
KAPITA SELEKTA ARKEOLOGI KALIMANTAN 
 
7. Bidang Pemukiman/Lingkungan 

TAHUN PROPINSI/ 
KABUPATEN/ 

SITUS 

JUDUL LPA/TIM 
PENELITI 

IKHTISAR HASIL PENELITIAN 

1997 Kalimantan 
Tengah/Kapuas/Situs 
Pulang Pisau 
(2º46’40” LS dan 
114º16’22” BT) 

Penelitian Permukiman 
Kuna Situs Pulang 
Pisau, di Kahayan Hilir, 
Kapuas, Kalimantan 
Tengah (Tahap I)/Balai 
Arkeologi 
Banjarmasin/Naniek 
Harkantiningsih, Vida 
PRK, Bambang SWA, 
Agung Sukardjo, 
Wawan Suhawan, 
Attaberani Kusuma, 
Kiwok D. Rampai. 

Latar 
belakang 

1. Peninjauan oleh Kiwok D. Rampai tahun 1986 menemukan sejumlah pecahan 
keramik asing, gerabah, manik-manik, tonggak-tonggak bekas bangunan, dan sisa 
perahu yang masih terbenam lumpur. Tonggak dan perahu ditemukan di lahan rawa 
yang oleh masyarakat disebut sebagai Danau Layang. 

2. Belum pernah ada penelitian secara intensif di lokasi penemuan. 

   Permasalahan  - 

   Tujuan 1. Tujuan jangka panjang adalah mengungkapkan karakter situs sehingga dapat 
direkonstruksi sejarah kebudayaan masyarakat Pulang Pisau pada masa lampau. 

2. Tujuan penelitian tahap I adalah memahami karakter situs dalam arti fungsi 
sebagaimana terlihat oleh data arkeologi. 

   Sasaran  1. Semua temuan baik yang di permukaan tanah atau di dalam tanah. 
2. Temuan nonartefaktual berupa unsur lingkungan yang meliputi keletakan situs, air, 

flora, dan fauna. 
3. Relasi antara data artefaktual dan nonartefaktual. 

   Metode  Pengumpulan data dilakukan dengan ekskavasi arkeologi dan survei serta wawancara 
dengan warga di lokasi.  
Pengolahan data dilakukan terhadap pecahan gerabah, keramik asing, dan artefak lain. 
Analisis data yang dilakukan adalah analisis artefaktual analisis kontekstual, analisis 
lingkungan, dan kronologi relatif.  

   Hasil 
penelitian 

Survei  
Kondisi lingkungan situs memiliki litologi yang terdiri atas dua lapisan tanah, yaitu tanah 
abu gelap di bagian atas dan tanah kuning kemerahan di bagian bawah.  



Situs merupakan daerah rawa-rawa yang memiliki bentuk seperti sungai, yaitu 
memanjang berkelok-kelok seperti meander, dengan lebar rawa 20-25 meter dan 
kedalaman antara 0,5-1,5 meter.  
Temuan artefak berupa pecahan gerabah, keramik asing, dan artefak batu. Data artefak 
tersebut tidak diambil tetapi dibiarkan di lokasi.  

    Ekskavasi  
Dilakukan di dua sektor, yaitu timur (kotak TPI, TPIa, TPII, dan TPIII) dan barat (TPIV).  
Untuk detik hasil ekskavasi dapat dilihat pada tabel di LPA. 
1. Gerabah  
Gerabah Pulang Pisau terdiri atas dua macam, yaitu gerabah lokal dan bukan lokal. 
Gerabah lokal dicirikan oleh bahan pasir halus dicampur dengan tanah liat; rapuh dan 
mudah pecah; pembakaran rendah; memiliki warna hitam dan merah. Bentuk gerabah 
lokal Pulang Pisau terdiri atas periuk bulat, mangkuk, piring, dan tempayan. Gerabah 
bukan lokal di Pulaung Pisau memiliki ciri yang serupa dengan gerabah Trowulan, yang 
dibuat dari partikel halus, roda putar cepat, dan pembakaran tinggi. Gerabah bukan lokal 
yang ditemukan terdiri atas bentuk tempayan, pasu, kendi payungan, kendi gogok, dan 
periuk kecil.  
2. Keramik asing 
Keramik Pulang Pisau terdiri atas bentuk mangkuk, guci, piring, dan cepuk. Sebagian 
besar merupakan keramik Cina dari abad 14-17 Masehi (dinasti Ming, Sung, dan Yuan). 
Selain itu ada juga keramik Thailand. 
3. Artefak terakota 
Merupakan artefak dari tanah liat bakar nonwadah. 
4. Manik-manik (3 buah) 
5. Batu asah 
6. Artefak besi 
7. Nonartefaktual (arang, damar, oker) 

    1. Situs Pulang Pisau berada di tepian Danau Layang yang merupakan batang sungai 
yang sudah tidak mengalir lagi. Dulunya sungai tersebut bermuara ke Sungai 
Kahayan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pilihan lokasi hunian pada masa lalu 
berada di tepian aliran sungai. 

2. Hasil penelitian kali ini belum cukup digunakan untuk menjelaskan bentuk 
pemukiman kuna di Pulang Pisau. Bentuk pemukimannya diasumsikan mengikuti 
pola linier aliran sungai.  

3. Masyaarakat pendukungnya diasumsikan telah menjalin hubungan  dengan 
masyarakat luar.  

   Penutup  Kesimpulan  



1. Situs Pulang Pisau merupakan situs pemukiman kuna di Kalimantan yang berasal 
dari abad 15-16 Masehi.  

2. Lokasi Pulang Pisau yang berada di tepian aliran sungai, pada masa lalu secara 
spasial memiliki potensi strategis sehingga dipilih sebagai lokasi hunian. 

Rekomendasi  
Perlu adanya penelitian lanjutan untuk memahami sebaran temuan baik secara horizontal 
dan vertical, serta batas-batas situs. 

   Catatan Saat ini Situs Pulang Pisau berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan 
pemekaran dari Kabupaten Kapuas. Situs sendiri sekarang disebut sebagai Handil Saka 
Kawang 

1997 Kalimantan 
Tengah/Kapuas/Situs 
Pulang Pisau 
(2º46’40” LS dan 
114º16’22” BT) 

Pemetaan Situs Pulang 
Pisau Kabupaten 
Kapuas, Kalimantan 
Tengah/Balai Arkeologi 
Banjarmasin/Bambang 
Sulistyanto, Mujiono, 
Normalina 

Latar 
belakang 

1. Laporan kepala Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan Palangkaraya tentang 
sejumlah temuan berupa pecahan tembikar, artefak batu, artefak kayu, dan keramik 
asing di lokasi. 

2. Hasil analisis temuan keramik tersebut menyebutkan bahwa pertanggalan relatif 
situs yaitu abad 12-19 masehi. 

3. Pulang Pisau diasumsikan sebagai wilayah pemukiman kuno. 

   Permasalahan  1. Bagaimana bentuk data arkeologi di Pulang Pisau? 
2. Bagaimana lingkungan geografisnya terkait dengan pemahaman interaksi antara 

manusia dengan lingkungan sekitarnya? 

   Tujuan 1. Untuk melengkapi data penelitian Situs Pulang Pisau yang berupa peta dan gambar 
situasi situs 

2. Mengetahui aspek kontekstual antara situs dengan lingkungan sekitarnya 

   Sasaran  Untuk mendapatkan peta dan gambar mengenai keletakan situs dan lingkungan 
sekitarnya. 

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

   Hasil 
penelitian 

1. Gambar peta administrasi wilayah Kabupaten Kapuas 
Peta ini dibuat berdasarkan peta kasar PT Karya Pembina Swajaya dengan modifikasi 
sesuai dengan keperluan penelitian dengan skala 1:750.000. Peta ini bertujuan untuk 
memahami keletakan situs dalam konteks lingkungan alam  dan gambaran korelaso 
antarsitus terkait dalam penelitian lanjutan. 
2. Gambar peta administrasi Kecamatan Kahayan Hilir 
Peta ini dibuat berdasarkan peta kasar dari kantor kecamatan setempat dengan 
modifikasi dengan skala 1:500. Tujuan peta kurang lebih idem dengan peta sebelumnya.  
3. Peta administrasi Kelurahan Pulang Pisau 
Peta ini dibuat berdasarkan peta kasar dari kantor kelurahan setempat dengan 



modifikasi dengan skala 1:500. Tujuan peta kurang lebih idem dengan peta sebelumnya.  
4. Peta situasi lingkungan Situs Pulang Pisau 
Peta ini dibuat berdasarkan pengamatan dan pengukuran objek di lapangan dengan 
skala 1:? Tujuan peta kurang lebih idem dengan peta sebelumnya.  
5. Gambar stratigrafi kotak ekskavasi 
Gambar stratigrafi yang dibuat adalah 5 sesuai dengan jumlah kotak ekskavasi yang 
digali (5 test pit). Gambar ini dibuat untuk memperlihatkan kuantitas dan kualitas 
stratigrafi situs dan kronologi tanah. Lapisan tanah Pulang Pisau terdiri atas 3 lapisan, 
yaitu (1) lapisan lempung pasiran coklat keabu-abuan; (2) lempung halus abu-abu; (3) 
lempung kuning kemerahan. 

   Penutup Rekomendasi  
1. Pemetaan lanjutan untuk pendokumentasian gambar peta tentang sebaran Situs 

Pulang Pisau 
2. Mempertahankan keaslian situs karena banyaknya temuan data arkeologi yang 

berupa pecahan keramik asing 

   Catatan Saat ini Situs Pulang Pisau berada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang merupakan 
pemekaran dari Kabupaten Kapuas. Situs sendiri sekarang disebut sebagai Handil Saka 
Kawang 

1998 Kalimantan 
Tengah/Kabupaten 
Kapuas/Situs Sungai 
Pasah 

Peninjauan di Situs 
Sungai Pasah 
Kecamatan Hilir, 
Kabupaten Kapuas, 
Kalimantan 
Tengah/Balai Arkeologi 
Banjarmasin/Rokhus 
Due Awe, BSWA, 
Attarberani Kusuma, 
Agung Sukardjo, 
Wawan Suhawan 

Latar 
belakang 

Berita media massa lokal pada tanggal 15-17 November 1997 yang memberitakan secara 
besar-besaran mengenai penemuan tulang-tulang binatang yang diduga sebagai binatang 
purba. Lokasi penemuan berada di tepi Sungai Pasah  

   Permasalahan  1. Darimanakah sisa hewan yang ditemukan di Sungai Pasah? 
2. Apakah sisa hewan tersebut merupakan endapan hasil transformasi aliran Sungai 

Kapuas? 
3. Apakah pada masa lalu di daerah Sei Pasah merupakan habitat hewan tersebut? 

   Tujuan  1. Untuk membuktikan sejauh manakah temuan tulang binatang tersebut dengan 
benda cagar budaya yang dikelilingi UU. 

2. Untuk mengidentifikasi temuan tulang binatang guna menentukan jenis hewan  

   Sasaran  Tulang-tulang yang pernah ditemukan terutama yang sudah diangkat yang diduga 



masyarakat sebagai hewan purba dalam konteks pemahaman eksistensi bobot dan nilai  
ekofaktual. 

   Metode  1. Penelitian deskriptif dengan penalaran induktif 
2. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan di lapangan dan wawancara. 

   Hasil  Temuan tulang 

Tulang pinggul (pelvis) 1 

Tulang belikat (Scapatula) 2 

Tulang lengan/kaki depan (humerus) 2 

Tulang pengumpil hasta/kaki depan 
bawah 

2 

Tulang telapak kaki depan (metacarpal) 2 

Tulang telapak kaki belakang 
(metatarsal) 

2 

Tulang jari I (phalanges) 4 

Tulang jari II  3 

Tulang jari III 6 

Tulang leher (vertebrata cervidalis) 4 

Tulang punggung (vertebrata thoracalis) 9 

Tulang pinggang (vertebrata lumbalis) 5 

Tulang ekor (vertebrata caudalis) 1 

Tulang pangkal ekor (os coxygis) 1 

Tulang rahang bawah (mandibula) 1 

Tulang paha kecil 1 

Fragmen tulang kering 1 

Tulang kering 24 

Tulang rusuk 26 
 

    1. Sisa hewan berasal dari Ordo Artiodactyla, Suku Bovidae dan Suidae serta ordo 
Karnivora suku Mustelidae.  

2. Bekas-bekas yang diperlihatkan sama sekali tidak memeprlihatkan adanya intervensi 
manusia 

   Penutup  Kesimpulan  
1. Sisa tulang hewan yang berjumlah 87 buah tersebut terdiri atas tiga jenis hewan, 

yaitu Bovidae (kerbau), Suidae (babi), dan Mustelidae (lingsangan) 
2. Kondisi tulang masih relatif baik dan utuh 
3. Sisa tulang tersebut memiliki nilai histories arkeologis dan mampu menambah 

khasanah dunia ilmu pengetahuan, khususnya arkeozoologi.  



    Rekomendasi 
1. Upaya pelestarian dilakukan di museum, sekaligus sebagai wakil contoh peragaan 

tentang jenis fauna langka yang pernah hidup sekurang-kurangnya 1000 tahun yang 
lalu. 

2. Terkait unsur menyelesaikan urusan temuan dengan memberikan sekedarnya bagi 
penemunya yang lebih dari setahun menyimpan. 

3. Untuk diperagakan di museum sebagai bahan edukasi cultural sekaligus sebagai 
acuan bagi siswa untuk lebih memahami arkeologi. 

1998 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Barito Kuala/Situs 
Ulu Benteng 

Peninjauan di Situs Ulu 
Benteng Kecamatan 
Marabahan Kota, 
Kabupaten Batola, 
Kalimantan 
Selatan/Balai Arkeologi 
Banjarmasin/BSWA, 
Bambang Sulistyanto, 
Agus Wahyudi, Arbain 

Latar 
belakang 

Berita media massa lokal tanggal 19 Oktober 1998 yang memberitakan penemuan benda-
benda yang diduga sebagai benda cagar budaya berupa gelang, cincin dan lain-lain di 
Desa Ulu Benteng. 

   Permasalahan  Tidak disebutkan 

   Tujuan  Untuk membuktikan kebenaran sejauh manakah benda-benda temuan dalam 
hubungannya dengab BCB yang dilindungi oleh Undang Undang 

   Sasaran  Objek temuan di lokasi yang diduga BCB dalam konteks pemahaman mengenai eksistensi 
bobot dan nilai artefaktual 

   Metode  1. Penelitian deskriptif dengan penalaran induktif 
2. Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan survei permukaan dan mengamati 

fenomena yang tampak 

   Hasil  Beberapa data arkeologi yang berupa: 
1. Manik-manik, terbuat dari batu dan kaca. Ada manik tunggal, ganda, dan manik-

manik yang dirangkai menjadi kalung; 
2. Fragmen botol kaca, yang merupakan bagian dasar dari dua jenis botol yang 

berbeda; 
3. Fragmen gerabah, berupa pegangan tutup kendi dengan diameter 2 cm; 
4. Cincin, berjumlah 5 buah yang terdiri atas 2 cincin emas dan 3 cincin timah; 
5. Gelang, yang terbuat dari timah hitam; 
6. Bandul kalung, terbuat dari emas berbentuk lingkaran dengan diameter 3 cm; 
7. Kayu pengayuh, berjumlah 4 buah yang terbuat dari kayu ulin dengan panjang rata-

rata 70 cm; 
8. Kayu penugal, yang terbuat dari kayu ulin dengan panjang rata-rata 40-60 cm. Kayu 



penugal berfungsi untuk melubangi tanah yang akan ditanami padi; 
9. Gasing, ditemukan sebanyak 8 buah dengan diameter 2-5 cm terbuat dari kayu 

alaban, kayu kemuning, dan ulin; 
10. Tutukan, yang terbuat dari kayu setebal 1-17 cm. Tutukan merupakan pasangan 

gasing; 
11. Tonggak kayu, yang terbuat dari kayu ulin dan kayu belangian. Kayu-kayu tersebut 

membentuk semacam tiang rumah yang oleh penduduk dinamakan tihang. 

   Penutup  Kesimpulan  
1. Benda-benda perhiasan yang ditemukan terbuat dari logam mulia memperlihatkan 

tingkat social penghuni situs tersebut 
2. Tingkat aktivitas masyarakat penghuni Situs Ulu Benteng relatif cukup tinggi dan 

interaksi dengan masyarakat luar relatif intens sebagaimana diperlihatkan dengan 
adanya temuan keramik, manik-manik, dan botol yang semuanya berasal dari luar 
daerah. 

3. Tidak dapat diketahui pasti usia situs pemukiman tersebut 
4. Nilai dan bobot artefak yang ditemukan relatif tidak begitu tinggi. 

    Rekomendasi 
Perlu adanya pengontrolan atau pendekatan terhadap pendulang emas di lokasi untuk 
segera melaporkan jika menemukan benda-benda lain yang dipandang aneh atau 
menarik. 

2000 Kalimantan 
Tengah/Situs 
Harigen 

Penelitian Pemukiman 
Situs Harigen, 
Kalimanatan Tengah 
(Vida PRK, Bambang 
Sulistyanto, Attaberani 
Kusuma, Bambang 
Sugianto, Widya 
Sarsono, Wawan 
Suhawan, Normalina 

Latar 
Belakang 

Penelitian di Kal-Teng ini telah dilakukan beberapa kali oleh Balar BJM yang 
menghasilkan 
1. Pada tahun 1996  penelitian dilakukan di SitusSungai Rangas  dan Situs Natai Durian 

di Kabupaten Kotawaringin Barat, Situs Kasongan Lama di Kotawaringin Timur, 
menurut informasi dari Bidang PSK Kanwil Depdikbud ada temuan wadah kubur ddi 
Situs Gohong, penggalian liar di Situs Handil Saka Kamis dan Betaguh, Situs Harigen 
(Bar-Sel) dan Tempayung 

2. Pada tahun 1998 penelitian tahap I pada DAS Barito yang menemukan  sanding, 
patung kayu (sapundu atau sanggar) nisan Belanda, bekas Benteng Lahei dan lain-
lain 

3. Pada tahun 1999 penelitian Tahap II DAS Barito ditemukan fragmen keramik  yang 
tertutup semak di Situs Harigen  

   Permasalahan 1. Bagaimana karakter Situs Harigen seperti yang di perlihatkan oleh banyaknya 
temuan fragmen keramik yang ditemukan tersebar di permukiman tersebut? 

2. Bagaiman sistem penguburan masyarakat Harigen sebagi Suku Dayak Maayan 
penganut kepercayaan Kaharingan dan kaitannya dengan system penguburan masa 
prasejarah? 



   Tujuan  Mengetahui karakter situs dalam arti berusaha memahami fungsi situs melalui sisa-sisa 
tinggalan yang ditemukan di permukaan tanah 

   Sasaran Data sebaran tinggalan arkeologis, historis, maupun data etnografis yang terdapat di 
lingkungan sekitar situs 

   Metode 
Penelitian 

Survei dan Wawancara 

   Hasil 
Penelitian 

Situs Harigen memiliki luas ±  1525 x 260 m2.  Titik koordinat menempati posisi 
astronomis anatara 02º04’58,5’’ LS dan 115 º 10’11,3’’ BT 

Area Barat Daya Luas wilayah 60 x 50 m2  
Kondisi :  

 Berupa area tadah hujan 
seluas  25 x 50 m2 

 Berupa lahan terbuka, 
sebagian tertutup perdu 
yang menampakan adanya 
bekas pembakaran sisa-
sisa ladang seluas 25 x 50 
m2 

 Berupa situs paling ujung 
adalah hutan sekunder 
yang cukup rapat dengan 
permukaan tanah yang 
tertutup unsure hara tebal 

Pada masa lampau pernah 
dilakukan Upacara Mapui 
(pembakaran sisa-sisa jasad Suku 
Dayak Maayan).  Penggalian liar 
pernah dilakukan di areal ini yang 
menghasilkan fragmen  keramik 
dari jenis berglasir coklat atau 
hitam, jenis biru putih dan sedalon 

Areal Tenggara Luas wilyah 1450 x 260 m2.  Hasil 
survey di area ini menunujkan tidak 
adanya tinggalan arkeologi, baik 
meramik maupun temuan lainnya 

Arah Timur Laut Luas wilayah 200 x 50 m2. Areal ini 
merupakan bekas pemukiman 



Murung Kaliwen yang pernah di 
bakar Belanda.  Pada masa 
eksistensi Desa Ruga, daerah 
Murung Kaliwen di jadikan area l 
pemakaman penduduk Ruga. 
Tekniknya jasad si mati 
dimasukkan dalam rarung atau peti 
mati, rarung tidak di tanam dalam 
tanah, tapi di timbun dengan 
tanah, sehingga makanan tersebut 
Nampak seperti gundukan-
gundukan tanah. Didaerah tersebut 
terdapat cekungan Ø 5-7 m yang 
dinamakan Guntung Ramang, 
konon merupak tempat 
perendaman kepal musuh oleh 
Belanda. Tidak ditemukan tinggalan 
lain 

Arah Barat Laut Luas wilayah 25 x 260 m2.  
Terdapat sebuah kedaton baru 
yang dibangun tahun 1997, kondisi 
tak terawatt dengan  baik, atap 
seng sudah tidak berada 
ditempatnya. Disebelah Barat Laut 
Sungai Sirau yaitu di halaman 
rumah Ardiansyah terdapat Marabia 
yaitu makam khusus keluarga yang 
masih digunakan secara aktif.  
Makam memiliki bentuk 
menyerupai punden  berunduk tiga 
tingkat dnegan sisi-sisi undakan 
berupa siring dari papan-papan 
kayu ulin,  pada setiap sudutnya 
terdapat patok pengunci kaltan 
siring. Tokoh utama yang 
dimakamkan adalah Tumenggung 
Setia Raja (Penguasa Desa Harigen 



pada masa lampau)  

 
 

   Kesimpulan  1. Situs ini mengalami berbagai perubahan fungsi dari hunian kemudian penguburan 
hingga fungsinya sekarang sebagai ladang dan hutan karet.  Situs ini paling tidak 
sejak abad ke 13 M mulai difungsikan atau mulai ada kegiatan yang mengacu pada 
kehidupan social-budaya 

2. Masyarakat Dayak Maayan di Harigen masih kuat mempertahankan tradisi 
sebagaimana diperlihatkan oleh aspek religi, khusunya tercermin dalam konsepsi 
maupun ritual mereka 

   Rekomendasi  Perlu dilakukan segera penelitian yang serius terhadap berbagai aspek budaya etnis di 
Harigen 

2002 Kalimantan 
Tengah/Kabupaten 
Barito 
Timur/Kecamatan 
Dusun Timur/Situs 
Haringen 

Ekskavasi Situs Kubur 
Masyarakat Kaharingan 
Pendukung Budaya 
Paju Sepuluh Awal di 
Situs Haringen dan 
Magantis, Kecamatan 
Dusun Timur, Kab. 
Barito Timur, 
Kalimantan Tengah 
(Wasita, Gunadi, 
Hartatik, Nugroho Nur 
Susanto,Wawan 
Suhawan dan Widya 
Sarsono) 

Latar 
Belakang 

1. Penelitian pertama hasilnya diketahui bahwa Haringen merupakan situs pemukiman 
yang multi komponen dan kubur merupakan salah satu komponen yang ada 
didalamnya 

2. Penelitian kedua difokuskan pada sistem penguburan, hasilnya penguburan di 
Haringen di lakukan oleh dua penganut kaharingan pendukung budaya Paju Sepuluh 
yaitu penganut kahringan pra Islam masuk dan pasca Islam masuk 

3. Jenis temuan di Situs Haringen berupa guci-guci/tajau yang berisi manik-manik, 
gelang besi, uang kepeng, abu dan tulang manusia 

4. Hasil Penelitian di Situs Magantis menemukan tajau yang didapatkan oleh 
masyarakat 

   Permasalahan 1. Mencari dan menemukan bukti kubur dengan wadah tajau dan berbagai barang 
kelengkapannya 

2. Bagaimana gambar struktur dengan wadah tajau yang sesuai dengan kenyataan 
variatifnya sistem penguburan kaharingan 

3. Bagaimana sket lokasi penemuan tajau dan batas-batasnya di kedua situs 

   Tujuan  1. Mencari bukti kubur dengan wadah  tajau dan berbagai barang kelengkapannya  
2. Pembuatan struktur gambar struktur kubur dengan  wadah kayu 
3. Pembuatan sket lokasi penemuan tajau dan batas – batas situs 

   Sasaran 1. Sket lokasi penemuan tajau yang lebih spesifik 

   Metode Survey (lingkungan), ekskavasi dan wawancara 



Penelitian 

   Hasil 
Penelitian 

Kondisi Lingkungan 
1. Desa Haringen 

Terletak di Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, berada pada posisi 2º 
4’ 58,5” LS dan 115º 10’11,3” BT.  Penduduk mayoritas adalah masyarakat Dayak 
Maayan 

2. Desa Magantis  
Terletak pada posisi 2º6’32,4”LS dan 115º9’ 47,7”BT.  Berada di Kecamatan Dusun 
Timur, Kabupaten Barito Timur. Penduduk mayoritas Suku Bakumpai 

Hasil Ekskavasi 
1. Situs Haringen 

Kotak Temuan  

TP 4 - 

TP 5 2 buah fragmen batu 

 
 

2. Situs Magantis 

Kotak Temuan 

TP 1 10 fragmen besi, mainan anak-anak 
berupa peluit dari bahan plastic 
berbentuk burung, arang, 1 fragmen 
tajau, fragmen arang, 1 fragmen tepian 
hias, 7 fragmen gerabah, 8 fragmen 
badan tajau dengan hiasan gores berupa 
sulur-sulur/flora, 1 keping papan kayau 
berukuran 11 X 22 cm, fragmen kayu 
ukuran 3 x 22 cm, fragmen tajau 
dengan hiasan yang dibuat dengan 
teknik gores 

TP 2 1 fragmen batu bara, fragmen keramik, 
piring keramik, besi, fragmen besi, piring 
biru, tutup, 6 mangkuk keramik, 
fragmen gerabah, arang, fragmen kayu, 
fragmen tepian tajau. 

 
Stratifigasi 



1. Situs Haringen 
Terdiri dari 2 layer  
 Lapisan 1 berupa humus 
 Lapisan 2 berupa tanah lempung 

2. Situs Magantis 
Terdiri dari 3 lapisan tanah 
 Lapisan humus kasar berwarna abu-abu kehitam-hitaman 
 Lempung halus berwarna hitam kekuning-kuningan 
 Lempung lebih kompak berwarna kuning kehitam-hitaman 

   Kesimpulan  1. Temuan terhadap benda –benda yang berkaitan dengan penguburan menggunakan 
wadah tajau berhasil didapatkan pada penelitian di Situs Magantis 

2. Struktur kubur sekunder terdiri atas wadah kubur berupa tajau yang berisi abu, 
tulang, cupu, manic-manik, gelang dan semacam mangkuk dengan bahan gangsa 

3. Sket atau gambar sebagai titik-titik lokasi temuan tajau di Situs Haringen berupa 
deretan kotak gali yang memenjang arah utara-selatan dan timur barat 

4. Batas-batas temuan tajau di Situs Haringen ternyata hanya ada pada area ladang 
5. Penguburan pertama dilakukan dengan menggunakn wadah tambak 
6. Berkaitan dengan pengamatan fenomena alam dan lingkungan  terdapat bukti-bukti  

yang menguatkan bahwa Haringen merupakan bekas perkampungan masyarakat 
penganut Kaharingan awal 

   Rekomendasi 1. Penting untuk menjaga kelestarian temuan-temuan tajau yang masih tersisa 
2. Bagi masyarakat yang secara tidak sengaja berhasil menemukan benda-benda 

tinggalan disekitar Situs Haringen dan Magantis serta wilayah Paju Sepuluh 
umumnya, agar segera melaporkan kepada yang berwenang dalam hal ini Kepala 
Desa atau Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat 

3. Perlu dilakukan penelitian etnoarkeologi terhadap proses penguburan pertama 
maupun kedua di wilayah budaya Paju Sepuluh khususnya dan umumnya di wilayah-
wilayah lain terutama pada masyarakat penganut kaharingan. 

2004 Kalimantan Selatan/ 
Kabupaten Tanah 
Laut 

Penelitian dan 
Ekskavasi Permukiman 
Kolonial di Kecamatan 
Kurau, Kabupaten 
Tanah Laut, Kalimantan 
Selatan (Andi Nuralang, 
Gunadi, Wasita, 
Hartatik, Nugroho Nur 
Susanto, Widya 

Latar 
Belakang 

----------------------------------------------------------------- 



Sarsono, Soewarno, 
Agus Triatno) 

   Rumusan 
Masalah 

1. Fenomena –fenomena bahwa Maluka pernah Eksis dalam percaturan perdagangan 
dan salah satu daerah penanaman lada di Kalimantan Selatan dengan sebaran 
temuan yang ditemukan secara acak dibeberapa tempat di sekitar Maluka 

2. Aspek evaluatif terhadap upaya mengungkapkan masalah-masalah ekonomi dan 
social budaya masyarakat masa lalu utamanya masa colonial tersebut berlangsung di 
Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 

   Tujuan  1. Mencari bukti-bukti arkeologis tentang kedatangan  bangsa darat di daerah Maluka 
2. Memperoleh gambaran tentang sistem perdagangan dan perluasan perkebunan 

   Sasaran 1. Jangka Pendek : sebaran data, baik bersifat arkeologis, sejarah maupun data 
etnografis dan data lingkungan fisik yang meliputi Maluka dan sekitarnya 

2. Mengungkap data tentang eksistensi Maluka masa lalu dan hasilnya dapat di jadikan 
produk Wisata Desa 

   Metode 
Penelitian 

Ekskavasi dilakukan sebagi upaya penjaringan data yang terpendam di dalam tanah. 

   Hasil 
Penelitian 

A. Objek Penelitian 
Situs yang berada di daerah pemukiman penduduk Desa Maluka Baulin. 

B. Hasil Penelitian 
1. Hasil Survei Lingkungan 

a. Bangunan Monumental : Lokasi bekas Tuan Kundu, Lokasi Bekas Rumah Sakit 
atau Balai Pengobatan, Lokasi bekas rumah dalam tanah atau bungker, lokasi 
bekas lapangan terbang Tentara Belanda,bekas rumah atau Loji Tuan Harle, 
bekas Rumah tuan (tak dikenal), Lokasi disekitar Mesjid Maluka Baulin, bekas 
sumur tua, bekas tempat penimbunan dan pengasapan karet. 

b. Artefaktual : bak air, putaran kopi, besi. 
2. Ekskavasi 
 

Kotak Temuan 

TP 1 Sisa-sisa plester, timbunan koral, struktur 
bata, pecahan gerabah, pecahan keramik 

TP 2 Fragmen bata, fragmen semen/bekas 
spesi, bata 

TP 3 Plester semen/jobin, fragmen semen/lepa, 
fragmen bata 

TP 4 Besi pegangan pintu, mulut gerabah, besi, 



keramik, pegangan cangkir, pecahan 
gerabah (badan), besi baut dan batu 
kuarsa 

TP 5 Besi, batu bata, jobin 

Tp 6 - 

Tp 7 - 

TP 8 Pecahan plester, pecahan batu bata, 
pecahan keramik, kuningan/tembaga, 
paku, kawat, border, kelereng, kran air, 
manik kaca, pecahan kaca, botol kaca 

TP 9 Fragmen lantai (campuran semen, 
gamping dan kerikil-kerikil 
dibawahnya),fragmen bata, fragmen kaca 
putih dan tebal 

TP 10 Fragmen besi, paku-paku kecil dan 
besar,porselin untuk instalasi 
telepon/listrik,fragmen botol, fitur, arang, 
potongan baut besi, fragmen kaca,kayu, 
potongan batu pipa 

TP 11 Paku, kaca, botol, keramik, fragmen 
bata,semen lantai bekas penggalian liar, 
paku, pecahan kaca, pecahan keramik, 
gelang besi, kaca piring, kereweng 

  
 

   Kesimpulan Secara garis besar sumber daya arkeologis di situs Maluka ini dibedakan menjadi dua 
sector yaitu yang berkaitan dengan perkebunan (karet, sayur, padi dan pertanian lainnya 
) dan sector yang berkaitan dengan lapangan terbang (pertahanan keamanan)  yang 
dipengaruhi oleh masa-masa dimana Maluka eksis pada masa penjajahan Belanda, 
Inggris dan Jepang di Indonesia 

   Rekomendasi 1. perlu melakukan penelitian lanjutan khususnya DAS Maluka  
2. perlu dilakukan penyelamatan data kekunaan daerah-daerah lokasi Situs Maluka 

2007 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Barito Kuala 

Temuan Tonggak Kayu 
Ulin Di Desa Patih 
Muhur Lama 
Kecamatan Anjir 

Latar 
Belakang 

Adanya temuan kayu ulin yang menjadi perbincangan  masyarakat luas dengan adanya 
upaya pengangkatan dengan alat-alat berat oleh pemilik tanah pemberitaan yang intensif 
oleh beberapa surat kabar local dan media televisi RCTI                                                                      



Muara, Kabupaten 
Barito Kuala Provinsi 
Kalimantan Selatan 
(Sunarningsih, Wasita, 
ambang SWA, Nugroho 
Nur Susanto) 

   Hasil 
Penelitian 

Semua gelondongan kayu ulin yang ada di areal tersebut memiliki posisi asli tertanam ke 
dalam tanah. Posisi semula gelondongan kayu ulin tersebut tertata dengan jarak yang 
teratur. Pada kayu-kayu tersebut terdapat lubang-lubang persegi empat  yang sengaja 
dibuat yang secara teknis berfungsi sebagai tempat memasang balok persegi empat kayu 
ulin yang lebih kecil yang disebut sunduk. Selain itu ditemukan tatahan pad aujung 
beberapa tonggak menunjukkan adanya campur tangan manusia dalam pemanfaatan 
kayu ulin pada masa lampau. 
Temuan lain disekitar pemukiman penduduk 
- Tonggak kayu ulin yang berdiri (terendam) di tepain Sungai Barito (sekitar 20 meter 

sebelah tenggara tonggak-tonggak kayu ulin yang diangkat oleh Bapak Hamdanai) 
- Sebaran tonggak kayu ulin di perkirakan masih berlanjut kea rah barat sampai sejauh 

2 km serta kearah utara dan selatan sejauh 200 meter 

   Rekomendasi Diharapakan adanya perencanaan penelitian dan pengembangan jangka panjang yaitu 
1. Memberikan gambaran yang jelas mengenai peranan daerah (sekarang berada dalam 

wilayah administrative Desa Patih Muhur Lama) ini dalam perkerangkaan Sejarah 
Kesultanan Banjar secara khusus dan Sejarah Indonesia secara umum 

2. Dibebaskan areal temuan dari kepemilikan Bapak Hamdani ataupun penduduk 
setempat yang lain (yang ditentukan berdasarkan luas kawasan yang dibuktikan 
mengandung benda cagar budaya) untuk kemudian ditetapkan sebagai kawasan 
benda cagar budaya (BCB) tak bergerak yang dilindungi UU. No. 5 tahun 1992 dan 
Peraturan Daerah Bupati Barito Kuala mengenai perlindungan dan pemanfaatan 
kawasan purbakala di Kabupaten Barito Kuala 

3. Memberikan kontribusi untuk perencanaan jangka panjangm sehingga daerah Patih 
Muhur dapat dimanfaatkan sebagai kawasan destinasi wisata (budaya dan ekowisata) 
yang berbasis pelestarian budaya tua ditepian Sungai Barito yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar situs 

2007 Kalimantan Selatan/ 
Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan 

Penelitian Ekskavasi 
Pemukiman Di Nagara 
Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Kalimantan 
Selatan (Sunarningsih, 

Latar 
Belakang 

---------------------------- 



Bambang SWA, 
Bambang Sugiyanto, 
Nugroho Harjo Lukito, 
Hartatik, Abdurrasyid, 
Hary Subrata, Marni 
Lusiana, Wahyu) 

   Permasalahan 1. Bagaimanakah sebenarnya sebaran hunian dan bagaimana  peranannya pada masa 
lalu ? 

2. Apakah merupakan situs penting dan potensial? 

   Tujuan Mengetahui  sebaran hunian 

   Sasaran Semua temuan baik yang terdapat di permukaan tanah maupun yang masih terpendam 
di dalam tanah 

   Metode 
Penelitian 

Survey dan ekskavasi 

   Hasil 
Penelitian 

A. Situs Tanjung Selor 
1. Kondisi Lingkungan 

Terletak di Desa Tanjung Selor, Kecamatan Daha Darat, Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan,Propinsi Kalimantan Selatan, secara astronomi berada pada 02º42’45,1” LS 
dan 115º03’ 10,7” BT. 
Bukti adanaya pemukiman lama itu antara lain di tunjukan dengan adanya sebaran 
fragmen tembikar hasil pendulangan masyarakat dan beberapa tunggul kayu 
ulinyang masih menancap di tanah. Benda –benda berharga yang pernah 
ditemukan dari lokasi pendulangan di kampung Tanjung Selor sebagai berikut : 
emas (cincin, gelas, fragmen perhiasan), manik-manik, peralatan dari kayu seperti 
: patung kayu, dayang baik yang besar ataupun kecil ukurannya.  

2. Hasil Test Pit 

Kotak Temuan 

TP 1 Tidak ada temuan 

 
B. Situs Bajayau 

1. Kondisi Situs Bajayau 
Terletak di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi 
Kalimantan Selatan, secara astronomis berada pada 02º43’46,2 “ LS dan 
114º59’11,6” BT. Adapun temuan permukaan adalah pecahan tembikar, pecahan 
gerabah, perhiasan emas, dua buah cangkir dari emas, manik-manik dan peralatan 
dari kayu ulin seperti tugal, dayung dan patung. 



2. Kondisi Situs Bajayau Lama 
Temuan berupa emas, tembikar, keramik, sisa-sisa pengolahan logam dan sisa-
sisa peralatan dari kayu ulin (dayung dll) 

C. Situs Panggandingan 
1. Kondisi Situs Panggandingan 

Terletak  di Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi 
Kalimantan Selatan, secara astronomis berada pada 02º43’46,2” LS dan 114º59’ 
11,6” BT. Berdasarkan hasil pengamatan banyak terdapat temuan berupa pecahan 
tembikar dan pecahan keramik. 
Kondisi situs pada sat penelitian terdapat beberapa bekas penggalian penduduk 
yang terisi air, termasuk temuan kapal yang terlihat jika air surut. Menurut Bapak 
Tamrin sekiar  tahun 1980 an dilakukan pendulangan oleh penduduk setempat 
yang didapatkan berupa perhiasan emas, manik-manik, pecahan kapal dari kayu 
ulin dan patung gajah, benda-benda hasil temuan tersebut sudah di jual 

2. Hasil Ekskavasi 

Kotak Temuan 

TP 1 Fragmen genteng, fragmen dasar gerabah, 
fragmen badan gerabah, fragmen badan 
gerabah berhias, fragmen tepian gerabah, 
fragmen tutup gerabah, fragmen karinasi 
gerabah, fragmen kendi,fragmen tungku,  
manik-manik, fragmen besi, fragmen 
keramik, fragmen stoneware, fragmen bata, 
fragmen tulang binatang, batu,terak besi, 
kemiri, damar 

TP 2 Fragmen tembikar, kerak besi, fragmen 
keramik, plastic sampah, fragmen badan 
tembikar, fragmen tepian kendi, fragmen 
leher kendi, fragmen genteng, fragmen 
stoneware, terak besi, fragmen bata, 
fragmen kraha, fragmen cucuk, sampel kayu, 
fragmen karinasi, fosil kayu 

 

   Kesimpulan 1. Karakteristik situs yang di teliti memiliki kesamaan yaitu sebagai situs permukiman 
2. Pola penyebaran situs sendiri tampaknya mengikuti aliran sungai 
3. berdasarkan hasil temuan artefak menunjukan adanya perbedaan mata pencaharian 

masyarakat dan perbedaan fungsi situs itu sendiri 

   Rekomendasi 1. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang berkesinambungan dan multi disiplin. 



2. Perlu dilakukan koordinasi antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata setempat dengan 
Perangkat Desa dalam upaya pelaporan temuan benda cagar budaya  dan upaya 
menjaga situs  tidak menjadi rusak 

3. Perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya benda cagar budaya di wilayah Nagara 
dan sekitarnya 

2007 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Banjar dan Barito 
Kuala/Situs Gambut 
dan Patih Muhur 

Ekskavasi Permukiman 
Lahan Basah di Situs 
Gambut, Kabupaten 
Banjar dan Patih Muhur 
Kabupaten Barito Kuala 
Kalimantan Selatan 
(Wasita, Vida 
PRK,Nugroho Nur 
Susanto, Andi 
Nuralang, Hari 
Setyawan, Agus 
Triatno, Hari Subrata, 
Abdul Rasyid, Anif 
Maulidia, Abdul Kadir, 
Rahmat Taufik 

Latar 
Belakang 

1. Keberadaan situs-situs tersebut diketahui berawal dari informasi penduduk ( Situs 
Gambut) dan temuan penelitian Balai Arkeologi Banjarmasin pada tahun 1994 (Situs 
Patih Muhur) tentang tonggak-tonggak ( Widianto, 1994) 

2. Pada tahun 2007 media massa memberitakan dengan gencar tentang temuan 
tengkorak ulin tersebut sehingga bahan pembicaraan dan objek yang banyak di 
kunjungi orang 

 

   Permasalahan 1. Seberapa besar luasan situs 
2. Hubungan apa yang terjadi dkawasan tersebut yaitu dengan situs-situs lain yang ada 

saat itu 
3. Apakah hunian tersebut membentuk pola tertentu 

   Tujuan Mengungkapakan karakteristik situs, luasan situs, hubungan dengan situs-situs lain yang 
ada pada saat itu, pola hunian 

   Sasaran  1. areal bekas sungai di daerah Karanganyar, Gambut, Kabupaten Banjar dan areal 
tambak yang ada didekatnya 

2. Areal dekat/pinggiran Sungai Barito yang terdapat temuan tonggak ulin. 

   Metode Survey dan ekskavasi 

   Hasil 
Penelitian 

A. Gambut 
1. Lingkungan 

Desa karanganyar merupakan daerah yang berda di sebelah kiri Jalan Ahmad 
Yani jika kita berjalan dari Banjarbaru menuju Banjarmasin, disini terdapat 7 
buah tambak an dekatnya juga terdapat areal rawa. 

2. Hasil Penelitian 
a. Survey 



Temuan berupa dayung (kecil), wadah dari kayu yang berbentuk seperti 
tong/ember, bekas tiang-tiang kayu terbakar, kereweng gerabah bagian dari 
tungku, batu bara yang difungsikan untuk campuran bata, ember kayu, 
bagian lunas perahu, bibir tajau, lesung, penumbuk padi, tonggak kayu ulin 
berhias,sendok kayu, sendok nasi 
Temuan survey di Tambak 
Temuan berupa batu lumping bahan kayu putih, kereweng bagian 
tutup,batu asah, beberapa tepian gerabah, fodil kayu, fragmen gerabah 

b. Ekskavasi 

Kotak Temuan 

TP.01GBT Batu, fragmen gerabah bagian tepian, damar, kayu, arang, 
fragmen gerabah berlubang, fragmen gerabah bagian 
badan, dammar berlubang, fragmen gerabah berhias, kayu 
ulin, fragmen tepian gerabah, gerabah berlubang,kayu 

TP.02GBT Batu pipisan, kereweng, batu besi yang tak beraturan, 
leleran porselin, kerak besi 

TP03GBT Fragmen limbah besi, tembikar, batu, fragmen 
tembikar,fragmen bata 

B. Patih Muhur  
1. Lingkungan 

Salah satu wilayah Kecamatan anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala. 
2. Hasil Penlitian 

a. Survey  
Adanya keberadaan ulin di pekarangan Pak Hamdani adalah jajaran ulin 
2,1,1,2 
Ulin di dekat hiutan nipah di akhir Sungai Patih Muhur 
Temaun ulin di tempat tersebut ada satu titik temuan ulin double. Lokasi 
tersebut sekarang ini menjadi hutan yang sangat lebat. 
Ulin di sawah di samping akhir/ujung Sungai Patih Muhur/Ulin 
empat baris 
Pada areal tersebut di temukan ulin 4 baris masing-masing baris ada 4 ulin, 
jarak masing-masing baris ulin tersebut ada kurang lebih 7, 5 meter 

b. Pemetaan Lokasi 
Pemetaan lokasi global keletakan Situs Patih Muhur dilakukan dengan 
menelusuri jalan desa dan mengendarai perahu dayung/jukung.  

c. Ekskavasi  



Kotak Temuan 

TP-01 PTM Dua tonggak kayu posisi t1-t4, fragmen badan 
tembikar, fragmen kayu, tali raffia, fragmen tembikar 
alat kayu , tusuk kayu, fragmen batu rijang, batu 
oker, fragmen tulang, fosil daun sunduk 
berpenampang persegi, kayu berpenampang bulat 
yang melintah dengan arah Utara-Selatan 

TP-02 Fragmen kayu rebah, fragmen tembikar, fragmen 
berhias, tusuk kayu, tatal kayu, fragmen kayu galam, 
batu, dammar, tualng binatang, kayu berpenampang 
bulat yang melintah dengan arah Utara-Selatan, 
kayu galam 

Stratigrafi TP-02 
- Layer I : lapisan tanah berwarna coklat muda, liat, berair dan bercampur 

kerikil 
- Layer  II : lapisan tanah berwarna coklat muda bercampur orange, liat, 

berair dan lebih padat dari lapisan diatasnya 
- Layer III : lapiasan berwarna coklat tua bercampur arang, kerikil dan 

pasir kasar 

   Kesimpulan 1. Berkaitan dengan temuan-temuan secara keselurahan yang ada di Situs Gambut 
dapat diberikan kesimpulan bahwa situs tersebut merupakan situs pemukiman 

2. Berdasarkan hasil penelitian di Situs Patih Muhur diketahui bahwa situs tersebut 
berkaitan dengan masa Kerajaan Daha. 

3. Temuan tonggak ulin yang cukup banyak dengan areal yang luas menunjukan bahwa 
lokasi tersebut merupakan pelabuhan sekaligus kawasan pemukiman masyarakat 
Kerajaan Negara Daha 

4. Temuan di Situs Patih Muhur  menunjukkan bahwa bukti sejarah yang berkaitan 
dengan Kerajaan Negara Daha bukan sesuatu yang  di paksakan. 

   Rekomendasi 1. Perlu dilakukan penelitian –penelitian permukiman lahan basah  baik penelitian yang 
bersifat eksploratif maupun intensif pada suatu situs terpilih 

2. Perlu dilakukan penelitian-penelitian yang lebih intensif lagi agar dapat diketahui 
kejelasan sejarah Kerajaan Negara Daha 

3. Perlu dilakukan penelitian untuk mengungkapakan Kerajaan Negara Daha di lokasi-
lokasi lain yang diduga merupakan wilayah kerajaan tersebut. 

     

2007 Kalimantan Selatan/ Pemukiman Prasejarah Latar 1. Adanya informasi baru mengenai pemukiman masa prasejarah dari Situs Jambu Hilir 



Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan/Situs 
Jambu Hilir 

Situs Jambu Hilir, 
kecamatan Kandangan, 
Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Propinsi 
Kalimantan Selatan 
(Anggraeni, 
Sunarningsih, Dian 
Rahayu Ekowati, 
Kristanti Wisnu Aji 
Wardani, Abdurrasyid, 
Muhammad Zaini) 

Belakang (Padang Rasau) di Kecamatan Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Propinsi 
Kalimantan Selatan 

2. Pada tahun 1989 ditemukan terak besi, serbuk emas dan lempengan logam tipis 
yang diduga emas 

3. Pada tahun 1996 dalam ekskavasi ditemukan fragmen gerabah polos dan berhias, 
wadah pelebur logam (kowi), batu giling, batu penandas, manik-manik terakota, 
fragmen batu gilingm, fragmen beliung persegi, serpihan batu dan batuan setengah 
mulia 

 

   Permasalahan 1. Kapan Situs Jambu Hilir pertama kali di huni? 
2. Apa sajakah jenis aktivitas yang pernah dilakukan oleh penghuni Situs Jambu Hilir  

   Metode 
Penelitian 

Survei dan ekskavasi 

   Hasil 
Penelitian 

Hasil Survei 
Temuan yang diperoleh penduduk berupa  keramik asing baik utuh maupun pecah, 
senjata semacam keris kecil 
Temuan oleh tim survey  berupa fragmen gerabah polos dan berhias, oker, manik-manik, 
arang dan terak besi, fragmen keramik asing, fragmen tempayan stone ware 
Hasil Ekskavasi 

Sektor Kotak Temuan 

I KX Fragmen gerabah (polos dan berhias), arang, fragmen tangkai 
artefak besi, fragmen tajaman alat besi, sedikit oker, manik-
manik tanah liat 

F XII Fragmen gerabah (polos dan berhias), arang, oker, terak 
besi,batu kerakal, gerabah pelebur logam (kowi), 

II A I Fragmen gerabah, arang, kerakal 

W16 Fragmen gerabah, oker, arang, dua terak besi, kelereng tanah 
liat, batu kerakal 

III BV Fragmen gerabah, fragmen keramik Cina, batu bara, terak 
besi, pecahan kaca, tanah liat baker dengan bentuk yang tidak 
beraturan 

 

  
 

 Kesimpulan  1. Pemukiman masa lampau di Situs Jambu Hilir sebagaimana yang ditunjukkan oleh 
temuan artefaktual, khususnya gerabah dan keramik, mencakup kurun waktu cukup 
panjang, sejak masa prasejarah, sekitar 1000 SM sampai dengan masa Belanda 



2. Berdasarkan hasil survey dan ekskavasi yang dilaksanakan pada tahun 2007 serta 
penelitian sebelumnya dapat diperkirakan bahwa penghuni pemukiman masa lampau 
di Situs Jambu Hilir telah memproduksi bebrapa jenis barang , terutama peralatan 
gerabah dan besi 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan jelas bahwa Situs Jambu Hilir 
merupakan situs yang penting untuk mengungkapkan kehidupan masyarakat masa 
lampau, khususunya pada masa logam awal di wilayah Kalimantan Selatan 

2009 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
HSS/Jambu Hilir dan 
Jambu Hulu 

Pemukiman Prasejarah 
Situs Jambu Hilir dan 
Jambu Hulu Kecamatan 
Padang BAtung, 
Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Provinsi 
Kalimantan Selatan 
(Sunarningsih, Ida 
Bagus PY, Nia MEF, 
Abdurrasyid, Andi 
Nuralang, Marni 
Lusiana, Hari Subrata, 
Mujiyono) 

Latar 
Belakang 

1. Keberadaan situs berawal dari informasi pendududk Desa Jambu Hilir yang 
menemukan pecahan gerabah, manik-manik baik dari emas, batu maupun kaca 
melalui pendulangan emas 

2. Pada penelitian tahun 1996 secara umum deposit temuan fragmen mnempati gejala 
yang dominan dianatara artefak lainnya 

3. Pada penelitian tahun 2007 ini diketahui  bahwa  situs  berusia sekitar 1000 SM, 
sehingga selanjutnya  yang diperlukan antara lain mengungkapkan sebaran situs 
terutama yang berda di sisi sungai yang berbeda (sisi selatan) 

4. Lokasi temuan permukaan yang pernah di survey di tahun 2007 ini belum pernah 
dilakukan ekskavasi 

   Permasalahan  1. Bagaimanakah sebaran hunian pada situs ini (Jambu Hilir) ? 
2. Bagiamankah hubungan antara Situs jambu Hilir dan Jambu Hulu? Apakah 

membentuk sebuah pola hunian tertentu 

   Tujuan Mengetahui luasan hunian masyarakat masa lalu di sepanjang Sungai Rangas (Jambu 
Hilir) dan mengetahui  ada tidaknya permukiman di sepanjang Sungai Amandit (Jambu 
Hulu) 

   Sasaran  Sisi selatan Sungai Rangas dan hunian lain di sepanjang Sungai Amandit 

   Kerangka 
Pikir 

 

   Metode 
Penelitian 

  

   Hasil 
Penelitian 

A. Keadaan Lingkungan 
Lokasi penelitian berada di daerah yang cukup tinggi dan wilayah Kecamatan Padang 
Batung dan bukan daerah rawa. Banyak dijumpai kebun tanaman keras yang banyak 
dimanfaatkan penduduk sebagai sumber mata pencaharian. Sebagian penduduk 
memelihara hewan ternak disamping itu juga aktif mencari ikan di sungai untuk 
konsumsi sehari-hari dan kadang dijual dipasar 



B. Hasil Penelitian 
1. Survei Lapangan 

Ditemukan banyak fragmen gerabah dan keramik asing 
2. Ekskavasi 

a. Situs Jambu Hilir Sektor IV 

Kotak Temuan 

TP 1 Pecahan gerabah, fragmen keramik, arang 

TP 2 Fragmen batu andesit, kelereng, 
hematite,arang, 

TP 3 Gerabah, batu-batuan, hematite, fragmen 
logam 

 
b. Situs Jambu Hulu 

Kotak Temuan 

TP 1 Kelereng batu, batu pipih, batu oval pipih, 
alat batu, fragmen gerabah ( badan polos, 
badan berhias, tepian, leher, karinasi, dasar 
cincin, dasar rata bulat, daar rata, 
pegangan/handel, tutup), fragmen 
batubata, manic terakota, fragmen besi, 
damar 

TP 2 Batu pipih, batu oval, batu segitiga, batu 
bulat, batu kotak, fragmen gerabah (Badan 
polos, badanberhias, bibir, leher, karinasi, 
dasar cincin, dasar tungku, 
pegangan/handel, tutup), manic terakota, 
tanah liat bakar, fragmen besi, fragmen 
tulang, dammar. 

3. Temuan Penduduk 
Di sekitar situs Jambu Hulu menemukan koin dan juga benda logam yang mirip 
dengan telur dan berbunyi jika di gerakkan dan juga menemukan koin warna 
kuning. 

C. Analisis Pertanggalan 
Arang yang berasal dari TP 2 di analisis dengan metode carbon dating, dari hasil 
analisis tersebut dapat diketahui usia arang adalah 940 ± 110 BP (1950) 

   Kesimpulan 1. Hunian disepanjang Sungai Rangas hanya berada di sepanjang sisi utara sungai yang 



saat ini sebagian wilayahnya terkena proyek pembuatan saluran irigasi 
2. Hasil ekskavasi dari dua kotak di Situs Jambu Hulu  secara garis besar menunjukkan 

kemiripan dengan hasil ekskavasi Situs Jambu Hulu yang dilakukan pada tahun 1996 
dan 2007. Keunggulan dari Situs Jambu Hulu yang membedakannya dengan Jambu 
Hilir yaitu kondisi yang masih utuh dan belum teraduk. 

   Rekomendasi  Perlu dilakukan penelitian lanjutan guna mengetahui sebaran situs ini dengan situs di 
sepanjang Sungai Amandit dan diikiuti upaya membandingkan situs ini dengan situs 
sekitar yang  mempunyai karakteristik yang sama. 

2010 Kalimantan 
Barat/Singkawang 

Penelitian Permukiman 
Cina Awal di 
Singkawang Propinsi 
Kalimantan Barat/Balar 
Banjarmasin/Ida Bagus 
Putu Prajna Yogi 

Latar 
Belakang 

1. Singkawang terkenal sebagai pusat komunitas Cina dengan kelenteng dan 
pemukiman tuanya, tetapi penelitian arkeologi di wilayah tersebut masih sangat 
jarang dilakukan. 

2. Singkawang adalah salah satu daerah afdeling di Westerafdeling van Borneo pada 
masa Belanda. 

3. Singkawang merupakan bagian dari Kerajaan Sambas meskipun kekuasaan ekonomi 
saat itu masih berada di tangan kongsi-kongsi dagang Monterado yang dikuasai oleh 
migrant Cina. 

4. Pemukiman Cina di Kalimantan Barat sendiri dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sector 
pertambangan emas dan tanaman perdagangan. 

   Permasalahan Di mana pemukiman awal orang Cina di Singkawang? 

   Tujuan Mengetahui pemukiman awal dan komponen-komponen kebudayaan Cina yang hingga 
saat ini masih bertahan. 

   Sasaran 1. jangka pendek: mengetahui pemukiman awal dan tinggalan arkeologi Cina di 
Singkawang 

2. jangka menengah: inventarisasi dan mengetahui sebaran tinggalan arkeologi Cina di 
Kalimantan 

3. jangka panjang: gambaran tentang pemukiman awal dan arkeologi Cina di 
Kalimantan 

   Kerangka 
Pikir 

Indonesia merupakan Negara yang cukup banyak kehilangan data sejarah akibat 
pengutamaan kepentingan yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat. 

   Metode 1. Penelitian bersifat deskriptif dengan penalaran induktif. 
2. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, obsevasi, dokumentasi, dan studi 

pustaka. 

   Hasil 1. Toponim pemukiman tua di Singkawang yang berada di daerah Monterado, 
pelabuhan kuala, dan daerah industry keramik. 

2. Deskripsi kelenteng-kelenteng tua di Singkawang 
3. Makam tua 



   Penutup Kesimpulan 
1. Pemukiman awal orang Cina di Singkawang terdapat di Jam Thang yang sekarang 

dikenal sebagai Kali Asin. Komunitas Cina awal di Jam Thang dikenal sebagai petani 
garam. 

2. Selain di Jam Thang, pemukiman awal juga terdapat di Jalan Tani dengan komunitas 
petani padi serta di Monterado yang merupakan lokasi penambangan emas dan 
kongsi-kongsi dagang yang berkuasa. 

   Catatan bagian kesimpulan juga menceritakan kembali sejarah Singkawang lo 

2011 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Hulu Sungai 
Selatan/Jambu Hulu 

Penelitian Arkeologi 
Permukiman Jambu 
Hulu, Kecamatan 
Padang Batung, 
Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan, Kalimantan 
Selatan 

Latar 
Belakang 

1. Jambu Hulu berada di dekat Situs Jambu Hilir yang merupakan pemukiman kuno 
dengan angka tahun 1000 SM. 

2. Hasil penelitian di Jambu Hulu sebelumnya (tahun 2009) menemukan sejumlah data 
arkeologi berupa gerabah, terak besi, manik tanah liat, keramik dan arang, dengan  
kronologi pertanggalan 1000 AD. 

   Permasalahan 1. Bagaimana sebaran temuan di situs secara horizontal? 
2. Bagaimana hubungan anatar situs Jambu Hulu ditinjau dari hasil temuan dengan 

situs lainnya? 

   Tujuan mengetahui sebaran dan hubungan antara Jambu Hulu dan situs di sekitarnya 

   Kerangka 
Pikir 

Arkeologi pemukiman adalah bagian ilmu arkeologi yang mempelajari persebaran okupasi 
dan kegiatan manusia, serta hubungan di dalam satuan-satuan ruang yang bertujuan 
untuk memahami sistem teknologi, sosial, dan ideology. 

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

   Hasil 1. Lokasi Situs Jambu Hulu berada di tepi Sungai Amandit pada koordinat S 
02°48’42,2” dan E 115°17’10,1”. 

2. Hasil survei menemukan sebaran gerabah di beberapa lokasi, yaitu di Desa Balanti di 
Kalumpang, di mana gerabah banyak ditemukan di permukaan serta pada lapisan 
tanah yang salah satunya terlihat pada lubang galian sumur warga. 

3. Ekskavasi di Jambu Hulu membuka 3 kotak, yaitu TP 3 (berada di sisi selatan Sungai 
Amandit, steril tidak ditemukan data arkeologi); TP 4 (di sisi barat Amandit, temuan 
berupa gerabah, keramik, manik-manik tanah liat, terak besi); TP 5 (di arah hulu 
Amandit, steril tidak ada temuan). 

4. Manik-manik tanah liat Jambu Hulu berbentuk seperti silinder yang kedua ujungnya 
sedikit mengecil dengan lubang yang saling berhubungan. Pebandingan dengan data 
di lokasi yang lain menunjukkan bahwa manik-manik tersebut berfungsi sebagai 
pemberat pada jala yang digunakan untuk menangkap ikan. 



5. Jenis temuan lain adalah gerabah dan keramik (detil lihat di LPA) 
6. Pemukiman Jambu Hulu berada di tepi Sungai Amandit seperti ditunjukkan oleh hasil 

ekskavasi di kotak TP 1, 2, dan 4. Lokasi tersebut memiliki tanah yang subur dan 
sumberdaya lingkungan yang dapat mendukung aktivitas dan kehidupan manusia. 

   Penutup Kesimpulan 
Jambu Hulu merupakan sebuah pemukiman kuno yang cukup luas di tepian Sungai 
Amandit dengan pertanggalan absolute 1000 BP 

    Rekomendasi 
Penelitian lebih mendalam secara interdisipliner untuk mengungkap lebih jauh mengenai 
pemukiman kuno di Jambu Hulu. 

2012 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Tabalong/ Pulau 
Jangkung 

Penelitian Arkeologi 
Situs Pulau Jangkung 
Kabupaten Tabalong, 
Kalimantan Selatan 
(Sunarningsih,Bambang 
Sugiyanto, Nugroho 
Nur Susanto, Ida Bagus 
PPY, Normalina, 
Bambang SWA, Misran, 
Hari Subrata, Rahmat 
Taufik) 

Latar 
Belakang 

1. Kabupaten Tabalong dalam kepurbakalaan merupakan daerah yang memiliki 
tinggalan arkeologi yang mewakili masa  prasejarah hingga colonial 

2. Pada masa pra-Islam tinggalan arkeologis banyak di dominasi oleh sebaran keramik 
asing terutama dari Cina 

3. Masa perkembangan Islam juga mewarnai sejarah kebudayaan di Tabalong yaitu 
dengan adanya masjid kuno di Desa Banua Lawas 

4. Pemanfaatan sumber daya alam yang berasal dari perut bumi juga telah dilakukan 
pada masa Belanda yaitu minyak 

5. Berdasarkan informasi penduduk di daerah Sei Jangkung ditemukan sejumlah 
fragmen keramik asing dalam jumlah yang banyak dan juga di temukan perahu yang 
diperkirakan kuno disebuah sungai yang pada saat ini sudah tidak dapat lagi dilalui 
oleh perahu 

6. Untuk mengetahui lebih jelas tentang temuan keramik tersebut maka di laukan 
penelitiaon oleh BALAR BJM. 

   Permasalahan 1. Bagaimanakah  potensi situs pemukiman Sei Jangkung ? 
2. Berapakah usia situs berdasarkan hasil temuan arkeologis? 
3. Bagaimanakah sebaran situs permukiman Sei Jangkung? 

   Kerangka 
Pikir 

 

   Tujuan Mengetahui potensi dan sebaran data arkeologis dalam kaitannya dengan permukiman 
manusia di sekitar Sungai jangkung. 

   Sasaran Keragaman data arkeologis, data lisan (cerita rakyat/legenda) tentang penghunian 
masyarakat masa lampau di situs dan lingkungan sekitarnya 

   Metode 
Penelitian 

Interpretasi : penelitian deskriptif dengan tipe penalaran induktif 
Pengumpulan data : survey, ekskavasi dan wawancara 
Analisis : artefaktual,stratigrafi, kontekstual dan pertanggalan relatif 



   Hasil 
Penelitian 

A. Lingkungan Situs 
Kedua situs yaitu Pulau Jangkung dan Ugang berada di Kelurahan Jangkung, 
Kecamatan Tanjung. Seacara astronomisKelurahan Jangkung berada di 1°58’-2°15’ 
LS dan 115° 16’ – 112°5’ BT. luas wilayah 1515,21 hektar atau 27,36 km2.  Mata 
pencaharian penduduk sebagian besar adalah petani karet 
1. Situs Pulau Jangkung 

Pulau Jangkung merupakan sebuah bukit  tempat makam Patih Bantar yang 
berada di dekat rumput bambu. Pulau ini termasuk dalam wilayah  RT 7 
Keluarahan Jangkung. Penduduk menemukan fragmen keramik asing dalam 
jumlah yang banyak di sekitar guntung yang berada di sebelah utara pulau, yang 
saat ini  merupakan ladang milik Bapak Kosasih dan ditanami pohon pisang. 

2. Situs Ugang 
Situs ini berada di Dusun Ugang yang termasuk wilayah RT 10.Geomorfologi situs 
ini membentuk bukit yang tidak terlalu tinggi dikelilingi oleh aliran sungai yang 
berkelok-kelok. Dibelakang rumah Bapak Hasani yang juga berda di tepi sungai 
kecil pernah ditemukan banyak koin kuna, perahu kayu dan sebuah topi logam 
yang mengerucut ke atas tapi saying sekali benda-benda tersebut tidak dapat 
ditemukan lagi (sudah hilang) 

B. Hasil Penelitian 
1. Survei  

a. Pulau Jangkung 
Ditemukan sebaran keramik di permukaan tanah terutama yang berda di 
sekitar guntung yang saat ini sudah tidak berair lagi dan merupakan kebun 
pisang 

b. Situs Ugang 
Hasil survey penelitian terlihat bahwa kondisi geomorfologi daerah ini tidak 
jauh berbeda dengan kondisi geomorfologi di Pulau Jangkung. Terdapat  
sebuah mata air yang tidak pernah kering di situs ini yang menjadi  satu-
satunya sumber air bagi masyarakat sekitarnya. Berdasarkan informasi di 
mata air tersebut terdapat tiga buah batu berwarna putih, bentuk batu di 
mata air tersebut mirip dengan bentuk tempat duduk tempat dengan 
sandarannya. 

2. Ekskavasi 
a. Pulau Jangkung 

Hasil Ekskavasi dapat dilihat di LPA 
b. Situs Ugang 
 



 
 
 
 

C. Analisis Startigrafi 
1. Situs Ugang 

Lapisan tanah kotak TP 1 
- Jenis tanah pasir lempungan, tektur gembur dengan warna abu-abu, lapisan 

humus ini sangat tipis 
- Jenis tanah lempung, tektur liat berwarna coklat kekuningan 
- Jenis tanah lempung, tektur liat dan keras bercampur dengan mineral 

berwarna merah kekuningan 
2. Pulau Jangkung 

Hasil Analisis dapat di lihat di LPA 

KotaK Temuan 

TP 1 Serpihan batu, mineral batuan mengandung besi, 
fragmen-fragmen mineral batuan mengandung 
besi. 

   Kesimpulan 1. Potensi situs permukiman di wilayah penelitian berada di sepanjang aliran guntung di 
Pulau Jangkung 

2. Pertanggalan relative Situs Pulau Jangkung berdasarkan data temuan keramik asing 
yang ditemukan selama proses penelitian, baik dari hasil survey maupun ekskavasi 
menunjukkan bahwa hunian di situs ini berkisar anatara abad ke 15-17 atau bahkan 
lebih muda 

3. Sebaran temuan untuk sementara berada di aliran guntung di Pulau Jangkung yang 
bermuara di Sungai Lendang 

   Rekomendasi Perlu adanaya penelitian lanjutan di situs ini untuk menacari hunian kuna lainnya di 
sekitarnya dan juga meprioritaskan pemetaan situsnya 

2013 Kalimantan 
Selatan/Kabupaten 
Hulu Sungai 
Selatan/Situs Pelajau 

Lingkungan Masjid 
Pelajau di Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan, 
Kalimantan 
Selatan/Balar 
Banjarmasin/Hartatik 

Latar 
Belakang 

1. Situs pemukiman kuno di Kalimantan Selatan sebagian besar ditemukan di 
sepanjang aliran sungai, termasuk masjid kuno di Pelajau. 

2. Pemilihan lokasi masjid dalam masyarakat Banjar umumnya juga tidak jauh dari 
pemukiman penduduk. 

   Permasalahan 1. Faktor apakah yang mempengaruhi pemilihan lokasi masjid kuno di wilayah Hulu 
Sungai Selatan? 

2. Bagaimana kondisi lingkungan yang mendukung keberadaan masjid tua dan 
perubahan lingkungan pada masa kini? 

   Tujuan mengetahui faktor yang mendorong dipilihnya lokasi masjid dan pemukiman 

   Sasaran pengumpulan data arkeologi 



   Kerangka 
Pikir 

pendekatan ekologi budaya menganggap bahwa sebagian sistem sosial budaya 
menyesuaikan terhadap lingkungan, yang meliputi pembagian kerja, ukuran, dan 
stabilitas dari kelompok-kelompok lokal serta penyebarannya dalam suatu wilayah. 

   Metode 1. penelitian bersifat deskriptif dengan penalaran induktif 
2. pengumpulan data dilakukan dengan survei dan ekskavasi arkeologi serta 

wawancara 
3. analisis yang dilakukan adalah tipologi, morfologi, dan teknologis 

   Hasil 1. Masjid Pelajau berada di tepi Sungai Palayarum yang dulunya ramai disinggahi oleh 
para pedagang. 

2. Sumur candi yang berada 100 mete di arah belakang masjid berupa genangan air 
yang diyakini sebagai tempat untuk bernazar. 

3. Sumur pemandian raja berada sekitar 150 meter di sisi timur masjid, di lokasi 
tersebut ditemukan fragmen gerabah dan keramik asing. 

4. Temuan penduduk berupa dayung, guci keramik, fragmen keramik, dan fragmen 
gerabah. 

5. Hasil ekskavasi 

TP I kedalaman 40 cm dengan satu jenis lapisan 
tanah; temuan berupa fragmen gerabah dan 
keramik asing 

TP II berada di Sektor Palas; tujuan pembukaan 
kotak adalah mengetahui sebaran temuan di 
sisi tenggara Sungai Palayarum; kedalaman 20 
cm atau spit (3); temuan berupa fragmen 
gerabah, keramik asing, dan fragmen tajau 

TP III tujuan pembukaan kotak adalah mencari 
sebaran di sisi barat masjid; kedalaman 45 cm 
atau spit (3); temuan berupa fragmen 
gerabah, keramik, dan genteng 

TP IV di sector Sumur Candi; tujuan pembukaan 
kotak adalah mencari temuan yang dapat 
menunjukkan adanya aktivitas masa lalu di 
sumur candi; kedalaman 65 cm atau spit (3); 
temuan berupa gerabah dan keramik 

 
 

   Penutup Kesimpulan 



1. Pelajau merupakan delta yang terbentuk dari meander sungai yang letaknya strategis 
sebagai jalur transit yang menghubungkan arah hulu (Sungai Batang Alai) dengan 
Hilir (Sungai Barabai). 

2. Pertanggalan Masjid Pelajau adalah 200 BP atau 1750 M. 
3. Keberadaan sumur candi menandakan bahwa ada sentuha agama Hindu-Budha di 

lokasi tersebut. 

    Rekomendasi 
1. Penelitian lanjutan untuk mengetahui peran Pelajau di masa lalu. 
2. Pemetaan situs. 

 


