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RESUME 
PENELITIAN PEMUKIMAN KUNO DI KAWASAN CINDAI ALUS, 

KABUPATEN BANJAR, KALIMANTAN SELATAN 
 
 

SEJARAH PENEMUAN SITUS 
Keberadaan temuan arkeologis di kawasan Cindai Alus pertama diketahui dari informasi 

masyarakat. Selanjutnya, sebuah tim kecil dibuat untuk melakukan peninjauan selama satu hari ke 
lokasi temuan. Lokasi situs berada di kawasan rawa yang akan basah pada musim hujan dan kering 
pada musim kemarau. Hampir setiap tahun pada saat musim kemarau yang panjang, rawa tersebut 
bisa dikatakan selalu mengalami kebakaran. Berdasarkan informasi pemilik lahan, lima tahun yang lalu 
beliau membeli tanah tersebut tiang umah belum muncul di permukaan, masih tersembunyi. Baru 
kemudian pada tahun ini (2015) tonggak kayu ulin dengan ukuran besar dan membentuk pola tertentu 
tersebut terlihat di permukaan tanah. Sebelumnya lokasi di tanami karet yag habis karena terbakar. 
Setelah kejadian tersebut, tanah dibiarkan dalam keadaan tidak diolah/dimanfaatkan. Selanjutnya, 
pencari kayu menemukan tonggak tersebut dan sebagian di antaranya dicabut (dua buah tiang) dan 
terlihat bahwa tonggak kayu tersebut merupakan tiang rumah bukan sisa batang pohon seperti dugaan 
semula. Tidak berhenti sampai di situ, masyarakat mulai mencari benda-benda berharga di sekitar 
tiang. 

Dari hasil survei di lapangan tersebut juga dapat diihat bahwa kondisi situs relatif masih belum 
rusak. Lahan situs yang berada di tanah rawa memang selalu terbakar terutama pada musim kemarau. 
Oleh karena potensi yang dimiliki oleh situs pemukimanan ini cukup tinggi dan sudah terjadi 
penjarahan oleh masyarakat, maka situs ini menjadi prioritas utuk ditindaklanjuti dengan penelitian 
yang lebih mendalam.  
 
TAHAPAN PENELITIAN 

Situs Cindai Alus berada di wilayah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang 
beribukota di Martapura. Situs terletak di Desa Cindai Alus,Kelurahan Martapura, berjarak sekitar 10 
km dari kota Martapura. Situs dapat dicapai dengan mudah melalui akses jalan darat karena berada di 
dekat tempat pemancingan Al Fatin, di belakang Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra. Dari lokasi 
pemancingan Al Fatin, situs bisa dicapai dengan berjalan kaki sekitar 200 meter, ke arah barat di lokasi 
rawa yang cenderung tergenang air pada saat musim hujan.  

Penelitian dilakukan selama sepuluh hari dengan 4 tenaga arkeolog dan 1 tenaga geolog. Oleh 
karena merupakan penelitian tahap awal maka permasalahan yang akan diajukan adalah sebagai 
berikut. 
1. Data arkeologi apa saja yang ditemukan di situs? 
2. Bagaimana fungsi bangunan dan pola huniannya? 
3. Berapa usia situs (kronologi) berdasarkan hasil penelitian?  
Tujuan penelitian yang merupakan tahap pertama ini mempunyai tujuan, yaitu: 
1. Mengetahui ragam temuan arkeologi  
2. Mengetahui fungsi bangunan dan pola huniannya 
3. Mengetahui kronologi situs yang ada di kawasan Cindai Alus 

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan metode penelitian deskriptif 
dengan tipe penalaran induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei dan ekskavasi. Survei 
dilakukan untuk mengetahui sebaran temuan dan keberadaan sungai lama. Sebaran temuan akan 
dipetakan sehingga diperoleh gambaran yang jelas. Selanjutnya, data yang ditemukan akan dianalisis, 
yaitu antara lain dengan analisis artefaktual, stratigrafi, kontekstual, lingkungan, dan analisis 
pertanggalan baik relatif maupun absolut. Hasil analisis akandisintesakan untuk menyusun interpretasi. 
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Dalam proses pengumpulan data, tim melakukan survey awal untuk mengetaui sebaran temuan 
dan mengetahui aliran sungai lama, setelah itu ditentukan titik testpit untuk berdasarkan indikasi 
temuan permukaan. Pada saat tim ekskavasi bekerja, salah seorang arkeolog masih melanjutkan 
survei untuk membuat peta situasi situs, dan melengkapi data lingkungan di sekitarnya. 
 
KESIMPULAN HASIL RINGKAS PENELITIAN 

Hasil survei: a) keberadaan sungai di sekitar situs, baik yang diperkirakan sebagai sungai lama 
maupun sungai baru; b) keberadaan konsentrasi temuan artefak (earthenware, stoneware, porselen, 
dan tiang rumah) di tempat lain di sekitar situs (ke arah danau biru). 

Hasil ekskavasi: a)jumlah testpit ada 16 kotak, tersebar di sekitar bangunan (terbagi dalam lima 
kelompok)temuan artefak berupa fragmen gerabah (earthenware, didominasi oleh bentuk periuk, 
bentuk lainnya adalah wadah terbuka, kendi bentuk gogok, dan tutup wadah); peralatan kayu (alat 
dapur, wadah, hiasan, senjata, alat kerja (di ladang) alat penumbuk, alat upacara (simbol), bagian pintu 
rumah dan pagar, bagian dinding kubur (sandung), tiang pendek dengan fungsi khusus, atap (sirap); 
batu (batu asah, batu bulat, pemukul kulit kayu, beliung persegi); fragmen tempurung kelapa (bentuk 
sendok, wadah); anyaman tali (terbuat dari rotan); b) Bangunan profan, aktivitas sehari-hari ditemukan 
dalam bangunan I dan bangunan II, yang berfungsi sebagai rumah tinggal dengan aktivitas hunian 
yang sangat dominan dengan durasi yang cukup lama, ditunjukkan oleh ragam temuan arkeologis dan 
ketebalan lapisan budayanya. Arah hadap rumah kemungkinan ke arahselatan, dengan pertimbangan 
bahwa letak bangunan kubur biasanya berada di halaman rumah; c) Bangunan sakral, ditunjukkan oleh 
bangunan III, IV, dan V. Bangunan III dan IV diinterpretasikan sebagai bangunan kubur bertiang empat 
(sandung) berdasarkan data susunan empat tiang utama dan temuan fragmen wadah gerabah yang 
terkonsentrasi dalam jumlah yang tidak banyak, serta temuan dinding yang terbuat dari papan dengan 
ketebalan antara 5 s.d.7 cm. Bangunan III lebih besar, dilengkapi dengan bangunan di bagian luar 
bahkan ada bagian terasnya. Sandung biasanya menghadap sungai (di utara atau selatan). Bangunan 
V, memiliki fungsi yang berbeda (bukan bangunan kubur), mungkin digunakan sebagai tempat ritual 
tertentu karena bentuk tiang dan papan kayunya yang lebih kecil dan pendek dengan ujung bagian 
atas runcing dan bagian bawah dibentuk bulat, salah satu tiang memiliki rajahan, fragmen gerabah juga 
ditemukan dlm jumlah yang sedikit. 

Kesimpulan: 1) Ragam data peninggalan arkeologi di situs ini terdiri atas rumah tinggal dengan 
sembilan tiang utama sebagai rumah inti dengan ruang kecil di depannya yang kemungkinan 
dimanfaatkan sebagaitempat beraktivitas sehari-hari, yang didukung oleh banyaknya alat keperluan 
rumah tangga bai yang terbuat dari kayu, tanah liat, dan batu. Bentuk rumah bertiang ini sangat 
berbeda polanya dengan rumah panjang yang biasa digunakan oleh masyarakat Ngaju yang tinggal di 
pegunungan, dimana kolong rumah menjadi tempat beraktivitas. Di situs ini karena rumah berada di 
atas rawa, maka aktivitas sehari-hari bayak dilakukan di dalam rumah tersebut. Aktivitas lainnya juga 
dilakukan di dalam bangunan inti, terutama aktivitas upacara dengan menggunakan katambung 
(perkusi seperti gendang tapi panjang) yang dimainkan oleh basir pada masyarkat Ngaju. Bangunan 
kubur dan bangunan sakral lain berada di halaman depan rumah tinggal tersebut. 2) Secara 
keseluruhan keberadaan kompleks bangunan tersebut memiliki pola yang berbeda dengan hunian lain 
di sekitarnya (misalnya di Tambak Pulantan, yang dihuni oleh rakyat biasa). Kompleks bangunan 
tersebut memiliki fungsi khusus dalam kelompok masyarakat pada masanya sebagai tempat tinggal 
pemimpin, yang juga berfungsi sebagai pusat pertahanan, sebagai tempat untuk bertahan saat musuh 
datang menyerang, yang dikenal dalam komunitas Ngaju (di sepanjang Sungai Kahayan) sebagai 
kuta(k). Seorang pemimpin akan menempati kutak(k) tersebut dengan keluarga dan pengawalnya. 
Pada saat pemimpin dan anggota keuarganya meninggal maka mereka dibuatkan sandung di dalam 
kuta(k); 3)Masa hunian (kronologi) secara relatif masih kabur, secara teknologi sudah maju 
(pembangunan rumah, kubur, pembuatan gerabah dan alat kayu) meskipun untuk sementara ini tidak 
ditemukan pemakaian keramik dari luar (Cina, Asia Tenggara, Eropa) dan peralatan logam, serta mata 
uang. Hasil pertanggalan absolut dari dua sampel kayu menghasilkan angka tahun 1508±80 BP atau 
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1423±79 calBP atau 527±79 Masehi (tiang rumah) dan 2137±120 BP atau 2136±147 calBP atau 
186±147 Sebelum Masehi (peralatan dapur). Apabila benar bahwa rumah dan lingkungan di situs ini 
adalah peninggalan masyarakat Ngaju, maka dapat dikatakan bahwa angka tahun dari sampel tiang 
rumah, yaitu sekitar 500 Masehi menjadi usia yang paling mendekati kebenaran dari bangunan 
tersebut. Oleh karena pada masyarakat Ngaju ada kepercayaan bahwa pada saat membangun rumah, 
tiang yang digunakan harus berasal dari pohon yang masih hidup bukan pohon yang sudah mati (kayu 
bekas). Adapun alat kayu yang dipergunakan di dapur ternyata berusia lebih tua (sekitar 100 Sebelum 
Masehi) memberi informasi bahwa alat tersebut merupakan warisan dari leluhur yang masih digunakan 
dalam kegiatan mereka atau alat tersebut dibuat dengan menggunakan kayu lama yang dimanfaatkan 
kembali (daur ulang) 

 
REKOMENDASI 
Situs Cindai Alus ini sangat istimewa, yaitu berusia tua, masih menyisakan tiang kayu bangunan yang 
masih relatif lengkap dan insitu. Keberadaan situs menjadi salah satu sumber informasi yang penting 
untuk penelitian lanjutan guna menyusun kembali pola dan bentuk hunian masyarakat masa lalu 
terutama yang hidup di daerah rawa, dan juga untuk mengetahui proses migrasi masyarakat asli di 
kawasan Kalimantan bagian tenggara. Oleh karena itu, situs ini layak ditetapkan sebagai cagar budaya 
dan dilindungi oleh undang-undang. Selanjutnya, penelitian yang lebih intensif sudah seharusnya 
dilakukan di situs Cindai Alus 
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LAMPIRAN 
 

 
 

Gambar 1. Peta lokasi situs Cindai Alus (Dok. Balai Arkeologi Kalsel) 
 

 
 
Gambar 2. Foto kelompok bangunan II, empat buah tiang sandung dengan papan yang sudah diangkat 

oleh masyarakat (Dok. Balai Arkeologi Kalsel) 
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Gambar 3. Foto kotak TP VIII, tampak temuan alat kayu di spit 2 (Dok. Balai Arkeologi Kalsel) 
 

 
 

Gambar 4. Foto temuan gerabah terkonsentrasi di TP 9 spit 3 (Dok. Balai Arkeologi Kalsel) 


