
 KAPITA SELEKTA ARKEOLOGI KALIMANTAN 
 
1. Penelitian Eksplorasi 

 TAHUN PROPINSI/ 
KABUPATEN/ 

SITUS 

JUDUL LPA/ 
TIM PENELITI 

IKHTISAR HASIL PENELITIAN 

1 1994 Kalimantan Selatan Survei Eksploratif di 
Wilayah Propinsi 
Kalimantan Selatan 
(Balai Arkeologi 
Banjarmasin/Harry 
Widianto) 

Latar belakang 1. Surat Keputusan Mendikbud No 0274/0/1993 tentang wilayah operasional Balai 
Arkeologi Banjarmasin, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan 
Kalimantan Tengah. 

2. Tema sentral “eksplorasi dan eksplanasi warisan budaya di Kalimantan serta studi 
etnoarkeologi: kontribusi untuk sejarah penghunian Nusantara”. 

3. Dilakukan pada 9 kabupaten di Propinsi Kalimantan Selatan, yaitu Banjar, Tanah 
Laut, Kotabaru, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai 
Utara, Tabalong, dan Barito Kuala. 

    Permasalahan  Tidak disebutkan secara eksplisit 

    Tujuan Untuk mengetahui potensi arkeologi di wilayah Kalimantan Selatan 
    Sasaran  Identifikasi lokasi-lokasi situs yang dapat ditindaklanjuti 

    Metode  Pengumpulan data dilakukan dengan survei intensif (intensive surface) yang bersifat 
eksplorasi total berdasarkan penalaran induksi. Kelemahan teknik ini adalah temuan-
temuan permukaan sudah tidak insitu lagi.  

    Hasil penelitian 1. Kabupaten Banjar 
a. Makam Sultan Inayatullah (cicit dari Sultan Suriansyah) yang memerintah pada 

1678-1685. Kompleks makam ini berada di Martapura. Di situ terdapat juga 
makam kuno berlanggam Aceh. 

b. Kompleks makam Sultan Adam (1825-1857) yang berada di Martapura. 
Kompleks makam ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian utama yang berupa 
cungkup berisi makam Sultan Adam dan 34 makam lain termasuk ibu dan 
istrinya; dan bagian kedua adalah makam kerabat raja. 

c. Masjid Jami Syekh Abdulhamid Abulung di Martapura, yang didirikan pada 1885 
oleh rakyat yang dipimpinnya. 

d. Bekas tambang batubara Oranje Nassau yang berada di Kecamatan Pengaron. 
Tambang tersebut dibuka oleh pemerintah Belanda pada 1894 pada masa 
pemerintahan Sultan Adam (1825-1857). Pada saat ini tersisa dua bangunan 
yang kondisinya sudah rusak. Masyarakat di sekitar banyak mengambil material 
dari bangunan tersebut untuk membangun rumah dan langgar. 

2. Kabupaten Tanah Laut 
Benteng Tabanio, yang ditinggalkan Belanda pada 1809 dan berhasil direbut oleh 
orang Banjar di bawah pimpinan haji Buyasin dan Kiai Langlang pada tahun 



1859. 
3. Kabupaten Kotabaru 

a. Kompleks makam raja-raja Kotabaru di Sigam, dengan tokoh yang 
dimakamkan antara lain Pangeran Jaya Sumitra, Pangeran Brangta Kusuma, 
dan Pangeran Abdul Kadir. 

b. Kompleks makam Suku Bajau, yang memiliki angka tahun 1331 Hijriyah. 
c. Kelenteng An Han Tian, yang berangka tahun 1896. 

4. Kabupaten Tapin 
Bekas rumah panjang di Kampung Satu, Desa Tungkup, Binuang, Tapin. Sisa 
yang ada berupa tonggak kayu ulin bekas rumah panjang masyarakat Dayak 
Biaju (Ngaju). 

5. Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
a. Gunung Madang, yang merupakan bekas benteng perlawanan rakyat Banjar di 

bawah pimpinan Tumenggung Antaluddin terhadap Belanda. 
b. Jambu Hilir, yang merupakan bekas pemukiman kuno dengan indikasi temuan 

berupa fragmen kapak batu dan gerabah. 
6. Kabupaten Hulu Sungai Tengah\ 

Survei yang dilakukan di Desa Tungkup belum menemukan indikasi adanya 
hunian tua. Berdasarkan informasi, di lokasi tersebut terdapat tonggak-tonggak 
kayu ulin bekas rumah panjang. 

7. Kabupaten Hulu Sungai Utara 
a. Candi Agung 
b. Perahu Jukung di Desa Kaludan Besar, yang terbuat dari kayu cangal dan 

dibuat dari satu pohon utuh. Perahu tersebut memiliki panjang 150 meter dan 
lebar 1.22 meter. 

c. Masjid Jami Pandulangan, Alabio yang didirikan pada 1298 Hijriyah. 
8. Kabupaten Tabalong 

Masjid Banua Lawas yang didirikan pada 1860. 
9. Kabupaten Barito Kuala 

Kampong Patih Muhur Lama, di Anjir Muara. Indikasi yang ditemukan berupa 
tonggak kayu ulin yang berjumlah kurang lebih 20 buah tersebuar di lokasi. 
Diameternya adalah 64 cm. Selain itu, ditemukan juga pecahan gerabah. 

    Penutup 
 

1. sebagian besar peninggalan di Kalimantan Selatan bercorak Islam 
2. Tinggalan prasejarah masih berupa temuan lepas yang pengecekan di 

lapangannya masih sulit. Yang sudah ditemukan yaitu Situs Jambu Hilir. 
3. tinggalan arkeologi Hindu-Budha yaitu Candi Agung dan Candi Laras 
4. tinggalan arkeologi Kolonial, berupa benteng-benteng pertahanan dan bekas 

tambang batubara 
5. data etnoarkeologi masyarakat Dayak 



2 1995 Kalimantan 
Tengah/Kotawaringin 
Barat, Kotawaringin 
Timur, Palangka 
Raya 

Survei Eksploratif 
Arkeologi di 
Provinsi Kalimantan 
Tengah/Balai 
Arkeologi 
Banjarmasin 
(Naniek 
Harkantiningsih, 
Vida Pervaya RK, 
Attabranie Kusuma, 
Normalina, Kiwok 
D. Rampai) 

Latar belakang Data arkeologi tentang eksistensi manusia dan budaya di Kalimantan Tengah masih 
sangat sedikit 

    Permasalahan  Bagaimana pemukiman kuno dan aktivitas manusia pada masa lalu di wilayah 
Kalimantan Tengah? 

    Tujuan  1. menggali potensi arkeologi di Kalimantan Tengah 
2. inventarisasi situs-situs arkeologi 
3. menggambarkan pola persebaran situs 
4. mengetahui ciri-ciri situs melalui benda-benda tinggalannya 
5. mengetahui pertanggalan situs-situs secara relatif 

    Metode  1. Eksploratif-deskriptif dengan penalaran induktif.  
2. Pengumpulan data dilakukan dengan survei pengamatan dan sampling 

    Hasil penelitian 1. Survei di Kab. Kotawaringin Barat, menemukan dua situs yaitu Situs Rangas 
(Desa Sebuai, Kecamatan Kumai) dengan temuan berupa wadah keramik dan 
artefak perunggu; dan Natai Durian (Desa Kapitan, Kecamatan Kumai) dengan 
temuan fragmen keramik asing. 

2. Survei di Kabupaten Kotawaringin Timur, menemukan dua situs yaitu Kasongan 
Lama (Desa Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir) dengan temuan berupa 
makam tradisional masyarakat Dayak Kapuas (Sandong Rindui) dan fragmen 
keramik; dan Bukit Batu (Desa Bukit Batu, Kecamatan Katingan Hilir) tetapi tidak 
ada indikasi temuan. 

3. Survei di Kota Palangka Raya, menemukan satu lokasi yaitu Desa Tangkiling di 
Kecamatan Pahandut. Tidak ditemukan adanya indikasi temuan di lokasi tersebut. 

4. Selain di ketiga kabupaten tersebut, berdasarkan data dari Bidang PSK Kanwil 
Depdikbud Provinsi Kalimantan Tengah lokasi situs juga berada di Tempayung 
(Desa Tempayung, Kec. Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat); Gohong 
dan Handel Saka Kamis (Desa Pulang Pisau, Kec. Kahayan Hilir) dan Bataguh 
(Desa Kupang, Kec. Selat Hilir) di Kabupaten Kapuas; dan Haringen (Kecamatan 
Dusun Timur, Kab. Barito Selatan). 
 



5. Situs-situs yang diteliti menunjukkan pola persebaran lebih mendekati daerah 
pesisir pantai atau sungai. 

6. Situs pemukiman kuno diindikasi oleh adanya temuan berupa artefak batu, kayu, 
logam, keramik, gerabah, dan kaca. 

7. Keramik yang ditemukan sebagian besar berasal dari Cina, dan daerah lainnya 
seperti Eropa, Thailand, dan Vietnam. 

8. Keberadaan keramik menunjukkan kemungkinan adanya hubungan dagang dan 
politik di Kalimantan 

    Penutup  Kesimpulan: 
Ada aktivitas hunian kuno di beberapa lokasi di Kalimantan Tengah, berdasarkan 
periodesasi yaitu, 
1. Prasejarah: Situs Bataguh (Kapuas) dengan indikasi gerabah bentuk periuk 

berhias tera jala. 
2. Klasik: Situs Natai Durian (Kotawaringin Barat) dan Tempayung (Kotawaringin 

Lama). 
3. Islam/Kolonial: Situs Gohong dan Handel Saka Kamis (Kapuas), Sungai Rangas 

(Kotawaringin Barat), Kasongan Lama (Kotawaringin Timur), Haringen (Barito 
Selatan). 

4. Etnoarkeologi: Situs Gohong (Kapuas) dan Kasongan Lama (Kotawaringin Timur). 

     Rekomendasi  
1. Ekskavasi di Situs Bataguh, Handel Saka Kamis, Gohong, dan Sungai Rangas. 
2. Survei di Haringen dan Tempayung. 
3. Penelitian eksploratif di daerah Kalimantan Tengah yang lainnya. 
4. Studi etnoarkeologi yang terkait dengan aktivitas penguburan sekunder. 

3 1996 Kalimantan Timur Survei Eksplorastif 
Arkeologi di 
Provinsi Kalimantan 
Timur/Balai 
Arkeologi 
Banjarmasin/ 
Suwedi Montana, 
Rokhus Due Awe, 
Vida PRK, 
Attaberani Kusuma 

Latar belakang 1. Permulaan masa sejarah Kalimantan Timur ditandai dengan 7 buah prasasti Yupa 
atau tugu batu di Bukit Brubus, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai. 
Prasasti tersebut menggambarkan keadaan pemerintah kerajaan lokal pada saat 
itu. 

2. Perkembangan sejarah Kalimantan Timur saat ini banyak terpengaruh oleh 
eksistensi Kesultanan Banjar yang mulai berkembang sekitar abad 16 masehi. 

3. Temuan arca Hindu dan Budha di Situs Gunung Kombeng 
4. Temuan gua-gua prasejarah dengan cap-cap tangan dan bekas pemukiman 

    Permasalahan  1. Bagaimana potensi arkeologi di wilayah Kalimantan Timur yang saat ini masih 
merupakan misteri? 

2. Bagaimana jejak budaya prasejarah maupun perkembangannya? 
3. Bagaimana perkembangan, puncak dan keruntuhan budaya di Kutai yang saat ini 

masih kabur? 



    Tujuan Mengetahui potensi arkeologis di daerah-daerah yang belum diteliti di Kalimantan 
Timur baik untuk masa prasejarah, klasik, Islam, maupun etnoarkeologi. 

    Sasaran  Data mengenai sebaran tinggalan arkeologis dan etnoarkeologis di beberapa daerah 
di Kalimantan Timur untuk menemukan prioritas penelitian lanjutan di masa yang 
akan dating.  

    Metode  1. Penelitian deksriptif dengan penalaran induktif 
2. Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan survei arkeologi, pengamatan 

dan pengambilan sample tanah atas dasar satuan adiministrasi agar mudah 
untuk penentuan lokasi situs arkeologinya 

    Hasil penelitian Kecamatan Pasir Balengkong 
1. Istana Pasir Balengkong, terletak sekitar 14 meter di timur Sungai Kendilo dan 

menghadap ke arah sungai. Seluruh bangunan memiliki konstruksi kayu termasuk 
dinding dengan denah empat persegi panjang. Ukuran panjang secara 
keseluruhan adalah 46,63 meter. Bangunan ini terdiri atas bagian teras, bagian 
depan (semacam bangsal), bagian tengah (kemungkinan merupakan singgasana 
raja), dan bagian belakang. Istana ini merupakan rumah panggung, yang saat ini 
telah berubah fungsi menjadi Museum Sadurangas. 

2. Masjid Nurul Ibadah, terletak 6 meter di sebelah utara Museum Sadurangas. 
Mesjid ini semula berada tepat di tepi Sungai Kendilo, tapi pada tahun 1905 
dipindah ke lokasi yang sekarang. Seluruh konstruksi bangunan terbuat dari kayu 
ulin dengan luas bangunan adalah 18 x 16 meter.  

3. Meriam Lima, terletak sekitar 135 meter di sebelah selatan istana. 
4. Komples makam raja-raja Pasir, yang memiliki luas 93 x 76 meter. Kompleks 

makam ini memiliki 117 makam, yang hampir seluruh nisannya terbuat dari kayu 
ulin yang sudah aus. Bentuk dan motif hias pada nisa menunjukkan cirri nisan 
tipe Bajau yang berbentuk gada (untuk laki-laki) berukir sulur dan kaligrafi 
ataupun pipih (untuk perempuan) dengan hiasan kerawangan dan labyrinth. Jirat 
makam terbuat dari kayu dengan model teras berundak. 

 
Kecamatan Kuaro 
Hasil pengamatan menemukan sejumlah data arkeologi berupa 42 fragmen keramik di 
tiga areal Desa Pasir Mayang, 7 buah terak besi, dan 2 kompleks pemakaman kuno. 
 
Kecamatan Batu Sopang (Desa Ka Sungai) 
1. Gua Tengkorak, berada di timur laut Kendilo, merupakan sebuah lubang yang 

cukup besar berukuran tinggi 2,5 meter; lebar 2 meter, panjang 4 meter. Di 
dalam gua tersebut sejumlah komponen rangka manusia dalam satu tumpukan. 

2. Gua Loyang, berada di bukit batugamping yang terletak sekitar 300 meter 
sebelah timur laut desa atau sebelah barat dan utara Sungai Kendilo. Ketinggian 



gua ±50 meter dari permukaan tanah. Temuan yang ada sebuah keramik asing 
bagian dasar dan berglasir coklat, cangkang moluska.  

    Penutup  Kesimpulan  
1. Hasil temuan berupa data tekstual, artefaktual dan ekofaktual merupakan 

temuan yang mewakili kehidupan sejarah budaya masyarakat Pasir 
2. Temuan bersifat tekstual mencakup temuan historiografi dan temuan yang 

bersifat Islami 
3. Temuan ekofaktual berupa tinggalan komponen rangka manusia di Gua 

Tengkorak yang menunjukkan adanya tradisi penguburan sekunder 

     Rekomendasi  
Perlu dilakukan kegiatan ekskavasi untuk mendapatkan pemahaman tentang lokasi 
sebenarnya di Kerajaan Pasir di Desa Pasir Mayang, Kecamatan Kuaro, Kabupaten 
Pasir, Provinsi Kalimantan Timur. 

4 1998 Kalimantan 
Tengah/Kabupaten 
Barito Utara/DAS 
Barito 

Survei Eksploratif 
DAS Barito Tahap I, 
Kabupaten Barito 
Utara, Kalimantan 
Tengah/Balai 
Arkeologi 
Banjarmasin/Goena
di Nitihaminoto, 
Bambang 
Sulistyanto, BSWA, 
Attaberani Kusuma, 
Agung Sukardjo 

Latar belakang 1. Hasil penelitian tahun 1979 (Pusat Arkeologi Nasional) di Situs Bukit Rawi, Kota 
Palangka Raya yang menemukan sejumlah data arkeologi, yaitu benda logam 
(pisau, tombak, lancipan, dan cupu), fragmen keramik Cina dan Eropa, fragmen 
tembikar, gigi geraham Bovidae, mata uang VOC, mikrolitik dari Tangkiling. 

2. Hasil penelitian tahun 1990 (Pusat Arkeologi Nasional) di Kotawaringin yang 
mengungkapkan peran situs-situs penting Islam yang berkaitan dengan 
eksistensi Kerajaan Kotawaringin abad XVII-XIX Masehi. 

3. Hasil penelitian tahun 1991 (Pusat Arkeologi Nasional) di Kotawaringin Barat 
yang menemukan nekara perunggu dan beberapa situs kubur beserta bekal 
kuburnya. 

4. Hasil penelitian tahun 1993 (Balar Banjarmasin) di Kotawaringin Barat yang 
menganalisis nekara perunggu dengan tipe nekara dari budaya Dongson dari 
Vietnam. 

5. Hasil penelitian tahun 1993 oleh Bidang PSK Kanwil Depdikbud Kalimantan 
Tengah di wilayah Kalteng yang menemukan 82 situs dari periode prasejarah, 17 
situs periode Islam, 17 situs benteng, 12 tempat ibadah. 

6. Hasil penelitian tahun 1996 (Balai Arkeologi Banjarmasin) di Kalteng yang 
mendata sejumlah situs, yaitu Situs Sungai Rangas, Situs Natai Durian, Situs 
Kasongan Lama serta tradisi sandong atau penguburan masyarakat Dayak. 

7. Hasil penelitian tahun 1998 oleh Balai Arkeologi Banjarmasin di Situs Pulang 
Pisau yang menemukan sejumlah fragmen gerabah, keramik asing, artefak 
terakota, batu asah, manil-manik, dan besi. 

8. Penelitian di daerah aliran sungai di Kalimantan Tengah belum pernah dilakukan, 
padahal peranan sungai cukup penting bagi masyarakat. 

    Permasalahan  1. Bagaimana potensi arkeologi di daerah aliran Sungai barito? 
2. Bagaimana aspek sosial, budaya, dan perekonomian masyarakat di daerah aliran 



Sungai Barito? 

    Tujuan  Untuk mengetahui potensi arkeologi di wilayah Kalimantan Tengah khususnya di hulu 
DAS Barito yang mengalir di wilayah Kabupaten Barito Utara. 

    Sasaran  1. Jangka panjang: sebaran data arkeologis, histories, maupun etnografis pada DAS 
Barito guna memperoleh pemahaman pemikiran masyarakat masa lampau 

2. Jangka pendek: sebaran data arkeologis, histori, etnografis [ada DAS Barito yang 
terletak di wilayah Kabupaten Barito Utara. 

    Metode  1. Penelitian deskriptif dengan penalaran induktif 
2. Pengumpulan data dilakukan dengan survei arkeologi 

    Hasil  Kecamatan Muara Teweh 

Liang Nongo Berada di Desa Sungai Jingah 
Temuan: 2 fragmen keramik asing 
dan batu-batu alam di permukaan 
tanah yang tidak merata 

Liang Lalai Berada di batas Desa Bayas, 
merupakan gua karst yang di 
dalamnya terdapat sarang kelelawar. 
Tidak ada temuan, hanya batu-batu 
alam di permukaan tanah yang tidak 
merata 

Sandong  Berada di Kota Pendreh, terdapat 3 
sandong yang berada di tegalan 
dalam pemukiman penduduk yang 
diapit dua aliran sungai. 

Patung Pendreh Berada di Desa Pendreh, berjumlah 4 
buah, yaitu 2 patung laki-laki dan 2 
patung perempuan 

Nisan  Ditemukan di kuburan Kristen di Desa 
Liang Naga. Saat ini disimpan di 
kantor Depdikbud Barut di Muara 
teweh 

 
Kecamatan Lahei 

Benteng Lahei Berada di tebing Sungai Barito di desa 
Lahei. Benteng ini merupakan sarana 
pertahanan alam yang berupa tanggul 
atau tebing yang terdapat di tepian 
Sungai Barito. Sisa benteng saat ini 
hanya berupa gundukan tanah 



dengan ketinggian tidak merata 
antara 6-11 meter. Berdasarkan 
informasi pernah ditemukan sebuah 
jangkar kapal di lokasi tersebut. 

 
Kecamatan Gunung Timang 

Liang Nyeloi Berada di Desa Tongka I, merupakan 
gua kapur yang luas dengan ukuran 
60x40 meter. Data arkeologi yang 
ditemukan yaitu 6 pecahan keramik, 5 
pecahan gerabah, 1 pecahan tulang 
binatang, 1 taring binatang, dan 6 
gastropoda. 

Gua Tanir Terletak  200 meter di sebelah timur 
Liang Nyeloi. Gua Tanir merupakan 
rockshelter yang berada satu deret 
dengan tebing massif setinggi 50 
meter. Data arkeologi yang 
ditemukan yaitu pecahan guci Cina, 
cangkang kerang, keriring (dengan 9 
tengkorak manusia), piring keramik. 

 
 

    Penutup  Kesimpulan  
1. Das Barito terbukti sangat padat peninggalan sebagai wujud adanya aktivitas 

masyarakat pada masa lalu. 
2. Peninggalan-peninggalan tersebut sangat beragam yang mewakili berbagai kurun 

waktu dan berbagai karakter situs 

5 2000 Kalimantan Timur/ 
Kabupaten Pasir 

Survei Eksploratif 
Gua-gua di Wilayah 
Kabupaten Pasir, 
Provinsi Kalimantan 
Timur (Bambang 
Sugiyanto, 
Bambang 
Sulistyanto, Vida 
PRK, Hartatik, 
Normalina, Wawan 
Surawan, Widya 

Latar Belakang 1. Daftar BCB Kal-Tim dari Bidang PSK Kanwil Depdikbud Prov. Kal-Tim yang 
menerangkan bahwa dipegunungan kapur di wilayah tersebut banyak terdapat 
gua-gua yang diduga mempunyai gejala/indikasi adanya bekas pemukiman 
masa lalu 

2. Bukti adanya hunian masa lalu di gua-gua di temuakan di sisi selatan 
Pegunungan Meratus yang merupakan wilayah Kabupaten Tabalong, Provinsi 
Kal-Sel yaitu Gua Babi dan Gua Tengkorak sedangkan di sisi utara Pegunungan 
Meratus adalah Kabupaten Pasir Provinsi Kal-Tim 



Sarsono) 

    Permasalahan Sebaran gua-gua (Inventasris)  yang belum diketahui yang diduga pernah ditinggali 
oleh manusia, selanjutnya akan dipilih/ditentukan gua-gua mana yang perlu diteliti 
dalam usaha pengungkapan sejarah kebudayaan masa lalu di wilayah Kal-Tim 
khususnya di wilayah Kabupaten Pasir 

    Tujuan Pendataan, penginvetarisasi, pengamatan dan mengetahui gua-gua atau ceruk paying 
yang mempunyai indikasi jejak- jejak kehidupan manusia didalamnya 

    Sasaran Data tentang kehidupan manusia masa lalu terutama gua-gua  atau ceruk alam di 
Kabupaten Pasir, khusunya di wilayah Kecamatan Muara Komam dan Kecematan Batu 
Sopang 

    Metode  Pengamatan/survey dan wawancara 

    Hasil penelitian 1. Kecamatan Muara Komam 
Hanya terdapat sebuah gua yaitu Gua Losan. Terletak sekitar 3 m di tepi jalan 
raya Banjarmasin-Samarinda terdapat di perbukitan kapur yang tinggi 

2. Kecamatan Batu Sopang 

DesDDusun Kasungai, 
Desa Desa Batu Kijang 

Gua Tengkorak Terletak ± 3,5 km  
dari jalan raya, 
tepatnya ± 750 m 
disebelah timur 
Dusun Kasungai 
atau timur laut 
Sungai Kendilo. 
Ditemukan 36 buah 
tulang-tulang 
anggota tubuh 
manusia lainnya 
yang sengaja di 
letakan di gua, 
dulunya gua 
berfungsi sebagai 
tempat penguburan 

 Gua Lutok Terletak ditengah 
hutan  ± 500 ke 
arah hulu dari Gua 
Tengkorak.  
Ditemukan fragmen 
cangkang kerang 
air tawar, 5 
tengkorak dan 



tulang-tulang 
laiinya. 

 Gua Loyang Terletak di Gunung 
Tomea 

Desa Muser ( Muara 
Kesamo) 

Gua Ipu Hilir Terletak pada 
lereng Gunung 
Belawang yang 
cukup tinggi dan 
terjal. Ditemukan  
sejumlah fragmen 
tulang binatang, 
fragmen sapit 
kepiting dan 
sebuah cangkang 
siput, 

 Gua Ipu Hulu Terletak pada 
lereng diatas Gua 
Ipu Hilir. 
Ditemukan 3 buah 
fragmen serpih 
batu kapur, sebuah 
fragmen badan 
gerabah polos dan 
21 buah cangkang 
siput dan kerang 
air tawar 

 Gua Benteng Aji 
Bawo 

Terletak dilereng 
Gunung Belawang 
yang cukup tinggi. 
Temuan berupa 
batang-batang 
kayu ulin yang 
didirikan seperti 
pagar 

 Gua Losan Berupa sebuah 
lorong gua yang 
cukup panjang, 
cukup lebar dan 
gelap yang 



menghubungkaan 
Gua Ipu Hilir dan 
Gua Sumping. 
Temuan berupa 
batang-batang 
kayu ulin 

 Gua Sumping Terletak pada 
ujung lorong Gua 
Losan. Jenis 
temuan berupa 
sisa/kulit kerang 
bekas konsumsi, 
serpih batu 

 Gua Lingun Aji Masih satu komplek 
dengan Gua 
Sumping.  Jenis 
temuan berupa : 
a. Panti  : tempat 

sesaji beberapa 
tiang  kayu 
tinggi 1,64 m 
dengan bagian 
atas terdapat 
kotak sesaji , 
dibawah panti 
terdapat batu-
batu  dan 
bentuk perahu 
mini . 

b. Lungun Aji 
Bawo : sebuah 
peti mati 
(tanpa tutup) 
dengan ukuran 
panjang 3,5 m, 
lebar 77 cm 
dan tinggi 35 
cm 

c. Artefaktual : 



fragmen 
gerabah, non 
artefaktual : 
tulang 
binatang, 
cangkang  
kerang dan 
siput 

 Gua Rindong Terdapat 5 buah 
patung kayu ulin 
didalam ruangan 
gua tetapi patung 
tersebut sudah 
rusak dengan 
alasan takut 
menggangu akidah 
dan kepercayaan 
masyarakat yang 
masih baru yaitu 
baru memeluk 
agama Islam 

 Gua Tengkorak Mempunyai 
beberapa tulang 
manusia dan 
tengkorak yang 
masih disimpan 
didalam gua 

Kecamatan Pasir 
Balekong 

Gua Lampesu Terletak landai 
terdapat di Gunung 
Belawung atau di 
Muara Komam. 
Temuan berupa 
Cangkang Kerang 

 

    Kesimpulan  1. Gua Tengkorak terdapat di Desa Kasungai memang khusus digunakan sebagai 
salah satu tempat untuk penguburan sekunder oleh masyarakat pendukungnya 

2. Gua Lutok juga khusus digunakan sebagai tempat penguburan sekunder yang 
belum begitu seintensif Gua Tengkorak 

3. Gua Loyang merupakan Gua bekas sarang burung tidak menunjukan adanya 
indikasi dan gejala kehidupan didalamnya 



4. Gua Losan yang terdapat di Desa Butok , Kecamatan Muara Komam, yang 
hanya sebagai gua alam yang tidak pernah dihuni oleh manusia 

5. Gua Ipu Hilir merupakan gua yang cukup potensial karena terdapat temuan 
permukaan yang mengindikasi gua pernah di huni oleh manusia pada suatu saat 

6. Gua Ipu Hulu, kemungkinan besar pernah dihuni manusia dengan indikasi 
berupa fragmen gerabah, cangkang gastropoda serta serpihan batu 

7. Gua Losan hanya merupakan lorong  gua yang menghubungkan Gua Ipu Hilir 
dan Gua Ipu Hulu 

8. Gua Sumping adalah gua kecil yang menjadi pintu masuk Gua Lungun Aji Bawo, 
adanya temuan didepan mulut gua merupakan suatu indikasi gua ini pernah 
dihuni atau paling tidak dipakai sebagai salah satu untuk berdiam sementara 

9. Gua Benteng Aji Bawo adalah gua layak huni,  ditunjukan dengan adanya 
tatanan kayu ulin yang dibangun tepat di depan gua ( yang disebut Benteng Aji 
Bawo) yang pernah digunakan sebagai tempat untuk pertahanan 

10. Gua Lungun Aji Bawo merupakan gua yang sangat potensial untuk diteliti, 
berdasarkan temuan gua ini pernah digunakan sebagai tempat penguburan dan 
mungkin sekaligus sebagai tempat hunian 

    Rekomendasi 1. Penelitian diwilayah ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan mengenai lamanya 
waktu penelitian dan luas wilayah penelitian yang potensial akan gua – gua 

2. Melengkapi pengamatan dan pencatatan dilapangan diusulkan adanya 
penambahan tenaga teknis yang berkaitan dengan tujuan penelitian 

3. Perlu penelitian lanjutan terhadap gua-gua potensial seperti Gua Ipu Hilir, Gua 
Ipu Hulu serta Gua Lungun Aji Bawo di Desa Muser Kecamatan Batu Sopang 

6 2000 Kalimantan 
Tengah/Kabupaten 
Kotawaringin Timur 

Survey Arkeologi di 
Kotawaringin 
Timur, Provinsi 
Kalimantan Tengah 
(Hartatik, Bambang 
Sulistyanto, Vida 
PRK, Attaberani 
Kusuma, Bambang 
Sugiyanto, 
Normalina, Widya 
Sarsono) 

Latar Belakang 1. Bangunan kubur pada masyarakat ngaju di Katingan dan Kahayan terjadi 
menjadi dua yaitu sandong dan pambak. Tradisi  penguburan dengan sanding 
dan pambak ini hampir punah  seiring dengan berkembang dianutnya agama 
Nasrani dan Islam  oleh masyarakat Ngaju 

2. Balar perlu meneliti sisa peninggalan sejarah dan budaya pada masyarakat 
tersebut agar dapat  membantu dalam mengungkapkan masa lampau terutama 
masa prasejarah 

    Permasalahan 1. Bagaimanakah variasi bentuk bangunan kubur pada masyarakat Ngaju di 
Kalimantan Tengah 

2. Bagaimanakah kesinambungan sistem penguburan antara masyarakat Dayak 
Ngaju sekarang dengan sistem penguburan masa lampau pada masa 
prasejarah? 



    Tujuan Mengetahuai variasi bentuk (tipologi) bengunan kubur pada masyarakat Dayak Ngaju 
di wilayah Kalimantan Tengah 

    Sasaran  Sasaran jangka menengah 
- Bentuk bangunan kubur yang terdiri dari sandong (dengan variasi) dan 

perlengkapan penguburan lainnya 
- Lingkungan  bangunan kubur, baik lingkungan social maupun lingkungan 

fisik/alam 
 Sasaran jangka pendek  

Mengungkapakan adanya variasi bentuk (tipologi)  dan distribusi bangunan 
kubur pada masyarakat Dayak Ngaju di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur 
bagian tengah-selatan, Kalimantan Tengah 

    Metode 
penelitian 

Survey/pengamatan dan wawancara 

    Hasil penelitian Kecamatan Desa Hasil survey 

Kota Besi Dukuh Sati - Sandong Tambak 
keluarga Mehung 
didirikan tahun 1999 
yang tertera seperti 
pada sandong 
- Sandong Tambak 
keluarga Sangaran Balai 
dengan angka tahun 
1968 
- Sandong Tambak milik 
keluarga Antun Sayun , 
didirikan tahun 1968 
- Sandong Tulang 
keluarga Umbak, 
didirikan tahun 1973 
- Sandong keluarga 
Rajan didirikan tahun 
1979 
- Dua buah sanding yang 
tidak diketahui 
keluarganya dan tanpa 
tahun 

Sandong- sandong 
tersebut atapnya 
(wuwung) di lengkapi 



dengan  hiasan berupa 3 
ekor burung tingang, 
bulan bintang serta 
kepala dan ekor naga 
pada ujung wuwung. 
Sandong dilengkapi 
dengan sapundu gapit 
dan pantar 

 Dusun 
Tanah Putih 

Terdapat puluhan 
sandong yang pada 
umumnya berisi puluhan 
individu yang berangka 
tahun 1978, 1986, 1993, 
1995 ini dilengkapi 
dengan sapundu dan 
pantar. 

 Dukuh Jamal 
Kenyang, 
Desa Tanah 
Putih 

Terdapat 2 buah 
sandong milik keluarga 
Katungai dan Malisi yang 
dilengkapi dengan 
sapundu, pantar, 
sanggaran dan tajahan 
tepatnya berada di 
halaman rumah Bapak 
Ling’An Katungai. Kedua 
sandong mempunyai 
hiasan kepala dan ekor 
naga serta burung 
tingang 

 Desa Sebabi Terdapat 3 sandong 
yaitu sandong keraton 
atau sandong tulang, 
sanding raung dan 
sandong tanah  menurut 
Bapak Ukam A.R (50th).  
Secara keseluruhan 
terdapat 9 buah sandong 
di Dusun Sebabi yaitu 8 
sandong raung dan 1 



sandong tanah 

 Desa 
Kandan 

- Sandong Tulang milik 
keluarga Busu didirikan 
pada tanggal 27 April 
1924 
- Sandong kedua  
terdapat dibelakang 
rumah penduduk 
dengan sapundu yang 
agak jauh letaknya 

 Desa Camba Terdapat 1 sandong tapi 
kondisinya sudah rusak. 
Sandong tersebut 
merupakan sanding 
komunal dengan tiang 
berjumlah 4 buah yang 
merupakan milik 
keluarga Parombang 
didirikan tahun 1883 

 Desa 
Palangan 

Terdapat 9 sandong 
terdiri dari sanding 
tulang dan sanding 
tambak yang sebagian 
besar dilengkapi dengan 
beberapa sapundu, serta 
3 buah pantar yang 
dihiasi dengan sebuah 
tajau yang berukuran 
sedang.  

 Desa 
Hanjalipen 

Tidak terdapat sandong  
(tidak dilakukan survey 
karena terjadi kerusakan 
teknis) 

Kecamatan 
Danau 
Sembuluh 

 Terdapat beberapa 
sandong, pantar, teras 
atau sanggaran 

Kecamatan 
Mentaya Hilir 

Desa Pondok 
Damar 

- Lokasi  1 : terdapat 2 
sandong  
- Lokasi 2 : terdapat 11 



sandong 

Kecamatan 
Cempaga 

Desa Pundu -  Dusun Pundu terdapat 
sandong,sapundu dan 
sanggaran 
- Dusun Bukit Batu 
terdapat 3 buah 
sandong 
- Dusun Nahan Biru 
terdapat 2 buah 
sandong 

 Desa Parit Terdapat 2 buah 
sandong yaitu sandong 
tulang bertiang 4 dan 
sandong berukuran mini 

 Desa 
Rumbung 
Buyung 

Terdapat sebuah 
sandong tulang berkaki 
4 

 

    Kesimpulan 1. Bangunan makam Suku Dayak Ngaju di kabupaten Kotawaringin Timur bagian 
selatan-tengah yang digunakan untuk menyimpan tulang atau  abu disebut 
sandong 

2. Dari segi kontruksi dan fungsinya sandong dibedakan menjadi 2 yaitu sandong 
tulang dan sandong raung atau sandong tambak 

3. Perlengkapan penguburan yang ada di sekitar sandong terdiri dari sapundu, 
pantar dan sanggaran 

    Rekomendasi Perlu dilakukan di Kotawaringin Timur di bagian utara (Hulu DAS Mentaya) untuk 
menunjukan perbedaan istilah, konsep dan fungsi sandong 

7 2001 Kalimantan 
Timur/Kabupaten 
Pasir 

Survei Eksploratif 
Gua-gua Prasejarah 
di Kecamatan 
Babulu, Kabupaten 
Pasir, Propinsi 
Kalimantan 
Timur/Balar 
Banjarmasin/Bamb
ang Sugiyanto 

Latar belakang 1. Penelitian arkeologi tentang gua hunian manusia purba di Kalimantan belum 
banyak dilakukan. 

2. Kondisi geografi di Kalimantan memiliki rangkaian pegunungan dengan kawasan 
karst dan gua-gua, seperti Pegunungan Meratus, Muller, dan Schwaner. 

3. Bukti hunian gua di Kalimantan baru ditemukan di Gua Babi, di Gunung Batubuli, 
Kabupaten Tabalong, Kalsel. 

    Permasalahan  1. Adakah gua hunian manusia purba di Kecamatan Babulu? 
2. Bagaimana potensi huniannya? 
3. Bagaimana kondisi fisik gua secara umum? 

    Tujuan  Mendata dan menginventaris gua terutama yang memiliki indikasi hunian. 



    Sasaran  1. Temuan artefak baik di permukaan tanah maupun di dalam tanah. 
2. Keletakan lokasi gua-gua di wilayah penelitan. 
3. pola sebaran budaya dan pemukiman manusia gua di Kalimantan Timur 

khususnya, dan di Kalimantan umumnya. 

    kerangka Pikir ada, tetapi tidak mengacu pada sumber referensi 

    Metode 
Penelitian 

1. Pengumpulan data dilakukan dengan survei eksploratif dan wawancara untuk 
menghimpun informasi tambahan mengenai keberadaan gua-gua kapur. 

2. Penalaran deskriptif. 

    Hasil  Daftar gua yang didata 

Nama Deskripsi 

Tindok Bonok ceruk payung bermulut lebar, lantai 
kering, sirkulasi dan cahaya baik, 
sarang walet, temuan botol 

Gua Jupe gua dengan lorong panjang dan 
sempit, lantai bergelombang, basah, 
dan lembab, sarang walet, tidak ada 
temuan  

Gua Buli gua dengan lorong panjang, lantai 
bebatu, basah, dan licin, sarang 
burung walet, temuan cangkang air 
tawar 

Gua Loling gua dengan lorong sempit, lantai 
berbatu, sarang walet, temuan 
cangkang kerang air tawar 

Liang Sawa gua dengan lorong yang dalam, lantai 
datar dan basah, sarang walet, tidak 
ada temuan 

Gua Mentelu gua dengan lorong, lantai 
bergelombang dan basah, sarang 
burung walet, tidak ada temuan 

Gua Temborung I gua dengan lorong memanjang, 
lantai datar dan kering, sarang walet, 
temuan cangkang kerang air tawar 

Gua Temborung 
II 

gua dengan lorong memanjang, 
lantai berair, temuan cangkang keang 
air tawar 

Ceruk Batu Meja ceruk payung, lantai datar dan 
kering, tidak ada temuan 

Gua Danum gua dengan lorong memanjang, 



lantai bergelombang dan basah, 
sarang burung walet, temuan berupa 
botol dan cangkang kerang air tawar 

 

    Penutup  Kesimpulan 
1. Belum ditemukan gua hunian manusia purba di Kecamatan Babulu 
2. Gua dan ceruk di Babulu umumnya digunakan sebagai sarang walet dan tidak 

memiliki indikasi data arkeologi di dalamnya. 

     Rekomendasi 
pelestarian kawasan karst  

8 2002 Kalimantan Timur/ 
Kabupaten Berau 

Survey Eksploratif 
Pantai Timur 
Kabupaten Berau 
Provinsi Kalimantan 
Timur (Nugroho 
Nur Susanto, E. 
Wahyu Saptomo, 
Vida PRK, Bambang 
SWA, Wasita, 
Nugroho Harjo 
Lukito, Bambang 
Sugiyanto) 

Latar Belakang 1. Penelitian kali ini merupakan serangkaian dari penelitian yang mengambil tema 
wilayah timur dan mengakses pula sungai-sungainya yang mencoba mengarah 
pada cakupan yang lebih luas yaitu mencakup pada problem oriented 

2. Penelitian ini diharapakan pula menemukan data baru berupa data arkeologis 
yang meliputi  artefak maupun situs baru. 

3. Mengungkapkan latar belakaang sejarah masa lalu di daerah yang belum pernah 
terjangkau dan berusaha menemukan fenomena baru dari kehidupan masa silam 

    Permasalahan  1. Bagaimana potensi tinggalan arkeologis di kawasan pesisir pantai timur 
Kalimantan, khususnya Kabupaten Berau ? 

2. Bagaimana hubungan kesejarahan, perekonomian masyarakat masa silam pada 
umumnya, terutama kaitannya dengan ekologi, fenomena perkotaan maupun 
peran sungai-sungai yang mengalir tidak jauh dari wilayah pesisir itu? 

    Tujuan Mengetahui potensi arkeologis di daerah-daerah yang belum diteliti baik untuk aspek 
prasejarah, arkeologi masa klasik, arkeologi masa setelah masuknya Agama Islam dan 
Peninggalan arkeologi masa kolonialisme maupun mengamati adanya tradisi – tradisi 
etnoarkeologinya 

    Metode 
Penelitian 

Survei dan wawancara 

    Hasil Penelitian  Hasil  
1. Situs Kecamatan Talisayan, terdapat 

 Makam Raja Alam  
Temuan : keris, tombak besi (kemungkinan milik pasukan Raja Alam), 
sekeping logam uang VOC, gerabah berhias bagian bibir, keramik-keramik 
Cina dan perlengkapan rumah tangga 

 Labuhan Cermin 



 Benteng Dumaring 
Sisa – sisa benteng berupa gundukan tanah dan juga temuan artefak  lepas 
berupa keramik, porselin, sisa-sisa peralatan dari logam, sisa-siasa kerang 
laut sebagai sisa-sisa makanan konsumsi. 

2. Situs Kecamatan Gunung Tabur, terdapat 
 Bekas Lokasi Kraton Gunung Tabur 

Bekas lokasi ini sekarang difungsikan sebagai museum yang dinamakan 
Museum Batiwakal 

 Makam Raja-raja Gunung Tabur 
 Masjid Kraton/Masjid Jami Gunung Tabur 

3. Situs Kecamatan Sambaliung, terdapat 
 Kraton Sambaliung 
 Makam Raja Sambaliung I 
 Komplek Makam Kampung Bugis 

4. Situs Kecamatan Teluk Bayur, terdapat 
 Komplek Makam Orang Belanda 
 Gedung Bioskop 
 Pasanggrahan / Kamar Bola 
 Lintasan Rel Kereta Api 

Temuan artefak lepas : 7 buah bata merah, potongan bekas rel kerata api, 
roda bekas kereta api batubara, dan sisa-sisa besi pipa. 

 Terowongan Jalur Kereta Batubara 

    Kesimpulan  1. Keberadaan sungai-sungai besar di wilayah Kabupaten Berau terkait dengan pantai 
menduduki peran yang startegis, hal ini karena kondisi alam  pantai tidak 
menguntungkan (landai, dangkal dan berawa-rawa yang banyak ditumbuhi hutan 
bakau) 

2. Peran sungai lebih besar di masa lampau terkait dengan fungsi ekonomi dan 
berperan pula menjadi penghubung antar daerah 

3. Revolusi industry yang berpusat di Eropa telah member warna tersendiri tipe 
pemukiman dan perkembangan di Daerah Berau tepatnya di Kota Teluk Bayur. Hal 
ini terbukti dengan ditemukannya berbagai peninggalan baik artefak maupun yang 
berupa monumental. 

    Rekomendasi 1. Masih banyak sasaran atau tema penelitian –penelitian yang  belum 
dikembangkan, misalnya penelitian tentang tata kota dan bangunan-bangunan 
colonial di Teluk Bayur. 

2. Perlu ditingkatkan kerjasama antar instansi terkait dengan penelitian semacam ini 
karena tidak bias berdiri sendiri 

3. Sumber daya arkeologi sebagai kekayaan sumber daya budaya perlu di jaga oleh 
pihak pemerintah melalui instansi-instansinya maupun kesadaran masyarakat yang 



perlu ditingkatkan terus. 

9 2002 Kalimantan 
Selatan/Kabuapten 
Tabalong/ 
Kecamatan Muara 
Uya 

Survei Gua-gua 
Prasejarah di 
Kecamatan Muara 
Uya, Kabupaten 
Tabalong, 
Kalimantan Selatan 
9-22 Juli 2002 
(Bambang 
Sugiyanto, Hartatik, 
Wasita, Bambang 
SWA, Nugrohu Nur 
Susanto, Nugroho 
Harjo Lukito, Nina 
Setiani) 

Latar Belakang 1. Adanya temuan di beberapa gua di bagian selatan Pegunungan Meratus 
2. Di bagian tenggara kawasan karst menemukan sebuah gua yang pernah 

menghasilkan cukup banyak sarang burung wallet yaitu Gua Tamuluang 
3. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya yang 

bertujuan menjaring data tenteng gua-gua hunian prasejarah yang terdapat di 
wilayah Gunung Batubuli. 

4. Kegiatan ini menekankan perhatian terhadap gua-gua yang dipergunakan secara 
tradisional sebagai tempat kegiatan tertentu atau oleh masyarakat pada beberapa 
puluh tahun lalu yang biasanya berupa kegiatan penguburan baik penguburan 
primer maupun penguburan sekunder 

    Permasalahan  1. Bagaimana karakter kehidupan dan budaya manusia dalam gua-gua di Kalimantan, 
kapan berlangsungnya dan bagaimana pola pemukimannya? 

2. Bagaimana hubungan antara situs gua-gua prasejarah di Kalimantan dengan situs 
gua yang sama di wilayah Indonesia lainnya? 

3. Bagaimana sebenarnya posisi Kalimantan dalam pergerakan dan perpindahan 
(migrasi) manusia yang pernah terjadi pada ribuan tahun yang lalu di kawasan 
Asia Tenggara daratan  dan Asia Tenggara kepulauan? 

    Tujuan Mengetahui karakter budaya manusia yang masih tinggal di dalam gua-gua di 
kawasan tersebut 

    Sasaran Mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana manusia penghuni Gua Babi 
memanfaatkan lingkungan yang ada, guna memenuhi keperluan kehidupan mereka 
yang berupa tempat tinggal, makanan dan peralatan kehidupan sehari-hari 

    Metode 
Penelitian 

Survey, wawancara dan studi kepustakaan 

    Hasil Penelitian A. Obyek Penelitian 
Kawasan Karst Bukit Batu Buli yang teletak di Desa Randu, Kecamatan Muara 
Uya, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah ini sangat 
potensial akan sumber daya arkeologis yaitu berupa gua-gua hunian dari masa 
prasejarah. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa 
kawasan karst Bukit Batu Buli mempunyai kuantitas gua dan ceruk sebanyak 18 
buah yang terletak di lereng-lereng seputar/sekeliling Bukit Batu Buli. 

B. Kondisi Lingkungan Bukit Batu Buli 
Dalam pelaksanaa penelitian survey gua-gua prasejarah di kawasan Bukit Batu 
Buli ternyata tidak mendapatkan kuantitas gua, sehingga dapat dipastikan bahwa 



kuantitas gua yang terdapat di lereng-lereng Bukit Batu Buli hanya berkisar 18 
buah gua dengan 3 buah gua diantarnya mempunyai indikasi pemukiman 
manusia dan 15 gua lainnya tidak pernah dimanfaatkan  oleh manusia. Kondisi 
gua dan ceruk di kawasan Karst Bukit Batu Buli sangat memprihatinkan serta 
sangat rawan akan kerusakan. Kondisi lingkungan, gua dan ceruk  yang terdapat 
di sekitar lokasi penambangan batu kapur tampaknya aktivitas penambangan 
batu tersebut sangat membahayakan bagi kelestarian gua dan ceruk di Bukit Batu 
Buli 

C. Artefaktual dan Non artefaktual 
Penemuan yang difokuskan pada Gua Cupu antara lain  
 Fragmen tembikar  
 Fragmen tulang 
 Manik-manik batu kapur 
 Beliung persegi 
 Fragmen alat batu atau wadah dari batu kapur 
 Sebuah serpih berpunggung tinggi dengan ukuran panjang 3,3 cm, lebar 2,2 

cm dan tebal 1,4 cm 
D. Kondisi Sosial Masyarakat sekitar Bukit Batu Buli 

Kondisi social masyarakat  di sekitar kawasan Bukit Batu Buli merupakan 
masyarakat yang heterogen, yang mempunyai mata pencaharian yang ccukup 
beragam mulai dari peladang, petani, pencari kayu, pencari batu kali dan pegawai 
negeri maupun swasta. Sementara aktivitas penambangan batu kapur dilakukan 
secara khusus yaitu pada saat-saat senggang untuk mencari tambahan 
penghidupan saja 
 

    Kesimpulan  1. Kuantitas gua dan ceruk yang terdapat di sekeliling lereng Bukit Batu Buli 
memang hanya berjumlah 18 buah 

2. Data yang ada menunjukan bahwa kawasan Bukit Batu Buli ini pernah diokupasi 
oleh sekelompok manusia prasejarah dari jenis ras Austromelanosoid yang 
mengembangkan budaya preneolitik sampai paleometalik pada tiga buah gua 
yaitu Gua Babi, Gua Tengkorak dan Gua Cupu dengan pertanggalan lebih dari 
5.000 tahun yang lalu 

3. Kerusakan yang terjadi pada lingkungan fisik Bukit Batu Buli terutama terjadi 
pada lereng-lereng bukit sepanjang sisi barat sampai selatan yang diakibatkan 
oleh serangkaian penambanganbatu kapur yang cukup intensif yang dilakukan 
oleh penduduk sekitar. 

    Saran  1. Perlu adanya langkah pengawasan tingkat kerusakan yang diakibatkan oleh 
penambangan batu kapur di lereng bukit. 

2. Perlu adanya upaya penyegaran dan pemasyarakatan “sadar budaya” pada 



kalangan masyarakat sekitar situs serta mengajak mereka dalam kegiatan 
pelestarian dan pengelolaannya 

3. Perlu adanya koordinasi pelaksanaan tugas baik administrasi maupun lapangan 
yang baik dan terpadu diantara instansi-instansi pemerintah daerah terkait 
dengan pelestarian, pemanfaatan, pengelolaan dan pengembangan situs-situs 
budaya 

    Rekomendasi  Kepada Pemerintah Daerah Tabalong khususnya jajaran Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Tabalong untuk segera melakukan tugas pengawasan 
terhadap keamanan dan kelestarian situs gua-gua di kawasan Bukit Batu Buli, Desa 
Randu, Kecamatan Muara Uya. 

10 2002 Kalimantan 
Timur/Kabupaten  
Pasir dan Kutai 
Timur/ Pantai Timur 

Survey Eksploratif 
Pantai Timur 
Kabupaten Pasir 
dan Kutai Timur 
Kalimantan Timur 
(Nugroho Harjo 
Lukito, Nurhadi, 
Bambang 
Sulisyanto, Vida 
PRK, Bambang 
Sakti Wiku Atmojo, 
Bambang 
Sugiyanto, Nugroho 
Nur Susanto, 
Wawan Suhawan 
dan Widya 
Sarsono) 

Latar Belakang 1. Pada tahun 1994 didapatkan informasi dan peneliti asal Prancis, Chazen bahwa 
pada interior gua-gua tebing perbukitan Tanjung Mangkilat di temukan lukisan 
cadas berupa cap – cap tangan dan binatang 

2. Hasil survey 1995 di daerah Sangkulirang menunjukkan adanya lukisan cadas 
pada interior gua berupa cap-cap tangan berwarna merah dan laba-laba besar 
atau hewan melata 

3. Penelitian terhadap sejumlah beliung bahu yang dilaporkan di Situs Semayap juga 
memiliki indikasi kesamaan dengan budaya kalumpang di Sulawesi 

4. Pada tahun 2000 dilakukan survey eksploratif di pesisir pantai timur  Kalimantan 
wilayah Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kotabaru menunujkkan bahwa 
adanya tinggalan dari masa pengaruh budaya islami dan colonial antara lain 
makam-makam raja dan ulama, masjid kuna, bekas benteng, bekas depot logistic 
batubara dan mercusuar 

    Permasalahan  1. Bagaimana potensi tinggalan arkeologis di kawasan pesisir perairan selat 
Makassar, khususnya di wilayah Kabupaten Kutai dan Kabupaten Pasir? 

2. Bagaimana kehidupan perekonomian masyarakat  masa silam di daerah 
penelitian, terutama berkenaan dengan sistem perdagangan atau distribusi 
komoditi dari daerah hulu ke hilir? Bagaimana perbandingan dengan komoditi 
yang ditemukan di kawasan Tanah Laut dan Kotabaru? 

    Tujuan  Memahami cirri kehidupan masa lalu masyarakat pantai dalam menyiasati lingkungan 
yang menimbulkan budaya spesifik berkaitan dengan kehidupan pantai yang 
dititikberatkan pada kehidupan perekonomian masyarakat pantai terutama distribusi 
komoditi perdagangan melalui data arkeologis yang terselamatkan. Secara khusus 
mengetahui keragaman dan potensi situs-situs di sepanjang pantai baik arkeologi 
colonial prasejarah etnoarkeologi 



    Sasaran  Jangka menengah : sebaran data baik bersifat arkeologis, historis maupun data 
etnoarkeologi yang terdapat pada sepanjang alur pantai Kalimantan 

 Jangka pendek :data sebaran tinggalan baik arkeologis, historis maupun data 
etnoarkeologi yang didukung dengan data lingkungan fisik 

    Meteode 
Penelitian 

Survei permukaan tanah dan wawancara 

    Hasil Penelitian 1. Kabupaten Pasir 
a. Situs Pasir Mayang 

 Makam Bajau : nisan-nisan di kawasan ini banyak menggunakan bahan dari 
kayu dengan diberi keterangan huruf lontarak. Komplek makam ini masih 
digunakan, khususnya oleh mereka yang berasal dari Sulawesi.  Pada saat 
ini bentuk dan corak makam sudah menunjukkan keragaman 

 Makam Ratu Buradaya : berupa gundukn tanah yang tidak terlalu luas yang 
tingginya ± 9 m. 

 Makam-makam Suku Banjar – Pasir – Kutai : terdapat 2 kelompok makam 
yaitu kelompok 1 Suku Banjar, kelompok 2 komunitas orang- orang Paser-
Kutai. Bahan nisan yang ditemukan menggunakan nisan-nisan kayu dengan 
bentuk gada, bentuk pipih dan beberapa menunjukkan bahan batu 
marmer/makam baru 

 Makam Raja Bejambe : terletak pada posisi paling ujung utara, diantara 
jumlah makam.  Pemakaian cungkup dengan diselubungi kain kuning, 
tetapi tidak ditemukan inskripsi sehingga keterangan hanya berupa 
informasi lisan 

b. Situs sekitar Daerah Pasir Balengkong 
 Keraton Pasir : bekas istana/keratin Pasir Balengkong pada saat ini beralih 

fungsi menjadi museum Saduranggas. Bangunannya  ini berdenah empat 
persegi panjang, terbagi menjadi 4 bagian : bagian teras, bagian tengah, 
bagian utama dan bagian keratin pada sisi belakang 

 Mesjid Keraton/Jami’ Pasir : bangunan dibuat seperti halnya keratin yang 
bangunan berkolong atau rumah panggung dan terbuat dari papan-papan 
kayu dengan genteng sirap. Kekhasan mesjid ini yang lain adalah 
pemakaian motif-motif seperti arabest. Kombinasi garis jalin-jalinan dan 
bentuk swastika pada mimbar mesjid.  Jam matahari masih dapat 
ditemukan sebagi alat untuk mementukan waktu shalat. 

 Peninggalan meriam : terdapat 5 meriam yang berjajar dengan panjang 
rata-rata 300 m dan diameter 10 cm 

 Makam Raja-raja Pasir : makam raja yang dianggap tertua dalahh makam 
sultan 

2. Kabupaten Kutai 



Terdapat 3 makam tokoh penting yaitu Sultan Aji Mahkota, Aji Pangeran 
Mandaraya dan Habib Tunggang Parang. 

3. Kabupaten Kutai Timur 
a. Desa Benua Baru 

Peninggalan pada masa colonial : makam lama pindahan dari Kampung 
Gondong Lama, Fatir Sunah, kantor pos lama, kantor camat lama, 
pesanggarahan masa colonial, bekas lokasi tangsi militer 

b. Desa Pengadaan 
 Gua Merdua : terdapat lukiasan didinding gua, lukisan cap tangan, serpihan 

batu dan alat serpih, cangkang molusca, fragmen tembikar 
 Lungun : terdapat 6 buah lungun, satu buah berada  di atas tiang 

sedangkan yang 5 buah tidak berada pada tempat yang seharusnya 

    Kesimpulan 1. Kawasan pesisir timur dan  kabupaten Kutai Timur telah berperan dalam 
kehidupan manusia untuk menyusun strategi adaptasi terhadap alam 

2. Kehidupan tradisonal khusunya religi kematian tampaknya telah punah dan tidak 
begitu dikenal lagi di Kecamatan Sangkulirang 

3. Wilayah Sangkulirang dan sekitarnya memang kaya akan potensi alam yang 
memiliki nilai ekonomi 

4. Berdasarkan sebaran tinggalan menunjukkan bahwa daerah penelitian di pesisir 
timur Kutai Timur tidak tersentuh persebran budaya klasik atau mungkin belum 
ditemukan 

    Rekomendasi 1. Perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan keberadaan situs-situs yang belum 
terkpose, terutama sekali situs-situs pra sejarah di Kabupaten Kutai Timur 

2. Perlu ditindaklanjuti penelitian sejenis di pesisir timur sebelah utara yang meliputi 
Kabupaten Berau, Bulungan dan Nunukan. 

11 2003 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Tabalong 

Survei Eksplorasi 
Gua-gua Prasejarah 
di Kecamatan 
Haruai, Kabupaten 
Tabalong, Propinsi 
Kalimantan 
Selatan/Balar 
Banjarmasin/Bamb
ang Sugiyanto 

Latar Belakang  1. Hasil penelitian tim peneliti Balar Banjarmasin di Gunung Kasali mendata sejumlah 
lokasi yang diduga memiliki gua dan ceruk alam. 

2. Salah satu gua yang sudah didata adalah Gua Malui yang merupakan gua 
penguburan dengan data arkeologi berupa lungun, tajau keramik, dan tulang sisa 
penguburan. 

3. Gunung Kasali berada di gugusan Pegunungan Meratus yang memiliki potensi 
sebagai hunian pada masa prasejarah, khususnya di Gunung Batubuli yang berada 
di Kabupaten Tabalong dengan temuan arkeologi di Gua Babi dan Gua Tengkorak 
yang berasal dari 6000 tahun yang lalu. 

    Permasalahan 1. Tahap I, bagaimana karakter kehidupan dan pola pemukiman manusia prasejarah 
dalam gua dan ceruk alam di Kalimantan Selatan pada khususnya, dan Kalimantan 
umumnya. 

2. Tahap II, bagaimana hubungan antarsitus gua prasejarah di Kalimantan baik 
secara mikro, semimakro, dan makro dalam studi kewilayahan. 



3. Tahap III, bagaimana posisi Kalimantan dalam peta perkerangkaan budaya 
prasejarah di Indonesia dan Asia Tenggara. 

    Tujuan Mendata dan menginventarisasi potensi gua-gua di wilayah Tabalong 

    Sasaran  Gambaran tentang sikap dan tingkah laku manusia prasejarah dalam berhadapan 
dengan lingkungan alam. 

    Kerangka Pikir 1. Adanya arus migrasi manusia prasejarah dari Asia Tenggara Daratan menuju ke 
arah timur ke Asia Tenggara Kepulauan melalui dua jalur, yaitu jalur utara yang 
dimulai dari Asia Tenggara Daratan-Taiwan-Filipinai-Kalimantan,-Sulawesi-
Kepulauan Maluku Utara, dan jalur selatan yang dimulai dari Asia Tenggara 
Daratan-Sumatera-Jawa-Bali-Australia. 

2. Ada percabangan migrasi yaitu melalui Jawa-Kalimantan yang diasumsikan 
merupakan pecahan kecil dari gelombang migrasi yang besar. 

    Metode  1. Pengumpulan data dilakukan dengan survei arkeologi dan pengamatan terhadap 
kondisi lingkungan, vegetasi, fauna, morfologi gua. 

2. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan model penalaran induktif-deskriptif. 

    Hasil Penelitian Daftar gua yang didata 

Nama Gua Deskripsi Temuan 

Liang Sawak Berada di Gunung Sawak 
pada koordinat 01°47’3” LS-
115°20,54’2” BT 
Ceruk dengan arah hadap ke 
selatan, lantai miring dan 
relatif kering 

15 buah 
tengkorak, 
fragmen tulang 
dan gigi 
manusia, 
pecahan tutup 
lungun kayu 

Liang Tutui 
I 

Berada di Gunung Mentui 
pada koordinat 01°47,03’9” 
LS-115°20,46’1” BT 
Gua dengan lantai yang tidak 
rata dan berbatu 

Fragmen tulang 
dan gigi 
manusia, 
fragmen 
keramik, peti 
kayu dan tutup 
wadah kayu 

Liang Tutui 
II 

Berada di Gunung Mentui, 
tidak ada koordinat 
Gua dengan lantai relatif 
datar 

Gerabah, 
pecahan 
stoneware, 
fragmen lungun 

Liang Balik I Berada di Gunung 
Tengkorak, tidak ada 
koordinat 
Gua dengan lantai relatif 

Gerabah, 
stoneware, 
fragmen lungun 



miring 

Liang Balik 
II 

Berada di Gunung 
Tengkorak, tidak ada 
koordinat 
Gua dengan lantai rata dan 
berbatu 

- 

Liang Malui 
I 

Berada di Gunung 
Tengkorak, tidak ada 
koordinat 
Gua dengan dua mulut dan 
lorong yang panjang 

Tengkorak dan 
tulang manusia, 
fragmen lungun, 
pecahan keramik 

Liang Malui 
II 

Berada di Gunung 
Tengkorak, tidak ada 
koordinat 
Gua dengan lantai relatif rata 

- 

Liang Malui 
III 

Sda - 

Liang Bonur 
I 

Berada di Gunung 
Tengkorak, tidak ada 
koordinat 
Gua dengan lantai relatif rata 
dan kering 

- 

Liang Bonur 
II/Liang 
Utama 

Berada di Gunung 
Tengkorak, tidak ada 
koordinat 
Gua dengan lantai yang 
relatif rata dan kering 

- 

Liang 
Penyiwi 

Berada di Gunung Penyiwi, 
tidak ada koordinat 
Gua dengan lantai tidak rata 
dan berbatu 

- 

 
 

     Analisis morfologi gua 
1. Terdapat 2 jenis gua, yaitu gua berlorong dan ceruk payung 
2. Secara fisik, beberapa gua memiliki persyaratan gua layak huni yaitu lantai datar 

dan kering, cukup luas, intensitas cahaya dan sirkulasi udara cukup baik, tetapi 
tidak ada temuan permukaan yang menjadi indikasi hunian prasejarah 

     Gua di Kecamatan Haruai sebagian besar difungsikan sebagai gua penguburan, yang 



diindikasikan dengan temuan tengkorak dan tulang manusia, fragmen lungun, keramik 
dan tajau, serta gerabah. 

    Penutup  Kesimpulan  
1. Secara fisik, gua layak huni di Haruai yaitu Liang Malui, Liang Tutui I dan II, serta 

Liang Bonur; gua tidak layak huni yaitu Liang Sawak, Liang Balik, Liang Penyiwi, 
dan Liang Penganan. 

2. Selain gua penguburan, gua hunian pada masa prasejarah belum ditemukan di 
lokasi ini. 

3. Masyarakat pendukung budaya penguburan di dalam gua tersebut belum dapat 
diidentifikasi. 

 
Rekomendasi  
1. Penelitian lanjutan untuk survei di area yang lebih luas, dan penelitian untuk 

mengetahui masyarakat pendukung budaya penguburan di Haruai. 
2. Pelestarian gua-gua penguburan tersebut. 
3. Pelu adanya partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara dan melestarikan gua-

gua penguburan tersebut. 

12 2003 Kalimantan 
Timur/Kabupaten 
Kutai 
Kertanegara/DAS 
Keham 

Penelitian 
Eksploratif DAS 
Keham, Kecamatan 
Muara Wiis, 
Kabupaten Kutai 
Kertanegara, 
Propinsi Kalimantan 
Timur. 

Latar belakang 1. Daerah Kutai merupakan situs Kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berada di 
daerah Muara Kaman pada aliran Sungai Mahakam. 

2. Temuan arca Nandi di Muara Wiis di tepian Sungai Mahakam. 
3. Data arkeologi juga ditemukan di Kotabangun, berupa ulin-ulin runcing yang 

diasumsikan sebagai alat untuk menenggelamkan kapal musuh yang lewat 
Sungai Mahakam. 

4. DAS Keham memili arti dan pernana penting mengingat lokasinya yang 
berdekatan dengan Muara Kaman dan Kotabangun. 

    Permasalahan 1. Bagaimana potensi arkeologi dari masa Indonesia klasik di sekitar DAS Keham? 
2. Bagaimana distribusi situs dalam keruangan DAS Keham? 

    Tujuan untuk mengetahui potensi arkeologi di sepanjang DAS Keham. 

    Sasaran data tertulis dan tidak tertulis berupa tinggalan arkeologi 

    Kerangka Pikir Pola pemukiman di tepian sungai umumnya memiliki karakter yang menyebar 
mengikuti pola aliran sungainya. 

    Metode 1. Sifat penelitian eksploratif dengan penalaran induktif-deskriptif. 
2. Pengumpulan data survei dan studi pustaka. 

    Hasil penelitian Desa Lebak Mantan 
1. Arca Gandawangi, saat ini disimpan di salah satu museum di Eropa (Deskripsi 

situs tidak memberikan gambaran kondisi lingkungan dan data arkeologi, hanya 
menceritakan kisah penemuan arca dan legenda rakyat, sehingga tidak ada 
gambaran mengenai kondisi situs sama sekali). 

2. Situs Kerbau Lari, di perbukitan Gunung Omo, hanya berupa batu-batu alam 



yang bentuknya bahkan tidak menyerupai kerbau. 
3. Situs Makam Jaya Mambih, berada di tepi Sungai Keham Tapengo, yang 

merupakan anak Sungai Keham. Terdapat 3 tokoh yang dimakamkan, yaitu Jaya 
Mambih, istrinya, dan Umar Dahlan. 

     Desa Lebak Cilong, ada Situs Awang Cipiring yang merupakan lokasi bekas penggalian 
liar yang dilakukan oleh warga setempat. 

     1. Analisis historis, data kesejarahan minim, hanya ada legenda cerita rakyat yang 
menceritakan tokoh Anang Cipiring yang menganut agama lama dan Jaya 
Mambih yang telah beragama Islam dan ingin mengIslamkan orang-orang. 
Mereka tidak hidup sejaman, Jaya Mambih merupakan utusan Kerajaan Kutai 
Kertanegara untuk menaklukkan wilayah yang masih setia pada Kerajaan Kutai 
Hindu pada abad 17 M, sedangkan Awang Cipiring diasumsikan sudah meninggal 
jauh sebelum masa Jaya Mambih. 

2. Analisis Ikonografi, terdapat arca perunggu dengan gaya pengarcaan Gandhara, 
dalam sikap tangan Vitarkamudra, yang menunjukkan bahwa pengaruh Budha 
telah ada di wilayah tersebut (hanya saja deksripsi detil tentang acra tidak 
disebutkan, arca ini seolah-olah muncul begitu sajadalam laporan). 

3. Analisis keamik, yang merupakan temuan warga, yang diidentifikasi berasal dari 
abad 16-19 Masehi dari Dinasti Qing. 

4. Tinggalan arca Hindu-Budha merupakan salah satu hasil proses persebaran 
pengaruh budaya India yang datang di Indonesia. 

5. Hubungan perdagangan banyak berperan dalam proses masuknya budaya India 
ke pedalaman Kalimantan Timur. 

    Penutup Kesimpulan 
1. Masih terdapat missing link antara masa Kerajaan Hindu Budha di Kutai pada 

abad 5 dengan peradaban Kutai masa Islam. 
2. Pengaruh Hindu-Budhadiasumsikan masih bertahan di daerah pedalaman sampai 

pada abad 17, yang disebut dengan Kutai Martapura yang terdesak oleh 
penaklukan Kerajaan Kutai Kertanegara yang bercorak Islam. 

3. Berdasarkan data artefak yang ditemukan telah disebutkan DAS Keham 
merupakan daerah penyangga yang di dalamnya terdiri atas satu kelompok suku 
yang dipimpin oleh seorang tetua adat. 

13 2003 Kalimantan 
Timur/Kabupaten 
Nunukan 

Survei Eksploratif 
Pesisir Timur, 
Kabupaten 
Bulungan, Tarakan, 
dan Nunukan, 
Kalimantan 
Timur/Balar 

Latar Belakang 1. Kawasan pantai merupakan wilayah yang sangat penting sejak manusia 
menemukan teknologi pembuatan perahu sebagai alat transportasi. 

2. Pesisir timur Kalimantan memiliki data arkeologi, seperti situs pemakaman orang 
Bugis-Makassar dan Bajau di Pagatan, Batu Licin, Pasir Balengkong, dan Kutai 
Kertanegara. Tinggalan tersebut menunjukkan adanya hubungan dengan daerah-
daerah yang lebih jauh bahkan dengan Negara lain. 

3. Pesisir utara Kalimantan di Bulungan, Tarakan, dan Nunukan lebih tertutup oleh 



Banjarmasin/Gunad
i Kasnowihardjo 

hutan bakau dan nipah, sehingga pusat-pusat pemukiman cenderung masuk ke 
pedalaman melalui sungai. 

4. Asumsi adanya kontak antara pesisir timur dengan orang-orang Bugis-Makassar, 
yang semakin ke arah utara semakin berkurang.  

    Permasalahan 1. Adakah kontinuitas hubungan antara pesisir Kalimantan Timur bagian utara 
dengan orang Bugis-Makassar seperti yang ditemukan di Kalimantan Timur 
bagian selatan? 

2. Faktor-faktor apa-apa yang menyebabkan ada atau tidaknya kontinuitas 
hubungan kedua wilayah tersebut di atas? 

    Tujuan 1. untuk mengetahui potensi tinggalan arkeologis di pesisir timur Kalimantan Timur. 
2. mencari kesinambungan budaya yang terdapat pesisir Kalimantan Timur. 

    Sasaran situs-situs yang berkaitan dengan okupasi ataupun pemukiman di wilayah pesisir 
Kalimantan Timur. 

    Kerangka Pikir ada 

    Metode  penelitian eksploratif, pengumpulan data dilakukan dengan survei dan wawancara. 

    Hasil Tarakan 
1. Tarakan merupakan wilayah baru pemekaran dari Kabupaten Bulungan. Sejak 

jaman Belanda sudah dikenal sebagai pulau minyak dan dieksplorasi secara 
intensif. 

2. Bungker Belanda I, berada di Desa Juata Laut pada koordinat 03°26’24.3” LU dan 
117°32’52.4” BT. Bungker ini dibangun pada tahun 1938 dalam rangka 
mempertahankan Pulau Tarakan dari serangan Jepang. Bungker ini berdenak 
persegi panjang dengan panjang 6.5 m, lebar 5.5 m, dan tinggi 3 m. 

3. Bungker Belanda II, terletak 100 meter di sebelah utara bungker I pada 
03°26’26.4” LU dan 117°32’53,6” BT. Bungker ini terdiri atas 2 bagian, yaitu 
bangunan utama berdenah persegi mepat 8x5 meter dengan satu pintu besi dan 
bangunan bak air berukuran 4x2 meter. 

4. Bunker Belanda III, terletak 50 meter di utara bungker II. 
5. Makam tua di Juata Laut, pada posisi 03°26’27.3” LU dan 117°33’14.5” BT, tidak 

diketahui siapa tokoh yang dimakamkan, memiliki nisan kayu tanpa inskripsi. 
Tetapi ada makam dengan inksripsi pada nisannya yang menyebutkan angka 
tahun 1011 H dan nama Daeng Sena. 

6. Makam Gunung Daeng, di Kelurahan Sebengkok, tokoh yang dimakamkan adalah 
Saidi. Jirat dari semen, nisan memiliki inskripsi nama Saidi dan angka tahun 1371 
H. 

7. Makam Belanda di Bukit Markoni Olun, di Kelurahan Pamusian. 
8. Makam Datu Keramat Tarakan. 
9. Makam Tua di Paningki Lama. 
10. Benteng Belanda di Bukit Peningki. 



11. Rumah Bundar. 

     Nunukan 
1. potensi arkeologi terdapat di Kecamatan Krayan, tetapi tidak dikunjungi karena 

transportasi sulit. 
2. fragmen tulang yang sudah dipindahtempatkan ke Jakarta, sementara itu lokasi 

temuan tulang saat ini merupakan tanah tegalan tanpa ada indikasi temuan 
arkeologi. 

3. bangunan Belanda, sudah banyak dihancurkan untuk mendirikan bangunan baru. 
4. temuan guci di Pulau Sebatik. 

     Bulungan 
1. Kesultanan Bulungan di Tanjung Palas saat ini awalnya telah pindah sebanyak 4x, 

yaitu di Salim Batu, Seriang Baratan, Tanjung Palas Hulu, dan Tanjung Palas 
Tengah.  

2. Istana saat ini adalah hasil pembangunan baru setelah bangunan istana yang 
lama habis terbakar. 

3. Mesjid Besar Sultan Kasimuddin. 

     1. Secara garis besar, data arkeologi yang ditemukan dapat dikelompokkan menjadi 
3, yaitu makam, bangunan rumah/fasilitas, dan benda bergerak sebagai temuan 
lepas.  

2. Tinggalan arkeologi di pesisir timur Kalimantan Timur pada dasarnya sangat 
dipengaruhi ileh budaya yang dibawa oleh orang Bugis-Makassar. 

3. Pengaruh Bugis-Makassar hanya sampai di Bulungan dan tidak terlihat di 
Nunukan. 

4. Kesinambungan budaya belum dapat diformulasikan. 
 

    Penutup Kesimpulan 
1. Potensi arkeologi terkonsentrasi di Tarakan, pra-Kolonial di bagian pantai dan 

masa Kolonial di bagian dalam pulau. 
2. Okupasi Dayak Tidung yang diyakini sebagai komunitas paling awal penghuni 

Tarakan tidak dapat ditemukan sisa-sisanya. 

     Rekomendasi 
1. Langkah-langkah pelestarian tinggalan sejarah-arkeologi. 
2. Penataan kawasan situs untuk mempersiapan objek sebagai ODTW. 

14 2004 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten  
HSS dan HST 

Penelitian 
Eksploratif Gua-gua 
Prasejarah di 
Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan dan 
Hulu Sungai 

Latar Belakang 1. Pegunungan kapur merupakan areal yang sangat potensial untuk terbentuknya 
gua. Pada lokasi tersebut sangat meemungkinkan adanya gua-gua yang 
dimanfaatkan oleh manusia prasejarah sebagai tempat bermukim 

2. Beberapa gua yang ada di Kalimantan yang pernah diteliti terdapat temuan yang 
mengindikasi bahwa tempat tersebut digunakan sebagai tempat hunian dan 
penguburan pada masa lalu 



Tengah Kalimantan 
Selatan 

3. Atas dasar adanya bukit kapur di daerah Kandangan dan Barabai, maka dilakukan 
penelitian untuk mengetahui adanya gua-gua didaerah tersebut sekaligus 
seberapa besar potensinya 

    Permasalahan 1. Didaerah mana saja terutama di wilayah kabupaten HSS dan HST yang memilki 
potensi gua yang pernah dimanfatkan oleh manusia prasejarah? 

2. Apakah potensi gua-gua yang ada di kedua wilayah tersebut terutama kaitannya 
dengan kepurbakalaan? 

3. Bagaimana prospek penelitian gua sebagai hunian manusia maupun gua sebagai 
tempat penguburan masa pra sejarah? 

    Tujuan Mengetahui potensi gua-gua di kedua wilayah penelitian 

    Sasaran Difokuskan pada kawasan pegunungan kapur di wilayah kabupaten HSS dan HST 

    Metode 
Penelitian 

Survey eksploratif dan ekskavasi 

    Hasil Penelitian A. Objek Penelitian 
Gua-gua yang ada di pegunungan kapur di wilayah HSS dan HST yang 
memungkinkan digunakan sebagai tempat bermukim manusia prasejarah 

B. Hasil Penelitian 
1. Gua-gua di HSS 

a. Gua Janggawari 
Gua terletak di perbatasan antara Desa Hamak dan Desa Mandala. Mulut 
gua berda pada ketinggian 103 m diatas permukaan laut dan menghadap 
ke bendungan Sungai Mandala, kearah barat laut dengan posisi 0º44’28,4” 
LS dan 115º20’44,9” BT 
Hasil Ekskavasi  
Temuan permukaan : fragmen badan gerabah, fragmen tepian 

Kotak  Spit Hasil 

TP 
1/JWG 

1 Fragmen gerabah, 1 gigi geraham, 
serpihan batu-batu putih,akar-akar 
serabut, bungkus permen lollipop 
hot-hot 

 2 4 fragen gerabah, 1 manik-manik 
plastic sebesar lada, 1 fragmen 
tulang dan 1 fragmen kerang 

 3 6 fragmen gerabah, 3 fragmen 
kerang, 1 fragmen katuyung (siput 
kecil) 

 4 Fragmen gerabah dengan slip merah 
motif bagor, fragmen tulang, kerang 
(katuyung) 



 5 Fragmen batu putih/serpihan, 
fragmen arang kecil-kecil, 13 
fragmen gerabah, 2 fragmen 
kerang, 4 fragmen tulang, 1 gigi seri 

 6 1 fragmen kulit kerang, 1 fragmen 
tulang, 4 fragmen gerabah 

 
b. Gua Pendalaman 1 (Mandala Hikmah) 

Beradapada lokasi taman wista hikmah. Mulut gua menghadap kea rah 
barat dengan posisi 0º44’47,5” LS dan 115º 20’334,7” BT. Ketinggian 60 
m diatas permukaan laut. Diatas gua terdapat 2 buah gua kecil yang 
mulutnya kecil dan terjal 
Hasil Ekskavasi 

Kotak  Spi
t  

Hasil 

TP.PDLMN 1 1 Pecahan gerabah, fragmen gigi 
landak, serpihan batu 

 2 Fragmen kulit kerang, pecahan batu 
gamping 

 3 Pecahan batu gaping 

 4 Sisa tulang-tulang binatang, kulit 
kerang 

 5 158 tulang binatang, 52 fragmen 
gerabah 

 6 Fragmen gerabah berslip merah, 
manic-manik dari kerang 

 7 (dihentikan) 

 
c. Gua Pedalaman 2 

Merupakan satu lokasi dengan gua pedalaman 1 yaitu mulut gua yang 
terletak pada sisi selatan menghadap kea rah barat, berada pada posisi 
02º44’54,1’’ LS dan 115º20’34,01” BT. Ketinggaian 57 m dari atas 
permukaan laut. Disekitar  gua terdapat 3 pancur (mata air gunung)  yaitu 
: pancur jentrek, pancur bumbanan dan pancur tajunan balanga 

d. Ekskavasi  TP di Gua Ultra 
Gua Ultra berada di  Desa Mandala  

Kotak Spit Hasil 

TP 1 1 - 

 2 Fragmen batu putih kehitaman 



membentuk terak batu 

 3 Bongkahan-bongkahan batu kapur 

TP 2 1 - 

 2 Arang, fragmen gerabah dan siput 

 3 Arang 

 4 Siput sawah dan keong emas 

 5 - 

 6 - 

 7 - 

 
2. Gua-gua di HST 

a. Gua Liang Hadangan 
Terletak di Desa Murung A, Kecamatan Batu Benawa, berada pada posisi 
02º 38’ 31,1” LS dan 115º24’26,2” BT. 

b. Gua-gua di Gunung Jejer Pitu, Kecamatan  Batang Alay Selatan 
Terdapat sebuah gunung (perbukitan) yaitu Gunung Jejer Pitu (baris pitu) 
yang terletak di Desa Wawai Gardu. Dikawasan Gunung Jejer Pitu inilah 
terdapat banyak gua antara lain : 
- Gua Gambah Buluh 1 dan  2  
- Gua Kuda Haya 1 (temuan: fragmen kerang air tawar) 
- Gua Kuda Haya 2 
- Gua Pasulingan 
- Gua Agung 

    Kesimpulan 1. Wilayah penelitian tersebut meiliki potensi tinggalan gua yang mengandung 
temuan prasejarah terutama wilayah Telaga Langsat, HSS 

2. Temuan arang menunjukkan adanya penggunaan gua untuk aktivitas memasak 
ataupun pemenuhan kebutuhan manusia akan pangan 

3. Temuan gigi manusia yang didapatkan di Gua Janggarawi menunjukkan adanya 
aktivitas di gua tersebut 

    Rekomendasi 1. Perlu ditindaklanjuti penelitian gua, terutama di Janggawari dan Pedalaman 1 
2. Perlu dilanjutkan penelitian gua-gua di sepanjang pegunungan kapur yang ada di 

Kalimantan Selatan 
3. Perlu ditentukan karakter-karakter gua yang mengindikasi berpotensi memiliki 

temuan arkeologi 
4. Pegunungan meratus yang berada di jalur yang memisahkan pantai disebelah 

selatan dan pedalaman utara, maka perlu diperhatikan kemungkinan eksplorasi 
kedua lereng gunung tersebut. 

15 2008 Kalimanatan 
Selatan/Tanah 

Penelitian 
Eksploratif Gua-gua 

Latar Belakang Wilayah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan berdasarkan hasil penelitian survey pada 
akhir tahun 2006, diketahui mempunyai kawasn karst yang cukup potensial. Di 



Bumbu Prasejarah di 
Kabuapten Tanah 
Bumbu, Kalimantan 
Selatan (Bambang 
Sugiyanto 

kawasan ini ditemukan banyak gua-gua dan ceruk alam yang belum diteliti  tentang 
kandungan nilai-nilai sejarah dan budaya yang terdapat di dalamnya 

    Permasalahan ------------- 

    Tujuan Mengetahui potensi situs gua hunian prasejarah yang terdapat dikawasan 
pegunungan karst di wilayah tersebut 

    Sasaran  Kehidupan dan kebudayaan manusia prasejarah yang pernah tinggal dalam gua/ceruk 
yang terdapat di wilayah tersebut, mengetahui siapa manusia pendukung kebudayaan 
tersebut, bagaimana perkembangan dan perpindahan mereka dalam perkerangkaan 
migrasi besar yang pernah terjadi  ribuan tahun yang lalu di kawasan Asia Tenggara 
Daratan dan  Asia Tenggara Kepulauan. Sasaran jangka pendeknya adalah untuk 
mengetahui karakter hunian prasejarah yang dikembangkan di wilayah tersebut 

    Metode 
Penelitian 

Survey dan ekskavasi 

    Hasil Penelitian Hasil Survei 
1. Desa Dukuh Rejo, Kecamatan Mentewe  

a. Liang Bangkai I :  berada dibagian bawah atau bagian kaki bukit menghadap ke 
utara. Temuan permukaan di lokasi ini adalah serut, serpihan batu, batu inti, 
batu giling, bilah, beliung persegi kecil, manik-manik tembikar 

b. Liang Bangkai II : berada di gua kaki bukit bangkai dengan posisi afak naik 
kurang lebih sekitar 5-6 meter dari permukaan tanah datar di depan gua. 
Temuan permukaan berupa, fragmen gerabah polos, fragmen gerabah berhias, 
fragmen tepian berhias 

c. Liang Tangga :berada di sebalah kanan jalan Desa Dukuhrejo di sekitar lahan 
perkebunan milik Bapak Sukirman dan secara koordinat berada pada 
03º11’24,4” LS dan 115º 47’ 39,3 BT. Temuan permukaan berupa  cangkang 
moluska, fragmen tulang binatang (karapaks), abu pembakaran, fragmen 
rijang, ember penampung air. 

d. Liang Muda : berada pada deretan paling utara dari komplek Liang Bangkai dan 
berada pada titik koordinat 03º11’ 99,5” LS dan 115º47’51,6” BT. Tidak ada 
temuan permukaan 

e. Liang Bangkai III :  berada di sebelah selatan Liang Muda dan berada pada titik 
koordinat 03º11’52,4 LS dan 115º47’52,6” BT. Temuan berupa cangkang 
moluska, fragmen tengkorak suidae, fragmen  batu rijang 

f. Liang Bangkai IV :  berada pada koordinat 03º12’01,7” LS dan 115º47’43,4” 
BT.  Temuan berupa cangkang moluska, fragmen tulang binatang, abu 
pembakaran, fragmen batu rijang 



2. Desa Mentewe 
a. Gua Hatingen, Jalan Kodeco Km 62 

Lokasi gua di Kampung Hatingen masih termasuk Desa Mantewe. Gua ini 
terletak di kaki bukit yang terjal, bahkan dapat dikatakan tegak lurus dan gua 
ini berada sekitar 3 meter diatas permukaan tanah. Tidak ada temuan di sekitar 
gua 

3. Desa Rejosari 
a. Ceruk Habu I :  gua berada pada kawasan karst Mentewe, pada kaki bukit batu 

tunggal dengan ketinggian sekitar 3-4 meter dari permukaan tanah.  Tidak ada 
temuan 

b. Gua Habu II : lokasinya masih di bukit karst yang sama hanya beda sisi yaitu 
berda di sisi timur. Temuan permukaan berupa fragmen tulang manusia, 
fragmen gerabah polos, fragmen gerabah berhias, fragmen tepian, cangkang 
kerang air tawar 

c. Ceruk Kadada Ngaran/Sapi : ceruk ini terletak di kaki bukit Siang. Temuan 
permukaan berupa cangkang kerang. 

Hasil Penggalian  

Kotak Temuan  

TP 1 Serpihan batu alat serpih batu rijang, batu inti, 
fragmen siput kecil 

TP 2 Serpihan batu 

TP 3 Fragmen pelecypoda, hematite, serpihan batu, 
alat serpih 

TP 4 Serpihan batu rijang, gigi bintang, fragmen 
gerabah, fragmen tulang binatang, perhiasan 
kerang (cauri), mikrolit dan tatal, serpihan batu, 
fragmen tulang, jarum tulang, thiaridae, 
lymnaidae, gigi dan taring, duri ikan, serpihan, 
gigi, fragmen pelecypoda, taring dan gigi 
binatang, fragmen perhiasan tulang, hematite, 
fragmen gerabah, taring binatang 

TP 5 Cangkang kerang bivalve, fragmen tutup 
gerabah, fragmen gerabah berhias, fragmen alat 
serpih, fragmen gerabah berglasir, fragmen 
gerabah polos, fragmen kuku binatang, fragmen 
tulang binatang,fragmen gerabah berhias slip 
merah, fragmen tepian gerabah berhias, manik-
manik tanah liat slip merah, fragmen gigi, 
fragmen gerabah slip hitam,cauri, fragmen 



karapaks, fragmen gerabah badan polos, bilah, 
fragmen alat kerang, mikrolit, alat serpih, batu 
inti, serpihan batu, fragmen tulang, fragmen 
pelecypoda, fragmen gerabah berslip 

 

    Kesimpulan 1. Situs Gua Bangkai, Dukuh Rejo merupakan sebuah ceruk hunian yang cukup 
bagus dan sangat memenuhi syarat untuk dipilih sebagai tempat hunian baik 
sementara maupun tetap 

2. Banyaknya temuan di situs tersebut semakin mempertegas bahwa gua ini 
memang pernah di huni oleh manusia prasejarah 

    Rekomendasi 1. Situs-situs tersebut perlu diberi perhatian yang lebih baik dan dijaga agar tidak 
mengalami kerusakan 

2. Pemeliharaan dan pengawasan situs gua-gua hunian prasejarah ini harus 
dilakukan dengan baik dan diikuti oleh produk hokum yang mengikat, sehingga 
setiap orang/kelompok yang melanggarnya akan di kenai sangsi yang tegas dan 
keras 

16 2009 Kaliamantan 
Timur/Kabupaten 
Berau dan Kutai 
Timur 

Penelitian 
Eksploratif Gua-gua 
Prasejarah di 
Kabupaten Berau 
dan Kutai Timur 
Kalimantan Timur 
(Bambang 
Sugiyanto) 

Latar Belakang Wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur diketahui mempunyai kawasan karst yang 
cukup potensial. Pada kawasan karst tersebut banyak terdapat gua-gua dan ceruk 
alam yang belum diteliti tentang kandungan nilai-nilai sejarah dan budaya yang 
terdapat di dalamnya 

    Permasalahan --------------- 

    Tujuan Mengetahui potensi situs gua hunian prasejarah yang terdapat di kawasan pegunungan 
karst di wilayah tersebut 

    Sasaran Mengetahui sejarah keidupan dan kebudayaan manusia prasejarah yang pernah tinggal 
dalam gua dan ceruk yang terdapat diwilayah tersebut, mengetahui siapa manusia 
pendukung kebudayaan tersebut, bagaimana perkembangan dan perpindahan mereka 
dalam perkerangkaan migrasi Asia Tenggara Kepulauan. Sasaran jangka pendeknya 
adalah mengetahui karakter hunian prasejarah yang ada dan budaya prasejarah yang 
berhasul dikembangkan di wilayah tersebut 

    Metode 
Penelitian 

Survey dan Ekskavasi 

    Hasil Penelitian A. Lokasi Penelitian 
Gua-gua prasejarah di kawasan karst yang ada di wilayah Kabupaten Berau dan 
Kutai Timur di fokuskan pada sebuah kawasan karst  yang sangat luas  bahkan 
mungkin terbesar se- Asia Tenggara 

B. Survey Arkeologi 



Gunung Badak : menurut informasi di gunung ini ada gua-gua yang digunkan 
untuk lokasi penguburan kuno dengan menggunakan wadah kubur berupa 
“lungun”.  Gua Badak mempunyai 2 buah pintu masuk, dibagian dalam gua 
terdapat sebuah “sumuran” yang sangat dalam dan lebar. Gua ini layak huni 
secara morfologi karena mempunyai kondisi lantai kering dan sirkulasi udara yang 
nyaman tidak lembab dan pengap. Di puncak gunung terdapat sebuah ceruk 
bertingkat yang digunakan sebagai penguburan yaitu ceruk badak. Sementara  di 
lantai bawah terdapat beberapa lungun yang juga berisi tulang belulang manusia. 

C. Ekskavasi Arkeologi 
1. Liang Beloyot Bawah 

Kotak Temuan  

TP 1 Fragmen tulang kura-kura, fragmen gerabah 
berhias, fragmen gerabah polos, batu api ( 
serpihan alat batu khas Kalimantan) 

TP 2 Fragmen tulang –tulang binatang, fragmen 
gerabah, cangkang kerang air tawar, serpihan 
batu 

TP 3 Fragmen gerabah polos, fragmen cangkang 
kerang air tawar, fragmen tulang binatang, 
serpihan batu, fragmen gerabah berhias, 
fragmen tulang binatang, gigi binatang 

TP 4 Cangkang kerang air tawar 

Analisis : Liang Beloyot bawah ini memeng pernah digunkan sebagi tempat tinggal  
sementara (singgah) dalam perjalanan manusia prasejarah dalam mebcari sumber 
bahan makanan di daerah-daerah baru 
2. Liang Abu 

Kotak Temuan  

TP 1 Cangkang kerang air siput, serpihan batu, 
fragmen tulang, fragmen tulang binatang, 
fragmen gerabah 

TP 2 Fragmen gerabah polos dan hias, cangkang 
kerang, fragmen tulang binatang, serpihan batu, 

TP 3 Fragmen tulang binatang, fragmen gerabah polos 
dan berhias, serpihan batu,cangkang kerang 

TP 4 Fragmen gerabah, fragmen  tulang binatang, 
serpihan batu,cangkang kerang, perhiasan dari 
cangkang kerang (cauri) 

 

    Kesimpulan  Kesimpulan tidak jelas 

    Rekomendasi 1. Perlu penelitian lanjutan  untuk dapat mengungkapkan sejarah budaya yang 



pernah terjadi dan berkembang situs tersebut 
2. Perlu penelitian lanjutan terutama di wilayah Kabupaten Kutai Timur tentang 

budaya rock art 
3. Perlu langkah-langkah pasti untuk memastikan kelestarian situs budaya tersebut 

oleh pemerintah setempat 

17 2010 Kalimantan 
Barat/Kepulauan 
Maya-Karimata 

Penelitian 
Eksplorasi Arkeologi 
di Kepulauan Maya 
Karimata, 
Kalimantan 
Barat/Balar 
Banjarmasin/Tim 
Peneliti 

Latar Belakang 1. Indonesia merupakan Negara kepulauan dengan rangkaian pulau-pulau besar 
dan kecil yang kaya akan sumberdaya alam dan budaya. 

2. Perbedaan sumberdaya pada masing-masing pulau menciptakan bentuk 
komunikasi antarmasyarakat terkait dengan kegiatan pertukaran barang dan 
jasa. 

3. Teknologi navigasi dan perkapalan menjadi media yang menyatukan komunitas-
komunitas masyarakat antarpulau. 

4. penghunian pada masa lampau telah banyak dilakukan di pulau-pulau kecil yang 
memiliki peranan sebagai jembatan penghubung antarpulau. 

5. Pulau-pulau kecil di Indonesia memiliki potensi arkeologi yang besar untuk dikaji 
lebih dalam. 

    Permasalahan 1. Bagaimana ragam data arkeologi di Kepulauan Maya Karimata? 
2. Bagaimana sebaran data arkeologi di Kepulauan Maya Karimata? 
3. Bagaimana keberlanjutan budaya yang terepresentasikan dari data arkeologi di 

Kepulauan Maya Karimata? 

    Tujuan 1. mengetahui ragam dan sebaran data arkeologi serta keberlanjutan budaya terkait 
dengan okupasi manusia di Kepulauan Maya Karimata 

2. merekonstruksi tata cara hidup dan sejarah budaya di Maya Karimata 

    Sasaran data arkeologi di Kepulauan Maya Karimata 

    Kerangka Pikir 1. Edi Sedyawati (2006) yang menyebutkan model kasual tentang pelayaran dan 
perdagangan yaitu (1) kebutuhan manusia akan komoditas menggerakkannya 
untuk mendapatkan melalui pertukaran/perdagangan; (2) kebutuhan manusia 
akan pengetahuan baru menggerakkannya untuk keluar ranah pengetahuan 
asalnya; (3) kedua jenis kebutuhan tersebut mendorong orang untuk pergi ke 
negeri-negeri yang lain; (4) kebutuhan akan komunikasi; (5) kebutuhan 
menyeberangi lautan mendorong perkembangan pengetahuan tentang 
pelayaran. 

2. Adrian B. Lapian (2008) yang menjelaskan pentingnya pengetahuan tentang 
pelayaran mencakup teknologi pembuatan kapal dan navigasi. Kegiatan 
perdagangan kuno dengan jarak yang jauh harus memahami pola arah angin dan 
terkadang harus menunggu di daerah transit untuk menunggu arah angin yang 
tepat. 

3. W. P. Groeneveldt (2009) yang menjelaskan keberadaan Selat Karimata dalam 
Catatan Cina. 



4. Kepulauan Maya Karimata memiliki potensi budaya yang besar karena lokasinya 
merupakan lintasan perdagangan dan pelayaran antarpulau dan berperan 
sebagai daerah persinggahan serta suplai bahan pokok. 

    Metode 1. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, survei arkeologi, dan 
wawancara serta pemetaan arkeologi. 

2. Analisis data dilakukan dengan analisis kontekstual dan khusus, analisis ruang, 
komparasi dan etnoarkeologi. 

    Hasil Lingkungan Kepulauan Maya Karimata 
1. Secara administrasi berada di wilayah 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Kepulauan 

Maya Karimata, Kecamatan Sukadana, dan Kecamatan Simpang Hilir. 
2. Kepulauan Maya Karimata terdiri atas 103 pulau yang seluruhnya berada di 

wilayah Selat Karimata, dengan pulau terluar adalah Pulau Serutu yang 
berhadapan langsung dengan Bangka Belitung, dan pulau terdalam adalah Pulau 
Maya dan Datu. 

3. Lokasi yang disurvei adalah Pulau Meledang, Pulau Maya, Pulau Karimata, Pulau 
Serutu, Pulau Pelapis, Pulau Penebang, dan Pulau Datu. 

     Data arkeologi ditemukan di lima pulau sebagai berikut 

Pulau Maya Situs Gunung Totek yang secara koordinat 
berada pada 0°59’42.52” S dan 109°29’17.27” 
E 
1. Sektor Totek, berada di hulu Sungai 

Totek yang di situ terdapat relief stupa 
pada sebuah batu besar dan fragmen 
arca nandi. 

2. Sektor Pasir Putih, berada di sebelah 
barat Gunung Totek dengan temuan 
berupa fragmen keramik asing dan 
gerabah. 

Situs Gunung Sebiyau pada koordinat 
1°59’42.52” S dan 109°29’17.27” E 
1. Hulu Sungai Gunung Sebiyau yang 

berada di punggungan gunung dengan 
temuan arkeologi berupa fragmen 
keramik asing. 

2. Sungai Cabang Neraka yang berada di 
kaki gunung dengan temuan fragmen 
keramik asing. 

Pulau 
Meledang 

1. tidak memiliki sungai namun memiliki 
dua sumber air tawar 



2. menurut informasi warga, di lokasi 
tersebut banyak ditemukan keramik 
asing, gerabah, tajau, logam, bekas 
kapal, dan rangka manusia. 

3. hasil survei menemukan keramik Cina 
(abad 15-18 Masehi) dan keramik Eropa 
(17-19 Masehi) 

Pulau Karimata temuan keramik asing, ornament rumah, 
gerabah, makam kuno, bekas keraton, dan 
meriam Belanda 

Pulau Serutu 1. Batu bertulis di Pasir Cina, yang disebut 
Prasasti Pasir Cina 

2. Batu bertulis di Pasir Kapal yang disebut 
Prasasti Pasir Kapal 

3. keduanya berupa huruf Cina yang 
dipahatkan pada batu besar dan dalam 
kondisi yang sudah aus. 

Pulau Datu temuan arkeologi berupa makam kuno dan 
struktur bata kuno 

 
 

     Hasil Analisis 
1. Himpunan keramik yang ditemukan diidentifikasi berasal dari Cina (Sng, Yuan, 

Ming, Qing) dan Eropa. Keramik tersebut berasal dari jenis wadah piring, 
mangkuk, periuk, dan cangkir; serta jenis sendok. 

2. Relief stupa ada dua buah dengan bentuk arsitektur yang lengkap. 
3. Keragaman data arkeologi terdiri atas moveable artifacts yang berupa fragmen 

keramik, gerabah, botol, dll; nonmoveable artifacts berupa fitur prasasti Pasir 
Kapal dan prasasti Pasir Cina yang semuanya mengindikasikan adanya upaya 
okupasi manusia dalam menghuni pulau-pulau di Maya Karimata. 

4. Persebaran data arkeologi yang banyak terdapat di pulau-pulau yang memiliki 
sumber air tawar dan menjadi hunian permanen warga. Sumber air tawar 
menjadi prioritas utama dalam menentukan lokasi persinggahan pada pelayaran. 

5. Keberlanjutan budaya ditunjukkan oleh ragam artefak yang ditemukan, yang 
diawali dengan okupasi hunian pada masa prasejarah (dengan temuan gerabah 
slip merah di Pulau Meledang), okupasi pada masa Hindu-Budha (temuan relief 
stupa dan arca nandi, yang dapat dikomparasi dengan Situs Prasasti Batu Pahit di 
Kabupaten Sekadu yang memiliki angka tahun 578 Saka atau 656 Masehi), dan 
okupasi pada masa Islam dan Kolonial Belanda, 



    Penutup Kesimpulan 
1. Keragaman data yang ditemukan di Kepulauan Maya Karimata menunjukkan 

ragam aktivitas manusia yang terkait dengan okupasi pada masa lalu.  
2. Persebaran data memberikan gambaran tentang pemilihan lokasi hunian yang 

dianggap tepat. 
3. Kronologi tertua diperoleh di Pulau Meledang dengan data gerabah slip merah 

dari masa prasejarah, dan keberlanjutan budaya terus berlangsung sampai 
dengan masa Kolonial Belanda. 

     Rekomendasi 
1. Perlu penelitian eksplorasi d seluruh pulau di Kepulauan Maya Karimata 
2. perlu penelitian spesifik dalam bentuk kajian maupun ruang penelitian 
3. kegiatan inventarisasi data arkeologi 
4. registrasi untuk menetapkan kawasan Maya Karimata sebagai kawasan cagar 

budaya 
5. pengamanan terhadap situs yang terancam 
6. penetapan situs Prasasti Pasir Cina dan Pasir Kapal sebagai cagar budaya tingkat 

nasional karena keotentikan dan satu-satunya yang sudah ditemukan di 
Kalimantan terkait dengan infromasi peristiwa penyerangan tentara Mongolia ke 
Nusantara 

      

      

18 2011 Kalimantan 
Tengah/Kabupaten 
Barito Selatan dan 
Barito Timur 

Penelitian 
Eksploratif 
Peninggalan 
Arkeologi di 
Kabupaten Barito 
Selatan dan Barito 
Timur/Balar 
Banjarmasin/Nugro
ho Nur Susanto 

Latar Belakang 1. Lokasi penelitian di dua kabupaten tersebut dulunya dikenal sebagai Dusun Hilir, 
yang menjadi lokasi berkembangnya peradaban dan tradisi masyarakat Dayak 
Maanyan, Lawangan, Ngaju, Dusun, Bakumpai, dan lainnya. 

2. Lokasi tersebut juga berperan dalam perang melawan kolonialisme Belanda pada 
saat Perang Banjar berlangsung. 

    Permasalahan tidak ada 

    Tujuan mengetahui potensi peninggalan arkeologi di Kabupaten Barito Selatan dan Barito 
Timur 

    Sasaran 1. mencatat dan mendata peninggalan arkeologi 
2. mendokumentasikan objek arkeologi 
3. member masukan kepada pihak pemerintah daerah setempat 

    Metode 
Penelitian 

1. Penelitian bersifat eksploratif  
2. Pengumpulan data dilakukan dengan survei arkeologi dan wawancara 

    Hasil Barito Selatan 



1. Situs Pangantuhu di Kalahien, rumah tulang tetua yang berbentuk seperti rumah 
panggung dan banyak didatangi orang yang berziarah. 

2. Situs makam Tumenggung Jaya Sakti/Pangeran Sapi di Kalahien, berupa keriring 
yang ditopang oleh dua buah tiang kayu, yang saat ini sudah dcat dengan warna 
merah. 

3. Panthantoho di Mangkatip, adalah objek pemujaan yang berupa sisa lunas kapal, 
yang diyakini berasal dari abad 15 Masehi dan sebagai pusaka leluhur Dayak 
Bajaju (Biaju). 

4. Keriring di Mangkatip, yang digunakan untuk menyimpan 8 pahlawan Dayak 
Ngaju saat terjadi Perang Banjar dengan upacara Tiwah yang berlangsung pada 
tahun 1855. 

5. Toga di Desa Pemangka, tugu yang diyakini melindungi objek dihormati yaitu 9 
tokok desa yang dipercaya sebagai penjaga kampung. 

6. Gereja Kristen evangelis di Buntok. 
7. Tradisi Lewu di Tabak Kanilan. 

 
Barito Timur 
1. Situs Tumenggung Guntum, rumah tulang yang berisi tengkorak Tumenggung 

Guntum. 
2. Situs Mariang Janggut, rumah tulang sepasang suami istri yang menjadi tokoh 

masyarakat, yang  masih dipuja dan diperingati setiap tanggal 20 Agustus. 
3. Keriring di Ampah 
4. Masjid Jami’ Ampah 
5. makam Putri Mayang Sari dan legenda Tumenggung Uria Mapas 
6. Jembatan Belanda di Ampah 
7. Tiang bendera Belanda di Lampeong 
8. Lapangan terbak Oak di Kanris 
9. Liang Ayah dan Liang Saragih 
10. Liang Ulu’ (Gua Tengkorak), merupakan gua penguburan sekunder di dalam gua 

tradisi Dayak Lowangan yang berasimilasi dengan Dayak Deah. 
11. Makam dan rumah Suto Ono, seorang pembesar atau kepala distrik Dusun Timur 

dan orang terhormat dari Dayak Maanyan pada abad 18. 
12. Makam penyiar agama Kristen awal di Tamiyang Layang 

     1. Situs-situs yang ditemukan berada di tepian aliran Sungai Barito dan anak-anak 
sungainya, yang dapat saling terhubung melalui jalur pelayaran sungai. 

2. selebihnya bingung menyarikannya.. 

    Penutup Kesimpulan 
1. Tinggalan arkeologi di Barito Selatan dan Barito Timur didominasi oleh 

peninggalan masa sejarah. 



2. Kawasan DAS Barito dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu keberadaan Sungai barito 
sebagai urat nadi lalu lintas, simbol hegemoni politik dan jalur perdagangan; 
pintu gerbang eksploitasi kekayaan; usaha Belanda untuk menguasai dan 
memadamkan perlawanan. 

 
Rekomendasi 
1. Perlunya menjaga kelestarian situs-situs yang menjadi bukti sisa perjuangan 

rakyat melawan penjajah. 
2. Penetapan bangunan-bangunan bersejarah sebagai Cagar Budaya 

19 2011 Kalimantan 
Tengah/Kabupaten 
Kapuas dan Pulang 
Pisau 

Penelitian 
Eksplorasi Arkeologi 
di Kabupaten 
Kapuas dan Pulang 
Pisau, Kalimantan 
Tengah/Balar 
Banjarmasin/Sunar
ningsih 

Latar belakang 1. Penelitian arkeologi di DAS Barito sudah dilakukan sebanyak 3 tahap, yaitu tahap 
I menyisir bagian hulu sungai; tahap II menyisir bagian tengah; tahap III  
menyisir wilayah hilir Barito. Data yang diperoleh antara lain adalah situs 
pemukiman kuno, masjid, makam Islam, keriring, tambak, sarana pemujaan, 
makam tradisi prasejarah, serpihan batu, keramik asing, dan cangkang kerang.  

2. Inventarisasi cagar budaya pernah dilakukan di tiga kecamatan, yaitu Pulau 
petak, Kapuas Murung, dan Pandih Batu. 

3. Penelitian situs pemukiman kuno dilakukan di Pulang Pisau yang berhasil 
menemukan fragmen gerabah, fragmen keramik asing, manik-manik, batu asah, 
artefak logam, oker, dammar, dan arang. 

    Permasalahan 1. Bagaimana potensi arkeologi di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau? 
2. Apakah data arkeologi tersebut layak untuk diteliti secara lebih seksama? 

    Kerangka Pikir 1. Arkeologi mempunyai 3 tujuan, yaitu rekonstruksi sejarah kebudayaan, 
menyusun kembali cara-cara hidup manusia, dan mengetahui proses 
perkembangan budaya. 

2. Kehidupan manusia dan perkembangan teknologi sangat dipengaruhi oleh 
kondisi lingkungan. Tiga hal yang dilakukan dalam analisis lingkungan adalah 
analisis tentang wilayah yang meliputi iklim, vegetasi, tanah, dan morfologi; 
analisis sumber amakan/wilayah ekonomis; analisis tata letak lokasi situs 
terhadap ketinggian, sumber air dan sumberdaya lingkungan lainnya. 

3. Jenis pemukiman berdasarkan durasi hunian, yaitu ephemeral settlement, 
temporary settlement, seasonal settlement, semi permanent settlement 
permanent settlement. 

4. Kebudayaan memiliki tiga tahap, yaitu tahap mitis di mana manusia merasa 
dirinya terkepung oleh kekuatan gaib; tahap ontologis, di mana manusia tidak 
lagi hidup dalam kekuatan mitis tetapi secara bebas ingin meneliti segala hal; 
tahap fungionil, di mana manusia moden ingin mengadakan relasi-relasi baru 
yang bertautan dengan segala sesuatu dalam lingkungannya. 

    Tujuan Mengetahui potensi keragaman kepurbakalaannnya 

    sasaran Pendataan tehadap data peninggalan budaya baik berupa data arkeologi, sejarah, dan 



etnografi. 

    Metode Penelitian bersifat eksploratif dengan penalaran induktif 
Pengumpulan data dilakukan dengan survei arkeologi dan wawancara 

    Hasil Kabupaten Kapuas 
Kecamatan Kapuas Hilir 
1. Keramat batu (pangantuhu) yang berada di Sei Sirih pada koordinat 2°59’41,3” 

LS dan 114°25’19,6” BT, yang dikenal sebagai keramat Buhai, dianggap sebagai 
tokoh magis gaib, di dalamnya terdapat batu-batu keramat yang dipercaya dan 
digunakan masyarakat yang memiliki hajat/keinginan. 

2. Sandong Sei Pasah, merupakan rumah kecil untuk menyimpan tulang hasil 
upacara tiwah. 

3. Keramat batu Sei Pasah dan dahirang, yang berupa batu-batu yang 
dikeramatkan (pangantuhu) dan dipuja. 

4. Gereja Emanuel Barimba, yang didirikan oleh Zending Jerman pada 1872. 
5. Rumah Sakit Barimba yang pernah dikelola oleh Zending Jerman 
6. masjid Jami’ Mambulau, yang kini hanya bentuk atap dan tiangnya yang asli, 

bagian masjid yang lain sudah direnovasi. 
 
Kecamatan Bataguh 
Situs Bataguh yang merupakan bekas kota kerajaan yang berkaitan dengan legenda 
Nyi Undang yang cantik jelita yang membuat benteng kayu ulin seluas 9 km2 
mengelilingi Bataguh. Sisa kayu ulin masih tampak pada beberapa tempat di lokasi. 
Penggalian liar sejak tahoun 1980an hingga kini banyak menemukan emas, mangkok 
keramik, dan patung. 
 
Kecamatan Kapuas Barat 
1. Situs Lewu Lanting yang merupakan pemukiman lama masyarakat dayak di Desa 

Saka Mangkahai pada koordinat 2°48’41,4” LS dan 114°21’43,5” BT. Di lokasi 
tersebut terdapat kuburan Kaharingan yang masih digunakan oleh masyarakat 
dan sisa-sisa rumah betang. 

2. Keramat Desa Saka Mangkahai, yang berupa batu pada sebuah rumah bertiang 
yang dimintai pertolongan oleh masyarakat yang memiliki hajat. 

3. makam Tuii Batur 
4. Sandong Mandomai 
5. Huma Hai Mandomai, atau rumah panjang di Mandomai 
6. Masjid Jami’ Al-Ikhlas 
7. Gereja Emanuel Mandomai yang dibangun oleh Zending Jerman than 1876. 
 
Kecamatan Selat 



Pulau Telo, yang berupa penjara bawah tanah yang berada di koordinat 2°56’57,4” 
LS dan 114°22’58,7” BT. 
 
Kecamatan Kapuas Timur 
Rumah Juang haji Ambri 

     Kabupaten Pulang Pisau 
Kecamatan Kahayan Hilir 
1. Huma Hai Buntoi, berupa rumah panggung kayu ulin yang menghadap ke Sungai 

Kahayan, pada koordinat 2°48’34,9” LS dan 114°12’5,6” BT. 
2. Sandong Buntoi, terdapat di halaman huma hai yang berisi dua individu suami 

istri, yaitu kakek Jalai dan Nenek Ulai, dilengkapi sapundu tetapi sudah hilang. 
3. Pemukiman Saka Kawang yang berada di tepi handil atau sungai kecil pada 

koordinat 2°45’22,1” LS dan 114°13’56,1” BT, dengan temuan pecahan keramik 
dan gerabah. 

4. Sandong Mintin, ada 3 buah. 

     Peninggalan budaya mewakili masa dan masyarakat pendukung yang berbeda, yaitu 
1. peninggalan budaya penduduk asli Kalimantan/Dayak, yang berupa pemukiman 

kuno di Bataguh dan Lewu  Lanting, sanding, pangantuhu, huma hai; 
2. peninggalan budaya pada masa pengaruh agama Islam; 
3. peninggalan budaya pada masa Kolonial Belanda; 
4. Peninggalan budaya pada masa kemerdekaan RI 

    Penutup Kesimpulan 
1. peninggalan budaya di bagian hilir sungai berasal dari masa pra Islam, Islam, 

Kolonial Belanda, dan masa kemerdekaan RI 
2. tinggalan masyarakat Dayak saat ini masih bisa dikategorikan ke dalam masa 

prasejarah 
3. DAS yang potensial dengan data arkeologi adalah Sungai Kapuas dan Kahayan. 

     Rekomendasi 
Penelitian lanjutan di DAS Kapuas dan Kahayan. 

20 2011 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Kotabaru 

Penelitian 
Eksplorasi Arkeologi 
Kabupaten 
Kotabaru/Balar 
Banjarmasin/Nia 
Marniati 

Latar Belakang 1. Eksistensi Kabupaten Kotabaru pada panggung sejarah Indonesia pada 
umumnya, dan Kalimantan pada khususnya, nampak pada kemunculan 
kerajaan-kerajaan Islam pada tahun 1786, di antaranya adalah Kerajaan Kusan 
dan Pagatan, Cengal Manunggul dan Bangkalan, Batulicin, Sebamban, Pasir 
Cantung dan Sempanahan. Pada awalnya, Kerajaan Kusan dan Pagatan didirikan 
oleh Pangeran Amir pada tahun 1786. 

2. Kotabaru yang merupakan bagian dari wilayah pesisir timur pulau Kalimantan 
memiliki peranan besar dalam jalur perdagangan masa lalu. 

3. Penelusuran di Kotabaru menarik untuk dilakukan mengingat perjalanan sejarah 
yang panjang di Pulau Laut tentunya akan meninggalkan jejak-jejak arkeologi, 



dimulai dari peninggalan kapak batu dari masa prasejarah, masa-masa kejayaan 
Kerajaan Sigam, serta pengaruh keberadaan Kolonial Belanda di Pulau Laut. 

    Permasalahan 1. Bagaimanakah potensi arkeologis Kabupaten Kotabaru? 
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk data arkeologi yang ada di Kabupaten Kotabaru? 

    Tujuan mengungkapkan potensi arkeologi yang terdapat di Kabupaten Kotabaru 

    Sasaran 1. data artefaktual baik yang terdapat di permukaan tanah maupun di bawah tanah 
yang ditemukan di wilayah penelitian; 

2. Data ekofak dan lingkungan juga akan dikumpulkan sebagai referensi 
penggambaran kondisi lingkungan situs sekarang ataupun kondisi pada masa 
lalu 

    Kerangka Pikir  

    Metode 1. Penelitian ini bersifat deksriptif dengan penalaran induktif. 
2. Pengumpulan data dilakukan dengan survei arkeologi dan wawancara. 

    Hasil Tinggalan arkeologi Islam 
1. Makam Sigam, kompleks makam keluarga Kerajaan Sigam 
2. makam kuno di Desa Sekukup yang merupakan kompleks makam dengan 

inskripsi huruf Bugis 
 
Tinggalan arkeologi Kolonial Belanda 

1. lubang terowongan tambang batubara 
2. bangunan-bangunan penunjang aktivitas penambangan, antara lain rumah sakit, 

rumah disel, rumah hunian, bekas bank 
 
Tinggalan artefaktual 

1. keramik asing koleksi warga yang ditemukan di Desa Teluk Tamiyang 
2. fragmen botol kaca dan stoneware Eropa di lokasi-lokasi situs bangunan Belanda 

     Penelusuran di Desa Semayap, yang disebutkan sebagai Situs Semayap di mana 
pernah ditemukan kapak batu masa prasejarah, tidak menemukan indikasi data 
arkeologi masa prasejarah. Sungai Semayap yang disurvei memiliki struktur sungai 
yang berbatu, tetapi tidak ditemukan artefak batu masa prasejarah. Informasi yang 
berhasil dihimpun menyebutkan bahwa kapak batu yang tercatat dalam katalog 
Museum Lambung Mangkurat ditemukan oleh warga yang bertempat tinggal di 
Semayap. Warga tersebut menemukannya di tempat lain yang tidak berhasil dilacak, 
dan bukannya di Semayap. Oleh karena itu, perlu diluruskan bahwa Semayap bukan 
situs prasejarah karena di lokasi tersebut tidak ditemukan indikasi data arkeologi sama 
sekali. 

    Penutup Kesimpulan 
1. Wilayah Kotabaru di Pulau Laut memiliki data arkeologi dari masa Islam-Kolonial. 
2. Data arkeologi dari masa Islam adalah kompleks makam keluarga raja yang 



menunjukkan sisa-sisa kebesaran Kerajaan Sigam dahulu. 
3. Data arkeologi dari masa Kolonial Belanda berupa infrastruktur tambang 

batubara yang pernah beroperasi di daerah Sebelimbingan pada tahun 1903. 
4. Indikasi adanya pemukiman kuno ditunjukkan dengan temuan keramik asing di 

daerah Teluk Tamiyang, Gunung Kemuning, Sekukup, Sigam, dan 
Sebelimbingan. 

     Rekomendasi 
1. Penelitian lanjutan di daerah Sebelimbingan untuk mendata tinggalan tambang 

batubara masa Belanda, yang saat ini sebagian besar berada dalam kondisi yang 
hancur. 

2. Koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk menyelamatkan dan 
melestarikan sejumlah bangunan di Sebelimbingan. 

21 2013 Kalimantan 
Barat/DAS Pawan 

Eksplorasi Arkeologi 
DAS Pawan Bagian 
Hulu dan Anak 
Sungainya di 
Kalimantan 
Barat/Balar 
Banjarmasin/Ida 
Bagus PPY 

Latar Belakang 1. Penelitian ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi penelitian tahun 
2012 yang menyebutkan perlunya kegiatan lanjutan terkait dengan eksplorasi 
DAS Pawan.  

2. Salah satu kerajaan kuno dalam sejarah Kalimantan Barat adalah Tanjung Pura 
yang diyakini awalnya berada di Kuala Kandang Kerbau, dan perpindah ke 
Sukadana sampai pada akhirnya menetap di DAS Matan hingga disebut sebagai 
Kerajaan Matan. 

3. Data arkeologi di hilir Pawan, tepatnya di Negeri Baru, ditemukan struktur 
bangunan bata yang diasumsikan sebagai bangunan candi dari masa Hindu-
Budha. 

4. Hasil penelitian tahun 2012 menyebutkan bahwa di sepanjang aliran Sungai 
Pawan banyak ditemukan data arkeologi dari masa Hindu-Buda, Islam, dan 
Kolonial Belanda serta data etnografis masyarakat Dayak. 

    Permasalahan Apa potensi arkeologi di daerah hulu Sungai Pawan? 

    Tujuan mengeksplorasi potensi arkeologi guna menjawab pertanyaan yang muncul dalam 
permasalahan sehingga kita bisa merekonstruksi masa lalu di lokasi tersebut 

    Sasaran jangka menengah adalah memberikan gambaran tentang berbagai unsur kehidupan 
pada masa lalu di DAS Pawan. 
jangka pendek adalah mengetahui seberapa besar potensi tinggalan arkeologi yang 
ada di DAS Pawasn daerah hulu. 

    Kerangka Pikir 1. Arkeologi pemukiman memusatkan perhatian pada persebaran okupasi dan 
kegiatan manusia serta hubungan-hubungannya di dalam satuan ruang. 

2. Analisis pola persebaran dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan, yaitu mikro, 
semimakro, dan makro. 

3. Pemukiman menunjukkan identitas suatu masyarakat dengan latar budaya dan 
lingkungan di mana mereka tinggal.  

4. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pemukiman dengan 



memberikan perhatian pada perubahan dari studi artefaktual dan situs secara 
individual menjadi studi atas wilayah kebudayaan antarsitus dan antarwilayah 
regional. 

    Metode  1. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan penalaran induktif. 
2. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, dan 

studi pustaka. 

    Hasil Desa Sengkuang 
1. berada di Sungai Krio yang merupakan anak Sungai Pawan, yang berada di 

koordinat berada pada S 01°03’43,89” dan E 110°45’24,32”, yang menurut 
informasi merupakan bekas Kerajaan Hulu Aik; 

2. data arkeologi yang ditemukan adalah fragmen lingga, fragmen logam, fragmen 
keramik asing, bekas rumah betang yang saat ini sudah dibongkar, dan rumah 
Raja Singa Bansa serta lingga tanpa yoni di atas sumber air yang disebut butuh 
Sengkuman 

 
Desa Menyumbung 
informasi mengenai rumah betang yang didirikan oleh seorang cendaga yang 
merupakan tokoh adat; hasil survei tidak menemukan data artefaktual ataupun sisa 
struktur rumah betang 
 
Desa Kreo Hulu 
1. survei dilakukan di Dusun Congkong yang pernah menjadi pusat Kerajaan Hulu 

Aik; 
2. artefak yang ditemukan yaitu koleksi warga berupa meriam lela dan batu asahan 

yang diperoleh di dasar Sungai Krio 
 
Desa Kenyabur 
1. merupakan desa terakhir di hulu Sungai Krio, yang merupakan daerah 

pertemuan antara Sungai Kenyabur dan Krio, pada koordinat S 0°44’44,1” dan E 
110°54’08,7”; data arkeologi yang ditemukan adalah koleksi warga berupa 
beliung persegi dan kapak logam yang ditemukan di dasar Sungai Krio, meriam 
lela, fragmen keramik asing 

     1. Lingga/Butuh Sengkumang, berada pada posisi S 01°03’43,89” dan E 
110°45’24,32”. Lingga ini memiliki keliling 45 cm; tinggi bagian siva bagha 19 
cm; tinggi bangian wisnu bagha 19 cm; bagian brahma bagha 15x15 cm, dan 
tinggi bagian brahma bagha tidak dapat diketahui karena tertanam dalam tanah. 
Lingga ini merupakan satu-satunya lingga dengan inskripsi huruf Pallawa yang 
secara tipologi mirip dengan Situs Batu Sampai di Sanggau. 

2. Alat pahat logan, ditemukan di sekitar Lingga Sengkuman. Alat ini berukuran 



panjang 11,3 cm. 
3. Artefak yang ditemukan antara lain meriam lela, batu asah, batu pipisan, mata 

tombah, besi landasan tempa, beliung logam, beliung persegi, beliung besi, dan 
kendi keramik celadon.  

4. Legenda Dayank Putunk/Puteri Petung. 

     Ragam data Arkeologi 
1. tinggalan masa Neolitik, berupa beliung persegi di Desa Kenyabur; 
2. tinggalan masa Hindu-Budha, berupa Lingga Sengkuman di Desa Krio; 
3. tinggalan masa Kolonial Belanda, berupa meriam lela; 
4. indikasi adanya pemukiman kuno dengan temuan keramik asing serta toponim 

kuno di Desa Tua Tagowa. 

    Penutup Kesimpulan 
1. Ragam data arkeologi yang ditemukan menunjukkan adanya kesinambungan 

budaya dari masa ke masa. 
2. Fenomena menarik dengan adanya Kerajaan Hulu Aik di daerah hulu Sungai 

Pawan dengan rajanya yang masih hidup, yaitu Raja Singa Bansa 
 
Rekomendasi 

1. Penelitian prasejarah di DAS Pawan. 
2. Pemetaan kawasan makro untuk menggambarkan hubungan antarsitus masa 

Hindu-Budha di DAS Pawan. 
3. Ekskavasi arkeologi di lokasi temuan Lingga Sengkuman. 
4. Peninjauan ulang atas data-data yang telah diteliti terdahulu. 
5. Peninjauan terhadap temuan monumental di Situs Batu Pahat (Sekadau), Situs 

Batu Tempe (Sanggau dan Lingga Sengkuang (Ketapang) oleh Balai Pelestarian 
Cagar Budaya Samarinda. 

22 2013 Kalimantan 
Utara/Kabupaten 
Tana Tidung 

Eksplorasi 
Peninggalan 
Arkeologi di 
Kabupaten Tana 
Tidung Provinsi 
Kalimantan 
Utara/Balar 
Banjarmasin/Nugro
ho Nur Susanto 

Latar belakang 1. Kabupaten Tana Tidung merupakan kabupaten baru pemekaran dari Bulungan.  
2. Penelitian dilakukan di wilayah budaya DAS Sesayap di Tana Tidung. 

    Permasalahan 1. Potensi arkeologi apa saja yang ada di Kabupaten Tana Tidung? 
2. Di mana sebaran potensi peninggalan arkeologi di Kabupaten Tana Tidung, 

terkait dengan proses difusi dan pengaruh kebudayaan luar? 

    Tujuan mengetahui potensi arkeologi terkait dengan sejarah kawasan maupun keberadaan 



Tidung 

    Sasaran 1. menginventarisasi peninggalan arkeologi dan budaya di wilayah Kabupaten Tana 
Tidung  

2. mendokumentasikan peninggalan arkeologi dan budaya di wilayah Tana Tidung 

    Metode  1. Penelitian bersifat eksploratif-deskriptif dengan penalaran induktif. 
2. Pengumpulan data dilakukan dengan survei arkeologi dan wawancara. 

    Hasil Kecamatan Sesayap 
1. Kondisi geomorfologi berupa pegunungan, dataran rawa, dan aliran Sungai 

Sesayap. 
2. Samwill Jepang atau tempat penggergajian, yang berada di Desa Tidung Pala 

pada koordinat 03°36’38,39” LU dan 116°54’42,82” BT, situs arkeologi yang 
berhubungan dengan aktivitas penebangan, pemotongan, dan pembelahan kayu 
papan yang mulai dioperasikan oleh Jepang mulai tahun 1941. Data arkeologi 
yang ditemukan berupa pondasi bangunan, gelondongan kayu, dan kolam air 
serta bekas lantai, bangunan dudukan mesin, dan kolam pendingin. 

3. Batu Mapan, berada di Desa Tidung Pala. Situs ini berupa batu alam yang 
dikeramatkan oleh masyarakat di Tidung Pale, dan diyakini sebagai tempat 
semedi Maharaja Dinda IV.  

4. Rumah adat Balai Buat Sebawang, berada di Desa Sebawang pada koordinat 
03°34’52,77” LU dan 116°57’28,47” BT. 

 
Kecamatan Sesayap Hilir 

1. Balai Buat Desa Seludau, berada pada koordinat 03°31’52,86” LU dan 
116°59’24,32” BT di tepian Sungai Kasai.  

2. Lungun Ilui, di Desa Seludau pada 03°31’52,86” LU dan 116°59’24,32” BT. 
Lungun ditempatkan pada bangunan kecil dari kayu. Tiangnya memiliki pahatan 
antromorpik, dengan hiasan kepala burung enggang pada bagian depan lungun. 

3. Gua Eksplorasi di pinggir sungai di Desa Buong Baru. 
4. Gua Belanda/gudang di Gunung Pundok, di Desa Buong Baru, berupa bukit batu 

yang sengaja dibuat ruangan dan difungsikan untuk ruang penyimpanan. 
5. Situs aktivitas tambang, di Desa Buong Baru. 
6. Makam Sayid Alwi bin Alkaf, di Desa Sesayap pada koordinat 03°35’01,85” LU 

dan 117°00’35,87” BT. 
7. Situs makam Maharaja Dinda I, di Desa Sesayap pada koordinat 03°34’45,55” 

LU dan 117°00’51,20” BT. 
 
Kecamatan Muruk Riam 
Lungun Gunung Riam, merupakan tradisi penguburan Dayak belusu di Desa Gunung 
Riam pada koordinat 03°30’31,33” LU dan 116°49’01,56” BT.  



 
Kecamatan Tanah Lia 

1. Makam Ujang Muri, di Desa Mandul pada koordinat 03°40’14,12” LU dan 
117°31’37,28” BT. 

2. Makam Sungai Mandul, yang diyakini sebagai situs makam nenek moyang 
masyarakat Tidung. Lokasi makam yang penting yaitu makam Datu Bendahara 
dan Datu Mandul, keduanya merupakan tokoh yang dihormati oleh masyarakat 
Tidung. 

3. Cungkup makam Aji Faturrahman di Tanjung Keramat, yang terdiri atas makam 
Aji Faturrahman dan istrinya.  

    Penutup Kesimpulan 
1. Tinggalan Kolonial berupa struktur bangunan bekas aktivitas industri 
2. tinggalan yang terkait dengan religi masyarakat Tidung berupa lungun, tempat 

keramat, dan balau buat. 
3. tinggalan masa Islam berupa makam tokoh-tokoh Islam di Tana Tidung. 

     Rekomendasi 
1. Penelitian lanjutan dalam upaya mengungkapkan dan membuktikan sejarah. 
2. Penetapan secara yuridis pada situs atau kawasan budaya oleh pemerintah 

daerah Tana Tidung. 

 
 
 


