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TAHUN 2014 

 
 

Situs Kubur Litun Dawat Tradisi Dayak Putuk ( Lungdayeh)  
Situs kubur / makam Litun Dawat berada di wilayah Desa Setarap, Kecamatan Malinau Selatan Hilir, 
Kabupaten Malinau. Nama kubur  Litun Dawat, diambil dari tokoh yang dimakamkan bernama Litung 
Dawat. Ini merupakan kubur primer, saat ini tradisi kubur Dayak Putuk /Longdayeh tidak utuh lagi.  
Saat ini yang tersisa berupa tugu kayu Ulin utuh dengan tinggi 4,66 meter dan keliling 230 centimeter, 
dahulu ada  sebuah tempayan yang ada di bagian atas. Di dalam tempayan inilah tempat menyimpan 
tulang belulang. Namun kini tempayan tersebut telah hilang beserta tulangnya. Jenis bangunan  
penguburan yang terbuat dari Kayu Ulin inilah yang disebut langgang. Motif pahatan motif manusia 
kankang terukir pada sosok langgang dengan ukuran besar.  
  
Situs Langgang di Lidung Kemenci 
Situs Langgang atau makam ini berada di kompleks pemakaman umum yang terletak di Jalan Laga 
Feratu, Desa Lidung Kemenci, Kecamatan Mentarang. Secara administrasi area ini sangat berdekatan 
dengan wilayah Desa Pulau Sapi dan Desa Lidung Kemenci. Langgang  ini terbuat dari kayu ulin utuh 
tanpa motif dengan tinggi 320 centimeter. Bagian atas langgang telah patah dan hilang. Bagian 
dasar/kaki langgang telah diberi campuran semen. Pada bagian dalam langgang terdapat tembikar 
yang berisi tulang belulang manusia. Tembikar tersebut berukuran tinggi 69 centimeter, diameter bibir 
25 centimeter, diameter badan 37 centimeter. 
 
Situs Kubur Tempayan di Pulau Sapi. 
Secara administrasi teretak di Desa Pulau Sapi, Kecamatan Mentarang, Malinau. Makam ini terletak di 
tepi Sungai Mentarang.Makam ini hampir sebagian besar sudah hilang, yang tersisa berupa bagian 
kaki setinggi 169 cm, keliling 79 centimeter dan diameter 25 centimeter. Terbuat dari kayu ulin tanpa 
motif hias. Di sebelah utara makam ini terdapat tembikar yang berisi tulang-belulang manusia 
sebanyak enam orang (dihitung dari jumlah tengkorak kepala). Ukuran tembikar yakni tinggi 74 
centimeter, keliling 208 cm dan diameter 44 centimeter. Tidak terdapat motif hias pada badan tembikar. 
 
Situs Makam Raja Hanafiah di Pulau Sapi 
Secara administrasi terletak di Kuburan Muslim Kecamatan Mentarang, Desa Mentarang Baru, 
Kecamatan Mentarang. Makam ini diberi pagar keliling dari kayu yang di cat putih. Selain makam Raja 
Hanafiah  terdapat juga empat buah makam lainnya. Kelima makam telah diberi tegel putih pada 
bagian badan/jiirad tanpa motif hias. Makam berukuran panjang 84 centimeter dan lebar 64 centimeter. 
Nisan terbuat dari batu yang memanjang dengan tinggi 50 centimeter dan lebar 30 centimeter. Bagian 
depan nisan terdapat tulisan kaligrafi arab. Disekitar makam ini juga terdapat beberapa makam yang 
nisannya dari batu tetapi tidak memiliki kaligrafi 
 
Situs Kubur Dayak Brusu di Desa Belayan 
Secara administrasi terletak di Desa Belayan, Kecamatan Malinau Utara, Malinau. Situs ini terletak di 
tepi Sungai Semendurut.Situs ini berupa penguburan Dayak Tingalan. Terdapat empat buah guci yang 
utuh dan empat buah lungung dari kayu yang dua diantaranya sudah tidak memiliki penutup. Lungung 
tersebut sudah tidak berisi tulang belulang. Dari keempat guci, tiga berwarna coklat dan memiliki motif 
(hewan dan tanaman) sedangkan satu berwarna hijau yang tidak bermotif. Di dalam guci terdapat 
tulang-belulang dari beberapa manusia. Lungung dan guci ditempatkan berdekatan yang telah 
dibuatkan tempat menyerupai gazebo yang diberi atap dari seng dan dinding semen. 
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Situs Penguburan  Dayak Tinggalan 1Desa Belayan, Kecamatan Malinau Utara.  
Situs ini terletak di tepi Sungai Semendurut.Di lokasi ini ditemukan sisa struktur tiang lungung dari kayu 
ulin berjumlah enam buah yang rata-rata tingginya 220 centimeter. Kondisi tiang sudah rapuh, retak 
dan patah. Di dekat struktur tiang terdapat empat buah guci yang dua diantaranya sudah hancur 
sedangkan dua lainnya masih utuh. Guci yang utuh berwarna hijau tanpa motif sedangkan yang hancur 
berwarna coklat dan memiliki motif. Ukuran guci yaitu tinggi 70 centimeter dan keliling badan 198 
centimeter. Bagian dalam guci kosong dan bagian atasnya tidak memiliki penutup.     
 
 
Situs Penguburan Dayak Tinggalan 2, Lokasi situs masih pada Sungai Semendurut, tetapi lebih 
kehulu. 
Terdapat struktur tiang, guci dan lungung berjumlah lima buah dalam kondisi utuh lengkap dengan 
penutupnya. Tiga berukuran besar dan dua berukuran kecil. Untuk lunggung yang besar berukuran 245 
x 38 centimeter. Di dalamnya terdapat tulang yang masih terstruktur. Bagian kepala diukir menyerupai 
bentuk kepala hewan dan terdapat pen/pasak yang berfungsi sebagai pengunci. Untuk lungung yang 
kecil tidak diberi ukiran pada bagian kepala. Sudah tidak terdapat tulang di bagian dalamnya.  Struktur 
tiang dari lungung tersebut masih ditemukan walaupun kondisinya sudah rusak dan hilang. Di dekat 
tiang terdapat guci dua buah yang juga rusak dan pecah. Satu berukuran besar dan satu berukuran 
kecil. Bagian dalam guci kosong. Kedua guci berwarna cokelat dan memiliki motif hias pada bagian 
badan. 
 
Aman Biyo’ Lawai Lerang Long Lore. 
Secara administrasi terletak di Desa Long Lore, Kecamatan Malinau Selatan, Malinau. Untuk mencapai 
situs ini dapat dilalui dengan jalur darat (mobil, motor) sekitar 2,5 jam dari pusat kota Malinau.  Situs ini 
berupa balai adat yang difungsikan sebagai tempat pertemuan  Dayak Kenyah. Balai adat berbentuk 
rumah panggung dari kayu ulin dengan ukuran panjang 32 meter, lebar 15 meter, dan tinggi dari lantai 
9 meter. Tiang penyangga bagian dalam berjumlah 12 buah dari kayu ulin utuh yang diukir. Dinding 
bagian dalam dan luar diberi gambar manusia dan hewan (naga). Tiang bagian kaki juga diberi ukiran 
yang tiap tiangnya berbeda-beda. Balai adat ini berada di tengah rumah penduduk. Pembuatan Rumah 
adat ini sekiatar tahun 1990-an atas prakarsa masyarakat Kenyah dan pemerintah daerah. 
 
Penguburan Dayak Marap di Desa Langap,, Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau.  
Situs ini terletak di sebelah timur Sungai Malinau,di lokasi ditemukan tiga buah sisa tiang dari 
penguburan Dayak Merap yang berbahan kayu ulin utuh. Dua tiang bersambung sedangkan satu tiang 
berdiri sendiri yang letaknya sekitar 25 meter ke arah timur.(a)Sruktur tiang yang bersambung 
berukuran panjang 580 centimeter dan diameter 56 centimeter. Jarak antar tiang yakni 130 centimeter. 
Terdapat kayu penghubung pada bagian atas yang difungsikan sebagai tempat penyimpanan lungun. 
(b) Berupa sebuah tiang yang berukuran tinggi 400 centimeter yang bagian atasnya diberi lubang. 
Pada bagian dalam sudah tidak terdapat guci.   
 
Situs Kubur Gua/Batu  Di Paya Seturan. 
Secara administrasi terletak di Desa Paya Seturan, Kecamatan Malinau Selatan, Malinau. Situs ini 
terletak di tepi sebelah barat Sungai Seturan dengan lingkungan situs   dikelilingi pohon bambu dan 
semak-belukar. Situs ini berupa tiga buah lubang yang terdapat pada sebuah batu, dua berada di 
bagian depan, satu di bagian samping dengan ukuran sebagai berikut (a) Kubur Primer : berbentuk 
persegi panjang dengan ukuran panjang 224 centimeter, lebar 37 centimeter dan tinggi 68 centimeter. 
(b) Kubur Sekunder, berbentuk bulat dengan ukuran diameter 70 centimeter dan kedalaman  140 
centimeter. Dan  berbentuk bulat dengan ukuran diameter 40 centimeter dan kedalaman 120 
centimeter.   
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Situs Penguburan dan Belawing Dayak Kenyah, Desa Langap. 
Secara administrasi terletak di Pulau Jeruk, Desa Paya Seturan, Kecamatan Malinau Selatan. Di lokasi 
ditemukan struktur sisa tiang dari kayu ulin sebanyak tiga buah. 
 
Situs  Sisa Rumah/Tiang  di Kabiran, Situs  Sisa Rumah/Tiang  dan Makam  di Muara Kabir. 
Situs ini berada di tepi Sungai Malinau. Di lokasi ditemukan sisa struktur kayu ulin berjumlah empat 
tiang berbentuk persegi dengan ukuran 30 x 30 centimeter dan tinggi sekitar 500 centimeter. Dua buah 
tiang masih utuh berdiri, satu runtuh akibat tergeser pohon yang tumbuh, dan satu di tebang/potong. 
Saah satu tiang difungsikan sebagai penopang bangunan masjid yang dibuat setelah bangunan 
tersebut runtuh.  Selain struktur tiang, ditemukan juga kompleks pemakaman Islam yang berada sekitar 
100 meter.  
 
Situs Penguburan Dayak Brusu di Gunung Mandoros, Desa Sesua, Kecamatan Malinau Barat.  
Di lokasi ditemukan lungun dan tempayan yang merupakan tempat penyimpanan mayat bagi orang 
Dayak Brusu. Benda-benda tersebut berada di bawah sebuah batu besar yang bagian bawahnya 
memiliki lubang yang besar menyerupai mulut gua. Jumlah lungun yang ada sekitar 40-an yang terdiri 
dari yang besar dan kecil. Lungun masih dalam kondisi utuh dan merekat serta bagian dalam masih 
menyimpan rangka manusia. Mayat perempuan dan laki-laki dibedakan bentuk ukiran lungunnya. Laki-
laki memiliki tanduk pada bagian penutup sedangkan perempuan tidak diberi tanduk. Tempayan yang 
ditemukan berjumlah dua buah yang berada di dekat lungun. Satu masih dalam bentuk utuh dan 
satunya sudah pecah pada bagian bibir/atas. Kedua tempayan memiliki ukuran yang sama, panjang 
100 centimeter dan keliling 168 centimeter.  
 
Sisa Bangkai Pesawat Perang Dunia II. 
Sisa mesin pesawat terbang Perang Dunia II saat ini disimpan di lokasi Kantor Dinas Pendidikan, 
Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malinau. Mesin pesawat ini menurut masyarakat 
diperolah atas inisiatif warga yang menemukan benda ini di lokasi Puskesmas Malinau Kota. 
Spesifikasi mesin : memiliki tinggi/panjang 145 Cm, jumlah piston 14. Diperkirakan mesin dari pesawat 
era Perang Dunia II, milik Belanda yang ditembak oleh Jepang. 
 


