
KAPITA SELEKTA ARKEOLOGI KALIMANTAN 
 
5. Bidang Arkoleogi Kolonial 

TAHUN PROPINSI/ 
KABUPATEN/ 

SITUS 

JUDUL LPA/ 
TIM PENELITI 

IKHTISAR HASIL PENELITIAN 

1995 Kalimantan 
Selatan/Benteng 
Tabanio 

Ekskavasi Situs 
Benteng Tabanio 
Tahap I 

Latar belakang 1. Benteng Tabanio merupakan salah satu di antara sekian benteng Belanda di 
Kalimantan Selatan, yang kondisinya sangat memprihatinkan 

2. Posisi geografis daerah Tabanio yang berada di bagian selatan wilayah 
Kalimantan dan di tepi pantai Laut Jawa, sangat strategis bagi pelayaran 
dan perdagangan maupun penaklukan. Pada abad XVII daerah ini memiliki 
potensi lada, ikan laut dan tambang emas. Peran penting dalam 
perdagangan lada inilah yang melatarbelakangi pendirian bangunan benteng 
di Tabanio sesuai dengan perjanjian antara Belanda dan Kerajaan Banjar 
(Banjersch contract van den 6 Julij 1979 fasal 7). Tabanio didirikan tahun 
1789 dalam rangka monopoli lada oleh Belanda. Pada tahun 1859 Benteng 
Tabanio diserang oleh Haji Buyasin, Demang Leman, dan Kiai Langlang pada 
serangkaian Perang Banjar. Pasca penghapusan Kerajaan Banjar, Benteng 
Tabanio pun ditinggalkan. 

   Permasalahan  Tidak disebutkan secara eksplisit 

   Tujuan penelitian Merekonstruksi arsitektur Benteng Tabanio sebagai salah satu asset budaya 

   Sasaran penelitian Data mengenai denah benteng dan pola sistem pertahanan. 

   Metode  Ekskavasi berdasarkan desain benteng-benteng colonial di Indonesia untuk 
menentukan titik kotak ekskavasi. 

   Hasil  1. Benteng Tabanio berada di tepi Sungai Tabanio. Lingkungan di sekitarnya 
dicirikan oleh dua tipe lingkungan, yaitu alluvial dan marin. Sungai Tabanio 
memiliki peran penting pada masa lalu, yaitu jalur transportasi yang 
menghubungkan daerah pantai dengan pedalaman. 

2. Salah satu dokumen lawas yang menyebut tentang Tabanio adalah sketsa 
3D oleh van Rees tahun 1865 yang menunjukkan adanya pintu gerbang 
beserta dinding dan bastion. 

3. Di sekeliling benteng terdapat parit keliling yang bentuknya tidak beraturan.  
4. Ekskavasi Benteng Tabanio membuka 7 kotak lubang uji. Berdasarkan hasil 

ekskavasi tersebut, Benteng Tabanio diperkirakan memiliki denah empat 
persegi panjang yang mengarah ke utara-selatan. Benteng Tabanio memiliki 
sisi panjang 67 meter dan sisi lebar yang belum diketahui secara pasti. 



Berdasarkan temuan pondasi bangunan di sisi timur laut, diasumsikan 
bahwa Benteng Tabanio memiliki bastion. 

   Kesimpulan  - 

   Rekomendasi Nilai arkeologis Benteng Tabanio tinggi, sehingga perlu adanya peningkatan 
pengamanan dan pemeliharaan situs. 

1997 Kalimantan 
Selatan/Jalan Kapten 
Pierre Tendean 

Ekskavasi Arkeologi 
di Kawasan Jalur 
Hijau Jalan Kapten 
Pierre Tendean/Balai 
Arkeologi 
Banjarmasin 

Latar belakang  Temuan warga di kawasan jalur hijau Jalan Kapten Pierre Tendean, Banjarmasin 
berupa mangkuk keramik, mata uang logam Belanda, kepala peluru, dan plat 
besi. 
Laporan tim dari Balai Arkeologi Banjarmasin, Bidang Muskala Kanwil Depdikbud 
Prop. Kalsel, dan Museum Lambung Mangkurat tentang adanya bagian kemudi 
kapal yang tampak di permukaan tanah yang diduga merupakan bagian dari 
kapal. 
 

   Permasalahan  Tidak disebutkan secara eksplisit 

   Tujuan  Melihat kaitan antara satu benda temuan dengan temuan yang lain di lokasi 
tersebut. 
Penentuan benda cagar budaya berdasarkan hasil penelitian 

   Metode  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan ekskavasi arkeologi dengan sistem 
grid  

   Hasil penelitian Ekskavasi arkeologi dilakukan dengan membuka 18 kotak, yaitu A2-A3, C3-C4, 
E4-E5, D2-D3, A4-A5, B3-B4, A’5-A’6, C2, B2, B5, dan K’7. Tujuan pembukaan 
kotak tersebut adalah untuk mengetahui posisi dan arah hadap kapal, yang ujung 
kemudinya berada di kotak C3. 
Sisa kapal ditemukan hampir di seluruh kotak yang dibuka, di antaranya di A2-
A3, C3-C4, D2-D3, A4-A5, B3-B4, A’5-A’6 dan B5. Bagian kapal yang berhasil 
ditampakkan sebanyak 30% , terdiri atas bagian dinding lambung , buritan kapal, 
bilah kemudi (rudder), tonggak control kemudi, gading I-IV, rantai jangkar, dan 
tambang pengikat kapal. Orientasi kapal tersebut terletak pada arah barat laut-
tenggara dengan panjang 15 meter dan lebar 4 meter. Kapal besi tersebut 
merupakan kapal tarik yang memiliki konstruksi dan teknologi besi pada periode 
produksi sekitar tahun 1920. Kapal tersebut digunakan untuk pengangkutan 
barang yang ditarik oleh tugboat.  
Temuan artefaktual lepas yang ditemukan di sekitar kapal terdiri atas pecahan 
komponen kapal, 24 mata uang logam VOC tahun 1790-Hindia Belanda 1945), 
artefak kuningan, pecahan keramik Cina (abad 18-19), keramik Thailand, dan 
keramik Eropa, pecahan gerabah, pecahan kaca, artefak besi, balok-balok kayu 
bekas dasar bangunan.  



Kapal tersebut diasumsikan menjadi bagian dari armada Belanda yang saat itu 
banyak melayani transportasi sungai di Kalimantan Selatan. Lokasi saat itu 
merupakan salah satu jalur perdagangan penting dari pelabuhan muara ke Pasar 
Lama. Di sekitar lokasi tersebut banyak terdapat tempat penting, yaitu kediaman 
residen belanda, Benteng Tatas, kampung keratin, Pecinan, dan pelabuhan. 
Berdasarkan hal tersebut, lokasi penemuan kapal dapat diasumsikan sebagai 
pusat kekuasaan politik dan perekonomian awal abad 20.  

   Penutup  1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian, lokasi tempat penemuan kapal merupakan situs 
arkeologi yang perlu diselamatkan 
2. Rekomendasi  
Pengamanan lokasi hingga dilakukan pengangkatan sisa kapal. 

1998 Kalimantan 
Selatan/Banjarmasin/ 
Kapten Pierre 
Tendean 

Laporan Kegiatan 
Ekskavasi 
Penyelamatan Sisa 
Kapal Masa 
Pemerintahan Hindia 
Belanda di Bantaran 
Sungai Martapura, 
Jalan Kapten Pierre 
Tendean, Sungai 
Mesa, Banjarmasin, 
Kalimantan 
Selatan/Balai 
Arkeologi 
Banjarmasin/Lucas 
Partanda Kustoro, 
Suswanto, Mujiono, 
BSWA, Attaberani 
Kusuma, Agung 
Sukardjo, Wawan 
Suhawan  

Latar belakang Pada akhir bulan Oktober 1997 harian surat kabar Dinamika Berita dan BPost 
memberitakan penemuan tentang “harta karun” pada lokasi yang dijadikan jalur 
hijau, yaitu jalan Kapten Pierre Tendean, Banjarmasin. 

   Permasalahan  

   Tujuan  Untuk melestarikan benda cagar budaya yang ditemukan di Jalan Kapten Pierre 
Tendean, Banjarmasin 

   Metode  Pengumpulan data dilakukan dengan metode ekskavasi arkeologi 

   Hasil penelitian  Sisa Kapal 



Sisa kapal yang diperoleh sebagian besar adalah bagian badan dan haluan 
kapal. Posisi kapal bagian atas sudah hilang dan miring ke arah barat pada 
bantaran timur Sungai Martapura. Bentuk badan kapal bulat memanjang dengan 
buritan tumpul. Kerangka dasarnya terdiri atas lunas dan gading-gading. Ukuran 
panjang yang dapat diukur adalah 16 meter dengan lebar bagian tengah badan 
4,4 meter. Adapun ruang muat kapal memiliki kedalaman tidak kurang dari 1,3 
meter. Ruang muat di bagian tengah dibatasi oleh sekat yang dibentuk dari plat 
besi yang diletakkan menempel di bawah deck beam atau penguat lintang 
struktur (gading-gading) yang dibuat dari besi siku. Lebar deck beam adalah 4 
cm dan 5 cm dengan ketebalan 0,5 cm. Fungsi deck beam adalah sebagai 
palang pengikat yang menghubungkan kedua sisi kapal. Pada bagian dalam dari 
dasar kapal masih dijumpai cargo batten, yakni papan-papan setebal 5 cm yang 
dipasang pada sisi dalam ruang atau pakla besi agar barang muatan dijauhkan 
dari plat lambung. Kapal memiliki deck stringer plate, yaitu lajur pelat geladak 
yang terletak di sepanjang tepi geladak dan menempel pada pelat kulit lambung 
kapal. Bagian ini berada di tengah badan kapal ke arah haluan.  
Berdasarkan lokasi dan posisi kapal pada saat ditemukan, diduga kapal memang 
sengaja ditinggalkan karena sudah tidak laik. 

    Data artefaktual 
Logam besi unsur kapal, yang menjadi bagian dari komponen kapak berupa 
pelat besi dan besi siku. Sebuah gusset plate, yaitu pelat berbentuk segitiga 
sama kaki yang ditemukan adalah bagian komponen kapal yang berfungsi 
sebagai penguat yang menghubungkan pelat besi, pelat lutut bilga dan gading.  
Logam bukan unsur kapal, berupa engsel pintu yang terbuat dari kuningan, 
mata uang. 
Pecahan keramik 

   Penutup  Kesimpulan  
Upaya penyelamatan terhadap sisa kapal dari pemerintah Hindia Belanda di 
Indonesia sepenuhnya tercapai 

    Rekomendasi  
Agar dilakukan kegiatan lanjutan yang diawali dengan koordinasi yang lebih baik 

1999 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Tanah Laut/Benteng 
Tabanio 

Ekskavasi Situs 
benteng Tabanio 
Tahap III 
Kabupaten Tanah 
Laut, Kalimantan 
Selatan/Balai 

Latar belakang  1. Kondisi Benteng Tabanio saat ini sudah hancur dan hanya tersisa fondasinya 
yang masih berada di dalam tanah pada lahan seluas 200 x 150 m. 

2. Hasil penelitian terdahulu yang telah menghasilkan bentuk denah dan 
ukuran tetapi rekonstruksi arsitektur benteng belum diketahui secara pasti. 

3. Temuan dari hasil penelitian sebelumnya, yaitu struktur yang diperkirakan 
sebagai fondasi bastion bagian timur laut, titik pertemuan antara dinding 



Arkeologi 
Banjarmasin/Bamba
ng Sakti Wiku 
Atmojo 

utara dengan bastion barat laut, dan struktur fondasi dinding utara, selatan, 
timur, dan barat. 

   Permasalahan  Tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi permasalahan mengacu pada pencarian 
fondasi keempat bastion, pintu masuk, dan ukuran benteng secara tepat serta 
lokasi pintu gerbang utama dan arah hadap benteng. 

   Tujuan  Mereskonstruksi arsitektur Benteng Tabanio 

   Sasaran  Struktur dan keletakan bastion sudut barat laut dan barat daya, lokasi pintu 
gerbang benteng dan arah hadapnya. 

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

sistem spit.  

   Hasil penelitian Hasil ekskavasi  

M32 Fragmen mangkuk keramik Cina 

M5  Struktur bata dengan orientasi mengarah 
ke barat laut dengan 2 lapisan bata dan 1 
lapisan batu hitam 

 Struktur bata yang berada di bawah 
struktur sebelumnya, dengan orientasi 
yang beragam, yaitu barat-timur, utara-
selatan, dan tersusun vertical. 

 Struktur tersebut diperkirakan sebagai 
fondasi bastion dan pertemuan antara 
bastion dengan dinding 

N5  Fragmen bata, fragmen piring keramik 
 Struktur bata dengan orientasi barat-timur, 

yang memiliki 3 lapisan bata. Struktur ini 
diperkirakan sebagai dinding bastion barat 
laut dan merupakan kelanjutan dari 
struktur di kotak M5 

G32-
33 

 Fragmen bata dan paku 
 Tidak ditemukan struktur yang diharapkan 

S16  Struktur bata dengan orientasi utara-
selatan, terdiri atas selapis saja, yang 
diikuti dengan lapisan batu fondasi 



bangunan setebal 90-95 cm. 
 Fragmen bata, fragmen keramik, gerabah, 

genteng, kaca, dan logam besi 

L5 Struktur bata kelanjutan dari kotak M5, 
tersusun atas dua lapisan, yang diperkirakan 
sebagai fondasi dinding bastion bagian dalam. 
Di bawah struktur bata terdapat struktur batu 
fondasi. 

M24  Fragmen bata, genteng, botol kaca, dan 
keramik 

 Struktur bata dengan orientasi utara-
selatan, yang keberadaannya menjadi bukti 
bahwa tidak ada struktur yang mengarah 
ke sudut barat daya seperti yang 
diharapkan. 

T15  Struktur bata orientasi utara-selatan  
 Fragmen bata, keramik, gerabah, kaca, 

dan rantai 

R6  Fragmen bata 
 Struktur bata dengan orientasi barat laut-

tenggara 
 Struktur bata dengan orientasi utara-

selatan 
 Struktur bata dengan orientasi barat-timur 

yang terus berlanjut ke dinding barat kotak 
galian 

R5 Struktur bata yang merupakan lanjutan dari 
struktur di kotak R6, dengan orientasi timur-
barat 

 

    Arsitektur Benteng  
1. Sisa struktur benteng lebih banyak terdapat di lahan bagian utara daripada 

sisi selatan. 
2. Denah benteng adalah bujur sangkar dengan jarak antardinding bagian 

dalam 64 meter. 
3. Pada keempat sudut dinding benteng terpotong untuk dinding bastion 

sepanjang 13 meter. 



4. Jarak diagonal antarsudut/dinding yang miring adalah 72,1 meter. 
5. Luasan benteng bagian dalam tanpa ruang bastion adalah 3446 meter 

persegi.  
6. Bentuk Benteng Tabanio merupakan tipe benteng adab XVIII-XIX di daratan 

Eropa.  
7. Benteng Tabanio dikelilingi oleh parit dengan tembok keliling berbentuk segi 

empat dengan bastion pada titik pertemuan antardinding.  
8. Tebal dinding adalah 120 cm, dan tebal tembok bastion adalah 260 cm. 
9. Pintu masuk utama belum dapat ditemukan, tetapi dapat diasumsikan 

berada pada sisi dinding yang menghadap ke Sungai Tabanio. 

   Penutup Kesimpulan  
Bentuk benteng adalah bujur sangkar dengan bastion di keempat sudutnya. 

    Rekomendasi  
Penelitian lanjutan dengan menitikberatkan pada dua bagian benteng, yaitu 
bastion dan pintu gerbang. 

2003 Kalimantan 
Timur/Tarakan 

Arkeologi Sejarah 
Kota Tarakan/Balar 
Banjarmasi dan 
Dinas Pariwisata 
Kota 
Tarakan/Gunadi, 
Irfan Mahmud, Aldi 
Mulyadi, dll. 

Latar belakang 1. Sebelum tahun 1905, intensitas okupasi di Tarakan masih sangat rendah, 
dengan sisa pemukiman tua terdapat di Juata Laut, Peningki Lama, Gunung 
Daeng, dan Keramat Tarakan, yang menunjukkan sisa penguburan orang 
dari daerah Sulawesi Selatan. 

2. Setelah tahun1905, Tarakan mulai dieksploitasi sumber minyaknya oleh 
Kolonial Belanda dan mula ramai didatangi orang serta banyak dibangun 
gedung-gedung kantor dan fasilitas untuk pekerja minyak.  

3. Tarakan memiliki data arkeologi berupa benteng pertahanan, kawasan 
pengeboran minyak, pemukiman masa Kolonial, dan makam Belanda serta 
tinggalan dari masa Jepang dan Sekutu. 

4. Penelitian sejarah arkeologi perlu dilakukan untuk menemukan langkah dalm 
pengelolaan tinggalan arkeologi di masa mendatang. 

   Permasalahan tidak ada 

   Tujuan 1. mengetahui potensi tinggalan sejarah dan arkeologi di Tarakan 
2. mencari kawasan tinggalan sejarah yang potensial untuk dikembangkan 

sebagai objek wisata budaya dan sekaligus sebagai data baru yang dapat 
disumbangkan untuk melengkapi sejarah Tarakan 

   Sasaran Situs-situs yang berkaitan dengan okupasu atau pemukiman di Tarakan 

   Metode 1. Penelitian bersifat eksploratif 
2. Pengumpulan data dilakukan dengan survei dan ekskavasi arekologi serta 

wawancara. 



   Hasil Penelitian 1. Situs di Juata Laut terdiri atas bungker Belanda I, II, III, IV, makam tua, 
dan makam tua Gunung Daeng. 

2. Situs di Markoni Dalam terdiri atas makam Belanda, makam Jepang, makam 
Datuk Keramat Tarakan, makam tua di Peningki Lama, benteng Belanda di 
Bukit Peningki, dan rumah bundar. 

    Hasil ekskavasi 
Ekskavasi dilakukan di Peningki dan kawasan rumah bundar. 

TP 1 
(Peningki) 

Temuan permukaaan: besi penjepit, 
baut sambungan, fragmen keramik 
Erop, keramik stoneware Eropa, 
fragmen keramik Cina, dan umpak. 
Lot 1, masih teraduk dengan temuan 
batubata masa sekarang, juga ada 
potongan besi kawat berduri 
Lot 2, arang yang konsentrasinya 
menunjukkan adanya aktivitas 
pembakaran besar, potongan kayu dan 
pasak besi yang menunjukkan adanya 
bangunan pada masa lalu. 
Lot 3, tidak ada temuan. 
Lot 4, tidak ada temuan. 

TP 2 (rumah 
bundar) 

Lot 1, kerang, paku besi, kawat, 
pecahan keramik, piring modern 
Lot 2, bekas pembakaran sampah 
rumah tangga 
Lot 3, tidak ada temuan. 

 
 

    1. Identifikasi benda sejarah koleksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Tarakan (deskripsi lihat di LPA) 

2. Distribusi artefak menunjukkan adanya tiga zona pengembangan pemerintah 
Belanda, yaitu zona gasilitas pemerintah dan sosial, eksplorasi minyak, dan 
militer (pertahanan) yang ketiganya dihubungan oleh infrastruktur jalan.  

3. Pemanfaatan tinggalan sejarah berupa benda bergerak dapat dijadikan 
sebagai materi untuk display museum. 

4. Pemanfaatan tinggalan sejarah nonartefak yang berupa bangunan dapat 
digunakan sebagai kawasan cagar budaya yang perlu dijaga kelestariannya.  



   Penutup Kesimpulan 
1. Tinggalan di Tarakan didominasi oleh sisa aktivitas pada masa Kolonial 

Belanda, yang berkaitan dengan eksplorasi minyak, hunian, dan pertahanan.  
2. Sisa aktivitas tua sebelum masa Belanda belum banyak ditemukan. 

 
Rekomendasi 
1. perlu langkah-langkah pelestarian tinggalan sejarah Kota Tarakan. 
2. Perlunya menerbitkan satu peraturan daerah yang mengatur agar tidak 

terjadi perusakan dan perubahan bentuk maupun arsitektur bangunan yang 
dikategorikan sebagai tinggalan sejarah. 

3. Penataan kawasan dan pembangunan museum kota Tarakan. 
4. Penyusunan cetak biru pembangunan jangka panjang wisata colonial yang 

melibatkan sejumlah pakar. 
5. Implementasi pariwisata inti rakyat yang berbasis pada masyarakat. 
6. Penelitian arkeologi dan sejarah yang lebih intensif. 

2004 Kalimantan 
Timur/Kabupaten 
Berau 

Penelitian Pola 
Keruangan Tata 
Kota Teluk bayur 
Kota Kolonial di 
Kabupaten Berau, 
Kalimantan Timur ( 
Nugroho Nur 
Susanto, 
Gunadi,Bambang 
SWA, Hartatik, 
Sunarningsih, R. Aji 
satrio, Widya 
Sarsono) 

Latar Belakang 1. Kawasan Teluk Bayur di Kabupaten Berau merupakan slah satu bekas 
kawasan pertambangan batu bara milik pemerintah Hindia Belanda di 
wilayah Kalimantan Timur 

2. Penulis melihat bahwa keadaan kota Teluk Bayur kemungkinan telah 
memperlihatkan adanya sebuah sistem kota, baik administrasinya maupun 
organisasinya yang teampaknya telah terkoordinasi dengan baik 

3. Menurut sumber pustaka, apa yang telah dibangun oleh pemerintah colonial 
Belanda di Teluk Bayur dapat disejajarkan dengan kota-kota besar lain pusat 
pertambangan pada saat itu, yaitu Tarakan dan Kota Sanga-sanga (Linblad: 
1995:157) 

   Permasalahan  Permasalahan tidak dapat dirumuskan 

   Tujuan Mengetahui keruangan tata kota Teluk Bayur, fasiltas yang telah dibangun, 
komunitas penghuni yang diikuti dengan menginvetarisasi dan mendokumentasi 
secara terarah terhadap potensi arkeologi baik arsitektural maupun penataan 
kota masa colonial di kawasan Teluk Bayur Kabupaten Berau 

   Sasaran 1. Menginventarisasi peninggalan arsitektural  bercorak colonial yang 
menggambarkan  lingkup keruangan tata kota 

2. Mendokumentasikan objek situs dan kawasan yang bercorak arsitektur 
maupun lanskap masa colonial 



3. Memberikan masukan kepada pihak provinsinmaupun kepada wilayah 
kabupaten yang nantinya digunakan dalam hal merencanakan tata kota 

4. Memperkaya teori, khususnya tentang kemunculan dan runtuhnya sebuah 
kota terkait aktivitas dalam sejarah masa lampau 

   Metode Penelitian Eksplorasi dan survey langsung dilapangan dilengkapi dengan wawancara 

   Hasil Penelitian Peninggalan sarana dan prasarana kota 
1. Prasarana 

a. Jaringan jalan : jalan dirintis dari masa ketika perusahaan SMP mulai 
beroperasi 

b. Jalaur kereta api : digunakan untuk mengangkut barang dan para 
pekerja tambang. Kereta api yang dioperasikan ada dua jenis yaitu 
Scher untuk penumpang dan KR untuk barang.  
Teowongan kerata api : berfungsi memotong perjalanan untuk lebih 
efesien.  Walaupun ada kesulitan yang harus diatasi dengan keadaan 
kontur yang berbukit-bukit. Terletak pada posisi 02º09’07,8” LU dan 
117º 25’33,1” LS 

c. Prasarana air bersih : terdapat 2 penempung air yang berfungsi sebagai 
tempat penampungan sekaligus dikelola sebagai penjernih air 

d. Pembangkit listrik (Central) : pembangkit ini dijalankan dengan teknologi 
tenaga uap sedangkan untuk memanaskan ketel uapnya menggunakan 
bahan bakar batubara 

e. Pelabuhan : terdapat 2 pelabuhan yaitu pelabuhan untuk kapal-kapal 
batubara dan pelabuhan untuk penumpang dan komoditas 

2. Sarana 
a. Kantor Stengkolen Maascapaich Prapatan (SMP) : bangunan ini bercorak 

arsitektur colonial yaitu dapat dikenali dari bentuk kolom-kolom/tiang 
yang berada di teras depan atau serambi 

b. Gedung serbaguna/kamarbola :setelah tahun 1956 bangunan ini tidak 
digunkan lagi oleh perusahaan SMP, karena perusahaan tidak beroperasi 
lagi 

c. Gedung film 
d. Gelanggang dan Kolam renag (Swimbath) 
e. Tempat judi 
f. Tempat ibadah/mesjid 
g. Pasar 
h. Sekolahan 
i. Tempat pemakaman Belanda : terdapat 13 buah makam orang Belanda 



dan 1 makam orang Cina yang relative baru 
j. Perumahan /pemukiman : pihak perusahaan mengusahakan tempat 

tinggal untuk pekerja yang terbagii atas 3 kategori yaitu barak atau 
bangsal penampungan, Rumah Koplak (rumah sederhana) dan 
perumahan untuk pegawai pembesar Belanda 

k. Rumah sakit 
3. Pendukung Kota 

a. Pertanian 
b. Peternakan sapi 
c. Kantor polisi 
d. Gudang rahasia 

   Kesimpulan 1. Model Kota Teluk Bayur ini mengingatkan kita pada kota-kota daerah 
tambang abad XVII dan XVIII diaawal  revolusi industry di Eropa khususnya 
Inggris dan Perancis 

2. Pemilihan daerah atau lokasi kota menjadi pertimbangan tersendiri, hal ini 
menyangkut banyak hal diantaranya kenyamanan, efesiensi dan factor 
keamanan 

3. Prasarana dan sarana kota dibangun dan dilengkapi yang mempertimbangan 
factor social dan factor budaya baik secara alami ataupun dalam kategori 
rekayasa social 

4. Model kota “Monokultur” seperti halnya Teluk Bayur yang di titik tolak kota 
dari sisi pertambangan sudah tidak dapat dipertahankan di era saat ini  

   Rekomendasi 1. Perlu perlindungan atau renovasi terhadap peninggalan warisan budaya masa 
lalu  

2. Tindakan revitalisasi atau penggunaan  kembali pada gedung-gedung bekas 
peninggalan masa lalu 

3. Diperlukan seperangkat hokum di daerah untuk melindungi sumber daya 
warisan budaya daerah 

2004 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Banjar/ Martapura 

Laporan Peninjauan  
Penemuan Meriam 
di Martapura ( 
Nugroho Nur 
Susanto dan Wasita) 

Latar Belakang Adanya laporan dari Bapak Sukadi anggota KODIM 1006 Banjar tentang 
penemuan meriam kuno di Komplek Pasar Thaibah Martapura. 

   Hasil Peninjauan 1. Letak Temuan : terletak pada sisi pasar bagian selatn atau sebeleah timur 
laut Masjid Al Karomah yang berjarak sekitar 100 meter. Lokasi penemuan 
meriam berada sekitar 20 m dari sungai/sudetan yang masing-masing 
ujungnya berhubungan dengan Sungai Martapura 



2. Kondisi Temuan : posisi meriam ketika ditemukan dalam keadaan 
berdiri,moncong menghadap ke atas. Moncong meriam bagian yang 
berdiameter 35 cm. Bahan pembuatan meriam diperkirakan dari besi dengan 
pola hias sederhana.  

   Rekomendasi Penyimpanan dan pemeliharaan meriam di waktu mendatang lebih baik 
diserahkan kepada Museum Lambung Mangkurat 

2005 Kalimantan 
Timur/Kabupaten 
Kutai 
Kertanegara/Sanga 
Sanga 

Penelitian Aspek 
Keruangan Pola 
Tatakota Kolonial 
Sanga Sanga di 
Kabupaten Kutai 
Kertanegara, 
Propinsi Kalimantan 
Timur/Balar 
Banjarmasin/Nugroh
o Nur Susanto 

Latar belakang 1. Sanga Sanga merupakan salah satu daerah bekas aktivitas pemerintah 
Belanda yang menjadi lokasi eksplorasi minyak, bersama dengan Kota 
Tarakan dan Teluk Bayur. 

2. Sanga Sanga memiliki sejumlah bangunan dari masa Kolonial Belanda 
bagian dari fasilitas kota penambangan minyak.  

   Permasalahan tidak ada perumusannya 

   Tujuan penelitian mengetahui pola keruangan tatakota Sanga Sanga dengan menginventarisasi dan 
mendokumentasikan potensi arkeologinya 

   Sasaran 1. inventarisasi peninggalan masa lalu 
2. dokumentasi objek 
3. memberikan masukan kepada pihak pemerintah kabupaten untuk 

melestarikannya. 

   Kerangka pikir tidak jelas 

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

   Hasil Penelitian Periodesasi pengelolaan minyak Sanga Sanga 
1. Periode Nederlandsch Indische Industrie en Handel Maatschappij 1897-1905, 

atau periode awal eksplorasi minyak. Teknologi yang digunakan masih 
sederhana, salah satunya adalah angguk dengan roda kayu ulin yang saat 
ini berada di Kelurahan Sarijaya. 

2. Periode Batavia Petroleum Maatschappij 1905-1942, yang ditandai dengan 
pembangunan fasilitas umum dan penataan sosial masyarakat. 
Perkembangan kota dengan pembangunan bangsal pekerja Loise di sarijaya 
dan bangsal kapal di Sanga Sanga Muara, dengan fasilitas perumahan, 
sekolah, dan MCK. 



3. Periode Jepang (1942-1945), pembangunan fasilitas pengeboran dan 
penambahan sumur baru. 

4. Periode BPM/Shell atau Pertamina 1945-1972, eksploitasi dan 
pengembangan semakin maju. 

5. Periode TIPCO-Tesoro 1972-1992. 
6. Periode PTEN-MEDCO 1992-2008 

    Peninggalan kota dan pemukiman kota 
1. Prasarana kota terdiri atas pelabuhan/jembatan (ada 10 yang sudah didata), 

kompleks pemukiman pekerja (10 kompleks), water leddeng untuk air 
bersih, pembangkit listrik/Elektra, rumah sakit, dan pasar. 

2. Sarana pendukung kota, terdiri atas sarana ibadah (masjid dan kelenteng), 
makam, sekolahan, kantor pos, rumah penjara, tempat olah raga, tempat 
hiburan, unsur keamanan/bangsal tentara jepang. 

3. Lokasi Aktivitas tambang, terdiri atas sumur minyak, perkantoran, 
pengumpul minyak sementara, pemanas minyak, pengumpul minyak utama, 
bengkel, dan sarana radio  

    Karakterisitik Sanga Sanga sebagai kota, salah satunya adalah: 
1. criteria jumlah penduduk, berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan 

bahwa pekerja BPM tahun 1947 adalah 34.000 orang, tentunya menjadi 
lebih banyak bila ditambah dengan penduduk di luar pekerja. Selain itu, 
penduduknya heterogen da dapat diklasifikasikan secara hirarkis.  

2. bersifat permanen, dengan bangunan tempat tinggal dan sarana 
pendukungnya. 

3. ada struktur jalan dan tata kota 
4. lokasi pemukiman dan pekerjaan 
5. memiliki fasilitas pendukung seperti pasar, pusat administrasi, kegiatan 

politik, pusat militer, dan pusat cendikia. 
6. pusat eknonomi 

   Penutup Kesimpulan 
Sanga Sanga merupakan kota dengan pola tertentu yang beda dari yang lain, 
salah satunya adalah menempatkan sungai sebagai sarana lalu lintas, memiliki 
tenaga kerja sebanyak 34.000 orang. 
 
Rekomendasi 
Setiap tindakan revitalisasi bangunan di Sanga Sanga hendaknya tetap menjaga 
kelestarian bangunan asli. 

2006 Kalimantan Laporan Hasil Survei Latar Belakang 1. Wacana untuk memindahkan bangkai kapal Onrust ke Banjarmasin. 



Tengah/Kapal Onrust Kapal Onrust di Hulu 
Sungai Barito, 
Muara Teweh, 
Kalimantan 
Tengah/Balar 
Banjarmasin dan 
Dinas Pariwisata 
Seni Budaya, 
Informasi, dan 
Komunikasi Pemkab 
Barito Utara 

2. Penelitian bertujuan untuk mencoba meluruskan wacana pemindahan 
tersebut dengan memberikan penjelasan kepada dinas setempat bahwa 
pemindahan tidak perlu dilakukan. 

3. Onrust tenggelam karena partisipasi dan kontribusi rakyat Muaea Teweh di 
bawah pimpinan Tumenggung Surapati yang keturunan Dayak. 

4. Onrust merupakan bukti adanya kerjasama antara rakyat Banjar dan Dayak 
dalam perjuangan melawan Belanda. 

   Permasalahan - 

   Tujuan mencari kedudukan dan lokasi secara pasti serta koordinat dari bangkai kapal 
Onrust yang tenggelam pada akhir abad XIX di Sungai Barito. 

   Hasil 1. Lokasi berhasil ditentukian berdasarkan hasil pencucukan dengan bambu 
berdasarkan informasi dari warga setempat mengenai keberadaan Onrust. 

2. Bangkai kapal hanya kelihatan 10 cm di dalam air, sisanya terbenam dalam 
lumpur dan pasir, dengan kayu-kayu utuh dalam jumlah cukup banyak di 
sekitarnya. 

3. Posisi astronomis lokasi kapal adalah S 00°56’57,4” dan E 114°52’32.7” 
4. Kondisi kapal masih relatif baik, meskipun banyak mengalami porositas. 

   Penutup Kesimpulan 
Keberadaan Onrust sebagai bagian dari Perang Banjar melawan Belanda yang 
ditenggelamkan oleh Pasukan Temenggung Surapati, meskipun begitu tidak perlu 
sampai dipindahkan ke Banjarmasin. Keberadaan Onrust di lokasi sekarang justru 
mennjadi symbol kerjasama antara masyarakat Dayak dan Banjar dalam 
perjuangan bersama mengalahkan penjajah Belanda. 
 
Rekomendasi 
1. Onrust sebagai monument untuk memberikan informasi tentang nilai-nilai 

perjuangan dan persatuan. 
2. Kapal Onrust sebagai salah satu ODTW sejarah budaya. 

2006 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Banjar/Oranje 
Nassau 

Ekskavasi Situs 
Benteng Oranje 
Nassau Kecamatan 
Pengaron, 
Kabupaten Banjar, 

Latar belakang 1. Oranje Nassau merupakan pertambangan batubara yang pertama kali 
dibuka oleh Belanda pada tahun 1849 atau pada masa pemerintahan Sultan 
Adam (1825-1857). 

2. Di lokasi tersebut juga didirikan benteng Oranje Nassau yang berada di 
lereng bukit sebelah selatan Sungai Riam Kiwa. 



Kalimantan 
Selatan/Balar 
Banjarmasin/Bamba
ng Sugiyanto 

   Permasalahan bagaimana kedudukan dan peran benteng Oranje Nassau dalam bingkai sejarah 
kerajaan dan perlawanan masyarakat Banjar terhadap Belanda? 

   Tujuan mencari tinggalan budaya koloniak dan merekonstruksi bentuk arsitektur Oranje 
Nassau 

   Sasaran 1. jangka pendek adalah mengetahui denah, ukuran, dan bahan konstruksi 
benteng serta sistem pertahanan yang ada 

2. jangka menengah adalah mengetahui peran dan fungsi benteng sebagai 
bangunan colonial pada masa lalu. 

   Kerangka Pikir Benteng Oranje Nassau merupakan bangunan untuk keperluan administrasi 
pertambangan dan benteng pertahanan. 

   Metode  Penelitian bersifat deskriptif dengan penalaran induktif. 
Pengumpulan data dilakukan dengan survei dan ekskavasi arkeologi dengan 
membuka lubang uji pada lokasi-lokasi yang diasumsikan mengandung data.  

   Hasil Informasi warga mengenai keberadaan data arkeologi di Pengaron yang berupa 
kompleks bangunan Belanda di sekitar pasar saat ini, sumur yang saat ini sudah 
diurug, bekas benteng di lokasi Kepolisian Sektor Pengaron, tangga batu di depan 
Polsek yang menuju ke Sungai Riam Kiwa, dan bangkai kapal yang berada di 
badan sungai di belakang rumah dinas camat saat ini. 

    Hasil ekskavasi 

A.1 tidak ada temuan 

C.3
’ 

fragmen botol kaca, karet gelang, fragmen bata, 
fragmen genteng, alat besi, dan keramik baru 

c.4
’ 

struktur bata kuno,  

a.3
’ 

fragmen genteng, besi,, fragmen bata kuno,  

e.5
’ 

tidak ada deskripsinya 

 
 

   Penutup Kesimpulan 
1. Pernah ada struktur bangunan bata di lokasi sekitar kantor Polsek Pengaron 



saat ini. 
2. Data arkeologi di Pengaron berkaitan dengan aktivitas penambangan 

batubara oleh Belanda, yang terdiri atas bangunan bekas tambang Oranje 
Nassau, bangunan untuk administrasi dan perkantoran, bangunan 
pertahanan 

    Rekomendasi 
Penelitian lanjutan di wilayah Pengaron 

2007 Kalimantan Timur/ 
Kabupaten Tarakan 

Penelitian Aspek 
Keruangan Pola 
Tata Kota Colonial di 
Tarakan Kabupaten 
Tarakan Provinsi 
Kalimantan Timur ( 
Nugroho Nur 
Susanto, Vida PRK, 
Hartatik, Bambang 
SWA, Bambang S, 
Muhammad Zaini) 

Latar Belakang 1. Ditemukannya bahan tambang minyak bumi 
2. Hasil survey Gunadi menunjukkan bahwa Tarakan memiliki sejarah colonial 

yang cukup penting di kawasan Kalimantan Timur 
3. Tarakan memiliki situs penting antara lain Bungker perlindungan Belanda di 

Juata Laut, Makam Tua Juata Laut, Makam Belanda  di Markoni Dalam, 
Benteng Belanda di Peningki Lama dan di Desa Pemburungan maupun sisa-
sisa Rumah Bundar peninggalan Belanda. 

4. sisa –sisa aktivitas  pertambangan dan  sarana dan prasarana kota pada masa 
Kolonial Belanda yang terkait dengan masa awal pertambangan belum terdata 
dengan lengkap 

   Permasalahan 1. Apa saja peninggalan monumental terkait dengan masa kolonialisme dan 
aktivitas pertambangan di Kota Tarakan? 

2. Bagaimana kaitannya dengan kekuasaan imperialis? 

   Tujuan Mengetahui tata ruang kota yang diikuti dengan menginventarisasi dan 
mendokumentasi secara terarah dan terencana tentang potensi arkeologi 
arsitektural masa kolonial di kawasan Tarakan, Kabupaten Tarakan 

   Sasaran  1. Menginventarisasi peninggalan arsitektur bercorak colonial yang 
menggambarkan ruang tata kotanya 

2. Mendokumentasikan objek, situs dan kawasan yang bercorak arsitektur 
colonial 

3. Memberikan masukan kepada pihak pemda yang nantinya digunakan dalam 
hal merencanakan tata kota serta menghimpun data sejarah kota Tarakan 

   Metode Penelitian Eksplorasi survey di lapangan  dan dilengkapi pula metode wawancara. 

   Hasil Penelitian A. Kecamatan Tarakan Utara 
Kampung Juwata Laut, Kelurahan Juwata Laut 
Peninggalan  pertahanan Belanda dalam menghadapi Jepang dari masa 
colonial yaitu 
a. Meriam : meriam terpendam dan meriam di komplek Chipdeko 
b. Menara Pengintai (stelling) : menara pengintai 1, menara pengintai 2, 



menara pengintai 3 dan menara pengintai untuk penempatan meriam 
c. Gudang Amunisi 
d. Gardu Listrik 
e. Bunker yang terletak di RT 4 
f. Bunker di belakang bekas Loji Belanda 
g. Bunker di Tepi Jalan P. Iskandar (RT 4) 
h. Komplek Makam di tepi pantai (RT 3) 
i. Stelling di Belakang Gereja 

B. Kecamatan Tarakan Barat 
Tinggalan terkait prasarana pertahanan 
a. Pillbox (menara pengintai) 
b. Pillbox terbalik di halaman belakang bandara 
c. Kelompok stelling kamuflase di sebelah utara runway 

C. Kecamatan Tarakan Timur 
1. Kampung Peningki Lama, Kelurahan Mamburungan 

Peninggalan berupa 
a. Meriam 
b. Bekas troly ( kereta logistik perang) 
c. Stelling 
d. Bunker/gudang logistic 
e. Bunker pengintai /ruang komando 

2. Kampung Karungan, Kelurahan Mamburung 
Peninggalan objek pertahanan 
a. Meriam Artileli panatai 
b. Bunker perlindungan 
c. Rumah pengintai/ ruang komando 
d. Gardu listrik 
e. Pos penjagaan/ bunker 

3. Peninggalan di Tanjung Pasir 
Peninggalan berupa 
a. Bangunan beton 
b. Umpak-umpak bangunan barak 
c. Pembangkit listrik 
d. Tempat lampu suar 
e. Menara pengintai 

4. Peninggalan di Tanjung Batu 
Peninggalan berupa 2 objek sisa bangunan yang tidak diketahui fungsi 



dan manfaat sarana ini 
5. Kecamatan Tarakan Timur 

Peninggalan berupa pantai amal tempat pendaratan pasukan Jepang dan 
Pillbox Pantai 

D. Kecamatan Tarakan Tengah 
Peninggalan berupa : Stelling di Selumit Darat, Stelling di Gang Waru, Bunker 
di Panglima Batur 
1. Kelurahan Pamusian, kampung Pamusian 

a. Lempeng marmer bekas kuburan Belanda 
b. Wash tank 
c. Menara – menara pengeboran 
d. Alat pendeteksi tekanan gas 
e. Komplek Makam Belanda 
f. Teropong pengamat 
g. Steeling 
h. Bekas Rumah Sakit BPM di RT 13 
i. Wisma Patra 
j. Gudang-gudang logistic perbengkelan 
k. Makam Cina/Bong Cina 
l. Pelabuhan-pelabuhan, antara lain : Pelabuhan Bom Panjang dan 

Pelabuhan Tenguyun 
Peninggalan di Kampung Baru 
a. Tangsi/loji bundar 
b. Bekas Penjara Belanda 
c. Tempekhong/Kelenteng 
d. Gedung Bioskop 
e. Gereja Katolik “Santa Maria Imaculata” 
f. Kantor Pos 

2. Kelurahan Kampung Satu  
a. Loghgraf 
b. Perusahaan Listrik 
c. Water Treatment Plant (tempat penjernih air) 
d. Menara Radio 
e. Kawasan Perumahan Pegawai Rendanh BPM 
Peninggalan Mengenang Invasi Jepang dan Pembebasan Australia 
a. Makam Tentara Jepang 
b. Monumen Makam Tentara Australia 



   Kesimpulan 1. Keruangan tatakota masa colonial di Tarakan, Kalimantan Timur sangat 
dipengaruhi oleh aktivitas eksploitasi pertambangan minyak bumi 

2. Pembangunan fasilitas aspek pertahanan dan keamanandi Tarakan 
menempati urutan pertama dari segi jumlah dan lokasinya menyebar hingga 
ke pelosok 

   Rekomendasi Perlu adanya pelestarian monumental untuk memberi pelajaran berharga 
dikemudian hari untuk generasi mendatang 

2009 Kalimantan Tengah/ 
Kabupaten Barito 
Utara dan Murung 
Raya 

Penelitian 
Peninggalan Masa 
Kolonial di 
Kabupaten Barito 
Utara dan 
Kabupaten Murung 
Raya Provinsi 
Kalimantan Tengah 
(Nugroho Nur 
Susanto, Ulce 
Oktrivia,Imam 
Hindarto, Eko 
Herwanto, Wahyu 
Permadi) 

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

   Permasalahan  

   Tujuan Mengetahui potensi peninggalan masa lalu khusunya masa colonial di wilayah, 
Kabupaten Barito Utara dan Murung Raya 

   Sasaran  - Menginventarisasi peninggalan masa colonial berupa peninggalan 
monumental, baik makam, bangunan, benteng pertahanan dan sisa-sisa 
aktivitas lain di di sekitar Muara Teweh dan Puruk Cahu serta hunian penting 
di sepanjang Sungai Barito antara kedua kota. Apabila memungkinkan akan 
dilakukan ploting situs dan penggambaran objek 

- Mendokumentasi objek atay monument dalam satu kawasan yang sejaman 
pada masa colonial 

- Memberikan masukan krpda pihak Pemda yang nantinya digunakan dalam hal 
merencanakan tat kota menghimpun data sejarah Kota Muara Teweh dan 
Puruk Cahu 

   Kerangka Pikir  

   Metode Penelitian Survei dan wawancara 



   Hasil Penelitian A. Peninggalan Masa Imperialisme di Kabupaten Barito Utara 
Kabupaten Barito Utara merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan 
Tengah yang berada di pedalaman Pulau Kalimantan. Berada di daerah 
khatulistiwa pada posisi bujur timur 113º20’00”- 115º55’00” dan 0º49’ 30” LU 
-1º27’00” LS 
Permukiman kuna 
1. Montalat   

Terletak di Desa Montalat II, Kecamatan Montalat, Kabuupaten Barito 
Utara, Kalimantan Tengah.   Bukti arkeologis berdasarkan hasil wawancara 
di desa ini ada benteng yang didirikan Belanda,  makam tokoh pejuang 
Dayak dan Orang Bakumpai, keramik di sekitar bekas rumah panjang dan 
sebuahinskripsi dari kain                                                                                                    

2. Peradaban Pinggir Sungai Barito 
3. Desa Tambau 

Tinggalan berupa Betang Tambau yang sudah ada sejak tahun 1800-an 
atau semasa penjajahan Belanda. Komunitas yang mendiami  betang 
Dayak Dusun adapun Panglima yang terkenal Pangkalima Kudung 

4. Desa Keramuan 
Tinggalan berupa bangunan Betang yang masih di huni, stempel/cap kuno 
yang menggunakan huruf arab Jawi/pegon 

B. Situs Penting sekitar Muara Teweh 
Peninggalan berupa  
1. Komplek Makam Muhammad Said 
2. Makam di Muara Untu 
3. Makam Tumenggung Mangkusari 
4. Makam Belanda 
5. Bekas Kantor Belanda 
6. Bangunan Sd Melayu 1 
7. Gedung Bekas Telkom 
8. Polres Barito Utara 
9. Mesjid Jami Muara Teweh 

C. Peninggalan Masa Imperialisme di Kabupaten Murung Raya 
Peninggalan arkeologi penting antara lain  
1. Bangunan Kompleks Kompi Senapan C 
2. Makam Belanda 
3. Makam Pahlawan Mat Seman 
4. Bangunan-bangunan lain 



5. Permukiman tua di sepanjang Barito 
6. Tumbang Bahan 
7. Makunjung 
(selengkapnya dapat di lihat pada LPA) 

   Kesimpulan 1. Peninggalan masa colonial di Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung 
Raya di pengaruhi oleh keberadaan Sungai Barito, distribusi kekayaan alam 
dan usaha Belanda dalam memadamkan perlawanan rakyat yang dipimpin 
oleh Pangeran Antasari 

2. Misi Belanda dalam menguasai daerah ini ditandai dengan pembangunan 
satuan-satuan militer dan kompleks pertahanan di kantong-kantong 
pemukiman rakyat sepanjang Sungai Barito sedangkan masyarakat tradisonal 
mengantisipasinya dengan perlawanan-perlawanan 

3. Di Muara Teweh dan Puruk Cahu telah dibangun berbagai fasilitas militer 
yang berkaitan dengan menjaga hegemoni kekuasaan colonial dan 
mendirikan berbagai sarana penting kota yang lain 

4. Situs-situs yang berhubungan dengan awal komunitas di Muara Teweh  dan 
Puruk Cahu sendiri diperkirakan telah berkembang sebelum masa colonial 
Belanda. 

   Rekomendasi 1. Perlu adanya pelestarian  bangunan-bangunan bersejarah  
2. Pemerintah daerah perlu menentukan langkah untuk menentukan bangunan-

bangunan apa saja untuk di tetapkan sebagai Benda Cagar Budaya atau 
menetapkan zonasi tempat bersejarah 

2010 Kalimantan 
Timur/Kabupaten 
Kutai Barat 

Penelitian Arkeologi 
Masa Kolonial di 
Kabupaten Kutai 
Barat, Provinsi 
Kalimantan 
Timur/Balar 
Banjarmasin/Nugroh
o Nur Susanto 

Latar belakang  Hasil kegiatan inventarisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kutai Barat 
dengan Museum Negeri Mulawarman di Kutai Barat yang mencatat sejumlah 
lokasi dengan tinggalan arkeologi. 
(deskripsi pada masing-masing subjudul pada bagian pendahuluan ini alur 
pikirnya tidak runtut) 

   Permasalahan tidak disebutkan 

   Tujuan mengetahui potensi peninggalan masa lalu 

   Sasaran 1. menginventarisasi peninggalan situs kuno dan bangunan penunjang aktivitas 
adat lama di Kutai Barat 

2. mendokumentasikan objek dan monument dalam suatu kawasan yang 
meliputi Kecamatan Melak dan Sendawar, khususnya masa Kolonial 

3. memberikan masukan kepada pihak Pemda yang nantinya digunakan dalam 



hal merencanakan tata kota serta menghimpun data sejarah Kabupaten 
Kutai Barat. 

   Kerangka Pikir pokok-pokok pikiran dalam paragraph yang ditulis tidak dapat ditangkap  

   Metode  1. Penelitian bersifat eksplorasi, deskriptif dengan penalaran induktif 
2. Pengumpulan data dilakukan dengan survei dan wawancara 

   Hasil 1. Deskripsi dari hasil inventarisasi dan dokumentasi tinggalan arkeologi di 
Kutai Barat dapat dilihat pada LPA. 

2. Melak dibangun sebagai pangkalan militer khususnya angkatan udara 
sebagai antisipasi masuknya Jepang ke Kalimantan bagian timur. 

3. Selain lapangan udara, fasilitas pertahanan lain juga dibangun, seperti 
pillbox, gudang logistic, gudang peluru. 

4. Selain itu, dibangun juga fasilitas pendukung lainnya seperti rumah sakit, 
gardu listrik, tempat penampungan air, kamar mandi. 

5. Melak-Sendawar mulai dikuasai Belanda sejak 1936 sampai 1942 ketika 
Jepang mulai menginvasi kekuasaan Belanda. 

   Penutup Kesimpulan 
Melak Se ndawar dibangun sebagai ambisi belanda untuk membuat sistem 
pertahanan udara yang kuat guna mengontrol dan mempertahankan kekuasaan 
di Kalimantan Timur. 
 
Rekomendasi 
1. Pelestarian tinggalan arkeologi 
2. Sosialiasi perlindungan BCB 

2010 Kalimantan 
Selatan/Pleihari 

Penelitian 
Perkembangan Kota 
Pleihari dan Wilayah 
di Sekitarnya di 
Kabupaten Tanah 
Laut Propinsi 
Kalimantan 
Selatan/Balar 
Banjarmasin/Tim 
Peneliti 

Latar belakang 1. Perkembangan sosial kemasyarakatan dalam rentang waktu yang panjang 
dan tataran yang kompleks telah menciptakan corak kehidupan yang khas, 
yaitu adanya strata yang bernama urban datau perkotaan. 

2. Salah satu faktor penentu perkembangan kehidupan urban adalah pertanian, 
karena sejak mengenal pola subsistensi baru tersebut kehidupan manusia 
mengalami revolusi, yang kemudian memicu revolusi urban.  

3. Perkotaan di Indonesia sebagai wujud puncak peradaban memiliki 
perjalanan panjang yang dapat dianggap sebagai sebuat metamorphosis 
atau evolusi.  

4. Kehidupan urban di Indonesia mulai menampakkan sifatnya pada masa 
protohistori dan berkembang terus pada masa klasik, dan memasuki era 
baru pada saat kekuasaan Kolonial barat masuk.  

5. Beberapa kota di Kalimantan yang berkembang pada era tersebut antara 
lain adalah Banjarmasin, Martapura, dan Pleihari.  



   Permasalahan 1. Bagaimana bentuk bangunan Kota Pleihari dan wilayah sekitarnya? 
2. Bagaimana bentuk tata ruang Kota Pleihari dan hubungannya denga wilayah 

sekitarnya? 

   Tujuan mengetahui perkembangan tata ruang kota dan bangunan di Kota Pleihari pada 
masa Kolonial hingga masa peralihan.  

   Sasaran 1. bentuk-bentuk bangunan di Kota Pleihari dan sekitarnya 
2. bentuk tata ruang Kota Pleihari dan hubungannya dengan wilayah sekitarnya 

   Metode  1. pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, obsevasi lapangan, dan 
wawancara 

2. pengolahan data dilakukan dengan analisis persebaran situs dan distribusi 
temuan, serta analisis kontekstual dan komparatif 

3. sintesis dan penyajian data sebagai tahapan pemaparan hasil penelitian 

   Hasil Pleihari sebagai kota diindikasikan oleh berbagai tinggalan material seperti 
bangunan controleur Belanda, kantor wedana, balai pengobatan/rumah sakit 
Belanda, pelabuhan, pasar, kantor polisi, penjara, dan bangunan masjid kuno. 
Data arkeologi dapat dilihat pada tabel berikut. 

Kec. Pleihari 1. kompleks bangunan pertokoan yang 
memiliki ciri arsitektur kuno 

2. bangunan rumah penduduk, 
berbentuk rumah panggung dengan 
arsitektur kuno 

3. kompleks makam muslim dan 
makam Tionghoa 

4. bekas areal pertambangan emas di 
Angsau 

Kec. Takisung 1. dua buah besi silinder dengan 
tulisan Barford & Perkins 
Peterborough Oil 1763, yang berada 
di areal taman wisata Pantai 
Takisung, yang diasumsikan sebagai 
bagian dari mesin pengeras jalan 

2. di Desa Tabanio terdapat Benteng 
Tabanio dan makam kuno 

Kec. Bati Bati makam kuno dengan tokoh yang 
diidentifikasi sebagai Pangeran Boelan 
Martakasoema yang merupakan bekas 



Kepala Distrik Maluka dan Bati Bati 
pada masa Kolonial Belanda 

 
 

    1. Seni bangunan di Kota Pleihari mempunyai karakteristik banguna tradisional 
berupa rumah panggung dengan denah persegi panjang dan variasi 
penambahan ruang di samping kiri/kanan. 

2. Makam Cina yang ditemukan di Pleihari memiliki dua jenis tipologi, yaitu 
patok nisan dan makam beton. 

3. Pola jaringan jalan di Pleihari mempunyai struktur dasar grid, yang masing-
masing diisi oleh berbagai bangunan fisik dengan titik tengah grid sebagai 
pusat pemerintahan. 

4. Pengisian grid tersebut menunjukkan adanya pembagian ruang kota, di 
mana pusat pemerintahan berada di tengah dan bangunan umum berada di 
sekitarnya.  

5. Perumahan penduduk dikelompokkan dalam kantong-kantong pemukiman 
khusus, seperti pemukiman Cina di Parit-Angsau. 

   Penutup Kesimpulan 
1. Bentuk bangunan di Pleihari terdiri atas bekas kantor perwakilan Belanda, 

kantor wedana, pasar lama, rumah pengobatan, penjara, pelabuhan, kantor 
polisi, dan sekolah 

2. Pleihari memiliki tata ruang yang berpola grid  

    Rekomendasi 
1. Penelitian yang lebih intensif mengenai potensi arkeologi yang ada 
2. Sosialisasi mengenai potensi arkeologi bagi masyarakat setempat agar turut 

memiliki dan ikut menjaga kelestariannya. 
3. Konservasi kawasan inti Kota Pleihari dengan bebagai tinggalannya. 

2012 Kalimantan 
Timur/Kabupaten 
Bulungan 

Eksplorasi 
Peninggalan 
Arkeologi di 
Kabupaten Bulungan 
Provinsi Kalimantan 
Timur (Nugroho Nur 
Susanto, Bambang 
SWA, Nia MEF, Yuka 
NC, Edi Gunawan) 

Latar Belakang Informasi sejarah awal masa Kesultanan Bulungan belum didukung bukti 
arkeologi, sejarah local yang diyakini masyarakat didasarkan atas legenda atau 
folklore. Penelitian ini diantaranya ingin mengungkapkan misteri sejarah melalui 
peninggalan arkeologi 

   Permasalahan 1. Dimana saja telah ada pusat-pusat peradaban disepanjang Sungai Kayan? 



2. Peninggalan apa dan bagaimana persebaran potensi peninggalan arkeologi di 
Kabupaten Bulungan? 

   Tujuan Mengetahui potensi peninggalan arkeologi dari masa lalu hingga sejarah 
Bulungan yang diikuti dengan kegiatan menginventarisasi dan mendokumentasi 
secara terarah dan terencana tentang sisa-sisa peninggalan lepas ataupun  
bersifat monumental di Bulungan 

   Sasaran 1. Menginventarisasi dan mendokumentasi peninggalan arkeologi di wilayah 
Bulungan. 

2. Memberikan masukan kepada pihak Pemda, maupun masyarakat tentang 
peninggalan arkeologi dan data sejarah Bulungan yang nantinya digunakan 
dalam hal merencanakan pemanfaatan lahan, merancang tata kota serta 
menghimpun data bangunan sejarah kota 

   Kerangka Pikir  

   Metode Penelitian Pengumpulan data :Survey eksplorasi., wawancara dan sumber pustaka 
Penalaran bersifat induktif dengan tipe deskriptif 

   Hasil Penelitian Situs-situs  yang ditemukan 
1. Situs Lahaibara 

Terletak di Desa Long Pelban, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan dan 
berada pada posisi 02º48’23.4” LU dan 116º39’ 56.2” BT. Temuan berupa 
dua buah batu tegak dan juga  dua buah patung batu 

2. Situs Salung Kulai di Long Gilok 
Berada pada komplek pemakaman masyarakat Dayak Mangkulit yang masih 
bagian dari di Desa Long Pelban, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan dan 
berada pada posisi  02º48’31.7” LU dan 116º39’ 52.8” BT.  Salung merupakan 
bentuk tempat penguburan tradisi Dayak Mangkulit yang berupa sebuah 
bangunan dari kayu yang didalamnya tersimpan lungun-lungun atau peti 
mati. Beberapa benda  bekal kubur seperti gong, piring dan peralatan logam 

3. Situs Salung Ipau di Long Lejuh 
Terletak di Kecamatan Peso beada pada posisi  02º49’16.3” LU dan 116º40’ 
56.8” BT.  dalam salung ini terdapat ± 50 buah lungun 

4. Situs Gua Pejangan di Desa Mara 1 
Terletak di Desa Mara 1 Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten 
Bulungan dan berada pada posisi  02º44’59.3” LU dan 117º12’ 53.8” BT. Gua 
ini digunak sebagai gua penguburan yaitu untuk meletakkan lungun-lungun 
Lokasi yang digunakan untuk meletakkan lungun 
a. Ruang 1 : relung di dekat pintu masuk gua terdapat 1 buah lungun yang 

saat ini hanya sisa-sisanya saja berupa fragmen kayu, fragmen piring 



kaleng dan fragmen gelas dan dayung dari kayu 
b. Ruang 2 : ceruk kecil dinding gua pada lorong dalam.  Terdapat 3 buah 

fragmen lungun, bekal kubur berupa fragmen piring dan peralatan dari 
kaleng, dayung, tombak kayu dan alat membuat perahu (tambang) 

c. Ruang 3 : ruangan dalam (chamber) yang memiliki langit-langit terbuka 
setinggi 13 meter. Terdapat 14 buah peti lungun. Bekal kubur berupa 
peralatan makan, belanai, tombak kayu dan perhiasan.  

5. Makam Sultan Amiril Mukminin di Gunung Baratan 
Terletak di Desa Baratan, Kecamatan Tanjung Selor dan berada pada posisi  
02º47’46.9” LU dan 117º12’ 13.1” BT. Memiliki nisan yang dibuat dari batu 
karang yang berbentuk gada dengan pola hias sulur-suluran yang cukup kaya 

6. Komplek Makam Gunung Seriang (Makam Sultan Kaharuddin II/Sultan 
Azimuddin/Sultan Amiruddin) 
Terletak di lereng Gunung Seriang di Desa Seriang, Kecamatan Tanjung Selor, 
Kabupaten Bulungan dan berada pada posisi  02º48’36.6” LU dan 117º21’ 
46.2” BT.  Tokoh penting yang dimakamkan Sultan ‘Azimuddin, istri Sultan 
Azimuddin, Sultan Kaharuddin, Abdul Hamid, Siti Aisyah dan ada 6 buah 
makam yang tidak terinskripsi. 

7. Makam Raja-raja (Sultan) Bulungan 
Terletak disebelah barat masjid dan berada pada posisi  02º49’48.5” LU dan 
117º 21’ 25.7” BT. terdapat 5 cungkup utama tempat raja-rahja Bulungan di 
makamkan 

8. Masjid Jami Kasimuddin 
Terletak di komplek Keraton Bulungan dan berada pada posisi  02º49’48.7” 
LU dan 117º21’ 26.3” BT. beduk atau dauh di mesjid ini menurut cerita 
masyarakat di bawa dari Baratan, pusat Kerajaan Bulungan awal 

9. Museum/Replika Keraton Bulungan 
10. Rumah Pesanggrahan 
11. Rumah Datu Mansyur 
12. Pembangkit  
13. Sisa-sisa Kantor KNIL dan Listrik Masa Belanda 
14. Gua Gunung Putih Rumah Kuna di Tanjung Selor 
15. Makam Tanah Kuning di Desa Tanah Kuning 
16. Komplek Makam Said Ahmad Maghribi 
17. Komplek Makam Ali Said Al Idrus 
18. Komplek Makam ratu Intan 
19. Komplek Makam Apit Gunung 



20. Situs di Pulau Banyu ( Selengkapnya lihat di LPA) 

   Kesimpulan Kesimpulan kayak resume / kesimpulannya tidak secara global/ 

   Rekomendasi 1. Perlu penelitian lanjutan dalam upaya mengungkapkan dan membuktikan 
jenis, ragam,potensi dan sebaran data arkeologi di Kabupaten Bulungan 
secara mendalam 

2. Perlu adanya kegiatan ekskavasi secra intensif pada situs-situs yang telah di 
survey 

3.  Perlu adanya Juru Pelihara (Jupel) pada situs-situs tertentu. 

 


