
KAPITA SELEKTA ARKEOLOGI KALIMANTAN 
 
4. Bidang Arkoleogi Islam 

TAHUN PROPINSI/ 
KABUPATEN/ 

SITUS 

JUDUL LPA/ 
TIM PENELITI 

IKHTISAR HASIL PENELITIAN 

1993 Kalimantan 
Selatan/Pagatan 
dan sekitarnya 

Penelitian Arkeologi 
Islam di Daerah 
Pagatan dan 
Sekitarnya Kabupaten 
Kotabaru, Kalimantan 
Selatan/Bagian Proyek 
Penelitian Purbakala 
Banjarmasin (Lukman 
Nurhakim, Suwedi 
Montana, Sonny 
Wibisono, Untung 
Sunaryo, Attabranie 
Kusuma, 
Nurmansyah) 

Latar belakang 1. Pesisir selatan Kalimantan merupakan rute pelayaran pada masa Majapahit 
berdasarkan tempat-tempat yang disebutkan dalam Negarakrtagama. Lokasi-
lokasi tersebut merupakan pelabuhan pantai selatan Borneo yang menjadi 
vassal kerajaan Majapahit. 

2. Pada masa selanjutnya, posisi majapahit digantikan oleh Kerajaan Demak 
yang membawa pengaruh agama Islam. 

3. Awal abad XVII Banjarmasin merupakan pusat perdagangan yang ramai 
terutama untuk komoditas lada. 

   Permasalahan  Tidak disebutkan secara eksplisit 

   Tujuan 1. Mengungkap data persebaran agama Islam awal di Kalimantan Selatan 
2. Meneliti tinggalan arkeologi Islam berupa struktur bangunan (masjid dan 

makam) dan seni hias Islami. 
3. Meneliti bekas pemukiman kuno dalam hubungannya dengan data 

etnoarkeologi dan pemukiman masa Kolonial. 

   Metode  1. Studi pustaka 
2. Obeservasi langsung 
3. Wawancara  

   Hasil penelitian Pusat kerajaan terletak di daerah pinggiran sungai baik di daerah pedalaman 
(Kusan Hulu) ataupun di pesisir (Pagatan, Sebamban, dan Batu Licin) (p.8) 
1. Kusan Hulu, situs berada di Desa Jinawara dan Pacakan 

Desa Jinawara 
Data yang ditemukan berupa “yoni” yang setelah diamati ternyata sebuah 
batu penggilingan bulat berdiameter 55 cm. pada salah satu bagiannya 
terdapat tonjolan yang berfungsi sebagai cerat untuk mengalirkan hasil 



gilingan. Selain itu ditemukan juga pecahan keramik dan gerabah (jumlah 
sedikit), serta temuan penduduk berupa sendok keramik (Ching abad 19) dan 
perkakas logam. 
Desa Pacakan 
Data arkeologi di desa ini berupa makam kuno, dengan 4 pasang nisan, salah 
satunya adalah Pangeran Nafis. 

2. Pagatan 
a. Data arkeologi yang ditemukan antara lain adalah. 
b. Bekas kompleks istana 
c. Benda-benda kepemerintahan seperti stempel, buku harian, dan piagam 

perak 
d. Naskah kuno 
e. Kompleks makam raja-raja Pagata, antara lain Arung Abdurrahim 
f. Makam Syekh Haji Mohammad Arsyad (putra dari Syekh Arsyad Al Banjari) 
g. Meriam kuno 
h. Toponimi Pagatan, yang berasal dari kata pe-ma-gat-an yang berarti 

tempat memotong rotan 
i. Kekuasaan di Pagatan dirintis oleh orang-orang Bugis dengan gelar Raja. 

Penguasaan Pagatan berlangsung sampai dengan raja ke-8. Pagatan 
menjadi pusat perdagangan dengan jalur dagang yang mencapai 
Singapura (p.16) 

3. Sebamban 
a. Sisa Kerajaan Sebamban 
b. Makam kuno, antara lain Said Ali Idrus, Pangeran Sarif Hasan) 
c. Meriam kuno 
d. Sebamban merupakan pusat perdagangan dengan komoditas hasil hutan 

(p.19) 
4. Batu Licin 

a. Makam raja-raja Batu Licin, dengan tipe makam Bugis, antara lain 
Pangeran Syarif Toha, Pangeran Syarif Achmad, Pangeran Syarif Mustofa, 
Pangeran Syarif Hamid. 

b. Makam kuno dengan nisan berangka tahun tertua, yaitu 1223 Hijriah. 
c. Meriam kuno, gong 

   Kesimpulan  Tidak disampaikan secara eksplisit. Bagian kesimpulan justru menceritakan 
panjang lebar mengenai sejarah keberadaan kerajaan-kerajaan di Pagatan dan 
sekitarnya. 

1999 Kalimantan Penelitian Arsitektur Latar belakang 1. Penelitian arkeologi Islam di Kalimantan Timur baru dilaksanakan di dua 



Timur/Kabupaten 
Kutai/ 

Makam Raja-raja di 
Wilayah Kalimantan 
Timur I, Kabupaten 
Kutai/Balai Arkeologi 
Banjarmasin/Bambang 
Sakti Wiku Atmojo 

kabupaten, yaitu Kutai dan Pasir karena di daerah tersebut pernah ada 
kerajaan besar. 

2. Penelitian intensif mengenai makam kuno belum pernah dilaksanakan 
3. Penelitian awal dilakukan di dengan identifikasi makam kuna Islam di Kutai 

Lama, Jembayan, Tenggarong, dan Kelambu Kuning yang merupakan lokasi-
lokasi pemakaman raja Kutai.  

4. Penelitian mengenai makam dapat menjelaskan beberapa aspek kehidupan, di 
antaranya adalah aspek Hukum Islam, sosialisasi Islam, maupun 
perkembangan budaya 

   Permasalahan  Tidak disebutkan 

   Tujuan Memperoleh gambaran mengenai arsitektur baik secara horizontal maupun 
vertical mengenai makam raja-raja di wilayah Kalimantan Timur, khususnya di 
Kutai 

   Sasaran  Data mengenai denah kompleks makam, pola penempatan makam, identifikasi 
pola hias serta tokoh-tokoh yang dimakamkan. 

   Metode  1. Penelitian deskriptif dengan penalaran induktif. 
2. Pengumpulan data dilakukan dengan perekaman secara verbal dan piktoral. 

Sampel diambil terbatas pada makam raja, permaisuri, anak raja, dan ulama. 
Untuk kelompok masyarakat umum, sampel yang diambil adalah yang 
memiliki identitas jelas. 

   Hasil penelitian Situs Kutai Lama (117º21’37” BT dan 0º34’17” LS) 
Berada di tepian Sungai Mahakam di Kecamatan Anggana. Tokoh yang 
dimakamkan antara lain Raja Aji Mahkota (raja ke-6 Kerajaan Kutai), Aji Pangeran 
Mandaraya (raja ke-7), dan Sayyid Abdurrahman Tunggang Parang. 

    Situs Jembayan (115º57’19” BT dab 0º37’50” LS) 
Berada di Kecamatan Loa Kulu di tepian Sungai Jembayan. Tokoh yang 
dimakamkan adalah Pangeran Sinom Panji Mandapa ing Martapura dan Aji Ratu 
Agung. 

    Situs Makam Raja Kutai Kertanegara (116º57’50” BT dan 0º24’19” LS) 
Terdapat dua cungkup besar, yaitu cungkup I yang berisi makam Sultan Aji Imbut 
dan istrinya; dan cungkup II yang berisi makam Sultan Aji Muhammad Sulaiman, 
Sultan Aji Muhammad Parikesit, Sultan Aji Muhammad Shalihuddin dan istrinya 
serta makam kerabat raja. 

    Situs Kelambu Kuning (116º57’17” BT dan 0º25’56” LS) 
Berada di Kota Tenggarong yang berisi makam Sultan Adji Muhammad Alimuddin 
serta Sayyid Muhammad bin Ali dan istrinya. 



    Arsitektur Makam 
1. Makam merupakan salah satu arsitektur hasil karya manusia 
2. Terdapat pengaruh Jawa pada bentuk dan hiasan nisan di makam Kutai Lama, 

yaitu gaya Demak-Troloyo serta penggunaan hiasan berupa lingkaran yang 
mirip dengan lambing surya Majapahit. 

3. Terdapat pengaruh Bugis pada gaya nisan makam di Jembayan, Museum 
Tenggarong, dan Bukit Gandek yang Nampak pada bentuk nisan gada untuk 
laki-laki dan pipih untuk perempuan serta jirat yang menyerupai punden 
berundak.  

4. Tata letak makam raja sebagai tokoh utama tidak ada keseragaman. Ada 
yang berada dalam satu cungkup sendiri, dalam cungkup bersama dengan 
makam istri, atau dalam cungkup dengan beberapa makam lainnya. 

5. Perbedaan bahan yang digunakan untuk nisan dan jirat tidak mencerminkan 
tinggi rendah atau besar kecilnya pengaruh kekuasaan raja. Pilihan bahan 
yang digunakan adalah kayu ulin (lokal) dan batu marmer (impor). 

6. Pola hias makam raja Kutai terdiri atas motif geometris, flora, dan kaligrafi 
Arab. 

   Penutup  Kesimpulan  
Arsitektur makam raja senantiasa berkembang baik dari segi bahan, bentuk, 
maupun pola hiasnya. Pada masa awal kerajaan Islam, makam rajanya terbuat 
dari batu putih dengan langgam Demak-Troloyo. Pada masa kemudian bahan 
yang digunakan untuk jirat dan nisan adalah kayu ulin atau batu marmer dengan 
pola hias yang raya. 

    Rekomendasi  
Perlunya penelitian lanjutan untuk makam raja di wilayah lain di Kalimantan 
Timur, seperti Berau, Bulungan dan Gunung Tabur. 

2000 Kalimantan 
Timur/Kabupaten 
Berau dan 
Bulungan 

Penelitian Arsitektur 
Makam Raja-raja di 
wilayah Kalimantan 
Timur II, Kabupaten 
Berau dan Bulungan 
(BSWA, Bambang 
Sulistyanto, Bambang 
Sugiyanto, Nugroho 
Nur Susanto, Andi 
Nuralang, Normalina, 
Widya Sarsono) 

Latar Belakang 1. Pada tahun 1767 Kerajaan Berau terpecah menjadi 2 yaitu Sambaliung dan 
Gunung Tabur.  Pada tahun 1959 kedua kerajaan itu dihapuskan.  Pada saat 
ini makam-makam dari kedua Kerajaan tersebut terdapat di Gunung Tabur, 
Sambaliung, Tanjung Redep dan Talisayan 

2. Di Kabupaten Bulung terdapat Kerajaan Bulungan yang memiliki 2 istana. 
Pada tahun 1964 kerajaan ini runtuh karena di bakar PKI yang didukung 
sejumlah anggotanya.  

3. Peninggalan berupa makam para raja yang tersebar di Tanjung Palas, Gunung 
Apit dan Gunung  Seriang yang terbagi di dua tempat. Makam-makam 
tersebut belum pernah di teliti sehingga datanya masih harus digali untuk 
dapat lebih menunjukan bukti-bukti sejarah tentang berbagai hal yang pernah 



terjadi pada masa lalu. 

   Permasalahan 1. Bagaimana bentuk arsitektural baik secara horizontal maupun vertical pada 
makam para raja di Gunung Tabur, Sambaliung dan Bulungan? 

2. Apakah ada perkembangan bentuk variasi dari jirat dan nisan pada makam-
makam tersebut? 

3. Apakah data perbedaan tata letak antara makam – makam yang terdapat di 
dataran rendah dengan yang ada di perbukitan? 

   Tujuan Menentukan gambaran arsitektual baik secara horizontal maupun vertical pada 
makam raja-raja Kerajaan Gunung Tabur, Sambaliung dan Bulungan 

   Sasaran  Data tentang daerah makam, ukuran makam, pola penempatan makam dan pola 
hias pada makam raja-raja di Kabupaten Berau dan Bulungan. 

   Metode 
Penelitian 

Survey dan wawancara 

   Hasil Penelitian Situs Gunung 
Tabur 

Lingkungan situs Lokasi : Kelurahan 
Gunung Tabur, 
Kecamatan 
Gunung Tabur, 
Kabupaten Berau. 
Secara astronomi 
02º09’33” LU dan 
117º29’29” BT . 
Ukuran komplek 
makam 15,5 m x 
28,5 m terdru dari 
99 makam yaitu 
80 buah makam 
lama dan 19 buah 
makam baru 

 Deskripsi Makam - Cungkup I 
Terletak 
disebelah barat 
Mesjid Jami 
Keraton Gunung 
Tabur.  
Berukuran 4 x 3 
m berisi 2 tokoh 



yang 
dimakamkan. 
Nisan pada 
kedua makam 
berbentuk gada 
dengan bahan 
dari batu putih 
dan jirat terbuat 
dari bahan bata 
yang direkat 
dengan semen 
putih  

- Cungkup II 
Berbentuk 
segiempat 
panjang dengan 
ukuran 3,9 m x 
10,05 m bersisi 
7 tokoh yang 
dimakamkann 

Komplek Makam 
Kerajaan 
Sambaliung 

Lingkungan situs Berada tidak jauh 
dari pusat kota 
Tanjung Redep, di 
sebuah bukit yang 
bernama atap 
seng. Secara 
administrative 
terletak di Desa 
Sambaliung 
Kecamatan 
Sambaliung, Berau 
berada pada posisi 
02º09’46’’ LU dan 
117º30’17’’ BT 

 Deskripsi makam a. Makam Sultan 
Muhammad 
Aminuddin 



Jirat terbuat 
dari bahan 
semen dilapisi 
dengan 
porselin warna 
putih berhias 
bunga-bunga 
kuning. Bentuk 
dasar persegi 
berundak 3 
dengan 
ukuran P x L x 
T = 2 m x 1 m 
x 33 cm. Nisan 
kepala dibuat 
dari bekas 
meriam milik 
Belanda 

b. Makam 
Masyarakat 
Biasa 
Nisan kepala 
berbentuk 
gada setinggi 
72 cm terbuat 
dari kayu ulin 
serta 
berinskripsi 
huruf Arab 
Jawi 

Komplek Makam 
Sambaliung II 

Lingkungan situs Terletak di tengah 
Kota Tanjung 
redep yaitu di 
Kampung Bugis, 
kecamatan Kota 
Tanjung Redep, 
Kabupaten Berau, 



secara astronomis 
terletak pada 
posisi 2º19’13” LU 
dan 117º30’10” 
BT  

 Komplek Makam 
di dalam Pagar 

Terdapat 7 
makam  dengan 
ukuran 7 x 5 m, 
diperkirakan 
berjenis kelamin 
laki-laki, 2  
berjenis kelamin 
perempuan dan 
yang satu kurang 
begitu jelas. Nisan 
berbentuk Yupa 
pada prasasti-
prasasti Raja 
Mulawarman. Jirat 
dibuat dari balok-
balok putih kayu 

 Makam di luar 
pagar 

Terdapat 5 
makam, 2 laki-laki 
dan 3 perempuan. 
Semua jirat dan 
nisan terbuat dari 
bahan batu alam 
berupa batu putih. 
Jenis nisannya 
berbentuk gada 
dan pipih 

Makam raja di 
Desa Tembudan, 
Batu Putih 

Lingkungan situs Terletak di Desa 
Tembudan, 
Kecamatan 
Talisayan, Berau 

 Deskripsi makam Keadaan jirat 
sudah rata dengan 



tanah dan 
ditumbuhi 
tanaman liar, 
sedangkan tinggi 
nisan diukur dari 
permukaan tanah 
78 cm.  Nisan 
terbuat dari batu 
putih dengan 
bentuk gada. 
Inskripsi pada 
nisan ditulis 
dengan teknik 
gores dengan 
bidang penulisan 
lingkaran 

Komplek makam 
Kerajaan 
Bulungan di 
Tanjung Palas 

Lingkungan situs Terletak 
dibelakang Mesjid 
Kasimuddin yaitu 
mesjid keraton 
milik Kerajaan 
Bulungan. Berada 
di Desa Tanjung 
Palas Kecamatan 
Tanjung Palas 
Tengah 
kabupaaten 
Bulungan dan 
berapa pada posisi 
02º49’49’’Lu dan 
117º21’25’’ BT 



 Deskripsi makam - Cungkup I 
Berbentuk 
empat persegi 
panjang 
berukuran 10 m 
x 8 m dibatasi 
pagar keling dari 
kayu. Terdapat 
22 makam, 4 
memakai jirat, 
10 makam 
dengan nisan 
tipe gada dan 12 
dengan nisan 
tipe pipih. Tokoh 
utama yang 
dimakamkan 
Sultan 
Kasimuddin, 
Sultan Sulaiman 
dan Datu Kuning 

- Cungkup II 
Terletak 
disebelah barat 
mihrab mesjid 
atau disebelah 
timur laut 
cungkup I. 
berukuran 10 m 
x 4,3 m. 
terdapat 14 
makam, 6 
makam 
perempuan dan 
8 makam laki-
laki. Tokoh 
utama yang 



dimakamkan di 
cungkup ini 
adalah Sultan 
Djalaluddin 

- Cungkup III 
Tokoh yang 
dimakamkan 
adalah Datuk 
Mansyur beserta 
isteri dan 
seorang 
anaknya. Jirat 
terbuat dari 
batu, berbentuk 
kotak berongga 
dengan ukuran 
115 cm x 50 cm. 
Nisan berbentuk 
persegi empat 
yang pada 
bagian 
puncaknya 
berupa kelopak 
bunga yang 
sedang mekar 
dan juga 
terdapat 
inskripsi Arab 
dengan gaya 
penulisan Naskhi 
dan Tsulust. 

- Cungkup IV 
Terdapat 3 
makam yaitu 
makam datak 
bendahara 
beserta 



isterinya. Jirat 
dibuat dari batu 
dilapisi keramik 
warna biru. 
Nisan berbentuk 
gada dan pipih 

Makam Kerajaan 
Bulungan II di 
Bukit Seriang I 

Lingkungan Situs Situs ini berjarak 3 
km dari istana 
Kerajaan 
Bulungan di Kota 
Tanjung Palas dan 
berada pada posisi 
2º47’48’’ LU dan 
117º21’12” BT 

 Deskripsi Makam Tokoh yang 
dimakamkan 
bernama Sultan 



Ammiril Mukminin. 
Jirat terbuat dari 
adonan semen 
yang berbentuk 
segitiga berjumlah 
3 diukir dengan 
dengan ragam 
hias sulur-suluran.  
Nisan dibuat dari 
bahan batu 
karang berbentuk 
gada 

Makam Kerajaan 
Bulungan III di 
Gunung Apit, 
Salim Batu  

Lingkungan Situs Terletak sekitar 
200 m disebelah 
barat Sungai 
Kayan berada 
pada posisi 2º 
55’58’’ LU dan 
117º55’58” BT. 

 Deskripsi Makam Terdapat 2 
makam yang 
dipercayai sebagai 
makam 2 orang  
raja , tetapi tidak 
diketahui 
namanya, 
berdasarkan 
penelitian salah 
satu dari nisan 
terdapat inskripsi 
yang 
menerangkan 
namanya yaitu 
Sultan Alimuddin. 
Jirat dan nisannya 
terbuat dari kayu. 
Nisannya 



berbentuk gada 

Komplek Makam 
Kerajaan 
Bulungan IV di 
Bukit Seriang II 

Lingkungan Situs Terletak 2 km 
disebelah  barat 
makam Sultan 
Amiril Mukminin 
yaitu di Bukit 
Gunung Seriang, 
berada  pada 
posisi 2º48’22” LU 
dan 117º21’43” 
BT 

 Deskripsi Makam - Cungkup I 
Berukuran 
sekitar 6 m x 6 
m berisi 7 
makam. Hampir 
semua nisan di 
tempat tersebut 
ditutup dengan 
kain kuning.  
Pada cungkup 
initerdapat 2 
raja yang 
dimakamkan 
yaitu 
Sultan’Azimuddin 
beserta 
permaisuri dan 
Sultan 
Kaharuddin, 
selain itu 
terdapat makam 
Abdul Hamid, 
Siti Aisyah 

- Cungkup II 
Berisi 1 makam 
yang menurut 



tradisi 
merupakan 
makam seorang 
ulama. Jirat 
terbuat dari 
semen yang 
dilapisi dengan 
keramik warna 
ungu , nisan 
terbuat dari batu  
padas warna 
kekuning-
kuningan  

Makam Tokoh 
Agama 

Lokasi Situs Daerah Batu salim 

 Deskripsi Makam Terdapa 3 makam 
ulama sebagai 
penyebar agama 
islam, mereka 
bertiga 
dimakamkan 
dalam satu 
perbukitan tetapi 
beda lokasinya. 
Said Ahmad  
Maghribi 
dimakamkan di 
Gunung Keramat, 
sekitar 200 m di 
sebelah timur 
Makam Sultan 
Aminuddin. Said 
Abdullah dan Said 
Ali dimakamkan 
ditengah 
pemakaman 
Bugis, sekitar 500 



m di sebelah utara 
makam Said 
Abdullah 

 
 

   Kesimpulan 1. Makam keluarga di Berau terbagi menjadi 2 yaitu di Gunung Tabur dan 
Sambaliung, sebagai konsekuensi dari terpecahnya Kerajaan Berau menjadi 
dua 

2. Di Bulungan makam keluarga kerajaan terdapat 4 tempat yaitu dibelakang 
Mesjid Sultan Kasimuddin,di Bukit Seriang I, Bukit Seriang II dan Gunung Apit 

3. Dalam hal tata letak terdapat suatu persamaan pada makam – makam 
tersebut yaitu makam  raja dan anggota keluarganya dipisahkan dari makam 
rakyat biasa dengan cungkup berpagar serta padatempat yang lebih tinggi 

   Rekomendasi 1. Disarankan agar makam para raja yang sekarang masih ada di pelihara dari 
kerusakan yang mungkin akan di alami 

2. Untuk melanjutkan penelitian di wilayah bekas Kerajaan Pasir yang secara 
administrative pada saat ini berada di Kabupaten Pasir. 

2001 Kalimantan 
Timur/Kabupaten 
Pasir 

Penelitian Arsitektur 
Makam Raja-raja di 
Kabupaten Pasir/Balar 
Banjarmasin/Bambang 
Sakti Wiku Atmojo 

Latar belakang 1. Kerajaan Pasir merupakan salah satu kerajaan Islam yang cukup besar pada 
abad 18 di daerah Kalimantan. 

2. Peninggalan Kerajaan Pasir antara lain adalah Istana Sadurangas, masjid, dan 
kompleks makam raja. 

3. Penyerabaran agama islam di Kalimantan berasal dari Jawa, Sulawesi Selatan, 
dan Timur Tengah. Penyebar Islam dari Jawa diidentifikasi berdasarkan unsur 
arsitektur Demak-Troloyo pada nisan makam di Kutai, Berau, dan Bulungan. 

   Permasalahan 1. Bagaimanakah bentuk arsitektural jirat dan nisan pada makam raja? 
2. Apakah ada perkembangan bentuk variasi dari jirat dan nisan? 
3. Apakah ada perbedaan tata letak antara makam yang terdapat di pusat 

pemerintahan dengan di tempat lain? 

   Tujuan Untuk mengetahui gambaran arsitektural makam raja di wilayah tersebut. 

   Sasaran denah makam, ukuran, pola penempatan, identifikasi tokoh 

   Metode  1. Pengumpulan data survei dan wawancara 
2. Penalaran induktif-deskriptif 

   Hasil  Deskripsi Makam 
Situs Pasir Balengkong I 

Tokoh Jirat Nisan Motif Hias 

Sultan sudah asli, nisan flora dan 



Sepuh 
Khalifatul 
Mukminin 

direnovasi kaki dan 
kepala 
berbentuk 
gada segi 
delapan 

sulur-
suluran 
tulisan arab 
langgam 
Naskhi 
dengan 
angka 
tahun 1304 
Masehi 

Pangeran 
Kusuma 

asli, 
berbentuk 
undak 3 
dengan 
teknik jalin 
dan takik, 
dari papan 
kayu 

asli, nisan 
kaki dan 
kepala 
berbentuk 
gada segi 
delapan 

mahkota 
susun 3, 
flora, tulisan 
arab 
langgam 
Naskhi 

Sultan 
Sulaiman 

asli, 
berbentuk 
undak 3 
dengan 
teknik jalin 
dan takik, 
dari papan 
kayu 

asli, nisan 
kepala dan 
kaki bentuk 
gada 

tulisan arab 
langgam 
Naskhi 

Tokoh 
perempuan 
tak 
bernama 

jirat sudah 
hancur 

asli, nisan 
kepala dan 
kaki bentuk 
pipih dari 
kayu 

flora, tulisan 
arab 
langgam 
Naskhi 
dengan 
angka 
tahun 1263 

Sultan Aji 
Muhammad 

baru, 
berbentuk 
undak 3 
dengan 
teknik jalin 

baru, nisan 
kepala dan 
kaki bentuk 
gada bulat 
dari kayu 

tidak 
terdapat 
inskripsi, 
identifikasi 
berdasarkan 



dan takik, 
dari papan 
kayu 

informasi 
lisan 

Pangeran 
Dipati bin 
Sultan 
Adam 

sudah rusak nisan 
kepala, 
sudah aus, 
bentuk gada 
segi 
delapan 

inskripsi 
arab yang 
aus 

Pangeran 
Perabu 

sudah 
rusak, 
berundak 3, 
dari papan 
kayu 
dengan 
hiasan flora 
dan tulisan 
arab 

nisan 
kepala, 
bentuk gada 
segi 
delapan, 
kayu 

flora, 
inskripsi 
arab 
langgam 
Naskhhi 
dengan 
nama tokoh 
dan angka 
tahun 1328 

Sultan 
Adam 

berundak 4 nisan 
kepala, 
bentuk gada 
segi 
delapan 

inskripsi 
sudah aus 

Sultan 
Mahmud 

sudah rusak nisan 
kepala, 
bentuk gada 
segi 
delapan 

inksripsi 
sudah aus, 
identifikasi 
tokoh 
berdasarkan 
informasi 
lisan 

Sultan Panji 
Dulrahman 

sudah rusak nisan 
kepala, 
bentuk segi 
delapan, 
kayu ulin 

inskripsi 
hurup 
Lontarak 
dan arab 
dengan 
angka 
tahun 1315 



Sultan 
Sulaiman 

- - inskripsi 
arab  

tokoh 
bangsawan 

- - inskripsi 
arab 

Ratu Agung baru, semen 
dan bata, 
undak 3 

nisan 
kepala, 
gada lurus, 
kayu 

- 
identifikasi 
tokoh 
berdasarkan 
informasi 
lisan 

Pangeran 
Bandamara 

- nisan 
kepala, 
gada segi 
delapan, 
kayu ulin 

inskripsi 
arab 
langgam 
naskhi 
dengan 
angka 
tahun 1307 

 
Situs Pasir Mayang 
Makam kuno di lokasi ini terdiri atas 3 kompleks, yaitu makam orang Bugis, orang 
Banjar, dan orang Pasir. 
 
Desa Lempesu 
Makam kuno di lokasi ini berada di Tanjung Dalam, Tanjung Praga, Penjawan, 
Sesai, Rantau Panjang, Segetuk, dan Marentang. Beberapa tokoh  yang 
dimakamkan antara lain. 

Tokoh Jirat Nisan Motif Hias 

Pangeran 
Aji Pati 

bersusun 2 nisan 
kepala, 
bentuk gada 
segi 
delapan, 
kayu ulin 

inskrispi 
arab 
langgam 
Naskhi 
dengan 
nama tokoh 
dan angka 
tahun 1308 
H 



Aji ‘Amr sudah 
rusak, 
tersisa 4 
bilah papan 
kayu saja 

nisan 
kepala, 
bentuk gada 
segi 
delapan, 
kayu 

flora, 
inskripsi 
arab 
langgam 
Naskhi 
dengan 
nama tokoh 
dan angka 
tahun 1285 
H 

Adin Lantak - nisan 
bentuk pipih 

flora, 
inskripsi 
arab 
dengan 
nama tokoh 

 
Situs Makam Pasir Balengkok II 

Tokoh Jirat Nisan Motif Hias 

tokoh tidak 
teidentifikasi 

- nisan kepala 
dan kaki, 
bentuk pipih 

flora, 
inskripsi 
bugis dan 
arab 
langgam 
Tsulust 

Syarifah 
Ratu binti 
Dahri Pasya 

bersusun 2 
dengan 
hiasan 
swastika 
dan huruf 
arab 

nisan 
kepala, 
bentuk pipih 
dengan 
lengkungan 
kurawal 

flora, 
inskripsi 
arab 

Daeng 
Abdullah 

baru, 
marmer 

nisan kepala 
dan kaki 

flora, 
inskripsi 
arab 
dengan 
nama tokoh 
dan angka 



tahun 1312 
H 

 
 

    Pembahasan 
1. Terdapat variasi bentuk nisan untuk laki-laki dan perempuan 
2. tedapat variasi jirat 
3. tidak terdapat perkembangan bentuk nisan 
4. ada pembagian lokasi makam untuk raja dan kerabat raja serta untuk 

masyarakat biasa yang menunjukkan stratifikasi sosial 
5. penggunaan bahan kayu ulin dan marmer yang merupakan komiditi yang 

mahal 
6. arsitektur makam tipe Aceh, Bugis-Makassar, serta pengaruh langgam Naskhi 

dan Tsulust 

   Penutup Kesimpulan  
1. terdapat pembagian ruang pada makam kuno di Pasir 
2. jenis bahan yang digunakan yaitu kayu, batu, bata, dan pualam 
3. terdapat variasi jirat dan variasi nisan untuk pria dan perempuan 
4. variasi ragam hias flora dan geometri serta inskripsi arab 

    Rekomendasi 
1. perlu menjaga kelestarian kompleks makam secara professional  
2. pemasangan papan UU no 5 tahun 1992 tentang BCB 
3. diusulkan sebagai bagian dari paket wisata sejarah di Kabupaten Pasir 

2001 Kalimantan 
Timur/Kapubaten 
Kutai 

Studi Epigrafi dan 
Naskah Islamologi di 
Kabupaten Kutai, 
Kalimantan 
Timur/Balar 
Banjarmasin/Andi 
Nuralang 

Latar belakang 1. Penelitian tentang naskah dalam arkeologi Islam di Kalimantan belum pernah 
dilaukan secara intensif. 

2. Penelitian di Kutai tahun 1994 memperoleh data arkeologi berupa makam 
Islam, keramik asing, dan naskah kuno. 

3. Penelitian makam kuno di Kutai yang mengidentifikasi makam di Kutai lama, 
Tenggarong, dan Jembayan. 

   Permasalahabn 1. Bagaimana proses masuknya Islam di Kabupaten Kutai? 
2. Langgam penulisan apa saja yang ada pada inskripsi makam? 
3. Apakah persebaran naskah di Kutai merupakan bentuk akulturasi budaya 

Kalimantan dengan daerah lainnya? 

   Tujuan 1. Mengungkapkan data kesejarahan tentang proses masuknya Islam di Kutai. 
2. Rekonstruksi sejarah masuknya Islam. 



   Sasaran 1. data artefaktual 
2. data tekstual pada inskripsi makan dan naskah kuno 

   Metode Pengumpulan data dilakukan dengan survei  arkeologi dan studi pustaka 

   Hasil penelitian Data Naskah (deskripsi yang dicantumkan pada tabel ini adalah isi dan angka 
tahun saja) 

Nama Naskah Isi Angka Tahun 

naskah Thailand 
1 

- - 

naskah Thailand 
2 

- - 

naskah Lontara 
Bugis 1 

- - 

naskah Lontara 
Bugis 2 

- - 

naskah Lontara 
Bugis 3 

- - 

naskah Lontara 
Lalaligo 

sejarah suku 
Bugis dan masa 
lalu serta 
kehidupan 
masyarakatnya 

- 

naskah Kutika 
Bugis Bone 

system 
penanggalan, 
perhitungan 
waktu baik dan 
buruk untuk 
suatu pekerjaan 

1337 H 

naskah 
Sawerigading 

- - 

naskah Al-quran - - 

naskah Fiqih - 1320 H 

naskah Tasawuf 
1 

- - 

naskah Tasawuf 
2 

uraian tentang 
tasawuf 

1951 

naskah Risalah - - 



naskah Tarjamah - - 

naskah Barzanji - - 

naskah UU tentang undang 
undang 

- 

naskah Kerajaan 
Kutai 

kewajiban kepala 
Negara untuk 
memungut pajak 
pribadi dan 
penentuan hak 
atas tanah 

- 

naskah Silsilah 
Kerajaan Kutai 

silsilah keluarga 
kerajaan 

- 

naskah Syair 
Nabi Yusuf 

syair tentang 
kehidupan 
manusia sehari-
hari 

- 

 
 

    Jenis naskah berdasarkan huruf dan bahasa: 
1. naskah tulisan arab dalam bahasa Kutai 
2. naskah tulisan arab dalam bahasa Melayu 
3. naskah tulisan arab dalam bahasa Arab 

    Jenis naskah berdasarkan isi: 
1. naskah agama 
2. naskah historiografi 
3. naskah sastra budaya 

    Jenis langgam inskripsi pada makam: 
1. Kufi, huruf memiliki sudut angular, bentuk panjang dan ramping 
2. Naskhi, huruf miring (cursive) dengan bundaran-bundaran yang mudah ditulis 
3. Tsulust, hurif bulat, garis saling bertindih dan pemanjangan bagian vertikal 
4. Gaya lokal berupa huruf Lontara 

    Proses Islamisasi di Kutai 
1. Kedatangan Islam ditandai dengan kedatangan pedagang Bugis Makassar. 
2. Islamisasi melalui perdagangan, perkawinan, dan dakwah. 

   Penutup Kesimpulan 
1. Islamisasi melalui perdagangan. 



2. Inksripsi Arab dan Lontara menunjukkan adanya kompleksitas pendukung 
budayanya. 

 
Rekomendasi 
1. Inventarisasi naskah kuno di Kalimantan 
2. Perawatan intensif naskah kuno 
3. Sosialisasi terhadap masyarakat tentang pentingnya naskah kuno bagi sejarah 

bangsa. 

2002 Kalimantan 
Selatan/ Kabupaten 
Kotabaru 

Penelitian Arsitektur 
Makam Raja-raja di 
Kabupaten Kotabaru 
Kalimantan Selatan ( 
Bambang Sakti Wiku 
Atmojo, dkk) 

Latar Belakang  1. Kotabaru merupakan salah satu Kabupaten  di Kalimantan Selatan yang 
memiliki banyak peninggalan arkeologis dari kejayaan kerajaan pada masa 
lalu 

2. Peninggalan kerajaan –kerajaan tersebut yang sampai dengan saat ini masih 
dapat di lacak keberadaannya sebagai bukti eksistensi mereka adalah makam   

   Permasalahan  1. Bagaimana bentuk arsitektural jirat dan nisan pada makam para raja di 
Kabupaten  Kotabaru? 

2. Apakah terdapat perkembangan bentuk variasi jirat dan nisan pada makam – 
makam tersebut? 

3. Apakah ada perbedaan tata letak antara makam satu kerajaan dengan 
kerajaan yang lain? 

   Tujuan 1. Mengetahui gambaran arsitektural makam raja di wilayah Kabupaten Kotabaru 
2. Menentukan gambaran arsitektural baik secara horizontal maupun vertical 

pada makam raja – raja Kerajaan Bangkalan (yang menjadi satu dengan 
Cenggal dan Manunggal), Batulicin, Pagatan, Kusan, Sebamban serta Sigan di 
Pulau Laut 

   Sasaran  Data tentang denah makam, ukuran makam, pola penempatan makam terhadap 
bentang lahan, luas area identifikasi tokoh yang dimakamkan serta pola hias 

   Metode 
Penelitian 

Survey dan wawancara 

   Hasil Penelitian A. Komplek Makam Raja-raja Sigam 
1.  Kondisi Lingkungan 

Berada dalam wilayah Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Utara, 
Kabupaten Kotabaru dan berada pada posisi 03º13’ LS dan 116º14’ BT.  
Makam raja-raja Sigam berada di dalam cungkup yang di pagari dan di 
beri atap berbentuk kubah.  Pada makam raja yang berada di dalam 
cungkup di tutupi dengan kelambu berwarna kuning. 

2. Deskripsi Makam 



a. Makam Pangeran Brangta Kesuma 
Jirat terbuat dari pasangan Portland seman dan keramik. Nisan terbuat 
dari kayu yang berbentuk gada  tetapi sudah aus. 

b. Makam Pngeran Abdul Kadir 
Jirat terbuat dari pasangan semen dan keramik bersusun dua tingkat, 
sehingga lebih tinggi dari jirat sebelah kanan dan kirinya. Nisan terbuat 
dari kayu ulin berbentuk segi enam yang pada bagian atas sudah 
sangat aus dan rapuh. 

c. Makam Pangeran Jaya Sumitra 
Bentuk jirat seperti makam Pangeran Brangta Kesuma  tetapi lebih kecil 
sedikit. Nisan terbuat dari kayu ulin berbentuk gada segienam. 

d. Makam Pangeran Abdul Rahman 
Makam berada di luar cungkup. Jirat terbuat dari pasangan semen dan 
keramik bersususn dua tingkat.  Nisan makam terbuat dari kayu 
berbentuk segi enam tetapi kondisinya sudah aus dan rapuh. 

e. Sampel makam tipe local 
Bentuk kaki nisan segiempat lurus, badan berbentuk segiempat makin 
keatas makin besar, kepala berbentuk setengah pada bagian lebar 
dibawah sedangkan kemuncaknya berbentuk telapak bunga, 
berdasarkan bentuk tersebut dapat diperkirakan bahwa  tokoh tersebut 
seorang laki-laki. 
Nisan berbentuk pipih kurawal makin keatas makin lebar dan bagian 
kemuncak pada akhirnya membentuk segitiga yang disusun dari jalinan 
flora adalah bentuk nisan tokoh perempuan. 

B. Komplek Makam Raja Batulicin I 
1. Kondisi Lingkungan 

Terletak di Kecamatan Batulicin berada pada posisi 03° 26’ LS dan 116° 
00, BT.  
Makam berada dalam satu cungkup yang terbuat dari kayu beratap susun 
dua tingkat dengan atap seng tetapi tanpa kubah. 

2. Deskripsi Makam 
a. Makam Pangeran Syarif Ahmad Al Idrus 

Jirat terbuat dari semen yang dilapisi keramik. Nisan terbuat dari 
pasangan semen dan keramik warna merah bata kecoklatan 

b. Makam Pangeran Syarif Hamid 
Jirat berebentuk empat persegi terbuat dari pasangan semendan 
keramik warna putih tanpa nisan. 



c. Makam Pangeran Syarif Thoha 
Terdapat jirat V berisi 3 makam. Nisan dibuat dari kayu ulin, bagian kaki 
berbentuk segi empat, bagian badan berbentuk bulat makin keatas 
makin besar, bagian kepala berbentuk segi empat dan kemacuk 
berbentuk padma. 

d. Makam Agung … 
Nisan terbuat dari kayu ulin. Baik nisan kaki maupun nisan kepala 
bentuknya hampir sama, yaitu bagian badan berbentuk gada segi 
empat yang makin keatas makin besar bagian kepala berbentuk segi 
mepat dan kemucak berbentuk buah manggis. 

e. Makam Tokoh Perempuan 1 
Nisan berbentuk pipih kurawal semakin keatas  makin lebar. 

f. Makam Tokoh Perempuan 2 
Bentuk nisan hampir sama dengan makam tokoh perempuan 1 hanya 
terdapat sedikit perbedaan bagian badan yaitu terdapat daun 
melengkung di atas lingkaran. 

C. Komplek Makam Raja Batulicin II 
1. Kondisi Lingkungan 

Terletak di Kecamatan Batulicin berada pada posisi 03° 26’ LS dan 116° 
00, BT.  Berukuran 150 m x 100 m. 
Komplek makam tersebut tanahnya di miliki oleh seorang ahli waris yang 
bernama Andi Zaidi. Komplek makam tersebut nampak bersih dan 
terpelihara dan diberi pagar tembok keling. 

2. Deskripsi Makam 
a.  Makam Pangeran Syarif Abbas 

Jirat dan nisan di buat dari kayu ulin.  Jirat berbentuk empat persegi 
panjang  berundak dua. Nisan kepala maupun nisan kaki bentuknya 
hampir sama yaitu gada segi empat yang makin ke atas makin besar. 

b. Makam Daeng Pawara 
Jirat dibuat dari semen dilapisi keramik, berundak dua.  Nisan kepala 
pada bagian kaki berbentuk segiempat, pada keempat sisinya terdapat 
ragam hias berupa flora, bagian badan berbentuk gada segi empat yang 
makin keatas makin besar. 

D. Desa Tanjung Batu 
1. Kondisi Lingkungan 

Tanjung Batu merupakan desa di tepi Teluk Kalumpang yang merupakan 
bagian dari Selat Laut yang beribukota Kecamatan Kaluampang Tengah.  



2. Deskripsi Makam 
a. Komplek Makam  Dayang 

Makam tersebut berupa jirat dan nisan dari kayu dalam kondisi yang 
sangat rapuh.  Nisan berbentuk pipih yang biasanya di peruntukan 
kepada wanita, diperkirakan yang dimakamkan adalah seorang anggota 
kerajaan. 

b. Komplek Makam Kuna 
Dimakam terdapat sejumlah makam bangsawan dan ulama namaun 
tidak dapat diketahui identitasnya karena tulisannya sudah aus maupun 
nisan sudah rusak sehingga diganti dengan nisan yang baru. Komplek 
makam ini masih digunakan sebagai tempat makam umum. 

E. Komplek Makam Raja-raja Pagatan 
1. Kondisi Lingkungan 

Pagatan adalah sebuah kota kecil yang beribukota Kecamatan Kusan Hilir 
2. Deskripsi Makam 

a. Komplek Makam  Raja-raja Pagatan IX-X 
 Makam Pangeran Mangkubumi 

Jirat dan nisan terbuat dari bahan teraso.  Jiratnya berundak tiga. 
Nisan kepala maupun nisan kaki berbentuk gada segi delapan. 

 Makam Arung Abdul Rahim 
Jiratnya berundak tiga, dibagian atas jirat terdapat lubang  
berbentuk segi enam. Nisannya berdiri diatas jirat setinggi 80 cm di 
ukur dari permukaan jirat 

 Makam Pua Siru” (permaisuri Arung Abdul Rahim)  
Jiratnya berundak dua masing- masing terdiri dari empat bilah 
papan batu segi empat.  Nisannya berbentuk pipih dan pada bagian 
pinggirnya begerigi. 

b. Kompleks Makam Kampung Baru 
Terdapat makam kuna yaitu makam Inarame yang nisannya masih utuh 
hanya jiratnya yang tidak ada. Nisan berbentuk bulat pada bagian kaki, 
terdapat ragam hias berupa lingkaran dan padma. 

F. Makam Puang Haji Toa 
1. Kondisi Lingkungan 

Berada didalam kubah yang berisi sederet nisan berjumlah 13 pasang 
yang disusun sangat rapat 

G. Makam Raja-raja Sebamban 
1. Kondisi Lingkungan 



Makam- makam ini berada di Desa Angsana 
2. Deskripsi Makam 

Terdapat 5 makam yaitu 4 tokoh laiki-laki dan 1 tokoh perempuan. 
Hampir semua nisan kondisinya sudah rapuh dan jiratnya tidak kelihatan 
lagi karena ditimbuni tanah. Nisan tokoh perempuan berbentuk pipih 
kurawal makin ke atas makin lebar tedapat ragam hias flora yang di 
pahatkan sampai tembus (kerawang).  Nisan tokoh laki-laki bentuknya 
hampir sama semua yaitu gada segi empat. 

   Kesimpulan  1. Terdapat delapan komplek makam yang dijadikan objek penelitian yaitu satu di 
Pulau Laut (Desa Sigam0 dan 7 di daratan Kalimantan Selatan (Batulicin I, 
Batulicin II, Pagatan, Tanjung Batu, Sebamban, Barugelang dan Kampung Baru) 

2. Bahan yang dipergunakan untuk pembuatan makam ada beberapa jenis yaiyu 
kayu, semen, keramik, teraso dan batu marmer. 

3. Terdapat berbagi variasi jirat dan nisan di beberapa makam. 
4. Ragam hias yang terdapat pada kedelapan situs tersebut apabila dirinci secara 

geometris, arabesk, flora dan kaligrafi. 
5. Terdapat sejumlah makam yang jirat dan nisannya sudah diganti dan juga 

terdapat sejumlah makam yang sudah rusak dan tidak terpelihara karena tidak 
ada ahli warisnya. 

   Rekomendasi 1. Perlu dijaga kelestarian semua komplek makam raja-raja di Kabupaten 
Kotabaru tersebut sebagai salah satu warisan sejarah atau bukti sejarah 
eksistensi kerajaa-kerajaan di wilayah tersebut 

2. Pemerintah daerah setempat perlu melakukan pemugaran seperlunya 
terutama bagian luar komplek makam dengan tidak meninggalkan  aturan-
aturan pemugaran. 

3. Perlu mengangkat juru pelihara pada setiap makam bersejarah tersebut 
supaya nampak lebih terawat kareana hampir semua komplek makam 
kondisinya tidak terpelihara dan nampak kumah serta kotor. 

2003 Kalimantan 
Timur/Kabupaten 
Pasir 

Studi Epigrafi dan 
Naskah Islamologi di 
Kabupaten Pasir, 
Kalimantan 
Timur/Balar 
Banjarmasin/Andi 
Nuralang 

Latar belakang 1. Penelitian arkeologi Islam yang terfokus pada naskah dan epigrafi di 
Kalimantan Timur belum dilakukan secara intensif. 

2. Penelitian Balar Banjarmasin di DAS Barito tahun 1999/2000 di daerah 
Marabahan menemukan sejumlah naskah kuno yang terdiri atas naskah 
mauled nabi, syair, agama, doa, dan historiografi. 

3. Temuan naskah lain terdapat di bekas kerajaan Islam di Pagatan  Kalimantan 
Selatan dan Kutai di Kalimantan Timur. 

   Permasalahan 1. Bagaimana proses masuknya Islam di Pasir? 
2. Apakah ada perubahan budaya dengan melihat persebaran naskah? 



   Tujuan 1. untuk mengungkapkan data tekstual berupa naskah kuno 
2. untuk memecahkan masalah-masalah yang terkait dengan sejarah dan 

budaya masa lalu di Pasir 

   Sasaran data tekstual berupa naskah Islamologi 

   Kerangka Pikir ada, tapi kok susah diambil sarinya, mbulet 

   Metode 1. Pengumpulan data dilakukan dengan survei arkeologi dan studi pustaka. 
2. Pengolahan data dilakukan dengan inventarisasi, deskripsi, dan analisis 

terhadap naskah yang ditemukan. 

   Hasil Penelitian Daftar naskah yang didata, yang merupakan koleksi Museum Istana Pasir, terdiri 
atas: 

Nama Deskripsi Isi 

Naskah I ukuran 25x14 
cm, tinta hitam 
dan merah, 
kertas berwarna 
coklat 
kekuningan 

amalan-amalan, 
tafsir Al-Qur’an, 
tentang 
kedatangan ajal 

Naskah 2 ukuran 21x15 
cm, tinta hitam, 
kertas berwarna 
coklat 
kekuningan, 
polos 

fiqih 

Naskah 3 ukuran 22,5x16 
cm, tinta hitam 
dan merah, 
kertas berwarna 
coklat 
kekuningan, 
polos, ada 
watermark, 
ditulis dalam 
bahasa Arab dan 
Melayu 

fiqih, masalah 
sholat 
berjama’ah, 
tuntunan sholat 

Naskah 4 ukuran 32x23,5 
cm, tinta hitam, 

alamat-alamat 



kertas berwarna 
coklat 
kekuningan, 
polos, ditulis 
dalam bahasa 
Arab 

Naskah 5 ukuran 26,5x8,5 
cm, tinta hitam, 
kertas berwarna 
coklat 
kekuningan, 
ditulis dalam 
bahasa Arab 

alamat-alamat 

Naskah 6 ukuran 26,5x8,5 
cm, tintaa hitam, 
kertas berwarna 
coklat 
kekuningan, 
ditulis dalam 
bahasa Arab 

alamat-alamat 

Naskah 7 ukuran 27x19,5 
cm, tinta hitam, 
kertas berwarna 
coklat 
kekuningan, 
ditulis dalam 
bahasa Arab 

alamat, petunjuk 

Naskah 8 ukuran 27,5x19 
cm, tinta hitam, 
kertas berwarna 
coklat 
kekuningan, 
ditulis dalam 
bahasa Arab 

petunjuk-
petunjuk 

selain 8 naskah tersebut terdapat juga 4 buah Al-Qur’an 

 
 



    1. Analisis bahan, bahan yang digunakan adalah kertas daluang yang kondisinya 
saat ini sangat memprihatinkan. 

2. Analisis tulisan, huruf yang digunakan adalah Arab-Melayu dengan tinta dan 
beberapa naskah memiliki watermark. 

3. Analisis bahasa, yang digunakan adalah bahasa Arab yang telah diadopsi oleh 
bahasa Melayu yang menunjukkan adanya akulturasi kebudayaan antara 
budaya Islam dengan budaya lokal. 

 

    Penyebaran agama Islam di Pasir berdasarkan data naskah: 
1. Kerajaan Pasir merupakan bagian dari Kerajaan Kutai sehingga penyebaran 

agama Islam di Pasir diasumsikan mendapat pengaruh dari Islam Kutai. 
2. Watermark pada naskah di Pasir memiliki bentuk seperti bulan sabit bersusun 

tiga yang diasumsikan memiliki hubungan dengan model pembuatan kertas 
dengan watermark yang sama di Italia tahun 1696. Sementara itu, 
penggunaan kertas sendiri baru terjadi 20-35 tahun kemudian. Berdasarkan 
perhitungan tersebut, diasumsikan Islam masuk ke Pasir pada abad 18. 

3. Kedatangan Islam di Pasir dibawa oleh pedagang-pedagang muslim dan para 
migran Bugis. 

   Penutup Kesimpulan 
1. Pada watermark naskah Pasir menunjukkan bahwa kertas diproduksi di Italia 

pada tahun 1696. 
2. Islam masuk di Pasir pada abad 18. 

    Rekomendasi 
1. Pentingnya inventarisasi seluruh naskah kuno di Kabupaten Pasir. 
2. Pentingnya perawatan naskah yang layak. 
3. Sosialisasi mengenai pentingnya keberadaan naskah sebagai BCB. 

2004 Kalimantan Timur Penelitian Tata kota 
Kuna Tenggarong dan 
Paser Balengkong 
Kalimantan Timur 
(Bambang 
SWA,Gunadi,Nugroho 
Nur Susanto,Andi 
Nuralang, Nugroho 
Harjo Lukito, Widya 
Sarsono) 

Latar Belakang 1. Di wilayah Kalimantan Timur abad ke 18  sampai awal abad 20 terdapat 
sejumlah kerajaan yang berlatar belakang Islam, buktinya adalah  kejayaan 
masa lalu kita. Peninggalan berupa bangunan suci maupun bengunan profane 
terdapat di beberapa tempat 

2.  Penelitian – penelitian yang pernah dilakukan hanya sekedar laporan tanpa 
interprestasi atau analisis lanjutan 

   Permasalahan  Bagaimana bentuk tata kota kuna di Tenggarong dan Paser Balengkong 



   Tujuan Menghadirkan gambaran mengenai arsitektur tata kota kuna Kota Tenggarong 
dan Paser Balengkong, terutama yang dibangun pada masa kerajaan maupun 
kolonial 

   Sasaran Jangka pendek : mesjid-mesjid kuna di tempat –tempat tersebut yang meliputi 
penggambaran secara vertical dan horizontal 
Jangka panjang : untuk memperoleh gambaran secara keluruhan mengenai tata 
kota kuna bekas kerajaan di Kalimantan Timur 

   Metode 
Penelitian 

Survei dan wawancara 

   Hasil Penelitian 1. Tenggarong  
1. Kondisi Lingkungan 

Wilayah Kota Tenggarong kuna meliputi dalam kompleks kraton 
kertanegara melebar sebelah utara kraton meliputi Kelurahan Panji, hinga 
berbatasan dengan sebuah bukit yaitu Gunung Pedidi. Lokasi keraton 
kertanegara di apit oleh Kelurahan Panji dan Kelurahan Melayu. Kelurahan 
Melayu terletak disebelah Sungai Tenggarong dan Keraton sedangkan 
Kelurahan Panji di belakang dan sebelah utara keraton 

2. Bangunan-bangunan Kota Kuna 
a. Istana :  Bangunan monumental saat ini di fungsikan sebagaimuseum 

negeri. Bangunan tersebut menggunakan arsitek local asli Kalimantan, 
memakai bangunan yang di dominasi kayu 
- Istana 1 : masa pakai istana pada saat pemerintah dipegang oleh 

Sultan Sulaiman yang dimulai sekitar tahun 1840 hingga peristiwa 
kebakaran melanda 

- Istana II : dibangun sekitar tahun 1889 
- Istana III : pembangunan dimulai tahun 1932 hingga diserahkan 

oleh pihak Belanda pada tahun 1935 yaitu pada saat Kutai di 
perintah oleh Sultan Aji Muhammad Parikesit 

b. Mesjid :  Mesjid Keraton atau Mesjid Jamik Kutai Kartanegara dikenal 
dengan nama Mesjid Hasanuddin, dibangun pada tahun 1923 oleh H. 
Amir Hasanuddin Aji Pangeran Sosro Negoro dan Sayyid Assegaf 
Baraqbah 
 

c. Bangunan penampungan air 
d. Gedung bioskop tempat pemutaran film  
e. Kantor penjara 
f. Pendukung aktivitas ekonomi ( pasar, pelabuhan) 



g. Unsur pendukung lingkungan kota (parit) 
h. Komplek makam-makam Raja Kutai 

2. Paser Balengkong 
1. Kondisi Lingkungan 

Kota Paser Balengkong merupakan ibu kota Kecamatan Paser Balengkong 
dan berad pada posisi 01º55’LS dan 116º12’BT. Penataan kampung atau 
desa cenderung mengikuti jalan yang berdampingan dengan sungai 

2. Bangunan-bangunan 
a. Istana :Istana Paser Balengkong berada disebelah sisi timur Sungai 

Kendilo, sekarang dipergunakan sebagai museum.  Rumah istana 
(Keraton Paser) terdiri dari ruang depan (teras), ruang utama, ruang 
singgasana, ruang kamar raja, ruang kamar putri, ruang 
pendupaan/tempat barang alat upacara, ruang dapar dan MCK. 

b. Mesjid : terletak disebelah utara istana, berjarak ± 6 m. mesjid 
keratin ini bernama Mesjid Jami’ Nurul Ibadah Paser Balengkong 

c. Kediaman Raja Muda 
d. Pasar 
e. Pelabuhan 
f. Sarana pertahanan 
g. Parit keliling kota 

   Kesimpulan  o Tenggarong dan Paser Balengkong merupakan pusat pemerintahan terakhir 
sebelum kedua kerajaan tersebut dihapuskan 

o Pada masa jayanya baik Tenggarong maupun Paser Balengkong memiliki 
jaringan kanal air yang mengelilingi kota 

o Tenggarong dan Paser Balengkong merupakan dua kota kuna bekas pusat 
kerjaan yang mengalami nasib berbeda 

   Rekomendasi  1. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara maupun Paser 
untuk membuat zona kawasan bangunan cagar budaya 

2. Pembangunan perumahan, perkantoran maupun daerah perdagangan 
sebaiknya dilaksanakan diluar kawasan bangunan cagar budaya 

2004 Kalimantan 
Selatan/ Kerajaan 
Banjar 

Melacak Sisa-sisa 
Kerajaan Banjar di 
Kawasan Kuin dan 
Kawasan Kayu Tangi 
Kalimantan Selatan  
(Kawasan Kuin 
:Gunadi, Wasita, 

Latar Belakang Kerajaan Banjar  berpindah dari satu tempat ke tempat lain hingga pertengahan 
abad XIX. Pusat pemerintahan Kerajaan Banjar telah mengalami perpindahan ± 6 
kali, akan tetapi hingga saat ini dimana lokasi pusat-pusat pemerintahan Kerajaan 
Banjar masih belum jelas 



Bambang Sugiyanto, 
Andi Nuralang, 
Nugroho Nur Susanto, 
Timbul) 
(Kawasan Kayu Tangi: 
Gunadi, Nugroho 
Harjo Lukito, 
Sunarningsih, 
Normalina, Bambang 
SWA, Timbul) 

   Tujuan 1. Mencari sisa-sisa tinggalan arkeologis yang dapat dikaitkan dengan Kerajaan 
Banjar  pada masa pemerintahan Sultan suriansyah 

2. Secara lokasional dapat menentukan dimana letak pusat Kerajaan Banjar 

   Sasaran  Kawasan Kuin di wilayah Kota Banjarmasin dan Kawasan Kayu Tangi atau Selok 
Telong dan sekitarnya di Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar 

   Metode 
Penelitian 

Survei, wawancara dan penggalian 

   Hasil Penelitian A. Penelitian di Kawasan Kuin 
1. Kegiatan Survei 

a. Temuan artefak lepas : keramik asing, beberapa alat atau mata 
tombak dari besi, fragmen antefik, bata berhias dan empluk dari tanah 
liat, bata 

b. Temuan bersifat Monumental : Komplek Makam Sultan Suriansah, 
Mesjid Sultan Suriansyah 

c. Temuan non artefaktual 
- Toponim seperti Sungai Jayabaya (menjaga buaya), Sungai 

Pangeran, Sungao Sangguling, Pinarangbaya, Tembok Keta 
- Daftar penguasa dan silsilah keturunan Kerajaan Banjar 

2. Kegiatan Penggalian Lubang Uji 

Kotak Temuan 

TP 1 Fragmen bata, barang-barang baru 
seperti bungkus gula dan bekas 
sampah lainnya 

3. Kegiatan Pemetaan 
Peta keletakan dari kawasan penelitian yaitu plotting situs ataupun objek-
objek yang ditemukan dari survey dan penggalian lubang uji 

B. Penelitian di Kawasan Kayu Tangi 



1. Kegiatan Survei 
a. Temuan permukaan : pecahan gerabah dan keramik asing 
b. Temuan Monumental : mesjid Tuq Faturrughibin, Rumah dan Musholla 

Syech M. Arsyad Al Banjari, Makam Pangeran Tamjidillah, rumah adat 
(tradisonal) Banjar 

c. Temuan non artefaktual 
- Toponim nama Dalam Pagar, Kamsan, Gunung Sebuku, Kayu Tangi, 

teluk Selong, Batang Banyu, Kitanu dan Akar Bagantung, Bubuhan 
Bawah Jinggah dan Bubuhan Tanjung Baris 

2. Kegiatan Penggalian Lubang Uji 

Kotak Spit Temuan  

TP 1 70 pecahan gerabah, 8 pecahan 
keramik asing 

 2 60 pecahan gerabah, 7 pecahan 
keramik asing 

 3 100 pecahan gerabah, 5 
pecahan keramik, 5 buah tulang 

 4 70 pecahan gerabah, 5 keramik 
dan arang 

 5 20 pecahan gerabah, 1 pecahan 
keramik, 1 buah tulang 

 6 55 pecahan gerabah, 10 
pecahan keramik, 2 batu warna 
putih dan hitam 

 
3. Kegiatan Pemetaan 

Peta keletakan dari kawasan penelitian yaitu plotting situs ataupun objek-
objek yang ditemukan dari survey dan penggalian lubang uji 

   Kesimpulan o Pola tata ruang pada pusat pemerintahan Kerajaan Banjar baik saat berlokasi 
di Kuin maupun Di Kayu Tangi di pengaruhi oleh factor-faktor kondisi 
lingkungan 

o Pengertian Siti Lohor dipastikan menunjukkan pada Komplek Makam Sultan 
Suriansyah 

o Adanya beberapa temuan di sekitar Komplek Makam Sultan Suriansyah ini 
memperkuat bahwa daerah tersebut merupakan pemukiman 

o Hasil pemetaan menunjukkan bahwa kawasan Kuin maupun Kayu Tangi, 



kedua kawasan tersebut merupakan suatu ruang yang secara alami dibatasi 
atau dikelilingi oleh aliran sungai 

   Rekomendasi 1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk mempertajam kajian di kedua 
kawasan tersebut 

2. Jika hasil penelitian menetapkan secara pasti posisi dan lokasi istana Kerajaan 
Banjar maka dapat di rekomendasikan untuk diciptakan bagaimana dapat 
mengisi dan memvisualisasi situs-situs sejarah yang telah dipastikan 
kebenarannya 

2006 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Banjarmasin/Masjid 
Banua Halat 

Situs Masjid Keramat 
Banua Halat, 
Kabupaten Tapin, 
Kalimantan 
Selatan/Balar 
Banjarmasin/Tim 
Peneliti 

Latar Belakang 1. Masjid keramat Banua Halat merupakan masjid tua yang ciri struktur atap 
tumpang, bentuk kemuncak, konstruksi tiang dengan soko guru dan soko 
rowa. 

2. Masjid tersebut mendapat perlakuan khusus dari masyarakat terkait dengan 
upacara-upacara ritual untuk kehidupan sehari-hari. 

   Permasalahan Kapan masjid Banua Halat didirikan? 

   Tujuan untuk mengungkap lebih jelas tentang nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan dari 
Masjid Banua Halat. 

   Sasaran data untuk menentukan umur dan pertanggalan 

   Metode Pengumpulan data dilakukan dengan survei, ekskavasi, dan pemetaan 

   Hasil Hasil survei di Desa Banua Halat Kiri: 
1. terdapat pemukiman tua yang diasumsikan memiliki hubungan dengan 

berdirinya masjid 
2. indikasi hunian adalah tonggak ulin berdiameter 40 cm temuan oleh warga 

sekitar berupa perhiasan dan patung Budha, sehingga lokasi tersebut 
terkadang disebut sebagai Kerajaan Budha 

3. lokasi tersebut juga menjadi lokasi pendulangan warga yang mencari barang 
antic, dengan temuan antara lain keramik asing, perhiasan emas, manik-
manik, dan lainnya 

4. dulu pernah ada 5 buah rumah traisional dengan arsitektur Gajah Menyusu 
yang saat ini sudah tidak ada karena sudah dijual oleh pemiliknya 

    Hasil Ekskavasi 

TP 1 TP2 

berada di depan masjid di sebelah kiri masjid 

tujuan membuka kotak 
adalah menemukan tiang 

spit (1), temuannya adalag 
gerabah, keramik asing 



ulin yang informasinya 
berada di halaman masjid 

spit (2-4), gerabah, 
keramik, mata uang VOC 

spit (1-5) menemukan kayu 
ulin yang dimaksud, dan 
diambil potongan kayu 
tersebut untuk dijadikan 
sampel analisis 
pertanggalan 

spit (5) steril 
spit (6-7), keamik, gerabah 
spit (8-9), steril 

 
1. Hasil analisis karbon dating d BATAN adalah 5304 dan 5630 BC 
2. Wilayah Banua telah diokupasi oleh komunitas yang hidup di tepian Sungai 

Tapin sebelum masa Islam masuk. 
3. Banua Halat merupakan hasil akulturasi antara Islam dengan budaya 

sebelumnya 

   Penutup Kesimpulan 
1. Kawasan Banua Halat telah diokupasi sejak masa sebelum Islam masuk. 
2. Ada hubungan dengan pemukiman kuno di Candi Laras dan Candi Agung yang 

ditunjukkan dengan kemiripan teknologi gerabah yang ditemukan di Banua 
Halat. 

 
Rekomendasi 
1. Pelestarian Masjid Banua Halat dan lingkungan di sekitarnya 
2. Menyusun Perda tentang pelestarian BCB 
3. Banua Halat sebagai ODTW berdasarkan kajian kesejarahan dan arkeologi 

2006 Kalimantan 
Barat/Pontianak, 
Mempawah, 
Landak 

Penelitian Tata Kota 
Kuna Pontianak, 
Mempawah, dan 
Ngabang, Kalimantan 
Barat/Bambang Sakti 
Wiku Atmojo 

Latar Belakang 1. Kalimantan Barat banyak memiliki tinggalan dari masa Kerajaan Islam, seperti 
istana, masjid, dan makam. 

2. Lokasi-lokasi tersebut antara lain di Pontianak, Mempawah, dan Ngabang 

   Permasalahan 1. bagaimana tatakota kuna Pontianak, Mempawah, dan Ngabang? 
2. bagaimana pola persebaran bangunannya serta kondisinya saat ini? 

   Tujuan  inventarisasi dan dokumentasi pola tatakota kuno 

   Sasaran unsur tatakota dan bangunan 

   Kerangka Pikir 1. Kota agraris biasanya berada di pedalaman 
2. Kota maritime biasanya berada di tepian sungau atau pantai 



3. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan suatu kota, yaitu politik, ekonomi, 
geografi, serta kosmologis dan magis religious 

4. Unsur pembentuk kota kerajaan kuna masa Islam adalah istana, masjid, dan 
pasar 

(tidak mencantumkan kutipan perut referensi) 

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

 

   Hasil Kabupaten Landak 
1. Pusat kerajaan Landak telah mengalami perpindahan sebanyak 4x, yaitu di 

Munggu, Bandong, Pesayangan, dan Kampung Raja (posisi terakhir). 
2. Unsur tatakota terdiri atas kompleks keraton yang berada di sebelah barat 

sungai menghadap ke arah sungai, rumah-rumah pejabat pemerintahan, 
pelabuhan alun-alun, makam tua (di Munggu), dan situs meriam. 

 
Kabupaten Mempawah 
1. Unsur tatakota terdiri atas istana, kantor raja, masjid, pelabuhan, parit kota, 

benteng pertahanan, jaringan jalan darat, alun-alun, rumah punggawa 
kerajaan, dan makam kuno. 

 
Pontianak 
1. Kompleks istana Khadiriah dan masjid Sultan Syarif Abdurrahman 
2. makam raja 

    Kriteria Kota 
1. Struktur tata ruang Ngabang di Landak, yaitu jalan sejajar dengan sungai 

dengan bentuk kota adalah linier mengikut pola sungai dan jalan. 
2. Mempawah memiliki pola kota yang terbagi menjadi 4 bagian oleha danya dua 

poros jalan yang saling bersilangan. 
3. Pontianak memiliki kompleks jalan air dan darat yang saling bersilangan, 

dengan posisi yang strategis di pertemuan dua sungai besar, yaitu Kapuas 
dan Landak menyebabkan kota sangat terbua dan berkembang dengan cepat. 
Sejumlah toponi menunjukkan adanya kantong-kantong hunian pada masa 
lalu berdasarkan kelompok masyarakat, yaitu Kampung Arab, Kampung 
Banjar, Kampung Jawa, dan Kampung Saigon. 

4. Ngabang berdiri pada abad 17 yang merupakan kota pindahan adri lokasi 
sebelumnya yang dianggap tidak berkembang. 

5. Mempawah memiliki lokasi yang dikelilingi oleh air sehingga cocok sebagai 



kota pertahanana. 
6. Pusat kota di ketiga lokasi tersebut berada di sekitar masjid dan istana, di 

mana istana menjadi sentral kehidupan. 

   Penutup Kesimpulan 
1. Ketiga kota tersebut memiliki jaringan jalan darat dank anal air yang dialirkan 

dari Sungai Landak, Mempawah, dan Kapuas. 
2. Hampir semua bangunan memiliki konstruksi kayu yang berbentuk rumah 

panggung. 
3. Pemilihan lokasi untuk istana selalu diperhitungkan secara cermat 

 
Rekomendasi 
1. menjaga kelestarian kota-kota tersebut 
2. mengusulkan zona kawasan cagar budaya di bekas-bekas kerajaan kuno 

tersebut 

2006 Kalimantan 
SelatanlKabupaten 
Banjar 

Penelitian Pusat-pusat 
Kerajaan Banjar 
Tahap II di Kabupaten 
Banjar, Kalimantan 
Selatan/Balar 
Banjarmasin//Nugroho 
Nur Susanto 

Latar Belakang 1. Penelitian tahap I telah dilaksanakan di Kelurahan Kuin Utara dekat makam 
raja-raja Banjar, Kayutangi, dan Teluk Selong. Pemilihan lokasi-lokasi tersebut 
didasarkan pada kemungkinan pemindahan pusat kekuasaan karena pengaruh 
aspek soiso-politik. 

2. Lokasi penelitian saat ini di Martapura dan Karangintan secara ekonomi 
merupakan daerah kaya akan bahan tambang sehingga berpotensi sebagai 
pusat kekuasaan. 

3. Kerajaan Banjar memiliki kedudukan yang penting dalam sejarah 
perkembangan Islam di Kalimantan Selatan, serta dalam perlawanan terhadap 
penjajah Belanda. 

   Permasalahan tidak dirumuskan  

   Tujuan melengkapi data arkeologi mengenai pusat Kerajaan Banjar 

   Sasaran toponim-toponim lokasi, data artefaktual dan monumental 

   Kerangka Pikir tidak jelas, justru menceritakan sejarah pembakaran pusat kerajaan di Banjarmasin 
oleh Belanda dan silsilah genealogis 

   Metode Pengumpulan data dilakukan dengan survei dan ekskavasi arkeologi.  

   Hasil Riwayat sejarah dan penelitian terdahulu 
1. Tahun 1526 M, Kerajaan Banjar berpusat di Kuin yang berada di pertemuan 

sungai-sungai besar seperti Sungai Martapura, kelayan, Kuin, dan Barito. Hasil 
penelitian tahap I menyebutkan bahwa kemungkinan keraton Banjar terletak 
di lokasi makam raja saat ini.  

2. Tahun 1612 keraton Banjar dibakar oleh Belanda sehingga pusat kerajaan 



kemudian dipindah ke lokasi yang sampai saat ini belum diketahui tempatnya. 
Lokasi penelitian di daerah Martapura dan Karangintan dilakukan untuk 
menelusuri kemungkinan bahwa pusat kerajaan dipindahkan di kedua lokasi 
tersebut. 

    Hasil survei di Desa Kemasan 
1. Kompleks makam Sultan Mustainbillah, yang di sekitarnya juga ditemukan 

pecahan keramik dan tempayan. 
2. Sungai Kitanu, terdapat bekas balai yang merupakan rumah persinggahan 

para peziarah yang datang membayar nazar ke Sungai Kitanu. 
3. Kompleks makam Ki Tanu, tokoh yang terkait dengan pembuatan Sungai 

Kitanu yang merupakan sungai buatan sebagai cabang dari Sungai Martapura. 

    Hasil ekskavasi 
(detil lebih jelas tentang hasil ekskavasi dan survei di lokasi penelitian dapat dilihat 
pada LPA—mengalami kebingungan membaca dan menyarikan karena alur tulisan 
sama sekali tidak runtut) 

    Faktor penyebab perpindahan pusat kerajaan 
1. Faktor politis dan ekonomi imperialism barat 
2. faktor politik intern kerajaan dan intervensi Kolonialisme 
3. faktor ekstenal ekonomi dan kekuasaan dalam wilayah kerajaan 
4. faktor intern kekuasaan Kerajaan Banjar 
5. faktor eksternal kekuasaan imperialis 

   Penutup Kesimpulan 
penelitian di Martapura dan Karangintan belum menemukan struktur bangunan 
dan sisa material lainnya yang dapat menunjukkan adanya pusat kerajaan di lokasi 
tersebut. 
 
Rekomendasi 
1. penelitian lanjutan perlu dilakukan untuk menemukan lokasi yang tepat. 
2. Prototipe kerajaan dapat dibangun kembali di dua lokasi yang memungkinkan 

yaitu di Kuin dan Martapura. 

2012 Kalimantan 
Selatan/ Kabupaten 
Tabalong, HSU dan 
Balangan 

Arsitektur Masjid Kuna 
Kabupaten Tabalong, 
Hulu Sungai Utara dan 
Balangan Kalimantan 
Selatan ( Bambang  
SWA, Nugroho Nur 
Susanto, Nia MEF, 

Latar Belakang Pembuatan dokumentasi peninggalan arkeologi Islam  pada tahun 2005 dititik 
beratkan pada Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Kotabaru.  
Sedangkan untuk Kabupaten  Tabalong, HSU dan Balangan belum ada 
pendokumentasian, oleh karena itu pada penelitian kali ini akan meneliti tentang 
bentuk arsitektur mesjid kuna yang merupakan bagian dari arkeologi Islam 



Rahmat Taufik, Wajidi 
dan Naimatul Aufah) 

   Permasalahan Bagaimana bentuk arsitektur masjid kuna yang terdapat di Kalimantan Selatan 
khususnya di Kabupaten Tabalong dan Hulu Sungai Utara 

   Tujuan Mengungkapkan berbagai bentuk arsitektur masjid kuna yang berada di Kabupaten 
Tabalong dan Hulu Sungai Utara 

   Sasaran Mendapatkan gambaran perubahan bentuk arsitektur mesjid yang ada di kedua 
kabupaten tersebut  

   Kerangka Pikir  

   Metode 
Penelitian 

Metode deskriptif dengan penalaran induktif 
Teknik pengumpulan data  yang akan dipakai adalah survey eksploratif yang 
dilengkapi dengan wawancara 

   Hasil Penelitian A. Masjid Kuna di Kabupaten Tabalong 
1. Masjid Pusaka Banua Lawas 

Terletak di Desa Banua Lawas (Banua Usang), Kecamatan Kelua, Kabupaten 
Tabalong dan berada pada posisi 02º19’02.9” LS dan 115º16’32.0” BT.   
Bangunan utama masjid  memiliki bentuk atap tumpang/bertingkat 3, 
berbentuk tajuk dengan kemucak masjid berupa petaka yang saat in terbuat 
dari logam. Ruang utama masjid ditopang 4 tiang utama (soko guru) 
dengan tiang di tengah memliki tangga ulir, berfungsi sebagai sarana ke 
atas, mengumandangkan azan. Dilingkungan masjid terdapat dua buah 
tajau berdiameter 34 cm yang dipakai untuk menyimpan air yang di 
keramatkan. Terdapat fragmen batu bata kuna. 

2. Masjid Pusaka Nurul Iman, Puain 
Terletak di Desa Puain Kanan, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong dan 
berada pada posisi 02º11’18.2” LS dan 115º21’50,1” BT.   
Bangunan masjid ini dibakar oleh serdadu belanda sehingga hanya 4 buah 
tiang ulin/tiang utama yang tertinggal. Masjid ini telah beberapa kali di 
renovasi yang terakhir pada tahun 2002 yang mengembalikan bangunan 
kepada bentuk aslinya 

3. Masjid Al Kiram 
Terletak di Desa Pulau RT 01, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong dan 
berada pada posisi 02º16’ 28.7” LS dan 115º17’56.9” BT.   
Arsitektur masjid bagian atap berbentuk kubah setengah bawang 
menggunakan bahan sirap. Kubah masjid berjumlah 2 buah, satu dibagian 
mihrabdannkuabh yang satunya berada di atas ruang utama. Dibagian 
bawah atap terdapat plafon yang m,enggunakan papan bahan kayu. Dinding 



menggunakan bahan kayu, bagian bawah ditutup dengan keramik. Bagian 
mihrab berbentuk segi lima memiliki satu pintu dan empat jendela. Kontruksi 
tiang berjumlah 4 bahan kayu ulin, ditopang dengan umak semen. Secara 
keseluruhan masjid ini memiliki 4 pintu dan 34 jendela 

4. Masjid Jami’ Taqwa Desa Pematang 
Terletak di Desa Pematang,  Kecamatan Benua Lawas, Kabupaten Tabalong 
dan berada pada posisi 02º20’24.5” LS dan 115º17’25.7” BT.   
Masjid ini memiliki 3 kubah berbentuk bawang, masing-masing terletak di 
atas mihrab, datas ruang utama dan atas teras. Pataka diatas kubah 
bentuknya sama dengan pataka Masjid Benua Lawas. Pada bagian atap 
terdapat jembatan yang menghubungkan bagian belakang ke bagian tengah 
masjid. Jembatan ini merupakan jalan masuk menuju tempat azan diatas 
ruang utama 

5. Masjid Asyuhada, Sungai Durian 
Terletak di Desa Sungai Durian, Kecamatan Benua Lawas, Kabupaten 
Tabalong dan berada pada posisi 02º21’34.2” LS dan 115º16’56.5” BT.   
Arsitekturnya : atap tumpang 3, berbentuk  bujur sangkar dan ada ruang 
atas untuk mengumadangkan adzan. Kontruksi di topang oleh4 tiang utama 
dan 12 tiang tambahan. Masjid ini memiliki 3 menara kubah. Dibagian teras 
terdapat 2 tajau kuna , pada sisi atas tajau ada beberapa inskripsi 

6. Masjid Habau 
Terletak di Desa Habau, Kecamatan Benaua Lawas, Kabupaten Tabalong 
dan berada pada posisi 02º17’26.5” LS dan 115º15’55.2” BT.  tiang utama 
diubah menjadi beton, sedangkan bentuk pataka  mengacu pada bentuk 
awal. Atap masjid berbentuk tumpang sedangkan denah ruang utama 
dengan denah bujur sangkar.  Kemucak masjid berjumlah 2 buah. 
Dauh/beduk saat ini ada di bagian belakang 

7. Masjid Miftaqul Khoir 
Terletak di Desa Halong, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong dan 
berada pada posisi 02º00’59.4” LS dan 115º30’36.3” BT.  Ciri khas masjid 
antara lain ada jembatan untuk muadzin unyuk mengumandangkan adzan 

8. Masjid Jami Suput 
Terletak di Desa Suput, Kecamatan Haruai, Kabupaten Tabalong dan berada 
pada posisi 02º02’31.7” LS dan 115º29’08.0” BT.   

B. Masjid Kuna di Kabupaten Hulu Sungai Utara 
1. Masjid Assu’ada 
2. Masjid Jami’ Sungai Banar 



3. Masjid Jami’ Pandulangan 
4. Masjid Raya Amuntai 
5. Masjid Nurul Anwar Pakacangan 
6. Masjid Al Mubarok, Desa Babirik 
7. Masjid At Taqwa, Pajukungan 
8. Masjid Jami’ Assa’adah 
9. MAsjid At Taqwa, Telaga Sari 
10. Masjid Jami’ At Taqwa (Al Muttahidah) 
11. Masjid Nur As Sabirin 
12. Masjid Jami’ Pamangkih 

C. Mesjid Kuna di Kabupaten Balangan 
1. Masjid Jami’ As Syuhada, Desa Hujan Mas Kalahiyang Kecamatan Paringin 
2. Masjid Jami Sirajul Huda, Desa Babayau, Kecamatan Paringin 
3. Masjid Jami’ Al Ma’wa Desa Buntu Karau Kecamatan Juai (Selengkapnya 

dilihat di LPA) 

   Kesimpulan 1. Perkembangan bentuk arsitektur masjid di kabupaten Tabalong, Hulu Sungai 
Utara dan Balangan dibagi menjadi 3 periode yaitu periode sebelum 1800-1900 
periode 1900-1945 dan periode 1945-1955 

2. Selain terjadi perkembangan bentuk terjadi pula perkembangan penggunaan 
bahan, baik pada lantai, dinding maupun atap 

   Rekomendasi 1. Masjid-masjid kuna tersebut tetap dilestarikan keberadaannya. Apabila 
memungkinkan lebaih baik diusulkan menjadi cagar budaya sehingga lebih 
terlindungi eksistensinya 

2. Pembangunan masjid baru sebaiknya mengambil bentuk-bentuk arsitektur 
masjid lama, sehingga warisan budaya masa lalu tetap terjaga kelestariannya 

3. Disarankan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Tabalong, Hulu 
Sungai Utara dan Balangan untuk melakukan pengecekan dan pencatatan 
secara rutin terhadap keberadaan masjid-masjid kuna tersebut 

4. Dilaksankan penelitian lanjutan untuk kabupaten yang lain di Kalimantan 
Selatan 

 


