
KAPITA SELEKTA ARKEOLOGI KALIMANTAN 
 
6. Bidang Etnoarkeologi/Antroplogi Budaya 

TAHUN PROPINSI/ 
KABUPATEN/ 

SITUS 

JUDUL LPA/TIM PENELITI IKHTISAR HASIL PENELITIAN 

1995 Kalimantan 
Timur/Kabupaten 
Bulungan/Dayak 
Punan Benau 

Punan Benau Masyarakat Tradisional 
di Hulu Sungai Sajau, Kabupaten 
Bulungan (Puslit Arkenas/M. Fadhlan 
S. Intan, Arfian, Rokhus Due Awe) 

Latar belakang 1. Informasi mengenai keberadaan masyarakat Sajau di Kecamatan 
Tanjung Palas, Bulungan yang masih menghuni gua-gua dan hidup 
berburu dengan sumpit beracun serta membuat api dari batu dan rotan.  

2. Masyarakat Sajau merupakan kerabay Dayak Punan yang dikenal 
sebagai Punan Batu dan tinggal di bukit-bukit Pegunungan Benau di 
hulu Sungai Sajau (informasi lokasi: Tanjung-Selor-Sajau 8 jam 
perjalanan darat, Sajau-Benau 20 jam perjalanan air/sungai, Benau-gua-
gua hunian masyarakat Sajau 6 jam jalan darat). 

3. Wilayah pemukiman Punan Batu berupa hutan yang berbukit-bukit. 
Masyarakatnya hidup secara nomaden di hutan-hutan pedalaman 
mengikuti ketersediaan sumber makanan. mereka adalah kelompok 
pemburu dan pengumpul makanan. masyarakat Punan hidup dalam 
kelompok-kelompok kecil keluarga inti, yang menempati ceruk/gua 
alam, atau pohon besar, atau kemah sederhana yang dibuat dari daun. 
Mereka menganut anismisme. Setiap kelompok memiliki pemimpin yang 
dianggap paling kuat dan perpengalaman. 

   Permasalahan  - 

   Tujuan 1. Mengungkapkan kehidupan masyarakat gua di Pegunungan Benau  
2. Bagaimana masyarakat Punan Kelana (Benau) bertindak dan berusaha 

mempertahankan hidup sehari-hari, sistem social ekonomi dan religinya 
3. Bagaimana pembagian sub-kelompok yang menghuni tiap-tiap gua  
4. Latar belakang pembagian kelompok pada tiap-tiap gua. 

   Sasaran  Masyarakat Punan di wilayah Pegunungan benau, hulu Sungai Sajau 

    Metode  Etnoarkeologi dengan deskripsi teknologi dan mata pencaharian 

   Hasil penelitian 1. Masyarakat Punau Berau itu: 
a. Hidup dalam kelompok kecil keluarga inti 
b. Nomaden, mencari wilayah dengan sumber makanan yang melimpah 
c. Masyarakat yang diteliti adalah Punan Benau di Lihubakit yang 

lokasinya paling dekat dengan Sungai Sajau 
d. Mereka lebih sering berada di dalam hutan dan berhubungan dengan 

orang luar pada saat masa panen sarang burung walet 
2. Geomorfologi dan lingkungan vegetasi: 

a. Gunung Benau (750 m) sebagian besar tersusun oleh sebaram 
batugamping 



b. Bentang alam Benau merupakan satuan morfologi kras yang 
bergelombang lemah 2-8 % dengan ketinggian 10-300 mdpl. 

c. Formasi batuan di daerah tersebut yaitu endapan alluvial, 
betulempung, batupasir, batugamping. 

d. Lingkungan vegetasinya merupakan hutan hujan tropic dataran 
rendah. Jenis tumbuhannya yaitu, Anacardiaceae, Annonaceae, 
Bombacaceae, Burseraceae, Caesalpinaceae, Dipterocarpaceae, 
Euphorbiaceae, Meliaceae, Moraceae, Mysticaceae, Myrtaceae, 
Lauraceae, Gensneriaceae, Araceae, Paceae. 

3. Lokasi hunian masyarakat Punan 
a. Batu Asah, lokasi berburu yang baik karena berada di titik pertemuan 

anak sungai di hulu Sajau 
b. Liang Tungkil, merupakan gua/ceruk yang dihuni dengan ukuran 20x4 

meter, atap tinggi dan lebar sehingga sirkulasi udara sangat baik dan 
layak huni. Di lokasi terdapat sisa pondokan dari kayu dan rotan yang 
sudahb ditinggalkan. 

c. Liang Anakm ditemukan tengkorak manuisa anak usia 10-12 tahun 
d. Liang Durian, merupakan sekumpulan batu-batu besar setinggi 3 

meter. Di lokasi terdapat bekas-bekas perapian pada dinding-dinding 
batu 

e. Lihubalit, berupa dataran terbuka yang berjarak kurang lebih 50 meter 
dari Sungai Benau. Dihuni oleh 16 orang Punan terdiri atas 4 keluarga 
yang mediami 5 pondok. 

 

   Kesimpulan  a.  Hunian bersifat sementara tergantung pada ketersediaan sumberdaya 
lingkungan 

b. Rumah berupa pondok kayu 
c. Hidup dalam kelompok kecil 
d. Tidak mengawetkan makanan 
e. Tidak ada pembagian kerja secara khusus 

 

1999 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Hulu Sungai 
Selatan/Situs Nagara 

Penelitian Etnoarkeologi Tradisi 
Pembuatan Gerabah Nagara, Hulu 
Sungai Selatan, Kalimantan 
Selatan/Balai Arkeologi 
Banjarmasin/Bambang Sulistyanto, 
Indah Asikin Nurani 

Latar belakang 1. Gerabah mulai berkembang di Indonesia sejak masa bercocok tanam 
sekitar 2500-1500 tahun sebelum Masehi. 

2. Fungsi gerabah di masa lalu dan sekarang tidak mengalami banyak 
perubahan. 

3. Banyaknya gerabah yang ditemukan di situs-situs arkeologi di 
Kalimantan, yang belum dapat diidentifikasi aspek tipologi dan 
teknologinya.  

4. Tradisi pembuatan gerabah masih terus bertahan sampai saat ini, yang 
salah satunya terdapat di daerah Nagara yang masyarakatnya masih 
mempertahankan tradisi pembuatan gerabah secara tradisional. Gerabah 



Nagara terdiri atas bentuk kuali, tungku, cobek, tempayang, dan muso 
(pelebur logam) 

   Permasalahan  1. Bagaimanakan kesinambungan teknologi pembuatan dan bentuk 
gerabah antara gerabah sekarang di Nagara dengan gerabah masa lalu 
di berbagai situs arkeologi di Kalimantan? 

2. Bagaimanakan kesinambungan itu dapat terjadi dan faktor-faktor apa 
sajakah yang menyebabkannya? 

   Tujuan 1. Memahami tradisi pembuatan gerabah yang dilakukan oleh perajin di 
Nagara, untuk memperoleh data pembantu dalam mengungkapkan 
pembuatan gerabah di masa lalu. 

2. Mendokumentasikan kegiatan pembuatan gerabah di Nagara. 

   Sasaran  1. Mengungkapkan perilaku kehidupan masyarakat masa lalu mengenai 
tatacara pembuatan gerabah melalui data etnografi yang dilakukan 
masyarakat perajin gerabah di Nagara. 

2. Proses pembuatan gerabah dari perolehan bahan, pengupaman, 
pemberian hiasan, dan pembakaran. 

   Metode  1. Penelitian deskriptif komparatif 
2. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap informan 

yang telah ditentukan. 

   Hasil penelitian 1. Nagara berada di tepian Sungai Nagara di Kecamatan Daha Selatan. 
Penelitian dilakukan di Desa Bayanan dan Banjarbaru yang didominasi 
oleh kelompok masyarakat perajin gerabah. 

2. Bahan baku tanah liat diperoleh dari dasar rawa-rawa yang merupakan 
lingkungan geografis di kedua desa tersebut. Untuk pasir sebagai bahan 
campuran didatangkan dari lokasi lain. 

3. Nagara sebagai perajin gerabah sudah dikenal sejak masa Kerajaan 
Tanjungpuri, Nagara Dipa, Nagara Daha yang merupakan kerajaan 
muara sungai di hinterland Pegunungan Meratus. 

4. Peralatan yang diperlukan yaitu papan dan bilah (untuk teknik 
pembuatan dengan tangan, roda putar dari kayu, serta pemukul dan 
landasan (teknik tatap pelandas). 

5. Tahapan pembuatan gerabah: (1) penyiapan bahan, mencampur tanah 
liat dan pasir sampai menjadi adonan; (2) teknik pembentukan, 
dilakukan dengan tangan, tatap pelandas dan roda putar; (3) 
penyelesaian permukaan, dengan menambahkan pola hias. Teknik yang 
digunakan adalah teknik tusul dan teknik tekan; (4) pembakaran, 
merupakan tahap penentu kualitas gerabah. Di Nagara, terdapat 3 jenis 
tungku, yaitu tungku terbuka atau lading, tungku bata atau tungku 
berpola, dan tungku bentuk ayang yang dibuat di rawa-rawa.  

6. Variasi bentuk gerabah Nagara adalah tungku, kuali, landai, cubik dan 
kukulak cubik, kendi, padaringan, balanai, tajau, gadur, panai, kapit, 



parapen/pedupaan, pelebur logam/musa, pot bunga, tabungan, dan 
mainan.  

7. Relevansi gerabah Nagara dan gerabah dari masa lalu, yaitu terkait 
dengan teknologi pembuatan, bentuk, dan fungsinya. Tekonologi 
pembuatan gerabah Nagara sebagian besar dilakukan dengan tangan 
yang dipadukan dengan tatap pelandas dan roda putar. Untuk pola hias, 
gerabah Nagara memiliki motif yang lebih sederhana dibandingkan 
dengan gerabah hias yang ditemukan di Gua Babi, Candi Agung, Jambu 
Hilir, dan Barito Kuala. Bentuk gerabah Nagara menunjukkan kesamaan 
dengan gerabah-gerabah dari masa lalu. sedangkan untuk fungsi 
gerabah, tampaknya tidak mengalami banyak perubahan. 

   Penutup Kesimpulan  
1. Tradisi pembuatan gerabah di Kalimantan terus berlanjut dari dulu 

hingga sekarang. 
2. Berdasarkan aspek bentuk, fungsi, dan teknologinya, gerabah Nagara 

merupakan kontinuitas sistem pembuatan gerabah masa lalu seperti 
yang ditemukan di situs-situs arkeologi di Kalimantan. 

3. Tradisi pembuatan gerabah di Kalimantan telah berlangsung sejak masa 
prasejarah hingga sekarang yang disebabkan oleh faktor persamaan 
budaya dan lingkungan 

    Rekomendasi  
Pelestarian aktivitas pembuatan gerabah di Nagara, untuk dikelola dengan 
lebih baik oleh Dinas Perindustrian setempat. 

   Catatan  

2000 Kalimantan 
Tengah/Kabupaten 
Kotawaringin Timur 

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

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

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

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

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

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

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



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

lingkungan fisik/alam 
 Sasaran jangka pendek  

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

   Metode penelitian Survey/pengamatan dan wawancara 

   Hasil penelitian Kecamatan Desa Hasil survei 

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

Sandong- sandong tersebut 
atapnya (wuwung) di 
lengkapi dengan  hiasan 
berupa 3 ekor burung 
tingang, bulan bintang serta 
kepala dan ekor naga pada 
ujung wuwung. Sandong 
dilengkapi dengan sapundu 
gapit dan pantar 

 Dusun Tanah 
Putih 

Terdapat puluhan sandong 
yang pada umumnya berisi 
puluhan individu yang 
berangka tahun 1978, 



1986, 1993, 1995 ini 
dilengkapi dengan sapundu 
dan pantar. 

 Dukuh Jamal 
Kenyang, 
Desa Tanah 
Putih 

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

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

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

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



1883 

 Desa 
Palangan 

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

 Desa 
Hanjalipen 

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

Kecamatan Danau 
Sembuluh 

 Terdapat beberapa 
sandong, pantar, teras atau 
sanggaran 

Kecamatan 
Mentaya Hilir 

Desa Pondok 
Damar 

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

Kecamatan 
Cempaga 

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

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

 Desa 
Rumbung 
Buyung 

Terdapat sebuah sandong 
tulang berkaki 4 

 
 

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

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



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

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

2001 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Tabalong 

Survai Konsep dan Bentuk Bangunan 
Kubur Masyarakat dayak di 
Kecamatan Tanta, Upau, dan Muara 
Uya, Kabupaten Tabalong, 
Kalimantan Selatan/Balar 
Banjarmasin/Hartatik 

Latar belakang 1. Masyarakat Dayak terbagi dalam 7 kelompok besar, yaitu Ngaju, Apu 
Kayan, Iban, Klemantan Mulut, Punan, dan Ot Danum. 

2. Kepercayaan asli masyarakat Dayak adalah Kaharingan, yang oleh 
pemerintah Indonesia diakui secara resmi sebagai agama Hindu 
Kaharingan Indonesia. 

3. Ajaran Kaharingan meyakini bahwa kematian merupakan peristiwa 
pindahnya roh dari alam dunia ke alam roh yang penuh kesenangan dan 
kesempurnaan, sehingga upacara kematian menjadi sesuatu yang 
penting. 

4. Penelitian terdahulu mengenai tradisi kematian masyarakat Dayak telah 
dilakukan pada Dayak Ngaju di Kecamatan Kota Besi dan Cempaga 
Kabupaten Kotawaringin Timur, dan upacara kematian Marabia pada 
Dayak Maanyan di Desa Tewah Pupuh, Kabupaten Barito Selatan.  

   Permasalahan 1. Bagaimanakah konsep dan bentuk bangunan kubur pada masyarakat 
Dayak di wilayah Tabalong (Maanyan, Lawangan, dan Deah)? 

2. Bagaimanakah kesinambungan sistem penguburan antara masyarakat 
Dayak di Tabalong dengan sistem penguburan pada masa prasejarah? 

   Tujuan mengetahui konsep dan bentuk bangunan kubur pada masyarakat Dayak di 
Tabalong yang kemudian dianalogikan dengan bentuk bangunan kubur 
masyarakat prasejarah. 

   Sasaran 1. menengah: mengungkapkan konsep, variasi bentuk, dan sebaran 
bangunan kubur masyarakat Dayak di Kalimantan Selatan 

2. pendek: mengetahui konsep dan variasi bentuk kubur Dayak di 
Kecamatan Tanta, Upau, dan Muara Uya di Kabupaten Tabalong. 

   Kerangka Pikir 1. Sejak zaman prasejarah kematian diyakini sebagai perpindahan roh 
orang yang mati dari dunia ke alam lain yang membawa pengaruh 
terhadap kehidupan manusia. 

2. Penelitian etnoarkeologi dilakukan untuk mendokumentasikan hubungan 
antara budaya materi dan tingkah laku manusia dalam suatu kelompok 
masyarakat yang masih berlangsung untuk merekonstruksi masyarakat 
pada masa lampau. 

3. Perbandingan antara masa lalu dan saat ini menggunakan asas analogi 
yang merupakan perangkat penalaran induktif yang hanya dapat 
menyarankan hipotesis yang harus diuji pada data lain. 

4. Model pendekatan yang dilakukan adaah model kesinambungan budaya 
dan perbandingan umum. 

5. Studi etnoarkeologi adalah interpretasi-eksplanasi, 



pembentukan/penyaran hipotesis, model untuk evaluasi suatu hipotesis. 

   Metode Pengumpulan data dilakukan dengan survei dan wawancara 
Penalaran deskriptif-komparatif, berupa paparan, klasifikasi, interpretasi dan 
analisis data. 

   Hipotesis 1. Dayak Maanyan, Lawangan, dan Deah melaksanakan cara penguburan 
dengan konsep dan bentuk bangunan kubur yang hampir sama dengan 
masyarakat Dayak lainnya.  

2. Ada kesinambungan system antara ko nsep dan bentuk bangunan kubur 
Dayak di Tabalong dengan masyarakat prasejarah. 

   Hasil penelitian 1. Dayak Maanyan di Desa Warukin , Kecamatan Tanta (02°14’LS dan 
115°26’ BT), bentuk bangunan kubur terdiri atas batur dan baluntang. 
Batur yang ditemukan ada 4 buah, umumnya dibuat dari papan kayu, 
bentuk undak 3, dengan bekal kubur berupa peralatan makan dan 
lampu minyak. Baluntang yang ditemukan total yaitu 10 buah.  

2. Desa Pangdik, Kecamatan Upau (02°04’ LU dan 115°36’ BT), bentuk 
bangunan kubur berupa batur 3 buah dan baluntang 1 buah. 

3. Desa Mangkapun, Kecamatan Muara Uya, bentuk bangunan kubur 
berupa batur 2 buah dan baluntang 2 buah. 

4. Desa Binjau, Kecamatan Muara Uya, bentuk bangunan kubur berupa 
batur 1 buah.  

    Konsep religi dan kematian dalam ajaran Kaharingan 
1. Kematian dianggap sebagai masa transisi di mana roh si mati harus 

dipersiapkan dan diantarkan menuju ke alam roh, yang prosesnya 
dilakukan dengan sebuah upacara, yaitu mambatur. 

2. Mambatur adalah upacara mengantar roh ke alam keabadian (tumpuk 
adiau) yang diikuti dengan pembuatan batur di atas kuburan. 

3. Roh laki-laku diyakini menjadi Nanyo Balai Rampan (penjamin 
keamanan) dan roh perempuan menjadi Nanyo Balai Taweahan 
(pemberi rejeki). 

4. Proses pelaksanaan termasuk waktu, jenis kurban tidak mengikat dan 
menyesuaikan dengan kondisi ahli waris. 

5. Pelaksana upacara mambatur adalah balian, pasamba, mantir, dan 
penghulu adat. 

6. mambuntang adalah upacara adat yang bekaitan dengan kematian atau 
kehidupan yang disertai dengan pemotongan hewan kurban dan 
mendirikan patung baluntang sebagai tempat pengikat hewan kurban. 

7. Batur merupakan bentuk bangunan kubur masyarakat Dayak di wilayah 
penelitian. Batur adalah bangunan di atas tanah kuburan yang 
berbentuk empat persegi panjang dengan tiang-tiang yang ditinggikan 
pada keempat sudutnya.  Batur memiliki orientasi barat-timur dan 
disertai dengan bekal kubur berupa peralatan kehidupan sehari-hari. 



    Kesinambungan budaya  
1. Batur dan baluntang merupakan wujud dari budaya megalitik dalam 

bentuk bangunan kayu. 
2. Bentuk batur yang menyerupai piramida memiliki konsep tujuan roh di 

gunung lumut sebagai tempat tertinggi yang sering muncul pada 
keyakinan religi tua di masa prasejarah. Tempat tinggi tersebut berupa 
gunung yang diwujudkan dalam bangunan punden berundak. 

3. Orientasi arah barat-timur pada batur sesuai dengan perjalanan 
matahari yang melambangkan kehidupan dan kematian. 

    Penyebab perubahan budaya 
1. Pengaruh agama baru Kristen/Katolik 
2. perubahan wawasan dan tingkat pendidikan pendukung budaya yang 

semakin maju. 
3. Pengaruh teknologi dari luar. 

   Penutup Kesimpulan 
1. Upacara kematian bertujuan untuk mengantarkan roh ke gunung lumut 

atau dunia tertinggi. 
2. Bentuk bangunan kubur berupa batur dan baluntang yang 

mencerminkan konsep tradisi kematian pada masa prasejarah/megalitik. 

    Rekomendasi 
1. kegiatan pelestarian baluntang dan batur 
2. penyuluhan kepada masyarakat tentang benda cagar budaya 

2001 Kalimantan 
Tengah/Kabupaten 
Barito Selatan/Situs 
Haringen 

Sistem Penguburan Masyarakat 
Pendukung Budaya Paju Sepuluh di 
Desa Haringen, Kabupaten Barito 
Selatan, Kalimantan Tengah 

Latar belakang 1. Penelitian di Kalimatan Tengah masih bersifat umum dan belum 
mengarah pada tujuan spesifik, serta masih bersifat eksploratif untuk 
mengumpulkan data arkeologi sebanyak-banyaknya. 

2. Situs haringen memiliki data arkeologi berupa pecahan keramik asing 
dari abad 12-19 Masehi. 

3. Situs Haringen memiliki karakter situs pemukiman yang bersifat 
multikomponen, dengan area penguburan di dalamnya. 

4. Penguburan di Haringen menggunakan wadah kubur yang disebut rarug 
dan mengenal upacara penguburan sekunder yang disebut tiwah. 

   Permasalahan 1. Apa saja komponen ritual penguburan dan cara penguburan yang 
dilakukan pada masyarakat Dayak Maanyan di Haringen? 

2. Bagaimana sistem penguburan Dayak Maanyan pendukung Paju Sepuluh 
di Desa Haringen? 

   Tujuan Mengetahui sistem penguburan pada masyarakat Dayak Maanyan dalam arti 
memahami konsepsi religious yang melatarbelakangi cara hidup sehari-hari 
dan pandangan terhadap kematian. 

   Sasaran Pendukung budaya Paju Sepuluh sebagai objek penelitian beserta dengan 
bentuk kubur, data etnoarkeologi dan etnosejarah. 

   Kerangka Pikir  



   Metode 1. Pengumpulan data dilakukan dengan survei, wawancara, dan ekskavasi 
arkeologi. 

2. Penalaran induktif-deskriptif 

   Hasil Situs Haringen 
1. Situs ini berada pada 02°03’30,5” LS dan 115°10’13,2” BT, meliputi 

Murung Kaliwen, Ruga, dan Desa Haringen sekarang. 
2. Kubur Haringen, berdasarkan informasi verbal dari warga yang terlibat 

penggalian liar pada tahun 1986, memiliki guci yang tersusun dengan 
pola tertentu. Pola tersebut yaitu guci besar terletak di tengah dan 
dikelilingi oleh guci yang berukuran lebih kecil. Antarkelompok guci 
tersebut masing-masing berjarak 3 m. Sayangnya, tidak ada informasi 
jumlah kelompok guci dan jumlah total guci yang ditemukan warga saat 
itu. 

3. Deskripsi mengenai riwayat desa dan kondisi sosial masyarakat Haringen 
tradisional yang mengenal strata sosial. Pembagian strata sosial tersebut 
terdiri atas 7 golongan, yaitu (1) Damung atau bangsawan; 92) Patinggi 
atau cendekiawan (3) Tamanggung atau prajurit; (4) Ranga atau 
pedagang; (5) Mangko atau petani; (6) Wira atau rakyat; dan (7) Walah 
sanakai atau pembantu/budak. 

4. Hasil survei menemukan kubur primer dan sekunder terdapat di Murung 
Kaliwen.  

5. Hasil ekskavasi Situs Haringen terdiri atas 3 TP, yaitu. 

TP1 fragmen tempayan keramik dari abad 14-15 M dan 
gerabah pada kedalaman 80-90 cm dari SDP atau 
spit (4) dan (5). 

TP2 gerabah pada kedalaman 0-40 cm pada spit (1)-(3) 
fitur tanah bekas lubang untuk menanam sessuatu 
pada kedalaman 50-70 cm atau spit (4)-(6) 
serpihan batu pada kedalaman 80-100 cm atau spit 
(7)-(9) 

TP3 tidak ada temuan 

 
 

    Survei Situs Magantis 
Pekarangan tanah Ibu Sarintan di Magantis diasumsikan merupakan bekas 
lokasi penguburan orang Kaharingan. Hal tersebut diindikasikan adanya 
temuan guci martavan berjumlah 29 buah dan pecahan keramik dari piring, 
sendok, dan mangkuk pada saat pemilik lahan melakukan penggalian tanah u 
ntuk pondasi rumah. Identifikasi keramik menunjukkan bahwa temuan 
tersebut berasal dari abad 13-19 M.  

    Survei Situs Hayaping 



Hayaping merupakan salah satu desa dalam adat Paju Sepuluh, yang 
sebagian besar penduduknya menganut Kaharingan. Survei tidak menemukan 
benda yang menunjukkan aktivitas atau tanda keagamaan yang menonjol. 

    Komponen dan ritual penguburan masyarakat Haringen 
1. Upacara perlu dilakukan oleh ahli waris untuk mengantarkan si mati ke 

dunia keabadian yang disebut Datuk Tunjung, yang dilakukan dengan 
dua kali penguburan. 

2. Penguburan pertama memiliki 4 tingkatan perawatan mayat, yaitu walon 
ebak upak (membungkus mayat dengan kulit kayu kemudian dikubur 
tanpa mantra dan doa), pakan tulakan (mayat dimasukkan ke dalam 
peti disertai dengan sesajian), pakan hanruweh (mayat dimasukkan ke 
dalam peti disertai dengan pemberian makan 2 kali kemudian dikubur), 
penguburan lengkap (dilakukan dengan seluruh ritual dalam prosesi).  

3. Prosesi penguburan dilakukan oleh balian yang dibantu pisamme, 
dengan urutan upacara sebagai berikut: (1) upacara ngilang nyapu yaitu 
membersihkan rarung dari roh jahat dengan membaca mantra; (2) 
upacara nyuluk, memasukkan mayat ke dalam rarung yang dibuat dari 
hayuput; (3) pemberian makan kepada mayat dalam bentuk mantra-
mantra; (4) dibawa ke kuburan yang sudah diberi sesaji berupa darah 
ayam, beras kuning, dan minyak. 

4. Upacara marabia, adalah puncak dari seluruh rangkaian ritual kematian 
yang paling cepat dilaksanakan sehari setelah dikubur atau paling 
lambat 3 tahun.  

5. Selain upacara penguburan pertama dan marabia, ada upacara-upacara 
lain yang terkaity dengan ritual kematian (deskripsi lengkap bisa dilihat 
di teks LPA). 

    Sistem Penguburan Dayak Maanyan 
1. Penguburan primer, yang dibedakan menurut kelengkapannya yaitu 

penguburan dengan ritual tidak sempurna dan dengan ritual sempurna.  
2. Penguburan sekunder, yang berupa upacara Marabia atau Ngadatun. 

Penguburan sekunder dilakukan dengan mengubur kembali rapu ke 
dalam liang lahat tempat si pemilik rapu dikubur dan membuat tanda 
yang berupa siring serta cungkup. Tujuan pelaksanaannya adalah untuk 
mengantarkan roh menuju Datuk Tunjung atau dunia keabadian. 

   Penutup Kesimpulan 
1. Masyarakat di Haringen memiliki dua sistem penguburan, yaitu 

penguburan primer dan sekunder, yang masing-masing memiliki 
tahapan ritual tertentu. 

2. Upacara Marabia merupakan puncak dari rangkaian ritual kematian 
untuk mengantarkan roh ke dunia keabadian. 

3. Proses dan ritual kematian di Haringen menunjukkan adanya 



kesinambungan dengan tradisi kematian pada masa prasejarah. 

    Rekomendasi 
Adanya dokumentasi rangkaian proses penguburan pertama dan kedua dari 
masyarakat Haringen secara lengkap. 

   Catatan Pada bagian pembahasan ada poin yang tidak terkait dengan rumusan 
permasalahan yang sudah diajukan sebelumnya, yaitu tentang 
kesinambungan antara ritual kematian di Haringen dengan tradisi kematian 
pada masa prasejarah.  

2001 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Tabalong/Dayak 
Lawangan di Haruai 

Konsep Kematian dan Penguburan 
Masyarakat Dayak Lawangan di Desa 
Dambung Raya, Kecamatan Haruai, 
Kabupaten Tabalong/Balar 
Banjarmasin/Bambang Sulistyanto 

Latar Belakang 1. Kabupaten Tabalong memiliki indikasi jejak pemukiman masa lalu di Gua 
Babi yang berkronologi 6000 tahun yang lalu.  

2. Selain hunian purba, ada juga gua yang digunakan sebagai tempat 
penguburan tradisional seperti di Gua Malui dan Gua Kelelawar.  

3. Kelompok masyarakat Dayak Lawangan  di Tabalong masih 
melangsungkan system penguburan di dalam gua, yaitu di kawasan 
karst Gunung Kasali, Kecamatan Haruai. 

4. Tata cara penguburan Dayak Lawangan dilandasi dengan konsep 
pemikiran yang diasumsikan merupakan kesinambungan dari tradisi 
kematian pada masa prasejarah dengan tradisi megaliti yang 
berorientasi pada pemujaan leluhur. 

   Permasalahan 1. Bagaimanakah karakter Situs Gua Malui sebagaimana diperlihatkan oleh 
adanya temuan-temuan artefak? 

2. Bagaimanakah sistem penguburan masyarakat pendukung Gua Malui 
sebagai suku Dayak Maanyan kepercayaan Kaharingan dan kaitannya 
dengan sistem penguburan masa prasejarah? 

   Tujuan Mengungkapkan sistem religi masa prasejarah, khususnya sistem 
penguburannya melalui data etnografis masyarakat Dayak Lawangan dalam 
menangani mayat sebagaimana diperlihatkan di Gua Malui. 

   Sasaran Mengungkapkan perilaku kehidupan masyarakat masa lampau mengenai 
sistem penguburan mayat melalui data etnografis yang dilakukan oleh 
masyarakat Dayak Lawangan di Pegunungan Kasali. 

   Kerangka Pikir 1. Dasar penalaran studi etnoarkeologi adalah analogi. 
2. Data etnografi sebagai sarana interpretasi atau eksplanasi data 

arkeologi. 
3. Pendekatan dalam studi etnoarkeologi adalah kesinambungan sejarah 

yang memandang bahwa kebudayaan yang berkembang sekarang ini 
adalah kelanjutan dari kebudayaan masa lalu dan perbandingan umum 
yang didasari oleh pandangan bahwa hubungan antara budaya arkeologi 
yang pendukungnya telah punah dengan budaya yang masih 
berlangsung pada hakekatnya adalah hubungan bentuk sehingga tidak 
perlu memuliki kaitan historis, ruang maupun waktu, dengan syarat 
bahwa ada kesamaan bentuk budaya dan lingkungan. 



   Metode 1. Penalaran deskriptif komparatif 
2. Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus 
3. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan informan, yang 

dipilih berdasarkan keterlibatanannya secara langsung dalam tradisi 
penguburan.  

4. Pengamatan terlibat (participant observation) untuk menangkap secara 
langsung fenomena-fenomena sosial masyarakat setempat yang 
berkaitan dengan perilaku penguburan. 

   Hasil Situs Gua Malui 
1. Merupakan gua di gugusan pegunungan kapur di Dambung Raya. 
2. Memiliki dua buah mulut gua dengan lorong yang cukup panjang. 
3. Terdapat tengkorak dan tulang-tulang sisa penguburan gua, yang 

disimpan dalam lungun, tajau atau diletakkan langsung di atas dinding 
gua. 

4. Lokasi penguburan Dayak Lawangan pada masa lalu. 

    Konsep Religi Kaharingan Dayak Lawangan di Dambung Raya 
1. Kematian merupakan perjalanan arwah ke Gunung Lumut atau surga.  
2. Upacara kematian dilakukan agar arwah dapat sampai ke surge tanpa 

halangan apapun.  
3. Jenis upacara yang dilakukan antara lain mansyar dan wara. 
4. Sistem penguburan saat ini adalah membuat peti mati dari kayu yang 

disebut tebela untuk menguburkan si mati, yang terkadang diikuti 
dengan upacara kematian wara yang dilaksanakan sesuai dengan 
kemampuan ahli waris.  

 

   Penutup Kesimpulan 
ada sedikit kebingungan karena di bagian ini justru menjelaskan mengenai 
upacara mambatur, batur, dan baluntang sebagai bentuk bangunan kubur 
Dayak, sehingga tidak menjawab permasalahan yang diajukan sebelumnya. 

   Catatan LPA ini galau, karena: 
1. Pada bagian isi banyak poin yang sepertinya copy paste dari LPA sistem 

penguburan di Haringen. Hal tersebut dapat dilihat di halaman 27 pada 
poin yang berjudul Tradisi Penguburan Dayak Lawangan, isinya justru 
membahas adat tradisi kematian budaya Paju Sepuluh di Haringen. 

2. Pada bagian permasalahan juga sedikit membingungkan karena poin 
kedua di rumusan masalah adalah apakah kaitan pendukung budaya 
Gua Malui yang Dayak Maanyan dengan masa prasejarah. Sementara 
itu, judul dan sasaran penelitian adalah Dayak Lawangan. 

3. Poin-poin pada bagian pembahasan juga tidak berasa nyambung 
sebagai satu kesatuan yang membahas mengenai konsep kematian dan 
penguburan masyarakat Dayak Lawangan di Dambung Raya. 



2002 Kalimantan 
Tengah/Kelurahan 
Pendahara 

Studi Etnografis Upacara Masyarakat 
Dayak Ngaju Kelurahan Pendahara, 
Kalimantan Tengah (Bambang 
Sulistyanto, Goenadi, Vida PRK,  
Wasita, Widya Sarsono, Rahmat 
Taufik) 

Latar  Belakang 1. Beberapa ahli menafsirkan konsepsi kematian mulai di kenal  manusia pra 
sejarah pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut 
dan semkain berkembang pesat pada masa bercocok tanam 

2. Konsep kematian pada masyarakat pra sejarah berisi ajaran dan gagasan 
tentang adanya hubungan yang erat antara kehidupan di dunia  fana dan 
dunia arwah 

3. Beberapa laporan eksplorasi tentang gua-gua di Kalimantan mengindikasi 
adanya beberapa kelompok masyarakat Dayak yang beberapa waktu 
silam masih melanjutkan kehidupan pra sejarah yaitu memanfaatkan gua 
atau ceruk alam sebagai tempat untuk menyimpan mayat atau sebagai 
tempat penguburan. 

   Permasalahan 1. Bagaimana konsepsi kematian dan sistem penguburan masyarakat Dayak 
Ngaju di Desa Pendehara, Khusunya Kabupaten Katingan Kalimantan 
Tengah pada umumnya? 

2. Bagaimana makna upacara tiwah tersebut bagi masyarakat 
pendukungnya? 

3. Bagaimana kesinambungan religi, berkenaan dengan konsepsi kematian 
dan sistem penguburan masyarakat Dayak Ngaju ini dengan konsepsi 
kematian dan sistem penguburan masyarakat masa prasaejarah?  

   Tujuan Mengungkapkan sistem religi masyarakat masa pra sejarah, terutama 
mengenai konsepsi kematian dan praktik penguburan melalui data etnografis 
tradisi masyarakat Dayak Ngajudi Desa Pendahara Kabupaten Katingan 
Kalimantan Tengah dalam menangani  mayat sebagaimana di wujudkan 
dalam bentuk upacara tiwah 

   Sasaran Sekelompok etnis masyarakat Dayak Ngaju di Desa Pendahara, Kecamatan 
Tewang Sanggalang Garing Kabupaten Katingan pedalaman Kalimantan 
Tengah yang relative belum banyak terpengaruh oleh arus kebudayaan luar 

   Metode Penelitian Observasi dan wawancara 

   Hasil Penelitian 1. Konsepsi kematian masyarakat Dayak Ngaju di Pendahara 
 Kematian bukan hanya sekedar berakhirnya suatu kehidupan melainkan 

dianggap sebagai perpindahan di dunia fana ke dunia baka 
 Jika orang baru saja meninggal dunia maka arwahnya (dalam bahsa 

ngaju disebut liau/liaw) untuk sementara  waktu akan menetap pada 
suatu tempat yang namanya ”bukit pasahan raung”.  Beberapa waktu 
kemudian setelah keluarga dari orang yang meninggal ini melaksanakan 
upacara penguburan kedua (tiwah) yang bertujuan menyempurnakan 
dan menghantarkan arwah kea lam baka yang dianggap serba indah 
dan sempurna, barulah arwah dapat masuk kea lam tertinggi yang 
mereka beri nama lewu liaw atau lewu tatau 

2. Sistem penguburan masyarakat Dayak Ngaju di Pendahara 
Tiga tingkatan dalam upacara kematian yaitu  



- jenazah orang baru meninggal akan dibuatkan upacara dan pemakaman 
sementara 

- upacara memberi makan arwah 
- upacara pemakaman kedua 
Tiga Sistem penguburan 
- dikubur dalam tanah 

setelah orang meninggal dunia dan telah diadakan upacara seperlunya, 
maka jenazah dimasukkan kedalam peti yang disebut raung, ketika 
jenazah dimasukkan ke dalam raung, beberapa benda kesayangan 
arwah diikutsertakan bersamanya sebagai bekal kubur, kemudian 
ditanam di dalam tanah. Penguburan ini hanya bersifat sementara 
karena kelak jika keluarga yang ditinggalkan telah siap melakukan 
upacara tiwah, kuburan tersebut akan digali dan diambil tulang-
tulangnya untuk dipindahkan ke sandong 

- diletakkan diatas pohon besar 
jenazah biasanya ditempatkan disebuah pohon di tengah hutan yang 
sepi agar selamat dari gangguan atau ancaman. 

- Dikremasi 
Jenazah dibakar dengan kayu yang disusun sedemikian rupa. 

Prinsip masyarakat Kaharingan di Pendahara mengenal 3 rukun kematian 
yang meliputi 
- upacara meninggal hingga dikuburkan 
- upacara tantulak pali atau tantulak amuratus matei 
- upacara tiwah 

3. Upacara Tiwah di Pendahara, Tewang Sanggalang Garing 
Upacar tiwah diselenggarakan kolektif oleh 33 KK, pelaksanannya pada 
tanggal 15, 16, 17 Juli 2002. Rangkaian upacara tiwah sebagai berikut 
- upacara sebelum tiwah 

penyusunan panitia pelaksanaan tiwah seperti menentukan lokasi, 
menunjukkan pisor, penentuan Hari Tiwah dan persiapan lainya 

- upacara pelaksanaan tiwah 
- doa 
- menganjar (menari) 
- menyembelih binatang 
- menganjar dan minum-minum tradisional (Baram) 
- binatang korban dibawa ke rumah untuk dimasak 
- tabuh ( penggalian kubur calon tiwah) 
- mengambil jenazah (tengkorak, tulang-tulang dll) kemudian 

dibersihkan dan dimasukkan dalam peti baru 
- upacara laluhan 
- mendirikan sepasang  sapundu di area tiwah 



- upacara korban kerbau atau sapi 
- memasukkan peti-peti individu yang ditiwah dalam ke dalam pambak 

( Upacara terakhir) 

   Kesimpulan  o Makna upacara tiwah tidak lain untuk membangkitkan manusia di alam 
maut, mensucikan arwah danmengantar arwah ke dunia akhirat 

o upacara tiwah memaksa penyesuaian dengan perkembangan dan 
tuntunan zaman 

o penyelenggaraan upacara tiwah tidak saja di pengaruhi oleh sistem 
kepercayaan tetapi juga  dipengaruhi oleh lingkungan social 

o upacara tiwah merupakan alat aena social dimana orang memiliki 
kesempatan untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi  

   Rekomendasi 1. kegiatan kehidupan religi masyarakat Dayak Ngaju di pedalaman 
Kelurahan Pendaharakhususnya, penting dikaji secara mendalam 

2. perlu dilakukan penelitian yang serius terhadap berbagai aspek 
kebudayaan etnis masyarakat Dayak Ngaju untuk segera dilakukan, 
sebelum tradisi langka ini di lebur oleh perubahan zaman 

3. Peranan Pemerintah Daerah sangat diperlukan khususnya dalam 
pembinaan sekaligus fasilitator berbagai aktivitas yang bernafaskan tradisi 
yang kini mulai terancam oleh pengaruh globalisasi 

2002 Kalimantan 
Tengah/Kabupaten 
Kotawaringan Timur/ 
Kecamatan 
Parenggean dan 
Mentaya Hulu 

Penelitian Etnoarkeologi Bangunan 
Kubur Suku Dayak Ngaju di 
Kecamatan Parenggean dan Mentaya 
Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur, 
Kalimantan Tengah (Harttik, 
Bambang Sugiyanto, Wasita, Widya 
Sarsono) 

Latar Belakang 1. Dalam kepercayaan Kaharingan , kematian merupakan suatu peristiwa 
perpindahan roh dari alam dunia kea lam roh yang kaya raya, penuh 
kesenangan dan kesempurnaan 

2. Upacara Tiwah merupakan upacara mengantarkan roh yang disertai 
dengan pemotongan binatang kurban 

   Permasalahan 1. Bagaimanakah variasi bentuk kubur pada masyarakat Dayak Ngaju di 
Kalimantan Tengah terutama di wilayah Kecamatan Parenggean dan 
Mentaya Hulu 

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

   Tujuan Mengetahui variasi bentuk (tipologi) dan distribusi bangunan kubur pada 
masyarakat Dayak Ngaju di wilayah Kalimantan Tengah 

   Sasaran  - sasaran jangka menegah yaitu mengungkapakan adanya variasi bentuk 
dan persebaran bangunan kubur pada masyarakat Dyak Ngaju di 
wilayah Kalimantan Tengah 

- sasaran jangka pendek yaitu mengungkapakan adanya variasi bentuk 
dan distribusi bangunan kubur pada masyarakat Dayak Ngaju di wilayah 
Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 

   Metode Penelitian Survei/pengamatan objek dan wawancara 



   Hasil Penelitian A. Objek Penelitian  
Bangunan kubur atau tempat meletakkan tulang dan abu yang disebut 
sandong 

B. Hasil Penelitian 
1. Kecamatan Mentaya Hulu 
a. Desa Tumbang Sangai 

Berada pada koordinat 01°49,24’ 04” LS dan 112° 32,47’ 04”BT.  
Desa tersebut berada di pinggiran Sungai Mentaya. Sandong-
sandong yang ditemukan 
- Sandong Punen : nama yang ditiwahkan Punen, didirikan 

tahun 1998 dilengkapi dengan sapundu dan sanggaran 
- Sandong Darin dan Runtih : nama yang ditiwahkan Darin dan 

Runtih, didirikan pada tahun 2002 dilengkapi sapundu dan 
pantar 

- Sandong Lahung : disebut lahung karena bertiang satu,  bukan 
karena nama yang ditiwahkan.  Didirikan pada tahun 1942 
dilengkapi dengan sapundu dan pantar 

- Sanduong Kusmin : didrikan tahun 1998 dilengkapi sapundu 
dan pantar 

- Sandong Sawit atau Kundip Mesian :  didirikan pada tahun 
1979.  sandong dilokasi ini ada 2 buah. Keduanya dilengkapi 
pantar dan sapundu 

b. Desa Pematang 
Terletak di tepi SUngai Kuayan dan dibelakang Desa Pematang 
mengalir Sungai Bakung.  Di desa ini dulu terdapat 4 rumah betang 
tetapi sejak tahun 1956 mulai rusak dan sekarang hancur tidak 
tersisa. 
- Sandong Beneng Rampai : sandong bertiang 4 ini didirikan  3 

Juli 1997.   Individu yang ditiwah pada waktu itu  merupakan 
satu keluarga Beneng Rampai yang berjumlah 20 orang. 
Sandong dilengkapi sapundu 

- Sandong Order Titus Mihing : sandong ini milik keluarga 
mihing 

- Sandong Singa Pantuh : milik keluarga Singa Pantuh  dari 
bahannkayu, sandong memiliki perelngkapan berupa sapundu 
gapit  

- Sandong Rampai :  milik keluarga rampai yang digunakna 
untuk 2 kali tiwah yaitu pada tahun 1944 dan 1945. sandong 
memiliki perlengkapan berupa sapundu gapit 

- Sandong Alip : milik keluarga Alip, sandong dilengkapi sapundu 
gapit 



- Sandong Koyan Monoi : sandong bertiang 2 ini didirikan pada 
3 Juli 1997 

- Sandong Kabik Sawung : memiliki perlengkapan yang berupa 
sapundu gapit 

- Sandong Upak Enjik : sandong berkaki 2 milik keluarga Upak 
Enjik ini didirikan pada tahun 1944, perlengkapan berupa 
sapundu gapit 

2. Kecamatan Parenggean 
a. Sandong Norman  : milik keluarga Norman didirikan pada 10 

September 1970.  Sandong ini dipakai untuk 2 kali tiwah yaitu pada 
tahun 1970 dan 1987, perlengkapan berupa sapundu 

b. Tambak Keluarga Murai : tidak diketahi secara pasti kapan 
didirikannya tambak ini, menurut informasi tambak ini sudah lebih 
dari seratus tahun, disekitar tambak tinggal sebuah sapundu 

c. Tiang Pantar : terbuat dari kayu ulin yang usiannya lebih dari 100 
tahun, disekitar pantar ini banyak ditemukan keramik 

d. Sapundu : sapundu tidak jauh (sekitar 50 m) dari tiang pantar. 
Bagian atas yaitu patung manusia sudah hilang 

e. Sepasang Batu “Ajaib” :sepasang batu berukuran besar dan 
satunya kecil seperti antan berada di kebun belakang rumah 
penduduk 

   Kesimpulan o bangunan Kubur sandong dan perlengkapannya berupa pantar, sapundu 
dan sanggaran tidak lepas dari upacara tiwah (upacara kematian) karena 
benda-benda tersebut didirikan dalam sebuah rangkaian upacara tiwah 

o lengkap tidaknya sebuah perangkat penguburan tergantung pada kondisi 
ekonomi dan social masing-masing penyelenggara tiwah 

o Dalam  perbandingan yang lebih dekat yaitu Kecamatan Kota Besi, 
Cempaga, Danau Sembuluh (Kalimantan Tengah) mempunyai konsep, 
bentuk dan fungsi yang sama 

   Rekomendasi 1. perlu dilakukan penelitian etnoarkeologi sekaligus pendokumentasian 
upacara adapt kaharingan pada masyarakat dayak yang masih asli dalam 
arti belum banyak pengaruh  suatu agama 

2. perlu untuk melakukan kegiatan pelestarian Cagar Budaya seperti 
Sandong dan Sapundu melalui berbagai aktivitas kepada masyarakat 

2003 Kalimantan 
Timur/Kabupaten 
Kutai Barat/Dayak 
Benuaq 

Penelitian Etnoarkeologi Religi Suku 
Dayak Benuaq di Kecamatan 
Jempang dan Damai, Kabupaten 
Kutai Barat, Kalimantan Timur/Balar 
Banjarmasin/Hartatik 

Latar Belakang 1. Dayak Benuaq merupakan kelompok yang menganut kepercayaan adat 
yang mempunyai bahasa dan kebudayaan sendiri di Kalimantan Timur. 

2. Penelitian etnoarkeologi religi telah dilakukan Balar Banjarmasin di 
Kalimantan Tengah yaitu Dayak Maanyan dan Dayak Ngaju; Kalimantan 
Selatan yaitu Dayak Maanyan, Deah, dan Lawangan. 

3. Penelitian etnoarkeologi religi Dayak Benuaq perlu dilakukan untuk 
menunjukkan perbedaan konsep dan fungsi. 



   Permasalahan 1. Bagaimanakah variasi bentuk bangunan kubur pada masyarakat Dayak 
Benuaq di Kalimantan Timur, terutama di wilayah Kecamatan Jempang 
dan Damai, Kabupaten Kutai Barat? 

2. Bagaimanakah sistem religi terutama tentang penguburan antara 
masyarakat Dayak Benuaq  di Kalimantan Timur dan Dayak Ngaju di 
Kalimantan Tengah kaitannya dengan sistem penguburan masa lampau 
pada masa prasejarah? 

   Tujuan mengetahui konsep religi dan variasi bentuk upacara religious terutama 
penguburan pada masyarakat Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. 

   Sasaran 1. jangka menengah: mengungkapkan adanya konsepsi religi dan variasi 
bentuk peralatan religi pada masyarakat Dayak di wilayah Kalimantan 
Timur. 

2. jangka pendek: mengungkapkan adanya konsepsi religi dan variasi 
bentuk peralatan religi pada masyarakat Dayak Benuaq di Kecamatan 
Jempang dan Damai, Kabupaten Kutai Barat. 

   Kerangka Pikir 1. Penelitian etnoarkeologi diperlukan untuk mendokumentasikan 
hubungan antara budaya materi dengan tingkah laku manusia dalam 
suatu masyarakat yang masih hidup dalam rangka merekonstruksi 
tingkah laku manusia pada masa lampau dari sisa-sisa materi yang 
tertinggal.  

2. Asas yang digunakan adalah analogi untuk menghasilkan suatu 
interpretasi sementara yang dapat berubah bila ada penelitian 
berikutnya yang membuktikan adanya ketidaksesuaian dengan data 
yang melatarbelakanginya, dengan dasar analoginya adalah kesamaan 
lingkungan dan bentuk budaya. 

   Metode  1. Pengambilan data dilakukan dengan survei dan wawancara, seta 
pengamatan terhadap objek yang berkaitan dengan aktivitas religious 
serta peralatan pendukungnya. 

2. Hasil pengamatan dan analisis digunakan untuk menjawab 
permasalahan mengenai bentuk dan distribusi bangunan kubur di 
wilayah penelitian. 

   Hasil penelitian Kecamatan Damai 
1. Kampung Jengan Danum, Jenis bangunan kubur yang ditemukan adalah 

balontang. 
2. Kampung Benung dan Pintuq, di lokasi tersebut terdapat rumah panjang 

yang disebut lamin. Bangunan kubur yang ada di lokasi tersebut adalah 
kompleks kubur yang terdiri atas tulakng nyulakng, kererekng dan 
templaq; kubur garai; dan balontang.  

 

    Kecamatan Jempang 
1. Desa Tanjung Isuy, memiliki beberapa situs yaitu kompleks kubur 



Temenggung Marta (yang terdiri atas klerekng dan mekam;  putang 
temiyang dan papan selimat; balontang). 

2. Kampung Mancong, memiliki bangunan kubur berupa klerekng dan 
balontang. 

    Konsepsi religi dalam religi tradisional masyarakat Dayak Benuaq 
1. Dalam tradisi Benuaq, asal usul kematian adalah akibat sikap dari tokoh 

Tataau Mukng Melur yang tidak puas dengan kekayaan dan harta benda 
yang dimiliki. 

2. Tradisi kematian ditandai dengan legenda Kilip yang melakukan upacara 
kematian untuk kedua orang tuanya sehingga mereka sampai di surge 
Gunung Lumut yang makmur dan penuh fasilitas.  

3. Upacara kwangkay atau upacara penghabisan menghadapi kesusahan, 
di mana pada hari terakhir upacara tulang-tulang dimasukkan ke dalam 
bangunan kubur berupa templaw, kererekng atau rinaaq, beleh, slokng, 
dan mekam. 

4. Templaq atau kererekng, bentuk dasarnya adalah persegi panjang yang 
dindingnya melebar ke atas, di mana bentuknya mirip dengan perahu 
dengan bagian dasar yang menyempit, dan disertai dengan hiasan yang 
berupa symbol perjalanan arwah ke lautan. Fungsinya adalah rumah 
arwah dan sebagai symbol perahu yang menjadi kendaraan arwah ke 
tempat asalnya di seberang laut. 

5. Konsepsi religi dan kematian Benuaq hampir serupa dengan Dayak 
Ngaju, Maanyan, dan Lawangan yang meyakini arwah menuju ke 
Gunung Lumut, orientasi kubur adalah ke arah matahari tenggelam, 
serta bentuk bangunan kubur yang serupa.  

   Penutup Kesimpulan 
1. Tradisi kwangkay masih tetap dilakan meskipun sebagian besar warga 

Benuaq telah memeluk agama Kristen. 
2. Variasi kubur Dayak Benuaq adalah templaq dan kererekng dengan 

beragam jenisnya seperti slokng, beleh, rinaaq, dan mekam.  
3. Tujuan akhie dari arwah adalah Gunung Lumut. 
4. Konsep penghormatan leluhur dalam bentuk-bentuk bangunan kubur 

dan perlengkapannya merupakan tradisi yang dapat disejajarkan dengan 
konsep dan bentuk bangunan megalitik 

    Rekomendasi 
Sosialisasi mengenai keberadaan bangunan kubur yang dapat dijadikan 
sebagai objek daya tarik wisata. 
Bangunan kubur dikategorikan sebagai BCB. 

2003 Kalimantan 
Tengah/Kabupaten 
Barito Timur/Ijambe 

Tata Cara Prosesi Penguburan dan 
Upacara Ijambe di Kecamatan Dusun 
Timur, Kabupaten Barito Timur, 

Latar belakang 1. Dayak Maanyan tebagi atas tiga pendukung budaya, yaitu Banua Lima, 
Paju sepuluh, dan Paju Epat. 

2. Dayak Maanyan Banua Lima (saat ini tinggal di Kecamatan Warukin di 



Kalimantan Tengah/Balar 
Banjarmasin/Wasita dan Sunarningsih 

Kabupaten Tabalong; Kecamatan Tutui dan Banua Lima di Kabupaten 
Barito Timur) memiliki upacara penguburan yang disebut mambatur. 

3. Dayak Manyaan Paju Sepuluh di Haringen, Magantis, Karang Langit, 
Tamiyang Layang, Jaar, dan Jaweten memiliki upacara penguburan yang 
disebut marabia. 

4. Dayak Maanyan Paju Epat di Desa Murutuwu, Telang Siong, Belawa, dan 
Maipe memiliki upacara penguburan yang disebut Ijambe. 

5. Penelitian mengenai peralatan upacara dan tata cara Ijambe baru 
pertama kali dilakukan, yang bertujuan untuk memahami sistem 
penguburan dan kosnep-konsep yang mendasari pelaksanaan Ijambe.  

6. Penelitian dilaksanakan pada masyarakat Dayak Maanyan di Desa 
Murutuwu, Belawa, Telang Siong, dan Maipe di Kecamatan Dusun 
Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. 

   Permasalahan 1. Apa saja jenis dan bentuk peralatan untuk Ijambe? 
2. Bagaimana tata cara dan urutan prosesi upacara Ijambe? 
3. Apa dan bagaimana konsep yang mendasari pelaksanaan Ijambe? 
4. Siapa saja tokoh penting yang terlibat dalam prosesi Ijambe? 
5. Sejauh mana kesinambungan konsep dan pelaksanaan Ijambe dengan 

budaya prasejarah? 

   Tujuan 1. mengetahui berbagai peralatan upacara Ijambe 
2. mengetahui tata urutan prosesi Ijambe 
3. mengetahui siapa saja yang terlibat dalam upacara 
4. mengetahui konsep dan sistem yang mendasari pelaksanaan Ijambe 
5. mengetahui sejauh mana sistem penguburan Paju Epat mempunyai 

kesinambungan budaya dengan penguburan prasejarah 

   Sasaran 1. berbagai macam peralatan upara kematian yang dimiliki oleh balian 
yang ada di wilayah Paju Epat 

2. pemahaman mengenai tata urutan pelaksanaan upacara 
3. pemahaman mengenai siapa saja tokoh yang terlibat dalam prosesi 

Ijambe 
4. pemahaman mengenai konsep dan sistem yang mendasari pelaksanaan 

Ijambe 
5. pemahaman mengenai kesimanbungan budaya yang mungkin terjadi 

   Kerangka Pikir 1. Penguburan sudah dilakukan sejak masa prasejarah, baik dengan sistem 
penguburan primer atau sekunder, langsung atau dengan wadah.  

2. Keyakinan bahwa orang yang mati tetap akan terpelihara melalui 
upacara tertentu untuk mengantarkannya ke kehidupan yang abadi. 

3. Upacara kematian umumnya ditandai dengan bangunan kubur seperti 
peti kubur batu, sarkofagus, dolmen, peti kubur kayu, dan lainnya. 

   Metode 1. Pengumpulan data dilakukan dengan survei dan wawancara arkeologi. 
2. Analisis data dilakukan dengan identifikasi, klasifikasi, dan sintesa data 



untuk kesimpulan. 
3. Penelitian bersifat deskriptif-eksplanatif dengan penalaran induktif. 

   Hasil Penelitian Jenis benda upacara ditemukan di rumah Ibu Nyupur, seorang balian matei. 
Benda tersebut didata dan didokumentasi setelah melalui ritual kecil dengan 
sesaji berupa beras dan ketan, gula merah dan sejumlah uang. Jenis benda 
terdiri atas: 
1. gong, untuk memberitahukan kematian 
2. batu pitatatan, batu pipih besar untuk alas kaki balian saat Ijambe 
3. beliung, sebagai pelengkap saja 
4. jatang itak sunting atau pisau yang diikatkan di belakang kepala 
5. serayung, gelang manik-manik 
6. benang, manik-manik, giring-giring, dan besi sebagai pelengkap 
7. bulang atau penutup kepala balian 

    Jenis bangunan kubur/penguburan 
Desa Murutuwu 
1. Kubur primer, ada dua lokasi yang merupakan pemeluk Kaharingan cikal 

bakal orang-orang di Murutuwu. Saat ini, semua kubur sudah dibongkar 
dan diIjambe pada tahun 1950. 

2. Tempat pembakaran tulang, yang berada di Ganting (02°05’48.11” LS-
115°03’18.0” BT). Tulang yang dibakar diletakkan dalam raung yang 
diletakkan miring dan disangga dua buah tiang.  

3. Tambak, ada dua yaitu di Ganting dan Murutuwu. Tambak dibuat dari 
kayu utuh yang dibentuk persegi panjang dengan lubang di atasnya untuk 
menaruh abu. Tambak diletakkan di atas tiang dari kayu balok. 

4. Baluntang, berada di depan balai adat Murutuwu. Patung Baluntang 
digunakan untuk perlengkapan Ijambe. 

5. Balai adat, berupa rumah panggung dengan tangga naik dan serambi di 
bagian depan, serta serambi di bagian kanan dan kiri yang pada saat 
Ijambe dipasangi tangga untuk jalan naik dan menurunkan abu tulan dan 
segala perlengkapan upacara.  

 
Telang Siong 
1. Kubur primer, terdapat 5 makam yang disertai dengan bekal kubur berupa 

peralatan sehari-hari.  
2. Tempat pembakaran tulang, berada di Awang. 
3. Tambak, berada di Awang, terdapat 7 buah tambak. 
4. Tambak Siong/Tambak Ginon Rewou. 
5. Tambak Mas, merupakan tambak tunggal berisi abu jenazah Temengung 

Suta Ono, seorang pemuka Dayak yang menjadi tokoh pada saat Perang 
Banjar. 

6. Balai adat. 



7. Bekas rumah Suta Ono 
 
Belawa 
1. Tempat pembakaran tulang, berdekatan juga dengan area dengan 

baluntang untuk mengikat kerbau. 
2. Tambak, terdapat 2 tambak yang dikenal dengan nama tambak Inon 

Rewou atau Bugawan. Keduanya diletakkan dalam bangunan beratap seng 
dan tanpa dinding. 

3. Balai adat. 
 
Maipe 
1. Kubur primer, berada di sebelah utara tambak Bayan Tuha. Warga Maipe 

yang akan melakukan Ijambe umumnya menggabungkan diri dengan 
warga Murutuwu, sehingga tulang yang sudah digali akan dimasukkan ke 
dalam peti dan di bawa ke lokasi pembakaran tulang di Murutuwu. Setelah 
upacara, abunya baru dibawa pulang dan dimasukkan ke dalam tambak 
Bayan Tuha. 

2. Tambak, disebut tambak Bayan Tuha yang melintang utara-selatan. 
Tambak ini dibuat dari kayu ulin dan berisi 50 abu jenazah. 

 

    1. Benda-benda yang terkait dengan Ijambe adalah peralatan upacara, 
tulang yang dibakar, lokasi pembakaran tulang, arena upacara dan 
kelengkapannya, dan tambak. 

2. Urutan upacara Ijambe:mmembongkar kubur primer, tulang dimasukkan 
ke dalam peti dan dibawa ke balai adat, pemberian makan, tarung 
sunang, penombakan kerbau, dan pembakaran tulang, memasukkan 
abu pembakaran ke dalam tambak.  

3. Orang-orang yang terlibat dalam Ijambe yaitu ahli waris, tetangga, 
mantir atau orang yang bertugas melaksanakan ritual tarung sunag, 
damang yang menjadi saksi pelaksanaan ijambe, balian yang bertugas 
memimpin upacara. 

    Penguburan masyarakat Paju Epat 
1. Merupakan manifestasi manusia dalam rangka meraih tujuan tertinggi. 
2. Sistem penguburan pertama/primer, dengan rangkaian proses (detil 

lihat di LPA) 
3. Sistem penguburan kedua, pelaksanaan Ijambe (detil lihat di LPA). 

    Kesinambungan Budaya megalitik dengan Paju Epat 
1. masyarakat prasejarah juga mengenal penguburan primer dan sekunder 

seperti halnya Paju Epat. 
2. Konsep kematian yang merupakan perjalanan roh menuju keabadian, 

memerlukan serangkaian upacara khusus. 



3. Roh yang sudah sampai di dunia tertinggi selalu dipuja dan dimintai 
pertolongan. 

   Penutup Kesimpulan 
1. Penguburan di Paju Epat mengenal primer dan sekunder. 
2. Konsep yang mendasari Ijambe adalah upaya mengantarkan roh ke 

Datu Tunjung yang ada di Gunung Lumut, dan menjadi Nanyo atau 
pelindung bagi keluarga yang masih hidup.  

 
Rekomendasi 
1. perlu adanya pendokumentasian upacara Ijambe untuk melestarikan 

budaya. 
2. memasukkan pengetahuan budaya dalam kurikulum sekolah 
3. upacara Ijambe sebarai daya tarik wisata budaya 

2003 Kalimantan 
Tengah/Kabupaten 
Barito 
Timur/Upacara 
Marabia 

Tradisi Upacara Marabia pada 
Masyarakat Kaharingan di Desa 
Hayapin, Kecamatan Awang, 
Kabupaten Barito Timur, Kalimantan 
Tengah/Balar Banjarmasin/Wasita 

Latar belakang 1. Dayak Maanyan di Kalimantan Tengah terbagi menjadi 3 komunitas 
budaya, yaitu Banua Lima di Warukin Kalsel dan Bentot Kalteng; Paku 
Epat di Murutuwu, Belawa, Telang Siong, dan Maipe di Kalteng; serta 
Paju Sepuluh di Haringen, Pulau Patai, dan Hayaping di Kalteng. 

2. Penelitian sebelumnya telah dilakukan di komunitas Banua Lima, Paku 
Epat, dan Paju Sepuluh di Haringen. 

3. Penelitian mengenai upacara Marabia Paju Sepuluh di Hayaping belum 
seluruhnya dilakukan. Marabia adalah upacara puncak dalam rangkaian 
ritual kematian masyarakat Kaharingan di wilayah Paju Sepuluh di 
Kalimantan Tengah, yang bertujuan untuk mengantarkan arwah ke Datu 
Tanjung Gahamari/surga, supaya arwah dapat membantu keluarga yang 
ditinggalkan. 

   Permasalahan 1. Bagaimanakah urutan dan tata cara prosesi marabia di Desa Hayaping? 
2. Bagaimana kesinambungan budaya dari masa prasejarah dengan 

kaharingan di Hayaping? 

   Tujuan 1. mengetahui tata urutan pelaksanaan upacara 
2. mencari data yang menghubungkan antara bukti upacara marabia 

dengan sistem penguburan prasejarah dalam suatu analogi 

   Sasaran upacara marabia 

   Kerangka Pikir 1. Kebudayaan materi pada dasarnya merupakan wujud ide, gagasan, dan 
kepercayaan masyarakat, oleh karena itu bentuk budaya suatu 
masyarakat yang sudah punah dapat direkonstruksi hanya berdasarkan 
sisa benda material yang ditemukan. 

2. Studi etnoarkeologi menggunakan model analogi untuk menghubungkan 
budaya masyarakat yang sudah punah dengan masyarakat yang masih 
ada. 

3. Analogi dititiberatkan pada kesamaan budaya untuk mendapatkan suatu 
interpretasi sebuah kesinambungan ide dan budaya. 



   Metode 1. Penelitian bersifat deksriptif dengan penalaran induktif. 
2. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan terhadap benda-

benda yang berkaitan dengan upacara Marabia serta prosesi upacara itu 
sendiri; dan wawancara terhadap tokoh yang memahami upacara 
tersebut. 

   Hasil Penelitian 1. Penguburan primer pada masyarakat Kaharingan dilakukan dengan 4 
macam cara, yaitu walon ebak upak, pakan tulakan, pakan hanruweh, 
dan penguburan lengkap dengan peralatan yang terdiri atas kain Sinai, 
lamiyang, sisa kain nenek moyang, telur ayam, raung, air, sesajen, 
cupu, dan gong. 

2. Peralatan upacara Marabi terdiri atas gagulang (tempat untuk wanita 
memasak), idaran (arena upacara), sandai agung (ruangan di dalam 
rumah untuk tamu), dan baluntang sebagai arca perwujudan dalam 
upacara sebagai tempat menambatkan kerbau. 

    Upacara Marabia 
Persiapan 
1. membangun gagulang, berupa bangunan tambahan yang dibuat di 

samping atau belakang rumah; 
2. menyiapkan ruangan untuk tamu, dan idaran untuk arena balian 

melakukan upacara; 
3. persiapan untuk hidangan; 
4. menyusun kepanitian 
 
Pelaksanaan, dilaksanakan dalam enah hari ritual yaitu 
1. Hari Ngindik Rapu, atau pengambilan rapu yang kemudian diletakkan di 

gelantang yang berupa kayu-kayu yang dibentuk seperti rumah dengan 
atap dari kain. Perlengkapan yang diletakkan di gelantang adalah baju, 
celana, dan sarung; janur dianyam (pudak pulu), sajian manu (ayam), 
lemang atau nasi ketan yang dimasak dalam bambu, piring melawen, 
talam besi atau kuningan, anyaman daun kelapa berbentuk tupai, buah 
jambe, lanjung berisi parang, beliung, dan pisau, dan taragaan atau 
tempat untuk memberi makan arwah. Perlengkapan lain yang digunakan 
yaitu buya atau guci dengan piring sebagai tutupnya, sanggan basarah 
atau tempat jaminan, bokor sebagai tempat makanan untuk para tamu, 
dan gong yang berjumlah 7 buah. 

2. Hari Anrau Tarawen 
3. Rapu telah diletakkan di gelantang, pisambe segera meletakkan 

perlengkapan upacara di gelantang yang ditambahi dengan pinang, 
daun sirih, daun rinjuang, dan bekal kubur untuk arwah yang dimarabia. 

4. Hari Anrau Irumpak, menambah bekal untuk arwah dan membuat kayu 
untuk siring dan manguntur.  



5. Hari Anrau Irapat, menambah bekal untuk arwah, mengadu ayam dan 
main dadu, serta nyunang narung. 

6. Hari nantak Siukur, merupakan puncak uparaca Marabia (detil kegiatan 
lihat di LPA) 

7. Hari Ipasar, membawa rapu dan sesaji serta segala perlengkapan ke 
kuburan. Rapu dikuburkan di lokasi di mana jasad dulu ditanam, sesajen 
diletakkan di atas kubur.  

    1. Penguburan masyarakat Kaharingan Paju Sepuluh terdiri atas 
penguburan masyarakat awal dan baru. 

2. Penguburan awal ditemukan di Haringen dan Magantis, berupa kubur 
sekunder dalam guci. 

3. Penguburan baru di Hayaping dilakukan dengan dua cara, yaitu primer 
dan sekunder. 

4. Penguburan sekunder dilakukan dengan melaksanakan marabia yang 
bertujuan untuk mengantar arwah ke alam abadi dan menjadi Nanyo, 
sehingga keluarga dapat meminta bantuan atasnya.  

5. Terdapat kesinambungan budaya antara penguburan prasejarah dengan 
tradisi penguburan masyarakat Kaharingan, yaitu sistem penguburan 
primer dan sekunder, serta konsep mengenai kematian yang merupakan 
proses perjalanan arwah ke dunia abadi dengan memberinya perbekalan 
berupa peralatan makan dan keperluan sehari-hari. 

6. Tradisi megalitik juga tampak pada patung baluntang tempat untuk 
menambatkan hewan kurban sebagai bekal bagi arwah.  

   Penutup Kesimpulan 
1. Masyarakat Kaharingan memiliki tata kehidupan yang diatur adat. 
2. Tata cara upacara kematian di Hayaping sudah berjalan sejak jaman 

Etoh pada sejarah Kerajaan Nansarunai. 
3. Jenis peralatan upacara kematian adakah raung, janur, bekal kubur, 

gng, kain Sinai, dan lain-lain. 
4. Tata urutan upacara Marabia dimulai dengan pengambilan rapu yang 

merupakan symbol pemanggilan arwah, dan disertai dengan hari ritual 
yang terdiri atas 6 macam. 

5. Kaitan upacara marabia dengan penguburan prasejarah terlihat pada 
kemiripan konsep (arwah menuju dunia abadi) dan tata cara 
penguburan (primer dan sekunder). 

 
Rekomendasi 
1. Pendokumentasian upacara Marabia 
2. Promosi pelaksanaan upacara Marabia sebagai salah satu daya tarik 

wisata budaya 
3. memasukkan pemahaman mengenai upacara Marabia ke dalam mata 



pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah 

2004 Kalimantan 
Timur/Kabupaten 
Kutai Barat 

Penelitian Arsitektur Rumah Adat 
Lamin di Kecamatan Jempang, 
Kabupaten  Kutai Barat Kalimantan 
Timur (Nugroho Harjo Lukito, Gunadi, 
Nugroho Nur Susanto, Normalina, 
Hadi Sunaryo) 

Latar Belakang 1. Arsitektur tradisional sebagai suatu unsur kebudayaan suatu masyarakat 
tertentu merupakan produk dari rangkuman unsure-unsur kebudayaan 
dalam bobot dan porsi yang berbeda. Arsitektur tradisional ini akan di 
pengaruhi oleh teknologi, ekonomi, religi dan sebagainya baik yang dimiliki 
masyarakat itu sendiri ataupun yang yang disebabkan oleh persinggungan 
dengan unsure kebudayaan dari masyarakat atau bangsa lain 

2. Rumah lamin merupakan satu diantaranya yang memiliki arsitektur 
tradisional. Penelitian kali megenai arsitektur rumah lamin yang akan  
menitikberatkan bentuk asli, ragam hias, tata ruang dalam hubungannya 
dengan fungsi dahulu dan sekarang, kontektual lamin dengan lingkungan 
sekitarnya, teknologi dan kontruksi lamin secara umum 

   Tujuan Mendapatkan dan mengetahui keragaman arsitektural lamin di Kutai Barat 
dengan berbagai aspek di dalamnya baik persamaan maupun perbedaan 
termasuk pula bila adanya perubahan dan perkembangan yang terjadi 

   Sasaran  Komunitas terbesar masing-masing Suku Dayak di Kutai Barat, dimana objek 
lamin adat yang lama masih hidup, terutama  

   Metode Penelitian Deskriptif eksplanatif dengan penalaran induktif 

   Hasil Penelitian A. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur  
Luas wilayah Kabupaten ini 33.052 Km2  yang berpusat di Kota Sendawar. 
Kecamatan Jempang 
Wilayah Kecamatan Jembang terletak di posisi 115°00’-- 115°15” BT, 
0°24’--0° 45’ LS. 

B. Tinggalan Rumah Adat Lamin 
Menurut Petrus Hongkong, seorang kepala adapt besar kecamatan 
Jempang, rumah limit atau lou memilki fungsi : 
1. sebagai tempat tinggal 
2. mengobati orang sakit 
3. menggelar upacara perkawinan 
4. membayar niat 
5. menyimpan alat-alat upacara 
Rumah- rumah lamin yang ada di Kutai Barat 
1. Lamin Pentat  

Tiang rumah Lamin Pentat dibuat dari kayu ulin semua dan saat ini 
keadaannya miring motif dan bentuk tiang dibuat beragam. Sirap dari 
sirap dipasang dengan menggunakan tali rotan. Jumlah pintu, tangga 
dan jendela sebuah Lamin tergantung pada pembagian ruang, 
namaun  pada zaman dahulu kaarena demi alasan keamaman tangga 
hanya 2 buah. Dinding kulit kayu dan didepan lamin ada tiang 
bendera. 

2. Lamin Lembunah 



Arsitektur bangunan yang lama adalah arsitektur kampung jompongan 
tetapi sekarang arsitekturnya berbeda dengan yng lama karena 
adanya renovasi. Bangunan lamin ini memiliki 118 buah tiang 
penopang. Konstruksi lamin menggunakan kuda-kuda dengan pelat 
dan pen. Disisi lain konstruksi tradisonal mulai ditinggalakn sedikit 
demi sedikit. Konstruksi tradisonal yang masih bertahan adalah sistem 
perekatan/penyatuan antar tiang  dengan menggunakan soli/purus. 
Terdapat hiasan kandang rasi yang ditemukan pada teras dan lisplank 
tirisan baik pada bangunan induk maupun pada tingkat semu. 

3. Lamin Mancong  
Bentuk lamin persegi empat menggunakan konstruksi kayu ulin (besi) 
dengan tipe panggung bertingkat. Bangunan 2 lantai yang terdiri dari 
12 bilik.  Lantai 1 lamin terdiri atas teras berbentuk lorong (los), lebih 
kedalam lagi ada bilik/petak yang berbentuk persegi panjang. Struktur 
ruang lantai 2 hanya terdapat teras dan bilik. Lamin ini dilengkapi 
dengan  pentas/pantar 

4. Lamin Tumenggung Merta   
Lamin ini dahulu bertingkat 2 akan tetapi lantai atasnya telah runtuh  
dan lebih panjang dari keadaan sekarang. Saat ini lamin mempunyai 
panjang 33,5 m dan hanya berlantai 1, petak yang ada tinggal 5 buah 
dan ada pula bangunan pendukung berupa pentas yang terletak di 
bagian halaman. 
Kontruksi lamin ini adalah panggung dengan tinggi lantai 1 rata-rata 2 
m dari permukaan tanah. Bahan utamanya adalah kayu, rotan dan 
kulit kayu. Bentuk bangunan prototip rumah panjang tidak berteras 
secara utuh. Memiliki 3 buah tangga masuk yang bentuknya berbeda. 
Dinding bangunan adalah kulit kayu yang dipasang berjajar diapit 
bambu atau kayu sungkai yang berfungsi sebagai entip. Atapnya 
terbuat dari sirap kayu ulin(besi) 

   Kesimpulan 1. Membangun rumah panjang (lamin) pada masa lalu sebenarnya bertujuan 
untuk melindungi diri dri serangan mendadak para pemburu 
kepala(Geddes; Furness, 1902), musuh dari kelompok lain maupun 
serangan binatang buas 

2. Secara ekonomis membangun lamin lebih efesien karena hanya 
membutuhkan lebih sedikit bahan kayu yang diambil di hutan daripada 
membangun rumah secara individu 

3. Secara social, tinggal bersama di dalam rumah lamin memungkinkan 
masyarakat untuk mendapatkan penengah apabila terdapat 
konflik/perselisihan 

4. Secara teknis bangunan lamin kuno yang menggunakan konstruksi 
tradisonal ternyata kurang kokoh dalam menopang beban bangunan, 



sehingga dapat dipastikan bangunan akan menjadi tidak stabil dan cepat 
runtuh 

   Rekomendasi Pemerintah dalam hal ini instansi terkait memikirkan cara penyelamatan 
bangunan lamin dari kepunahan, misalnya melakukan pemugaran. Apabila 
ingin melakukan pemugaran direkomendasikan yang emnjadi prioritas adalah 
Lamin Pentat 

2004 Kalimantan Tengah / 
Barito Timur 

Penelitian Perbedaan Ritual Kematian 
pada Tiga Kelompok Budaya di 
Masyarakat Dayak Maayan di Barito 
Timur (Wasita, Nurhadi Rangkuti, 
Bambang Sakti Wiku Atmojo, Andi 
Nuralang, Widya Sarsono) 

Latar Belakang Kebudayaan Dayak merupakan suatu kebudayaan yang unik, dalam satu suku 
saja terdapat varian yang beragam. Satu diantaranya adalah sistem 
penguburannya pada masyarakat Dayak Maayan. Pada penelitian ini 
dimaksudkan untuk mengungkapkan secara histories sebab keragamaman 
budaya dari segi sejarah untuk penguburan. 

   Permasalahan 1. Bagaimana perjalanan hidup kelompok masyarakat Dayak Maayan sampai 
ke tempat tersebut 

2. Bagaimana lingkungan tempat hidup mereka mengambil peranan dalam 
menjalani kehidupan dan pengaruhnya terhadap perkembangan 
kebudayaan mereka 

3. Apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi perbedaan kebudayaan pada 
3 kelompok budaya Maayan, padahal ketiganya berasal dari induk budaya 
yang sama 

   Tujuan 1. Memahami lingkungan tempat hidup, morfologi, dan barier-barier yang 
mungkin menghalangi komunitas  antar kelompok 

2. Memahami artefak pada masing-masing kelompok dari yang tertua sampai 
yang paling belakangan 

3. Memahami sejarah masyarakat Dayak Maayan 
4. Memahani model penguburan pertama dan kedua pada masing-masing 

kelompok 
5. Memahami varian ritual kubur dalam masyarakat Dayak Maayan 

   Sasaran 1. Lingkungan tempat hidup, morfologi, dan barier-barier yang mungkin 
menghalangi komunitas  antar kelompok 

2. Artefak  pada masing-masing kelompok dari yang tertua sampai yang 
paling belakangan 

3. Sejarah masyarakat Dayak Maayan 
4. Model  penguburan pertama dan kedua pada masing-masing kelompok 
5. Varian ritual kubur dalam masyarakat Dayak Maayan 

   Metode Penelitian Survei berupa pengamatan dan wawancara 

   Hasil Penelitian A. Karakteristik Lingkungan 
1. Jaringan Sungai 

Daerah pemukiman Dayak  Maayan terletak diantara dua buah 
sungai besar yang mengalir dari utara ke selatan yaitu Sungai Barito  
(bagian barat) dan Sungai Tabalong (bagian timur) 



2. Bentuk Penggunaan Lahan 
Bentuk penggunaan lahan terdiri dari pemukiman (kampung, kota), 
jalan darat, hutan sekunder dan lading. 

B. Budaya Maayan        
1. Ritual 

a. Paju Epat 
Upacara penguburan pertama dilakukan dengan upacara bangkai 
mitah dan giler 
Upacara penguburan kedua dilakukan pelaksanaan ijambe yang 
terdiri dari tarawen, niit uwei, narajak, muarare, nahu, nyurat, 
nansaran, mumu dan mapui 

b. Paju Sepuluh 
Upacara penguburan pertama  dilakukan dengan cara walon ebak 
upak, pakan tulakan, pakan hanrueh dan mia 
Upacara penguburan kedua dilakukan dengan cara marabia atau 
ngadatun yang terdiri dari ngindik rapu, tarawen, irumpak, irapat, 
nantak siukur, ipasar dan cungkup 

c. Banua Lima 
Penguburan primer dilakukan segera setelah terjadi kematian  
dan penguburan sekunder dilakuakan pada umumnya 3 tahun 
pasca kematian  yang prinsipnya ada kemiripan dengan marabia 

d. Kelompok Dayu 
Upacara penguburan pertama melalui upacara bangkai mitah dan 
upacara penguburan kedua ada 4 jenis yaitu Marabia 1 malam, 
Marabia 3 malam, Ngadatun 5 malam dan Ngadatun 7 malam 

2. Material Culture 
Tamiyang Layang 
a. kubur kepala desa (moengoet) dan kubur kilan (isteri moengoet) 
b. Balontang Tamiyang Layang I 
c. Balontang Tamiyang Layang II 
d. Makam Tumenggung Djaya Karati 
Karang Langit  
a. Makam Raja Panantang 
b. Bekas Kubur Marabia 
Jaar/Sanggarwasi 
a. Patung balontong 
b. Kedaton Temenggung Jaya Laksanu 
c. Makam Putri Mayng 
d. Makam Nenek Bakang 
e. Balontang Nenek Bakang 
f. Makam Kaharing Lama tahun 1889 



Dayu 
a. Kubur Marabia 
b. Balontang 
Desa Tangkan, Kecamatan Awang 
a. Balontang Kematian 
b. Kubur Kaharingan Pakan Hanrueh 
c. Kuburan Marabia 

   Kesimpulan Perbedaan kelompok budaya yang ada pada masyarakat  Dayak Maayan 
dikarenakan alasan teknis dalam sejarah perjalanan hidup mereka. Sejarah 
perjalanan hidup mereka juga turut memberi warna yang variatif akan 
kebudayaan 

   Rekomendasi Pelestarian adat  dan budaya tersebut melalui pendokumentasian. 

2004 Kalimantan Timur/ 
Kabupaten Kutai 
Barat 

Penelitian Etnoarkeologis Religi Suku 
Dayak  Tunjung di Kabupaten Kutai 
Barat Kalimantan Timur (Hartatik, 
Wasita, Nugroho Harjo Lukito, Andi 
Nularang, Bambang Sakti Wiku 
Atmojo) 

Latar Belakang 1. Keberadaan Dayak Tunjung tidak bisa dipisahkan dengan sejarah Dayak 
Benuaq, karena dari cerita mulut ke mulut orang-orang Tunjang sendiri 
mengatakan bahwa orang Tunjung berasal dari orang-orang Benuaq 

2. Penelitian tentang religi penguburan pada masyarakat Dayak Benuaq pada 
tahun 2003 menghasilkan data tentang konsep penguburan kedua yang 
dilakukan dalam upacara Kwangkay 

3. Pada penelitian kali ini berfokus pada penguburan meliputi cara 
penguburan dan bentuk bangunan kubur 

   Permasalahan 1. Bagaimanakah  sistem religi terutama penguburan masyarakat Dayak 
Tunjung di wilayah Kutai Barat? 

2. Adakah hubungan antara sistem religi  terutama tentang penguburan 
antara masyarakat Dayak Tunjung di Kalimantan Timur dengan 
masyarakat Dayak lain terutama Dayak Benuaq, Maayan, Lawangan? Dan 
bagaimana kaitannya dengan sistem penguburan masa lampau? 

   Tujuan 1. Bentuk perlengkapan religius seperti bangunan kubur dan perlengkapan 
upacara religi lainnya 

2. Lingkungan bangunan kubur , baik lingkungan social maupun lingkungan 
fisik/alam 

   Sasaran  Jangka menengah : mengungkapakan adanya konsepsi religi dan variasi 
bentuk peralatan religi pada masyarakat Dayak di wilayah Kalimantan Timur 
Jangka pendek : mengungkapkan adanya konsepsi religi dan variasi bentuk 
peralatan religi pada masyarakat Dayak Tunjung di wilayah Kutai Barat, 
Kalimantan Timur 

   Metode Penelitian Survei/ pengamatan objek dan wawancara 

   Hasil Penelitian  A. Objek Penelitian 
Dayak Tunjung adalah kelompok masyarak wilayah huniannya berada di 
wilayah Kabupaten Kutai Barat. Aspek keragaman social budaya 
merupakan daya tarik tersendiri di kabupaten ini, baik dalam hal 
keragaman suku-suku local, kepercayaan, tradisi-tradisi lama, mata 



pencaharian, bentuk dan corak kesenian serta hasil kerajinan mereka. 
B. Hasil Penelitian 

1. Tunjung Linggan  
a. Kampung Linggang Mapan  

Upacara Kwangkay di kampung ini lebih sederhana, tidak 
sampai memotong kerbau tetapi cukup ayam dan babi saja 
sehingga di kampong ini hampir tidak ditemui adanya balontang 
kwangkay 

b. Kampung Linggang Amer 
Artefak yang berkaitan dengan upacara religi tradisional  berupa 
- Tugu Ngugu tautn : tugu ini didirikan pada  pelaksanaan 

upacara hajatan ngugu tautn yaitu upacara penyucian 
untuk memperbaiki atau meningkatkan keadaan kampong. 
Upacara ini dilaksnakan secara tentative (menurut 
kebutuhan). Tugu ini dari kayu setinggi ±  m dihiasi dengan 
ukiran motif naga, buaya, kerbau dan manusia. 

- Balontang di depan rumah Bapak Udin : menurut Pak Udin 
balontang tersebut dibuat pada tahun 1978 pada waktu 
upacara kwangkay, tingginya sekitar 2 m dengan ukiran 
yang cukup raya, pada tahun 2003 balontang tersebut 
dibeli oleh orang kampong Lambing seharga 1.600.000; 

2. Tunjung Asa 
a. Kampung Muara Asa 

Upacara Kwangkay di Kampung Muara Asa 
Upacara Kwangkay ini dipusatkan di Rumah Bapak Dun, yang 
dipimpin oleh seorang penyentangih yaitu Bapak Asung.  
Penyetangih diiringi oleh 9 anggota penyetangih laki-laki dan 9 
orang penyetangih perempuan. Upacara ini merupakan upacara 
kwangkay keluarga dengan jumlah individu yang di kwangkay 
sebanyak  puluhan orang yang ditanggung oleh 5 keluarga, 
semuanya berasal dari satu garis keturunan. Upacara ini tidak 
disertai dengan ritual menggali tulang dari kubur, tetapi 
digunakan buah kelapa sebagai pengganti tulang dan tengkorak 

b. Kampung Ombau Asa 
Terdapat Balontang di depan rumah Bapak Jone.  Balontang 
tersebut merupakan Balontang Kwangkay laki-laki yang 
dilaksanakan tahun 1987 dan 1989.  

c. Kampung Geleo Baru  
Menurut Bpk Masrani  dikampung ini terdapat banyak balontang 
tetapi kini hanya tinggal satu balontang yang ada di depan 
rumah Bpk. Ratu dan satu balontang yang terletak di bawah 



lamin yang lainya sudah di jual oleh pemiliknya. 
Di kampung ini juga terdapat komplek makam kubur umum. 
Kuburnya terdiri atas kubur nasrani, kubur penganaut 
kepercayaan tradisional (balian) yang berupa mekam dan batur 
berada dalam satu komplek.  Disini juga terdapat tradisi ngakai 
yaitu mengawinkan (menggabungkan) balontang dengan nisan. 

3. Tunjung Sekolaq 
a. Kampung Sekolaq Muliaq 

Temuan artefaktual : 
- Lembo Gelumakng : tinggalan berupa templaq yang 

ditopang dua buah tiang 
- Lembo Muliaq : terdapat puluhan kuburan dan beberapa  

bekas galiankubur yang diangkat pada upacara kwangkay 
- Kubur Umum Mamong :terdapat kubur yang belum 

diangkat (kubur primer), yang sudah diangkat (kenyau) 
maupun kubur yang telah di Kwangkay. Jenis bangunan 
yang dominant di komplek kuburan ini adalah lubakng. Di 
sekitar lubakng terdapat bekas-bekas peralatan kwangkay 
seperti perahu yang ujungnya berbentuk kepala naga dan 
beberapa patung kecil di tengah perahu. 

- Balontang didepan rumah penduduk : temuan berupa 
balontang yang ada di depan rumah sebanyak 5 buah, 1 
buah ada di samping rumah dan 1 buah tiang busui 

b. Kampung Sekolaq Darat 
Temuan arkeologis di  berupa balontang yang ada didepan 
rumah penduduk 

4. Tunjung Sakaq 
a. Sakaq Tada  

Sisa- sisa dari upacara kwangkay yang dilaksankan sebelumnya 
beruapa 
- Balontang kwangkay di depan rumah Bapak Boma didirikan 

pada upacara kwanglkay tahun 1999 
- Balontang kwangkay di depan rumah Bapak Agustinus : 

terdapat 2 buah balontang yang keduanya didirikan pada 
waktu upacara kwangkay tahun 2001 yang memotong 2 
kerbau 

- Balontang keluarga Penji : didirikan pada waktu kwangkay 
tahun 1998. 

(untuk deskripsi masing –masing balontang dapat di lihat pada 
LPA) 
Diluar kampong Sakaq Tada, ditepi jalan menuju kearah 



kampung Gemuruh terdapat komplek kubur umum dengan 
berbagai bentuk atau jenis kubur yaitu : Templaq keluarga 
Boma, Rinaaq dan lubakng 

b. Sakaq Lotoq :  
Terdapat balontang kwangkay, balontang balian atau upacara 
ngugu tahun. Rata-rata berusia muda ( 1980-2002). Di 
kampung ini terdapat 2 kompleks kubur yaitu didarat 9ujung 
kampung) dan di gunung yang telah dijadikan kompleks Kubur 
Wisata Adat 
a. Templaq Keluarga  Pahaq 
b. Templaq Keluarga Aki 
c. Gur 
d. Mekam Keluarga Sidak 
e. Templaq Keluarga Arifin 

 
 
 

  Kesimpulan 1. variasi bentuk bagunan kubur pada masyarakat Dayak Tunjung yang 
utama adalah templaq, variasi lainnya adalah bangunan kubur yang 
dibangun langsung diatas tanah (tanpa tiang) berupa lubakng, slokng, 
rinaaq dan mekam.  

2. bentuk bangunan kubur tersebut tidak berpengaruh pada makna 
kehidupan sesudah kematian terutama setelah kwangkay 

3. konsep penghormatan terhadap arwah leluhur yang tgercermin dalam 
bentuk-bentuk bangunan kubur dan perlengkapannya merupakan tradisi 
yang dapat disejajarkan dengan konsep dan bentuk bangunan megalitik 

   Rekomendasi 1. Pada masa yang akan datang perlu dilakukan sosialisasi agar bangunan 
kubur tersebut bisa di kunjungi oleh umum terutama wisatawan 

2. Perlu untuk melakukan kegiatan pelestarian benda budaya terutama 
yang memilki nilai khas seperti templaq dan balontang melalui berbagai 
aktivitas seperti penyuluhan kepada masyarakat, bahkan jika mungkin, 
benda-benda tersebut dimasukkan dalam daftar inventaris Benda Cagar 
Budaya 

2005 Kabupaten Barito 
Selatan/Dayak 
Lawangan 

Penelitian Sistem Penguburan Pada 
Masyarakat Dayak Lawangan di Barito 
Selatan/Balar Banjarmasin/Wasita 

Latar Belakang 1. Kematian dipandang sebagai titik tolak bagi roh dalam keberhasilannya 
menempuh perjalanan ke Datuk Tunyung Gamahari atau surga. 

2. Bagi Dayak Lawangan, aspek terpenting dalam kehidupan adalah 
perlakukan kepada seseorang yang meninggal. 

   Permasalahan 1. Apa saja tinggalan kubur kuno dan perangkatnya yang ada pada 
masyarakat Dayak Lawangan? 

2. Bagaimana cara upacara ritual kematian masyarakat Dayak Lawangan? 
3. Sejauh mana ciri-ciri budaya Dayak Lawangan memiliki kemiripan 

dengan budaya prasejarah? 

   Tujuan 1. mengetahui tinggalan kubur kuno dan perangkatnya 
2. mengetahui tata cara upacara kematian 



3. mengetahui sejauh mana ciri budaya Dayak Lawangan memiliki 
kemiripan dengan dengan budaya prasejarah 

4. mengetahui ada tidaknya temuan kubur dari masa prasejarah di lokasi 
penelitian 

5. mengetahui ciri-ciri penguburan prasejarah dan pengubruan tradisional 
Dayak Lawangan 

6. mengetahui apa makna ciri penguburan Dayak Lawangan dalam 
kaitannya dengan kubur prasejarah 

   Sasaran 1. tinggalan kubur kuno dan perangkatnya 
2. tata cara upacara kematian 
3. ciri budaya Dayak Lawangan  
4. temuan kubur dari masa prasejarah 
5. ciri penguburan prasejarah 
6. makna ciri pengubruan Dayak Lawangan yang berkaitan dengan kubur 

prasejarah 

   Kerangka pikir 1. Kematian merupakan perjalanan roh menuju alam surga, dengan 
disertai upacara untuk mengantar roh ke tempat tujuan.  

2. Penguburan prasejarah mengenal konsep kubur primer dan sekunder. 

   Metode  1. Penelitian bersifat deskriptif-eksplanatif dengan penalaran induktif 
2. Pengumpulan data dilakukan dengan survei arkeologi dan wawancara 
3. Analisis data dilakukan dengan identifikasi, klasifikasi, dan analisis 

kontekstual untuk sampai pada sintesa dan simpulan.  

   Hasil  Kecamatan Gunung Bintang Awai 
1. Tebela di Jaausang Leo Kara, berada dinding tebing di tepi Sungai 

Ayuh. Tebela ini berbentuk persegi panjang yang diletakkan di atas 
balok kayu bersusun dua. Selain tebela, ada juga 5 buah raung yang 
bberisi tulang-tulang. 

2. Tebela di Desa Patas I, di tepi Sungai Ayuh. Tebela ini dari kayu ulin 
yang ditopang 2 buah tiang setinggi 1,8 m. Informasi mengatakan 
bahwa tebela ini dulunya berisi 9 orang. 

3. Tebela di Tempongan Usang Bipakali, di tepi Sungai Bipakali. Tebela ini 
ditopang 2 buah tiang setinggi 1,8 m. Bagian bawah tiang berbentuk 
tajau, sedangkan di bagian ujung tutup tebela berbentuk kepala kerbau, 
yang dulunya terdapat puluhan kepala manusia yang saat ini sudah 
hancur dan hilang, sehingga yang tersisa hanya 1. Di dekat tebela, 
terdapat dua balontang yang saat ini satu balontang telah hilang dicuri. 

4. Rumah Tulang dan balontang di Bipakali Lama. Rumah tulang berisi 
tulang-tulang yang diletakkan dalam kotak tanpa raung, yang 
merupakan hasil upacara wara tahun 1998 untuk orang-orang 
Kaharingan. Balontang berbentuk arca manusia berjenis kelamin laki-
laki yang merupakan hasil wara 1998, menghadap ke arah matahari 



terbenam yang menandakan fungsi balontang sebagai bagian dari ritual 
penguburan atau upacara duka cita. 

    Konsepsi kematian Dayak Lawangan 
Kematian sebagai proses perjalanan arwah ke Gunung Lumut, yang ditandai 
dengan upacara khusus. 

    Sistem Penguburan 
1. Penguburan Primer, berdasarkan tingkatannya terdiri atas wara atau 

wara biasa dan wara nulang. Wara biasa tidak ada pembongkaran 
tulang untuk penguburan sekunder dengan binatang kurban hanya 
ayam, kambing, dan babi. Wara nulang dilakukan dengan membongkar 
tulang dan korban kerbau yang ditambatkan pada patung baluntang. 

2. Penguburan Sekunder, yang ditandai dengan upacara sebagai symbol 
pelepasan arwah ke Gunung Lumut. Upacara ini dinamakan wara, yang 
tata caranya dapat dilihat pada LPA. 

    Sistem Penguburan Kedua dan konsespsinya pada masyarakat prasejarah 
1. Mengenal dua sistem penguburan, yaitu primer yang menguburkan 

langsung ke dalam tanah; dan sekunder yang menggali lagi kuburan 
primer dan menempatkannya pada kuburan baru baik dengan atau 
tanpa wadah. 

2. Mengenal bekal kubur untuk membekali arwah dalam perjalanannya 
menuju duia arwah. 

   Penutup Kesimpulan 
1. Upacara kematian Dayak Lawangan dilakukan dengan sistem 

penguburan primer dan sekunder. 
2. Komponen yang berkaitan dengan penguburan primer adalah raung 

atau peti dari kayu dan binatang korban. 
3. Komponen yang berkaitan dengan penguburan sekunder yang ditandai 

dengan pelaksanaan upacara wara adalah perlengkapan upacara, tokoh 
bdalam upacara, dll. 

4. Konsep penguburan Dayak Lawangan memiliki kemiripan dengan 
konsep penguburan prasejarah, yang terlihat pada sistem primer dan 
sekunder serta adanya bekal kubur untuk arwah si mati. 

 
Rekomendasi 
Upaya pelestarian dan pendokumentasian budaya Kaharingan Dayak 
Lawangan yang salah satunya adalah menjadikan upacara wara sebagai salah 
satu daya tarik wisata budaya lokal.  

2005 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan 

Penelitian Etnoarkeologi Sistem 
Penguburan Masyarakat di Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan/Balar 
Banjarmasin/Andi Nuralang 

Latar belakang 1. Masyarakat Banjar secara tradisional terbagi dalam 3 subsuku, yaitu 
Banjar Kuala, Banjar Pahuluan, dan Banjar Batang Banyu. 

2. Kehidupan masyarakat Banjar menjadikan sungai sebagai urat nadi 
kehidupan, sehingga sering disebut sebagai budaya sungai. 



   Permasalahan Bagaimanakah sistem penguburan masyarakat di Hulu Sungai Selatan? 

   Tujuan untuk mengetahui sistem penguburan masyarakat di Hulu Sungai Selatan 

   Sasaran Jenis kegiatan ritual masyarakat 

   Kerangka Pikir Penelitian etnoarkeologi pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian 
data dengan menggunakan data etnografi, yang merupakan 
pendokumentasian hubungan antara budaya materi dengan tingkah laku 
manusia dalam suati masyarakat yang masih hidup dalam rangka 
merekonstruksi tingkah laku masa lampau dari sisa-sisa materi yang tertinggal 
(dari Tanudirjo 1987, 35-39, yang referensinya tidak dituliskan pada daftar 
pustaka) 

   Metode  1. Pengumpulan data dilakukan dengan survei dan wawancara dengan 
pengamatan terhadap objek penelitian. 

2. Penelitian bersifat deskriptif komparatif. 

   Hasil 1. Survei dilakukan di 10 kecamatan di Kabupaten HSS, yang mendata 
sejumlah makam yang umumnya berada di dekat rumah warga, di 
mana masing-masing keluarga memiliki area kuburan tersendiri. 

2. Kebudayaan Banjar identik dengan budaya Islam, sehingga tata cara 
penguburan juga mengikuti ajaran dalam Islam, yang berbeda adalah 
menempatkan kuburan di dekat rumah dengan alasan agar tanah tidak 
dijual, mudah diziarahi, amanah dari si mati, mudah merawat dan 
membersihkan, tradisi lama, tidak ada pekburan umum, dan keinginan 
keluarga.  

   Penutup Kesimpulan 
Sistem penguburan di HSS yang ditempatkan di dekat rumah tidak memiliki 
alasan khusus kecuali kebiasaan turun temurun dan kondisi alam. 

   Catatan penelitian ini tidak termasuk jenis penelitian etnoarkeologi 

2005 Kalimantan 
Timur/Hulu Sungai 
Mahakam/Daya 
Kenyah 

Penelitian Etnoarkeologi Religi pada 
Masyarakat Dayak Kenyah di Hulu 
Sungai Mahakam, Kalimantan 
Timur/Balar Banjarmasin/Bambang 
Sugiyanto 

Latar belakang 1. Penelitian etnografi suku Ngorek di Long Pujungan oleh Sellato tahun 
1991 dan 1992 menemukan sekitar 80 bangunan penguburan, situs 
pemukiman, 70 situs kubur tempayan dolmen serta beberapa alat batu. 
Wilayah Ngorek dulu sekarang dihuni oleh masyarakat Dayak Kenyah. 

2. Penelitian etnoarkeologi merupakan perpaduan antara penelitian 
etnografi dengan arkeologi yang menjadi pilihat paling tepat untuk 
diterapkan di wilayah Kutai Barat. 

   Permasalahan 1. Bagaimana konsepsi relgi tradisional dan bentuk peralatan religi 
terutama yang berkaitan dengan penguburan Dayak Kenyah? 

2. Bagaimana kaitan antara suku Dayak Kenyah dengan masyarakat 
pendukung budaya masa lalu (megalitik)? 

3. Sejauh mana konsepsi religi masa lalu masih dipertahankan oleh 
masyarakat Dayak Kenyah di Kutai Barat? 

   Tujuan mengetahui konsep religi, variasi bentuk penguburan dan keberadaan umat 
Kaharingan Dayak Kenyah di wilayah Kalimantan Timur 



   Sasaran 1. mengungkapkan adanya budaya tradisional meliputi religi, teknologi, 
mata pencaharian, organisasi sosial dan kesenian Dayak Kenyah 

2. mengungkapkan konsepsi religi dan variasi peralatan religi masyarakat 
Dayak Kenyah 

   Kerangka Pikir 1. Pandangan masyarakat prasejarah terhadap kematian adalah bahwa 
roh orang yang meninggal tidak akan lenyap begitu saja, tetapi tetap 
hidup di alam lain dan mempengaruhi manusia yang masih hidup. 

2. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial budaya dengan teori 
etnoscience yaitu analisis logis data etnografis digunakan untuk 
menjelaskan data arkeologi berupa bangunan kubur dan 
perlengkapannya. 

   Metode Penelitian 1. Pengumpulan data dilakukan dengan survei dan pengamatan objek 
serta wawancara dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat. 

2. Penelitian bersifat deskriptif komparatif. 
3. Tahap analisis berupa paparan, klasifikasi, dan interpretasi yang 

hasilnya akan dikomparasi dengan konsepsi dan bentuk peralatan religi 
seperti kubur prasejarah. 

4. Hasil akhir penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai benang 
merah dan analogi untuk menjelaskan tentang jenis-jenis kubur dan 
pemilihan lokasi penguburan pada masa prasejarah di Kalimantan 
Timur. 

   Hasil  1. Dayak Kenyah di Kutai Barat ini, tepatnya di Desa Datah Bilang dan 
Datah Bilang Hilir berasal dari daerah Apo Kayan di pedalaman Malinau. 

2. Masyarakat Kenyah 100% Kristen, di mana agama Kristen masuk sejak 
tahun 1930 dalam misionaris Pemerintah Kolonial Belanda, yang selain 
mengajarkan agama juga menyuruh pemukiman dalam hunian tunggal 
agar mudah diawasi, lebih sehat dan tidak rentat kebakaran. 

3. Kelompok masyarakat Kenyah yang tinggal di Batah Bilang terdiri atas 
subsuku Bakung, Leppo’ Ke, Nyibun, Leppo’ Ma’ut, Leppo’ Tau, Leppo’ 
Jalan, Leppo’ Tukung, Leppo’ Timai, Leppo’ Kulit, Leppo’ Bem, dan 
Leppo’ Tepp. Masyarakat Kenyah memiliki nenek moyang yang berada 
di daerah Yunan , Cina (asal-usul Kenyah secara detil dapat dilihat pada 
LPA). 

4. Sistem kepercayaan Dayak mengandung dua prinsip, yaitu unsur 
kepercayaan nenek moyang yang menekankan pada pemujaan dan 
kepercayaan kepada tuhan yang satu. 

5. Dayak Kenyah sekarang yang bermukim di Desa Batu Majang, Rukun 
Damai dan Batang Bilah (yang merupakan lokasi penelitian) tidak lagi 
menjalankan tradisi kematian tradisional karena semua sudah 
beragama Kristen/Katolik. 

6. Simbol-simbol yang digunakan pada tradisi kematian yang masih tersisa 



adalah tempayan/guci, burung enggang, rantai, tikar, dan pedang. 
7. Sebelum mengenal Kristen, orang Kenyah memiliki keyakinan yang 

disebut agama Bungan. Kegiatan kematian dibedakan sesuai dengan 
golongan sosial si mati, paren (bangsawan tinggi) atau panyen 
(masyarakat biasa). 

Paren Panyen 

si mati akan diratapi di rumah 
selama 3 malam, dibunyikan gong 
sebanyak 8 kali dan disertai dengan 
kata-kata ratapan dan lagu duka 

si mati langsung dikuburkan 

lungun berlapis dua, yaitu peti yang 
satu akan dimasukkan dalam peti 
lain yang lebih besar ukurannya, 
yang disebut salung yang diberi 
ukir-ukiran pada bagian luarnya 

lungun kayu bisa, tidak ada salung 

tokoh untuk upacara kematian 
berjumlah 3 orang dan sebanyak-
banyaknya 7 orang 

tokoh upacara cukup 1 atau 2 orang 

 
 

   Penutup Kesimpulan 
Tradisi kematian tidak lagi dilaksanakan karena sudah menganut agama 
Kristen 
 
Rekomendasi 

1. Penelitian di daerah Apo Kayan yang merupakan asal usul masyarakat 
Kenyah dan daerah-daerah lainnya yang merupakan lokasi pemukiman 
lama orang Kenyah. 

2. Pembinaan untuk melestarikan kebudayaan yang masih ada, seperti tari 
tradisional dan seni ukir. 

2005 Kalimantan 
Barat/Kabupaten 
Landak/Dayak 
Kanayatn 

Penelitian Etnoarkeologi Religi Suku 
Dayak Kanayatn di Kabupaten Landa, 
Kalimantan Barat/Balar 
Banjarmasin/Hartatik 

Latar Belakang 1. Penelitian pertama yang dilakukan di Kabupaten Landak. 
2. Keyakinan masyarakat Dayak tentang dunia fana dan alam keabadian 

yang saling terhubung. Orang Dayak yang menjalani hidup di dunian 
dengan luhur, menjalani daur kehidupan dan kematian dengan 
semestinya, saat meninggal dilakukan upacara dengan prosesi lengkap 
untuk mengantar rohnya ke alam keabadian, maka dia telah mencapai 
kesempurnaan di alam abadi. 

   Permasalahan 1. Bagaimana konsepsi religi tradisional terutama kaitannya dengan 
cara/prosesi penguburan masyarakat Kanayatn di Kabupaten Landak? 

2. Bagaimana kesinambungan sistem religi antara masyarakat Dayak 



Kanayatn dengan sistem religi masa prasejarah? 

   Tujuan untuk mengetahui konsepsi religi, variasi bentuk penguburan dan pemeluk 
kepercayaan tradisional pada masyarakat Dayak Kanayatn 

   Sasaran 1. mengungkapkan adanya budaya tradisional meliputi religi, teknologi, 
mata pencaharian, organisasi sosial, dan kesenian Dayak Kanayatn 

2. mengungkapkan adanya konsepsi religi dan variasi bentuk peralatan 
religi Dayak Kanayatn di Landak. 

   Kerangka Pikir 1. Pandangan masyarakat prasejarah terhadap kematian adalah bahwa 
roh orang yang meninggal tidak akan lenyap begitu saja, tetapi tetap 
hidup di alam lain dan mempengaruhi manusia yang masih hidup. 

2. Etnoarkeologi adalah salah satu metode pendekatan dalam penelitian 
arkeologi, yaitu dengan melakukan analogi etnografi pada perilaku 
masyarakat masa kini untuk tujuan dapat merekonstruksi dan 
menginterpretasikan data arkeologi dari masa lampau (Colin Renfrew 
dan Paul Bahn). 

3. Etnoarkeologi bukanlah suatu cerita atau penjelasan tentang apa yang 
dilakukan oleh masyarakat saat itu, akan tetapi yang lebih diutamakan 
adalah apa dan bagaimana yang pernah dilakukan oleh masyarakat 
masa lampau. 

   Metode 1. Pengumpulan data dilakukan dengan survei dan pengamatan terhadap 
objek serta wawancara dengan tokoh masyarakat dan pimpinan adat. 

2. Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. 

   Hasil Penelitian Kecamatan Menyukih (Banyuke), yang dilaksanakan di Desa Jarikng Bagak 
1. Pantak, atau patung kayu ulin yang merupakan perwujudan dari orang 

yang telah meninggal dunia, dengan criteria tertentu, yaitu pamandai 
(orang yang berilmu), panglima, dan orang kaya. Pantak ini berada di 
Nanga Obonk di tepian Sungai Menyukih pada posisi 00°33’39,7” LS 
dan 109°41’52,9” BT, yang berjumlah 42 buah, dari kayu (40) dan batu 
(2).  

2. Kerana, yang brbentuk seperti cungkup kecil yang disangga tiang. 
Fungsi kerana adalah sebagai tempat member makan roh bagi orang 
yang meninggal dan kuburnya ada di kampong lain. 

3. Panaki Balok, tempat keramat bagi warga Kampung Jarikng. Saat ini 
dijadikan tempat untuk memberikan persembahan berupa beras, 
makanan, ayam. 

4. Tengkorak, merupakan tinggalan dari masa mengayau. 
 
Kecamatan Sengah Temila 

1. Radakng (rumah panjang) di Kampung Sahapm-Bingge. 
2. Panyugu, merupakan keramat tempat melakukan upacara adat tutup 

tautn. 



 
Kecamatan Menjalin 

1. Paburungan, tempat berdoa mencari rasi (tanda-tanda) yang 
diisyaratkan suara burung keto. Di sini terdapat kalangkakng dan guci 
yang ditutup mangkok. 

2. Pabuisan di Gunung samabue, tempat berdoa memohon keselamatan 
dan kesuksesan dalam melaksanakan pertanian dan perladangan. 
Indikasi pemujaan berupa papan kayu yang disangga tiang sebagai 
tempat sesaji, di bawahnya terdapat guci yang disebut pamabakng. 

3. Situs Batu Nanga, altar untuk persebmahan sebelum membuka ladang. 
4. Keramat Pantulak Ne’ Danggol, pemujaan untuk menghindari bahaya 

 
(detil lokasi situs lainnya dapat dilihat di LPA) 
 

    Tradisi dan upacara Dayak Kanayatn: 
1. Upacara kematian (detil lihat di LPA) 
2. Upacara pembuatan pantak (notokng) detil lihat di LPA 
3. Upacara adat yang berkaitan dengan pertanian (nabok panyugu, naik 

dango, baburukng, dan ngawah) 

   Penutup Kesimpulan 
(tidak sinkron dengan permasalahan) permasalahan tidak terjawab 
 
Rekomendasi 

1. perlunya memperkuat lembaga adat untuk menjaga dan menangani 
tempat-tempat keramat 

2. perlunya pendokumentasian alukng  
3. perlunya melibatkan masyarakat adat dalam kegiatan mengemas dan 

mempromosikan asset adat sebagai daya tarik wisata 

2006 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Hulu Sungai 
Selatan/Nagara 

Penelitian Etnoarkeologi Pembuatan 
Alat-alat logam di Nagara, Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan/Balar 
Banjarmasin/Tim Peneliti 

Latar Belakang 1. Nagara sebagai satu-satunya wilayah di Kalimantan yang sebagian 
besar penduduknya bekerja sebagai perajin pandai besi. 

2. Pengolahan bijih besi belum pernah ditemukan di situs-situs di 
Kalimantan. 

3. Data arkeologi mengenai peleburan logam ditemukan di Situs Jambu 
Hilir, berupa kowi (wadah peleburan logam) tanah liat. Situs tersebut 
berada di tepian Sungai Rangas yang bermuara di Sungai Nagara. 

   Permasalahan 1. Bagaimana proses pembuatan, pencarian bahan baku dan pemasaran 
alat logam di Nagara? 

2. Mengapa Nagara dikenal sebagai tempat pembuatan logam utama di 
Kalimantan? 

3. Bagaimana korelasi antara tradisi pembuatan alat logam Nagara 
dengan kajian arkeologi? 



   Tujuan untuk memahami tradisi pembuatan benda-benda logam yang dilakukan oleh 
para perajin di Nagara 

   Sasaran tatacara pembuatan benda logam 

   Kerangka Pikir --tentang teori etnoarkeologi—sudah banyak dicantumkan dalam kerangka 
pikir LPA yang lain 

   Metode  1. Pengumpulan data dilakukan dengan survei dan wawancara, dengan 
sistem observasi partisipasi. 

2. Penelitian bersifat deksriptif dengan penalaran induktif. 

   Hasil 1. Kegiatan pembuatan alat logam terdiri atas, pande besi untuk alat besi, 
kemasan untuk perhiasan emas, dan cor logam untuk alat dari logam 
campuran. 

2. Lokasi perajin logam terdapat di Desa Tumbukan Banyu, Sungai Pinang, 
dan Habirau di Kecamatan Daha Selatan, serta di Desa Penggandingan 
di Kecamatan Daha Utara. 

3. Jenis barang produksi berdasarkan fungsi adalah alat pertanian dan 
perkebunan, keperluan rumah tangga, alat pertukangan, bagian kapal, 
dan perhiasan emas. 

4. Proses pembuatan alat logam secara detil dapat dilihat pada LPA. 
5. Pemasaran dahulu melalui jalur sungai, sedangkan pada saat ini melalui 

jalur sungai dan jalan darat. 
6. Asal-usul perajin logam Nagara (yang disebutkan sudah ada sejak 8 

generasi atau kurang lebih 400 tahun yang lalu), sudah ada sejak 
jaman keemasan Kerajaan Nagara Daha yang dipimpin oleh Mpu 
Jatmika. Dikisahkan, Mpu Jatmika mendatangkan perajin gangsa 
(logam perunggu dan kuningan) dari Negeri Cina yang kemungkinan 
menetap di Nagara dan mewariskan kemampuannya dalam mengolah 
logam. 

7. Sisa kegiatan pande besi yang dapat dilihat adalah terak besi sisa 
penempaan dan arang pembakaran. Di sekitar balai pande besi 
umumnya terdapat gundukan arang sisa pembakaran yang cukup 
tinggi. 

   Penutup Kesimpulan 
1. Keberadaan pande besi di Nagara sudah berlangsung sekitar 8 generasi 

(400 tahun yang lalu), yang sejalan dengan keberadaan Nagara Dipa 
dan Daha sebelum munculnya Kerajaan Banjar pada awal abad 16. 

2. Situs Dukuh di Desa Penggandingan pernah ditemukan beragam artefak 
besi, perhiasan meas, mata uang, pecahan keramik asing oleh warga 
yang sering mendulang. 

3. Cara pembuatan jenis alat yang dihasilkan dan sisa aktivitas pembuatan 
logam dapat dijadikan data untuk menjelaskan situs arkeologi yang 
memiliki aktivitas metalurgi. 



 
Rekomendasi 
Situs Dukuh potensial untuk diteliti lebih lanjut. 

2006 Kalimantan 
Barat/Kabupaten 
Kapuas Hulu/Dayak 
Iban 

Penelitian Tinggalan Kubur Penganut 
Religi Iban Asli di Kabupaten Kapuas 
Hulu, Kalimantan Barat/Balar 
Banjarmasin/Wasita 

Latar Belakang Penelitian etnoarkologi di Balar Banjarmasin masih bersifat parsial, yang 
hasilnya adalah gambaran tentang aspek-aspek religi tradisional terutama 
bangunan kubur dan upacara penguburan yang menunjukkan tradisi 
prasejarah/megalitik. 

   Permasalahan 1. Bagaimana konsepsi religi dan variasi bentuk peralatan religi di Dayak 
Iban? 

2. Bagaimana keadaan umat dan kesatuan sosial pendukung religi 
tradisional umat Kaharingan pada Dayak Iban? 

3. Bagaimanakah kesinambungan sisten religi terutama tentang 
penguburan antara masyarakat Dayak Iban sekarang dengan sistem 
penguburan masa prasejarah? 

   Tujuan mengetahui konsepsi religi, variasi bentuk penguburan dan keberadaan umat 
Kaharingan Dayak Iban 

   Kerangka Pikir 1. Keyakinan bahwa orang mati akan tetap terpelihara dengan sebuah 
upacara kematian sudah ada sejak masa prasejarah. 

2. keyakinan adanya hubungan orang yang mati dengan yang masih hidup 
mendorong keluarga untuk meyelenggarakan pemakaman yang layak 
dengan harapan dapat memberikan kehidupan yang terjamin sehingga 
keluarga akan mendapat perlindungan dari arwah. 

   Metode pengumpulan data dilakukan dengan survei dan wawancara 

   Hasil 1. Objek penelitian di Kecamatan Batang Lupar, Badau, dan Embaloh 
Hulu. 

2. Di Kampung Sungai Sendik terdapat kubur JInak (tokoh adat) dan 
Munggi (cucu Jinak), berupa kayu (tinggal sisa-sisanya saja), parang, 
mangkuk, dan fragmen tulang Kubur Munggi berupa lungin dengan 
kayu penopang, besi dan guci yang berisi fragmen tulang dan pecahan 
keramik. Kubur ini berlokasi di sebuah ceruk alam. 

3. Kampung Seriang, memiliki kubur Tumenggung Simpi berupa sisa-sisa 
rarung yang sudah hancur. 

4. kampong Sungai Utik, memiliki Kubur Judan. 
5. Kampung Lauk Rugun memiliki Kubr Kunyah Ar, di mana tidak ada 

apapun selain tajau yang berwarna coklat keabuan. 
6. Kampung Semangkok, kubur diletakkan dalam cungkup yang berbentuk 

rumah panggung, yang memuat beberapa peti mati dari satu keluarga. 
7. Ritual dan bentuk kubur Iban, yaitu penguburan dengan meletakkan 

mayat dalam lungun yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang batu 
di dalam bukit atau dikuburkan di dalam tanah. Penguburan disertai 
dengan korban babi dan ayam, pembuatan pondok kayu (cungkup). 



Sementara itu, detil upacara kematian dapat dilihat pada LPA. 
8. (selalu dan selalu nih, ada poin yang membahas kondisi temuan dan 

perbandingannya dengan kubur prasejarah 
9. Tidak ditemukan kubur prasejarah di Kapuas Hulu, sehingga analogi 

perbandingan dilakukan dengan temuan kubur prasejarah di tempat 
lain (catatan, tetapi situs di mana di sini malah tidak dijelaskan secara 
jelas, hanya membandingkan dengan tradisi kematian masa prasejarah 
secara umum). 

   Penutup Kesimpulan 
1. religi Dayak Iban sudah tidak bannyak dianut lagi. 
2. Penguburan dilakukan dengan meletakkan mayat dalam lungun dan 

ditanam di dalam tanah. 
3. (penjelasan dalam kesimpulan dirasa tidak sinkron dengan 

permasalahan yang diajukan) 
 
Rekomendasi 

1. Penelitian etnoarkeologi tidak bisa dilakukan karena religi asli sudah 
tidak dianut lagi. 

2. Pendataan dengan segera jenis tinggalan yang ada di Dayak Iban dan 
memasukkannnya sebagai BCB. 

2006 Kalimantan 
Selatan/Wayang 
Banjar 

Inventarisasi dan Dokumentasi 
Wayang Kulit Banjar/Balar 
Banjarmasin/Gunadi dkk. 

Latar belakang 1. Menurunnnya apresiasi masyarakat Kalimantan Selatan tehadap 
perkembangan wayang kulit Banjar.\ 

2. hasil pemaparan tentang wayang kulit Banjar dan upaya pelestariannya 
yang disimpulkan bahwa hal tersebut perlu dilestarikan sebagai salah 
satu kesenian tradisi yang memiliki nilai-nilai positif untuk 
pembangunan bangsa. 

   Permasalahan - 

   Tujuan menegah kepunahan wayang Banjar 
ineventarisasi dan dokumentasi wayang dengan preserved by record 

   Hasil  1. Kabupaten Hulu Sungai Tengah, memiliki 3 dalang yang cukup terkenal, 
yaiyu Diman, Busera, dan Awik dengan sanggar-sanggarnya yang 
mengajarkan kesenian wayang dan karawitan serta keahlian tatah 
sungging wayang kulit. 

2. Kabupaten Hulu Sungai Tengah, memiliki 7 dalang dengan grup 
wayang, sedangkan di dareah Tapin terdapat 7 orang dalang. 

3. Berdasarkan sejarahnya, wayang Banjar dibawa oleh orang Kediri pda 
tahun 1897 bersamaan dengan banyaknya oelarian bangsawan 
Kertajaya (Mpu Jatmika) ke Banjar, sehingga membwa pula budayanya 
temasuk wayang. 

4. pesan moral tentang budi pekerti dalam kesenian Banjar 
 



   Penutup Kesimpulan 
Potensi wayang kulit Banjar masih dapat dikembangkan 
 
Rekomendasi 

1. Langkah-langkah pelestarian wayang kulit Banjar yang jasris segera 
ditentukan. 

2. Langkah inovatif dengan mengkolaborasikan wayang dengan seni 
modern. 

2006 Kalimantan 
Timur/Kabupaten 
Malinau/DAS Kayan 

Penelitian Arkeologi di DAS Kayan, 
Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten 
Malinau, Kalimantan Timur 

Latar belakang 1. Adanya potensi arkeologi berupa kubur tempayan dolmen di Long 
Berini. Namun, karena penerbangan ke Long Berini sedang tidak 
beroperasi dan jalan sungai dinilai terlalu lama serta beresiko tinggi, 
daerah penelitian dialihkan ke DAS Kayan.  

2. Di daerah tersebut dilaporkan terdapat data arkeologi, seperti yang 
terdapat di Lidung Payau, Long Uro, Long Nawang, dan Long Ampung. 

   Permasalahan tidak disebutkan 

   Metode Pengumpulan data dilakukan dengan survei dan ekskavasi. 

   Hasil Survei di Long Ampung 
1. Batu Erang Dau dan 7 buah bola batu berdiameter 12-18 cm. Batu ini 

dipuja masyarakat dan diyakini dapat menurunkan hujan atau 
menghentikan hujan. 

2. Lumpang batu dengan panjang 96 cm dan lebar 45 cm; tebal dinding 
10 cm, yang oleh masyarakat disebut taan batu yang berarti batu 
tempat makanan ternak. 

3. Atep atau tiang kayu yang ditanam di salah satu sisi kampung. Tiang 
tersebut memiliki ornament seperti kedok muka yang perwujudan 
tradisi megalitik, yang mengingatkan pada bentuk menhir. 

 
Survei di Long Nawang dan Long Uro’ 
Kubur Raja Kenyah, bebentuk mirip rumah panggung yang ditopang 4 buah 
tiang. Di dalamnya terdapat 3 individu, yang salah satunya adalah Uyung 
Lincau Ingan, salah satu raja Kenyah. 

    Hasil ekskavasi 
1. membuka TP 1, TP2, dan TP 3 di lokasi sekitar Batu Erang Dau, karena 

merupakan bekas pemukiman (uma’) 
2. TP 1 tidak ada temuan 
3. TP 2 tidak ada temuan 
4. TP 3 tidak ada temuan 

   Penutup Kesimpulan 
1. DAS Kayan di bagian hulu merupakan wilayah pemukiman tua 

komunitas Dayak Kenyah. 
2. Tinggalan arkeologi yang ditemukan sudah tidak diketahui siapa 



pendukungnya menunjukkan bahwa usianya sudah tua, dan 
diasumsikan terkait dengan perjalanan bangsa pendukung bahasa 
Austrinesia di Kalimantan. 

3. Persebaran komunitas Dayak di Kalimantan diawali dari kawasan hulu 
Kapuas untuk daerah Kalimantan Barat, hulu Kayan dan Mahakam 
untuk Kalimantan Timur, dan hulu Barito untuk Kalimantan Tengah dan 
Selatan. 

 
Rekomendasi 

1. Penelitian kolaboratif antara arkeologi dan antropologi dengan 
pendekatan etnoarkeologi. 

2. Pelestarian tinggalan arkeologi di Malinau. 

2009 Kalimanatan 
Tengah/ Kabupaten 
Barito Selatan 

Penelitian Sistem Teknologi 
Tradisional Masyarakat Bawo Di 
Kabupaten Barito Selatan  Kalimantan 
Tengah (Hartatik, Nugroho Harjo 
Lukito, Eko Herwanto, Nia Marniati 
Etie Fajari, Rahmat Taufik) 

Latar Belakang Kalimantan terkenal dengan data etnografi yang berlangsung ditengah 
kehidupan Suku Dayak. Salah satu masyarakat yang masih menunjukkan cirri-
ciri kehidupan masa prasejarah adalah Suku Dayak Bawo Di Kalimantan 
Tengah. Cara hidup  Suku Dayak Bawo masih sederhana dan peralatan yang 
digunakan didapatkan dari sumber daya alam yangterdapat di sekitar 
perkampungan.  Hal ini sangat menarik karena pada saat masyarakat 
Kalimantan Tengah yang lain sudah memiliki tingkat kehidupan yang maju , 
menyesuaikan diri  dengan perkembangan social-ekonomi dan iptek yang 
pesat, masyarakat Bawo masih mempertahankan kehidupan tradisional 

   Permasalahan 1. Bagaimana tipologi alat-alat tradisional masyarakat Bawo? 
2. Siapa masyarakat Bawo sesungguhnya? 

   Tujuan Mengetahui sistem teknologi tradisional masyarakat (Dayak) Bawo di 
Kalimantan Tengah 

   Sasaran - sasaran jangka menengah : data etnografis masyarakat Bawo sehingga di 
peroleh pemahaman mengenai pandangan hidup yang melatarbelakangi 
mentalitas masyarakat secara keseluruhan 

- sasaran jangka pendek : pemahman sistem teknologi pembuatan ideofak, 
sosiofak dan teknofak yang terdri atas alat-alat produksi, senjata, wadah, 
alat untuk membuat api, makanan dan minuman serta pakaian dan 
perhiasan 

   Metode Penelitian Penalaran induktif dengan tipe penelitian  deskriptif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan pengamatan terlibat (participant observation) dan 
wawancara mendalam ( in depth interview) 

   Hasil Penelitian A. Objek Penelitian 
Penelitian tentang teknologi tradisional Suku Dayak Bawo di laksanakan di 
Kampung Malungai Dalam atau Muara Malungai, Desa Bintang Ara, 
Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi 
Kalimantan Selatan. Kecamatan Gunung Bintang Awai dengan ibukotanya 
di Tabak Kanilan terletak pada posisi astronomis 115º03’754” BT dan 



1º32’519” LS. 
B. Kondisis Lingkungan Desa Muara Malungai 

1. Kondisi Lingkungan Geografis Desa Muara Malungai 
Desa Muara Malungai merupakan bagian dari Desa Bintang Ara yang 
total luas wilayahnya adalah 57.600 Ha. Sementara itu luas Desa 
Muara Malungai yaitu ± 175.397,5 Ha yang sebagian besar terdiri atas 
permukiman warga, hutan, kebun dan sawah tadah hujan. Secara 
geografis berada pada koordinat 115º15’642” BT dan 1º26’156” LS. 
Tofografi Muara Malungai terdiri atas dataran rendah dan daerah 
berbukit-bukit 

2. Kondisi Lingkungan Sosial Budaya Desa Muara Malungai 
Tata cara kepercayaan Kaharingan oleh Masyarakat Dayak Bawo 
masih diterapakan dalam daur kehidupan; baik kelahiran; kehidupan 
berumah tangga maupun kematian. Kegiatan ibadah masyarakat 
Hindu Kaharingan di sesa ini dilakukan ditempat ibadah yang bernama 
Balai Basarah, tepatnya di tengah-tengah desa. Secara keseluruhan 
masyrakat masyarakat Dayak Bawo yang bermukim di Desa Muara 
Malungai mempunyai mata pencaharian sebagai peladang dengan 
tanaman pokok berupa padi gunung. 

C. Data Arkeologi : Situs Penguburan dan Bekas Kampung Suku Dayak Bawo 
1. Situs Keramat Liang Utek 
2. Balontang keluarga Hokman Hujak 
3. Situs Batu Lakak 
4. Kerangking di Pulau Kuburan Malungai 
5. Situs Liang Keriwa 

D. Data Tradisi : Kegiatan Berladang dan Jenis Alat Tradisional 
1. Ladang (Ume’) 

Kegiatan lading berpindah : menebas (nokap), nebang (noweng), 
membakar (nyuru), menugal (mengasek), memanen 
Alat yang digunakan untuk berladang dan mengolah sawah : tugal, 
perawase, jento, penondok, leweng (nyiru), kelaya’pare 
Kegiatan mencari ikan pada masyarat Bawao ada 4 cara yaitu 
memancing, menombak, memasang perangkap dan menuba 

2. Keperluan sehari-hari (Alat Rumah Tangga) 
Alat – alat tradisional yang digunakan masyarakat Bawo: liket, andok, 
kebak, katar, putan piyak (kurungan ayam), ringka jawa, jeken, 
belanai, pela, upak. 

E. Tradisi dan Adat Kaharingan di Desa Malungai 
a. Upacara Pengobatan (balian) 
b. Upacara yang berkaitan dengan perladangan 
c. Perkawinan 



d. Denda Adat 
e. Upacara Kematian ( selengkapnya lihat di LPA) 

   Kesimpulan  Suku Bawo saat ini sudah hidup  menetap dan meninggalkan sebagian besar 
alat-alat tradisional bahkan konsep religi Kaharingan dalam upacara adat 
semakin disederhanakan. 

   Rekomendasi 1. Perlu dilakukan penelitian yang lebih intens dan focus pada jalur 
persebaran Suku Dayak Bawo dengan mempertimbangkan toponim dan 
posisi Gunung Bawo serta Gunung Lumut serta lokasi yang berkaitan 
dengan daerah jelajah Suku Bawo yaitu sekitar Dambung (Situs Gua 
Malui), Tanah Grogot (Situs Gua Tengkorak dan Lungun Aji Bowo), Kutai 
Barat ( Situs Benuaq, Tunjung dan Gunung Bawui) 

2. Perlu pelestarian terhadap beberapa situs yang merupakan peninggalan 
Suku Bawo seperti Situs Batu Lakak, Batu Uteq dan Liang Keriwa supaya 
terhindar dari penjarahan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 

2010 Kalimantan 
Timur/Kubur Tajau 
Sanga Sanga 

Kubur Tajau Sanga Sanga Kabupaten 
Kutai Kertanegara Kalimantan 
Timur/Balar Banjarmasin/Tim Peneliti 

Latar Belakang 1. Penemuan tajau berisi tulang manusia di lahan milik warga yang 
membuat geger masyarakat di Sanga Sanga. 

2. Permintaan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kutai Kertanegara 
untuk mengadakan penelitian arkeologi terkait dengan keberadaan 
tajau tulang yang telah ditemukan. 

3. Tajau tersebut merupakan bagian dari penguburan masyarakat masa 
lalu yang telah mendiami Sanga Sanga, yang kemungkinan terkait 
dengan naskah Salasilah Kutai yang menyebutkan bahwa Sanga Sanga 
merupakan bagian dari Kesultanan Kutai. 

4. Sanga Sanga awalnya telah dihuni oleh masyarakat Dayak dan Kutai, 
dan mulai dikenal secara luas sejak ditemukannya sumber cadangan 
minyak oleh JH Manten pada tahun 1891. 

   Permasalahan 1. Bagaimanakah karakter situs dan seberapa luas sebaran kubur tajau di 
Sanga Sanga? 

2. Kapan periodesasi kubur tajau Sanga Sanga? 
3. Siapakah manusia pendukung budaya Tajau Sanga Sanga? 

   Tujuan mengetahui luasan atau batas-batas situs kubur tajau, identifikasi manusia 
pendukung kubur tajau tersebut dan masa berlangsungnya budaya kubur 
tajau di Sanga Sanga 

   Sasaran - 

   Kerangka Pikir 1. Keyakinan roh orang mati akan hidup abadi sudah berlangsung sejak 
masa prasejarah, yang diwujudkan dalam tata cara penguburan dan 
upacara kematian. 

2. Sistem penguburan primer biasanya menggnakan wadah kubur seperti 
peti kayu ataupun tempayan. 

3. Penguburan sekunder menggunakan tajau atau guci keramik di mana 
sisa jasad yang sudah dikubur digali kembali dan dimasukkan ke dalam 



wadah. 
4. Temuan kubur sekunder di Indonesia antara lain ditemukan di Lolo 

Gedang (Sumatera Selatan), Gua Malui (Kalimantan Selatan), serta 
Liang Keriwa dan Liang Utek (Kalimantan Tengah). 

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

   Hasil 1. Hasil ekskavasi menemukan 52 fragmen tajau keramik yang berisi 
tulang dan tengkorak, yang merupakan hasil penguburan sekunder. 

2. Tajau yang digunakan sebagai wadah kubur memiliki 2 jenis, yaitu 
tajau ramping dan tambun, yang diidentifikasi menyerupai tipe 
martavan yang banyak diproduksi di Cina Selatan pada abad 17-18 
Masehi. 

3. Bagian atas tajau ditutup oleh piring keramik yang diidentifikasi berasal 
dari masa dinasti Qing abad 17-20 Masehi. 

4. Usia relative berdasarkan analisis terhadap sampel tulang adalah awal 
18 Masehi, atau antara tahun 1710-1750 Masehi. 

5. Kubur tajau tersebut berada pada lokasi di lereng bukit yang mengarah 
ke sungai.  

6. Kubur tersebut diasumsikan sebagai kubur sekunder masyarakat Dayak 
yang dikuburkan dengan melakukan upacara seperti halnya upacara 
tiwah pada Dayak Ngaju.  

   Penutup Kesimpulan 
1. Kubur tajau Sanga Sanga merupakan penguburan sekunder dalam 

wadah yang ditutupi dengan piring keramik tanpa bekal kubur. 
2. Kubur tersebut diaumsikan merupakan bagian dari masyarakat Dayak 

yang dulunya pernah menempati wilayah Sanga Sanga 
3. Pertanggalan yang diperoleh dari hasil analisis yaitu antara tahun 1710-

1750 atau abad 18 Masehi (tetapi poin ini malah tidak disebutkan pada 
bagian kesimpulannya) 

 
Rekomendasi 

1. Perlu penanganan pasca penelitian dengan member atap supaya 
kondisi temuan tidak rusak. 

2. pemanfaatan kubur tajau sebagai open site museum 
3. kerjasama antara pihak terkait untuk penanganan dan pengelolaan 

kubur tajau Sanga Sanga 

2011 Kalimantan 
Timur/Sanga Sanga 

Kubur Tajau Sanga Sanga Kabupaten 
Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan 
Timur/Balar Banjarmasin/Tim Peneliti 

Latar Belakang Hasil penelitian Balai Arkeologi Banjarmasin tahun 2010 yang menemukan 52 
buah tajau yang berisi rangka manusia, yang merupakan situs penguburan 
sekunder.  

   Permasalahan 1. Seberapa luas sebaran kubur tajau di Sanga Sanga? 
2. Bagaimana karakter penguburan di situs tersebut? 



   Tujuan mengetahui luasan atau batas situs kubur tajau serta mengidentifikasi 
manusia pendukung budaya kubur tajau Sanga Sanga 

   Sasaran - 

   Kerangka Pikir Sejak masa prasejarah, manusia telah mengenal perlakuan tertentu kepada 
orang yang meninggal yang bertujuan untuk mengantar arwah menuju surga.  

   Metode Penelitian ini bersifat deskriptif dengan penalaran induktif 
pengambilan data dilakukan dengan survei dan ekskavasi arkeologi 

   Hasil Hasil Ekskavasi 

G4 - tujuan pembukaan kotak untuk mencari titik terjauh sebaran 
kubur tajau, yang berjarak 8 meter dari zona inti 

- digali sampai dengan spit (2) dan dihentikan karena terdapat 
lapisan batubara yang meluas di seluruh permukaan kotak 

KII - dibuka untuk mengetahui sebaran kubur tajau ke arah timur 
- digali sampai dengan spit (6) kedalaman 125 cm 
- tidak ada temuan 

AVI - dibuka untuk mengetahui batas sebaran tajau di sisi barat 
- spit (1)-(3) merupakan tanah urugan, tidak ada temuan 
- spit (4) mulai nampak sebagai lapisan tanah asli, temuan 

fragmen mangkok keramik Cina dari Dinasti czing abad XVI-
XVII dan fragmen balok kayu ulin 

- Spit (5) tidak ada temuan 
- spit (6) getah dammar 
- spit (7) merupakan akhir dari kotak, tidak ada temuan 

BIV - dibuka untuk mengetahui natas zona inti 
- digali sampai dengan spit (5) 
- temuan berupa paku logam, mata uang Belanda, fragmen 

tulang dan gigi manusia 

  

  

  

  

 
 

    1. Sebaran kubur tajau tidak lebih dari zona utama yang telah diungkap 
pada penelitian sebelumnya. 

2. Kubur tajau Sanga Sanga merupakan penguburan sekunder, yang 
diasumsikan diletakkan di dalam tajau pada saat yang bersamaan. 

3. Hasil analisis pertanggalan C14 menunjukkan bahwa kubur tajau Sanga 
Sanga memiliki angka tahun sekitar 1710 Masehi atau abad 18, ketika 
Kerajaan Kutai Kertanegara yang berada di Tenggarong berkuasa. 



   Penutup Kesimpulan 
1. Luasan kubur tajau Sanga Sanga yaitu 6 x 3 meter. 
2. Sebaran kubur tajau menunjukkan bahwa kubur tersebut merupakan 

kubur sekunder yang dimakamkan secara komunal. 

    Rekomendasi 
Menjadikan kubur tajau Sanga Sanga sebagai site museum 

2011 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Balangan/Dayak 
Meratus 

Penelitian Etnoarkeologi Peralatan 
Religi Suku Dayak Meratus di 
Kabupaten Balangan Kalimantan 
Selatan/Balar Banjarmasin/Hartatik 

Latar belakang 1. Dayak Meratus adalah istilah baru untuk menggantikan penyebutan 
Dayak Bukit bagi masyarakat Dayak yang mendiami wilayah Meratus di 
Kalimantan Selatan. 

2. Penelitian etnoarkeologi religi sebelumnya pada beberapa masyarakat 
Dayak di Kalimantan memberikan gambaran tentang aspek-aspek religi 
tradisional terutama bangunan kubur dan upacara penguburan yang 
menunjukkan tradisi megalitik pada masa prasejarah. 

3. Religi Dayak Meratus memiliki pengaruh budaya Islam yang diperoleh 
dari orang-orang Banjar Hulu. 

   Permasalahan 1. Bagaimanakah konsepsi religi dan variasi bentuk peralatan religi yang 
digunakan dalam ritus daur hidup, kematian, perladangan, dan 
pengobatan pada Dayak Meratus serta kesinambungan sistem religi 
Dayak Meratus sekarang dengan sistem religi masa lampau? 

2. Bagaimanakah kaitan antara Dayak Meratus di Balangan dengan 
Ngaju? 

   Tujuan mengetahui konsepsi religi, variasi bentuk peralatan religi dan keberadaan 
umat Kaharingan pada masyarakat Dayak Meratus di wilayah Balangan? 

   Sasasaran 1. Jangka menengah adalah mengungkapkan adanya budaya tradisional 
yang meliputi religi, teknologi, mata pencaharian, organisasi sosial dan 
kesenian Dayak Meratus. 

2. Jangka pendek adalah mengungkapkan adanya konsepso religi dan 
variasi bentuk peralatan religi pada masyarakat Dayak Meratus. 

   Kerangka Pikir 1. Pandangan manusia prasejarah terhadap kematian adalah bahwa roh 
tidak lenyap tetapi hidup di alam lain dan berpengaruh terhadap 
manusia yang masih hidup. 

2. Bangunan kayu selama masih dalam konteks pemujaan dapat 
dikategorikan sebagai tradisi megalitik. 

3. Etnoarkeologi sangat diperlukan untuk mendokumentasikan hubungan 
antara budaya materi dan tingkah laku manusia dalam suatu 
masyarakat yang masih hidup dalam rangka merekonstruksi budaya 
dan tingkah laku pada masa lalu. 

4. Asas analogi digunakan dengan menganggap bahwa tingkah laku yang 
menghasilkan tinggalan di masa lalu adalah sama dengan masa kini, 
dengan syarat terdapat kesamaan lingkungan dan bentuk budaya. 

5. Pendekatan yang digunakan adalah sosial budaya dengan teori 



etnoscience yaitu analisis logis dari data etnografis yang digunakan 
untuk menjelaskan data arkeologi berupa peralatan yang digunakan 
dalam upacara religi. 

   Metode 1. Penelitian bersifat deksriptif komparatif 
2. Pengumpulan data dilakukan dengan survei dan wawancara 
3. Analisis melalui komparasi dengan konsepsi dan bentuk peralatan religi 

di daerah lain yang hasilnya dapat digunakan sebagai benang 
merah/analogi untuk menjelaskan tentang jenis-jenis peralatan religi 
pada masa lalu. 

   Hasil Area penelitian berada di Kecamatan Halong di Desa Kapul dan Aniungan 
(Dayak Balangan/Halong), Desa Liyu (Dayak Deah), Desa Uren (Dayak Bukit) 

    Dayak Balangan/Halong 
1. Upacara kelahiran disebut palas bidan, yaitu upacara mengolesi bayi 

dengan darah ayam yang dilakukan oleh balian dan bidan desa. 
2. Upacara perkawinan disebut mantenan, yang dilakukan oleh penghulu 

adat dengan mas kawin wajib adalah uang tali atau uang logam dari 
masa Belanda, yang bemakna sebagai ikatan yang kuat dan tidak bisa 
diubah oleh waktu. 

3. Upacara kematian disebut mamang yang dilakukan pada malam hari 
sebelum jenasah dikubur, hari ke-3, ke-7, ke-14, ke-40, dank e-100, 
serta satu tahun, dua tahun, dan tiga tahun. Upacara tersebut disetai 
dengan upacara mengantar sesaji ke kubur (ngatet nahi). Upacara 
mambatur dilakukan minimal setelah hari ke-100 yang dilakukan 
dengan memotong kerbah tanpa balontang, dan sebagai gantinya 
dibuat bentuk maesan yang diletakkan di atas kubur. 

4. Upacara pengobatan disebut maiwu. 
5. Upacara yang berkaitan dengan perladangan disebut aruh (detilnya 

cukup banyak, bisa dilihat di LPA).  
Peralatan upacara yang berkaitan dengan daur hidup yang dominan 
adalah alat music dan berbagai jenis wadah. 

    Dayak Bukit di Desa Uren dan Tampaan 
1. Upacara kematian, mengenal jenis penguburan primer dan sekunder. 

Penguburan primer dengan dikubur langsung di dalam tanah dengan 
membuat sesaji untuk mamang balian yang berupa umbut pinang, 
kelapa, dan kelapa aren yang masing-masing 7 potong untuk 
perempuan dan 14 potong untuk laki-laki, yang bertujuan untuk 
mengantarkan arwah ke alam baka. Upacara membiya atau sesaji 
untuk si mati dilakukan pada hari ke-3, ke-7, ke-25, ke-40, ke-70, dan 
ke-100. Setelah itu ada upacara mambatur atau membuat batur 
sebagai rumah arwah dengan bangunan kayu bersusun tiga di atas 
kuburan. 



2. Upacara yang berkaitan dengan perladangan hampir sama dengan 
Dayak Balangan. 

3. Peralatan religi juga sama, yaitu dominan pada alat music dan 
beragam wadah. 

    Dayak Deah 
1. Upacara kelahiran (palas bidan) dengan memoles bayi dengan telur 

yang dicampur dengan minyak goreng yang bertujuan untuk 
menjauhkan bayi dari marabahaya. 

2. Upacara perkawinan dengan mas kawin dari piha k laki-laki berupa 
uang logam dari masa Belanda. 

3. Upacara pengobatan yang dipimpin oleh balian. 
4. Upacara kematian dengan melakukan mamang oleh balian sebagai 

doa pengantar arwah. Upacara pare apui (memadamkan api) 
dilakukan pada hari ke-3 dan ke-7, upacara ngelangkakng (antar nasi) 
pada hari ke-14 dan ke-100, dan setelah itu dilakukan aruh mbuntang 
nimbuk yang dipimpin oleh dua orang balian dengan puncak uparaca 
adalah pemotongan kerbau yang diikat pada balontang. 

5. Peralatan religi berupa alat music. 

    Dayak Pitap 
1. Berada di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi 
2. Upacara kelahiran disebut palas bidan yang dilaksanakan minimal 3 

hari setelah bayi lahir. 
3. Upacara perkawinan yang detilnya dapat dilihat pada LPA. 
4. Upacara kematian hampir sama dengan yang lainnya, detil pada LPA. 
5. Upacara pengobatan. 
6. Upacara perladangan (behuma) 
7. Peralatan yang digunakan berupa wadah dan sesajian. 

    Konsep Religi Dayak Meratus 
1. masih menganut sistem relihi Kaharingan yang di wilayah tersebut 

dikenal sebagai agama balian, di mana Tuhan terjelma dalam 4 unsur, 
yaitu tanah, air, api, dan angin. Tuhan disebut sebagai Ranying 
Hatalla Langit, Mining Batara atau Alah Latala atau Sang Hyang 
Matalangan. 

2. Kegiatan yang mendominasi kehidupan adalah berladang yang 
ditunjukkan dengan serangkaian upacara adat sejak mulai membuka 
ladang (betiro barjanji) sampai dengan pesta panenn (baharin dan 
bawanang), sementara upacara kematian jarang dilakukan. Saat ini 
penguburan dilakukan dengan turun tanah atau penguburan pertama 
dengan menguburkan mayat ke dalam tanah setelah dilakukan 
serangkaian upacara dan mamang balian, dan mambatur atau 
membuat rumah batur untuk arwah yang disetai dengan persembahan 



kerbau sebagai hewan kurban yang diikat pada tiang balontang. 
3. Peralatan religi yang berupa sesaji, wadah, dan peralatan music. 
4. Religi Dayak Meratus yang memuja roh leluhur dan jubata hampir 

sama dengan religi masyarakat Dayak Ngaju, Maanyan, Lawangan, 
dan Deah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. 
Perbedaannya adalah Dayak Meratus menekankan pada ritual 
berladang dan upacara panen sedangkan yang lainnya lebih 
mengutamakan upacara kematian. 

5. Artefak spesifik yang berkaitan dengan penguburan adalah bangunan 
kubur yang berupa kubur batur dengan miniatur patung di atasnya. 

6. Dari segi bahasa Dayak Meratus memiliki kemiripan dengan  bahasa 
Banjar. 

7. Orang Meratus dan Banjar berasal dari satu keturunan ketika ada 
pengaruh Islam sebagian orang yang tidak memeluk Islam 
menjauhkan diri kea rah pedalaman kea rah bukit di rangkaian 
Pegunungan Meratus yang dikenal dengan Dayak Bukit/Meratus. 

   Penutup Kesimpulan 
Konsep religi, tata cara dan peralatan upacara dan bahasa kelompok 
masyarakat dayak Meratus di Balangan memiliki kemiripan. 

    Rekomendasi 
1. Penelitian lanjutan dengan survei dan ekskavasi di pemukiman lama 

Dayak Meratus di hulu Sungai Pitap. 
2. Perlu legalitas kepercayaan Kaharingan sebagian sebuah agama 

sehingga aspirasi masyarakat pemeluk Kaharingan dapat tertampung. 

2011 Kalimantan Selatan Situs Kubur dan Apresiasi Peziarah: 
Manfaat dalam Pelestarian Situs 
Kubur Sultan Suriansyah di 
Banjarmasin dan Datu Sanggul di 
Tapin, Kalimantan Selatan/Balar 
Banjarmasin/ Wasita 

Latar Belakang 1. Tradisi ziarah kubur merupakan bagian dari sistem kehidupan 
masyarakat di Kalimantan Selatan, terutama ziarah ke kubur tokoh-
tokoh Islam, yang pada umumnya merupakan situs bersejarah. 

2. Cultural Resource Management (CRM) merupakan konsep dalam 
mengelola sumberdaya budaya, yang berupa perlindungan dan 
pelestarian.  

3. Pelestarian berbasis masyarakat penting untuk dilakukan, seperti 
halnya yang terjadi di makam Sultan Suriansyah dan datu Sanggul 
yang saat ini berada di dalam konteks sistem dan dimanfaatkan oleh 
masyarakat sebagai tujuan ziarah. 

   Permasalahan 1. Bagaimana praktek pengelolaan pelestarian di keuda situs kubur 
tersebut yang dilakukan oleh petugasnya? 

2. Bagaimana persepsi peziarah terhadap kubur dan ziarah yang 
dilakukannya serta bagaimana apresiasi mereka? 

   Tujuan 1. memahami sistem pengetahuan peziarah di makam Datu Sanggul dan 
Sultan Suriansyah 

2. mengetahui alasan dan latar belakang masyarakat dalam 



merepresentasikan apresiasinya terhadap kedua makam tersebut 
3. mengetahui latar belakang dilakukannya ritual ziarah kubur 

   Kerangka Pikir 1. Penelitian tentang perubahan sosial di kawasan cagar budaya 
Sangiran yang dilakukan oleh Bambang Sulistyanto menyebutkan 
bahwa dampak perubahan tersebut adalah perubahan perilaku dari 
masyarakat yang awalnya mengkeramatkan fosil, saat ini justru 
menjadikannya sebagai asset ekonomi. Perubahan tersebut tidak 
mendukung pelestarian situs, tetapi malah mengancam. 

2. Strategi pelestarian Situs Kota Trowulan yang dikemukakan oleh 
Mundardjito dengan pelestarian sistem sel, yaitu pelestarian yang 
dimulai dari titik dengan temuan monumental sebagai titik pusat yang 
akan berkembang dan terhubung dengan sel-sel yang lain. 

3. Tulisan mengenai peran masyarakat dalam pelestarian, telah 
diungkapkan oleh Eka Hadiyanta yang mengangkat mengenai peran 
masyarakat dalam pelestarian pusaka budaya di Kota Gede, yang 
dilakukan dengan mengadakan pelatihan dan keterlibatan langsung 
dalam pelestarian. 

4. Permasalahan akan muncul ketika pengguna situs tidak saja 
masyarakat di sekitarnya, tetapi juga meluas dari lokasi lain, seperti 
halnya makam Sultan Suriansyah dan Datuk Sanggul yang sudah 
menjadi tujuan wisata religi/ziarah. Potensi konflik akan muncul ketika 
persepsi dan alasan kedatangan para peziarah tersebut bertentangan 
dengan prinsip-prinsip pelestarian situs. 

5. Resolasi konflik yang diungkapkan oleh Bambang Sulistyanto, 
dilakukan dengan identifikasi posisi dan kepentingan pemangku 
kebijakan yang diikuti dengan identifikasi dan pemetaan masalah. 
Konflik diselesaikan dengan membangun hubungan berbagai pihak 
serta mengintegrasikan persepsi guna mencapai kelestarian warisan 
budaya. 

   Metode  1. Penelitian bersifat deskriptif dengan penalaran induktif 
2. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan terlibat dan 

wawancara terhadap para peziarah di makam Sultan Suriansyah dan 
Datu Sanggul. 

3. Pemilihan informan dilakukan berdasarkan persyaratan, yaitu 
enkulturasi penuh; terlibat langsung dengan aktivitas yang diamati; 
latar belakang budaya yang berbeda dengan peneliti; waktu yang 
cukup; non analitis.  

4. Materi yang menjadi dasar pertanyaan dalam wawancara adalah 
identitas informasn, pengetahuan tentang tokoh yang diziarahi, 
tanggapan tentang pelestarian, dan kemungkinan peran sertanya 
dalam pelestarian. 



5. Analisis data dilakukan menurut rumusan Miles dan Habeman, yaitu 
reduksi data, penyajian dan interpretasi yang dilanjutkan dengan 
penarikan kesimpulan. 

   Hasil Makam Sultan Suriansyah 
1. Berlokasi di Kuin, Banjarmasin, merupakan makam Sultan Suriansyah 

dan keluarga raja.  
2. Kompleks makam ini dikelilingi oleh parit dengan struktur bata yang 

tersusun di atas parit. Lantai asli kompleks makam berupa bata, yang 
saat ini sebagian besar sudah diganti dengan lantai keramik. Hanya 
ada sebagian kecil lantai bata yang masih ditampakkan dan ditutupi 
oleh kaca bening. Di dalam kompleks makam tersebut terdapat sumur 
yang oleh masyarakat diyakini mengandung air yang berkhasiat.  

3. Ziarah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan bantuan 
pemandu dan tanpa bantuan. Alasan ziaran beragam, di antaranya 
adalah supaya pertumbuhan anak lancar, ingin mendapat berkah, dan 
mendoakan orang yang sudah meninggal. Peziarah berasal dari 
berbagai macam kalangan dan usia. 

4. Persepsi peziarah tentang pelestarian secara umum adalah menjaga 
dan memelihara makam dengan cara membersihkan dan memperbaiki 
bagian-bagian yang rusak.  

    Makam Datu Sanggul 
1. Berada di Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kalimantan 

Selatan. 
2. Berdasarkan informasi, makam Datu Sanggul awalnya berada sekitar 

200 meter dari lokasi sekarang.  
3. Alasan berziarah antara lain karena nazar, mendapat berkah, dan 

ziarah. 
4. Aktivitas yang dilakukan pada saat ziarah yaitu membaca doa (Al-

Qur’an), mendatangi juru kunci untuk didoakan dan diperciki air bunga 
supaya mendapat berkah; durasi aktivitas ini beragam tergantung 
masing-masing peziarah. 

5. Persepsi masyarakat tentang ziarah adalah penting dilakukan untuk 
mengingat jasa-jasa orang yang sudah dimakamkan dan mendapat 
berkahnya; atau karena nazar; atau untuk berdoa. 

6. Doa dilakukan di ruangan khusus yang dipandu oleh juru kunci, 
dengan perlengkapan yang berupa makanan. 

     

   Penutup Kesimpulan 
1. Ziarah ke makam tokoh dilakukan dengan alasan untuk mencari 

berkah dan mengambil sumangat tokoh tersebut dengan harapan 
dapat merasuk ke dalam dirinya, sehingga keberadaan situs makam 



menjadi penting bagi mereka. 
2. Pelestarian dengan peran serta masyarakat peziarah dengan persepsi 

mereka tentang keberadaan situs hasilnya akan lebih besar. 

2012 Kalimantan Selatan/ 
Kabupaten Kotabaru 

Religi dan Teknologi Tradisional Suku 
Dayak Meratus di Kabupaten 
Kotabaru, Kalimantan Selatan 
(Hartatik, Vida PRK, Wasita, 
Normalina, Rahmat Taufik) 

Latar Belakang 1. Suku Dayak Meratus memiliki kepercayaan tentang zat tertinggi yang 
mengatur kehidupan, perladangan dan kematian dalam konsep turun 
temurun yang disebut Kaharingan 

2. Dalam religi Kaharingan kematian merupakan peristiwa perpindahan roh 
dari alam dunia ke alam roh yang kaya raya, penuh kesenangan dan 
kesempurnaan. 

3. Penelitian kali ini akan meneliti tentang konsepsi religi dan variasi bentuk  
peralatan pada masyarakat Dayak di sisi timur Pegunungan Meratus. 

   Permasalahan 1. Bagaimanakah  konsep religi dan variasi bentuk peralatan yang digunakan 
dalam ritus daur hidup, kematian, perladangan dan pengobatan pada 
Suku Dayak di sisi timur Pegunungan Meratus serta hubungan dengan 
masyarakat Dayak disisi utara Meratus terutama Dayak Pitap di Tebing 
Tinggi? Kesinambungan atau perubahan sistem religi Dayak Meratus 
sekarang dengan sistem religi masa lampau? 

2. Siapakah Suku Dayak Meratus sebenarnya? 

   Tujuan Mengetahui konsepsi religi dan variasi bentuk  peralatan pada masyarakat 
Dayak di sisi timur Pegunungan Meratus. 

   Sasaran 1. Sasaran jangka menengah yaitu mengungkapkan adanya budaya 
tradisional  (meliputi religi dan teknologi) masyarakat Dayak Meratus di 
wilayah Kalimantan Selatan 

2. Sasaran jangka pendek yaitu mengungkapakan adanya konsepsi religi dan 
variasi bentuk peralatan religi pada masyarakat Dayak Meratus di wilayah 
timur Pegunungan Meratus 

   Kerangka Pikir  

   Metode Penelitian Survei/pengamatan dan waawancara 

   Hasil Penelitian Penelitian religi dan peralatan tradisional Dayak Meratus dilakukan di 
Kabupaten Kotabaru wilayah daratan yaitu 
A. Kecamatan Kelumpang Hulu 

Desa Bangkalan Dayak 
Upacara Daur Kematian  
Ketika mayat masih di dalam rumah maka didekatnya diikatkan seekor 
ayam. Setelah tiba waktunya mayat siap diberangkatkan ke kuburan, 
mayat akan di bawa keluar rumah, ketika berada diluar rumah segera 
dilakukan pemotongan ayam. Setelah itu mayat siap berangkat ke 
kuburan. Di lokasi penguburan mayat segara dikuburkan dengan 
orientasi kepala di timur sehingga muka menghadap kearah barat 
(matahari tenggelam). Kemudian diatas kuburnya akan ditaruh nisan. 
Jika yang dikuburkan laki-laki maka nisannya  hanya satu di kepala 



sedangkan perempuan nisannya dibagian kepala dan kaki. Setelah itu 
ditaruh  bumbung yang berisi air dan tangga limping yang biasanya 
diletakkan di dekat nisan.  Setelah prosesi itu selesai mereka kemudian 
pulai kerumah, ketika sampai dirumah maka ayam yang diikatkan 
ruangan di dekat mayat segera dipotong.  Sampai disini prosesi 
penguburan dinyatakan selesai. Oleh karena itu acara akan diadakan lagi 
pada hari ketiga, ketujuh, dua pulu lima, empat puluh dan seratus hari 
pasca penguburan.  Upacara ini biasanya di pimpin oleh babalian. Pada 
upacara yang berlangsung di hari yang ke seratuis maka diatas kubur 
dibuatkan rumah-rumahan. Setelah ini maka seluruh rangkaian upacara  
kematian sinyatakan selesai. 
Upacara Daur Hidup 
Upacara ini berupa upacara pemujaan atau bawanang yang merupakan 
upacara berupa bentuk syukur setelah selesai panen. 

B. Kecamatan Hampang 
1. Desa Hampang (Dayak Banjar) 

a. Mitos Penjadian 
Kehidupan manusia dibumu ini di pandang orang Hampang 
dimulai dari Manau Putih yang kemudian di sebut Datu Manua 
Putih. Dia turun dari bumi atas perintah yang kuasa, Ia turun ke 
bumi dalam rangka  mengatur kehidupan di dunia. Aturan yang ia 
bawa adalah aturan dalam kehidupan bermasyarakat dan 
kehidupan religi. Aturan tersebut kemudian menjadi adat orang 
Dayak Banjar (selengkapnya lihat di LPA) 

b. Peralatan Tradisional 
Balai adat dan Peralatan Aruh 
Ruang balai adapt dilengkapi dengan peralatan seperti lalaya, 
langgatan, bukur yang terbuat dari bamboo dan daun enau serta 
daun kelapa. Jenis perlengkapan dan peralatan tergantung pada 
jenis upacara yang dilakukan. Adapun peralatan yang terdapat di 
dalam balai adapt dan sering digunakan pada saat aruh anatara 
lain peralatan gamelan (gong, kendang, babon, saron, gambang), 
tempat menaruh sesaji berupa pinggan kuningan, bakul dan 
arang, lasung dan alu ulin, peralatan untuk balian (tapih, kain ikat 
pinggang, laung, gelang Hyang) 

c. Kegiatan Perladangan 
Kegiatan perladangan Suku Dayak Meratus di Hampang di mulai 
dari membuka lahan baru adalah malallahi,memberi tanda lokasi, 
batirau atau berjanji, manabas, batilah, batabang, batutuh, bailai, 
manyalukut, mamamduk, manugal, membersihi rumput di sela-
sela padi, pemataan, palas banih/basambu umang, 



manggantas/mangetam atau panen padi, aruh bawanang atau 
mahanyari benuh, bila lahan tersebut merupakan lahan lama 
maka cukup dilakukan upacara baharin dan berpantang untuk 
masuk hutan atau melakukan aktivitas lainnya kecuali istirahat 
dirumah atau balai. 
Tempat menyimpan padi orang Dayak mengenal berbagai bentuk 
wadah yang terbuat dari kulit kayu dan bamboo yaitu kindai, 
lulung 

d.  Liang Batu Bertulis 
Gua ini merupakan gua kapur dengan ceruk sekitar 30 m dan 
lebar 10 m. Pada langit ceruk yang paling atas agak ke dalam dan 
relative rata terdapat beberapa lukisan warna hitam yang diduga 
gambar dengan arang dan beberapa graffiti baru berwarna hitam 
tampak di beberapa dinding ceruk salah satunya tulisan H. Busro 
1964, serta beberapa motif yang sama pada beberapa situs 
lukisan gua purba, diduga bahwa lukisan di langit-langit tersebut 
merupakan lukisan cukup tua yang sengaja dibuat untuk 
kepentingan tertentu. 

2. Dusun Gadang, Desa Cantung Kanan 
Upacara adat terdiri dari dua macam yaitu daur hidup dan mati.  
Untuk dauar kematian tidak dapat diceritakan karena tidak ada 
peralatan atau pas waktu upacara lengkap dengan sesaji. Daur hidup 
yang dikenal dikampung ini bawang dan baharin. Bawanang di 
dusun ini bisa dilaksanakan selama 2,4,6,8,10,12,14 dan tertinggi 16 
malam. Dari tahun ketahun pelaksanaan bawanang diharapkan 
meningkat hari pelaksanaannya. Selain bawanang sehabis panen 
terdapat juga baharin. Baharin biasanya dilaksankan hanya satu 
malam. Perbedaan lain baharin dilaksanakan karena panen dari hasil 
padi yang ditanam dari lahan yang dibuka dari hutan belukar atau 
merupakan panen pertama setelah lahan dibuka. 

3. Dayak Meratus di Dusun Salat, Desa Paramasan Duakalisanga 
Upacara religi atau aruh adapt di dusun ini menggunakan jenis 
balian darat yang merupakan adapt balian paling awak sebelum ada 
balian-balian. 

C. Kecamatan Kelumpang Darat 
Desa Magalau Hulu (Dayak Dusun)  
Upacara adat mereka menggunakan adat Balian Dewa.  Dalam upacara 
adapt balian dewa orang dusun menggunakan alat musik gamelan yang 
terdiri dari babon, gendang, kalimpat, saron, agung, rebab dan seruling. 
 Jika ada orang yang meninggal dunia, maka anggota keluarga harus 
berkumpul untuk mengiringi upacara penguburan.  Selama di dalam 



rumah adat bamamang dilakukan selama dua malam dengan diiringi 
bunyi gong, kemudian diantar ke kubur dengan diiringi bunyi gong sebagi 
pembuka jalan menuju ke surga (nuhui lalan). Setelah mayat masuk ke 
lokasi penguburan, barulah dilakukan penggalian lubang kubur. Bekal 
kubur berupa mangkok, piring dan parang dimasukkan ke dalam lubang 
kubur, ditutuppapan baru kemudian ditimbun tanah. Diatas kubur 
dipasang dua buah nisan berupa dua patung yaitu satu patung 
perempuan di bagian kepala dan laki-laki di bagian kaki. Dikubur 
dipasang 7 lilin menyala yang dikelilingi 7 tali, juga ditanami pinang, 
pisang, daun rirung, kambat, durian, dan langsat. Kegiatan tersebut 
dilakukan oleh keluarga si mati sambil membaca doa-doa sebanyak 
jumlah tangga yaitu 7 anak tangga. 

D. Kecamatan Sungai Durian 
1. Desa Rantau Budha 

Sebagai penganut kepercayaan masyarakat  di desa ini percaya pada  
kekuatan ditempat-tempat keramat yang selalu diberi sasaji pada 
saat upacara adapt (aruh). Tempat-tempat pemujaan itu adalah 
Balai Peranggun, Lubuk Jaring, Balai Nanga Sabai, Batu Manunggul, 
Batu Ajung. Tempat – tempat keramat tersebut tiap tahunyaitu pada 
upacara siwah tahundi beri sesaji berupa sanggar atau ancak berisi 
berbagai sesajian makanan 

2. Desa Gadang Timburu 
Upacara berkaitan dengan kegiatan perladangan adalah  
- Pada bulan ke tujuh (Juli) menebas (isiro) kayu atau batang 

pohon besar, dikumpulkan dan dikeringkan hingga siap baker 
- Bulan ke 9 kayu-kayu hasil tebasan sudah kering dan dibakar 

(notong) 
- Bulan ke 12 masa menanam padi (Muau padi) 
- Setelah biji keluar bulir (bunting) diadakan upacara mambai 

maan rejan  
- Sekitar lima bulan kemudian sudah dapat dipanen. Di sela-sela 

panen dilakukan upacara isiwak 
- Ketika panen hampir selesai dilakuakn upacara nyanggar 

alohome 
- Sekitar dua bulan kemudian (sekitar bulan ke 10) dilakukan  

upacara  siwah tahun atau tutup tahun 
Perlengkapan yang dibuat pada waktu upacara atau aruh adat 
bawanang di Desa Gendang Timburu adalah bokor,parung, sanggar, 
lanjung tumbangan. 
Wadah padi yang terdapat didalam rumah adalah ba’angkat, tampin, 
lulung, tapapan, daharu sulung, daharu bulat 



Orang dusun mengenal upacara pengobatan mulai dari sakit ringan 
hingga berat yaitu basambur, umiwo tingkat satu, umiwo tingkat 
dua, menyamban atau mangile 
Pantang (pamali) dan Denda Adat 
Pantang atau pamali pada saat upacara pengobatan berupa 
menerima tamu, yang ditandai dengan daun enau, kambat, ataua 
bulu ayam yang dipasang di pintu masuk. Bila ada keluarga yang 
melanggar maka akan dikenai denda adat 
Pamali pada saat melakukan aruh bawanang yang lamanya 
bervariasi tergantung kesepakatan adat. (selengkapnya lihat di LPA) 

   Kesimpulan 1. Suku Dayak yang ada di wilayah Kabupaten Kotabaru terdiri atas dua 
kelompok yaitu Suku Dayak Meratus atau Dayak Banjar dan Suku Dayak 
Dusun 

2. Dari sisi religi, alat upacara dan bahasa dapat disimpulkan bahwa Dayak 
Meratus di Kotabaru merupakan perpaduan antara penduduk asli (Dayak) 
dan Banjar setelah mendapat pengaruh dari Jawa yaitu setelah 
masuknya Islam di Kalimantan Selatan 

   Rekomendasi Perlunya penyebarluasan bahwa hakekatnya Suku Dayak, Banjar dan Jawa 
telah menjalin hubungan yang harmonis sejak zaman dahulu. Hal ini penting 
untuk mengurangi etnosentrisme yang berlebihan yang mengangap sukunya 
lebih tinggi, lebih tua atau lebih baik dari suku lain sehingga mengecam 
perpecahan. 

2012 Kalimantan 
Timur/Kabupaten 
Kutai 
Kartanegara/Sanga-
sanga 

Persepsi ParaStakeholder dalam 
Pelestarian Situs Sanga-Sanga di 
Kabupaten Kutai Kertanegara, 
Kalimantan Timur (Wasita, Vida PRK, 
Hartatik, Trisna Arif Ma’rifat, Anisa 
Septiani) 

Latar Belakang Pelestarian situs sanga-sanga berbasis masyarakat merupakan hal strategis, 
oleh karena itu penting sekali untuk mengetahui sejauh mana posisi 
bangunan-bangunan bersejarah di kawasan pemukiman Sanga-sanga dalam 
konteks sistem masyarakat dan bagaimana mereka mengapresiasikannya 
sehingga memberi peluang dalan pelestraian bangunan –bangunan 
bersejarah tersebut.  Penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui 
potensi pelestarian yang telah ada dan bagaimana upaya –upaya yang bisa 
dilakukan untuk menentukan kemungkinan terciptanya pelestarian yang 
efektif 

   Permasalahan 1. Bagaimana kebijakan para stakeholder dalam kaitannya dengan situs dan 
bangunan purbakala di Sanga-sanga? 

2. Apakah situs dan kawasan pemukiman serta bangunan-bangunan yang 
ada di dalamnya berada pada konteks sistem yang mendukung 
pelestarian tinggalan purbakala 

3. Jika da tinggalan yang belum berada dalam konteks sistem yang 
menunjang pelestarian maka langkah apa yang perlu dilakukan? 

   Tujuan 1. Untuk mengetahui kebijakan para stakeholder terkait tinggalan purbakala 
di Sanga-sanga 

2. Selanjutnya pengetahuan tersebut akan dimanfaatkan untuk mencari 



tahu strategi yang tepat untuk pengelolaan sumber daya budaya 
sehingga terdapat kekuatan dari masyarakat dalam pelestarian warisan 
purbakala 

   Kerangka Pikir  

   Metode Penelitian Metode deskriptif dan penalaran induktif 
Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan dan wawancara 

   Hasil Penelitian A. Lokasi 
Sanga-sanga merupakan salah satu kecamatan yang berada di 
Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dan berada pada posisi 
115º26’28” BT sampai dengan 117º36’43” BT dan 1º 28’21” Lu sampai 
dengan 1º08’06” LS.  

B. Data Hasil Penelitian 
1. Material Budaya 

a. Tinggalan Kolonial Belanda  
b. Tinggalan Kolonial Jepang 
c. Tinggalan Para Pejuang Indonesia 

C. Sangasanga dan Eksplorasi Minyak dalam lintasan sejarah 

   Kesimpulan  

   Rekomendasi  

2013 Kalimantan 
Selatan/Rumah 
Banjar 

Simbol Denah Rumah Banjar: Analisis 
Berdasarkan Pemikiran Masyarakat 
Penggunanya/Balar 
Banjarmasin/Wasita 

Latar Belakang 1. Bentuk rumah/denah merupakan cerminan budaya dan tingkah laku 
masyarakat serta proses adaptasi. 

2. Kondisi alam di Kalimantan Selatan yang memiliki banyak sungai dan 
daerah rawa tentunya berpengaruh terhadap konstruksi dan denah 
rumah tradisional masyarakat Banjar. 

3. Rumah dapat dipandang memiliki makna-makna tersembunyi yang 
berhubungan erat dengan konsepsi tentang dunia (alam semesta) dan 
organisasi sosial masyarakat yang bersangkutan. 

4. Ragam rumah Banjar yang terdiri atas bubungan tinggi, gajah baliku, 
gajah manyusu, balai laki, balai bini, palimasan, palimbangan, cacak-
burung, tadah alas, joglo, dan lanting umumnya memiliki denah 
dengan anjung kanan dan kiri. 

5. Denah tersebut serupa dengan simbol cacak-burung yang dalam 
tradisi budaya Banjar diyakini sebagai penolak bala dan perlindungan. 

   Permasalahan 1. Bagaimana pemikiran sebagian orang di Kabupaten Banjar mengenai 
bentuk rumah Banjar? 

2. Simbol apa yang ada di balik denah rumah Banjar? 

   Tujuan mengetahui pemikiran orang Banjar mengenai denah rumah Banjar dan 
simbolisnya 

   Sasaran pengumpulan data rumah Banjar 

   Kerangka Pikir Perangkat simbol dalam kehidupan manusia mempunyai wujud material, 
perilaku, kebahasaan, dan gagasan.  



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

serta wawancara bebas mendalam; dengan syarat pemilihan informan 
yaitu enkulturasi, terlibat langsung dengan aktivitas yang diamati, 
latar belajang budaya yang berbeda dengan peneliti, waktu yang 
cukup, dan nonanalitis. 

3. Analisis data dilakukan dengan deskripsi dan penggambaran dalam 
simbol-simbol yang kemudian dikorelasikan sehingga membentuk 
struktur mendalam (deep structure). Operasionalisasinya adalah 
memilah struktur makna atas data yang ditemukan di lapangan dan 
menemukan arti serta landasan sosial atas peristiwa-peristiwanya. 

   Hasil Rumah Adat Banjar (RAB) di Kecamatan Karangintan 
Desa Lihung 

1. tipe cacak burung (2 buah, yaitu rumah Bapak Lukman dan Bapak 
Alamsyah), dengan ciri bagian atap memanjang ke belakang 
berbentuk pelana; bagian ujung depan atapnya berbentuk limas an; 
bagian anjung juga memiliki atap limas; 

2. tipe balai bini (1 buah, rumah Bapak Aluh), dengan ciri atap 
memanjang dengan bagian ujung berbentuk limas seperti paramida, 
atap anjung melandai mengikuti alur kemiringan atap utama, adanya 
empat tiang teras yang langsung bertumpu di atas tanah. 
 

Desa Loktangga 
1. tipe tadah alas (2 buah, rumah Wahyudin dan rumah Misyani), cirinya 

adalah atap pelanda dengan bagian ujung berbentuk limas; 
2. tipe gajah manyusu (1 buah, rumah Datu Iyah), cirinya adalah atap 

pelanda dengan bagian ujung depan model dahi tumpul, anjung 
memiliki atap yang memanjang dengan kedua ujungnya berbentuk 
limas. 

 
Desa Karangintan: tipe gajah manyusu (1 buah, rumah Hajah Masdan) 
 
Desa Pandakdaun: rumah bubungan tinggi (2 buah, rumah Nur Khaidah dan 
Narkhoda), cirinya adalah adanya penampik, palidangan, anjung kanan dan 
kiri, serta pedapuran 

    RAB di Kecamatan Martapura Timur dan Martapura Kota detil dapat dilihat di 
LPA 

    1. Denah rumah Banjar memiliki dua pola, yaitu (1) penampik, 
palidangan, dan pedapuran yang menunjukkan satu garis lurus dari 
bagian depan rumah sampai belakang dan bagian anjung kanan-kiri 
akan membentuk garis lurus lainnya, yang bila digabung akan 



menghasilkan denah cacak-burung; (2) denah rumah bukan cacak-
burung. 

2. Pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsinya, di mana palidangan 
merupakan titik pusat yang umumnya dimanfaatkan sebagai kegiatan 
keluarga. 

3. Terkait dengan fungsi ruangan sebagai kegiatan masyarakat 
menunjukkan adanya stratifikasi sosial dengan penempatan posisi 
duduk untuk tiap-tiap individu. 

4. Rumah adat Banjar (RAB) memiliki konsep keseimbangan dalam 
kehidupan sehari-hari yang diwujudkan dalam bentuk denah rumah. 

5. Cacak burung sebagai simbol keseimbangan hidup masyarakat 

   Penutup Kesimpulan 
1. Kegiatan pemfungsian bagian-bagian rumah merupakan rutinitas 

keseharian yang dilakukan secara nirsadar sehingga pemaknaan 
mengenai denah rumah diketahui berdasarkan fungsi masing-masing 
ruangan dan penjelasannya. 

2. Penempatan ruang dan penggunaannya menunjukkan adanya 
perbedaan fungsi, di mana ruang menjadi penyeimbang kegiatan 
keluarga dan masyarakat.  

3. Keseimbangan selain terlihat pada penempatan ruang-ruang juga 
terlihat pada implementasi kehidupan sehari-hari 

    Rekomendasi 
Pengusulan Rumah Adat Banjar (RAB) sebagai cagar budaya. 
Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya melestarikan keberadaan 
RAB di lingkungan tempat tinggalnya. 

 


