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Penelitian ini  memberi asumsi bahwa prasarana  dan sarana transportasi, khususnya dalam 
hal pengangkutan batubara di Pengaron  secara umum memanfaatkan   jalur darat yang dipadukan 
dengan transportasi sungai. Untuk transportasi darat sangat dimungkinkan telah menggunakan 
pengangkutan dengan sistem rel. Ekskavasi TP 1, TP 2 dan TP 6 menyumbang data penting tentang 
keberadaan jalur rel tersebut. Pengambilan dan penjarahan besi-besi  bekas, khususnya bekas jalur 
rel,  bantalan rel dan paku-paku penguat  membuat bukti-bukti arkeologi tersebut timpang. Namun 
demikian dari bukti fitur jalur,  bentang alam, indikasi peninggian lokasi dengan batu putih,  serta bukti 
artefak lain seperti paku-paku dan mur-baut . 

Adapun keberadaan data ekskavasi TP 3, TP 4 dan TP 5 dapat dihubungkan dengan adanya 
tempat penimbunan sementara atau disebut sebagai Stockpile. Posisi TP 3 dan TP 5 berada tidak jauh 
dari tempat penimbunan sekitar Sumur Putaran, sedang TP 4 kemungkinan terkait dengan keberadaan 
Stockpile  di sisi  pelabuhan.   

  Diperkirakan jarak tempuh  antara Sumur Putaran (stockpile)  ke pinggir Sungai Riam Kiwa, 
atau pelabuhan tempat bersandarnya perahu   berjarak sekitar 460 - 500 meter, adapun  lebar lintasan 
jalur rel sekitar 6 meter, dengan 5 meter merupakan bagian yang diperkirakan bagian yang lebih tinggi. 
Jadi 0,5 meter merupakan sisi miring kanan dan kiri lintasan rel. Belum ada bukti kuat apakah 
menggunakan jalur tunggal atau rel ganda (double trac) dalam sisitem pengangkutan ini. Kami sangat 
berkeyakinan jalur ini merupakan jalur rel ganda atau  double track   dengan mempertimbangjkan 
perhitungan efisiensi dan lebar jalurnya. Untuk kemungkinan pemakaian pengangkutan jalur  sungai, 
yaitu pengangkutan batubara yang memalui jalur Sungai Maniapun Kecil tampaknya  bukan suatu 
pilihan yang tepat, apalagi digunakan secara permanen/periodik. Asumsi ini diperkuat dengan alasan: 
pertama, tidak ditemukan indikasi Stockpile / area penumpukan sementara di dekat ujung sungai. 
Alasan kedua, pemakaian jalur sungai Maniapun Kecil  dapat dianggap tidak efisien, karena justru jarak 
yang ditempuh lebih jauh.  

Pernelitian ini membuktikan keberadaan fitur lubang. Dari hasil ekskavasi  pada fitur  bernomor 
14, yang keberadaannya di ujung barat laut Gunung Pagaran menunjukkan bahwa fitur ini merupakan 
bekas lubang uji. Diasumsikan lubang ini dibuat untuk mendapat data  dan informasi tentang 
kedalaman lapisan batubara di ujung gunung tersebut. Namun demikian, penggalian pengujian ini 
tampaknya dihentikan, sebelum mencapai pada lapisan batubara yang dimaksudkan . Sedangkan 
pada  fitur-fitur yang  bernomor 15, 16 dan 17 diperkirakan pembuatan lubang dibuat dengan alasan 
yang sama.  Pada kesempatan  ini dilakukan ekskavasi pembuktian untuk fitur bernomor 16 dan dari 
hasil akhir ekskavasi membuktikan  menunjukkan bahwa fitur ini benar-benar lubang uji. Dengan kata 
lain, proses dan keberadaan lubang uji  fitur yang bernomor 15 dan 17 dilatarbelakangi dengan  tujuan 
seperti  pada pembuatan lubang uji fitur  (lorong) nomor 16.   

Aktivitas pembuatan lubang uji kedalaman lapisan batubara pada Gunung Pagaran di sisi 
ujung barat laut, mutlak diperlukan sebagai upaya untuk mengetahui kedalaman, jenis dan kualitas 
batubara dan serta volume kapasitas produksinya. Pada fitur nomor 14 belum atau tidak berhasil 
mendapatkan lapisan batubara yang diimaksud. Adapun pada pembuktian fitur 16 diperoleh informasi 
atau data formasi atau lapisan batubara Gunung Pagaran pada sisi selatan atau lereng selatan . 
Lapisan batubara terlihat jelas dan hal ini tidak dilanjutkan untuk membuat lorong/ pintu prodoksi. 
Informasi atau data lapisan batubara ini penting dalam hal mengitung potensi dan mengukur kualitas 
batubaranya.  

 


