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RINGKASAN  
PENELITIAN ARKEOLOGI PRASEJARAH 

 
Penelitian Prasejarah Bukit Bangkai Tahap ke V, Desa Dukuhrejo, Kecamatan Mantewe, 
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan 
 
 Kegiatan penelitian prasejarah di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, pertama kali dilakukan 
tahun 2008, kemudian 2010, 2012, 2013, dan yang terbaru (tahap ke lima) tahun 2014. Konsentrasi 
penelitian tetap di situs Liang Bangkai 1, dengan pengembangan pada situs Liang Bangkai 3, 4, dan 
10. Secara keseluruhan di Bukit Bangkai, yang berada di Desa Dukuhrejo, Kecamatan Mantewe, 
Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan ini mempunyai sekitar 24 situs. Terdiri dari 11 gua dan 
12 ceruk serta 1 lorong tembus pendek.  
 Ke-dua puluh emapt situs di Bukit Bangkai ini semuanya memenuhi syarat “layak huni” dan 
mempunyai temuan permukaan dengan intensitas yang cukup baik. Artinya, dari pengamatan pertama, 
terlihat bahwa cukup banyak terdapat indikasi hunian manusia prasejarah pada gua-gua dan ceruk 
payung di bukit ini. Situs Liang Bangkai 1, merupakan situs utama yang mulai diteliti tahun 2008 
sampai sekarang. Temuan artefaktual di Liang Bangkai 1, memperlihatkan bagaimana intensifnya 
manusia prasejarah dalam memanfaatkan ruangan dalam Liang Bangkai 1, sebagai tempat tinggal. 
Mereka tinggal di sini denga kegiatan utama, mengolah makanan dan membuat peralatan sehari-hari 
dari bahan batuan dan lainnya. Artefaktual mulai dari alat batu, kemudian fragmen wadah dari tanah 
liat bakar, dan fragmen tulang binatang serta cangkang siput (kerang air tawar) merupakan bukti 
adanya kehidupan manusia di dalam Liang Bangkai 1.  
 Selain itu, pada beberapa dinding gua di Liang Bangkai 1 juga ditemukan gambar-gambar unik 
dengan warna hitam. Gambar-gambar ini terdiri dari motif manusia (antropomorpic), motif perahu, motif 
bunga (Flora), dan motif geometris lainnya yang kurang jelas. Gambar-gambar dengan warna hitam ini, 
tidak hanya ditemukan di Liang Bangkai 1, tetapi juga ditemukan di Ceruk Bangkai 1a (yang hanya 
berjarak sekitar 100 meter dari Liang Bangkai 1. Kondisi gambar yang sederhana dan aus menjadi ciri 
gambar yang ada di Ceruk Bangkai 1a ini. Selain Ceruk Bangkai 1a, gambar-gambar dengan warna 
hitam ini juga ditemukan di Ceruk Bangkai 12, dengan jumlah gambar yang lebih banyak.  
 Gambar-gambar di dinding gua dan ceruk di Bukit Bangkai ini tampaknya dilakukan oleh 
kelompok manusia yang lebih muda. Bukti kuat yang mendukung perkiraan ini memang belum 
ditemukan selama penelitian di lapangan. Letak gambar yang ditempatkan pada dinding gua atau 
ceruk yang kecil kemungkinan dihuni atau dimanfaatkan manusia merupakan salah satu faktor yang 
mendukung perkiraan tersebut.  
 Di Liang Bangkai 3 dan 4, terdapat teras gua yang cukup lebar yang di tespit. Hasilnya 
menunjukkan bahwa lokasi tersebut juga pernah dimanfaatkan manusia prasejarah hanya dengan 
intensitas yang singkat. Artefaktual berupa fragmen garabah (tanah liat bakar) menjadi semacam 
petunjuk tingkat budaya dan intensitas kegiatan yang pernah terjadi pada masa lalu. Temuan yang 
spektakuler ada di Liang Bangkai 10, yang berada di lereng Bukit Bangkai di bagian yang berlawanan 
dengan Liang Bangkai 1. TP 1 dan TP 2 menemukan dua buah sisa penguburan primer tanpa wadah 
di dalam Liang Bangkai 10. Kedua individu ini menjadi temuan sisa manusia prasejarah ke-dua dari 
bumi Kalimantan Selatan setelah penemuan pertama di Gua Tengkorak di Kabupaten Tabalong.  
 Kondisi penguburan untuk rangka manusia 1 belum bisa diketahui posisi kuburnya karena 
berada pada bagian bawah dari rangka manusia 2 yang kemungkinan besar dikuburkan dengan posisi 
terlentang lurus. Posisi kubur manusia ini berbeda dengan posisi kubur manusia prasejarah yang 
ditemukan di Gua Tengkorak (Kabupaten Tabalong). Posisi manusia prasejarah Gua Tengkorak 
“terlipat miring”, sementara posisi manusia prasejarah Liang Bangkai 10 “terlentang lurus”. Apakah 
perbedaan posisi kubur ini menunjukkan perbedaan ras manusianya atau posisi kubur itu hanya 
sekedar model atau adat istiadat yang dinamis sifatnya?  Masih memerlukan penelitian lanjutan yang 
lebih cermat dalam menjawab pertanyaan di atas.  



2 
 

 Jenis ras manusia yang ditemukan di Liang Bangkai 10 ini akan menambah wawasan 
pengetahuan tentang kelompok manusia prasejarah penghuni gua-gua yang ada di kawasan karst 
Mantewe. Selain di Liang Bangkai 10, Sisa penguburan juga ditemukan di Liang Ulin 2, yang berada di 
kawasan karst di Desa Sukadamai, masih dalam wilayah kecamatan yang sama. Jika posisi kubur di 
Liang Bangkai 10 masih bisa terlihat dengan baik, kondisi sisa penguburan di Liang Ulin 2 sangat 
fragmentaris. Kondisi sisa penguburan di Liang Ulin 2 ini hanya berada sekitar 3-5 cm dari permukaan 
tanah lantai gua. Penemuan sisa penguburan inilah yang nantinya akan diteliti lebih lanjut di tahun 
yang akan datang (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


