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RESUME 

PENELITIAN ARKEOLOGI SITUS PABRIK PENGOLAHAN KARET,DI SUNGAI TABUK KERAMAT, 
KABUPATEN BANJAR,PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

1. SEJARAH PENEMUAN SITUS 
Situs pabrik pengolahan karet diketahui ketika sebuah tim dari Balai Arkeologi Banjarmasin 

dimintai bantuan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olah Raga Kabupaten Banjar 
untuk melakukan verifikasi terhadap beberapa situs di Kabupaten Banjar. Hasil verifikasi tersebut 
memberi gambaran bahwa salah satu situs adalah sebuah kawasan gudang karet yang hanya tinggal 
sisanya saja. Sudah tidak ada lagi bangunan yang berdiri utuh di tempat itu, hanya struktur pondasi 
yang masih dapat dilihat. Meskipun demikian, dapat diketahui dari cerita masyarakat bahwa dulunya 
bekas bangunan tersebut digunakan untuk mengeringkan dan menyimpan karet (milik Maclaine) yang 
dhasilkan dari perkebunan karet di Sungai Tabuk dan sekitarnya.  

Bekas pabrik pengolahan karet terletak di Desa Sungai Tabuk Keramat, tepatnya di areal 
halaman Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sungai Tabuk, yang berada di sebelah timur Jalan 
Gerilya yang memanjang arah utara dan selatan. Di sepanjang Jalan Gerilya ini terdapat bangunan 
kantor pemerintah, yaitu antara lain kantor kecamatan, kantor urusan agama, Kepolisian sektor 
Kecamatan Sungai Tabuk, pusat kesehatan masyarakat, kantor pos, bank (BRI dan BPR), sekolah 
dasar, Komando rayon militer, kantor pembekal, dan kantor pemancar RRI. Selain itu, di dekat SMPN 1 
Sungai Tabuk juga terdapat bangunan sekolah menengah tingkat atas dan makam desa yang di 
dalamnya juga terdapat makam keramat Kindu Mui. Rumah penduduk berada di sepanjang Sungai 
Martapura di sebelah utara Jalan Gerilya, dan di sepanjang jalan martapura lama (jalan tembus 
Martapura – Banjarmasin) di sebelah selatan Jalan Gerilya. Areal persawahan juga terdapat di 
sepanjang jalan gerilya tersebut yang berada tidak jauh dari Sungai Martapura. Hamparan persawahan 
juga tedapat di sepanjang jalan tembus Martapura-Banjarmasin. Di kawasan tersebut saat ini tidak 
terlihat adanya kebun yang berisi tanaman keras, seperti karet. 

Letak Desa Sungai Tabuk Keramat ini tidak jauh dari jalan lingkar Sambang Lihum ke arah 
Marabahan dan Palangkaraya. Untuk mencapai lokasi situs bisa melalui dua jalan darat, yaitu melewati 
jalan lingkar Sambang Lihum atau melalui Jalan Martapura Lama, yaitu jalan rintisan pertama yang 
tembus ke wilayah Banjarmasin yang berada di sepanjang Sungai Martapura. Areal perkantoran di 
Jalan Gerilya sebagian wilayahnya milik PELNI (Perusahaan Pelayaran Indonesia) yang berkantor 
pusat di Banjarmasin, termasuk areal SMPN 1 Sungai Tabuk. 

 
2. TAHAPAN PENELITIAN 

Gudang karet yang telah disurvei tersebut dinyatakan layak diusulkan sebagai cagar budaya 
oleh tim verifikasi. Oleh karena itu, dipandang perlu untuk melakukan penelitian yang lebih intensif 
untuk mengumpulkan data yang dapat dipakai untuk memperkuat kelayakan kawasan tersebut sebagai 
cagar budaya. Selain itu, gudang ini penting karena belum pernah dilakukan penelitian terhadap 
bangunan dan kawasan yang mempunyai nilai sejarah yang berkaitan dengan perkembangan 
perkebunan karet di wilayah Kalimantan Selatan khususnya, dan di Kalimantan pada umumnya. 
Keberadaan gudang karet tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut guna melihat denah dan jumlah 
bangunan yang ada serta luasan kawasan gudang. Selain itu, perlu juga diketahui tentang fungsi dan 
peranannya pada masa lalu. Beberapa permasalahan yang akan dicoba untuk di dijawab dalam 
penelitian, yaitu sebagai berikut. 
1. Kapan dan oleh siapa gudang karet ini dibangun dan digunakan? 
2. Bangunan apa saja dari masa lalu yang ada di kawasan gudang karet? 
3. Mengapa kawasan tersebut dipilih menjadi salah satu tempat dibangunnya gudang karet? 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang keberadaan 
gudang karet di Desa Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, baik kronologi, bentuk dan 
fungsi bangunan, maupun daya dukung lingkungannya. Dengan gambaran yang jelas tersebut, 
diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan pijakan pengusulan bekas 
gudang karet ini menjadi kawasan cagar budaya. Dengan terjaga kelestariannya akan menjadi 
pengingat masa kejayaan karet di wilayah Kalimantan Selatan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam upaya mengumpulkan data adalah survey dan 
ekskavasi. Survei permukaan dilakukan di lokasi gudang karet dan sekitarnya. Survei di sekitar gudang 
tersebut, selain untuk mengetahui sebaran bangunan juga untuk mengetahui akses pengangkutan 
karet menuju pelabuhan terdekat. Selanjutnya, akan dibuka beberapa kotak ekskavasi untuk 
mengetahui distribusi temuan, baik secara vertikal maupun horisontal. Ekskavasi dengan testpit akan 
dipilih untuk mengetahui sebaran bangunan. Selain kedua metode di atas, juga dilakukan wawancara 
dengan masyarakat di sekitarnya untuk menjaring data sebanyak-banyaknya terhadap keberadaan 
situs. Penelusuran terhadap arsip lama yang berkaitan dengan keberadaan pabrik karet juga dilakukan. 
Pencarian data arsip pada masa pemerintahan Belanda menggunakan bantuan tenaga arsiparis dari 
Arsip Nasional Jakarta. Selainitu juga dilakukan studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder 
lainnya yang mendukung dalam menjawab permasalahan. Data yang didapatkan akan dianalisis, yaitu 
analisis lingkungan, analisis stratigrafi, analisis artefaktual, analisis hasil wawancara dan data tertulis. 

 
3. KESIMPULAN HASIL RINGKAS PENELITIAN 

Tiga kegiatan selama penelitian yang dilakukan adalah survei, ekskavasi, dan penelusuran arsip. 
Survei menemukan beberapa kelompok bangunan di kawasan situs, yaitu 1). bekas dermaga 
lama/pelabuhan atau dikenal dengan nama Boom (03°18’54.9” LS dan 114°42’08.1” BT); 2). Bekas 
bangunan pengolahan karet di SMPN 1; 3). Bekas dudukan mesin di dekat pelabuhan; 3). Bekas 
bangunan di depan gedung pertemuan/balai desa (03°19’20.7” LS dan 114°42’00.8” BT); 4). Bekas 
bangunan di belakang kompleks RRI, di depan SMAN 1 Sungai Tabuk dan Makam keramat 
(03°19’12.3” LS dan 114°42’08.9” BT); 5). Umpak Batu di dekat lapangan sepak bola ( 03°19’17.5” LS 
dan 114°41’54.5” BT); 6). Bak air di belakang kantor BRI (03°19’26.4” LS dan 114°41’55.1” BT; 7). 
Batu monolith di belakang warung penduduk (03°19’25.7” LS dan 114°41’56.9” BT); 8). Bekas kolam 
Belanda di Desa Gudang Tengah. Kegiatan ekskavasi di lakukan di halaman SMP N I yang merupakan 
bekas bangunan pengolahan karet, dengan membuka kotak gali berukuran 2 x 2 meter sebanyak tujuh (8) 
buah, yaitu TP I, TP II, TP III/III’, TP IV, TP V, TP VI, TP VII dan TP VIII. Hasil dari ekskavasi memberi gambaran 
ada beberapa ruang dengan fungsi yang berbeda di tempat tersebut. Selanjutnya, penelusuran data tertulis 
pada penelitian ini dibantu oleh tenaga arsiparis dari kantor Arsip Nasional (ANRI) di Jakarta. Sesuai 
dengan informasi dari kegiatan penelitian sebelumnya, bahwa menurut keterangan masyarakat 
mengenal sisa beton yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Sungai Tabuk merupakan bekas gudang 
karet MaClaine, maka arsip tetang perusahaan Maclain & Watson menjadi target pencarian yang 
utama. Berdasarkan hasil penelusuran arsip, Firma Maclaine & Watson memang banyak ditemukan, 
antara lain dalam khasanah Algemeene Secretarie. Akan tetapi, firma ini yang merupakan sebuah 
perusahaan besar memiliki beberapa pabrik, antara lain pabrik gula di Jawa, dan pabrik lain di Batavia. 
Penelusuran dilanjutkan dengan mencari sumber tertulis lainnya. Informasi didapatkan melalui daftar 
telepon kantor (pabrik) yang berlokasi di Banjarmasin dan sekitarnya pada masa pemerintahan 
Belanda. Sebuah pabrik karet milik Belanda yang bernama NV. Nederlandsch Rubber Unie berlokasi di 
Sungai Tabuk.  

Kesimpulan hasil peneitian ini adalah sebagai berikut: 
 Sisa bangunan yang berada di halaman SMP N I, Jalan Gerilya, Desa Sungai Tabuk Keramat, 

Kecamatan Sungai Tabuk adalah sisa bangunan pabrik pengolahan karet milik Belanda yang 
bernama NV. Nederlandshe Rubber Unie, yang dibangun pada 1927, dengan kapasitas produksi 
sebesar 7500 ton per tahun. Nama yang tercantum dalam arsip pengajuan pendirian pabrik ini 
adalah J.G.J.P. Jonckheer. Tampaknya pabrik ini beroperasi hingga meletusnya Perang Dunia ke 



3 
 

II. 
 Fasilitas yang ada di dalam kompleks pabrik yang mendukung aktivitas selama produksi tidak 

hanya satu buah. Dari hasil penelitian untuk sementara dapat diketahui ada beberapa kelompok 
bangunan yang memiliki indikasi kuat digunakan saat pabrik beroperasi, yaitu bangunan tempat 
mesin mengolah karet (yang terdiri dari beberapa bagian bangunan yang berbeda), dan tempat 
mengangkut karet (pelabuhan) 

 Desa Sungai Tabuk Keramat yang memiliki topografi yang datar dan berada tidak jauh dari unsur 
penting pendukung sebuah pabrik besar (letaknya strategis), yaitu kemudahan transportasi (dekat 
Sungai Martapura), dekat dengan pelabuhan besar (Banjarmasin), dan daerah kebun karet milik 
rakyat. Kestabilan kondisi tanah penyangga di daerah ini, yaitu pasir (bukan daerah rawa) juga 
sangat mendukung operasional pabrik. Faktor tersebut yang tampaknya menjadi bahan 
pertimbangan tempat ini dipilih oleh Belanda sebagai daerah industri pada masa itu. 

 
4. REKOMENDASI 

Hasil dari penelitian ini hanya menjawab sebagian aktivitas sebuah pabrik pengolahan karet 
yang terbesar pada masa lalu di wilayah Kalimantan Selatan, yaitu di Desa Sungai Tabuk Keramat. 
Masih banyak informasi penting lainnya yang belum didapatkan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan 
masih perlu dilakukan, mengingat nilai penting sejarah di kawasan ini. Aktivitas industri yang penting di 
tempat ini ternyata tidak hanya memiliki satu macam pabrik, masih ada kegiatan lainnya yang 
dijalankan oleh pengusaha pada masa itu. Mengingat nilai penting sejarah di wilayah ini, sudah 
sepantasnya sisa bangunan di kawasan Sungai Tabuk Keramat menjadi kawasan cagar budaya yang 
dilindungi oleh UU Cagar Budaya. Selanjutnya, dianjurkan kepada berbagai pihak yang memiliki lahan 
di kawasan bekas pabrik pegolahan karet tersebut, diharapkan untuk tidak membongkar fondasi 
bangunan pabrik yag masih tersisa. Sisa bangunan tersebut merupakan sebuah monumen yang 
menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan pada masa lalu erupakan kawasan yang sempat berjaya 
dengan produksi karetnya. 
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LAMPIRAN 

 

Gambar 1. Dermaga lama (Boom) di tepi Sungai Martapura 
(Dok. Balai Arkeologi Banjarmasin) 

 

 
Gambar 2. Kotak ekskavasi TP I dan II (Dok. Balai Arkeologi Banjarmasin) 
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Gambar 3. Struktur kaki pada lantai Dudukan mesin di TP V 
(Dok. Balai Arkeologi Banjarmasin) 

 

 
Gambar 4. Struktur bata di spit 3, Kotak TP VII 

(Dok. Balai Arkeologi Banjarmasin) 
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Gambar 5. Foto udara kawasan pabrik pengolahan karet di Desa Sungai Tabuk Keramat, 
Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar 

(Sumber: Google earth, diolah oleh Ida Bagus PPY) 
 


