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PENELITIAN ARKEOLOGI TERHADAP FOSIL KAYU ULIN DI DESA PURWAJAYA 
 KEC. LOA JANAN KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA KALIMANTAN TIMUR 

 

Penelitian dilakukan pada tangga 29 Agustus - 1 September  2015, dengan anggota tim sebanyak 4 

orang yang terdiri atas 3 arkeolog dan 1 geolog.  

PENGAMATAN TERHADAP OBJEK FOSIL KAYU ULIN DAN STRATIGRAFI TANAH 
Pengamatan terhadap kayu ulin dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya bekas pembuatan dan 

pemakaian oleh manusia. Bekas tersebut biasanya akan tampak pada adanya bekas pemotongan, 
penghalusan, dan aus karena sering digunakan. Jika kayu ulin pernah dimanfaatkan oleh manusia, 
misalnya sebagai tangga naik ke rumah, maka akan dijumpai bekas takikan sebagai pijakan kaki. 
Selain itu juga akan tampak bekas potongan atau pangkasan.  

Pada kasus fosil ini, tidak ditemukan adanya bekas potongan maupun takikan. Pada bagian 
bawah, sekitar 57 cm dari pangkal (batang bagian bawah) sisi kanan terdapat takikan  sedalam 5 cm 
dengan lebar 15 cm.  Bagian atas berjarak 55 cm, 102 cm, 141 cm, 239 cm, dan 203 cm terdapat 
semacam luka toreh seperti bekas tali yang sengaja diikatkan. Tetapi setelah diperhatian, bekas ini 
lebih disebabkan oleh proses alamiah kayu ulin ketika dalam proses transformasi menjadi fosil. 

Dari pengamatan stratigrafi tampak bahwa fosil kayu ulin masih berada dalam konteks tanah 
asli. Stratigrafi tanah di sisi kiri (dilhat dari atas) bekas galian fosil menunjukkan tanah sedimentasi atau 
endapan sungai yang terdiri atas material pasir, batuan, dan lempung. Lapisan atas berupa tanah 
humus berwarna hitam  setebal 10 hingga 20 cm,  lapisan di bawahnya berupa tanah pasiran berwarna 
kuning dengan tekstur sedang, dan pasir yang bercampur dengan batu kerikil. Material batu kerikil tidak 
ditemukan pada stratigrafi dinding sisi kanan. 

Observasi pada lapisan stratigrafi di dinding bekas galian fosil tidak menemukan adanya artefak 
yang pernah digunakan oleh manusia masa lalu, baik dalam bentuk alat batu, logam, gerabah maupun 
keramik.  
 
 
KESIMPULAN 

Dari  hasil pengamatan sementara terhadap objek fosil kayu ulin dan lingkungannya, 
disimpulkan: 

1. Pada objek fosil kayu ulin tidak ditemukan adanya bekas pengerjaan dan pemanfaatan 
oleh manusia. Lapisan stratigrafi tanah pada dinding bekas galian fosil merupakan lapisan 
asli berupa endapan sungai purba dengan dominasi material berupa pasir, kerikil, dan 
lanau. Tidak ditemukan adanya data arkeologi baik berupa artefak, ekofak, maupun featur.  

2. Survei lingkungan dalam radius 1 km dan wawancara terhadap penduduk sekitar, 
tidak/belum menemukan  adanya bukti aktivitas manusia di tempat tersebut pada masa 
lalu 
 

 

 


