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Penelitian arkeologi Negeri Baru tahun 2016 berlokasi di Desa Negeri Baru, Kecamatan Benua
Kayong, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Tempat penelitian berupa kebun yang dahulu milik
seorang PNS Kabupaten Ketapang bernama Suwandi. Tanah tersebut pada tahun 2013 dibeli oleh
Balai Pelestarian Cagar Budaya Samarinda, sehingga sekarang memiliki status sebagai tanah negara.
Desa tersebut berada di tepian aliran Sungai Pawan yang mengalir dari pedalaman Kabupaten
Ketapang ke barat dan bermuara di Selat Karimata. Secara geomorfologis, wilayah desa merupakan
dataran rendah yang relatif datar. Vegetasi saat ini didominasi oleh tanaman budi daya yang ditanam
oleh warga, seperti kelapa, jeruk, singkong, pisang, jambu, petai cina, dan randu. Desa Negeri Baru
dapat dicapai dari kota Ketapang menggunakan jalur darat ke arah barat sekitar 30 menit.
Arti penting penelitian ini adalah bahwa sampai dengan saat ini bangunan bata hasil penelitian
terdahulu tersebut merupakan kompleks bangunan bata pertama di Kalimantan. Diduga kuat bangunan
bata tersebut merupakan sebuah kompleks bangunan candi. Apabila kompleks ini dapat dibuka
kembali secara utuh maka nilainya bagi kepurbakalaan Kalimantan sangat tinggi, terutama karena
kelangkaannya.
Ekskavasi dilaksanakan dengan membuka kotak penggalian pada tempat yang pada penelitian
sebelumnya belum digali. Karena pada kedua penelitian sebelumnya sudah dibuat grid maka pada
prakteknya nanti kotak galian akan mengikuti kembali grid-gris tersebut. Selama berlangsungnya
penelitian dapat dibuka 10 kotak ekskavasi menggunakan sistem trench atau memanjang. Kotak gali
tersebut selain memperjelas kenampakan struktur lama juga untuk mencari struktur baru yang
diperkirakan masih mungkin ada, di antaranya adalah pencarian terhadap pagar keliling.
Berdasarkan temuan bata yang masih terstruktur dan tertata rapi serta berbagai temuan penyerta dapat
dikatakan bahwa bangunan yang dahulu pernah berdiri di desa Negeri Baru tersebut adalah candi. Unsur-unsur
penyerta yang masih dapat dikenali sebagai unsur-unsur sebuah bangunan candi adalah antefik, hiasan sudut
candi, relief sulur-suluran, dan sumuran yang terdapat di tengah bangunan. Antefik yang ditemukan tersebut
biasanya terletak di bagian atap dan badan candi, sedangkan relief suluran biasanya berada di bagian badan.
Sayang sekali bahwa pada sumuran sudah tidak ditemukan batu peripih, namun masih tetap ada beberap unsur
penyerta seperti tulang yang sudah hancur dan potongan logam emas yang berbentuk bulat. Denah bangunan
pertama berbentuk mendekati bujursangkar, memiliki empat sudut penampil di bagian depan. Namun demikian
tidak diketahui bangunan tersebut mempunyai ruang atau tidak, mengingat bangunan ini tinggal bagian kakinya
saja yang masih tersusun.

Struktur candi kedua sudah lebih rusak dibandingkan candi pertama. Bagian yang masih dapat
ditemukan kembali adalah bagian dinding yang berada di sebelah utara, barat, dan selatan. Bangunan
ini sangat sulit direkonstruksi, terutama akibat struktur bata yang ada tinggal satu sampai tiga lapis paling
bawah. Yang dapat dipastikan hanya ukurannya saja yang sedikit lebih kecil daripada bangunan candi I.Merujuk
kepada hasil akhir penelitian 2016 diperkiran candi 1 sebagai bangunan paling besar memiliki ukuran
luas 5,4 m X 5,4 m. Namun ketinggian tidak diketahui secara pasti akibat hilangnya bagian bangunan
di atasnya.Berdasarkan susunan bata yang terlihat, tidak ada indikasi adanya semen untuk melekatkan
susunan bata yang berada di lapisan paling luar, sehingga memunculkan dugaan bata dipasang
dengan cara digosok.Isian bagian dalam berupa baatu putih, batu hitam, dan bata tidak utuh.
Berdasarkan cerita sejumlah penduduk nampaknya candi ini masih memiliki sebagian besar
tubuhnya sampai dengan dekade 1980an. Mulai saat itu sedikit demi sedikit bata mulai diambil oleh
masyarakat baik untuk kepentingan pembuatan bangunan maupun dijual.
Selain struktur bata, temuan lain berupa fragmen keramik dan gerabah dalam jumlah yang cukup
banyak, yang tersebar sampai dekat sungai pada jarak 80 meter dari bangunan candi. Temuan
tersebut menunjukkan bahwa terdapat kawasan permukiman yang dihuni secara intensif. Pada dua
kotak gali juga terdapat struktur kayu yang kemungkinan besar tidak satu konteks dengan bangunan
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candi. Berdasarkan keterangan masyarakat, pada saat mereka mencari benda antik sekitar tahun 1980
an sampai awal tahun 2002, mereka juga pernah menemukan dua struktur kayu seperti yang
ditemukan pada penelitian ini.
Dari sepuluh kotak gali yang dapat diselesaikan selama berlangsungnya kegiatan, rata-rata
mendapatkan gambaran adanya dua sampai empat lapisan tanah. Lapisan pertama berupa pasir hitam
yang rata-rata setebal 60 – 80 cm, lapisan kedua berupa pasir lembut warna kuning, lapisan ketigaa
berupa pasir coklat yang sangat kerasLapisan pasir hitam ada dua jenis, yaitu lapisan biasa dan
lapisan fitur bekas lubang galian masa lalu. Berdasarkan keterangan sejumlah warga, dahulu tempat ini
merupakan kebun kelapa yang cukup besar, namun pada suatu saat di sekitar tahun 1970 an terbakar
akibat sambaran petir. Kebakaran tersebut menyebabkan pasir yang berada di lapisan atas sampai
kedalaman tertentu menjadi berwarna hitam. Bisa jadi peristiwa kebakaran tersebut mampu
menghanguskan pasir karena di tempat lain pada lapisan atas berwarna coklat kekuningan.
Pada saat survei ditemukan adanya dua fragmen batu pipisan, sebuah di dalam area dalam
pagar, sedangkan yang kedua berada di daerah rawa sekitar 1 km dari candi.
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