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PENELITIAN PENANGGULANGAN KASUS DI KECAMATAN TAYAN, KAB. 

SANGGAU, KALIMANTAN BARAT 

 

Dasar Pelaksanaan kegiatan ini adanya surat dari raja Tayan Pakunegara yang menginginkan 
adanya penelitian arkeologi dan sejarah di situs-situs yang mempunyai kaitan dengan eksistensi 
Kerajaan Tayan. Adapun tempat-tempat yang diharapkan dapat diteliti adalah Situs Makam Raja-Raja 
Tayan di Kawasan Bukit Rayang, Desa Melugai Kecamatan Tayan Hilir sebagai situs purbakala awal 
berdirinya Kerajaan Tayan, Situs Makam Raja Tayan Gusti Lekar di Kecamatan Meliau, Raja pertama 
Kerajaan Tayan, Situs Semuntu’, peninggalan bangsa China berupa terowongan/goa didalam tanah, 
dan Situs Gunung Hujan Mas, terdapat batu besar/penanda dan situs-situs lain sebagainya yang 
tersebar di wilayah Kecamatan Tayan Hilir, Kecamatan Balai dan Kecamatan Meliau. 

Untuk memenuhi permintaan tersebut maka disusunlah sebuah tim yang akan melaksanakan 
kegiatan. Berdasarkan surat tugas no 868/P4.7/PL/2014 tanggal 24 November 2014 tim yang akan 
melaksanakan kegiatan adalah Bambang Sakti Wiku Atmojo dari Balai Arkeologi Banjarmasin sebagai 
ketua dengan anggota terdiri dari Sunarningsih (Balai Arkeologi Banjarmasin), Yuka Nurtanti (balai 
Arkeologi Banjaramasin), Masyudi (Balai Arkeologi Yogyakaarta), M. Natsir (Balai Pelestarian Nilai 
Budaya Pontianak), dan Daniel Arif Budiman (Penyuluh Budaya Ditjen Kebudayaan).  Penelitian 
dilaksanakan selama 10 hari, antara tanggal 25 November – 4 Desember 2014. Namun demikian 
karena keterbatasan yang dimiliki, tidak mungkin semua tempat tersebut dapat dijadikan lokasi 
penelitian. Adapun permasalahan yang dijadikan pijakan untuk penelitian ini adalah: 1) Siapa nama 
tokoh-tokoh yang dimakamkan di kompleks makam raja-raja Tayan ? 2) Informasi apa saja yang dapat 
diperoleh dari inskripsi dan bentuk arsitektural makam raja-raja Tayan;3) Apa saja jenis peninggalan 
pada permukiman kuna Bukit Rayang yang merupakan situs kota lama Kerajaan Tayan; dan 4) 
Bagaimana pertanggalan pada permukiman kuna Bukit Rayang ? 

Tujuan penelitian penanggulangan kasus ini adalah: 1) Untuk mengetahui tokoh-tokoh yang 
dimakamkan di makam raja-raja Tayan; 2) Untuk mengetahui berbagai informasi lain yang berasal dari 
inskripsi pada makam raja-raja Tayan; 3) Untuk mengetahui berbagai informasi berdasarkan bentuk-
bentuk nisan dan jirat pada makam raja-raja Tayan; 4) Untuk mengetahui berbagai sisa peninggalan 
permukiman lama di bukit Rayang yang merupakan lokasi kota lama Kerajaan Tayan; 5) Mengetahui 
pertanggalan (minimala relatif) permukiman lama Bukit Rayang. 

Metode Pengumpulan Data yang digunakan pada penelitian ini adalah : 1) survei, wawancara 
dan ekskavasi dengan membuat test pit di permukiman lama Bukit Rayang Desa Melugai;  2) survei 
dan wawancara di Istana Tayan;  3) Survei dan wawancara di makam raja-raja Tayan; dan 4) Studi 
pustaka untuk bahan melaksanakan analisis. 

Karena tempat pelaksanaan terpisah-pisah dan untuk mengefektifkan pelaksanaan penelitian 
maka  anggota tim dibagi menjadi dua kelompok masing-masing beranggota 3 dan 4 orang.Kelompok 
1 yang terdiri dari Bambang Sakti W.A., Masyudi, M. Natsir, dan Daniel Arif B. Berada di kompleks 
makam raja-raja dan istana Tayan dan  kelompok 2 yang terdiri dari Sunarningsih, Yuka Nurtanti, dan 
dibantu Benyamin Darmawan bertugas di permukiman lama Bukit Rayang, Desa Melugai. Namun 
demikian direncakan pada hari kelima anggota kelompok 1 akan berada di Bukit Rayang Desa Melugai 
selama satu hari penuh untuk melihat makam-makam kuna yang ada di desa tersebut.  

Kompleks makam raja-raja Tayan secara administratif terletak di dusun Dalam Tayan, Desa 
Pedalaman, kecamatan Tayan Hilir, pada posisi astronomis 0º 02’40” LS dan 110º 06’ 54”BT.  
Kompleks makam tersebut berada di atas sebuah bukit yang terletak di sebelah barat Sungai Tayan, 
salah satu anak Sungai Kapuas. Awalnya kompleks makam tersebut hanya terdiri dari satu halaman 
saja, namun sekarang mengalami perluasan sehingga terbagi menjadi lebih dari satu halaman. 
Halaman perluasan tersebut sekarang merupakan kompleks pemakaman umum yang digunakan oleh 
masyarakat di Tayan kota. Untuk menuju ke kompleks makam tersebut harus naik melalui jalan 
berundak yang dibuat dari semen.  
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Salah satu keunikan yang terdapat di kompleks makam tersebut adalah terdapat beberapa 
makam yang tidak berorientasi utara-selatan. Sebagian di antara makam-makam tersebut berorientasi 
barat-timur, sebagian lagi berorientasi barat daya-tenggara. Masih merupakan sebuah teka teki kenapa 
makam-makam tersebut tidak seluruhnya berorientasi utara-selatan.  

Raja-raja Tayan yang dimakamkan di tempat tersebut berjumlah 4 orang, masing-masing dikenal 
dengan nama Sultan Muhamad Ali, Utin Blondo, Gusti Ismail dan Gusti Tamjid. Namun demikian tidak 
semua makam raja memiliki inskripsi, yaitu pada makam Gusti Ismail dan Gusti Tamjid. Kebenaran 
bahwa makam tanpa inskripsi tersebut merupakan makam raja dikemukakan oleh narasumber yang 
merupakan keturunan langsung mereka, yaitu Gusti Raja Tayan Pakunegara yang sekarang 
memerintah. Sedangkan pada makam Sultan Muhamad Ali yang tercantum adalah gelar beliau yaitu 
Panembahan Surya Kusuma Adiningrat bin Marhum Maulanan Panembahan Adiningrat.sedangkan 
pada makam Utin Blondo tertulis inskrispsi yang berbunyi Ratu Keraton Utin Damar. Semua inskripsi 
yang dituliskan pada makam menggunakan huruf Arab berbahasa Melayu. 

Tokoh-tokoh yang masih dapat dikenal dari inskrisp yang ada semuanya berjumlah 12 orang. 
Adanya inskripsi tersebut dan didukung dengan bahan untuk pembuatan nisan dan jirat yang cukup 
mewah berupa kayu ulin, menandakan bahwa mereka merupakan tokoh penting pada masanya. 
Adapun nama-nama tokoh tersebut beserta tahun wafatnya adalah 1) Sri paduka Maaulana 
Panembahan Pakunegara Surya Kusuma ibnu al-marhum Panembahan Adiningratyang wafat tahun 
1323 H; 2) Utin 

Fatimah yang wafat tahun 1309 H; 3)Utin Maimunah binti Sri paduka Panembahan Pakunegara 
Suryakusuma ibnul marhum Panembahan Adiningratyang wafat tahun 1314 H; 4) Gusti Muhammad 
Thahir bin Pangeran Ratu Paku Negarayang wafat tahun1283 H; 5)Utin Utin Salmah Binti Maulana 
Panembahan Anom Paku Negarayang wafat tahun 1336 H; 6).....  bin Gusti Mukmin yang wafat tahun 
1323 H; 7) ......  Sakiyah binti Raden Aryayang wafat tahun 1323 H; 8)Ratu Keraton  ... ... Utin Damar 
yang wafat tahun 1243 H; 9) puteri Juwariyah binti Gusti Abdurrahmanyang wafat tahun 1313 H; 
10)Gusti Abdullah bin Pangeran Daengyang wafat tahun 1314 h; 11)Utin Maryam bintiPanembahan 
Adiningrat  ......yang wafat tahun 1318 H ; 12) Ismail (nisan sudah rusak) dan 13) Putri Pangeran 
Almarhum.... (nisan sudah rusak. 

Di Meliau juga terdapat makam tokoh yang dianggap sebagai raja pertama Tayan yang 
berkedudukan di Meliau beserta permaisuri. Makam pertama merupakan makam tokoh laki-laki yang 
dilambangkan dengan nisan berbentuk gada.Oleh anggota keluarga kerajaan Tayan, makam tersebut 
dianggap sebagai makam Gusti Lekar yang merupakan tokoh pendiri Kerajaan Tayan di Meliau. 
Makam tersebut memiliki nisan dan jirat yang menggunakan bahan kayu ulin. Nisan berbentuk segi 
empat, berukuran tinggi 87 cm. Inskripsi terdapat pada nisan bagian bawah dengan formasi keliling 
atau melingkar. Inskripsi terdiri dari surat ikhlas yang tidak lengkap. Makam kedua merupakan makam 
tokoh perempuan, sebagaimana digambarkan dengan bentuk nisan pipih. Nisan tersebut memiliki 
ketinggian 86 cm dan tebal papan yang digunakan 4 cm.Inskripsi terdapat pada jirat sisi barat dan sisi 
timur dengan tulisan yang sama dengan gaya khath naskhi dan terdiri dari dua baris. 

Selain di kedua tempat tersebut masih ada lagi makam raja yang lain yaitu di Batang Tarang. Di 
desa ini terdapat makam yang dikenal dengan nama raja haji, sedangkan istana Kerajaan Tayan 
mempercayai sebagai makam Gusti Karma. Adapun nama yang tertulis pada makam tersebutAnom 
Paku Negara Arya Kusuma Al-Haj Abdullah yang wafat tahun 1290 H.  

Penelitian di Bukit Rayang Desa Melugai mendapatkan beberapa peninggalan masa raja 
pertama Tayan, yang akan diuraikan sebagai berikut. 

1. Meriam, berada di lereng bukit dengan orientasi timur barat (60° Utara),  sekitar 200 meter dari 
tepian sungai. Secara astronomis, letak meriam ini berada di 00°03’51,1 LU dan 110°08’06,6 
BT. Posisi moncong meriam saat ini mengarah ke bukit tempat yang lebih tinggi. Ukuran 
panjang 1, 95 meter, diameter ujung pangkal 31 cm, diameter moncongnya 18 cm, panjang 
bagian pangkal 15 cm dengan diameter 10 cm. Pada bagian tengah meriam ada dua bagian 
yang menonjol di kedua sisinya, dengan ukuran 7 cm. 
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2. Pendapa, berada tepat di tepi sungai dengan fungsi sebagai tempat penjaga kraton. Secara 
astronomis berada pada 00°03’50,2 LU dan 110°08’07,5 BT. 

3. Kuburan keluarga raja, beradadekat dengan meriam, kearah yang lebih tinggi. Secara 
astronomis makam ini berada pada 00°03’50,2 LU dan 110°08’07,5 BT. Dari hasil pengamatan 
terhadap nisan di kuburan ini, orientasinya adalah utara selatan. Bahan nisan terdiri atas kayu 
belian, batu granit, dan beton (campuran semen dan pasir). Hampir semua nisan tidak memliki 
jirat, kecuali satu buah yang berada di sisi barat. Dari beberapa nisan di tempat tersebut ada 
tiga buah yang memiliki inskripsi Arab berbahasa Melayu. Ketiga nisan yang bertulisan 
tersebut terbuat dari beton yang dibuat dengan sistem cetakan. Letak tulisan berada di nisan 
bagian kepala di sisi sebelah dalam. Nisan pertama bertuliskan Baharudin, meninggal pada 18 
Maret 1923, nisan kedua bertuliskan Gusti hasan Basri, meninggal pada 1962, dan nisan 
ketiga bertuliskan Hamdan bin Jalal, meninggal pada 2001. Masing-masing nisan dengan 
bahan yang berbeda memiliki bentuk yang berbeda juga. Nisan dari kayu belian berbentuk 
gada, nisan batu granit memiliki bentuk pipih dan bulat dengan ujung runcing, nisan dari beton 
mepunyai ujung runcing bertingkat, membulat di bagian tengah, dan persegi berundak di 
bagian bawah. 

4. Benteng, terbuat dari tanah yang . Bentuknya menyerupai huruf U dan memiliki tinggi sekitar 3 
meter. Benteng ini berada di tempat yang tertinggi di Bukit Rayang dan secara astronomis 
berada pada 00°03’54,5” LU dan 110°08’06,5” BT. Kondisi benteng saat ini ditumbuhi oleh 
pohon karet , baik di lereng maupun pada bagia tengah benteng. Menurut informasi keluarga 
kraton, halaman yang berada di dalam benteng berada di kedalaman 6 meter dari dinding 
teratas. Dari hasil survei, benteng tanah ini berbentuk persegi empat dengan panjang 43 meter 
dan lebar 39 meter. Pada dua sudutnya terdapat bastion dengan bentuk segi empat. Pada 
beberapa bagian benteng sudah runtuh, tetapi secara keseluruhan masih sekitar 70 % utuh. 

5. Sisa tonggak jembatan, berada di tepat di seberang tiang masjid. Berada di daratan yang sama 
dengan Bukit Rayag. Berdasarkan hasil survei masih dijumpai tiga buah tiang dalam kondisi 
yang sudah tidak utuh da keropos, tetapi masih dalam posisi berdiri tegak dengan sebagian 
tiang masih tertanam di tanah. Menurut informasi penduduk, jembatan ini menghubungkan 
Bukit Rayang dengan daratan yang berada di seberang Sungai Rayang. Secara astronomis, 
tiang jembatan berada pada 00°03’53,2” LU dan 110°08’09,7” BT 

6. Sisa tonggak masjid, letaknya di seberang bukit (seberang sungai) tepat di ujung belokan 
sungai. Tonggak mesjid ini terbuat dari kayu ulin dan haya tersisa satu buah tiang yang pada 
saat survei sudah dalam posisi jatuh dibibir sungai akibat tergerus oleh aliran sungai. Hanya 
terlihat satu buah tiang berbentuk bulat dengan diameter sekitar 40 cm. Secara astronomis 
tiang mesjid ini berada pada 00°03’49,8” LU dan 110°08’12,9” BT. 

7. Pemandian putri, berada di arah barat daya benteng dan menjauhi arah sungai. Pemandian 
putri yang ditandai dengan keberadaan sebuah batu, yang kadang nampak merupaka sebuah 
aliran sungai mati (guntung yang berada di punggung bukit. Secara astronomi, letaknya berada 
pada 00°03’51,2” LU dan 110°08’02,7” BT 

8. Artefak berupa keramik baik yang berbahan earthenware, stoneware, maupun porselen yang 
erasal dari Cina, Eropa, dan lokal.  

Selain survei dilaksanakan juga ekskavasi yang dapat membuka lima kotak gali,masing-masing 

diberi nama TP 1, TP 2, TP 3, TP 4, dan TP 5. Temuan artefaktual pada ekskavasi tersebut berupa 

fragmen stoneware, fragmen keramik eropa, fragmen gerabah, kaca, mata uang, fragmen besi, batu 

asah, batu kuarsa, damar, dan serpih rijang. Lokasi penggalian di kawasan yang sekarang ditumbuhi 
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kayu-kayu besar dan semak-semak yang cukup lebat tempat tersebut dahulu merupakan lokasi istana 

pertama sebelum berpindah ke daerah kota Tayan sekarang. 

Dari hasil analisis terhadap data artefaktual menunjukkan bahwa situs Bukit Rayang memang 

perah dihuni oleh manusia yang didukung oleh temuan wadah keramik baik dari hasil survei maupun 

ekskavasi. Hunian tersebut tidak berlangsung lama yang ditunjukkan oleh tipisnya lapisa budaya yang 

didapatkan dari hasil ekskavasi. Selain itu, dapat diketahui bahwa temuan keramik Cina didominasi 

oleh wadah dari dinasti Qing (Abad ke 18-20 M), dan juga kerami Eropa yang berasal dari abad ke 19-

20 M. Oleh karena itu dapat diasumsikan bahwa masa hunian awal dari situs ini beraa pada kisaran 

abad ke -18 M. Hunian tersebut tidak langsung ditinggalkan, tetapi tetap digunakan, terutama di 

wilayah sekitar temuan meriam (kotak TP III) banyak ditemukan temuan kaca dan peralatan dari besi. 

Dari lima buah kotak ekskavasi yang dibuka memiliki ketinggian yang tidak sama, tampaknya 

hunian leih banyak berada di bagian bukit yang tidak terlalu jauh dari sungai (bukan di puncak bukit). 

Hal tersebut juga ditunjukkan dengan adanya bangunan benteng di bagian puncak bukit. Kronologi 

awal pendirian Kerajaan Tayan pada sekitar tahun 1700 an tampaknya cocok dengan teuan artefatual 

keramik asing. Dan dilihat dari segi lingkungan memang bukit ini sangat strategis letaknya, yaitu di 

belokan sungai, sehingga sangat memungkinkan untuk melihat ke dua arah yang berbeda, baik ke hilir 

maupun ke hulu. Hal tersebut tampaknya sangat berkaitan dengan keberadaan benteng tanah di 

tempat ini. 

 

 
 

Foto 1. Jalan naik menuju kompleks makam raja-raja Tayan di Desa Pedalaman 
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 Foto 2. Kondisi kompleks makam raja-raja Tayan 

 

 

 
Foto 3. Makam Raja MeliauGusti Lekar dan permaisuri 

 
 

Foto 4. Makam Anom Paku Negara Arya Kusuma Al-Haj Abdullah 
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Foto 5. Situasi Bukit Rayang Desa Melugai 

 

 
 

Foto 6. Situasi penggambaran stratigrafi kotak penggalian 


