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1993 Kalimantan 
Selatan/Candi Agung 

Penelitian Arkeologi di 
Situs Candi Agung, 
Kalimantan 
Selatan/Bagian Proyek 
Penelitian Purbakala 
Banjarmasin (Endang 
Soekatno, Agung 
Sukardjo, Priyo 
Manunggul, Suwedi 
Montana, Attabranie 
Kusuma, A. Hamid) 

Latar belakang 1. Candi Agung pertama kali ditemukan tahun 1962 pada saat perluasan 
Kota Amuntai 

2. Tahun 1964 dilakukan penelitian pertama kali oleh Uka 
Tjancandrasasmita yang dilanjutkan pada tahun 1967. 

3. Pemugaran situs dilakukan tahun 1978-1982 dengan luasan situs 240 x 
150 meter. 

   Permasalahan  Tidak disebutkan secara eksplisit 

   Tujuan Mencari data mengenai indikasi pemukiman kuno di sekitar lokasi 

   Metode  1. Survei 
a. Survei Artefaktual, dilakukan dengan pengambilan artefak secara 

random sampling pada jalur-jalur yang sudah ditentukan 
b. Survei Non-Artefaktual, dilakukan dengan pendataan terhadap kondisi 

lingkungan yang dapat dijadikan acuan dalam meninjau sumberdaya 
alam yang mendukung keberadaan situs arkeologi. Selain 
lingkungan, data yang dihimpun meliputi dongeng dan tradisi yang 
digali melalui wawancara mendalam. 

2. Ekskavasi  
3. Studi Pustaka 

   Hasil penelitian 
 
 
 
 
 
 
 

1. Survei artefaktual, dilakukan di wilayah Masjid Pusaka di Banua Lawas 
(Tabalong). Hasilnya yaitu pecahan gerabah (periuk dan mangkuk) dan 
keramik (tidak dapat dikenali jenisnya) dalam jumlah yang sedikit. 

2. Survei non-artefaktual yang ditemukan adalah toponimi nama desa 
Paliwara dan Banua Lawas serta hubungan antara nama-nama negara 
dalam Negarakrtagama, seperti Sukadana, Kandawangan, Kotawaringin, 
Sampit, Lawes, Kapuas, Barito, Kandangdangan, Tabalung, Bumbu, 
Pamanukan, Tanjung Kute, dan Sawuku. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ekskavasi  

TP1 Gerabah, keramik, kerak besi 

TP2 Kerak besi, gerabah, keramik 

TP3 Keramik, gerabah, kerak besi, manik-manik, 
struktur bata 

TP4 Gerabah, kerak besi, keramik 
(temuan di TP4 banyak ditemukan pada 
kedalaman 150 cm, yang berupa gerabah 
(tempayan tebal dan periuk tipis), keramik, 
kerak besi, batu, dan dammar) 

TP5 Gerabah, keramik 

TP6 Gerabah  
 

   Kesimpulan  1. Berdasarkan data yang ditemukan tujuan penelitian tentang apa dan 
bagaimana pemukiman kuno di Candi Agung, bentuk pemukiman dan 
jenis masyarakatnya belum dapat dikenali. Untuk memahami masalah 
mengenai pemukiman kuno tidak cukup dilakukan hanya dengan satu 
kali penelitian. 

2. Hasil analisis terhadap data sejarah menyebutkan bahwa Negaradipa 
merupakan salah satu negara vassal Majapahit sejak sebelum 1365 
Masehi.  

1994 Kalimantan 
Selatan/Candi Laras 

Survei dan Ekskavasi 
Candi Laras /Bagian 
Proyek Penelitian 
Purbakala 
Banjarmasin (Machi 
Suhadi, Attabranie 
Kusuma, Agung 
Sukardjo, M. Rusli, 
Harry Widianto) 

Latar belakang 1. Cerita rakyat yang menceritakan bahwa Candi Laras dibuat oleh Raja 
sekar Sungsang alias Raja Panji Agung Maharaja Sari kaburangan yang 
memiliki nenek moyang dari Kuripan, Jawa Timur. 

2. Laporan S. Muller yang dimuat dalam Hikayat Banjar (Ras 1968) 
mengenai kunjungan ke Candi Laras yang disebutnya “batu babi” dan 
“tanah tinggi” 

   Permasalahan  Tidak dirumuskan secara eksplisit 

   Tujuan 
penelitian 

1. Menghimpun semua data di Candi Laras dan Pematang Bata  
2. Mengungkapkan kehidupan masa silam dari pendukung kebudayaan yang 

membangun candi 

   Metode  1. Survei ekslporasi 
2. Ekskavasi arkeologi 



   Hasil  1. Candi Laras 
Di lokasi situs terdapat tanggul tanah yang mengelilingi cekungan yang 
menyerupai kolam kecil. Tanggul tersebut berbentuk bulan sabit setinggi 
2 meter dengan lebar arah utara-selatan yaitu 41 meter. Lebar tanggu 
sendiri berkisar antara 5-6 meter. Ada indikasi bahwa tanggul tersebut 
memang sengaja dibuat. Temuan permukaan yang diperoleh di situs 
yaitu 1 buah pecahan keramik biru putih (Ching) dan batu bata kuno 
yang berukuran 30 x 20 x 9 cm. Sementara itu, ekskavasi di Candi Laras 
dilakukan dengan membuka tiga lubang uji, yaitu TP1, TP2, dan TP3. 
Data yang ditemukan pada TP1 dan TP2 berupa batu bata kuno, 
sementara TP3 tidak ada temuan. 

2. Pematang Bata 
Serupa dengan di Candi Laras, survei di Pematang Bata menemukan 
semacam tanggul setinggi 0,5 sampai 2 meter dengan lebar 3 meter. 
Pada tengah tanggul terdapat kolam kering seluas 12 x 12 meter. Di 
permukaan banyak ditemukan batu bata kuno. Ekskavasi di Pematang 
Bata membuka 2 lubang uji, yaitu TP 1 dan TP2. Data yang ditemukan 
pada kedua lubang uji tersebut adalah batu bata kuno.  

3. Desa Baringin 
Data yang didapat yaitu keramik temuan penduduk yang berupa guci, 
mangkuk, kendi bertutup, pasu, dan tempayan. 

 
Selain data yang ada di lapangan, data arkeologi dari Candi Laras juga 
terdapat di Museum Lambung Mangkurat, yaitu arca babi, arca Buddha 
Dipangkara (perunggu), cincin emas bermata akik, lempeng emas berwajah 
dewa, prasasti batu berhuruf Pallawa dari abad VII Masehi yang ditemukan di 
Sungai Amas (bertuliskan “jaya siddha”), dan patung kayu setinggi 28 cm 
dengan lebar 5 cm. 

   Kesimpulan  1. Tinggalan masa prasejarah berupa batu berlubang (lumpang atau stone 
mortar) yang merupakan koleksi penduduk 

2. Tinggalan dari masa Hindu-Budha yang berupa struktur bangunan di 
Pematang Bata 

3. Tinggalan masa Islam berupa makam kuno 
4. Tinggalan masa Kolonial berupa pecahan botol bekas arak 

   Rekomendasi  1. Penelitian eksplorasi dengan lokasi yang lebih luas 
2. Penelitian ekskavasi total di Candi Laras dan Pematang Bata 

1995 Kalimantan Survei Ikonografi Situs Latar belakang 1. Pengetahuan tentang arkeologi klasik di Kalimantan Timur masih kurang, 



Timur/Gunung 
Kombeng 

Gua Gunung 
Kombeng, Provinsi 
Kalimantan 
Timur/Balai Arkeologi 
Banjarmasin (Vida 
PRK, Endang 
Soekatno, Attabranie 
Kusuma, Agung 
Sukardjo, Harun 
Wahid, Gairud Dahri) 

padahal Kalimantan Timur memiliki Situs Muara Kaman yang merupakan 
wilayah penting dalam peradaban, dengan temuan prasasti Yupa dari 
abad V. 

2. Gua Gunung Kombeng merupakan situs gua yang berisi arca dari 
pantheon Hindu-Budha. Situs tersebut pertama kali ditemukan oleh 
Bosch pada 1972. Arca yang ditemukan yaitu, Mahadewa (Siwa), Guru 
(Agastya), Ganesha, Kartoluya (Karttikeya), Mahakala, Nandiswara, 
Nandi, dan kepala Brahma. Dari pantheon budha yang ditemukan 
diidentifikasi sebagai Vajrapani.  

   Permasalahan  Tidak dituliskan secara eksplisit 

   Tujuan  1. Mengetahui ciri-ciri ikonografis dan konsep pengerjaan arca 
2. Mengetahui latar belakang sejarah periode klasik di Kalimantan Timur 
3. Mengetahui asosiasi arca-arca Gunung Kombeng dengan Kerajaan 

Pantun atau Martapura 

   Sasaran  Arca-arca dari Gunung Kombeng baik yang berada di lokasi maupun yang 
menjadi koleksi Museum Negeri Kalimantan Timur 

   Metode 
penelitian 

1. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan pengamatan langsung serta 
wawancara 

2. Analisis data yang dilakukan adalah analisis ikonografi dan fungsi 
3. Interpretasi untuk menggambarkan masyarakat pendukung arca-arca 

Gua Gunung Kombeng 

   Hasil penelitian  1. Gunung Kombeng terletak di Desa Muara Wahau, Kutai, Kalimantan 
Timur. Gua tersebut memiliki 2 ambang besar dan 1 ambang kecil. Pada 
laporan terdahulu disebutkan bahwa arca ditemukan di ruang/ceruk 
timur. Pada saat peninjauan, arca yang masih insitu berada dalam 
keadaan yang tidak utuh dan telah dipindahkan ke ruang/ceruk barat. 
Artefak yang ditemukan terdiri atas 3 fragmen arca, 11 batu persegi, 2 
buah prabha. Identifikasi arca adalah sebagai berikut (1) fragmen arca 
bagian bawah dalam keadaan duduk bersila dengan sikap vajrasana dan 
posisi tangan dhyanimudra; (2) fragmen arca paro bawah duduk di atas 
padmasana ganda, dalam sikap vama-lalitasana, sikap jari tangan 
varadamudra. Berdasarkan mayura pada padmasana arca ini 
diidentifikasi sebagai Karttikeya (Hindu); (3) fragmen acra paro kiri, 
duduk bersila dalam sikap vajrasana. Sudah aus.  Sementara itu, artefak 
di ruang timur berserakan di lantai gua, yang terdiri atas 5 fragmen 
prabha, 1 belalai ganesha, 105 batu persegi, 4 batu bersisi lengkung. 



2. Identifikasi arca Gunung Kombeng di Museum Negeri Kalimantan Timur 
dilakukan dengan pengamatan langsung dan perbandingan foto-foto 
lama dalam buku ekspedisi Midden-Oost-Borneo (Bosch 1927). Arca yang 
dideskripsi ada 7, yaitu (1) Arca Dewi (NIM 325): duduk bersila dalam 
sikap vajrasana dan posisi tangan varadamudra; (2) Brahma (NIM 326): 
Dewa Hindu; (3) Mahakala  (tanpa NIM): Dewa Hindu; (4) Nandi (NIM 
4190), vahana dewa Siwa, Hindu; (5) Arca Dewa (NIM 4358), Dewa 
Hindu; (6) Agastya, Dewa Hindu; (7) Arca Dewi (NIM 4109), Dewa Hindu 
(detil analisis ikonografi masing-masing arca dapat dilihat langsung di 
LPA). 

3. Pengamatan terhadap pahatan acra tampak bahwa hasil pajatan sangat 
sederhana dan belum memenuhi ketentuan umum ukuran dalam konsep 
Hindu. Asumsinya adalah bahwa ada pengaruh budaya India tetapi 
dalam hal seni arca belum terlalu mendalam. Berdasarkan foto-foto dari 
tahun 1925 tampak bahwa arca-arca Gunung Kombang diletakkan 
berjajar di ruang timur dengan orientasi utara selatan. Asumsinya adalah 
pemilihan bukit sebagai rumah arca sesuai dengan pemahaman konsep 
kosmologis Hinndu bahwa dewa bersemayam di tempat yang tinggi. 
Bukit Gunung Kombeng dianggap sebagai pengganti candid an arca-arca 
tersebut memang ditempatkan dalam gua sebagai media pemujaan. 
Sementara itu, dalam Salasilah Kutai disebutkan bahwa Gunung 
Kombeng dipilih oleh pemeluk Hindu sebagai tempat untuk 
menyembunyikan arca menghindari ancaman dari Pangeran Sinum Panji 
Mandapa (Raja Kutai XIII) dari Kerajaan Kutai Lama. Kerajaan Kutai yang 
diperintah Mulavarmman pada abad V diperkirakan sebagai pendahulu 
dari Kerajaan Martapura yang berada di Muara Kaman. Sedangkan 
Kerajaan Pantun di Muara Wahau, yang berada tidak jauh dari Gunung 
Kombeng, eksistensinya dapat dirunut ke belakang sampai pada masa 
pemerintahan Kudungga dan Asvawarmman. 

   Penutup  Kesimpulan  
Berdasarkan tampilam ikon sederhana kemungkinan dapat ditarik garis 
dugaan kaitan antara arca-arca tersebut dengan sisa peninggalan Kerajaan 
Pantun-Martapura Hindu, yang dapat ditarik lebih ke belakang ke masa 
Kerajaan Hindu Kutai pada abad V. 
Rekomendasi 
Gunung Kombeng merupakan asset budaya nasional yang penting. Jadi 
diharapkan pengamanan dan pemeliharaan situs dapat lebih diperhatikan. 



1995 Kalimantan 
Selatan/Hulu Sungai 
Utara  

Peninjauan Arkeologis 
di Amuntai, Hulu 
Sungai Utara/Balai 
Arkeologi Banjarmasin 
(Vida PRK) 

Latar belakang Situs arkeologi klasik di Kalimantan Selatan belum banyak diketahui 
persebarannya. 
Laporan mengenai sejumlah temuan wadah keramik dan tembikar asing di 
Desa Sungai Malang, Amuntai. 

   Permasalahan  Tidak disebutkan secara eksplisit 

   Tujuan  Mendapatkan data lebih banyak berkaitan dengan sisa-sisa pemukiman masa 
klasik 

   Sasaran  Identifikasi artefak yang terdapat di situs tersebut 

   Metode 
penelitian 

Pengamatan langsung dan pendokumentasian 

   Hasil penelitian 1. Keramik asing. Wadah dari bahan keramik dan stoneware berupa piring, 
mangkuk, guci dan tutup guci, tutup cepuk. 

2. Gerabah, nonwadah (anglo dan genteng), gerabah wadah (mangkuk, 
pasu, kuali dan buli-buli)  

3. Logam, wadah besi. 

   Penutup  Ada indikasi kuat tentang suatu aktivitas yang berhubungan dengan 
pemukiman pada masa lalu. 

1996 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Hulu Sungai 
Utara/Situs Candi 
Agung 

Ekskavasi Situs Candi 
Agung Tahap I, 
Kabupaten Hulu 
Sungai Utara/Balai 
Arkeologi 
Banjarmasin/Vida 
PRK, Endang Sri 
Hardiati, Priyo 
Panunggul, Agung 
Sukardjo, Wawan 
Suhawan, Normalina, 
Attaberani Kusuma, 
Harry Widianto, 
Bambang Sulistyanto, 
Siswanto 

Latar belakang 1. Candi Agung merupakan salah satu bukti eksistensi masa klasik di 
Kalimantan Selatan.  

2. Candi Agung sering dihubungkan dengan Hikayat Banjar yang 
menceritakan tentang saudagar Keling bernama Mpu jatmika yang 
mendirikan negara Candi Agung, meskipun tidak menyebut secara 
langsung mengenai bangunan candi.  

3. Hasil ekskavasi arkeologi di Candi Agung tahun 1993 yang menemukan 
pecahan gerabah dan arang pada kedalaman 114-160 cm yang 
menunjukkan adanya aktivitas manusia dan pemukiman dalam jangka 
yang relatif lama 

   Permasalahan  Tidak disebutkan 

   Tujuan  1. Mencari dan mengumpulkan data lebih lanjut tentang indikasi 
pemukiman masyarakat kuna yang sejaman dengan Candi Agung 



2. Untuk memperoleh data periodesasi Situs Candi Agung 

   Sasaran  1. Data berupa struktur bangunan  
2. Denah bangunan yang mungkin merupakan bangunan profane (hunian) 

di sekeliling situs dan unsur pemukiman penduduk yang lain 

   Metode 
penelitian 

1. Penelitian deskriptif dengan penalaran induktif 
2. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dan ekskavasi 

arkeologi 
3. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan 

tipologi, kemudian dicari hubungan kontekstual antara artefak dalam 
situs 

4. Analisis pertanggalan dilakukan dengan metode radiocarbon dating 

   Hasil penelitian Hasil ekskavasi Candi Agung tahun 1993 

TP1 5 fragmen gerabah, 3 fragmen keramik asing, 1 
buah terak besi 

TP2 11 buah terak besi, 1 fragmen gerabah, 1 
fragmen keramik asing 

TP3 19 fragmen keramik stoneware, 23 fragmen 
gerabah, 1 terak besi, 1 buah manik-manik 

TP4 1 fragmen keramik asing, 2881 fragmen 
gerabah, 5 terak besi, 9 batu kali, 1 buah damar 

TP5 45 fragmen gerabah, 3 fragmen keramik asing 

TP6 1 fragmen gerabah 

 
 

    Hasil ekskavasi saat ini 

Kotak Layer  Deskripsi  

TP 7 1 Fragmen bata dan gerabah 

2 Fragmen bata, gerabah, arang, 
kelereng 

3 Arang, batu, fosil kayu, terak besi, 
fragmen gerabah, tungku 

4 - 

TP 8 1 Gerabah dan batu 

2 Pecahan bata, gerabah, dan 
keramik 

3 Fragmen bata 



TP 9 1 Fragmen gerabah (1), fragmen 
bata dan batu kali 

2 10 fragmen gerabah, 1 fragmen 
tungku 

TP 10 1 Fragmen genteng, gerabah, dan 
uang logam 

 2 Fragmen gerabah, bata, keramik, 
arang 

 3 Gerabah, manik-manik tanah liat, 
arang 

 4 - 

TP 
1/SD/96 
(beda 
sektor) 

1 Fragmen keramik asing, gerabah, 
tungku, bubungan atap, kayu ulin, 
cangkang kerang, kaca, batubara 

 2 Gerabah, tungku, bubungan atap, 
keramik asing 

 

    Analisis artefaktual 
1. Gerabah; berbentuk fragmentaris yang terdiri atas jenis wadah dan 

nonwadah. Berdasarkan identifikasi tipologi, tipe wadah yang ditemukan 
adalah periuk, mangkuk, dan pasu. Proses pembuatan telah 
memanfaatkan teknik tangan dan roda putar. Gerabah nonwadah yang 
ditemukan antara lain bubungan atap, genteng, dan bata. Semua itu 
diasumsikan sebagai bagian dari rumah tinggal. Selain itu ditemukan juga 
tungku yang digunakan untuk keperluan memasak. 

2. Keramik asing; berupa jenis wadah, yaitu mangkuk, buli-buli, tempayan, 
cepuk bertutup dan cawan. Berdasarkan motif hiasnya diperkirakan 
keramik tersebut berasal dari Cina pada dinasti Yuan, Ming, dan Qing 
serta Eropa. 

3. Logam; mata uang yang diperkirakan terpuat dari perunggu 
4. Kaca; temuan dari masa recent yang tidak terkonteks dengan Candi 

Agung 

    Analisis nonartefaktual dilakukan pada fragmen kayu dan arang yang 
digunakan sebagai sample radiocarbon dating. Berdasarkan sample arang di 
kotak TP 7, pertanggalan yang diperoleh adalah 2300 tahun yang lalu. 
Berdasarkan sample kayu dari bangunan candi diperoleh usia berkisar 1200 



tahun.  

   Penutup Kesimpulan  
1. Pertanggalan absolute Candi Agung yaitu abad 3 SM dan 8 Masehi, 

menunjukkan adanya 2 periodesasi yaitu masa prasejarah dan masa 
klasik Hindu Budha. 

2. Pada pemukiman berciri prasejarah belum ada pemanfaatan material 
bangunan seperti bata dan genteng. 

3. Perubahan budaya yang terjadi di situs tersebut tidak terjadi secara 
gradual, melainkan drastic yang dibuktikan dengan nihilnya temuan pada 
spit 5 (20 cm) di TP 7. 

4. Pemanfaatan lahan baik pada masa prasejarah maupun klasik dilandasi 
oleh sumber daya alam yang tersedia di sekitar situs, yaitu air yang 
digunakan untuk keperluan sehari-hari. 

    Rekomendasi  
1. Pelaksanaan kegiatan ekskavasi dilakukan secara berkelanjutan sehingga 

hasil penelitian Candi Agung dapat diformulasikan dan menghasilkan satu 
interpretasi data secara menyeluruh. 

2. Melakukan studi pustaka secara mendalam yang berkaitan dengan 
perkembangan daerah Kalimantan Selatan teruata dari Hikayat Banjar, 
Silsilah Kutai, Sejarah Melayu, dan Nagarakrtagama sebagai bahan 
perbandingan data artefaktual maupun kontekstual. 

3. Uji pertanggalan absolute dengan metode lain sebagai perbandingan 
hasil yang ada.  

1997/1998 Kalimantan 
Timur/Kabupaten 
Kutai/Situs Bukit 
Brubus 

Ekskavasi di Situs 
Bukit Brubus 
Kabupaten Kutai, 
Kalimantan 
Timur/Balai Arkeologi 
Banjarmasin/Vida 
PRK, Bambang 
Sulistyanto, Bambang 
Sakti WA, Attaberani 
Kusuma, Agung 
Sukarjo, Wawan 
Suhawan, Normalina, 
Priyo Panunggul, 
Gairud Dahri 

Latar belakang Situs Bukit Brubus berada di wilayah Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten 
Kutai, Kalimantan Timur.  
(agak membingungkan karena yang banyak dibahas adalah Muara Kaman, 
dan Situs Bukit Martapura) 



   Permasalahan  Tidak disebutkan secara eksplisit  

   Tujuan  Mengetahui potensi arkeologis dalam kerangka pertumbuhan sejarah bangsa 
di masa silam 
Mengungkap keadaan kehidupan masyarakat masa lalu 

   Metode  Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dan ekskavasi arkeologi.  

   Hasil penelitian Survei  
1. Sub Situs Batu Yupa (Bukit Brubus I). Temuan yang ada, yaitu batu 

yupa, batu tegak, nisan dan makam muslim, fragmen gerabah, dan 
fragmen keramik. 

2. Sub Situs Bukit Brubus II. Temuan yang ada, yaitu fragmen gerabah, 
fragmen keramik, dan fragmen batu yang diasumsikan sebagai bagian 
dari suatu bangunan. Fragmen keramik yang ditemukan diasumsikan 
berasal dari masa Song (XI-XIII Masehi), Yuan (XIII-XIV Masehi), dan 
Ming (XVI). 

3. Sub Situs Bukit Martapura. Temuan yang ada, yaitu fragmen gerabah, 
fragmen keramik, arca lembu dari batu sedimen, dan makam muslim 

    Ekskavasi, dilakukan dengan sistem test pit atau lubang uji, total adalah 5 
kotak ekskavasi. Temuan yang diperoleh adalah fragmen gerabah dan 
keramik di TP IV dan TP V. Sementara itu, di TP I, TP II, dan TP III tidak 
ditemukan data arkeologi.  

    1. Analisis ikonografis, tidak dilakukan karena tidak ditemukan arca di lokasi 
penelitian. Temuan arca lembu di Bukit Martapura menjadi petunjuk 
mengenai adanya pantheon Hindu di sekitar lokasi. Jejak Hindu lainnya 
ditemukan di Gunung Kombeng (hulu Muara Kaman) dengan temuan 
sejumlah arca dewa. 

2. Analisis arsitektural, tidak dapat dilakukan karena tidak ada sisa 
bangunan yang berhasil ditemukan. 

3. Analisis keramik dan gerabah, detil dapat dilihat pada lampiran di dalam 
LPA. 

4. Analisis epigrafis, berdasarkan jenis hurufnya prasasti Yupa berasal dari 
tahun 400 Masehi. 

5. Analisis histories, tidak banyak data pembanding untuk mengetahui 
sejarah Muara Kaman secara pasti. Temuan keramik dari abad XI Masehi 
mengindikasikan bahwa Muara Kaman masih mempunyai hubungan 
dengan dunia luar. Keberadaan Kerajaan Kutai yang dianggap sebagai 
kelanjutan Mulawarman perlu dikaji lebih dalam lagi.  

   Penutup  Kesimpulan  



1. Rangkaian budaya dan sejarah di Situs Muara Kaman masih terputus-
putus 

2. Rangkaian situs di sepanjang aliran Sungai Mahakam, terdiri atas Situs 
Muara Kaman, Kerajaan Kutai, Situs Gunung Kombeng, Situs Long 
Bagun. Hubungan antarsitus tersebut belum dapat dijelaskan. 

    Rekomendasi  
Perlunya pemeliharaan Situs Muara Kaman 

   Catatan  Hasil penelitian ini agak membingungkan, karena antara lokasi penelitian di 
dalam judul tidak sesuai dengan pembahasannya. Lokasi pada pembahasan 
lebih banyak mengemukakan tentang Muara Kaman dan Gunung Kombeng 
daripada hasil penelitian yang dilakukan di Situs Brubus. 

1997 Kalimantan 
Timur/Kabupaten 
Kutai/Situs Muara 
Kaman 

Pemetaan Situs Muara 
Kaman, Kabupaten 
Kutai, Kalimantan 
Timur/Balai Arkeologi 
Banjarmasin/Bambang 
Sulistyanto, Wawan 
Suhawan, Bambang 
Sakti WA, Normalina 

Latar belakang Bentang alam Muara Kaman adalah dataran tinggi yang membujur dari 
selatan ke utara sepanjang 300 meter persegi, dengan ketinggian puncak 
bukit adalah 12 meter dari Sungai Kedang Rantau. Bukit tersebut disebut 
Gunung Benua Lawas atau Bukit Brubus.  
Muara Kaman sebagai situs masa klasik tertua di Indonesia dengan data 
Prasasti Yupa dari abad IV-V Masehi.  
Hasil penelitian sebelumnya oleh Arfian (1994), Vida PRK (1995), Machi 
Suhadi (1997) yang menemukan sejumlah data arkeologi di lokasi. 

   Permasalahan  Bagaimana lingkungan geografis Situs Muara Kaman terkait dengan 
pemahaman interaksi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. 

   Tujuan  Untuk mengetahui aspek kontekstual antara situs dengan lingkungan, 
termasuk jarak situs dengan sungai, atau keberadaan situs dengan tempat-
tempat tertentu lainnya yang dianggap penting. 

   Sasaran  Peta dan gambar mengenai keletakan situs dan lingkungan sekitarnya 

   Metode  Pemetaan dilakukan dengan metode penyajian relief melalui garis kontur 
dengan interval 2.5 meter yang dilengkapi dengan titik-titik tinggi.  

   Hasil penelitian 1. Gambar peta lokasi penelitian Situs Muara Kaman 
Peta dibuat langsung berdasarkan pengukuran di lapangan dengan skala 
1:50. Peta digunakan untuk memahami keletakan situs dalam konteks 
lingkungan alam. 
2. Gambar peta lingkungan Situs Muara Kaman 
Peta dibuat langsung berdasarkan pengukuran di lapangan dengan skala 
1:1000. Peta digunakan untuk memahami keletakan situs dalam konteks 
lingkungan alam. 
3. Gambar benda cagar budaya Situs Muara Kaman, berupa menhir dan 



batu calon prasasti 
4. Gambar stratigrafi kotak ekskavasi 
Gambar yang dibuat sebanyak 8 kotak sesuai dengan jumlah kotak ekskavasi. 
Lapisan tanah Situs Muara Kaman terdiri atas 4 lapisan, yaitu (1) tanah 
urugan berwarna merah; (2) tanah urugan berwarna coklat kekuningan; (3) 
tanah liat berwarna coklat kekuningan; (4) tanah padas berwarna coklat 
kekuningan. 

   Penutup  Rekomendasi  
1. Pemetaan lebih lanjut dalam bentuk pendokumentasian gambar peta 

tentang sebaran Situs Muara Kaman. 
2. Pelestarian lingkungan asli di sekitar situs  
3. Penyuluhan mengenai cagar budaya kepada masyarakat setempat 

   Catatan Pada halaman 7 terdapat kesalahan tulis nama situs, seharusnya Muara 
Kaman, tetapi tertulis Pulang Pisau. 

1998 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Tapin/Candi Laras 

Penelitian Situs Candi 
Laras Tahap III 
Kabupaten Tapin, 
Kalimantan 
Selatan/Balai 
Arkeologi 
Banjarmasin/Nurhadi 
Rangkuti, Vida PRK. 

Latar belakang 1. Penelitian S. Muller pada pertengahan abad 19 yang menemukan batu 
nandi di Candi Laras dan fitur lubang dengan lima buah tiang kayu ulin. 

2. Berjarak 500 meter dari Candi Laras ditemukan juga Situs Pematang 
Bata. 

3. Hasil penelitian Museum Negeri Kalsel tahun 1979 yang menemukan arca 
babi, fragmen prasasti, patung kayu, cincing emas, dan patung Budha.  

4. Hasil penelitian Balai Arkeologi Banjarmasin tahun 1994 yang 
menunjukkan adanya sisa bangunan kuna di kedua situs. 

5. Hasil penelitian Balai Arkeologi Banjarmasin tahun 1997 yang 
menemukan 7 buah sisa tiang kayu ulin. 

   Permasalahan 1. Bagaiamanakah bentuk dan arsitektur bangunan di Situs Candi Laras? 
2. Apakah fungsi Situs Candi Laras? 
3. Bagaimana kronologi candi Laras? 
4. Bagaimana pola pemukiman pada masa lampau di Candi Laras? 

   Tujuan  1. Mengetahui bentuk dan asritektur bangunan di Candi Laras 
2. Menjelaskan fungsi Situs Candi Laras 
3. Menjelaskan kronologi Candi Laras 
4. Mengetahui pola pemukiman masa lalu di Candi Laras 

   Sasaran  1. Memberi gambaran mengenai denah dan bentuk konstruksi pondasi 
bangunan di Candi Laras dan tata ruang bangunannya 

2. Menjelaskan fungsi bangunan di Situs Candi Laras 
3. Menjelaskan periode berfungsinya bangunan di Situs Candi Laras 
4. Membuat peta distribusi sisa pemukiman kuna di DAS Nagara 



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

   Hasil  Hasil ekskavasi 

T6S1 - 

T4U2 127 fragmen bata, 2 batang tonggak kayu 
dan kalang 

T8S1 - 

T5U1 Tonggak kayu ulin 

T5U5 Fragmen bata, ujung tonggak ulin, papan 
kayu tipis 

T6U6 - 

T8U9 arang 
 

    Analisis stratigrafi 
1. Lapisan humus 
2. Lapisan lempung warna coklat kekuningan 
3. Lapisan lempung warna abu-abu kekuningan 
4. Lapisan lempung bercampur remukan baru 
5. Lapisan lempung berwarnaabu-abu kekuningan 

 

   Penutup  Kesimpulan  
1. Sisa bangunan di Situs Candi Laras berasal dari masa yang berbeda 
2. Masa berfungsi bangunan di Candi Laras belum dikethaui secara pasti 

karena belum dilakukan analisis pertanggalan 
3. Candi Laras dan Pematang Bata berada di lokasi yang lebih tinggi 

daripada daerah sekitarnya 
4. Perolehan tahun banginan berupa kayu ulin yang berasal dari luar 

wilayah 

    Rekomendasi  
1. Perlu dilakukan penggalian yang intensif di Pematang Bata guna 

mengetahui bentuk dan fungsinya  
2. Sampel arang untuk analisis karbon 
3. Penelitian Situs Candi Laras perlu diperluas dengan menggunakan 

pendekatan wilayah untuk mengetahi distribusi dan hbungan antarsitus 
4. Pemetaan distribusi situs arkeologi di DAS Nagara dapat dilakukan  

     

     



     

1999 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Tapin/Candi Laras 

Penelitian Situs Candi 
Laras Tahap IV 
Kabupaten Tapin, 
Kalimantan 
Selatan/Balai 
Arkeologi 
Banjarmasin/Nurhadi 
Rangkuti, Vida PRK. 

Latar belakang 1. Situs Candi Laras terdiri atas beberapa sektor, yaitu Candi Laras, dan 
Pematang Bata. 

2. Serangkaian penelitian yang telah dilakukan di Candi Laras, yaitu S. 
Muller pada tahun 1839-1844, Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan 
Kanwil Depdikbud Kalimantan Selatan tahun 1970, Machi Suhadi (1994, 
Candi Laras Tahap I), Balai Arkeologi Banjarmasin (1997, Candi Laras 
Tahap II), dan Balai Arkeologi Banjarmasin (1998, Candi Laras Tahap III) 
telah menghasilkan sejumlah data arkeologi yang  potensial. Jenis data 
yang ditemukan antara lain fragmen keramik asing, pecahan bata dan 
batang kayu ulin, konstruksi kayu ulin. 

3. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diasumsikan bahwa Situs Candi 
Laras dan Pematang Bata merupakan lokasi tempat berdirinya suatu 
bangunan kuna yang memiliki fondasi bata dan kayu ulin. 

 

   Permasalahan  1. Bagaimanakah karakteristik Situs Pematang Bata? 
2. Kapan masa berfungsinya Situs Pematang Bata? 

   Tujuan  1. Mengungkapkan identitas atau keberadaan Situs Pematang Bata sebagai 
bagian dari kompleks Candi Laras 

2. Mengungkapkan kronologi Situs Pematang Bata dalam kerangka sejarah 
kuna Indonesia umumnya, dan Kalimantan khususnya. 

   Sasaran  1. Menidentifikasi karakteristik Situs Pematang Bata berdasarkan data 
arkeologis dan etnohistoris 

2. Menempatkan periodesasi dan masa berfungsinya bangunan di Situs 
Pematang Bata 

   Metode  1. Penelitian deskriptif dengan penalaran induktif 
2. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei dan ekskavasi 

arkeologi. Survei yang dilakukan meliputi pengamatan fisik lingkungan 
dan persebaran temuan arkeologi yang digambarkan dalam peta. 
Ekskavasi arkeologi dilakukan dengan teknik layer, yaitu merekam gejala 
pada lapisan-lapisan tanah. 

3. Analisis data dilakukan dengan analisis khusus yang meliputi analisis 
tipologi; dan kontekstual dengan cara mengkaji hubungan dan asosiasi 
antarlapisan tanah. 

4. Interpretasi data dilakukan dengan integrasi antara data primer dan data 
sekunder yang meliputi data histories dan kajian pustaka. Eksplanasi 
kemudian dilakukan terhadap data keseluruhan untuk menafsirkan 



karakteristik Situs Pematang Bata. 

   Hasil penelitian Gambaran Umum dan Kondisi Lingkungan 
Kompleks Candi Laras berada di daerah pertemuan aliran Sungai Nagara dan 
Sungai Tapin. Situs Candi Laras berada di aliran Sungai Amas, sedangkan 
Pematang Bata di aliran Sungai Bata. Keduanya merupakan anak-anak Sungai 
Nagara. Di sekitar situ banyak ditemukan gundukan tanah dan lubang-lubang 
yang merupakan bekas dari penggalian liar yang dilakukan oleh warga. 

    Hasil ekskavasi  

Kotak Layer  Deskripsi  

K1 A Tanah humus, tanpa temuan 

 B Lempung coklat kekuningan, 1 
pebble batu kuarsa dan bau 
gamping, arang hasil pembakaran 

 C Lempung abu-abu, arang 

 D Lempung abu-abu, tanpa temuan 

K2 A Humus, pecahan bata dan keramik 
asing 

 B Lempung coklat kekuningan, 
pecahan bata dan keramik asing 

 C Lempung abu-abu, susunan bata 
yang tertata dan batu 

K3 A Humus, pecahan bata 

 B Lempung coklat kekuningan, 
pecahan bata 

 C Lempung abu-abu, arang 

 D Lempung abu-abu, tanpa temuan 

K4 A Humus, pecahan bata dan fosil 
kayu 

 B Tanah urugan lempung coklat 
kekuningan, bata utuh, pecahan 
bata, batu basalt, dan arang. 

 
 

    Analisis temuan 
1. Bata. Bata Situs Pematang Bata terdiri atas 3 fragmen utuh berukuran 30 

x 17.5 x 6 cm dan 1097 pecahan, yang mengindikasikan bahwa di situs 



tersebut pernah ada bangunan berkonstruksi bata. 
2. Gerabah Situs Pematang Bata sebagian besar rapuh dan aus, yang 

berasal dari jenis wadah terbuka seperti kuali dan mangkuk.  
3. Keramik Situs Pematang Bata merupakan bagian dari sebuah tempayan 

atau tajau dari bahan stoneware berwarna abu-abu keutihan. Tajau 
tersebut diperkirakan berasal dari Cina, yaitu masa Dinasti Sung (12-13 
Masehi). 

4. Arang, yang ditemukan di kotak K1 berada pada lapisan yang sama 
dengan kotak TP7 dan TP10 di Situs Candi Agung, yang memiliki dating 
2300 tahun yang lalu atau 242-226 Sebelum masehi. Berdasarkan hal 
tersebut, kronologi relatif Candi Laras dan Pematang Bata diasumsikan 
sama dengan lapisan di Candi Agung. Temuan arang tersebut kemudian 
digunakan sebagai sampel untuk analisis penentuan absolute dating. 

5. Fosil kayu 
6. Batu, yang diasumsikan dimanfaatkan sebagai salah satu elemen dalam 

konstruksi bangunan bata, sebagai bagian dari fondasi. 

    Karakteristik situs 
Hasil penelitian menunjukkan bawah sebaran bata terkonsentrasi pada 
gundukan-gundukan tanah seluas 1600 meter persegi. Secara lokasional, 
Pematang Bata berada di arah timur laut Candi Laras yang berjarak 600 
meter. Pematang Bata berada lebih jauh dari sisi sungai (Nagara dan Tapin) 
dibandingkan dengan Candi Laras. 
Bangunan di Pematang Bata berkonstruksi bata yang diasumsikan sebagai 
bangunan suci. Berbeda dengan Candi Laras yang memiliki struktur bata dan 
kayu, sehingga diasumsikan sebagai bangunan profan.  

   Penutup  Kesimpulan  
1. Karakteristik lingkungan Candi Laras dan Pematang Bata adalah sama. 
2. Situs Pematang Bata memiliki karakteristik situs keagamaan, yaitu tempat 

berdirinya bangunan suci dengan konstruksi bata yang didukung oleh 
temuan dari penelitian terdahulu yang berupa lapik arca, lingga semu, 
dan arca Siwa Guru.  

    Rekomendasi  
Penanganan dan pengelolaan Situs Pematang Bata secara serius mengingat 
kondisinya yang telah rusak dan rawasn penggalian liar. 

   Catatan  Penelitian Candi Laras Tahap II yang dilaksanakan pada tahun 1997, LPA 
tidak ditemukan di perpustakaan. 

1999 Kalimantan Pertanggalan Latar belakang Pertanggalan dalam studi arkeologi penting untuk menentukan umur suatu 



Selatan/Kabupaten 
Tapin/Candi Laras 

Radiokarbon Situs 
Pematang Bata, Candi 
Laras Kabupaten 
Tapin, Kalimantan 
Selatan/Balai 
Arkeologi 
Banjarmasin/Bambang 
Sulistyanto, Siswanto 

situs. Faktanya adalah hampir sebagian besar situs arkeologi tidak memiliki 
data tertulis yang menyebutkan periodesasi secara pasti.  

   Permasalahan  Kapan budaya Situs Candi Laras dan Pematang Bata berlangsung? 

   Tujuan  1. Untuk melengkapi kerangka kronologi masa Klasik khususnya di 
Kalimantan Selatan yang berkaitan dengan perkembangan budaya masa 
Hindu-Budha 

2. Menguji pertanggalan absolute pada Situs Candi Laras dan Pematang 
Bata 

   Sasaran  Pemahaman kronologis Situs Candi Laras dan Pematang Bata 

   Metode  Pengambilan sampel dilakukan secara tidak langsung terhadap material yang 
ada di dalam tanah melalui ekskavasi arkeologi. Sampel yang diambil adalah 
fragmen arang dari kotak K1 dari layer C. 

   Hasil penelitian 1. Hasil analisis radiocarbon Pematang Bata menunjukkan usia situs pada 
abad 11-13 Masehi.  

2. Data arkeologi yang dapat menjadi acuan umur relatif adalah fragmen 
prasasti batu hitam yang berinskripsi jaya siddha dan arca Budha, yang 
menunjukkan usia dari abad 7-9 Masehi. Meskipun kedua temuan 
tersebut adalah temuan lepas yang tidak terkonteks. 

   Penutup Kesimpulan  
Kronologi Situs Pematang Bata adalah abad 11-13 Masehi. 
Pengaruh budaya Hindu-Budha telah ada di Kalimantan Selatan sejak abad 8 
Masehi sebagaimana ditunjukkan oleh temuan dari Situs Candi Agung. 

    Rekomendasi  
Metode radiocarbon dating dapat diaplikasikan untuk situs-situs lainnya di 
Kalimantan 

   Catatan Sebagian besar isi laporan (pada bab I, II, dan III) banyak kesamaan dengan 
laporan penelitian Candi Laras Tahap IV 

2000 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Tapin/Candi Laras 

Pertanggalan Radio 
Carbon Situs Candi 
Laras Kabupaten 

Latar Belakang 1. Pertanggalan menyangkut penentuan kronologi suatu situs baik secra 
spasial maupun hubungannya dalm suatu wilayah regional itu merupakan 
hal penting dalam arkeologi 



Tapin, Kalimantan 
Selatan (Wasita, 
Nugroho Nur Susanto, 
Nugroho Harjo Lukito, 
Normalina) 

2. Penggunaan metode radiocarbon sebagai sistem pertangggalan ini 
hasilnya lebaih akurat serta dapat mentranformasikan pengetian kita 
pada masa lampau. Data yang dipakai untuk sampel analisis radiocarbon 
adalah temuan kompleks Situs Candi Laras 

   Permasalahan Kapan sebenernya budaya Situs Cndi Laras berlangsung 

   Tujuan Melakuakn pengujian pertanggalan absolute (radiocarbon dating) paada 
sampel data yang berasal dari Situs Candi Laras 

   Sasaran Memahami kronologi Situs Candi Laras melalui pertanggalan absolute dengan 
analisis (teknik uji) radiocarbon (C-14) 

   Metode 
Penelitian 

Pengambilan sampel  Pengambilan langsung 
dari permukaan tanah 

 Pengambilan tidak 
langsung yang 
dilakukan pada sampel 
di dalam tanah melalui 
ekskavasi 

 Sampel yang dianalisis 
adalah bahan organic 
berupaarang, tulang, 
kayu, daun, buah, kain 
dan bahan lainnya yang 
berasal dari organism 

 Sampel yang diambil 
berupa potongan kayu 
ulin dari kotak T5S1 

Prinsip pertanggalan Penentuan umur 
menggunakan radiocarbon 
didasarkan pada 
pengukuran radioactivitas 
carbon dengan berat atom 
14 yang terkandung dalam 
bahan benda yang 
bersangkutan 

 

   Hasil Penelitian A. Stratigrafi  Kotak Ekskavasi Situs Candi Laras  
 Lapisan pertama humus yang merupakan lapisan paling atas 



 Lapisan kedua berupa lempung warna coklat kekuningan yang 
bertektur rapat 

 Lapisan ketiga berupa lempung warna abu-abu kekuningan bercampur 
bata 

 Lapisan keempat berupa lempung bercampur remukan bata, berwarna 
abu-abu bercak merah, kompak dan keris dengan ketebalan rata- rata 
antara 10-70 cm 

 Lapisan kelima berupa lempung berwarna abu-abu kekuningan, 
kompak dan keris 

B. Hasil Analisis Laboratoris 
Ukuran dan interpretasi hasil analisis kayu ulin di Situs Candi Laras 
Jenis Sampel : kayu ulin bagian sunduk 
Asosiasi sampel : dammar, bata dan arang 
Kotak galian : T5S1 
Posisi kedalaman sampel : 120 cm atau pada kedalaman spit (6) 
Hasil pertanggalan : abad 13-15 M 
 

   Kesimpulan  1. Kronologi Situs Candi Laras pada abad 13-15 M 
2. Pengaruh budaya Hindu-Buddha di Kalimantan Selatan secara kronologis 

berlangsung mulai abad ke – 8 M 
3. Uji pertanggalan absolute melalui teknik radiocarbon C-14 tidak 

diragukan lagi atau sangat mendukung untuk uji lingkungan budaya, 
terutama telah teruji dan diaplikasikan pada aktivitas buadaya di 
lingkungan candi 

   Rekomendasi Metode ini dapat di aplikasikan pada pengujian pertanggalan situs-situs lain 
dan atau pada kajian arkeologi lainnya (praasejarah maupun islam) 

2000 Kamimantan 
Selatan/Kabupaten 
Tapin/Candi Laras  

Umur Candi Laras 
dalam Panggung 
Sejarah Kuna 
Indonesia (Bambang 
Sulistyanto, Vida PRK, 
Bambang Sakti Wiku 
Atmojo, Wawan 
Suhawan, Widya 
Sarsono, Nurhadi 
Rangkuti, Indra Agus 
Wahyudi) 

Latar Belakang Penelitian telah banyak dilakukan di Candi Laras  dengan temuan yang  
diperoleh dan dengan berbagai analisisnya ternyata masih banyak yang belum 
terungkap.  Salah satu factor penyebabnya adalah tidak diperolehnya 
informasi kronologi budaya, oleh karena itu diperlukan aktualisasi 
pertanggalan atau penentuan umur situs Candi Laras dan habitasi yang terkait 



   Permasalahan 1. Kapan Situs Candi Laras tersebut dibangun atau mulai difungsikan oleh 
masyarakat pendukungnya? 

2. Bagiaman kedudukan Situs Candi Laras dalam panggung sejarah kuna 
Indonesia pada umumnya, sejarah Kalimantan pada khususnya? 

   Tujuan 1. Menyusun kerangka kronologi masa klasik khususnya Kalimantan Selatan 
yang berkaitan dengan perkembangan budaya masa Hindu-Buddha 

2. Melakukan pengujian pertanggalan absolute (radiocarbon dating) pada 
situs Candi Laras melalui data artefaktual guna menjawab pertanyaan 
masyarakat yang selama ini belum terjawab yaitu kapan Candi Laras 
dibuat 

   Metode 
Penelitian 

1. Teknik ekskavasi 
2. Analisis radiocarbon dating 

   Hasil Penelitian 1. Lingkungan Situs 
Situs Candi Laras secara geomorfologis merupakan bagian dari daerah 
rawa Sungai Nagara sebagai cabang Sungai Barito yang mengalir ke 
sebelah barat Pegunungan Meratus.  
Wilayah Situs Candi Laras terletak di pertemuan  Sungai Nagara dan 
Sungai Tapin yang membentuk huruf U atau meander. 

2. Ekskavasi 

Kotak Deskripsi 

T15 S1 1buah  fragmen tempurung, fragmen 
bata, tatanan batu utuh, arang kecil, 
fragmen gerabah 

T21 S2 3 buah  batu keras, 3 buah fragmen 
bata, 3 buah batu alam kecil 

B15 S4 Bata berbentuk seukuran kerikil yang 
sudah mengalami korositas yang 
tinggi,  9 buah fragmen bata, 4 buah 
batu kali air payau,   1 buah fragmen 
gerabah 

 
3. Temuan Lepas 

Temuan lepas berupa : Arca Babi, Arca Buddha Dipangkara, batu 
bertulis, cincin 
Benda warisan dari keluarga : guci A, guci B, guci C, mangkuk, pasu, 
tempayan 



4. Stratifigrafi 
Laisan tanah yang terdapat di Situs Candi Laras 
a. Lapisan humus 
b. Lapisan lempung warna coklat kekuningan 
c. Lapisan lempung warna abu-abu 
d. Lapisan lempung abu-abu bercak merah 
e. Lapisan lempung berwarna abu-abu kekuningan 

5. Umur Candi Laras berdasarkan analisi Carbon Dating 
Umur Candi Laras  berlangsung antara pertengahan abad ke -  13 M  
sampai awal abad ke – 15 M.  Jika kedua rentang masa itu antara abad 
13 s.d. 15 M ini kita ambil tengahnya, maka  sekitar abad ke 14 M 
merupakan pililihan pertanggalan yang dapat di jadikan ketentuan 
kisaran masa pembangunan Candi Laras. 

   Kesimpulan  1. Keberadaan kompleks Situs Candi Laras termasuk di dalamnya Situs 
Pematang Bata  merupakan bukti bahwa pada masa lampau di lokasi 
tersebut pernah berdiri bangunan suci  yang berfungsi sebagai tempat 
pemujaan 

2. Berdasarkan temuan lepas kedua tinggalan ini memiliki latar belakang 
keagamaan Hinduistis 

3. Berdasarkan analisi  carbon dating C-14 dari sampel kayu bekas tiang 
bangunan situs Candi Laras dibangun sekitar abad  XIV M, lebih muda 
sekitar 100 tahun dari  umur Situs Pematang Bata 

4. Hubungan antara Majapahit dan Kalimantan  Selatan tidak terbatas pada 
hubungan politik pemerintahan tetapi juga  sudah berkembang ke aspek 
social ekonomi maupun budaya 

   Rekomendasi  1. Penting menjaga kelestarian sekitar situs karena warisan budaya tersebut 
merupakan bukti perjalanan sejarah masyarakat Kalimantan Selatan 
pada khususnya, bangsa Indonesia pada umumnya 

2. Bagi masyarakat yang secara tidak sengaja  menemukan benda-benda 
tinggalan  disekitar situs untuk segera melaporkan kepada  yang 
berwenang dalam hal ini Kepala Desa atau Kandepdiknas kecamatan 
setempat 

3. Perlu adanya pihak yang berkompeten melakukan penulisan sejarah 
Candi Laras sekaligus penyeberluasan informasi untuk kalangan 
masyarakat luas. 

2004 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 

Penelitian Situs Candi 
Agung Kabupaten 

Latar Belakang 1. Candi Agung pertama kali ditemukan pada tahun 1962 dan sering 
dihubung-hubungkan dengan Hikayat Banjar 



Hulu Sungai Utara/ 
Candi Agung 

Hulu Sungai Utara 
Kalimantan Selatan 
(Sunarningsih, 
Bambang SWA, 
Nugroho Nur Susanto, 
Andi Nuralang, 
Nugroho Harjo Lukito, 
Normalina dan 
Murjiyono) 

2. Candi Agung ini merupakan salah satu candi yang masih dapat dipugar, 
tentunya akan sangat menarik apabila dapat di cari dan di kumpulan data 
yang lebih lengkap tentang kekunaan  Candi Agung dalam kaitannya 
dengan keberadaan sungai di sampingnya 

3. Hasil penelitian yang telah dilakukan masih terdapat masalah-masalah 
yang belum mendapatkan jawaban.  Selain pertanggalan situs yang 
masih belum jelas, data situs itu sendiri belum lengkap terutama dalam 
kaitannya dengan  keberadaan sungai  

   Permasalahan Data yang bisa menjelaskan keterkaitan antara fungsi candi dengan 
keberadaan sungai 

   Tujuan Mencari dan mengumpulkan data lebih lanjut tentang kekunaan Candi Agung 
dalam kaitannya dengan keberadaan sungai untuk melengkapi data masa 
klasik, khususnya di Kalimantan Selatan yang berkenaan dengan 
perkembangan budaya masa Hindu-Buddha  

   Sasaran Sisi barat candi yang berbatasan dengan sungai 

   Metode 
Penelitian 

Ekskavasi dengan menggunakan sistem grid.  Penamaan berdasarkan pada 
diagram pengupasan Candi Agung  1978, yaitu  menggunakan abjad dan 
angka. 

   Hasil Penelitian A. Hasil Ekskavasi Situs Candi Agung Tahun 1993 dan 1996 
1. Tahun 1993 

Kotak  Temuan 

TP 1 Fragmen gerabah, 3 fragmen keramik 
asing dan 1 terak besi 

TP 2 11 terak besi, 1 fragmen gerabah, 1 
fragmen keramik asing 

TP 3 19 fragmen keramik stoneware warna 
bitu polos, 23 fragmen gerabah, 1 terak 
besi, 1 manik-manik 

TP 4 1 fragmen keramik asing, 2881 fragmen 
gerabah, 5 terak besi, 9 batu kali, 1 
potong dammar 

TP 5 30 fragmen gerabah, 3 fragmen keramik 
asing 

TP 6 1 fragmen gerabah 

Secara keseluruhan hasil galian pada tahun 1993 ini terdiri dari 27 



fragmen keramik asing, 2956 fragmen gerabah, 18 terak besi, 1 
manik-manik kaca dan arang 
 

2. Tahun 1996 

Kotak  Temuan 

TP 7 Arang, batu, fosil kayu, terak besi, 
fragmen gerabah, tungku 

TP 8 Struktur bata, fragmen gerabah, 
genting, fragmen keramik asing 

TP 9 Fragmen genting, gerabah, sisa-
sisa tonggak ulin, fragmen batu, 
batu kali, fragmen tungku 

TP 10 Fragmen genting, gerabah, logam, 
bata, keramik, arang, manik-
manik, tanah liat 

TP 
1/SDK/96 

Fragmen keramik asing, gerabah 
tungku, bubungan atap, kayu ulin, 
cangkang moluska, kaca, batubara 

 
B. Hasil Ekskavasi Situs Candi Agung Tahun 2004 

Kotak  Temuan 

L4’ 8 fragmen genting, 1 fragmen bubungan, 1 
fragmen pangkal, genting 

M1’ Fragmen genting, fragmen keramik, 
fragmen batu-batu, fragmen besi, batu, 
arang 

R 17 Fragmen batu bata, fragmen gerabah, 
fragmen genting, fragmen kayu 

V 11 Fragmen batu bata, fragmen gerabah, 
fragmen besi, kelereng 

Q”17’ Fragmen gerabah, batu 

Q”24’ Fragmen gerabah, manic-manik, artefak 
batu, arang, keramik asing , terak besi 

 

   Kesimpulan Secara keseluruhan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum ditemukan 
bangunan yang mempunyai fungsi erat dengan sumber air (sungai) 

   Rekomendasi   Perlu penelitian lanjutan untuk dapat mengetahui persebaran pemikiman di 



dekat telaga darah karena banyak sekali temuan di kotak gali tersebut 

2005 Kalimantan 
Selatan/Candi Agung 

Ekskavasi Candi 
Agung Tahun 
2005/Balar 
Banjarmasin/Nugroho 
Harjo Lukito 

Latar Belakang 1. Candi Agung merupakan sisa-sisa aktivitas manusia di masa lampau yang 
didirikan di atas tanah datar yang berawa-rawa yang telah mengalami 
pengurugan terlebih dahulu, yang terungkap pada tahun 1962. 

2. Temuan arkeologi yang didapat di sekitarnya adalah fragmen genteng, 
keramik, dan gerabah sebagai bukti sisa aktivitas masyarakat masa lalu 
di Candi Agung.  

3. Penelitian ini merupakan kelanjutan penelitian Candi Agung tahun 2004 
ya ng difokuskan pada data gerabah. 

4. Penelitian ini difokuskan pada pemukiman masa Candi Agung 
berdasarkan data-data temuan berupa unsur bangunan. 

   Permasalahan 1. Di manakah letak hunian kelompok masyarakat pendukung Candi Agung? 
2. di manakah bangunan untuk melakukan aktivitas keagamaan dan konsep 

apa yang digunakan untuk penempatan bangunan pendukung Candi 
Agung? 

   Kerangka Pikir 1. Pemukiman di lingkungan candi pada masa klasik tidak jauh dari masalah 
tanah perdikan atau sima. 

2. Candi sebagai pusat sarana pemujaan yang dilengkapi dengan kegiatan 
keagamaan, dengan sekelompok masyarakat pendukung yang bermukim 
di sekitar candi.  

   Tujuan  mendapatkan data-data dan mengetahui pola sebaran bangunan di 
lingkungan Candi Agung 

   Sasaran titik-titik yang diduga merupakan arah konsentrasi bangunan lain di 
lingkungan Candi Agung berdasarkan keadaan lingkungan alam di sekitarnya. 

   Metode  1. Penelitian bersifat deskriptif eksplanatif dengan penalaran induktif. 
2. Pengumpulan data dilakukan dengan ekskavasi arkeologi, yang pemilihan 

lokasi didasarkan pada posisi tiang mahligai dan tiang empat yang 
apabila ditarik garis lurus menjadi bidang sisi dalam dari Candi Agung. 
Tiang mahligai menjadi patyokan dengan asumsi sisa bangunan ini 
mempunyai pengembangan yang berorientasi pada Candi Agung sebagai 
candi induk. 

   Hasil penelitian Hasil Ekskavasi 

T4, tujuan pembukaan adalah mencari sisa tiang kayu 
sebagai pelurus tiang mahligai dari bangunan candi 

Spit 1 bata kuno 



Spit 2 bata kuno, fragmen genteng 

Spit 3 bata kuno, fragmen genteng 

Spit 4 batu kali yang diasumsikan sebagai tatanan 
pondasi 

Z5, tujuan pembukaan adalah mencari adanya unsure 
bangunan berdasarkan kedudukan tiang mahligai. 

Spit 1 fragmen genteng, bata kuno, keramik, gerabah 

Spit 2 fragmen genteng 

Spit 3 fragmen genteng, hiasan atap, fragmen kayu 
ulin 

Spit 4 fragmen genteng, kayu ulin 

W2, tujuan membuka kotak untuk mengetahui komponen 
bangunan dengan mengikuti garis lurus tiang yang 
ditemukan di kotak T4 

Spit 1 fragmen genteng 

Spit 2 fragmen genteng 

Spit 3 fragmen genteng 

Spit 4 potongan kayu ulin 

B1, tujuan untuk mencari data tentang sisa bangunan 

Spit 1-
3 

tidak ada temuan 

W3’, untuk menemukan tiang lain yang segaris dengan 
tiang penjagaan di utara Candi Agung 

Spit 1-
3 

tidak ada temuan 

Spit 4 fragmen genteng 

Spit 5-
6 

tidak ada temuan 

V2’, untuk mencari kemungkinan adanya tiang yang 
sejajar dengan tiang mahligai  

Spit 1-
4 

tidak ada temuan 

Spit 5 fragmen genteng 

Spit 6 fragmen genteng, potongan kayu ulin 

Spit 7 tidak ada temuan 

1. Hasil ekskavasi menunjukkan bahwa distribusi temuan paling padat 



berada di depan bangunan candi. 
2. Temuan kayu-kayu ulin menunjukkan adanya bangunan kayu meskipun 

belum jelas apakah bangunan tersebut bagian dari Candi Agung atau 
bangunan yang lain. 

3. Sisa-sisa tiang dan balok-balok kayu di situs mengindikasikan suatu 
bangunan khusus yang menemani area pemukiman tertentu, salah 
satunya kemungkinan di sebelah tenggara candi.  

 

   Penutup Kesimpulan 
1. Hasil ekskavasi menunjukkan padatnya temuan fragmen kereweng dan 

balok ulin merupakan bagian dari komponen bangunan. 
2. Asumsi adanya pemanfaatan tiang/balok ulin sebagai unsur bangunan 

pada pemukiman di sekitar candi telah terbukti. 
 
Rekomendasi 
Perlu diadakan penelitian lanjutan untuk memunculkan data secara utuh dan 
dapat diketahui fungsi yang sebenarnya. 

2006 Kalimantan 
Selatan/Candi Agung 

Ekskavasi Candi 
Agung Tahun 
2006/Balar 
Banjarmasin/Nugroho 
Harjo Lukito 

Latar belakang 1. Candi Agung sebagai salah satu sisa aktivitas manusia berupa bangunan 
bata dengan cirri-ciri tinggalan dari masa Hindu-Budha yang berupa 
fragmen kaki arca, batu relief bunga lotus. 

2. Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan behasil 
menemukan sejumlah unsur bangunan seperti genteng, struktur bata, 
konstruksi tiang kayu ulin. 

   Permasalahan 1. Di manakah letak hunian kelompok masyarakat yang mengelola Candi 
Agung? 

2. Di manakah bangunan untuk melakukan persembahyangan? 
3. Adakah konsep yang dipakai dalam penempatan bangungan-bangunan 

pendukung Candi Agung? 

   Kerangka Pikir 1. Pemukiman di lingkungan candi pada masa klasik tidak jauh dari masalah 
tanah perdikan atau sima. 

2. Candi sebagai pusat pemujaan dilengkapi dengan aktivitas keagamaan, 
dan ada sekelompok penduduk yang bermukim di sekitar candi. 

   Tujuan untuk mendapatkan data-data dan mengetahui pola sebaran bangunan di 
lingkungan Candi Agung 

   Sasaran titik-titik yang diduga merupakan arah konsentrasi bangunan lain di 
lingkungan Candi Agung. 

   Metode  Penelitian bersifat deksriptif eksplanatif dengan penalaran induktif. 



Pengumpulan data dilakukan dengan ekskavasi arkeologi. 
Analisis data yang dilakukan adalah morfologi, teknologi, stilistik, dan 
kontekstual. 

   Hasil Hasil ekskavasi 

G’3’, mencari sisa-sisa bangunan yang berkaitan dengan 
candi yang dulu pernah ditemukan di kotak W2 

Spit 1 botol minuman, uang masa orde baru, fragmen 
gerabah (5 buah) 

Spit 2 fragmen gerabah (5 buah), batubata (2 buah), 
arang 

Spit 3 arang  

Spit 4-
5 

tidak ada temuan 

W2W3, mencari keterkaitan dengan temuan ekskavasi 
tahun sebelumnya di mana ditemukan sisa bangunan 
berupa kayu ulin 

Spit 1 mata uang 1945, fragmen genteng (10), 
batubata, batu monolit putih 

Spit 2 fragmen gerabah, fragmen genteng 

Spit 3 wadah logam, fragmen genteng, batubata 

Spit 4 fragmen genteng, kayu ulin 

Spit 5 Sda 

Spit 6 sda dan gerabah 

V2, mencari sisa bangunan yang dulu pernah ditemukan 
di kotak W2 

Spit 1 fragmen gerabah, batubata 

Spit 2 fragmen genteng, arang, batubata 

Spit 3-
4 

fragmen genteng 

Spit 5 tonggak ulin, batu bata, genteng  

Spit 6 fragmen genteng, kayu ulin, struktur bata 

Spit 7 genteng, kayu ulin 

J13’, mencari kemungkinan adanya reuntuhan bangunan 
pendukung Candi Agung di sebelah timur 

Spit 1-
3 

tidak ada temuan 



E’5’, mencari struktur bangungan pendukung candi 

Spit 1-
3 

tidak ada temuan 

Spit 4 tidak ada temuan 

Spit 5 fragmen kayu ulin 

A’2, mencari struktur bangunan pendukung candi  

Spit 1 batubata, fragmen genteng 

Spit 2 batbata, gerabah, batu putih 

Spit 3 batu putih, wadah gerabah 

Spit 4 fragmen genteng 

Spit 5 batubata, fragmen genteng, gerabah 

Spit 6 tidak ada temuan 

Spit 7 fragmen genteng, kayu ulin, gerabah 

Spit 8 fragmen gentang, kayu ulin 

 
 

   Penutup Kesimpulan 
terdapat sisa bangunan di sisi tenggara candi saat ini, yang bangunan 
tersebut diindikasi roboh ke arah selatan yang disebabkan oleh suatu sebab 
yang masih misterius. 

    Rekomendasi 
Perlu ada kesesuaian pemahaman antara instansi terkait dengan stakeholder 
untuk mengantisipasi adanya konflik kepentingan yang melenceng dari 
prinsip-prinsip kepurbakalaan sesuai dengan undang undang. 

2007 Kalimantan Selatan/ 
Hulu Sungai Utara/ 
Situs Candi Agung 

Laporan Hasil 
Ekskavasi 
Penyelamatan 
Kawasan  Situs Candi 
Agung, Kabupaten 
Hulu Sungai Utara, 
Kalimantan Selatan 
(Bambang Sakti WA, 
Bambang Sugiyanto, 
Nugroho Harjo Lukito) 

Latar Belakang 1. Adanya rencana untuk meneruskan revitalisasi kawasan Candi Agung 
dengan mendirikan panggung terbuka, toko souvenir, rumah dan tempat 
parker yang menimbulkan efek terhadap tempat pemukiman pra sejarah 
Candi Agung  

2. Agar potensi peninggalan arkeologi tetap dapat di dokumentasikan 
sebelum terlanjur dilaksankan pembangunan fisik dan hilang dari sejarah 
perkembangan budaya Kabupaten Hulu Sungai Uatara 

   Tujuan 1. Mendapatkan data secara lebih detail tentang potensi arkeologi yang ada 
disebelah timur-tenggara museum Candi Agung  



2. mendokumentasikan tinggalan arkeologis yang ditemukan pada saat 
penelitian penyelamatan 2007 tersebut 

   Sasaran --------- 

   Metode 
Penelitian 

Ekskavasi  yang ditentukan berdasarkan pemetaan dengan sistem grid yang 
sudah dilaksanakan pada tahun 2004 

   Hasil Penelitian Hasil Ekskavasi 

Kotak Temuan 

Trench I Fragmen genteng,fragmen 
gerabah wadah, fragmen bata, 
arang 

Trench II pecahan bata,pecahan gerabah, 

Trench III Fragmen batu bata, 

Trench IV Pecahan bata, pecahan keramik, 
pechan gerabah 

Trench V Fragmen gerabah wadah, 
fragmen genteng, fragmen tepian 
keramik, fragmen bata pecah 
kecil-kecil, arang 

Trench VI Fragmen batubara 

   Kesimpulan Sector timur selatan kawasan Candi Agung merupakan kawasan hunian baik 
dari masa pra sejarah 300 SM maupun sejaman dengan Candi Agung dan 
termasuk zona inti dan zona peyangga kawasan Candi Agung. 

   Rekomendasi 1. Gambar situasi kawasan Situs Candi Agung direkomendasikan untuk 
diperbaiki sesuai arah mata angin yang sebenarnya 

2. Di sector tenggara dan timur bangunan Candi Agung berdasarkan hasil 
penelitian 1996 sampai  dengan 2007 merupakan daerah yang di huni 
sebelum pembangunan candi, oleh karenanya untuk menjaga agar pada 
masa mendatang penelitian arkeologi tetap dapat dilaksanakan serta 
panggng terbuaka tetap ada maka direkomendasikan konstruksi 
panggung semi permanen sebagai bentuk yang paling tepat yang sesuai 
untuk daerah rawa 

3. Pembangunan sarana fisik untuk rumah penjaga yang baru dan warung 
souvenir direkomendasikan juga menggunakan konstruksi rumah 
panggung dengan alasan seperti poin 2 

4. Pagar di sebelah timur yang dalam perencanaan akan di mundurkan 



untuk pendirian warung  souvenir direkomendasikan tidak dimundurkan 
karena hal tersebut  akan mengubah tapak wilayah kawasan cagar 
budaya Candi Agung 

5. Setelah slesai revitalisasi fisik tahun 2007  diharapakan tidak ada lagi 
pendirian bangunan baru di kawasan cagar budaya Candi Agung 

6. Kepada Dinas PU Propinsi Kal-Sel direkomendasikan untuk berkoordinasi 
secara terus menerus dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara 
dalam hal ini dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas 
Pekerjaan Umum untuk pengeloaan dan perawatanpada tempat-tempat 
yang masih kurang bersih. 

2009 Kalimantan 
Barat/Kabupaten 
Sintang 

Jejak-jejak  Hindu-
Budha di Sepauk 
Kabupaten Sintang 
Kalimantan Barat 
(Imam Hindarto, 
Bambang SWA, 
Nugroho Nur Susanto, 
Mudjiono) 

Latar Belakang 1. Pada tahun 1970an ada laporan dari masyarakat kepada Bidang 
Permuseuman dan Kepurbakalaan KanWil Depdikbud  Provinsi Kalimantan 
Barat (sekarang Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaa dan Pariwisata 
Kalimanatan Barat) ditemukannya  lingga-yoni yang relative besar 
disekitar percabnagan Sungai Sepauk dan Sungai Kapuas 

2. Tahun 2007 Balai Arkeologi Banjaramsin melakukan penelitian di 
Kabupaten Sintang termasuk Kecamatan Sepauk, yang hasil survey nya 
antara lain adanya tinggalan lingga-yoni yang masih dijumpai di tengah-
tengah lokasi pasar jalan Aji Melayu dan  Desa Gemilang 

   Permasalahan 1. Bagaimanakah karakter situs terkait dengan fungsi dan kronologi artefak-
artefak di Situs Nanga Sepauk? 

2. Bagaimanakah batas-batas pemanfaatan lahan situs secara horizontal 
(lateral atau spatial) atau vertical (kronologi atau time) dari aktivitas yang 
pernah terjadi di situs ini? 

3. Bagaimanakah posisi situs Sepauk dalam kerangka Budaya Klasik 
Kalimantan dan Indonesia secara umum? 

   Tujuan Gambaran mengenai kerangka sejarah budaya dan tata cara kehidupan 
masyarakat di Nanga Sepauk pada masa perkembangan tradisi Hindu-Budha 

   Sasaran Data baik arkeologis, historis, etnografis maupun ekologis yang terkait dengan 
variable permasalahan 

   Metode 
Penelitian 

1. Tahap pengumpulan data : studi kepustakaan, survey, wawancara, 
pemetaan 

2. Tahap analisis data :  analisis khusus dan konteks, analisis ruang, analisis 
komparatif dan analisis etnoarkeologi 

3. Tahap sintesis dan penyajian data :  dituangkan dalam sebuah karya 
ilmiah yang terdiri atas empat bab 

   Hasil Penelitian i. Lokasi dan Kondisi Lingkungan Nanga Sepauk 



Nanga Sepauk secara adaministratif terletak di dua wilayah desa, yaitu 
Desa Tanjung Ria dan Desa Nanga Sepauk, Kecamatan Sepauk, 
Kabupaten Sintang. 

ii. Deskripsi dan Persebaran Data Arkeoligi di Nanga Sepauk 
1. Data arkeologi di Desa Tanjung Ria 

a. Data Arkeologi Hasil dari Survei Permukaaan 
1. Makam Aji Melayu 
2. Mukha Lingga 
3. Arca Nandi 1 
4. Lingga  
5. Arca Nandi 2 
6. Makam Pangeran Laksamana 
7. Bekas Rumah Kuna 

b. Data Arkeologi Hasil dari Ekskavasi 

Kotak Temuan 

TP 2 Fragmen bata, fragmen 
kereweng biasa, fragmen 
kereweng berlubang 

2. Data Arkeologi di Desa Nanga Sepauk 
a. Data Arkeologi Hasil Survei Permukaan 

8. Sumur Raja Asu 
9. Sebaran Keramik 

b. Data Arkeologi EKskavasi 

Kotak  Temuan 

TP 1 Struktur bata tidak beraturan 
yang menempel pada dinding 
bagian utara 

 

   Kesimpulan  1. Kondisi lingkungan Nanga Sepauk yang subur sangat memungkinkan 
bagi pertumbuhan dan perkembangan sebuah kebudayaan 

2. Perjalanan sejarah yang dapat direkam berdasarkan data arkeologi di 
Nanga Sepauk di mulai pertumbuhan kebudayaan dengan karakter 
Hinduisme 

3. Nanga Sepauk terdiri atas dua wilayah besar yaitu wilayah dengan 
bentuk semenanjung dan wilayah daratan yang berada di barat daya 
Sungai Kapuas dan Sepauk 

4. Nilai arkeologi yang banyak ditemukan di Nanga Sepauk telah mampu 
memberikan sedikit sumbangan dalam rekontruksi sejarah budaya 



Indianisasi Kalimantan 

   Rekomendasi Diperlukan inventarisasi, registrasi, zonasi dan penetapan sebagai Benda 
Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya 

2009 Kalimantan 
Barat/Kabupaten 
Kayong Utara 

Penelitian Potensi 
Arkeologi di 
Kabupaten Kayong 
Utara Kalimantan 
Barat (Andi Nuralang, 
Bambang SWA, 
Nugroho Nur Susanto, 
Nugroho Harjo Lukito,  
Eko Herwanto, 
Nurhadi Rangkuti) 

Latar Belakang  ------------------------------------------- 

   Permasalahan 1. Bagaimana potensi arkeologi, karakteristik pulau-pulau kecil tersebut ? 
2. Bagaimana peranan dan fungsi lalu lintas Selat Karimata masa lalu ? 
3. Bagaimana sebaran situs dari satu pulau ke pulau lainnya? 

   Tujuan Merekontruksi perjalanan sejarah lalu lintas Selat Karimata antar Jawa, 
Sumatera dan Kalimantan atau daerah lainnya 

   Sasaran 10. sasaran jangka pendek : mengetahui potensi arkeologis secara umum, 
baik luasan pulau, karakter pulau maupun otensi lainnya yang bisa 
mendukung keberlangsungan kehidupan  di pulau tersebut masa lalu 

11. sasaran jangka penjang : mengetahui peran strategi pulau baik dalam 
pandangan ekonomi maupun politik masa lalu 

   Kerangka Pikir  

   Metode 
Penelitian 

Penalaran induktif dengan tipe penelitian deskriptif. Pengumpulan data 
dengan cara survey eksploratif  dan ekskavasi 

   Hasil Penelitian 1. Keadaan Lingkungan 
Daerah penelitian meliputi daerah pesisir Kalimantan Barat dan Pulau 
Maya. Kehidupan manusia dan lingkungannya dipengaruhi oleh iklim yang 
meliputi  musim, temperature, kelembaban udara, curah hujan dan 
keadaan angin. Mata pencaharian penduduk terutama dari pertanian dan 
hasil laut 

2. Tinggalan Arkeologi 
Kecamatan Maya Karimata 
A. Desa Tanjung Satai 

Tinggalan masa lalu hampir tidak ada karena merupakan desa yang 



relative baru. Tinggalan hanya berupa sebuah komplek makam yang 
berada di bukit Satai. Berdasarkan tipelogi bentuk nisan makam kuna 
tersebut terbagi menjadi 3 golongan yaitu silindris, persegi empat 
dengan bidang pipih dan segi delapan (octagonal) 

B. Desa Kamboja 
Temuan di desa ini berupa keramik  cina dalam jumlah besar, linggi 
depan dari lunas kapal terbuat dari kayu ulin (kayu besi), pisau terbuat 
dari besi, keramik berbagai bentuk dan ukuran, tembikar atau 
gerabah, fragmen batu pipiasan dari andesit, batu bulat sebagai peluru 
meriam 

C. Situs Gunung Totek Desa Dusun Kecil 
Lokasi secara administrative di Dusun Kalimalang, Desa Dusun Kecil, 
Kecamatan Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara. Bukti artefaktual 
berupa arca nadi, batu bergambar stupa, batu bertulis (inskripsi atau 
angka tahun), keramik, gerabah,  manik-manik, senjata logam 
(kapak), nampan dan penginangan dari perunggu,, emas 

 

   Interpretasi 1. Bagaimana potensi arkeologi, karakteristik pulau-pulau kecil tersebut ? 
Pada jalur timur Pulau Maya Lumpur mengendap sekitar 300 m dari pantai 
mengindikasi bahwa arus air laut begitu deras dan mengakibatkan kapal 
bisa berlabuh jauh dari garis pantai.  Pada jalur ini mengalir sungai dan 
pada titik terakhir di hulu sungai tersebut ditemukan indikasi peribadatan 
agama budha yaitu di temukannya…… Namun pada alur yang sama tetapi 
posisi agak ke utara tim menemukan pemukiman penduduk diatas rumah 
dengan ditopang oleh tiang-tiang dengan ketinggian tiang sekitar 10-15 
meter dari air laut atau dasar tanah.   Di lokasi pemukiman ini batu 
karangnya begitu bersih dengan bongkahan-bongkahan batu  yang besar 
mengindikasikan arus di lokasi ini deras. Tetapi mengapa di kawasan ini 
dijadikan pemukiman? 

2. Bagaimana peranan dan fungsi lalu lintas Selat Karimata masa lalu ? 
Berdasarkan data arkeologi yang ditemukan menguatkan asumsi bahwa 
pada masa lalu Selat Karimata merupakan lalu lintas yang ramai baik local, 
regional maupun internasional.  Beragam temuan  arkeologi yang 
ditemukan menguatkan asumsi itu bahwa pada masa lalu Selat Karimata 
merupakan lalu lintas ramai. 
Tiap pulau di selat ini mestinya memiliki pelabuhan entah pelabuhan 
transit taupun pelabuhan permanent yang dipergunakan oleh berbagai 



kalangan , baik bagi pelayar local, regional maupun internasional 
3. Bagaimana sebaran situs dari satu pulau ke pulau lainnya? 

   Kesimpulan Bingung kesimpulan  

   Rekomendasi 1. Perlu dikembangkan penelitian-penelitian yang tematis yang meliputi 
migrasi masa pra sejarah, permukiman masyarakat masa lalu sebelum 
tumbuhnya Kerajaan Sriwijaya, tema perdagangan dari masa ke masa dan 
studi etnoarkeologi tentang kehidupan manusia di perairan ( orang laut) 
dan pelayaran tradisional  diwilayah Selat Karimata 

2. Perlu dilakukan pengelolaan sumber daya budaya dan arkeologis di 
Kabupaten Kayong Utara secara terpadu yang meliputi program kegiatan 
penelitian, pelestarian dan pemanfaatannya (pariwisata) 

3. Perlu dikumpulkan temuan dari penggali liar dan disimpan di museum.  
Perlu direhabilitasi dan dilestarikan Situs Gunung Totek yang telah rusak 

4. Perlu disusun sejarah kebudayaan di Kalimantan umumnya dan Kabupaten 
Kayong Utara pada khususnya sebagai muatan local untuk pendidikan 
generasi muda 

2009 Kalimantan 
Selatan/Candi Agung 

Korelasi Mitos dan 
Apresiasi Masyarakat 
terhadap Pelestraian 
Situs Candi Agung di 
Amuntai Kalimantan 
Selatan (Wasita, 
Bambang SWA, 
Bambang Sugiyanto, 
Ida Bagus PPY, Imam 
H, Hartatik, Andy 
Nuralang) 

Latar Belakang 1. Mitos belum banyak disentuh oleh para arkeolog dalam melakukan kaijan 
kepurbakalaan 

2. Mitos Lambung Mangkurat dilihat sebagai bagian dari pengetahuan 
pengunjung  dan  masyarakat sekitar Situs Candi Agung (CA) di Amuntai 
sebagai sebuah pengetahuan baik disadari atau tidak telah mempengaruhi 
perilaku mereka yang  berkaitan dengan pelestarian situs CA 

3. Mitos yang dikenal masyarakat dan pengunjung adalah mitos Lembu 
Mangkurat dan juga mitos berkaitan dengan kekeramatan CA 

4. Apresiasi masyarakat diduga ada yang relevan dengan progman 
pelestarian dan ada yng kurang relevan, maka akan dicoba diketahui 
apresiasi seperti apa yang relevan dengan program pelestarian situs  CA 

   Permasalahan 1. Seperti apa mitos yang mereka ketahui dan mitos yang mana yang 
memberi pengkeramatan sehingga berfungsi untuk pelestarian 

2. Bagimana proses terjadinya pengkeramatan Candi Agung? 
3. Bagimana perilaku pengunjung Candi Agung terutama dalam kaitannya 

dengan pelestarian situs tersebut? 

   Tujuan Memahami sistem pengetahuan masyarakat dan pengunjung Candi Agung 
melalui perilaku dan pemikiran dan bagaimana semua  itu dimaknai dalam 
kaitannya dengan pelestarian situs 

   Sasaran Mengungkapakan motivasi dan pemikiran masyarakat pengunjung Candi 
Agung melalui pemaknaan yang mereka berikan yang diinterprestasi dari 



perilaku dan pandangan mereka tentang Candi Agung 

   Kerangka Pikir  

   Metode 
Penelitian 

Penalaran induktif dangan tipe penelitian deskriptif.  
Pengumpulan data melalui  pengamatan, wawancara dan studi pustaka 

   Hasil Penelitian A. Deskripsi Situs 
CA trletak di Desa Kali Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten 
Hulu Sungai Utara. Di situs terdapat sejumlah fasilitas  hasil pembangunan 
masa kini yaitu  
1. Candi Agung  

CA di temukan pertama kali berupa tumpukan batu-bata.  Temuan di 
CA berupa sepasang kaki arca, fragmen bungai teratai dari batu 
andesit, fragmen guci cina, sebuah periuk, fragmen tembikar 
bertuliskan huruf Cina. 

2. Pertapaan Suryanata 
Berada di sebelah tenggara CA tempat ini sering dimanfaatkan oleh 
para pengunjung sebagai tempat melihat  dan memprediksi 
keberuntungan. 

3. Tiang Mahligai Putri Junjung Buih  
Berada di sebelah selatan CA, ditempat ini tinggalnya berupa kolam 
kecil yang ditengahnya terdapat tonggak kayu yang diyakini sebagai 
tiang Mahligai Putri Junjung Buih. Air ditempat tersebut selalu ada 
walaupun sat musim kemarau dan diyakini sebagai air bertuah. Para 
pengunjung biasanya menyempatkan diri  untuk cuci muka ataupun 
mengambil air tersebut. 

4. Kotak Ekskavasi yang dipertahankan terbuka 
Temuan berupa kayu-kayu yang tampaknya merupakan bagian dari 
suatu bangunan. Tujuan tidak ditutupnya kotak tersebut untuk 
memberi informasi tapi tidak kesampaian tempat tersebut justru di 
manfaatkan sebagai tempat menaruh bunga  oleh pengunjung 

5. Museum 
Benda-benda yang disimpan berupa periuk yang berisi tanah padat 
yang isinya antara lain fragmen tulang bekas terbakar, abu, emas 
berbentuk lempengan tipis,  lempengan emas, bata CA, fragmen 
genteng, fragmen keramik dan lain-lain. Museum ini sering digunakan 
oleh penziarah untuk memanjatkan doa  

6. Tiang sembilan dan bangunannya 
Tempat ini merupakan tempat penziarah melakukan ritual mandi-



mandi 
7. Telaga Darah 

Sebuah tempat dengan tempat dengan lubang yang berisi air. Tempat 
ini dikait-kaitkan dengan mitos Lembu Mangkurat 

8. Bangunan-bangunan lain sebagai fasilitas Objek Wisata 
Berupa rumah jaga, kantor UPTD CA, mushola dan wc umum 

B. Pengamatan Pengunjung 
Berdasarkan pengamatan para pengunujung CA bertujuan untuk mencari 
penyembuhan, melaksankan nazar, selamatan, mencari sarana agar anak 
pintar, tidak mudah sakit, dan ada juga didoakanagar segera menemukan 
jodoh serta ada juga karena ingin mendapat penglaris 

C. Wawancara 
1. Pemandu Ritual 

Alasan menekuni pekerjaan karena yang bersangkutan merupakan 
salah satu keturunan pemilik lahan yang dibeli pemerintah untuk 
pembangunan CA. 

2. Peziarah/pengunjung 
Tujuan ke CA  
12. membawa anak dengan pemikiran ada kemungkinan penunggu 

candi rindu  kepada anaknya dan berharap sepulangnya dari candi 
anaknya dapat sembuh 

13. mandi-mandi karena sudah kebiasaan turun temurun 
3. Masyarakat sekitar 

Percaya bahwa keangkeran dan kekeramatan CA karena lokasi 
tersebut dijadikan sebagi tempt tinggal “orang halus” 

4. Kepala UPTD Cagar Budaya Candi Agung 
Maslah utama yang dihadapi adalah kebersihan lingkungan di CAndi 
Agung yang kurang terjaga 

(selengkapnya dapat di lihat pada LPA) 

   Kesimpulan 1. Peziarah dapat diposisikan sebagai elemen masyarkat yang memiliki andil 
dalam menciptakan kelestarian candi 

2. Candi merupakan media atau sarana bagi peziarah untuk mencari berkah 
3. Museum yang mestinya menjadi salah satu tempat untuk 

mengapresiasikan warisan budaya berubah menjadi arena ziarah 

   Rekomendasi Sudah saatnya dilakukan penataan terhadap Taman Purbakala Candi Agung 

2010 Kalimantan 
Barat/Ketapang/Negeri 

Ekskavasi Situs Negeri 
Baru Kabupaten 

Latar belakang 1. Kalimantan Barat memiliki ragam tinggalan arkeologi yang antara lain 
berada di daerah Ngabang, Mempawah, Sanggau, dan Sambas yang 



Baru Ketapang Kalimantan 
Barat 

berasal dari periode masa Islam. 
2. Selain keempat wilayah tersebut, data arkeologi juga terdapat di 

Kabupaten Ketapang yang merupakan sisa kerajaan masa Islam dan 
memiliki tinggalan bangunan bata yang diasumsikan berasal dari masa 
Hindu Budha, sebelum pengaruh Islam masuk. 

3. Struktur bangunan tersebut memiliki relief dengan motif flora yaitu sulur-
suluran, ceplok bunga serta motif bagian tubuh manusia. 

4. Aktivitas dan pemukiman tua di wilayah tersebut diindikasikan juga 
dengan temuan fragmen keramik asing dan gerabah yang banyak 
ditemukan di Desa Muliakerta. 

   Permasalahan 1. Jenis bangunan apa yang terdapat di Negeri Baru? 
2. Bagaimana denahnya? 
3. Apa fungsinya pada masa lalu? 

   Tujuan mengungkap jenis bangunan yang sudah terbuka sebelumnya, dan 
mengetahui denahnya serta fungsinya 

   Kerangka pikir (galau, rasa-rasanya tidak bisa diacu sebagai landasan teori untuk penelitian 
ini) 
Pusat pemerintahan yang berlokasi di pesisir mengindikasikan bahwa daerah 
tersebut banyak memiliki aktivitas dagang, sedangkan pusat pemerintahan di 
daerah pedalaman memiliki perekonomian yang berbasis pada pertanian. 

   Metode  1. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penalaan induktif. 
2. Pengumpulan data dilakukan dengan survei dan ekskavasi arkeologi. 

   Hasil 1. Negeri Baru berada di Kecamatan Benua Kayong di tepi aliran Sungai 
Pawan yang bermuara di Selat Karimata. 

2. Aktivitas masyarakat yang mengambil bata kuno di sekitar lokasi sejak 
tahun 1994 untuk berbagai keperluan, serta aktivitas perburuan keramik 
dan emas di areal kebun dan pekarangan rumah. 

3. Ekskavasi di Negeri Baru membuka 49 kotak, deskripsi untuk masing-
masing kotak dapat dilihat pada LPA. 

4. Bata di Negeri Baru merupakan temuan yang paling banyak dan menjadi 
unsur utama dari struktur bangunan yang ditemukan. Sebagian besar 
bata tersebut berbentuk segi empat dengan berbagai ukuran, tergantung 
dengan posisinya pada bangunan. 

5. Struktur bangunan di Negeri Baru diasumsikan sebagai bangunan candi 
dari masa Hindu-Budha. Indikasi yang ditemukan antara lain denah 
bangunan berbentuk bujur sangkar, ada temuan yang diasumsi sebagai 
sumuran pada bagian tengah bangunan dengan ukuran 60 x 60 cm dan 



kedalaman yang belum dapat diukur. 
6. Struktur bangunan bata di Negeri Baru terdiri ata 3 bangunan: bangunan 

yang paling besar memiliki ukuran 5,4 x 5,4 m dan dua bangunan yang 
lebih kecil berjajar di sebelah selatan. 

7. Bangunan bata Negeri Baru mengindikasikan adanya peradaban Hindu-
Budha sebelum masa Kerajaan Ketapang yang bercorak Islam muncul. 

8. Temuan lepas yang menjadi indikasi pemukiman tua yang ditemukan di 
wilayah Negeri Baru yaitu fragmen keramik asing, gerabah, dan mata 
uang Cina. 

9. Hasil survei juga menunjukkan bahwa bangunan bata di Negeri Baru 
dikelilingi oleh parit yang tampaknya sengaja dibangun. 

   Penutup Kesimpulan 
Struktur bangunan diasumsikan sebagai kompleks candi dengan total jumlah 
bangunan yang sudah ditemukan yaitu 3 buah, yang memiliki denah bujur 
sangkar 

    Rekomendasi 
Penelitian lanjutan untuk menampakkan bangunan secara utuh. 
Upaya penyelaayan struktur bangunan dan pembebasan lahan serta sosialisasi 
mengenai temuan yang ada di Negeri Baru kepada masyarakat dan 
pemerintah setempat. 

2011 Kalimantan 
Barat/Kabupaten 
Sintang/DAS Sepauk 

Penelitian Arkeologi di 
Daerah Aliran Sungai 
Sepauk, Kabupaten 
Sintang, Kalimantan 
Barat/Balar 
Banjarmasin/Tim 
Penelitian 

Latar Belakang 1. Laporan masyarakat pada tahun 1970an tentang temuan lingga yoni, di 
mana bagian lingga memiliki pahatan seraut wajah dewa yang dikenal 
sebagai mukhalingga. 

2. Temuan lingga semu di Desa gemilang di seberang Sungai Sepauk. 
3. Penelitian di Sintang tahun 2009 menyimpulkan bahwa situs di Desa 

Tanjung Ria dan Nanga Sepauk meripakan multi-component site dengan 
keragaman temuan yang berasal dari aktivitas religious dan pemukiman, 
antara lain adalah mukha-lingga, lingga, arca Nandi, makam Aji Malayu, 
makam Tujuh hasta, makam Pangeran Muda Zainal Abidin, bekas tiang 
rumah, struktur bata, fragmen genteng terakota, dan fragmen keramik 
asing.  

4. Temuan arca totem dari batu dengan perwujudan binatang amphibi 
(katak) dan reptile (kadal) di Bukit Beribit di Desa Tanjung Andan. Arca 
tersebut diasumsikan dibuat pada masa awal masuknya Hindu-Budha 
sebagai penjaga wilayah. 

   Permasalahan 1. Bagaimana keragaman tinggalan arkeologi di DAS Sepauk? 
2. Bagaimana karakteristik tinggalan arkeologi terkait dengan sejarah 



budaya di DAS Sepauk? 

   Tujuan mengetahui potensi keragaman kepurbakalaan dan posisinya pada kerangka 
sejarah budaya kuna di Indonesia, khususnya Kalimantan 

   Sasaran data keragaman tinggalan baik arkeologis, historis, maupun etnogragis; data 
sebaran; data pertanggalan; data folklore 

   Kerangka Pikir 1. Persebaran tinggalan arkeologis sebagai bukti dari okupasi manusia 
beserta aktivitas-aktivitasnya diasumsikan sebagai wujud kongkrit dari 
pola gagasan dan perilaku masyarakat. 

2. Keberadaan situs arkeologi seringkali diasumsikan sebagai cerminan 
aktivitas masyarakat masa lalu yang didasarkan atas sejumlah 
pertimbangan teknologis, ekologis, serta perilaku sosologis-ekonomis. 

3. Penelitian pemukiman dilakukan dengan lima pendekatan yaitu: (1) 
kebudayaan materi; (2) fungsi situs; (3) lingkungan; (4) sejarah; (5) 
etnografi.  

4. Pemukiman juga dianggap memiliki keterkaitan dengan suatu situs 
pemujaan, sehingga indikasi suatu pemukiman dapat dicari jejaknya di 
lingkungan sekitar bangunan suci. 

5. Pengamatan terhadap tinggalan arkeologis di daerah hulu dan muara 
DAS Sepauk menunjukkan bahwa bagian barat laut Pegunungan 
Schwaner merupakan kawasan yang telah dipilih dan dimanfaatkan oleh 
manusia sebagai lokasi aktivitas sacral dan profan di masa lampau. 

   Metode 1. Penelitian bersifat deksriptif dengan penalaran induktif. 
2. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi lapangan, ekskavasi 

arkeologi, dan wawancara. 
3. Pengolahan data dilakukan dengan analisis khusus untuk mendapatkan 

informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian. 
4. Sintesis data akan menyajikan hasil analisis data ke dalam kerangka 

pemikiran sejarah buda adi DAS Sepauk. 

   Hasil Lingkungan DAS Sepauk 
1. DAS Sepauk masuk ke dalam wilayah Kecamatan Sepauk dengan desa 

yang menjadi area penelitian adalah Nanga Sega, Nanga Pari, Benayau, 
dan Nanga Sepauk. 

2. Masyarakat yang mendiami DAS Sepauk terdiri atas komunitas Dayak 
Melayu, Tionghoa, Jawa, dan Batak di mana Dayak banyak berada di 
daerah hulu, sedangkan Melayu dan Tionghoa berada di daerah hilir. 

   
 

 Data Arkeologi 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nanga Sega 1. rumah panjang Tamiyang 
Empekan 

2. pentik atau patung kayu berbentuk 
manusia 

3. duplikat arca Putung Kempat 
4. artefak lepas yang berupa koleksi 

masyarakat yang digunakan 
sebagai peralatan upacara yang 
terdiri atas keramik, kalung manik-
manik, ikat pinggang dari mata 
uang logam, kain, dan gelang 
perunggu. 

Nanga Pari peralatan upacara masyarakat Dayak 
yang terdiri atas keramik, ikat 
pinggang, gelang perunggu, gelang 
kerang laut, dan mata uang logam 
serta manik-manik dalam beragam 
jenis perhiasan 

Bernayau lingga, yang terdiri atas tiga bagian 
yang lengkap yaitu sivabhaga atau 
bagian yang berbentuk silinder; 
vishnubhaga, bagian kedua yang 
berbentuk segi delapan; 
brahmabhaga, bagian dasar yang 
berbentuk segiempat.  

Nanga Sepauk fragmen gerabah 
 

    Hasil Ekskavasi 

TP3 1. merupakan lubang uji yang pernah digali 
pada penelitian tahun 2010 oleh Balar 
Banjarmasin 

2. struktur bata yang berbentuk seperti tiang 
dengan total 37 susunan bata dengan 
kedalaman akhir kotak adalah 292 cm atau 
spit (12) 

TP6 fragmen gerabah 

 



 

    Keragaman tinggalan arkeologi 
1. temuan beliung persegi yang saat ini menjadi koleksi Museum Keraton 

Sintang menjadi penandai budaya prasejarah yang mungkin pernah 
berkembang di wilayah tersebut. 

2. dua buah lingga di DAS Sepauk menjadi penanda budaya Hindu-Budha, 
yang jika dikomparasi dengan temuan lingga di hilir Sepauk 
menunjukkan bahwa kronologi lingga tersebut adalah abad VIII Masehi. 
Masa Hindu-Budha juga ditunjukkan dengan duplikat arca Putung 
Kempat yang berdasarkan analisis ikonografi merupakan perwujudan 
dari Awalokiteswara. 

3. Himpunan artefak yang ditemukan tersebut menunjukkan adanya 
pemukiman kuno baik di Nanga Sega (temuan bekas rumah panjang 
Tamiyang Empekan), Bernayau (temuan lingga yang merupakan symbol 
atau media ibadah pada sistem religi Hinduisme, dan di hilir Sepauk 
dengan temuan mukhalingga dan sebaran keramik asing serta struktur 
bata. 

4. Pengaruh Islam-Kolonial ditunjukkan dengan adanya temuan koin mata 
uang 

   Penutup Kesimpulan 
1. Himpunan data arkeologi di Sepauk yang beragam mengindikasikan 

adanya pemukiman-pemukiman kuna di sepanjang DAS Sepauk. 
2. Karakteristik pemukiman kuna di DAS Sepauk dapat dilihat pada 

teknologi, mata pencaharian, tata masyarakat, dan religi masyarakatnya. 
3. Pemukiman dan religi di DAS Sepauk sangat terkait dengan budaya 

Hinduisme yang kemungkinan mempunyai korelasi dengan konsep 
dewaraja dengan dua mandala yang ditandai dengan lingga di daerah 
Bernayau dan Nanga Sepauk. 

    Rekomendasi 
1. Penelitian di daerah pertengahan DAS Sepauk untuk melengkapi data 

maupun interpretasi yang telah dilakukan. 
2. Penelitian kawasan Pegunungan Schwaner yang menjadi ruang lingkup 

budaya DAS Sepauk. 
3. Analisis lebih mendalam terhadap artefak yang ditemukan terutama 

analisis pertanggalan dan material. 
4. Registrasi dan penetapan cagar budaya dari masing-masing situs. 
5. Zonasi untuk pemintakatan terutama situs-situs di kawasan Nanga 



Sepauk. 

 


