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RESUME KEGIATAN PENELITIAN 
EKSPLORASI ARKEOLOGI DI DAERAH ALIRAN SUNGAI PAWAN BAGIAN HILIR DAN 

PESISIR KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2015 
 

 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh kegiatan penelitian-penelitian arkeologi terdahulu yang 

telah dilakukan di Daerah Aliran Sungai Pawan, dimana untuk penelitian eksplorasi potensi 
arkeologi telah dilakukan di bagian hulu dan bagian tengah Sungai Pawan. Maka untuk 
melengkapi keseluruhan data survey mengenai potensi data arkeologi di seluruh Daerah Aliran 
Sungai Pawan maka perlu kiranya dilakukan penelitian di daerah mura atau hilir sungai dan 
daerah pesisir . 

Tujuan dari penelitian ini sendiri ialah untuk mengetahui potensi arkeologi di daerah hilir 
atau muara sungai serta daerah pesisir Kabupaten Ketapang guna untuk mengambil langkah 
selanjutnya, yaitu perlu tidaknya dilakukna tahapan penelitian ekplansi arkeologi berikutnya di 
wilayah ini. 

Berdasarkan hasil survey yang dilakukan di beberapa lokasi yang berada di daerah aliran 
sungai Pawan bagian hilir dan pesisir Kabupaten Ketapang,  terdapat bebeberapa kesimpulan 
yang bisa disampaikan. Kesimpulan yang pertama adalah data arkeologi yang ada di daerah 
aliran sungai Pawan bagian hilir yang ditemukan kebanyakan berupa toponim permukiman, 
makam-makam masa Islam, dan yang terpenting adalah bangunan struktur bata yang 
ditemukan di desa Negeri Baru yang memunculkan sebuah hipotesis baru mengenai 
kemungkinan posisi Kerajaan Tanjungpura berada disekitar daerah aliran Sungai Pawan.  

Kesimpulan Berikutnya adalah berhubungan dangan keberadaan dua muara sungai 
Pawan yang terpecah di daerah Negeri Baru menyebabkan ada dua jalur masuk menuju ke 
aliran hulu Sungai Pawan. Yang disebut sebagai Kuala Panjang dan Kuala Pendek. Dari 
namanya jelas jarak Kuala pendek lebih singkat mennuju laut dibandingkan Kuala Pajang yang 
jaraknya lebih dari dua kali lipat. Hal tersebut menyebabkan ada dua konsentrasi persebaran 
toponim-toponim permukiman masa lalu tersebut. Namun kesimpulan awal mengindikasikan 
bahwa Kuala Pendek lebih ramai dilalui masa lalu dan itu terbukti pula dengan lebih banyaknya 
temuan yang terdapat di Kuala Pendek.  

Selain itu banyaknya potensi muatan kapal tenggelam yang berada di perairan pesisir 
Kabupaten Ketapang yang mengangkut benda seperti keramik yang ditemukan di sekitar 
perairan Pulau Sempadi dalam penlitian ini, memunculkan asusmsi bahwa aktivitas 
perdagangan pada masa lalu di daerah muara Sungai Pawan dan pesisir Kabupaten Ketapang 
sangat kuat. Asumsi tersebut bisa dibuktikan juga dengan beberapa temuan toponimi-toponimi 
baru yang ada di daerah hilir Sungai Pawan dengan berbagai variasi temuan keramik asing. 

Dari beberapa kali survey arkeologi yang dilakukan, dapat diperoleh gambaran sebaran 
data yang ada di Daerah Aliran Sungai Pawan. Gambaran sebaran data tersebut dapat 
menunjukan potensi data arkeologi apa saja yang terdapat pada masa lalu di Daerah Aliran 
Sungai Pawan. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya sudah dapat mengarah ke penelitian 
ekplanasi yang nantinya lebih kepada merekontruksi kehidupan masa lalu di Daerah Aliran 
Sungai Pawan. Ada beberapa teori yang nantinya dapat diterapkan dalam penelitian-penelitian 
kedepan. 

 
 
 
 
 



2 

 

 


