1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 
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22 Piring besar 1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 
 

23 Piring sedang 1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
24 Piring sedang 1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
25 Mangkuk Sedang 1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
26 Mangkuk sedang 1 

 

 

Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
27 Mangkuk sedang 1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
28 Piring sedang 6 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 
 

29 Piring sedang 12 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum.  

30 Piring sedang 1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum.  
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31 cepuk 1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
32 Tempat buah 1 Koleksi wadah perunggu milik 

A. Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

Pa’peruang 2 Koleksi wadah perunggu milik 

A. Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
 

35 Talan 1 Koleksi wadah perunggu milik 

Dra. Jasmani, koleksi  ini akan 

dititipkan ke Museum. Talan 

ini milik adat sampulo rua. 

 

 

36 

 

 

 

Mangkuk tutup 1 

 

 

Koleksi wadah perunggu milik 

Dra. Jasmani, koleksi  ini akan 

dititipkan ke Museum. 

 

 

 

 

 

37 Kappara Besar 1 Koleksi wadah perunggu milik 

A. Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

  

38 Kappara sedang 1 Koleksi wadah perunggu milik 

A. Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
 

39 Kappara sedang 1  
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40 Kappara Besar 6 Koleksi wadah perunggu milik 

Hj.A.  Insana, koleksi  ini akan 

dititipkan ke Museum. 

 

 
41 

 

 

 

 

KAMPUH 2 Koleksi wadah perunggu milik 

Hj.A.  Insana, koleksi  ini akan 

dititipkan ke Museum. 

 

 
42 Kebokan 4 

 

Koleksi wadah perunggu milik 

Hj.A.  Insana, koleksi  ini akan 

dititipkan ke Museum. 

 

 
43 Kebokan 2 Koleksi wadah perunggu milik 

Hj.A.  Insana, koleksi  ini akan 

dititipkan ke Museum. 

 

 
44 Kebokan 1 Koleksi wadah perunggu milik 

Hj.A.  Insana, koleksi  ini akan 

dititipkan ke Museum. 

 

 
45  1 

 

Koleksi wadah perunggu milik 

Hj.A.  Insana, koleksi  ini akan 

dititipkan ke Museum. 

 

 
46 Bokor 1 Koleksi wadah perunggu milik 

Hj.A.  Insana, koleksi  ini akan 

dititipkan ke Museum. 

 

 
47  1 Koleksi wadah perunggu milik 

Hj.A.  Insana, koleksi  ini akan 

dititipkan ke Museum. 
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48 

 

 

Bokor 1 Koleksi wadah perunggu milik 

Hj.A.  Insana, koleksi  ini akan 

dititipkan ke Museum. 

 

 
49 kebokan 2 Koleksi wadah perunggu milik 

Hj.A.  Insana, koleksi  ini akan 

dititipkan ke Museum. 

 

 

 
50 Gelas dan alasnya 1 Koleksi wadah perunggu milik 

Hj.A.  Insana, koleksi  ini akan 

dititipkan ke Museum. 

 

 
51 Bosara 24 Koleksi wadah perunggu milik 

A. Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 

 
52 Kancing 1 Koleksi alat musik milik Hj.A.  

Insana, koleksi  ini akan 

dititipkan ke Museum 

 
53 ANA BA’CING 1 Koleksi alat musik milik Hj.A.  

Insana, koleksi  ini akan 

dititipkan ke Museum. 

 
 

54 Kebokan 1 Koleksi wadah perunggu milik 

Hj.A.  Insana, koleksi  ini akan 

dititipkan ke Museum. 

 

 
55 

 

 

 

tempat gula 1 Koleksi wadah perunggu milik 

Hj.A.  Insana, koleksi  ini akan 

dititipkan ke Museum. 
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56 ceret 1 Koleksi wadah perunggu milik 

Hj.A.  Insana, koleksi  ini akan 

dititipkan ke Museum. 

 

 
57 ceret 1 Koleksi wadah perunggu milik 

Hj.A.  Insana, koleksi  ini akan 

dititipkan ke Museum. 

 

 
58 Wadah siri pinang 1 Koleksi wadah siri pinang 

milik Hj.A.  Insana, koleksi  

ini akan dititipkan ke Museum. 

 
 

59 Tempayang 

(TEMPAT AIR) 

1 Wadah untuk menyimpan air. 

 
60 Tempayang 

(TEMPAT AIR) 

1  

 
61 PARAPPASA 3 Merupakan alat musik 

tradional untuk mengiringi 

lagu dan tarian daerah. 

 
62 Alas gelas 2 Berfungsi alas gelas untuk 

bangsawan dan pemangku adat 

sampulo rua. 

 
63 

 

 1  
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64 Gelas, penutup 

dan alasnya 

2  

 
65 Piring Sedang 1 Koleksi keramik ini adalah 

warisan turun-temurun dari 

keluarga 

 
66 Piring Sedang 1 Koleksi keramik ini adalah 

warisan turun-temurun dari 

keluarga 

 
67 Mangkuk sedang 3 Koleksi keramik ini adalah 

warisan turun-temurun dari 

keluarga 

 
68 Mangkuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koleksi keramik ini adalah 

warisan turun-temurun dari 

keluarga 

 

69 

 

 

 

Gelas 1 Gelas yang dipakai oleh adat 

sampulo rua kerajaan 

Bantaeng, koleksi ini milik 

Dra. Jasmani keturunan dari 

salah adat samulo rua.  

 

70 Guci kecil 1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 
 

71 Mangkuk sedang  1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur.  
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72 Mangkuk 1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 
 

73 Keramik 1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 
 

74 Piring Besar 1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur.  

75 Mangkuk sedang 1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 
 

76 guci 

 

1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 
 

77 cepuk 1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 
 

78 Mangkuk Sedang 

 

 

1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 
 

79 Cepuk tanpa tutup 

 

 

 

1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 
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80 Penutup cepuk 

 

 

 

1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur.  
81 Cepuk 

 

 

 

1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 
 

82 Cepuk  

 

1 

Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 
 

83 

 

 

 

Cepuk 1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 
 

84 Cepuk 1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur.  

85 Cepuk 1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur.  
86 Cepuk 1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 
 

 

87 Cepuk (tutup) 1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur.  
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88 Cepuk  1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 
 

 

89 Cepuk kecil 1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 
 

90 Cepuk 1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 

 
91 mangkuk 1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 
 

92 Penutup mangkuk 

 

1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 
 

93 Piring besar 

 

1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur.  
94 Mangkuk sedang 

 

1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 

  

95 Piring sedang 1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 
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96 Cepuk 1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 
 

97 Cepuk 1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 
 

98 Piring besar 1 Koleksi keramik  ditemukan 

hasil dari penggalian liar dari 

makam-makam prasejarah 

yang ada di Bantaeng sebagai 

bekal kubur. 

 
99 Tempat lauk 1 Koleksi keramik ini 

merupakan warisan turun 

temurun 

 
100 Tempat lauk 1 Koleksi keramik ini 

merupakan warisan turun 

temurun 

 
101 Tempat lauk 1 Koleksi keramik ini 

merupakan warisan turun 

temurun 

 
102 rantang 1 Koleksi keramik ini 

merupakan warisan turun 

temurun 

 
103 Guci 2 Koleksi keramik ini 

merupakan warisan turun 

temurun 
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104 Keris 

 

2 Salah satu keris peningglan 

kerajaan Bantaeng, akan dititip 

di museum. 

 
105 Tombak 1 Salah satu tombak peninggalan 

Kerajaan bantaeng, akan dititip 

di Museum 

 
106 Mangkuk 1 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
107 Piring 12 Koleksi keramik milik A. 

Suraqmah halim, koleksi 

keramik ini akan dihibahkan 

ke Museum. 

 
108 Sarung 12 Kain tenun yang diproduksi di 

Bantaeng dan dipakai untuk 

upacara-upacara adat. 

 
109 Sempa 

 

5 Perlengkapan untuk acara adat 

yang digantung di dinding. 

 
110 Sendok kuningan 2  
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KOLEKSI MILIK PEMDA (DISBUDPAR BANTAENG) 

NO 

 
NAMA 

JUM 

LAH 
KETERANGAN FOTO 

1 KERIS LAMBA 

12 

1 Keris ini salah satu 

peninggalan Kerajaan 

Bantaeng 

 
2 BERANG 1 Peninggalan Kerajaan 

Gantarangkeke 

 

3 POKE 

 

 

 

1 Peninggalan Kerajaan 

Gantarangkeke 

 
4 POKE 

 

1 Peninggalan Kerajaan 

Gantarangkeke 

 

5 KAPPARA 

(BAKI BESAR) 

 

 

2 Kappara ini dipakai untuk 

meletakkan wadah lauk 

pauk, dan dipergunakan 

untuk kalangan 

bangsawan.  

7 Alas Gelas 1 Alas gelas ini dipakai di 

kalangan bangsawan dan 

pemangku adat sampulo 

rua . 

 
 

 

8 

 

Tempat Nasi 1  
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9    

 
10    

 

 

 
10 CERET 1  

 
11 PAPPERUANG 1 Papperuang berfungsi 

sebagai wadah membuang 

ludah untuk raja atau 

kalangan bangsawan 

 
12    

 
13 Dulang 1 Dulang ini berfungsi alas 

piring. 

 

 

 
 

14 

 

Tempat Perhiasan 1 Digunakan untuk 

menyimpan perhiasan dan 

aksesoris lainnya 
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15 KAIN BIRANG 

(TALUTTU) 

4 

LEMB

AR 

Kain ini digunakan pada 

upacara perkawinan 

karpet yang dilewati oleh 

pengantin. 

 
16 TEMPAT CUCI 

KAKI Raja 

1 

 

 

 

Berfungsi untuk mencuci 

kaki raja pada waktu 

diadakan pesta adat. 

 
17 GUCI BESAR 1 Digunakan untuk 

menyimpan air selain juga 

berfungsi wadah untuk 

menyimpan beras. 

 

18 FOTO TEMPO 

DULU 

21 

 

 

 

Foto hasil reproduksi  

 

19 Bedug 

 

1 Jenis alat musik pukul . 

 

20 Kacapi 5 Jenis alat musik petik, 

untuk mengiringi lagu 

atau tarian. 

 
21 

 

Sinrili 4 Jenis alat musik gesek 

untuk mengiringi 

monolog yang 

menceritakan kisah 

kehidupan . 
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22 Gambusu 3 Alat musik petik untuk 

mengiringi daerah lagu 

atau tarian Bugis-

Makassar  
 

23  

 

5  

 
24 Gong 1 Jenis alat musik pukul, 

merupakan kelengkapan 

ganrang tallu untuk 

mengiri tarian daerah. 

 
25 Katto-katto 4 Jenis alat musik untuk 

mengiringi tarian 

tradisional khas Bantaeng.  

 
26 Ganrang Tallu 

 

10 

 

Jenis alat musik pukul 

untuk mengiringi tarian . 

 

26 Rebana 

 

 

 

 

3 Jenis alat musik pukul 

untuk mengiringi lagu 

penyambutan tamu. 

 
27 Kancing 

 

 

 

 

6 Jenis alat musik pukul 

untuk mengiringi tarian. 

 
28 Assung 

 

(Lesung) 

 

 

 

1 Mempunyai dua fungsi 

sebagai wadah untuk 

menumbuk padi juga 

berfungsi sebagai alat 

musik untuk tarian 

Padekko singara bulang. 
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KOLEKSI YANG ADA DI KANTOR BALAI ARKEOLOGI MAKASSAR 

DAN KANTOR BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA MAKASSAR 

NO 

 

NAMA 

KOLEKSI 

JUM 

LAH 

KETERANGAN FOTO 

1 TERAKOTA 1 Ditemukan oleh penggali liar , 

tersimpan dalam kotak-kotak 

terakota. Kotak dan patung 

nampaknya sengaja dikuburkan 

karena kepala semua patung 

yang ditemukan terarah ke 

timur. Ditemukan di daearh 

Pattalassang dan killing-kiling 

dekat dari Lembang 

Gantarangkeke. Koleksi ini 

dibeli oleh Wayne A. Bougas 

dari penggali liar kemudian 

dihibahkan ke BPCB Makassar. 

 

2 TERAKOTA 

 

1  

 
3 TERAKOTA 1  

 
4 TERAKOTA 1  

 
5 TERAKOTA 1  

 
6 

 

 

TERAKOTA  

1 
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7 TERAKOTA 1  

 
8 TERAKOTA 1  

 
9 TERAKOTA 1  

 
10 TERAKOTA 1  

 
11 TERAKOTA 1  

 
12 TERAKOTA 1  

 
13 

 

 

 

 

TERAKOT 

 

 

1  

 

14 TERAKOTA 1  
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15 TERAKOTA 1  

 
16 Nisan Arca 1 Arca nisan merupakan nisan 

pada makam prasejarah yang 

ditemukan daerah sinowa 

 
17 Nisan Arca 1  

 
18 Lumpang 

Batu 

1 Temuan di situs Latenri Rua 

pada waktu pemugaran Makam 

raja-raja Bantaeng tahun 1984 

oleh Suaka peninggalan 

Purbakala Ujung Pandang. 

 

  

19 Lancipan 

bergerigi 

2 Ditemukan pada situs Leang 

Pattenungang, survey Balai 

Arkeologi Makassar bulan 

September 2012. 

 
20 Lancipan 

bergerigi  

2 Ditemukan pada situs Gua Batu 

Ejaya, eskavasi Balai Arkeologi 

Makassar bulan September 2012 

spit tiga. 

 
21 Lancipan 2 Hasil eskavasi Balai Arkeologi 

Makassar bulan September 

2012, ditemukan di situs Batu 

Ejaya spit 7 
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22 Lancipan 

bergerigi 

2 Hasil eskavasi Balai Arkeologi 

Makassar bulan September 

2012, ditemukan di situs Batu 

Ejaya spit 2 

 
23 Lancipan 

bergerigi 

2 Hasil eskavasi Balai Arkeologi 

Makassar bulan September 

2012, ditemukan di situs Batu 

Ejaya spit 1 
 

24 Lancipan 2 Hasil eskavasi Balai Arkeologi 

Makassar bulan September 

2012, ditemukan di situs Batu 

Ejaya spit 10 

 
25 Serpih 36 Hasil survei Balai Arkeologi 

Makassar bulan September 

2012, ditemukan di situs Batu 

Ejaya  

 
 

26 Rangka 

Manusia 

 Ditemukan saat pemugaran 

makam Raja-Raja Bantaeng, 

menurut para penggali liar 

pemakaman Islam ini 

sebenarnya terletak diatas 

kompleks pekuburan pra Islam. 

Ini dapat dibuktikan hasil 

temuannya berupa bekal kubur 

seperti keramik, gerabah, 

perunggu perhiasan  emas, 

senjata, kaca, manik-manik dan 

jimat dari batu. 

 

27 Uang logam 2 Uang logam ini juga ditemukan 

di Makam Latenri rua sewaktu 

pemugaran di kawasan Cagar 

budaya tersebut. 
 

28 Uang logam 1  
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29 Uang logam 1  

 

30 Uang logam 1  

 

31 Uang logam 1  
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RIWAYAT HIDUP PENULIS 

 

A. Identitas 

Nama  : NILA KALSUM 

Tempat/Tanggal Lahir : Bantaeng, 7 November 1974 

Jenis kelamin : Perempuan 

Status perkawinan : Belum Kawin 

Pekerjaan/Instansi : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten 

Bantaeng Sulawesi Selatan 

Alamat kantor : Jln. A. Mannapiang  

Email : nilakalsum@yahoo.co.id 

 

B. Riwayat Pendidikan 

1. SD : SD Negeri 9 Lembang  Lulus tahun  1987 

2. SMP : SMP Negeri 1 Bantaeng Lulus tahun 1990 

3. SMA : SMA Negeri 1 Bantaeng Lulus tahun 1993 

4. PERGURUAN TINGGI : Univerversitas Hasanuddin Jurusan 

Arkerologi Fakultas Sastra lulus Tahun 2001 

 

C. Riwayat Pekerjaan 

1. 2008 – 2013  PNS Dinas Kebudayaan  dan   Pariwisata Kabupaten      

Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan 

 

D. Pendidikan dan Pelatihan 

1. Diklat Fungsional Perencanaan Pembangunan Tahun 2010, PSKMP UNHAS 

kerjasama dengan BAPPENAS. 

  


