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Rangkuman Hasi Penelitian 

Tinggalan arkeologi (TA) merupakan bukti perjalanan hidup para pendahulu yang 

memiliki nilai sejarah bagi masyarakat/bangsa, dalam konteks penelitian ini, masyarakat 

Tanjugredeb, Berau. Bukti sejarah tersebut merupakan data otentik yang dapat menjadi 

sumber bahan dalam menemukan identitas masyarakat. Sebagai sumber yang penting, 

maka TA harus dilestarikan. 

Pelestarian yang efektif dilakukan dengan cara mengatasi penyebab yang 

menjadikan TA tidak lestari. Penyebab itu dapat diketahui dengan tepat setelah dilakukan 

pendokumentasian dan pendeskripsian kondisi eksisting TA di lapangan. Kegiatan 

pendokumentasian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat 3D laser scan. 

Maksud penggunaan alat ini agar diperoleh kondisi eksisting objek beserta ukuran yang 

tepat sekaligus langsung diperoleh gambar dengan kondisi real.  

Sementara itu, pendeskripsian kondisi eksisting TA dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara pengamatan dan pencatatan oleh peneliti. Kondisi eksisting yang 

dideskripsikan peneliti adalah hal yang tidak mungkin dihasilkan dari penggunaan alat, 

misalnya bagian-bagian mana yang telah pernah diganti, penggantiannya dengan 

menggunakan bahan yang sama atau beda. Selain itu, dideskripsikan juga kondisi serta 

penyebab kerusakan yang terjadi baik akibat dari faktor alam maupun manusia yang 

berdampak pada TA yang diamati. Sebaliknya, juga dideskripsikan hal-hal yang menjadi 

faktor pendukung terlestarikannya TA di lokasi penelitian. Tidak hanya sampai di situ, 

pendeskripsian kondisi eksisting TA oleh peneliti juga dilengkapi dari hasil wawancara 

mengenai riwayat pelestarian dan pemugaran yang pernah dilakukan.  

Pengetahuan tentang kondisi eksisting TA dan hal-hal yang mempengaruhi dapat 

dijadikan bekal dalam mengidentifikasi penyebab rusak atau tidak lestarinya objek atau 

sebaliknya, faktor pendukung lestarinya TA. Dengan identifikasi yang tepat, terutama 

mengenai penyebab tidak lestarinya TA, maka dapat diketahui akar permasalahan yang 

menyebabkannya. Selanjutnya, starting pelestarian objek secara fisik dapat dimulai 

berdasarkan rekomendari dari hasil pengamatan, pendokumentasian dan pendeskripsian di 

atas.  

Namun, pelestarian tidak hanya dari aspek fisik saja. Jauh lebih penting dan akan 

berkesinambungan jika dalam melaksanakan program pelestarian, yang digarap untuk 
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digerakkan adalah aspek manusianya. Untuk dapat dibuatkan program pelestarian dengan 

melibatkan orang-orang di sekitarnya (masyarakat), juga dimulai dengan pengamatan, 

wawancara, Focus Group Discussion (FGD), dan identifikasi cara pandang yang 

berdampak pada perilaku yang dapat menyebabkan kerusakan atau tidak lestarinya TA.   

Setelah diketahui penyebabnya, maka berikutnya adalah sosialisasi dengan tema 

antitheses atas cara pandang yang dapat merusak TA. Sosialisasi itu dimaksudkan untuk 

men-desosialisasi cara pandang yang berdampak merusak TA untuk dire-sosialiasi dengan 

menyampaikan pengetahuan yang berbeda,  dengan harapan akan mengubah cara pandang 

lama. Sosialisasi cara pandang baru itu berkaitan dengan pelestarian yang berwawasan 

pemanfaatan. 

Oleh karena programnya adalah pelestarian yang berwawasan pemanfaatan, maka kegiatan 

itu ditujukan kepada masyarakat sekitar situs (lokasi TA berada) agar mereka turut ambil 

bagian dalam kegiatan pelestarian. Program pelestarian ini lebih menitikberatkan pada 

konsekuensi-konsekuensi logis yang menuntut untuk dilakukan akibat dari kemanfaatan 

yang didapatkan oleh masyarakat. Konsekuensi-konsekuensi itu ada yang tampak secara 

fisik, tetapi ada juga yang tidak kasat mata, karena ada di tataran rasa atau emosi 

masyarakat. Kemafaatan yang tampak nyata secara fisik seperti yang dirasakan pada 

masyarakat Telukbayur, utamanya yang ada di sekitar situs bekas gedung bioskop, yang 

sekarang ini dapat memanfaatkan gedung itu untuk pertemuan warga, pesta pengantinan, 

dan olah raga bulutangkis.  

Sementara itu, kemafaatan yang tidak kasat mata, berdasarkan hasil penelitian, 

masih harus diupayakan.  Upaya itu bisa dilakukan dimulai dari, seperti yang disebutkan di 

depan, yaitu sosialisasi, kemudian dilanjutkan internalisasi dan habitualisasi. Habitualisasi 

sebagai puncak dari rangkaian sosialiasai untuk mengubah cara pandang masyarakat itu 

dimaksudkan untuk mengkaitkan dan menciptakan keterikatan antara sejarah Berau dengan 

masyarakatnya. Dari semua itu diharapkan akan mucul ikon, sejarah Berau adalah sejarah 

mereka sendiri.  

Selanjutnya, keberadaan masyarakat di kawasan perkotaan Tanjungredeb adalah 

atas peran dan jasa para pendahulu yang telah memperjuangkan eksistensi kota itu melalui 

sejarahnya yang panjang. Dengan demikian, keberadaan masyarakat Tanjungredeb 

sekarang ini sedang melanjutkan sejarah para pendahulunya. Sebagai pemegang tongkat 



3 
 

estafet yang bertugas melanjutkan perjalanan sejarah Tanjungredeb, sekaligus menjadi 

pelestarinya, maka masyarakat memiliki keterikatan dengan masa lalu dengan segenap 

tinggalan material budaya yang menjadi bukti penghubung mereka. Keterikatan ini akan 

memunculkan ikatan emosi yang intens antara masyarakat dengan penghubung masa 

lalunya, yaitu TA. Ikatan emosional yang kuat itu akan memunculkan konsekuensi, yaitu 

merekalah pemilik sekaligus pelestari TA di wilayah tempat tinggalnya. 

Sebagai pemilik TA, maka nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah milik 

mereka sendiri. Dengan demikian, nilai-nilai luhur yang terkandung di balik TA itu adalah 

identitas pemiliknya. Dengan demikian melestarikan TA dengan melibatkan pemilik yang 

merasakan TA itu sebagai sumber identitas akan jatidirinya, maka pelestarian yang 

melibatkan mereka adalah suatu konsekuensi logis dari keniscayaan keterikatan atara 

keduanya.  

 

 

Rekomendasi Nilai Penting Hasil Penelitian 

Tiga kompleks dan kawasan situs di lokasi penelitian ini merupakan bukti 

perjalanan sejarah Kabupaten Berau dan dinamikanya yang pernah terjadi di wilayah 

tersebut. Oleh karena itu situs-situs tersebut dapat menjadi contoh kongkrit yang penting 

untuk pembelajaran kehidupan berbangsa dan juga dalam menjalankan kekuasaan.   

Tiga kompleks dan kawasan situs itu ibaratkan cermin besar bagi masyarakat 

Tanjungredeb dan bahkan Indonesia. Melalui cermin itu kita bisa melihat perjalanan hidup 

masyarakat Tanjungredeb dab kekuasaan yang menaunginya. Sebagai insan yang diberi 

tongkat estafet untuk melanjutkan kehidupan di Tanjungredeb khususnya, dan mungkin 

juga relevan untuk masyarakat dan bangsa Indonesia pada umumnya, maka selayaknya 

agar cermin itu tidak hanya sarana untuk melihat, tetapi juga perlu dipelajari, diresapi dan 

lebih jauh perlu diinternalisasu nilai-nilainya yang masih relevan untuk diterapkan dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 

Oleh karena demikian tingginya nilai-nilai yang terkandung dalam tiga komplesk 

situs dan kawasan itu, maka objek itu sudah selayaknya untuk ditetapkan sebagi cagar 

budaya, terutama kepada situs-situs yang sejauh ini belum ditetapkan sebagai cagar 
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budaya. Dalam hal ini kepentingannya agar objek itu dicagarbudayakan adalah untuk dapat 

melindungi situs dengan berdasarkan undang-undang. 

Tiga kompleks dan kawasan itu di dalamnya meliputi situs-situs di Gunungtabur, 

Sambaliung, dan Telukbayur. Situs-situs di Gunungtabur antara lain adalah Keraton Putri 

atau Gedung Swapraja, Masjid Keraton Gunungtabur (masjid Imanuddin), Makam Raja-

raja Gunungtabur (ketiganya sudah pernah ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan 

undang-undang lama), tiang-tiang  bekas bangunan kuno di belakang museum Batiwakkal, 

dan koleksi museum terpilih, misalnya meriam yang sekarang ini ditaruh halaman museum. 

Di kawasan situs Keraton Sambaliung, objek yang perlu dicagarbudayakana antara lain 

Keraton  Sambaliung dan makam raja-raja (pernah ditetapkan sebagai cagar budaya 

berdasarkan undang-undang lama). Sementara itu, situs-situs di Telukbayur yang perlu 

dicagarbudayakan adalah Ballroom, pelabuhan Silo (keduanya pernah ditetapkan sebagai 

cagar budaya berdasarkan undang-undang lama), bekas kantor masa penjajahan Belanda 

yang sekarang sebagian dipinjam untuk ruang kelas SDN 03 Telukbayur, Gedung Bioskop, 

dan salah satu gedung lama di SDN 01 Telukbayur. Objek-objek yang disebutkan di atas, 

diprioritaskan untuk dicagarbudayakan karena secara fisik bentuknya masih terlihat dan 

relatif utuh.    

Selanjutnya, objek-objek itu dan denah objek atau keletakknya, serta lokasinya 

dalam peta dapat ditunjukkan dalam bentuk foto-foto dan gambar di bawah ini. 

 
Foto 1. Masjid Imanuddin di Gunungtabur 
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Foto 2. Gedung Swapraja/Keraton Putri di Gunungtabur 

 

 
Foto 3. Makam Sultan Amiruddin dan Sultan Hasanuddin di gunungtabur 

 

 
Foto 4. Sisa tiang-tiang bahan kayu gelondongan di halaman belakang kompleks Keraton 

Gunungtabur 
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Gambar 1. Kompleks situs di Gunungtabur 

 

 
Gambar 2.  Peta sebaran cagar budaya/situs di Gunungtabur 

 

 
Foto 5. Ballroom di Telukbayur 
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Gambar 3. Denah Ballroom, tampak atas 

 

 
Foto 6. Bekas Kantor masa penjajahan Belanda di Telukbayur 

 

 
Gambar 4.  Denah bekas Kantor masa penjajahan Belanda di Telukbayur 
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Foto 7. Bekas Gedung bioskop masa Belanda di Telukbayur 

 

 
Gambar 5. Bekas Gedung bioskop masa Belanda, tampak atas 

 

 
Gambar 6. Sekolahan Belanda, kini Gedung SDN 1 Telukbayur 
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Gambar 7. Denah sekolahan Belanda, kini Gedung SDN 1 Telukbayur, tampak atas 

 

 
Gambar 8. Peta sebaran cagar budaya/situs di Sambaliung 

 

 
Foto 8. Keraton Sambaliung di Sambaliung 
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Gambar 9. Denah Kesultanan Sambaliung, tambak atas 

 

 
Gambar 10. Peta sebaran cagar budaya/situs di Telukbayur 
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