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RESUME 
PENELITIAN PEMUKIMAN KUNA DI KABUPATEN GUNUNGMAS,  

KALIMANTAN TENGAH (2016) 
 
 
SEJARAH PENEMUAN SITUS 

Kuta(k) Hantapang berada di pemukiman lama (kaleka tua) masyarakat Dayak Ngaju yang 
berada di wilayah Desa Hantapang, Kecamatan Rungan Hulu, Kabupaten Gunungmas, Provinsi 
Kalimantan Tengah. Keberadaan kuta(k) ini diketahui saat dilakukannya survei oleh Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah dengan Balai Arkeologi Kalimantan Selatan di Kecamatan 
Rungan Hulu. Kuta(k)Hantapang berada persis di tepi Sungai Rahuyan, secara astronomis pada posisi 
01°04’00,1” LS dan  113°35’20,3” BT dengan ketinggian dengan GPS 5 m. Kuta(k) ini menghadap ke 
arah tenggara – selatan ke arah Sungai Rahuyan. Pada kanan kiri dan belakang dikelilingi oleh Sungai 
Tapang yang merupakan anak Sungai Rahuyan, sehingga kuta ini mirip sebuah pulau dengan 
ketinggian sekitar 1 meter dari tanah sekitarnya. Pada tebing kelilingnya dipagari (sekaligus sebagai 
siring?) dengan kayu ulin gelondongan berdiameter sekitar 10 hingga 20 cm yang disusun vertikal 
rapat. Saat ini, kayu-kayu itu tertutup semak-semak dengan ketinggian sekitar 1 meter dari atas sungai 
hingga daratan kuta. Mungkin pagar itu dahulu tinggi, tetapi karena sering terbakar sehingga bagian 
atas habis terbakar atau diambil orang. Kebakaran hebat melanda kuta ini pada tahun 2009. Sebelum 
terbakar, penduduk masih menyaksikan keberadaan tiang rumah betang, sandung, sapundu dan 
pantar yang berdiri di dalam kuta itu. Kini bekas tiang-tiang itu masih terlihat cukup jelas meskipun 
telah aus, roboh, menghitam bekas  terbakar dan sebagian berada di dalam rimbunan belukar. 
 

TAHAPAN PENELITIAN 
Kuta(k) merupakan benteng pertahanan yang dilengkapi denga sistem pemerintahan sederhana. 

Berdirinya kuta(k), menurut Bapak Marius Torang dilatarbelakangi karena jaman dahulu banyak 
peristiwa asang, yaitu penyerbuan dari kelompok lain. Untuk ketahanan dan keamanan, maka orang 
dulu membuat benteng baik secara fisik maupun imajiner. Nama Desa Hantapang dan perbukitan yang 
mengitarinya mempunyai makna sebagai pertahanan magis (imajiner). Hantapang berasal dari kata 
hanta dan pang yang berarti tidak dapat menemukan jika hatinya berniat tidak baik. Demikian juga 
bukit di sebelah timur Desa Hantapang yang bernama Tajahan Kias yang artinya tersesat (jika hatinya 
tidak baik); sisi selatan adalah Bukit Bantong yang artinya berbeda dengan yang lain (bermakna 
negative karena niatnya tidak baik); di sisi barat terdapat Bukit Tajahan Antang yang artinya elang yang 
gagal karena niatnya tidak baik. Makna dari nama-nama sebagai batas imajiner dimaksudnya sebagai 
benteng yang memagari kawasan Hantapang dari serangan musuh. Untuk dapat menggali lebih 
banyak informasi tentang kuta(k) tersebut maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut. 

1. apa saja ragam data arkeologi yang ada di kawasan Kuta(k) Hantapang dan kronologi situs 
ini? 

2. apakah ada pemukiman kuna (kaleka) lain di sekitar kawasan tersebut ? 
3. bagaimana pola pembagian ruang di dalam kuta(k) dan pola pemukiman yang terbentuk di 

kawasan tersebut dalam kaitannya dengan keberadaan pemukiman kuna lain di sekitarnya? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui keragaman data arkeologi yang ada di kawasan 

kuta(k) Hantapang; (2) mengetahui kronologi situs, dan (3) mengetahui pola tata ruang kuta(k) dan pola 
pemukiman dalam kaitannya dengan keberadaan situs pemukiman kuna lain di sekitarnya. Manfaat 
yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan tentang cara bermukim dan 
bertahan yang dibangun oleh masyarakat Ngaju dengan membuat kaleka dan kuta(k). 
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Metodepenelitiandalampenelitianini adalah deskriptif dengan penalaran induktif.Pengumpulan data 
dilakukan dengan survei, ekskavasi, wawancara, dan studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan 
melakukan pencarianliteratur yang berhubungandengankehidupan masyarakat Ngaju. Data artefak 
hasil survei dan ekskavasi akan dianalisis sesuai dengan jenisnya, untuk mendapatkan gambaran 
ragam aktivitas yang dilakukan di dalam situs. Sebaran artefak baik secara horisontal maupun vertikal 
akan digunakan sebagai dasar penentuan pola tata ruang di kawasan situs. Data lingkungan kuta(k) 
akan dikumpulkan untuk mengetahui daya dukungya terhadap pemukiman. Wawancara dilakukan 
terhadap informan yang tahu keberadaan kaleka dan kuta(k). Pertanggalan absolut digunakan sebagai 
data pembanding hasil carbon dating terdahulu, dengan harapan kronologi situs menjadi lebih jelas. 
 

KESIMPULAN HASIL RINGKAS PENELITIAN 
Kegiatan penelitian di Kuta Hantapang dibagi menjadi tiga, yaitu survei, ekskavasi, dan 

pemetaan. Survei dilakukan untu mengetahui sebaran temuan baik di sekitar kuta maupun keberadaan 
situs lain yang serupa di sekitar Desa Hantapang. Tiga situs di desa tetangga yang telah disurvei 
merupakan kaleka (pemukiman lama yang sudah ditinggalkan) dan menyisakan bekas rumah panjang 
berupa sisa tiang rumah dan bagian sandung.Kaleka tersebut adalah Kaleka Lawang Jori, Kaleka 
Dambung Gundung, dan Kaleka Torang. Kaleka Lawang Jori sudang diterjang oleh jalan penghubung 
antarkecamatan, tetapi masih bisa diperkirakan ukuran rumah betangnya adalah lebar 7 meter dan 
panjang 16 meter. Kaleka Dambung Gundung relatif lebih terawat, meskipun hanya tertinggal tiang 
rumahnya saja, tetapi sandung yang berjajar di depan rumah masih lengkap dan terawat. Dulu ada tiga 
buah betang di tempat tersebut, tetapi sisa yang terlihat tinggal satu dengan ukuran lebar 6 meter dan 
panjang 20 meter. Kaleka Torang juga hanya menyisakan sedikit tiang rumah yang masih berdiri.  

Kegiatan ekskavasi yang dilakukan di Kuta Hantapang membuka 12 Test Pit (TP I s.d. TP XII). 
Dari kotak gali tersebut dapat diketahui batas pagar kuta (bentuk persegi panjang) dan ukuran 
bangunan rumah betang, lebar 8 meter dan panjang 20 an meter (lihat di lampiran). Selain itu, juga 
ditemukan berbagai macam artefak yang menggambarkan aktivitas penghuni kuta, yaitu fragmen 
keramik asing berbahan porselen dan stoneware (kebanyakan dari Dinasti Qing dan Ming Akhir), 
manik-manik kaca dan batu dengan warna yang beragam (kebanyakan berupa manik kaca bentuk 
silinder berwarna biru tua, manik Indopasifik), botol kaca warna hijau tua dan muda (bentuk bulat dan 
kotak), benda bukan wadah dari kaca, alat tulis (garip) yang dipakai di Sekolah Rakyat, alat logam 
(terutama dari besi seperti paku, pisau kecil, parang, wajan; untuk alat dengan bahan kuningan 
berwujud perhiasan seperti gelang dan tusuk konde), dan alat batu (batu asah). Fragmen gerabah 
ditemukan dalam jumlah sangat sedikit. Fragmen keramik yang ditemukan dalam kotak gali mempunyai 
kesamaan bentuk dan jenis (masa) dengan keramik yang digunakan sebagai bekal kubur pada 
bangunan sandung yang berada tepat di depan rumah betang. Demikian juga dengan botol kaca 
menunjukkan kesamaan antara yang ada di kotak gali dan di bawah sandung (permukaan tanah). 

Kuta Hantapang berada di lembah bukit atau bisa dikatakan tidak berada di tempat yang tinggi, 
ada tiga bukit yang mengitari Desa Hantapang, yaitu Bukit Bantong (Timur), Bukit Kias (Utara), Bukit 
Antang (Barat). Kuta ini dikeliling oleh beberapa sungai, yaitu Sungai Rahuyan, Sungai Karam, dan 
Sungai Tapang. Dari hasil observasi terhadap posisi tiang yang masih tersisa dan hasil analisis 
terhadap artefak baik dari kotak gali maupun survei permukaan, untuk sementara dapat disimpulkan 
bahwa Kuta Hantapang dibangun pada sekitar abad ke 18 M dan digunakan hingga masa sebelum 
kemerdekaan (berdasarken temuan keramik dari dinasti Ming Akhir dan Qing, tiwah terhir pada 1932). 
Kronologi tersebut masih bersifat sementara, sambil menunggu hasil analisis radisocarbon terhadap 
lima buah sampel (kayu dan arang) yang asih dalam proses pengerjaan. 
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Di dalam kuta untuk sementara ini bisa diketahui terdapat bangunan rumah panjang dan 
bangunan kubur (sandung), sedangkan bangunan lain yang biasanya ada, yaitu lumbung (rumah untuk 
menyimpan padi), masih belum diketahui berada di sebelah mana (lihat lampiran, denah Kuta 
Hantapang. Keberadaan pemukiman kuna lain yang berada di sekitarnya, juga masih belum bisa 
dipastikan apakah memang benar merupakan hunian yang dibangun oleh keturunan dari Kuta 
Hantapang, karena masih ada dua versi yang berbeda yang berkembang dimasyarakat 
 
REKOMENDASI 

Penelitian tahap pertama di Kuta Hantapang untuk sementara telah menghasilkan banyak data 
baru yang bisa digunakan untuk melengkapi informasi tentang kuta tersebut. Keberadaan kuta di Desa 
Hantapang ini sangat penting karena utuk sementara ini hanya di desa inilah sisa tiang kuta dan 
bangunan rumah betangnya masih tersisa, baik di atas permukaan tanah maupun terpenda di dalam 
tanah, meskipun sudah tidak lengkap lagi. Oleh karena itu, situs ini perlu segera ditetapkan statusnya 
sebagai cagar budaya, sehingga upaya perlindungan bisa dijalankan. Pada saat penelitian, kondisi 
lingkungan kuta cukup mengkhawatirkan karena berada tepat di pinggir sungai yang setiap tahun 
airnya meluap. Selain itu, keberadaan sisa tiang baik yang masih berdiri maupun yang sudah roboh 
juga sangat rentan terhadap pengaruh panas dan hujan (terbuka). Untuk menjaga agar situs tidak 
longsor, mak perlu dibangun talud, terutama di sisi selatan dan timur kuta, selain itu perlu juga 
dipertimbangkan untuk melindungi keberadaan tiang kuta dengan memberi atap. 
 
LAMPIRAN 
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Foto 1. Sisa tiang kuta di sebelah utara yang masih berdiri 

(Sumber: Dokumentasi Balar Kalsel) 
 

 
 

Foto 2. Bangunan sandung yang berada di depan rumah betang 
(Sumber: Dokumentasi Balar kalsel) 
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Foto 3. Jajaran tiang pagar kuta yang kelihatan akibat aliran Sungai Tapang yang berubah karena 
penambangan emas di sisi sebelah timur (Sumber: Dokumentasi Balar Kalsel) 

 

 
Foto 4. Sisa tiang pagar kuta di pojok timurlaut, di kotak TP I 

(Sumber: Dokumentasi Balar Kalsel) 


