
KAPITA SELEKTA ARKEOLOGI KALIMANTAN 
 
2. Bidang Prasejarah 

TAHUN PROPINSI/ 
KABUPATEN/ 

SITUS 

JUDUL LPA/ 
TIM PENELITI 

IKHTISAR HASIL PENELITIAN 

1993 Kalimantan 
Tengah/Kotawaringin 
Barat 

Penelitian Arkeologi 
Kotawaringin Barat, 
Kalimantan 
Tengah/Bagian 
Proyek Purbakala 
Banjarmasin 
(Nasruddin, Truman 
Simanjuntak, 
Suwedi Montana, 
Attabranie Kusuma, 
Gusti Masyarief, 
Selmah) 

Latar belakang 1. Sebagai salah satu program penelitian arkeologi dalam rangka pendirian Balai 
Arkeologi Banjarmasin sebagai Unit Pelaksana Teknis di wilayah Kalimantan 
Tengah 

2. Kotawaringin merupakan situs yang sarat dengan temuan arkeologi dari masa 
prasejarah, klasik, islam, dan colonial 

3. Hasil penelitian sebelumnya (1990)  yang menemukan tinggalan arkeologi dari 
masa islam, serta indikasi bahwa Kotawaringin Lama dan Pangkalan Bun 
merupakan pusat budaya pada masa pra-Islam-Kolonial. 

4. Hasil penelitian tahun 1991 yang menyebutkan informasi mengenai keberadaan 
nekara perunggu dan situs kubur yang menyertakan bekal kubur 

   Permasalahan  Tidak disebutkan secara eksplisit 

   Tujuan 1. Mengetahui sebaran dan jenis data arkeologi prasejarah 
2. Inventarisasi situs potensial di wilayah tersebut 
3. Knowledge contribution 

   Metode  1. Studi kepustakaan 
2. Survei penjajagan, dengan observasi (identifikasi, pencatatan, dan dokumentasi) 

dan identifikasi (pengamatan objek untuk menentukan tipologi, ciri, dan bentuk) 

   Hasil penelitian 1. Nekara Perunggu (Dong Son) 
Nekara ini tersimpan di istana Kerajaan Kotawaringin. Asal usulnya tidak 
diketahui secara pasti. Nekara ini difungsikan sebagai alat tabuh pada saat 
pelantikan raja. Nama lokal untuk nekara yaitu tabuh sekara, gendang kulit tuma, 
dan gendang sengadijaya. Asumsinya, ada hubungan (perdagangan) 
antarwilayah di daerah pedalaman dan pesisir melalui transportasi sungai. 

2. Studi etnoarkeologi Dayak Darat di Desa Tempayung, Kotawaringin Lama 
Studi mengenai sistem tebang bakar yang dilakukan oleh masyarakat Dayak 
Darat. Prosesnya yaitu, (1) pemilihan lokasi, yang diawali dengan upacara mohon 
petunjuk dewa dengan membuang 7 batang akar ke lokasi yang dipilih, ampar 
loba atau menyibak tanah pada lokasi tersebut; (2) penebasan dan pembakaran 



yang dilakukan selama kurang lebih satu bulan; (3) penanaman 

   Kesimpulan  1. Potensi data arkeologi prasejarah di Kotawaringin kurang 
2. Data arkeologi yang banyak ditemukan adalah dari periode Islam 

serta data etnografi 

1994 Kalimantan 
Selatan/Tabalong 

Survei Eksploratif 
Situs-situs 
Prasejarah di 
Wilayah Tabalong, 
Propinsi Kalimantan 
Selatan/Bagian 
Proyek Penelitian 
Purbakala 
Banjarmasin (Bagyo 
Prasetyo, Harry 
Widianto, 
Abdulhamid A., 
Attabranie Kusuma) 

Latar belakang Belum banyak situs prasejarah yang ditemukan di Kalimantan Selatan 
 

   Permasalahan  Bagaimana potensi prasejarah di Kalimantan Selatan 

   Tujuan 
penelitian 

1. Mengetahui potensi arkeologi khususnya prasejarah  
2. Mengumpulkan persebaran artefak prasejarah/tradisi prasejarah 
3. Melihat prospek wilayah sebagai lokasi penelitian lebih lanjut 

   Metode  1. Survei permukaan dengan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti 
melalui teknik sampling secara acak terhadap artefak yang ditemukan 

2. kegiatan bersifat eksploratif 

   Hasil penelitian 1. Situs prasejarah 
a. Pada daerah aliran sungai tidak ditemukan artefak, tetapi ada bahan batuan 

rijang di Sungai Pupuh dan Sungai bura. 
b. Pada daerah perbukitan, temuan permukaan banyak terdapat di Gua Babi, 

yang berupa artefak batu, gerabah, dan cangkang moluska yang terpotong 
ujungnya. 

2. Tradisi prasejarah 
Tradisi penguburan dengan peti kayu (tebela) dan tempayan yang diletakkan di 
dalam gua. Salah satu gua yang ditemukan yaitu Gua Malui, dengan 8 kelompok 
konsentrasi keletakan rangka manusia. 

   Kesimpulan  1. Tidak ditemukan indikasi prasejarah di sepanjang aliran sungai di Tabalong 
bagian utara. 

2. Pegunungan Meratus sisi timur memiliki sisa aktivitas manusia pada masa 



mesolitik-neolitik, yang terdapat di Gua Babi. 
3. Rekomendasi yang diajukan adalah penelitian lanjutan di Gua Babi untuk mengisi 

kekosongan data prasejarah di Kalimantan Selatan. 

1995 Kalimantan 
Timur/Kabupaten 
Kutai/Sangkulirang 

Survei Gua-gua di 
Pegunungan Muller 
Kecamatan 
Sangkulirang, 
Kabupaten Kutai, 
Kalimantan 
Timur/Balai 
Arkeologi 
Banjarmasin (EA. 
Kosasih, Bagyo 
Prasetyo, Wawan 
Suhawan, 
Attaberanie 
Kusuma, SA. Gairud 
Dahri) 

Latar belakang 1. Temuan lukisan dinding gua di beberapa tempat di antaranya yaitu Leang PattaE 
dan Gua Burung (Sulawesi Selatan) berupa cap tangan berupa cap tangan, yang 
ditemukan oleh Heekeren; Leang JariE (Sulawesi Selatan) berupa cap tangan, 
yang ditemukan oleh Franssen; Leang Lambattorang (Sulawesi Selatan) berupa 
babi rusa dan cap tangan yang ditemukan oleh Soejono dan Mulvaney; Pulau 
Muna (Sulawesi Tenggara) berupa cap tangan, hewan, manusia, dan perahu 
yang ditemukan oleh Roder; dan Kepulauan Kei. 

2. Persebaran data lukisan gua dimulai di wilayah Sulawesi Selatan ke arah 
tenggara melalui Sulawesi Tenggara, kemudian menyebar ke timur di Kepulauan 
Kei dan timur laut di daerah kepala burung Irian. 

3. informasi dari tim speleologi gabungan Indonesia-Perancis tahun 1982, 1983, 
1986 mengenai adanya budaya bercorak prasejarah berupa lukisan dinding gua, 
artefak batu, dan gerabah di permukaan gua. 

   Permasalahan  1. Apakah persebaran lukisan ke arah utara melalui Kalimantan terlebih dahulu dan 
membelok ke timur ke Sulawesi Sleatan atau langsung dari utara (Filipina- 
Sulawesi Utara-Sulawesi Tenggara-Sulawesi Selatan)? 

2. Apabila jalur Filipina-Kalimantan-Sulawesi Selatan ada tentunya di wilayah 
Kalimantan khususnya di sekitar Pegunungan Muller dan Meratus akan ditemukan 
sejulah lukisan gua. 

   Tujuan  Untuk mengkonfirmasi laporan tentang penemuan lukisan dinding gua oleh tim 
speleologist. 

   Sasaran  Gua-gua yang ada di wilayah Kecamatan Sangkulirang terutama di Pegunungan 
Muller yang diduga pernah dijadikan tempat untuk aktivitas manusia pada masa 
lampau. 

   Metode 
penelitian 

Survei permukaan, penelitian bersifat eksploratif dengan pengamatan langsung 
terhadap objek yang diteliti. 

   Hasil  1. Lokasi situsi di daerah pedalaman berada di Ceruk Lungun dan Gua Mardua III. 
Temuan di Ceruk Lungun yang berjarak 5 km dari Desa Pengadan adalah peti 
kubur kayu atau lungun. Temuan dari Gua Mardua III yang berada 2.5 km dari 
Pengadan adalah lukisan dinding gua yang terletak di sudut selatan gua pada 
ketinggian 4-5 meter dari permukaan tanah gua. Lukisan dinding gua tersebut 
berupa cap jari (jari kanan lengkap, jari kiri lengkap, dan jari kiri tanpa ibu jari) 



berwarna merah, hewan (laba-laba dan hewan melata), dan pohon. 
2. Lokasi situs di daerah aliran Sungai Baai, yaitu Ceruk Iles jenayang I dan II. Data 

arkeologi yang ditemukan adalah fragmen tembikar, tulang dan gigi, serta lukisan 
gua. Tembikar Iles Jenayang I dan II umumnya dihasilkan dari pembakaran yang 
kurang tinggi, rapuh dan polos. Tembikar berhias umumnya lebih tipis dengan 
warna merah (slip) dan hiasan pola geometris dengan teknik gores. Sementara 
itu, fragmen gigi dan tulang ditemukan di Iles Jenayang II.  

   Penutup  Simpulan  
1. Gua Mardua III dan Iles Jenayang pernah menjadi tempat hunian manusia pada 

masa lalu 
2. Masyarakat pendukungnya diperkirakan berasal dari para migrant yang dating 

dari jalur utara dengan rute Asia Tenggara Daratan-Taiwan-Filipuna-Kalimantan 
dengan jembatan darat yang menghubungkan Filipina dan Kalimantan adalah 
Pulau Palawan 

3. Migrasi kemudian diteruskan ke selatan. 
4. Tradisi budaya lukisan gua dengan warna merah adalah gaya lama dan relatif 

lebih muda usianya dibandingkan dengan temuan yang ada di Filipina dan 
Malaysia. 

5. Tradisi penguburan di Iles Jenayang menggunakan tempayan dan di Ceruk 
Lungun menggunakan lungun. 

Saran 
1. Penelitian lanjutan di Sangkulirang 
2. Memperat kerjasama antarinstansional 
Rekomendasi 
1. Pengamanan dan pemeliharaan terhadap Ceruk Lungun, Gua Maruda III, dan 

Iles Jenayang. 
2. Pengawasan lebih ketat terhadap peneliti-peneliti asing tentang perijinan 

mengingat adanya sejumlah informasi yang memberi petunjuku adanya orang-
orang asing yang berdalih melakukan penelitian speleologi tetapi juga 
mengumpulkan data arkeologi tanpa ijin. 

1996 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Tabalong/Situs Gua 
Babi 

Ekskavasi Situs Gua 
babi Tahap I-II 
Kabupaten 
Tabalong, 
Kalimantan 
Selatan/Balai 
Arkeologi 

Latar belakang 1. Pada dasarnya manusia prasejarah di Indonesia sejak kala pascaplestosen telah 
memanfaatkan gua sebagai tempat hunian. 

2. Indikasi pemukiman gua yang paling sering ditemukan di Kalimantan adalah 
pecahan tembikar, peralatan batu, dan cangkang kerang.  

3. Gua Babi merupakan salah satu gua di Kalimantan yang memiliki indikasi hunian 
prasejarah, yaitu adanya lapisan molusca jenis gastropoda yang diasumsikan 
sebagai sisa makanan manusia dan berbagai jenis data artefaktual. 



Banjarmasin/Harry 
Widianto, Truman 
Simanjuntak, 
Budianto Toha 

   Permasalahan  Tidak disebutkan secara eksplisit, yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Aspek masa lalu yang paling mendasar bagi masyarakat pendukung budaya Gua 

Babi? 
2. Proses migrasi yang pernah terjadi di Gua babi pada kala pascaplestosen? 

   Tujuan  1. Untuk mengetahui beberapa aspke masa lalu yang paling elementer dari 
masyarakat pendukung Gua Babi 

2. Untuk mengetahui proses migrasi yang pernah terjadi di daerah ini pada kala 
pascaplestosen 

   Sasaran  1. Pola eksploitasi gua dalam konteks pemanfaatan keruangan (spatial occupation) 
2. Tingkatan teknologi prasejarah yang pernah diterapkan selama pemanfaatan Gua 

Babi sebagai tempat hunian 
3. Pola subsistensi yang pernah dilakukan masyarakat pendukung Gua Babi 
4. Posisi budaya dalam kerangka budaya prasejarah secara umum di Indonesia 

   Metode 
penelitian 

Deskriptif dengan tipe penalaran induktif 
Pengumpulan data dilakukan dengan metode ekskavasi arkeologi, sistem grid dengan 
teknik spit dan layer 

   Hasil  Deskripsi Umum 
Gua Babi merupakan gabungan antara gua dan ceruk payung dengan luasan 31 x 21 
meter. Permukaannya agak menurun ke arah utara, atap gua relatif rata. Pada 
permukaannya banyak terdapat sisa aktivitas manusia masa lalu yaitu konsentrasi 
cangkang gastropoda, alat batu dari batu silica berupa serpih dan bilah, serta 
pecahan gerabah hias dan polos. Data stratigrafi Gua Babi memiliki 3 lapisan, yaitu 
lapisan budaya, lapisan gua actual, dan endapan isian gua.  

    Hasil ekskavasi  

Kotak Layer  Deskripsi  

I5 Layer A Gastropoda, fr.tulang panjang Aves 
sp. (unggas), Suidae (babi), 
Tragulidae (kancil), dan nodule. 

 Layer B Gastropoda, alat batu, pecahan 
gerabah hias dan polos, artefak 
tulang berupa jarum, fauna berupa 
babi, Testudiniae  (bulus), gigi 



taring atas kiri, dan fr.tengkorak 

 Layer C Gastropoda, alat batu nonmasif, 
fauna jenis Cervus sp., Muridae, 
bulus, kancil, dan Hystriciae, 
fr.tengkorak manusia, arang 

D11 
dan 
D12 

Layer A Gastropoda, alat batu nonmasif, 
gerabah hias dan polos, sisa fauna 
seperti gigi taring bawah dan tulang 
babi 

 Layer B Cangkang kerang, artefak 
nonmasif, gerabah hias dan polos, 
tulang mikrofauna, arang, alat 
tulang dari paha Macaca sp. 

 Layer C Fr.batu gamping, gastropoda, 
kapak perimbas setrika, garabah, 
batu inti, batu penumbuk, ruas 
tulang jari kaki manusia (phalanx), 
sisa fauna (bulus, monyet, Muridae, 
Brachyura, Phyton sp., babi, 
Cryticidae, varanidae, Hystricidae, 
Cervidae, dan Bovidae 

D18 - Bongkahan batugamping, pecahan 
batu (chunk), sisa fauna (plastron 
bulus dan Muridae) 

E6-F6 Layer A Gastropoda, pelecypoda, alat batu 
nonmasif (serpih dipakai, serpih 
tanpa retus, serut cekung), gerabah 
polos dan berhias, fauna (Gallidae, 
varanidae, Chiropteridae, bulus, 
Brachyura, babi dan monyet. 

 Layer B Cangkang moluska, artefak batu, 
alat massif seperti kapak perimbas 
dan batu pukul, gerabah polos dan 
berhias, fauna binatang, gigi seri 
dan tulang jari manusia, artefak 
tulang berupa lancipan tunggal, 



jarum tunggal, lancipan ganda 
(ujung munduk), dan spatula, serta 
arang 

 Layer C Gastropoda, dan mikrofauna tidak 
teridentifikasi 

G1 
dan 
G7 

Layer A Moluska, gerabah, alat batu (serpih 
dibakar, serpih tanpa restus, bilah 
tanpa retus, batu pelandas), tulang 
binatang 

 Layer B Gastropoda, gerabah, alat batu 
(serpih dipakai, serpih tanpa retus, 
serut (samping dan ujung), bilah, 
lancipan, bor, batu inti dan batu 
pukul, serta tulang binatang dan 
artefak tulang (lancipan munduk, 
jarum tulang, dan spatula), serta 
arang 

 Layer C Moluska, alat batu, tulang binatang, 
dan arang 

 

   Penutup  Kesimpulan  
1. Gua Babi merupakan sebuah situs hunian gua prasejarah  
2. Teras gua telah dimanfaatkan secara intensif untuk aktivitas sehari-hari pada 

masa okupasi manusia prasejarah 
3. Aktivitas sehari-hari pendukung Gua Babi adlah mengeksploitasi lingkungan 

sekitarnya 
4. Bahan dasar untuk pembuatan alat batu berasal dari luar Gua Babi 
5. Unsur budaya Gua Babi yang berupa alat batu dan alat tulang menunjukkan 

keterkaitan dengan kehidupan gua di Sulaewesi selatan, sementara itu 
gerabahnya menunjukkan  pengarun tradisi Bau-Malaya (Asia Tenggara) 

6. Gua Babi menempati suatu tahapan budaya prasejarah dalam tingkat mesolitik 
hingga awal neolitik, dengan usia sekitar 6000 tahun  

    Rekomendasi  
1. Perlu diteruskan ekskavasi di kotak D18 untuk memastuikan keberadaa lapisan 

budaya (layer B0 di bagian selatan gua 
2. Masih diperlukan perluasan ekskavasi di kotak-kotak tertentu 
3. Perlu dilakukan studi paleo-demografi untuk mengetahui populasi manusia 



pendukung Gua Babi dan bentang masa huniannya 
4. Perlu dilakukan penelitian laboratories melalui analisis petrologis terhadap sanpek 

tanah  
5. Perlu pertanggalan absolut 

1996 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Hulu Sungai 
Selatan/Situs Jambu 
Hilir 

Ekskavasi Situs 
Jambu Hilir, 
Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan, 
Kalimantan 
Selatan/Balai 
Arkeologi 
Banjarmasin/Nasrud
din, Santoso 
Seogondho, Vida 
PRK, Agung 
Sukardjo, Wawan 
Suhawan, 
Normalina, 
Attaberani Kusuma 

Latar belakang 1. Adanya informasi penduduk mengenai temuan pecahan gerabah, manik-manik di 
Desa Jambu Hilir.  

2. Cerita daerah yang menceritakan bahwa Padang Pasau dihuni oleh sekelompok 
masyarakat yang memiliki ketrampilan dan kepandaian melebur logam, membuat 
bungkul (peralatan tanah liat), dan bermacam-macam perhiasan. Daerah 
tersebut merupakan bagian dari Kerajaan Bakaling yang runtuh setelah diserang 
Batabalang. 

   Permasalahan  Tidak disebutkan 

   Tujuan  1. Untuk mengetahui potensi Situs Jambu Hilir  
2. Identifikasi status situs sebagai suatu corak budaya prasejarah murni atau tradisi 

prasejarah sekaligus penentuan periode relatifnya.  

   Sasaran  Data pemukiman bercorak prasejarah di Jambu Hilir 

   Metode 
penelitian 

1. Pengumpulan data dilakukan dengan ekskavasi arkeologi dengan teknik test pit 
terkontrol. 

2. Penelitian bersifat deskriptif dengan penalaran induktif. 

   Hasil  Hasil ekskavasi 

TPI Pecahan gerabah, batu-batu bulat dengan 
permukaan aga halus, musa (untuk melebur 
benda logam seperti emas dan perak), batu 
giling 

TPII Pecahan gerabah, manik-manik tanah liat 

TPIII Pecahan gerabah 

TPIV Pecahan gerabah, manik-manik tanah liat 

TPV Manik-manik tanah liat, pecahan gerabah 



 
 

    Deskripsi temuan 
1. Gerabah, memiliki bentuk tungku, anglo, cawan,, koil, dan mangkuk. Secara 

teknologi dapat dikenali cirri-ciri jejak pembuatan dengan teknik roda putar dan 
tatap pelandas. 

2. Manik-manik tanah liat, memiliki bentuk kerucut ganda. 
3. Batu giling, kemungkinan digunakan untuk pembuatan gerabahh atau untuk 

menggilas biji-bijian. 
4. Artefak kowi, disebut juga musa, yang dipergunakan sebagai wadah untuk 

melebur logam seperti emas dan perak 
5. Lain-lain, terdiri atas batu ini yang memiliki bekas pengerjaan pada bidang 

tertentu dan keramik asih dari mangkuk, piring, dan sendok 

   Penutup Kesimpulan  
1. Situs Jambu Hilir dapat dikatakan sebagai suatu bekas hunian kuno yang berciri 

prasejarah dengan tingkat perkembangan masyarakat yang maju, tetapi masih 
mempertahankan tradisi neolitik pada beberapa aspek kehidupan sehari-hari 

2. Situs Jambu Hilir yang ada sekarang merupakan sebuah desa yang sepi 
penduduk, yang dapat dikatakan tidak terkait dengan temuan artefaktual 

    Rekomendasi  
Perlu dilakukan penelutian lebih lanjut, karena ada beberapa permasalahan yang 
masih kabur, yaitu berkaitan dengan alasan pemilihan Padang Rasau sebagai tempat 
hunian dan sejak kapan mulai ditempati. 

1998 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Tabalong/Gua Babi 

Penelitian Situs Gua 
Babi Tahap III dan 
IV Kecamatan 
Muara Uya, 
Kabupaten 
Tabalong, 
Kalimantan 
Selatan/Balai 
Arkeologi 
Banjarmasin/Haary 
Widianto, Bagyo 
Prasetyo, Dubel 
Driwantoro, Rokhus 
Due Awe, BSWA, 

Latar belakang 1. Hasil penelitian tahun 1996 dan 1997 berhasil mengidentifikasi suatu eksistensi 
okupasi manusia di Gua Babi yang menggambarkan pola eksploitasi gua dalam 
konteks pemanfaatan ruangan.  

2. Data Gua Babi memberikan gambaran tentang okupasi manusia secara lateral 
dan vertical.  

3. Jenis manusia pendukung budaya Gua Babi belum ditemukan. 



Wawan Suhawan, 
Retno Handini, Vida 
Pervaya RK, 
Mudjiono 

   Permasalahan  1. Jenis ras manusia apakah yang mendiami Gua Babi? 
2. Apakah Gua Babi situs hunian tunggal atau hunian ganda? 
3. Apakah Gua Babi berlangsung secara jelas penguhinan hingga tingkat neolitik 

seperti yang ditunjukkan oleh temuan batu penandas ataupun gerabah dan 
terlebih lagi terhadap eksistensi alat-alat batu massif yang secara teknologis 
dapat dikategorikan sebagai kapak perimbas dari tingkatan paleolitik? 

4. Apakah akan ditemukan juga alat-alat paleolitik sebagai suatu indikasi kuat 
hunian periode Plestosen? 

   Tujuan  1. Mengidentifikasi batas-batas okupasi lateral dan vertical dari aktivitas budaya 
yang pernah terjadi 

2. Mengetahui karakter budaya Gua Babi secara lebih lengkap dan representative 
3. Mengetahui status situs single atau multicomponent site. 
4. Mengetahui ras pendukung budaya Gua Babi 

   sasaran 1. Pemahaman mengenai eksploitasi arreal aktivitas lahan gua dan kronologi 
tingkatan budaya 

2. Pemahaman evolusi budayda Situs Gua Babi 
3. Pemahaman tentang kemungkinan terjadi pola hunian tunggal atau ganda  
4. Data penguburan representatif ke arah identifikasi manusia 

   Metode  1. Penelitian deskriptif dengan penalaran induktif  
2. Pengumpula data dilakukan dengan ekskavasi arkeologi 

   Hasil penelitian Hasil ekskavasi 

D18 Cangkang kerang 

B12-13 layer A Gastropoda, alat serpih, tulang 
binatang dari mikro dan mikro 
fauna (Rattus, Microchiroptera, 
Macaca, dan Suidae), fragmen 
tembikar polos, komponen hewan 
testudinidae (penyu) dan Pisces 
(ikan) 

B12-13 layer B Alat-alat nonmasif (serpih, bilah, 
serut), alat massif (kapak 
perimbas, batu asah, fragmen 



batu asah, batu inti, dan batu 
pukul), komponen tulang 
binatang, alat tulang 

B12-13 layer C Sisa fauna, alat batu nonmasif 
(serpih, bilah, serut, dan bor), 
kapak genggam 

F7-8 layer A Gastropoda, pecahan tembikar, 
artefak batu nonmasif dan artefak 
tulang 

F7-8 layer B Gastropoda dan pelecypoda, alat 
batu nonmasif, alat batu massif, 
sisa manusia, artefak tulang, dan 
sisa binatang 

F7-8 layer C Gastropoda, artefak batu, sisa 
fauna, sisa manusia, dan fragmen 
tembikar 

E9-F9 layer A Gastropoda, alat batu nonmasif, 
fragmen tembikar polos dan hias, 
tulang binatang 

E9-F9 layer B Gastropoda, alat batu, fragmen 
tembikar, alat tulang, tulang 
hewan 

E9-F9 layer C Gastropoda, alat batu nonmasif, 
sisa hewan, fragmen tengkorak 
manusia 

N8 layer A - 

N8 layer B Pecahan tembikar polos dan hias, 
tulang manusia 

K6-L6 layer A Gastropoda, fragmen gerabah, 
alat batu nonmasif, alat massif, 
tulang binatang, komponen 
manusia 

K6-L6 layer B Gastropoda, alat batu nonmasif, 
fragmen tembikar polos dan hias, 
artefak tulang, sisa tulang hewan, 
komponen manusia 



K6-L6 layer C Fragmen gerabah, tulang 
manusia 

K2-L6 layer A Gastropoda, gerabah, tulang 
binatang 

K2-L6 layer B Gastropoda, sisa binatang 

K3-L3 layer A Tulang binatang, gastropoda 

K3-L3 layer B Gastropoda, alat serpih, fragmen 
tulang binatang 

LU 1 layer A dan B - 

LU 2 layer A dan B - 

 
 

   Penutup  Kesimpulan  
1. Distribusi budaya hanya pada teras gua, ciri budaya terkait dengan periode 

preneolitik hingga akhir neolitik (awal perundagian). Unsur budaya di depan teras 
gua ditunjukkan oleh sisa kubur beserta bekal kuburnya yang mengindikasikan 
suatu proses budaya penguburan dari masa perundagian, budaya ini sama sekali 
terpisah dengan budaya di teras gua. 

2. Situs Gua Babi adalah situs multikomponent 
3. Eksistensi sisa fauna yang ditemukan lebih dalam daripada sisa gatsropoda, 

menunjukkan bahwa perburuan binatang kecil mendahului pengumpulan kerang 
air tawar. 

4. Sisa manusia menunjukkan jumlah individu minimal tidak kurang dari 11 individu. 
5. Pendukung budaya Gua Babi ditafsirkan bukanlah ras Australomelanesid, tetappi 

hasil budaya ras mongoloid. 

    Rekomendasi 
1. Perlu dicari data sisa manusia yang akan memberikan informasi tentang 

kemungkinan adanya kremasi, kanibalisme ataupun aktivitas kainnya. 
2. Untuk mendapatkan status multicomponent site yang lebih jelas makan perlu 

mengadakan ekeksavsi lanjutan pada kotak-kotak padat temuan. 
3. Perlu dilakukan ekskavasi gua lainnya di sekitar Gua Babi untuk mendapatkan 

gambaran mengenai hunian prasejarah di kawasan Batubuli 
4. Perlu dilakukan pemetaan lebih luas pada seluruh kawasan Batubuli 
5. Perlu dilakukan tes penanggalan absolute  

1998 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 

Pemetaan Situs Gua 
Babi, Desa Randu, 

Latar belakang 1. Situs Gua Babi merupakan situs yang sangat penting bagi pemahaman gua 
sebagai sarana tempat tinggal, yang selama ini belum pernah ditemukan di 



Tabalong/Gua Babi Kecamatan Muara 
Uya, Kabupaten 
Tabalong, 
Kalimantan 
Selatan/Balai 
Arkeologi 
Banjarmasin/Bamba
ng Sulistyanto, 
Attaberani Kusuma, 
Wawan Suhawan, 
Agung Sukerja, 
Priyo Panunggul 

Kalimantan. 
2. Gua Babi penting dalam penjelasan aspek migrasi yang terjadi pada periode 

pasca-plestosen di Indonesia bagian tengah, terutama dalam kaitannya dengan 
gelombang migrasi di utara (Taiwan, Jepang, Filipina). 

3. Penelitian yang terus berlanjut di Gua Babi perlu diikuti kelengkapan pemetaan 
dan penggambaran secara khusus. 

   Permasalahan  Tidak disebutkan 

   Tujuan  Untuk mengetahui aspek kontekstual antara situs dengan lingkungan sekitar 
termasuk di dalamnya jarak situs dengan sungai sekitar, keberadaan situs dengan 
tempat-tempat tertentu. 

   Sasaran  1. Peta distribusi gua di lingkungan Gunung Batubuli 
2. Peta keletakan Situs Gua Babi 
3. Peta lokasi penelitian Gua Babi 
4. Peta situasi Situs Gua Babi, Desa Randu, Muara Uya 
5. Gambar denah Gua Babi 
6. Gambar stratigrafi dinding ekskavasi Gua Babi 

   Metode  1. Metode penyaijan melalui garis kontur dengan interval 50 cm yang dilengkapi 
dengan titik tinggi 

2. Dilakukan teknik plotting untuk mendapatkan posisi setiap kotak ekskavasi Situs 
Gua Babi 

3. Penggambar objek ekskavasi secara horizontal dengan mengukur tiap objek 
melalui dua parameter, yaitu dinding utara (x) dan dinding barat (y) 

   Hasil  1. Peta situs penelitian arkeologi yang menggambarkan keletakan situs, batas situs, 
kondisi situs, dan korelasi dengan situs lainnya di lingkungan situs inti 

2. Peta distribusi gua menggambarkan keletakan lokasi Situs Gua Babi dengan situs 
lain dalam memahami persamaan budaya dan geografis 

3. Peta hasil survei arkeologis yang menggambarkan lokasi yang telah disurvei 
disertai dengan plotting temuan 

4. Peta ekskavasi, menggambarkan keletakan kotak ekskavasi  

   Penutup  Kesimpulan  
Pemetaan telah berhasil mendokumentasikan wilayah objek penelitian dalam bentuk 



gambar peta. 

    Rekomendasi  
1. Perlu melakukan pemetaan lanjutan khususnya dalam bentuk pendokumentasian 

gambar peta tentang sebaran Situs Gua Babi yang lebih luas 
2. Perlu untuk mempertahankan keaslian lingkungan di sekitar situs 
3. Penting untuk menyelenggarakan penyuluhan mengenai makna penting cagar 

budaya kepada masyarakat setempat 

1999 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Tabalong/Gua Babi 

Penelitian Situs Gua 
Babi: Mekanisme 
Budaya Hunian Gua 
Prasejarah dalam 
Skala Semi Makro di 
Kawasan Gunung 
Batubuli/Balai 
Arkeologi 
Banjarmasin/Harry 
Widianto, Retno 
Handini 

Latar belakang 1. Hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan mekanisme hunian manusia di Gua 
Babi saja. Okupasi manusia Gua Babi berkonteks pada kebiasaan aktivitas 
manusia pada periode preneolitik yang dicirikan oleh akumulasi alat serpih dan 
pendukung lainnya dalam pola subsistensi meramu dan berburu binatang. 

2. Pertanggalan Gua Babi diperkirakan antara 7000-8000 tahun yang lalu. Tetapi 
belum didapat pertanggalan paling tua dari budaya prasejarah Gua Babi. 

3. Belum adanya data mengenai interaksi budaya dan lingkungan yang pernah 
terjadi pada periode antara 2500-8000 tahun yang lalu di Gua Babi. 

 

   Permasalahan  1. Berapa batas maksimal dari kronologi hunian Gua Babi? 
2. Siapa pendukung Gua Babi? 
3. Bagaimana pendukung budaya ini menyiasati faktor-faktor alam dalam rangka 

melakukan adaptasi terhadap lingkungannya? 
4. Bagaimana interaksi komunitas pendukung Gua Babi terhadap penghuni gua-gua 

lainnya di Gunung Batu Buli? 

   Tujuan  1. Mengetahui kronologi paling tua di Gua Babi 
2. Mengetahui identifikasi ras pendukung budaya di Gua Babi 
3. Memperoleh kaitan antara pendukung budaya dengan lingkungannya  
4. Memahami interaksi antarkomunitas dari satu gua dengan gua lainnya di 

kawasan Gunung Batu Buli. 

   Sasaran  - 

   Metode 
penelitian 

Penelitian eksploratif dan deskriptif dengan penalaran induktif 
Pengumpulan data dilakukan dengan survei dan ekskavasi arkeologi.  

   Hasil  Survei  

Gua Kantin Tidak ada indikasi hunian 

Gua Air I Tidak ada indikasi hunian 

Gua Tulang A Tidak ada indikasi hunian 



Gua Tulang B Tidak ada indikasi hunian 

Ceruk Kariwaya Tidak ada indikasi hunian 

Gua Kupang Tidak ada indikasi hunian 

Gua Tengkorak  
 

Artefak batu, kerangka manusia, 
artefak tulang, sisa fauna 

Ceruk Kupang  Tidak ada indikasi hunian 

Gus Pilar Jendela Tidak ada indikasi hunian 

Gua Panjat Tidak ada indikasi hunian 

Gua Terusan Air  Tidak layak huni 

Gua Terusan Air Tidak layak huni 

Gua Cupu Fragmen tulang manusia, 
gerabah 

Gua Hanau A Tidak ada indikasi hunian 

Gua Hanau B Tidak ada indikasi hunian 

Gua Kelelawar Tidak ada indikasi hunian 

Gua Akar Tidak ada indikasi hunian 

 
 

    Ekskavasi  

Gua Babi  
B12-13 

Melanjutkan ekskavasi dari 
penelitian sebelumnya.  

Gua Tengkorak 
E4 

Artefak batu, artefak tulang, sisa 
fauna, sisa manusia (rangka dari 
penguburan primer dengan posisi 
terlipat) 

Gua Kupang (test 
pit) 

Tidak ditemukan lapisan budaya 
sama sekali 

 
 

    Hasil survei di Gunung Batu Buli 
Di sisi timur ditemukan 8 gua (termasuk Gua Babi) dan di sisi barat 8 gua, namun 
masih banyak area yang belum disurvei. Sementara itu di sisi selatan ditemukan 2 
buah gua, sedangkan di sisi utara belum disurvei sama sekali. Sejauh ini aktivitas 
manusia baru ditemukan di Gua Babi dan Gua Tengkorak. 

    Data artefaktual 
1. Alat batu, jenis yang ditemukan pada penelitian ini adalah kapak genggam, kapak 



penetak, batu inti, alat serpih, bilah, serut, dan batu pukul.  
2. Rangka manusia, yang ditemukan di Gua Tengkorak, berupa atap tengkorak 

manusia dan seluruh rangka dalam posisi terlipat. Hasil identifikasi rangka 
tersebut menunjukkan ras Australomelanesid yang berjenis kelamin perempuan, 
umur 40-60 tahun 

    Mekanisme Budaya 
1. Kelompok manusia pendukung budaya di Gua Babi dan sekitarnya adalah ras 

Australomelanesid 
2. Lokasi Gua Babi dan Gua Tengkorak berada di tengah daerah sebaran dua ras 

manusia, yaitu Australomelanesid dan Mongoloid. Temuan di Gua Tengkorak 
menunjukkan bahwa ras Australomelanesid berhasil mengokupasi wilayah 
Kalimantan di Gunung Batu Buli.  

3. Gunung Batu Buli sebagai satu kesatuan integral dalam eksploitasi manusia 
terhadap lingkungan pada pascaplestosen. Total dari 18 gua yang sudah 
ditemukan belum dapat mewakili keseluruhan area Batu Buli. Gua Babi, Gua 
Tengkorak, dan Gua Cupu dapat disebut sebagai gua utama dengan jejak 
aktivitas manusia yang melimpah.  

4. Pola subsistensi manusia Batu Buli adalah pengumpul siput air tawar dan 
binatang kecil yang terdapat di sekitar lingkungannya. 

5. Ketersediaan bahan batuan yang terbatas menyebabkan artefak batu di Batu Buli 
relatif seragam, yaitu berbahan rijang dan basalt yang dapat diperoleh di sekitar 
lokasi. 

 

   Penutup Kesimpulan  
1. Manusia pendukung budaya Gua Babi adalah ras Australomelanesid 
2. Interaksi antara manusia dan lingkungan sekitar amat erat, di mana lingkungan 

menyediakan berbagai sumber makanan dan bahan untuk kehidupan sehari-hari. 
3. Budaya hunian gua di kawasan Batu Buli dicirikan oleh budaya preneolitik dan 

neolitik, yang dilanjutkan dengan tingkatan paleometalik. 

    Rekomendasi  
1. Ruang lingkup orientasi penelitian harus diperlebar untuk dapat menjangkau 

areal Gunung Batu Buli dan sekitarnya sebagai suatu kawasan penelitian secara 
makro. 

2. Survei lanjutan terhadap gua-gua di Batu Buli, khususnya di sisi utara dan barat.  
3. Penelitian lanjutan di Gua Tengkorak dan Gua Cupu 

2002 Kalimantan 
Selatan/Kabuapten 

Survei Gua-gua 
Prasejarah di 

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



Tabalong/ 
Kecamatan Muara 
Uya 

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) 

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 mempenyai 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. 

2006 Kalimantan 
Barat/Nanga Balang 
dan Ceruk Bukit 
Tahapun 

Jejak Puak-puak 
Austronesia di 
Jantung 
Kalimantan: Situs 
Nanga Balang dan 
Ceruk Bukit 
Tahapun, 
Kabupaten Kapuas 
Hulu, Kalimantan 
Barat/Vida 
Kusmartono 

Latar belakang Situs Nanga Balang memiliki data arkeologi berupa beliung persegi, fragmen gerabah, 
alat batu, bola batu 

   Permasalahan tidak ada 

   Metode tidak ada 

   Hasil Pemukiman kontempores Dusun Nanga Balang membentuk pola linear sepanjang sisi 
barat laut DAS Kapuas, yang dihuni oleh masyarakat Taman. 

    Data arkeologi 
1. Beliung persegi, memiliki bentuk umum yaitu memanjang dengan penampang 

lintang persegi dengan seluruh bagian diupam halus, tajaman diasah sedemikan 
rupa sehingga membentuk tajaman yang miring. 

2. Alat batu pembuat gerabah, tebuat dari batuan beku tua yang diperleh dari 
tepian sungai. Alat ini berbentuk silinde, dengan salah satu ujung berbentuk 
lancipan tumpul. Ujung yang lain datar dengan motif hiasan seperti pola jala, 
yang akan diaplikasikan pada permukaan gerabah yang masih basah sehingga 
menghasilkan pola tera jalan.  

3. Gerabah, sebagian besar merupakan wadah, memiliki temper pasir dengan 2 
teknik pembuatan yaitu handmade dan teknok roda putar dengan tatap 



pelandas. 
4. Iron slag, atau sisa peleburan logam yang mendukung keberadaan kowi gerabah 

sebagai tempat untuk peleburan logam dalam aktivitas metalurgi. 
5. Nanga Balang pada masa lampau memiliki subsistensi yang berdasar pada 

sumbedaya marine, serta sumberdaya yang terdapat di perbukitan termasuk 
sumber batuan beku, emas, bijih logam, dll. 

    Ceruk Bukit Tahapun 
1. Berada di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun di Desa Tanjung Lokang, 

Kecamatan Kedamin. 
2. Merupakan penguburan masyarakat Hovongan, yang berupa kubur primer, yang 

dapat berupa ceruk tunggal dan ceruk komunal. 
3. Penguburan primer masyarakat Hovongan mengenal strata sosial, yaitu si mati 

dari strata sufi atau sosial tinggi taran atau peti kubur dibuat dari kayu ulin yang 
dihiasi dengan gambar kepala bersulur dan manusia kangkang. Si mati dari strata 
kovi atau sosial rendah peti dibuat dari kayu jenis lain yang lebih rendah dari ulin, 
yang akan diberi hiasan bila dia mampu secara financial, jika tidak peti akan 
dibiarkan polos. 

4. Ceruk tunggal, berupa 1 buah taran belian (peti kubur kayu)  dengan sisa-sisa 
tengkorak dan tulang. Informasi menyebutkan bahwa si mati berasal dari strata 
setingkat sufi. 

5. Ceruk Komunal, terdapat taran dan lanang (tempayan stoneware) dan sisa-sisa 
tengkorak serta tulang belulang. Lanang tersebut merupakan bekal kubur 
sekaligus wadah kubur.  

    Potensi Situs Nanga Balang dan Ceruk Bukit Tahapun 
1. memiliki data arkeologi yang penting, terutama untuk memberikan gambaran 

mengenai migrasi bangsa Austronesia dan munculnya puak-puak di Nusantara.  
2. Okupasi di Nanga Balang terjadi secara terus menerus, di mana pendukung 

budaya perundagian merupakan keturunan langsung dan generasi penerus 
pendukung budaya bercocok tanam. 

3. Nanga Balang merupakan pemukiman masa perundagian di mana pendukung 
budayanya masih meneruskan tradisi dan teknologi masa bercocok tanam, 
bahkan berburu dan meramu. 

4. Pemanfaatan gua sebagai lokasi penguburan merupakan tradisi megalitik yang 
berkembang sampai masa sekarang karena ada kepercayaan tentang konsepsi 
makrokosmos dan mikrokosmos. Berdasarkan konsep tersebut, tujuan 
fundamental penguburan di Bukit Tahapun dalah memenuhi kedua konsepsi 
tersebut. 



5. Bukit Tahapun memberikan gambaran mengenai sistem tradisi penguburan di 
kalangan sub-etnis di pedalaman Kalimantan. 

2010 Kalimantan 
Selatan/Situs Awang 
Bangkal 

Penelitian Sumber 
Bahan Alat Batu 
Situs Awang 
Bangkal (Nia MEF, 
Hartatik, Ida Bagus 
Putu PY, Yuka NC, 
Nina M, 
Abdurrasyid) 

Latar Belakang 1. Adanya temuan alat batu oleh H. Kupper pada tahun 1939 yang terdiri dari 5 buah 
kapak perimbas yang terbuat dari batu kuarsa di situs tersebut 

2. Sejak tahun 1975 penelitian lanjutan mengenai keberadaan alat batu paleolitik di 
Awang Bangkal belum pernah dilakukan 

3. penelitian ini akan menyusuri areal Situs Awang Bangkal di beberapa lokasi untuk 
mencari indikasi jejak-jejak budaya paleolitik seperti pada era tahun 1939, 1958 
dan 1973 

   Permasalahan 1. Jenis batuan apa saja yang kemungkinan digunakan manusia sebagai bahan dasar 
untuk membuat peralatan batu? 

2. dimana tepatnya alokasi hunian prasejarah Awang Bangkal berada? 
3. bagaimana bentuk  tradisi alat batu yang berkembang di Awang Bangkal? 

   Kerangka Pikir  

   Tujuan Mengetahui potensi jenis batuan yang bisa digunakan sebagai bahan alat dan juga 
menyusuri kembali jejak-jejak hunian manusia prasejarah di areal Awang Bangkal 

   Metode 
Penelitian 

Metode deskriptif analitif dengan penelaran induktif 
Teknik penelitian : survey  dan ekskavasi 

   Hasil Penelitian A. Lingkungan Awang Bangkal dan Kecamatan Aranio Secara Umum 
Situs Awang Bangkal berada pada wilayah Kecamatan Karang Intan di Desa 
Awang Bangkal Barat dan Awang Bangkal Timur serta wilayah Kecamatan Aranio 
di sekeliling waduh Riam Kanan sekarang. Sebagian masyarakat berprofesi sebagai 
penambang  batu baik secara tradisional di lahan sendiri atau bekerja pada 
tambang swasta. Mayoritas penduduk merupakan Suku Banjar dan Jawa yang 
menganut agama islam 

B. Geomorfologi dan Geologi Awang Bangkal 
1. Geomorfologi Awang Bangkal dan sekitarnya 

Kondisi geomorfologi di Kecamatan Karang Intan berupa dataran rendah 
dengan beberapa bukit berbatu. 

2. Geologi Awang Bangkal dan sekitarnya         
Berdasarkan peta geologi lembar Banjarmasin, formasi di Riam Kanan terdiri 
atas kelompok yaitu Km, Kvp, Mdi, Mgb, Mm, Mub dan Qa                                                                        

C. Data Hasil Survei 
Lokasi-lokasi yang menjadi sumber batuan yaitu Gunung Putra Bulu, Gunung 
Bekatir, Gunung Matang Kaca, Gunung Matang Keladan dan Gunung Palawangan 
Beberapa jenis batuan yang ditemukan di Awang BAngkal adalah basalt, andesit, 



sepentinite, diorit, kuarsit, filit, piroksenit, rijang 

   Kesimpulan 1. Penelitian berhasil mengidentifikasikan jenis-jenis batuan di Awang Bangkal dan 
sekitarnya yang dapat dijadikan sebagi sumber bahan alat batu. Jenis batuan 
tersebut adalah basalt, kuarsit dan andesit 

2. Awang Bangkal selama ini tercatat sebagi situs paleolitik tertua yang terdapat di 
Kalimantan dengan temuan artefak berupa kapak perimbas yang ditemukan tahun 
1939, 1958 dan 1973.  Perkerangkaan masa dan tradisi budaya yang berkembang 
di Awang Bangkal masih diliputi misteri 

3. Ada kemungkinan bahwa tradisi budaya Awang Bangkal telah dimulai sejak masa 
paleolitik dangan kapak-kapak perimbas dan terus berlanjut sampai pada masa 
neolitik ketika manusia mulai mengenal cara-cara untuk bercocok tanam 

   Rekomendasi 1. Perlu penelitian dan eksplorasi lanjutan untuk menemukan data-data arkeologi 
baik dari masa paleolitik maupun masa –masa yang lebih lanjut 

2. untuk selanjutnya penelitian di Awang Bangkal dapat dilakukan di Desa Rantau 
Balai dan daerah-daerah sepanjang aliran Sungai Riam Kanan yang menuju ke 
hulu.  

 

2010 Kalimantan 
Selatan/Situs Gua 
Bangkai 

Penelitian Situs 
Prasejarah Gua 
Bangkai Kecamatan 
Mantewe, 
Kabupaten Tanah 
Bumbu, Propinsi 
Kalimantan 
Selatan/Balar 
Banjarmasin/Bamba
ng Sugiyanto 

Latar belakang 1. Perbukitan karst Bangkai di Desa Dukuhrejo memiliki sebuah ceruk payung yang 
mengandung data arkeologi dari masa prasejarah, yang dikenal masyarakat 
sebagai Liang Bangkai. 

2. Ceruk tersebut memiliki kondisi lantai yang kering dan datar sirkulasi udara yang 
baik, dan intensitas cahaya matahari yang cukup sehingga layak untuk dihuni. 

   Permasalahan 1. Apakah benar Situs Liang Bangkai merupakan situs hunian prasejarah? 
2. Bagaimana karakter hunian prasejarah yang ada di Situs Liang Bangkai? 
3. Siapa penghuni Situs Liang Bangkai? 

   Tujuan mengetahui karakter situs hunian Ceruk Bangkai 

   Sasaran mengetahui sejarah kehidupan dan kebudayaan prasejarah Ceruk Bangkai 

   Metode  Pengumpulan data dilakukan dengan survei dan ekskavasi arkeologi 

   Kerangka Pikir 1. Manusia prasejarah awalnya hidup secara nomaden dengan menggunakan 
fasilitas seadanya untuk menopang kehidupan. 

2. Tahap selanjutnya, mereka mulai mengenal gua dan ceruk yang langsung dapat 



digunakan sebagai tempat tinggal. 
3. Kriteria gua/ceruk yang dapat dijadikan tempat tinggal yaitu lantai gua kering 

dan datar, ruangan yang luas untuk bergerak, sirkulasi udara dan intensitas 
cahaya baik, mudah dijangkau dan aman dari bahaya, memiliki sumberdaya air 
dan makanan yang cukup. 

   Hasil Penelitian Total kotak yang dibuka adalah 6 kotak ekskavasi: 

J12 dibuka sampai dengan spit (12), tidak ada 
keterangan yang menyebutkan kedalaman kotak 
jenis data arkeologi yang ditemukan yaitu 
artefak batu, gerabah, keramik asing, manik-
manik tanah liat, cangkang kerang laut, fragmen 
tulang binatang, gigi binatang, dan hematite. 
(pada bagian deskripsi disebutkan cangkang 
kerang air tawar banyak ditemukan, tetapi pada 
tabel tidak ada keterangan mengenai jumlah 
kerang yan ditemukan sama sekali) 

C18 dibuka sampai dengan spit (6), kedalaman tidak 
disebutkan. 
jenis temuan: artefak batu, gerabah, cauri, 
fragmen beliung, fragmen tulang, kerang laut.  

C17 merupakan perluasan dari kotak C18 karena 
adanya temuan tulang binatang yang masih 
terstruktur, yang dibuka sampai dengan spit (5) 
temuan: artefak batu, fragmen tulang binatang 

C20 dibuka sampai dengan spit (5) tanpa 
menyebutkan kedalamannya 
temuan: artefak batu, gerabah, fragmen tulang 
binatang, kerang laut, dan hematite. 

E15 dibuka sampai dengan spit (6) 
temuan: artefak batu, gerabah, kerang laut, 
fragmen tulang dan gigi binatang 

G14 dibuka sampai dengan spit (5) 
temuan: artefak batu 

 
 

    Analisis data 



1. Artefak batu Liang Bangkai diasumsikan dihasilkan dengan teknologi yang masih 
rendah sehingga proses pembuatan peralatannya belum dapat dilakukan secara 
maksimal, yang menyebabkan banyaknya serpihan yan dihasilkan tetapi tidak 
digunakan sebagai alat. 

2. Fragmen tulang dan gigi yang ditemukan belum dapat diidentifikasi jenis 
spesiesnya, yang diasumsikan merupakan sisa makanan dari manusia pendukung 
budaya di Liang Bangkai. 

3. Gerabah Liang Bangkai diasumsikan merupakan wadah yang digunakan untuk 
kebutuhan sehari-hari. 

     

   Penutup Kesimpulan 
1. Situs Gua Bangkai merupakan situs hunian manusia prasejarah dari masa 

Mesolitik sampai Neolitik. 
2. Ada pembagian ruangan di dalam gua sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.  
3. Situs Gua Bangkai memiliki karakter sebagai situs perbengkelan alat batu 

    Rekomendasi 
1. Penelitian di gugusan karst Mantewe perlu diperluas dan dilanjutkan secara 

intensif. 
2. Situs gua prasejarah yang sudah diketahui seperti Gua Sugung, Gua Payung, Gua 

Landung, Gua Harimau, dan Gua Bangkai harus segera didaftarkan sebagai cagar 
budaya sehingga dapat dilindungi dan dilestarikan keberadaannya. 

2012 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Tanah Bumbu/Liang 
Bangkai 

Penelitian Situs 
Liang Bangkai, 
Kecamatan 
Mantewe, 
Kabupaten Tanah 
Bumbu, Provinsi 
Kalimantan Selatan 
Tahap IV (Bambang 
Sugiyanto, Vida 
PRK, Sunarningsih, 
Eko Herwanto, Ida 
Bagus PPY, 
Mujiono) 

Latar Belakang 1. Hasil survey eksploratif yang dilaksanakan tahun 2006 dan 2008 menunjukkan 
adanya kecenderungan bahwa gua-gua dan ceruk paying banyak terdapat di 
gugusan gunung karst diwilayah Kecamatan Mentewe menyimpan potensi hunian 
manusia prasejarah 

2. Hasil penelitian ekskavasi di Gua Bangkai tahun 2010 menunnjukkan bahwa situs 
Gua Bangkai yang merupakan sebuah ceruk payung besar ini memeng pernah 
ditempati oleh manusia prasejarah  

3. Bukti kehidupan  mereka tergambarkan lewat temuan artefak seperti sisa wadah 
makanan berupa fragmen gerabah baik polos maupun berhias, berbagai jenis 
serpih batu, sisa makanan berupa fragmen tulang binatangdan cangkang kerang 
serta sisa perhiasan dari kerang  

   Permasalahan 1. Bagaimana karakter situs ? 
2. Bagaimana pola tata ruang yang ada di ceruk ini? 
3. Siapakah manusia yang mengembangkan budaya tersebut? 



   Tujuan Mengetahui seberapa jauh potensi situs gua hunian prasejarah yang terdapat di 
kawasan pegunungan karst diwilayah tersebut khususnya Gua Bangkai 

   Sasaran Mengetahui sejarah kehidupan dan kebudayaan manusia prasejarah yang pernah 
tinggal dalam gua dan ceruk yang terdapat di wulayah tersebut, mengetahui siapa 
saja manusia pendukung kebudayaan tersebut, bagaimana perkembangan dan 
perpindahan mereka dalam perkerangkaan migrasi besar yang pernah terjai ribuan 
tahunyang lalu di kawasan Asia Tenggara Daratan dan Asia Tenggara Kepulauan. 

   Kerangka Pikir  

   Metode 
Penelitian 

Survei dan penggalian (ekskavasi) 

   Hasil Penelitian I. Lingkungan Situs Liang Bangkai 
Situs Liang Bangkai berada dalam sebuah gugus karst berbentuk gunung kecil 
yang berdiri sendiri.  Gunung Bangkai ini masuk dalam wilayah administrative Desa 
Dukuhrejo yang sebagian lahan disekitarnya sudah dimanfaatkan oleh penduduk 
sebagai lahan perkebunan atau peternakan.  
Hasil Ekskavasi selengkapnya dapat di lihat pada LPA 

II. Morfologi Situs Liang Bangkai 
Morfologi situs Liang Bangkai secara umum merupakan sebuah ceruk paying yang 
besar dan luas. Bentuk ceruk payung yang terbuka dan mempunyai permukaan 
tanah lebih tinggi dari daerah sekitarnya.  Permukaan tanah yang lebih tinggi jelas 
terhindar dari genangan air yang seringkali muncul disekitarnya karena di 
lingkungan situs merupakan daerah yang sering tergenang jika terjadi hujan yang 
cukup lama. 

III. Potensi Situs Liang Bangkai 
Situs ini memiliki potensi sebagai tempat tinggal manusia prasejarah hal ini dapat 
diketahui berdasarkan hasil temuan-temuan ditempat ini. Bisa digambarkan bahwa 
manusia prasejarah yang tinggal di tempat ini mempunyai kebiasaan untuk 
mengambil batuan dan membawanya kedalam ceruk, hal ini terbukti dengan di 
dominasinya temuan ribuan serpihan batu (tatal). Factor lain yang membuat situs 
ini dipilih sebagai tempat tinggal  adalah bentuk ceruk yang memberikan 
kenyaman dan perlindungan yang cukup bagus  serta tersedianya sumber air yang 
sangat melimpah. Pemanfaatan situs ini sebagai tempat tinggal berdasarkan hasil 
temuan artefaktual dan ekofak sampai pelaksanaan kegiatan penelitian ii 
cenderung kearah single sites settlement (situs hunian tunggal) yaitu cenderung 
digunakan sebagai situs perbengkelan. 

   Kesimpulan  
sementara 

Situs Liang Bangkai sebagi ceruk paying hunian manusia prasejarah di wilayah karst 
Mentewe selain Gua Sugung dan Gua Payung . Adanya temuan yang lebih spesifik di 



situs ini memperlihatkan kecenderungan pemanfaatan sebagai situs hunian tunggal 
khusus yaitu situs perbengkelan 

   Rekomendasi 1. Perlu penelitian lanjutan yang mendalam tidak hanya pada Gua Bangkai tetapi 
juga pada beberapa perbukitan dan pegunungan karst lainnya yang melimpah di 
Kecamatan Mentewe 

2. Situs ini perlu di perhatikan dan dilestarikan untuk kepentingan keberlanjutan 
kehidupan kita semua 

2012 Hulu Sungai riam 
Kanan/Awang 
Bangkal 

Penelitian Arkeologi 
Prasejarah Situs 
Awang Bangkal di 
Hulu Sungai Riam 
Kanan (Nia MEF, 
Eko H, Imam H, 
Yuka NC, Dhania S. 
) 

Latar Belakang 1. Awang Bangkal merupakan situs paleolitik berada di aliran Sungai Riam Kanan 
yang terletak di Desa Awang Bangkal, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten 
Banjar, Kalimantan Selatan 

2. Kurangnya perhatian pemerintah dan publikasi arkeologi yang terbatas berdampak 
pada kelestarian situs Awang Bangkal di aliran Riam Kanan tersebut 

3. Daerah yang diasumsikan pernah menyimpan babak sejarah paling tua di 
Kalimantan tersebut akhirnya tenggelam untuk kepentingan pembangunan waduk 
Riam Kanan. 

4. Daerah hulu Sungai Riam Kanan menjadi sangat menarik untuk ditelusuri karena 
jejak-jejak alat batu paleolitik kemungkinan besar terendapkan di antara batuan 
pada gosong pasirnya.  

   Permasalahan 1. Bagaimanakan potensi arkeologi di daerah hulu Sungai Riam Kanan? 
2. Bagaimanakah pola budaya di hulu Sungai Riam Kanan? 

   Tujuan Mencari potensi data arkeologi di kawasan hulu Riam Kanan yang dapat memberikan 
gambaran mengenai kehidupan manusia di masa lampau 

   Sasaran  Data artefaktual baik yang terdapat di permukaan tanah maupun di bawah tanah yang 
ditemukan di wilayah penelitian.  

   Kerangka Pikir  

   Metode 
Penelitian 

Teknik penelitian yang dilakukan adalah survei, wawancara, dan ekskavasi arkeologi. 
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitif dengan penalaran 
induktif. 

   Hasil Penelitian A. Potensi Data Arkeologi Masa Islam-Kolonial Belanda 
1. Fitur Jalan Pada Masa Kolonial : jejak jalan yang menyerupai jalan setapak 

dengan orientasi arah barat dan timur pada koordinat S 03º 25’ 46.8’’ E 115º 
09’ 32.7’’, disekitar lokasi ini  ditemukan fragmen keramik cina dan gerabah 
serta fragmen batubara. 

2. Pataka dan Dauh dari Masjid Assyuada : masjid yang dibangun pada tahun 
1800an di Kampung Lama, yang tersisa dari masjid ini adalah pataka dari 
kayu ulin dan dauh kayu. 



3. Kompleks Makam Syekh Jalaluddin : Secara astronomis, makam Syekh 
Jalaluddin terletak pada koordinat S 03º 25’47.2’’ dan E 115º 09’50.7’’.  
Terdapat beberapa tipe nisan, yaitu gada persegi delapan, pipih kecil, gada 
kecil, pipih besar 

 
B. Potensi Data Etnografi 

Rangkaian kegiatan yang dilakukan selama musim tanam di pehumaan terdiri   
dari menebas, babakar, nugal atau menugal, ngatam atau mengatam, 
pengeringan dan penyimpanan.  
Selain mengurus padi, selama musim tanam di pehumaan, warga juga melakukan 
beberapa aktivitas lain seperti menanam sayur-sayuran, memelihara ayam, 
mencari ikan, dan menambang emas di aliran sungai. Penambangan emas 
dilakukan secara tradisional dengan alat yang disebut lenggang yang dibuat dari 
kayu anglai  
 

C. Potensi Data Arkeologi Prasejarah Hasil Penyusuran Hulu Sungai Riam Kanan 
Pada gosong pasir yang disurvei, banyak ditemukan berbagai jenis batuan dengan 
ragam ukuran butir bervariasi. Susur sungai yang dilakukan berhasil memetakan 
36 titik gosong pasir yang terdapat di hulu Riam Kanan, di sepanjang aliran Sungai 
Hajawa dan Paao. Selengkapnya lihat di LPA 
 

D. Analisis Artefaktual 
1. Jenis Batuan untuk bahan alat batu di Riam Kanan terdiri dari andesit, basal, 

rijang, kuarsit, diorite, sekis, piroksenit 
2. Jenis alat batu hasil survei di Riam Kanan terdiri dari Kapak Perimbas 

(chopper), Kapak Penetak (chopping), Proto kapak genggam, Fragmen batu 
inti, Fragmen batu pipisan, Bolas (bola batu), Batu dikerjakan 

   Kesimpulan Daerah hulu Sungai Riam Kanan memiliki sejumlah data arkeologi yang dapat 
dikelompokkan dalam dua masa budaya, yaitu hunian kuno pengaruh masa budaya 
Islam serta tradisi masyarakat saat ini yang merupakan warisan budaya Dayak Bukit 
Begalung; budaya paleolitik dari masa prasejarah yang ditunjukkan dengan temuan 
beragam alat batu tua di hulu Riam Kanan di sepanjang aliran sungai Hajawa dan 
Paao. 

   Rekomendasi 1. Penelitian lanjutan dengan metode ekskavasi arkeologi dan penelitian terhadap 
stratigrafi tebing sungai di kawasan Riam Kanan,  

2. Koordinasi dengan pemerintah daerah terutama instansi Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Banjar, Kecamatan Aranio, dan Desa Rantau Balai mengenai 



jejak budaya paleolitik tua di kawasan Riam Kanan serta potensi untuk 
pengembangan dan pelestarian kawasan sebagai cagar alam dan budaya.  

2013 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Tanah Bumbu/Situs 
Liang Bangkai 

Survei dan 
Ekskavasi Situs 
Liang Bangkai Desa 
Dukuhrejo, 
Kecamatan 
Mantewe, 
Kabupaten Tanah 
Bumbu, Kalimantan 
Selatan/Balar 
Banjarmasin/Bamba
ng Sugiyanto 

Latar Belakang 1. Liang Bangkai di kawasan karst Mantewe merupakan ceruk yang digunakan 
manusia prasejarah sebagai tempat tinggal.  

2. Penelitian yang dilakukan sejak tahun 2006-2008 menemukan sejumlah data 
arkeologi di Liang Bangkai, serta beberapa gua yang diindikasi memiliki data 
arkeologi (12 gua, 11 ceruk, dan 1 lorong). 

   Permasalahan 1. Dimana lokasi sumber bahan batuan Liang Bangkai? 
2. Bagaimanakah sebaran hunian gua prasejarah di wilayah ini? 
3. Apa karakteristik Situs Liang Bangkai? 

   Tujuan 1. menemukan lokasi sumber bahan batuan yang banyak dimanfaarkan sebagai alat 
batu di Liang Bangkai 

2. mencari tau apakah ada indikasi tentang hunian gua prasejarah lain di sekitar 
Gunung Bangkai dengan pendekatan analisis tetangga terdekat 

3. memastikan karakteristik hunian yang ada di Liang Bangkai 

   Sasaran - 

   Metode 1. Penelitian bersifat deskriptif-analitis 
2. Pengumpulan data dilakukan dengan survei dan ekskavasi arkeologi 

   Hasil 1. Sumber bahan batu berada di Danau Rowo Ijo yang terletak 500 meter ke arah 
utara Liang Bangkai dan di sepanjang aliran Sungai Kulon. Jenis batuannya 
adalah chert dalam bentuk bongkahan (boulders) dan singkapan (outcrops). 

2. Lukisan dinding gua ditemukan di lorong dalam Liang Bangkai dengan 4 motif 
yang teridentifikasi, yaitu matahari, persegi empat, sulur-suluran, dan bunga. 

3. Gua/ceruk dengan indikasi arkeologi yang ditemukan yaitu (1) Liang lancip I, 
sebuah ceruk panjang di Gunung Lancip pada koordinat 03°11’33,9” LS dan 
115°48’18,1” BT dengan temuan alat serpih dan cangkang kerang, kondisi fisik 
memiliki lantai kering dan datar dengan intensitas cahaya yang baik; (2) Liang 
Lancip 2, berupa ceruk panjang di koordinat 03°11’35,7” LS dan 115°48’17,6” BT, 
kondisi fisik layak huni tetapi tidak ada indikasi temuan. 

4. Ekskavasi dilakukan pada kotak G14, meneruskan ekskavasi terdahulu, sampai 
dengan kedalaman 65 cm atau spit (11), detil hasil ekskavasi dapat dilihat di LPA. 



5. Analisis litik menunjukkan bahan yang digunakan untuk membuat alat adalah 
rijang, chert, klasedon, jasper, dan andesit. Jenis alat yang dihasilkan adalah alat 
masif (kapak perimbas-penetak dan hammerstone) dan alat serpih. Pemilihan 
jenis bahan ditentukan oleh dua faktor, yaitu (1) ekonomi, karena waktu yang 
terbatas manusia menggunakan bahan yang ada sebagai suatu bentuk efisiensi 
dan kepraktisan; (2) oportunis, tidak banyak usaha yang dilakukan tetapi ingin 
menghasilkan sebanyak mungkin. 

6. Secara teknologis, litik Liang Bangkai dipersiapkan melalui teknik pemangkasan  
monofasial dan bifasial. 

7. Identifikasi secara umum menunjukkan adanya karakter yang serupa dengan 
temuan di Liang Bua (Flores) 

   Penutup Kesimpulan 
1. Liang Bangkai merupakan situs okupasi manusia prasejarah yang memiliki 

karakteristik sebagai situs perbengkelan. 
2. Aktivitas manusia juga terkait dengan alimentasi kerang dan binatang sebagai 

sumber makanan. 
3. Bahan batuan ditemukan di Sungai Wetan (Wer)__(ini agak membingungkan 

karena di pemaparan disebutkan bahwa sumber bahan berada di Danau Rowo Ijo 
dan Sungai Kulon) 

    Rekomendasi 
1. Pelestarian terhadap kelestarian Gunung Bangkai merupakan tanggung jawab 

bersama. 
2. Penghentian aktivitas yang merusak kelestarian kawasan karst Mantewe. 

2013 Kalimantan 
Barat/Kabupaten 
Kapuas Hulu/DAS 
Hovongan 

Penelitian Arkeologi 
DAS Kapuas Bagian 
Hulu, Kabupaten 
Kapuas Hulu, 
Kalimantan 
Barat/Balar 
Banjarmasin/Tim 
Penelitian 

Latar Belakang 1. Perbedaan karakteristik antara daerah hulu dan hilir Sungai Kapuas berimbas 
pada arus informasi dan komunikasi antarentitas budaya pada beberapa tempat. 
Daerah hilir yang didukung oleh arus sungai yang tenah memiliki informasi dan 
komunikasi budaya yang lebih intensif, sementara itu di daerah hulu 
mengembangkan tradisi berburu dan mengumpulkan makanan serta sistem 
perladangan. 

2. Hulu Sungai Kapuas memiliki sumber subsistensi yang mengkondisikan 
berkembangnya sebuah entitas budaya, yang saat ini masyarakatnya dikenal 
sebagai Dayak Punan. Area yang dihuni antara lain Nanga Balang, Nangan 
Bungan, Tanjung Lokang, Nanga Lopung, Nanga Enap, Nanga Erap, Sepan, Salin, 
dan Belatung. 

3. Kekhasan kondisi lingkungan dan budaya di daerah hulu Kapuas menarik untuk 
dipelajari dengan berbagai pendekatan ilmu, termasuk arkeologi. Penelitian 
arkeologi pernah dilakukan tahun 1976 dan 1984, dengan melakukan ekskavasi 



di Situs Nanga Balang.  
4. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa hulu Sungai Kapuas sudah 

diokupasi sejak masa prasejarah dengan pertanggalan mutlak dari sampel arang 
di Liang Kahung adalah 3030 BP. 

   Permasalahan 1. Bagaimana potensi arkeologi di wilayah Sungai Hovongan yang merupakan salah 
satu sungai di hulu Sungai Kapuas? 

2. Bagaimana keragaman data arkeologi di Sungai Hovongan? 

   Tujuan mengidentifikasi keberadaan dan keragaman data arkeologi di DAS Hovongan 

   Sasaran gambaran awal dari data arkeologi di beberapa lokas penelitian yang kemudian 
ditempatkan pada peta sebaran situs 

   Metode 1. Penelitian bersifat penjajagan untuk mengetahui potensi arkeologi di wilayah 
Sungai Hovongan. 

2. Pengumpulan data dilakukan dengan survei dan onservasi arkeologi, studi 
pustaka, dan pemetaan arkeologi. 

3. Pengolahan data dilakukan dengan pembersihan artefak/ekofak, klasifikasi, 
analisis khusus, tabulasi, dan pendokumentasian. 

4. Sintesis dan interpretasi data. 

   Hasil Masyarakat Dayak Punan di Hovongan mengenal domestikasi/budidaya padi gunung, 
aktivitas berburu dan meramu serta ladang berpindah, mengenal pengolahan sagu 
sebagai sumber energy selain pai. 
Situs arkeologi yang ditemukan di DAS Hovongan: 

Diang Kahung I ceruk dengan beberapa lorong kecil dan sempit; lantai gua 
kering; terkoneksi dengan Diang Kahung II dan III; data 
arkeologi berupa lukisan dinding gua dari arang di langit-
langit gua, fragmen tengkorak manusia pada ceruk di 
samping lukisan gua berada. 

Diang Kahung II ceruk dengan lantai kering; dikenal sebagai gua 
penguburan  

Diang Kahung 
III 

ceruk dengan dinding yang berceruk (lubang agak dalam) 
yang berisi fragmen rangka dan tengkorak 

Diang Kahung 
IV 

berada di kaki Bukit Kahung pada posisi 00°49’12,9” LU 
dan 113°41’29,9” BT; kondisi fisik lembab dan berair; 
tidak ada temuan 

Diang Kahung V berada di Bukit Kahung, di antara Diang Kahung IV ke 
arah Diang Kahung II; ceruk dengan lantai kering dan 
berbatu karena runtuhan langit-langit gua; koordinat 



00°49’10,9” LU dan 113°41’26,7” BT; data arkeologi 
berupa fragmen serpih, fragmen gerabah, molusca, dan 
batu andesit sebagai bahan alat batu. 

Diang Kahung 
VI 

bentuk lorong; berada kurang lebih 50 meter dari Diang 
Kahung II; tidak ada indikasi temuan  

Diang Kahung 
VII 

bentuk lorong, lembab dengan lantai gua yang basah; 
berada pada koordinat 00°49’40,32” LU dan 
113°41’23,51” BT; tidak ada indikasi temuan 

Diang Kahung 
VIII 

berada pada koordinat 00°49’37,94” LU dan 
113°41’23,93” BT; bentuk lorong dengan lantai basah dan 
lembab; pernah menjadi gua penguburan 

Diang Balu berada di Sungai Bulit pada koordinat 00°48’22,83” LU 
dan 113°43’32,69” BT; ceruk dengan lantai kering dan 
datar; temuan berupa fragmen serpih, gerabah, keramik 
asing, moluska, fragmen gigi dan bahan batuan 

Diang Peang berada di Bukit Peang pda koordinat 00°48’17,05” LU dan 
113°43’30,82” BT; ceruk dengan dua teras dan lantai gua 
berbatu dengan kondisi yang lembab dan licin; tidak ada 
indikasi temuan 

Diang Bowo I ceruk dengan beberapa ruang di bagian atas, lantai datar 
dan berbatu, lembab dan basah; koordinat 00°48’12,43” 
LU dan 113°44’04,90” BT; gua penguburan dengan peti 
kayu dan bekal kubur 

Diang Bowo II koordinat 00°48’11,98” LU dan 113°44’06,85” BT; ceruk 
dengan lantai kering dan datar, tidak lembab; temuan 
berupa molusca, fragmen gerabah, serpih, keramik, bahan 
batuan, fragmen beliung, dan fragmen gigi 

Diang Awi berada di DAS Awi  yang berada di hilir yaitu Desa 
Tanjung Lokang; pada koordinat 00°51’53,63” LU dan 
113°42’01,47” BT; tidak ada indikasi temuan 

 
 

    1. Ragam data arkeologi DAS Hovongan dikelompokkan menjadi perkakas, ekspresi 
seni, dan penguburan.  

2. Perkakas terdiri atas 2 kategori, yaitu alat memotong (batu dan logam) dan 
wadah (gerabah dan keramik).  



3. Ekspresi seni ditunjukkan oleh beragam motif lukisan dinding gua yang digambar 
dengan arang. Motif yang behasil diidentifikasi antara lain matahari, binatang, 
manusia, tumbuhan, dan pola geometri. 

4. Penguburan merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat Dayak. 

   Penutup Kesimpulan 
Bentuk data arkeologi berupa peralatan sehari-hari, ekspresi seni, dan tradisi 
penguburan. 
Ragam data tersebut menunjukkan bahwa wilayah DAS Hovongan merupakan 
multicomponent site. 

    Rekomendasi 
1. Penelitian penjajagan di hulu DAS Hovongan secara menyeluruh. 
2. Pemetaan situs-situs arkeologi di lokasi tersebut. 
3. Tes pit di lokasi Diang Balu dan Diang Bowo, serta data pertanggalan untuk DAS 

Hovongan. 
4. Penelitian dengan tema Budaya Hutan Hujan Tropis dengan pendekatan ekologi 

budaya yang akan memberikan gambaran mengenai sistem budaya yang 
berkembang di kawasan tropis. 

 


