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RANGKUMAN HASIL PENELITIAN 

 
Kemampuan manusia untuk bertahan hidup dan menghuni kawasan hutan hujan 

tropis yang jauh dari pesisir, dan hanya bergantung pada tanaman liar yang disediakan oleh 

alam, telah dibuktikan oleh berbagai bukti etnografi, ekologi, dan arkeologi selama 20 tahun 

belakangan ini. Namun, kawasan Cekungan Kapuas, yang luasnya sekitar 8000 km2 di 

tengah-tengah hutan hujan tropis Kalimantan, masih terabaikan dalam penelitianpenelitian 

tentang perkembangan kebudayaan pada periode Pleistosen Akhir-Awal Holosen. Padahal 

pada gua-gua di pesisir utara dan timur Kalimantan ada indikasi okupasi manusia yang 

berlangsung antara 52 dan 40 kya. 

Kendati situs-situs „pesisir‟ tersebut telah memberikan informasi tentang 

perkembangan kebudayaan dan kebinekaan peradaban manusia di Kalimantan secara umum, 

tetapi kawasan pedalaman hutan hujan tropis Kalimantan tetap merupakan wilayah yang 

sangat penting. Pentingnya kawasan ini karena faktor modern setting-nya secara tegas masih 

terletak dalam kawasan dataran rendah hutan hujan tropis yang senantiasa lebat sejak periode 

pra-MGA (masa glasiasi akhir atau LGM). Hutan hujan dipterocarp basah Kalimantan telah 

ada dan jelas bertahan hidup melalui fase glasial sejak lebih dari 30 Mya. Sifat hutan hujan 

tropis tampaknya tidak berubah, dan sampai sekarang menerima hujan sepanjang tahun dan 

mendukung melimpahannya keanekaragaman hayati non-musiman. Secara teoritis kondisi 

iklim yang demikian membuat pengaturan lingkungan hayati ini menjadi zona yang 

menguntungkan untuk mendukung subsistensi pemburu-pengumpul makanan. 

Sejauh ini dari hasil penelitian 2019 ini dapat disimpulkan untuk sementara bahwa di 

kawasan cekungan Kapuas telah berlangsung okupasi manusia prasejarah sejak masa pra- 

MGA sampai dengan ke periode sejarah, meskipun belum ada indikasi bahwa okupasi 

berlangsung terus-menerus tanpa henti. Hasil analisis pertanggalan mutlak dengan metode 

AMS 14C radiokarbon atas sampel arang yang dilakukan oleh Laboratorium Waikato 

menghasil tiga tanggal (telah dikalibrasi) okupasi di ceruk Diang Mahang. Ketiga 

pertanggalan tersebut terdiri atas satu pertanggalan tua (probabilitas 95,4%) 32,650-31,500 

cal.BP, mengkonfirmasi eksistensi okupasi pada periode pra-MGA; dan dua pertanggalan 

muda (probabilitas 65,5%) 680-640 cal.BP dan (probabilitas 57%) 600-550 cal.BP, 

merupakan bukti eksistensi okupasi pada periode resen atau sekitar 1265-1395 Masehi. 

Dari segi perkembangan teknologi, tinggalan budaya litik menunjukkan perbedaan 

teknologi pembuatan alat batu dari periode pra-tembikar ke masa tembikar. Namun, dari 

posisi litik pada matriksnya dan asosiasi dengan tembikar, tampak adanya keberlanjutan 

tradisi penggunaan teknologi pra-tembikar ke masa tembikar. Hal ini tampaknya merupakan 

gejala umum, karena pada saat ini, masyarakat kontemporer di desa Tanjung Lokang pun 

masih ada yang menggunakan alat batu untuk mengerjakan aktivitas tertentu, misalnya 

menebas pohon sagu. Berdasarkan tinggalan budaya yang ditemukan, aktivitas penghuni 

Diang Mahang adalah berburu dan meramu. Berdasarkan kepadatan tinggalan budaya di 

Diang Mahang pula diduga bahwa manusia menggunakan ceruk payung tersebut sebagai 

tempat tinggal semi permanen. Secara khusus, berkenaan dengan manusia penghuni ceruk 

payung Diang Mahang, belum dapat dipastikan identitasnya karena penelitian 2019  belum 
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mendapatkan kerangka manusia. Akan tetapi, berdasarkan sisa-sisa vertebrata dan 

invertebrate, antara lain tikus gua, kelelawar, monyet, kucing hutan, tupai, babi hutan, kadal, 

ulatr, dan ikan, dipahami bahwa penghuni ceruk payung Diang Mahang telah memanfaatkan 

lingkungan sekitarnya dengan baik untuk memenuhi asipan protein yang diperlukannya. Di 

lain pihak, tinggalan budaya seperti sisa-sisa tembikar, logam, dan cangkang moluska marin 

(cowry) mengindikasikan telah adanya interaksi antara manusia pesisir dan manusia 

pedalaman hutan sekitar abad ke-13-14 Masehi. 

Dengan demikian, dari hasil penelitian 2019, untuk memenuhi aspek akademis, 

direkomendasikan untuk dapat menyelesaikan ekskavasi Diang Mahang sampai bedrock, 

agar dapat dipahami intensitas okupasi manusia di ceruk payung tersebut. Lebih lanjut, 

direkomendasikan pula dukungan analisis-analisis hard science agar interpretasi proses 

budaya yang telah berlangsung di Diang Mahang (khususnya) dan pada skala makro di 

cekungan Kapuas dapat direkonstruksi dan didesiminasikan kepada masyarakat luas, baik 

untuk kepentingan akademis maupun praktis. Selain itu, diharapkan pada penelitian 

selanjutnya untuk dapat melibatkan disiplin ilmu lain supaya keluaran lebih komprehensif 

dan informatif. 

Penelitian di kawasan Diang Mahang berpotensi penting untuk dapat memahami 

interaksi manusia dengan alam sekitarnya, dan upaya mempertahankan diri saat terjadinya 

perubahan iklim pada periode-periode Pleistosen Akhir-Awal Holosen, yang akhirnya 

membuahkan karakteristik peradaban yang khas hutan hujan tropis di Kalimantan. 

Selanjutnya, dari pemahaman tentang strategi bertahan hidup dan okupasi di kawasan 

pedalaman hutan hujan tropis, diharapkan dapat dipetik pengetahuan kearifan lokal manusia 

dalam melestarikan alam. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan sebagai upaya penguatan 

kebinekaan kebudayaan yang telah berakar sejak pasca MGA, yang mencakup kawasan 

perbatasan selatan Pegunungan Müller. 

 

 

 

 

 

REKOMENDASI NILAI PENTING PENELITIAN 

 
Terdapat dua kategori nilai penting hasil penelitian “Okupasi pemburu-peramu dan 

strategi survival di kawasan cekungan Kapuas (pegunungan Müller) pada Pleistosen Akhir- 

Awal Holosen. Kategori pertama yang berhubungan dengan kebijakan dalam mendukung 

pilar-pilar pembangunan nasional, yang terdiri atas nilai kebinekaan, nilai kemaritiman, nilai 

(lokasi) wilayah terluar, dan nilai yang dapat dikembangkan sebagai sustainable 

development goals (SDGs). Kategori kedua berhubungan dengan esensi dari hasil penelitian 

arkeologi bagi pemenuhan kepentingan aspek sosial-ekonomi masyarakat luas dalam upaya 

membangun manusia seutuhnya yang berkepribadian dalam berkebudayaan. 

Rekomendasi nilai penting hasil penelitian untuk menyusun kebijakan dalam 

mendukung pilar-pilar pembangunan nasional, terdiri atas: 



Okupasi Pemburu-Peramu dan Strategi Survival di Kawasan Cekungan Kapuas (Pegunungan 
Müller) pada Pleistosen Akhir-Awal Holosen 

{ 
P

A

G

 

 

 

 

 

 

A. Nilai penting kebinekaan 

Tinggalan budaya yang ditemukan pada penelitian 2019 ini menunjukkan adanya 

karakteristik kebinekaan kebudayaan yang didukung oleh dua ras manusia yang berbeda, 

yaitu 1) Australo-Papuan (istilah lama: Austromelanesid) yang bermigrasi dan tiba di pulau 

Kalimantan sekitar 40.000 tahun yang lalu dan mulai menghuni pedalaman hutan hujan 

tropis sekitar 15.000 tahun yang lalu. Manusia Australo-Papuan adalah pendukung budaya 

yang masih memakai teknologi batu untuk menciptakan alat-alat batu masif seperti kapak 

perimbas, dan belum mengenal penggunaan tembikar; 2) Mongoloid (Austronesia) yang 

bermigrasi dari utara (via Taiwan dan Filipina) dan tiba di pulau Kalimantan sekitar 3000 

tahun yang lalu. Penutur Bahasa Austronesia ini membawa tradisi kebudayaannya berupa 

teknologi batu yang lebih maju berupa beliung atau pahat batu yang bagian permukaannya 

dihaluskan, serta pembuatan dan penggunaan tembikar. 

Pada dasarnya kebinekaan kebudayaan telah ada sejak masa prasejarah dan 

merupakan akar dari berkembangnya budaya toleransi, musyawarah dan mufakat, serta 

gotong-royong. Dengan ditemukannya tinggalan budaya pada penelitian 2019, bukti ini 

mendukung program Nawacita ketiga “Memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi 

sosial Indonesia”. 

 
B. Nilai penting kemaritiman 

Tinggalan budaya yang ditemukan pada penelitian 2019 ini menunjukkan adanya 

karakteristik peristiwa kemaritiman yang berdampak di pedalaman hutan hujan tropis 

Kalimantan. Hal ini tidak lepas dari kedatangan kedua ras manusia tersebut di atas, yaitu 

Australo-Papuan (istilah lama: Austromelanesid) dan Mongoloid. 

Manusia Australo-Papuan tersebut dapat dipastikan telah melakukan perjalanan yang 

panjang, kemungkinan bermigrasi dari benua Australia (termasuk Papua) ke pulau-pulau di 

sebelah barat lautnya (atau Asia Daratan), atau bahkan melakukan migrasi balik (reverse 

migration) ke Australia. Hipotesis lebih lanjut adalah di antara kedua perjalanan migrasi 

tersebut, ada sejumlah manusia AustraloPapua yang singgah lalu berdiam di Kalimantan. 

Serupa tapi tak sama dengan manusia Australo-Papua, manusia Mongoloid pun 

secara hipotesis telah melakukan perjalanan migrasi (dan/atau migrasi balik) dan masuk 

Nusantara (secara umum) dan Kalimantan (secara khusus) dari dan kembali ke Asia Daratan. 

Penelitian-penelitian mikrobiologi (mitokondria DNA) mendukung bahwa sejumlah 

manusia Mongoloid, khususnya penutur Bahasa Austronesia, yang telah menetap sekitar 

500-1000 tahun di Kalimantan, kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah barat ke 

Madagaskar (Afrika) dan ke timur ke kepulauan Samoa-Fiji (Oseania). Mobilitas yang tinggi 

dari penutur Bahasa Austronesia tersebut didukung oleh penggunaan perahu-perahu yang 

memakai teknologi cadik. Teknologi cadik pada perahu dikenal sebagai pengendali 

keseimbangan perahu yang bagus untuk pelayaran-pelayaran panjang di laut lepas ataupun 

sungai-sungai dalam seperti di muara-muara tiga sungai besar di Kalimantan, yaitu sungai 

Kapuas (Kalimantan Barat), sungai Barito (Kalimantan Selatan dan Tengah), dan sungai 

Mahakam (Kalimantan Timur). 
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Secara intra-pulau sendiri, sejumlah tinggalan budaya berupa cowry (cangkang 

moluska laut) dan keramik Cina (dinasti Sung abad ke-13 Masehi), di ceruk Diang Mahang, 

menunjukkan telah terjadinya, 1) peristiwa budaya pertemuan antara manusia yang tinggal 

di pesisir barat Kalimantan dengan manusia yang tinggal di pedalaman hutan; dan 2) 

peristiwa ekonomi, baik berupa barter maupun jual-beli komoditi dagang cangkang moluska 

laut dan keramik Cina. 

Pulau Kalimantan dapat diandaikan sebagai suatu kuali yang sangat besar yang 

menampung beragam kebudayaan dan manusia dari berbagai penjuru dunia tiba di pulau ini, 

baik melalui jembatan darat maupun menavigasi laut (dan/atau sungai), dan melangsungkan 

berbagai kegiatan di bidang sosial, kebudayaan, ekonomi, bahkan politik, yang berbaur 

menjadi satu. 

Selaras dengan Nawacita kesembilan “Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya 

saing di pasar internasional”, maka lokasi geografis cekungan Kapuas yang berada di tengah- 

tengah pulau Kalimantan (sekitar 450km dari pesisir) bukan lah halangan untuk mewujudkan 

aktivitas kemaritiman, baik untuk memenuhi dan meningkatkan aspek sosial maupun 

ekonomi dari komunitas pemukimnya. 

 
C. Nilai penting wilayah terluar 

Secara politis, kabupaten Kapuas Hulu adalah salah satu wilayah di Kalimantan yang 

berbatasan langsung dengan negara bagian Sarawak (Malaysia Timur; jarak sekitar 200-300 

km). Akan tetapi, secara kultur, kebudayaan di Kalimantan (Indonesia) dan Borneo 

(Malaysia) tidak berbeda sama sekali, karena tradisi budaya dan pelaku budayanya pada 

tataran konsep dan perilaku masih menunjukkan keberlangsungan sejak sebelum masuknya 

pengaruh religi-religi baru (Hindu, Buddha, Katholik, Kristen, Konghucu). Tinggalan 

budaya yang ditemukan pada penelitian 2019 ini menunjukkan karakteristik pemilihan bahan 

dasar dari lingkungan sekitar untuk membuat peralatan yang hanya sesuai digunakan untuk 

bertahan hidup di pedalaman hutan hujan tropis. Peralatan tersebut pun digunakan untuk 

berburu dan menangkap binatang seperlunya saja. 

Namun, yang paling penting adalah aspek lingkungan di kawasan cekungan Kapuas 

yang masih merupakan hutan hujan tropis primer dengan pohon-pohon kanopi (tingginya 

65-80 meter) yang menutupi perbukitan karst. Ekosistem karst di kawasan cekungan Kapuas 

ini tak ternilai harganya karena mengandung ekosistem endokarst yang terbaik di dunia, yang 

senantiasa dapat menyediakan sumberdaya air dan sumberdaya hayati bagi penghuninya, 

serta sebagai pengendali perubahan iklim. Oleh karena itu, frasa yang menyatakan bahwa 

„Kalimantan adalah jantung dunia‟ merupakan kebenaran. Jika „jantung‟ atau ekosistem 

karst tropis tersebut mati (hilang), maka mati pula lah dunia. Dengan demikian, kondisi 

ekosistem karst Kalimantan dapat menjadi bargaining power bagi pengembangan potensi 

lingkungan, terutama dalam mendukung program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

Pada saat ini, sekitar 150m di sebelah selatan Bukit Mahang dan bukit Tahapun 

sedang dibangun infrastruktur jalan raya (sepanjang 152km dan selebar 20m), yang 

menghubungkan desa Nanga Era dengan perbatasan Kalimantan Timur. Pembangunan jalan 

raya ini layaknya „pisau bermata dua‟. Di satu sisi, pembangunan jalan raya membawa aspek 
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positif, yaitu mendorong meningkatnya kemajuan desa-desa terpencil di bidang sosial, 

ekonomi, pendidikan dan lainnya. Prospek bargaining prower Indonesia dalam mendukung 

program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan aspek positif dari pembangunan jalan 

raya ini selaras dengan Nawacita keenam “Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”, 

dan Nawacita kedua “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat 

daerahdaerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan”. 

Namun, kemajuan di bidang-bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik pun harus 

dapat dikelola secara baik, karena pengelolaan yang tidak diorganisasi secara tertib ditambah 

mudahnya akses melewati Taman Nasional Betung Kerihun akan membawa dampak 

hancurnya ekosistem karst „jantung dunia‟. Aspek yang paling penting dengan pembangunan 

infrastruktur jalan tersebut adalah manusia. Sebelum jalan raya tersebut dibuka secara resmi, 

komunitas penghuni kawasan cekungan Kapuas harus sepenuhnya siap secara mental 

menghadapi perubahan sosial, budaya, dan ekonomi, bahkan politik, yang akan masuk secara 

deras ke lingkungan mereka. 

Dengan terjadinya pembangunan jalan raya dari desa Nanga Era ke perbatasan 

Kalimantan Timur merupakan tantangan bersama (dari tataran desa, kabupaten, provinsi 

sampai dengan negara) dalam mendukung Nawacita pertama “Menolak negara lemah 

dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, 

dan terpercaya”, sekaligus mendukung Nawacita kedelapan “Melakukan revolusi karakter 

bangsa” yang santun dan madani (beradab) sadar hukum dan taat hukum. 

 
D. Nilai penting sustainable development goals (SDGs) 

Dalam melakukan penelitian arkeologi di lapangan, pengumpulan data bidang lain 

pun tidak dapat dielakkan, karena kandungan informasinya dapat mendukung interpretasi 

arkeologi. Pada penelitian cekungan Kapuas 2019, terdapat dua informasi yang signifikan 

yang dapat mendukung SDGs yang ditetapkan oleh PBB, sekaligus „Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan 2030‟ yang selaras dengan “Nawacita”: 

1. Climate action, Indonesia secara sukarela telah menyatakan komitmennya untuk 

menurunkan emisi gas rumah kaca dalam upaya untuk mendukung mitigasi dan adaptasi 

perubahan iklim. Sementara, kita ketahui bahwa pengendali utama dari perubahan iklim 

adalah ekosistem karst. Ekosistem karst dengan endokarst yang bagus dapat senantiasa 

menyediakan air bersih dan sumberdaya hayati yang beragam yang mendukung 

berlangsungnya kehidupan manusia. Endokarst yang demikian terdapat di Kalimantan. 

Pada perbukitan karst di Taman Nasional Betung Kerihun ini pula dijaring sekitar dua 

puluh ceruk payung yang tinggalan budayanya mengindikasikan pernah adanya okupasi 

manusia sejak masa transisi Pleistosen Akhir ke Awal Holosen sampai dengan sekitar 

500 tahun yang lalu. Nilai penting SDGs di sini difokuskan pada dua hal, yaitu, a) 

mempelajari strategi bertahan hidup komunitas kontemporer desa Tanjung Lokang 

berdasarkan teknologi peralatan yang mereka gunakan, kemudian dianalogikan dengan 

tinggalan budaya hasil penelitian 2019; dan b) pelestarian ekosistem karst hutan hujan 

tropis  demi  mencegah  perubahan  iklim  yang  drastis.  Kelestarian  ekosistem   karst 
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tersebut secara langsung akan berpengaruh pada terawetkannya tinggalan/sumberdaya 

budaya yang dikandungnya; 

 
2. No hunger, salah satu tujuannya adalah memastikan sistem produksi pangan yang 

berkelanjutan. Berdasarkan etnohistori komunitas desa Tanjung Lokang, diketahui 

bahwa sampai dengan sekitar 1985 sumberdaya zat tepung yang utama bagi komunitas 

desa adalah sagu, meskipun padi telah diperkenalkan sejak masa kolonial Belanda. 

Tidak mengherankan jika komunitas kontemporer desa Tanjung Lokang memilih sagu 

sebagai makanan pokoknya. Pilihan ini didasarkan pada: a) tersedianya sekitar tujuh 

jenis pohon sagu liar yang tumbuh melimpah di hutan, dan senantiasa dapat memenuhi 

kebutuhan penghuni komunitas desa; b) pengelolaan sagu liar tidak sulit; dan c) bebas 

hama. Jika dibandingkan dengan sagu: a) tersedia lima jenis padi gunung, tetapi hanya 

dua yang dapat dikonsumsi secara nyaman; b) pengelolaan padi lebih rumit karena harus 

disesuaikan dengan musim; dan c) padi sangat menarik bagi hama, baik di ladang 

(monyet, burung, dan serangga) maupun di lumbung (monyet dan tikus). Nilai penting 

SDGs di sini difokuskan pada ketahanan pangan dengan menitikberatkan kembali pada 

sistem pengelolaan sagu yang tangguh. Tujuan ini dapat didukung oleh kolaborasi 

penelitian arkeologi, biologi-lingkungan, hutan, pertanian, geografi, dan geologi. 

 
Rekomendasi nilai penting hasil penelitian kategori kedua, untuk memenuhi 

kepentingan aspek pendidikan dan sosial-ekonomi masyarakat luas dalam upaya 

membangun manusia seutuhnya yang berkepribadian dalam berkebudayaan, terdiri atas: 

 
A. Nilai penting sejarah 

Hasil penelitian 2019 membuktikan peristiwa sejarah peradaban manusia pada masa lalu 

yang terjadi di tengah-tengah hutan hujan tropis, dan secara hipotesis berkaitan tak langsung 

dengan masyarakat kontemporer di kawasan cekungan Kapuas: 

• okupasi gua pada masa transisi pasca glasiasi terakhir dari periode Pleistosen Akhir ke 

Awal Holosen sekitar 32.000-550 tahun yang lalu; 

• terdapat penghunian panjang oleh pemburu dan peramu yang menggunakan tradisi 

teknologi alat batu dari jenis kapak perimbas, beliung sampai ke serpih; 

• okupasi manusia yang telah mengenal penggunaan tembikar, yang sama tingkatan 

budayanya dengan situs Nanga Balang yang berusia 3000 (tahun yang lalu). 

 
B. Nilai penting ilmu pengetahun 

Hasil penelitian 2019 dapat memberikan informasi yang dapat menjawab masalahmasalah 

ilmu pengetahun: 

• manusia dapat hidup di tengah-tengah pedalaman hutan hujan tropis di Kalimantan, 

yang terpencil dan jaraknya 450 km dari pesisir; 

• pemanfaatan sumber daya lingkungan untuk membuat alat bertahan hidup di hutan 

• pemanfaatan ceruk payung untuk perlindungan dari binatang buas 
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• teknologi alat batu yang bervariasi untuk memperoleh sumber daya makanan di dalam 

hutan 

• teknologi wadah tanah liat bakar 

 
C. Nilai penting kebudayaan 

Hasil penelitian 2019 dapat menunjukkan indikasi-indikasi peradaban yang dapat bertahan 

hidup pada saat terjadinya perubahan iklim yang ekstrim pada masa transisi periode 

Plestosen Akhir ke Awal Holosen di tengah-tengah hutan hujan tropis yang lebat. Hal 

tersebut dapat mendorong penciptaan budaya yang menjadi identitas komunitas (secara 

khusus) dan menjadi kepribadian bangsa Indonesia (secara umum): 

• Kearifan lokal dalam memanfaatkan sumberdaya alam sekitar untuk mempertahankan 

hidup di hutan primer hujan tropis yang lebat, seperti pemanfaatan gua untuk hunian, 

pemanfaatan batuan untuk senjata; 

• Tradisi aktivitas berburu dan meramu ini tampaknya selaras dengan tata cara 

pengelolaan hutan yang dipakai oleh komunitas Tanjung Lokang, di mana pemanfaatan 

sumberdaya hutan hanya seperlu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar, antara lain 

pangan dan papan. Tradisi tersebut dapat menjadi referensi para pengampu kepentingan 

(stakeholders), bahkan pembuat pengampu kebijakan (policy makers) untuk 

memetiknya sebagai salah satu karakteristik kearifan lokal di wilayah Kapuas Hulu 

 
D. Nilai penting publik 

Hasil penelitian 2019 mengandung informasi yang dapat menjadi bahan pendidikan baggi 

masyarakat tentang masa lampau yang menjadi akar dari keberadaan manusia sekarang, serta 

memiliki potensi sebagai fasilitas rekreasi yang dapat meningkatkan pendapatan 

masayarakat dalam program „pariwisata berbasis budaya‟: 

• bahan pendidikan tentang strategi adaptasi manusia di lingkungan hutan hujan tropis 

• bahan Pendidikan tentang strategi mengelola dan mengkonservasi lingkungan hutan 

• potensi pelestarian untuk kolaborasi penelitian multi-disiplin antara arkeologi, geologi, 

geografi, biologi lingkungan, kimia, antropologi, palaeontologi (antropologi ragawi), 

kehutanan, hukum, dan ekonomi 

• Potensi dikembangkannya wisata edukatif (humanis) berbasis pelestarian tinggalan 

budaya (arkeologi) dan ekosistem karst (kehutanan) 


