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PENELITIAN ARKEOLOGI PRASEJARAH TAHUN 2015 

 
 
Penelitian Prasejarah Gua Sugung, Desa Mantewe, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah 
Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan  
 
 Gua Sugung merupakan salah satu gua yang berada di kawasan karst Desa Mantewe, yang 
sudah dikembangkan secara swadaya oleh masyarakat setempat sebagai obyek wisata lokal. 
Kunjungan pertama tim peneliti Balai Arkeologi Kalimantan Selatan dilakukan tahun 2006, dimana 
prasarana pariwisata di sekitar Gua Sugung sudah cukup lengkap. Halaman parkir motor dan mobil 
yang cukup luas, tempat istirahat berupa rumah terbuka yang cukup besar, dan sebuah jembatan yang 
kokoh sebagai penghubung karena letak Gua Sugung berada di seberang sungai kecil.  
 Pada pengamatan awal (2006), terlihat Gua Sugung sebagai sebuah gua yang mempunyai 
teras yang cukup luas, kemudian mulut gua yang besar, dan lorong gua yang panjang dan lebar. 
Kondisi yang sangat memungkinkan untuk diteliti sesuai dengan studi arkeologi adalah pada bagian 
teras gua. Teras Gua Sugung mirip seperti sebuah ceruk yang cukup besar, sehingga menyediakan 
ruangan yang cukup untuk melakukan aktivitas kehidupan. Temuan permukaan yang ada berupa 
cangkang kerang (thiaridae dan lymnaidae), fragmen gerabah, fragmen tulang, dan serpihan batu. 
Pengamatan terhadap sungai kecil yang ada di depan gua, memperlihatkan mudahnya menemukan 
kerang khususnya jenis thiaridae seperti yang ada di teras Gua Sugung. Indikasi adanya hunian 
manusia prasejarah di Gua Sugung memang cukup menjanjikan.  
 Penelitian baru bisa dilakukan tahun 2015, dengan penggalian tespit di Gua Sugung. Kondisi 
Gua Sugung tahun 2015 sangat berbeda dengan saat pertama kali dikunjungi tahun 2006. Kondisi Gua 
Sugung sangat tidak terawat dan menjadi hutan kembali. Jalan setapak yang dulu tertata rapi sehingga 
bisa dilewati sepeda motor atau mobil, sudah kembali menjadi semak belukar yang cukup tebal. Teras 
Gua Sugung yang dulu terlihat dari kejauhan, sekarang tertutup tumbuhan sulur-suluran yang tumbut di 
tebing di atas mulut gua, sehingga menjadi seperti tirai besar hijau yang gelap. Lantai teras gua penuh 
dengan daun-daunan kering yang tebalnya mencapai 15 cm. Kondisi Gua Sugung yang terlantar ini 
erat kaitannya dengan persengketaan tanah yang kerap terajdi di sini.  
 Dua buah tespit yang dibuka di teras Gua Sugung, merupakan jalan untuk mengetahui potensi 
hunian yang oernah terjadi di situs ini pada masa lalu. Dua buah tespit dengan ukuran 1 x 1 m² 
diekskavasi sampai kedalaman sekitar 75 – 100 cm. Hasil ekskavasi menunjukkan bahwa Gua Sugung 
memang pernah dihuni oleh manusia prasejarah, yang mempunyai teknologi pembuatan alat batu 
(mesolitik), mereka sudah memanfaatkan wadah makanan dari gerabah, mereka melakukan perburuan 
binatang dan peramuan (pengumpulan) bahan makanan lain yang ada di sekitar gua. Hunian yang ada 
di Gua Sugung, tidak hanya berlangsung pada masa prasejarah saja. Temuan koin masa penjajahan 
Belanda dan fragmen keramik menjadi saksi adanya penghunian Gua Sugung pada masa yang lebih 
muda (recent).   
 
Penelitian Identifikasi Kubur Prasejarah di Bukit Bangkai, Desa Dukuhrejo, Kecamatan Mantewe, 
Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan 
 
 Penelitian khusus ini dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil penelitian yang telah dilakukan 
tahun 2014. Temuan sisa penguburan pada gua-gua di kawasan karst Mantewe menjadi pokok 
perhatian utama studi prasejarah Kalimantan Selatan. Temuan rangka manusia ini merupakan temuan 
yang kedua, setelah yang pertama di temukan di Gua Tengkorak (Tabalong). Pengamatan yang 
dilakukan oleh Widianto (1997), terhadap rangka manusia dengan posisi terlipat miring di Gua 
Tengkorak, menunjukkan bahwa rangka manusia itu adalah ras Australomelanesoid, berjenis kelamin 
wanita dan berumur sekitar 40 tahun. Selanjutnya Widianto menyatakan bahwa keberadaan ras 



2 
 

Australomelanesoid di wilayah Kalimantan Selatan ini kemungkinan besar adalah akibat dari 
percabangan gerak migrasi besar manusia prasejarah (Australomelanesoid) dari Asia Sumatera Jawa 
terus ke Nusa Tenggara di bagian timur. Ada satu cabang gerak migrasi itu yang mengarah ke utara 
(Kalimantan) lewat Pegunungan Meratus.  
 Beralih ke Mantewe,yang termasuk dalam kawasan karst Pegunungan Meratus tetapi pada 
bagian timur. Pada gua-gua yang berada di kawasan karst ini juga ditemukan rangka manusia sebagai 
hasil dari kegiatan penguburan yang pernah dilakukan pada masa lalu. Menariknya, temuan rangka 
manusia di Kawasan karst Mantewe ini tidak hanya satu, tetapi kemungkinan besar lebih dari satu. 
Temuan di Liang Bangkai 10, jelas ada 2 individu yang dikuburkan di dalamnya. Sementara di Liang 
Ulin 2, belum diketahui karena kondisinya yang sulit diidentifikasi bentuk dan posisi kuburnya.  
 Hasil pengamatan intensif yang dilakukanoleh Sofwan (Balai Arkeologi Jogyakarta), 
memperlihatkan bahwa dua individu yang dikuburkan di Liang Bangkai 10, kemungkinan besar dari ras 
Mongoloid, dengan nuansa Australomelanesoid yang cukup terlihat. Nuansa Australomelanesoid itu 
terlihat pada bentuk dan ukuran gigi geligi dan tulang kaki. Posisi kubur di Liang Bangkai untuk rangka 
pertama : telentang lurus dengan posisi kaki bersilang. Rangka kedua belum bisa diketahui karen 
berada di bawah dari rangka manusia pertama (20 cm di bawahnya). Sementara rangka manusia di 
Liang Ulin 2, diperkirakan paling sedikit ada 4 individu. Posisi kubur dicurigai “terlipat” karena jarak 
fragmen tulang yang ada tidak terlalu panjang. Hasil pengamatan terhadap gigi geligi yang ada, 
memperlihatkan kecenderungan berasal dari ras Mongloid, sama dengan yang ada di Liang Bangkai 
10. Artinya pada masa lalu, sekitar 4.000 – 3.000 tahun lalu kawasan karst Mantewe sudah dikenal 
oleh manusia prasejarah dari ras Mongloid, yang memanfaatkan beberapa gua dan ceruk sebagai 
tempat hunian dan tempat penguburan. Bukti-bukti yang ditemukan di Liang Bangkai 1, 3, 4, dan 10 
serta Liang Ulin 2, secara jelas menggambarkan bagaimana sumber daya gua-gua sudah dikenal dan 
dimanfaatkan oleh manusia.  
 Secara umum, indikasi hunian prasejarah memang terlihat melimpah di kawasan karst 
Mantewe. Setidaknya telah diketahui beberapa situs hunian prasejarah seperti : Gua Payung (Desa 
Bulurejo), Gua Sugung, Gua Pembicaraan, dan Gua Landung (Desa Mantewe), Liang Ulin (Desa 
Sukadamai), Gua Harimau dan Gua Abu (Desa Rejosari), dan Kompleks Liang Bangkai (Desa 
Dukuhrejo). Apakah semua gua-gua tersebut dihuni oleh manusia Mongoloid yang ditemukan di Liang 
Bangkai 10 dan Liang ulin 2?  


