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RESUME 
PENELITIAN PEMUKIMAN KUNA DI KAWASAN LOK UDAT, 

DAERAH ALIRAN SUNGAI MARTAPURA, KALIMANTAN SELATAN 
 

 
 

SEJARAH PENEMUAN SITUS 
Keberadaan temuan arkeologis di kawasan Lok Udat pertama diketahui dari informasi 

masyarakat yang dimuat dalam sebuah surat kabar lokal pada bulan desember 2014. Selanjutnya, 
sebuah tim kecil dibuat untuk melakukan peninjauan selama satu hari ke lokasi temuan. Dari hasil 
peninjauan diperoleh data baru yang menarik di lokasi situs. Benda-benda yang pernah ditemukan di 
sekitar Lok Udat disimpan di sebuah rumah yang dekat dengan situs, yaitu rumah Bapak Arif. Benda 
areologi tersebut antara lain berupa artefak berbahan kayu, tanah liat, tempurung kelapa, dan ijuk. 
Artefak berbahan kayu berupa dayung, lunas kapal, papan bagian dari kapal, roda dan tiang rumah. 
Dilihat dari ukuran lunas yang ditemukan dipekirakan kapal mempunyai ukuran yang besar, dan 
keberadaan lubang di kayu menunJukkan bahwa kapal meggunakan sistem pasak bukan paku. Roda 
kayu bisa diperkirakan merupakan bagian dari angkutan pada masa lalu yang berbentu seperti gerobak 
dorong dalam ukuran yang kecil saja (diameter roda 34 cm). Tiang rumah sebagian besar masih 
tertancap di dalam tanah, ada juga yang sudah dicabut saat pebuata aliran sungai baru yang menabrak 
deretan tiang tersebut. Tiang kayu terbuat dari kayu ulin dan seagian kecil nibung. Artefak tanah liat 
berupa gerabah wadah berbentuk kendi bercucuk bentuk belimbing. Terdapat juga wadah dari 
stoneware dan porselen yang berasal dari luar, yaitu dari Cina, Asia Tenggara, dan Eropa. Keramik 
yang disimpan di rumah Bapak Arif masih utuh, antara lain berujud guci, buli-buli, piring, mangkuk, dan 
botol. Keramik dari cina yang tertua berasal dari dinasti Song Akhir (12-13 M). Selain itu ada juga 
keramik dari dinasti Yuan (13-14 M), Ming Akhir (16-17 M), Qing (18-20 M) dan Eropa (19-20 M). Untuk 
sementara dapat diperkirakan usia hunian dari temuan keramik asingnya adalah sejak abad ke- 12 M 
hingga abad ke-20 M. 

Dari hasil survei di lapangan tersebut juga dapat dilihat bahwa kondisi situs relatif masih belum 
rusak, meskipun beberapa bagian sudah terkena aliran sungai baru dan lahan situs yang berada di 
tanah rawa sering terbakar terutama pada musim kemarau. Oleh karena potensi yang dimiliki oleh situs 
pemukimanan ini cukup tinggi dan lokasi situs yang berada di dekat perluasan bandara membuat situs 
ini menjadi prioritas utuk ditindaklanjuti dengan peneitian yang lebih mendalam. Keberadaan situs 
pemuiman kuna di DAS Martapura juga belum banyak didapatkan, sehingga data baru di Lok Udat ini 
akan sangat bermanfaat bagi Balai Arkeologi Banjarmasin. 
 
TAHAPAN PENELITIAN 

Penelitian pemukiman kuna dilakukan di satu kawasan yang berada di perbatasan wilayah 
Kotamadya Banjarbaru dan Kabupaten Banjar, yaitu di Lok Udat. Lok Udat adalah nama sebuah 
sungai yang sekarang sudah mati yang berada di wilayah Desa Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru 
Utara. Aliran Lok Udat juga mencakup wilayah desa di sebelahnya, yaitu Desa Cindai Alus dan Desa 
Sungai Sipei, Kecamatan Martapura, mengalir ke arah hilir menuju Sungai Martapura.Banyak 
permasalahan yang masih belum diketahui tentang situs pemukima kuna di kawasan Lok Udat 
tersebut. Oleh karena merupakan penelitian tahap awal maka permasalahan yang diajukan adalah 
sebagai berikut. 
1. Apakah sebaran data arkeologi di kawasan Lok Udat mengikuti aliran sungai lama? 
2. Berapa usia situs (kronologi) berdasarkan hasil penelitian?  
3. Apa karakter situs di kawasan Lok Udat ? 

Tujuan penelitian yang merupakan tahap pertama ini mempunyai tujuan, yaitu: 
1. Mengetahui sebaran temuan arkeologi dengan melakukan pemetaan di kawasan situs 
2. Mengetahui jalur sungai mati di kawasan situs sampai bertemu dengan aliran Sungai Martapura 
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3. Mengetahui karakter dan kronologi situs yang ada di kawasan Lok Udat 

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka digunakan metode penelitian deskriptif 
dengan tipe penalaran induktif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara survei, ekskavasi, dan 
wawancara dengan masyarakat tentang sejarah lisan apa yang ada di sekitar situs penelitian pada 
masa lalu. 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 selanjutnya akandigunakan untuk 
melakukan sintesa dan interpretasi. 

Dalam proses pengumpulan data, tim dibagi menjadi tiga, yaitu tim survey, dilakukan oleh 
geolog, menyusuri aliran sungai lama dan menemukan sebaran situs di sepanjang sungai tersebut; tim 
ekskavasi dilakukan oleh arkeolog, melakukan testpit di beberapa titik yang ada di beberpa sektor 
berdasarkan indikasi temuan permukaan; dan tim pemetaan, dilakukan oleh tenaga teknis, membuat 
peta situasi situs lengkap dengan letak testpit. 
 
KESIMPULAN HASIL RINGKAS PENELITIAN 

Secara umum keadaan bentang alam (morfologi) Situs Lok Udat memperlihatkan kondisi dataran 
rendah, yaitu atas prosentase kemiringan lereng dan beda tinggi relief suatu tempat, maka Situs Lok 
Udat terbagi atas satu satuan morfologi, yaitu Satuan Morfologi Dataran.Satuan Morfologi Dataran, 
dicirikan dengan bentuk permukaan yang sangat landai dan datar, dengan prosentase kemiringan 
lereng antara 0-2%, bentuk lembah yang sangat lebar. Satuan morfologi ini menempati 100% dari 
wilayah penelitian. Pembentuksatuanmorfologiini pada umumnyaendapanrawa, dan aluvial. Satuan 
morfologi dataran, pada umumnya diusahakan sebagai areal perkebunan dan pemukiman. Ketinggian 
wilayah situs secara umum adalah 5 hingga 20 meter dpl. 

Hasil kegiatan survei, menemukan delapan titik, yang selanjutnya disebut dengan sektor, yaitu 5 
sektor di Dusun Taluk, Loktabat Utara, Banjarbaru, Sektor Perahu (Taluk-1), Sektor Tambak Tembikar 
(Taluk-2), Sektor Kebun Sayur (Taluk-3), Taluk-4, dan Taluk-5; dan 3 sektor di Cindai Alus, Martapura, 
Banjar, Sektor Tambak Pulantan (CAS-1), Sektor Danau Biru (CAS-2), dan CAS-3. Kegiatan ekskavasi, 
membuka 5 testpit yaitu TP I (Sektor Tambak Tembikar), TP II (Sektor Kebun Sayur), TP III (Tambak 
Pulantan), TP IV dan TP V (Sektor Perahu). Adapun temuan artefakpada titik pemukiman dan masing-
masing kotak adalah sebagai berikut: TP I (TLK-2), tiang rumah, keramik (Yuan), gerabah, artefak 
kayu, tempurung kelapa; TP II (TLk-3), gerabah; TP III (Tambak Pulantan/CAS-1), tiang rumah, 
gerabah, manik, artefak kayu, tempurung kelapa, damar; TP IV, kosong, TP V, dinding perahu, di 
sekitar kotak ditemukan (permukaan) keramik Cina Swatow, Dinasti Ming Akhir, fragmen gerabah, sisa 
perahu; Taluk-4 dan Taluk-5, fragmen keramik Cina (Qing), keramik dan botol Eropa; CAS-2 (Danau 
Biru), keramik (Cina/Qing, Asia Tenggara), gerabah (tungku), damar, gaharu; CAS-3, tiang rumah, 
fragmen gerabah polos.  

Kesimpulan: 1) Sebaran pemukiman kuna di kawasan lok udat ini memang berada di sepanjang 
aliran sungai lama yang selanjutnya bermuara di Sungai Rangas. Sungai Rangas mengalir ke aliran 
Sungai Martapura yang bermuara di Sungai Barito. Seiring dengan perjalanan waktu, aliran sungai 
berubah dan sekarang pemukiman kuna tersebut berada di daerah yang rendah yang tergenang air 
pada saat musim hujan (rawa lebak). 2) Kronologi situs pemukiman lama secara relatif berdasarkan 
hasil analisis temuan keramik Cina dan Asia Tenggara menunjukkan bahwa keramik tertua yang 
ditemukan oleh masyarakat dari masa Song Akhir (abad ke-12 M), dan hasil ekskavasi di sektor Kebun 
Sayur dari masa Yuan (abad ke-13-14 M), tetapi jenis temuan keramik yang terbanyak berasal dari 
Dinasti Qing (abad ke-18-20 M). Adapun hasil analisis 14C, dengan sampel dari dua sektor, yaitu sektor 
perahu (sampel kayu perahu) dan sektor Tambak Pulantan (sampel tiang rumah). Usia dari sampel 
kayu yang dikirimkan adalah 768±40 BP atau 707±23 calBP atau 1243±23 Masehi (Sektor perahu) 
dan 1200±60 BP atau 1137±81 calBP atau 813±81 Masehi (Tambak Pulantan). Dengan demikian, 
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dapat dikatakan bahwa perahu yang ada di Lok Udat berumur sekitar 1200 Masehi, yang berada 
dikisaran yang sama dengan usia keramik tertua dari Dinasti Yuan. Sektor Tambak Pulantan yang 
untuk smentara tidak ditemukan adanya kerami asing (hanya tembikar dari tanah liat) mempunyai usia 
sekitar 750 Masehi. Besar kemungkinan beberapa titik lokasi pemukiman kuna di sekitar kawasan ini 
berada di antara kronologi tersebut, dan beberapa di antaranya masih tetap digunakan sebagai tempat 
bermukim hingga saat ini (terutama di tempat yang lebih tinggi). 3) Dari hasil analisis artefak yang ada 
pada masing-masing sektor maka dapat diketahui bahwa sebagain besar temuan di kawasan Lok Udat 
tersebut merupakan sebuah tempat tinggal yang diperkuat oleh ragam artefak yang ditemukan. Namun 
demikian jenis pemukiman seperti apa yang ada pada masig-masing sektor tersebut masih belum 
terlihat dengan jelas, apakah sebuah tempat tinggal yang permanen atau hanya bersifat sementara. 
Lokasi yang dipilih sebagai tempat bermukim merupakan tempat yang lebih tinggi dibandingan dengan 
wilayah sekitarnya, yang oleh masyarakat sering disebut sebagai tambak (bukit kecil). Hanya satu 
lokasi yang tidak dikategorikan sebagai tepat yang tinggi, yaitu sektor perahu. Apakah di sektor perahu 
juga dijadikan tempat tinggal, meskipun untuk sementara ini data yang ditemukan di tempat tersebut 
adalah kayu sebagai bagian dari perahu, fragme tembikar, dan fragmen keramik asing. Di sektor lain 
yang belum sempat diekskavasi, yaitu di Danau Biru (CAS-2) ditemukan gaharu, dalam bentuk 
potongan kecil. Selain itu, juga ditemukan damar di beberapa kotak gali selain dari hasil survei. Kedua 
benda memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebagai komoditi yang diperdagangkan. Dengan keberadaan 
kedua benda tersebut memberi petunjuk bahwa di kawasan Lok Udat pada masa lalu sudah 
berlangsung aktivitas perdagangan. 
 
REKOMENDASI 

Keberadaan pemukiman kuna di kawasan Lok Udat merupakan data yang sangat penting. 
Keberadaan beragam data arkeologi di kawasan tersebut akan dapat melengkapi informasi tentang 
awal hunian di wilayah Kotamadya Banjarbaru dan Kabupaten Banjar. Hasil analisis pertanggalan 
absolut yang relatif tua memperkuat asumsi bahwa masyarakat di masa lalu memang memilih daerah 
aliran sungai, disebabkan akses transportasi yang lebih mudah bagi mereka melalui sungai. Penelitian 
tahap awal di kawasan Lok udat tersebut tentu saja masih belum bisa memberi gambaran yang 
lengkap terhadap aktivitas yang berlangsung pada masa lalu. Di samping itu, kecepatan pembangunan 
dan kebutuhan lahan tepat tinggal di tempat tersebut sangat tinggi sehingga dapat mengancam 
keberadaan sisa pemukiman Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih intensif untuk 
menemukan sebaran pemukiman lain di kawasan tersebut sebelum hilang diterjang oleh 
pengembangan kota. 
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Gambar 1. Peta keletakan kawasan Pemukiman Kuna Lok Udat 
 

 
 

Gambar 2. Peta jejak sungai lama dan titik temuan pemukiman kuna 
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Gambar 3. Foto lokasi penelitian, tampak kondisi yang habis terbakar dengan sisa tiang rumah yang 
lebih mirip dengan batang pohon 

 

 
 

Gambar 4. Foto Kotak TP II, yang berada di antara tiang rumah 


