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RANGKUMAN PENELITIAN 

PEMUKIMAN KUTA BATAGUH DI KAPUAS, KALIMANTAN TENGAH 

(Tahap 3) 

 

1. SEJARAH PENEMUAN SITUS 
 

Situs Kuta Bataguh terletak di Desa Pulau Kupang, Kecamatan Bataguh, Kabupaten 

Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Dikenal oleh masyarakat sebagai tempat 

tinggal Nyai Undang dan pengikutnya. Secara Astronomis berada pada 03°06’0” 

LS dan 114°22’4” BT. Luas situs adalah 783.584.12 m², dan keliling 3.230,62 

meter. Lahan situs sebagian merupakan tanah adat, sebagian yang lain milik 

masyarakat. Keberadaan situs Bataguh diketahui berdasarkan informasi dari 

masyarakat. Pada tahun 2009, Balai Arkeologi Kalimantan Selatan kemudian 

melakukan kegiatan survei di hilir Sungai Kapuas, salah satu situs yang diobservasi 

adalah Bataguh. 

Jauh sebelum dilakukan penelitian secara intensif, situs ini sudah mengalami 

penjarahan secara besar-besaran pada tahun 1980-an. Pendulangan yang diakukan 

oleh masyarakat telah merusak situs, dan enyisakan banyak lubang gali hingga 

sekarang. Lokasi yang banyak digali adalah di sekitar aliran Sungai Karinyau yang 

mengalir membelah kuta di bagian tengah. Penelitian di Bataguh sudah dilakukan 

selama dua kali, yaitu pada tahun 2017 dan 2018. Sudah diketahui bentuk kuta, 

yaitu bulat telur yang dikelilingi oleh jajaran tiang ulin, dan dibelah oleh aliran 

Sungai Karinyau. Sekarang tiang ulin tersebut sebagian besar sudah hilang, 

sebagian kecil masih tertancap di dalam tanah (bagian pondasinya). Ekskavasi 

sudah dilakukan di 7 lokasi yang berbeda untuk mengetahui sisa aktivitas 

maayarakat penguni kuta. Untuk sementara diketahui adanya beberapa bangunan 

penjaga di sekeliling benteng, dan lokasi perumahan yang tersebar di dalam 

benteng, di kedua sisi Sungai Karinyau. Banguan penjaga untuk seentara diketahui 

berjumlah sekitar 10 bangunan, yang masing-masing bangunan memiliki 12 tiang. 

Jumlah bangunan rumah belum bisa diketahui secara pasti jumlahnya, tetapi 

konsentrasi terpadat berada tepat di bagian tengah, di tepi Sungai Karinyau dan 

anak sungainya. Bahan penyusun tiang rumah sebagain besar adalah kayu ulin, jenis 

kayu  lainnya  yaitu  selumbar  dan  halayung  (nibung).  Uuran  bangunan  rumah 
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tampaknya bervariasi. Berdasarkan hasil temuan artefak dari kegiatan survei, 

ekskavasi, dan koleksi penduduk memberi petunjuk bahwa kehidupan masyarakat 

di Bataguh sudah sangat kompleks. 

Secara absolut pertanggalan situs Bataguh adalah sebagai berikut (hasil analisis 

karbon tahun 2017 dan 2018) 

 

 
No 

Name of sample Percent  

Modern Carbon 

(PMC) 

Age 

(years BP*) 

Calibrated 

Result 

(calAD) 

1 Handil Alai/Tiang Rumah Dekat  TP3 84,80±0,41 1324 ±50 611 -- 777 

2 Handil Kota/TiangTP2 90,14±0,45 834 ±40 1151 -- 1272 

3 Danau Depan Pesanggrahan Tujuh/Tiang 92,95±0,42 588 ±25 1302 -- 1367 

4 PagarTiangUlin Panjang (Survei K. C) 94,46±0,34 458 ±20 1423 -- 1452 

5 Handil  Kota/TP3/KayuSunduk 93,43±0,46 546 ±25 1390 -- 1431 

6 Tiang Pagar di RT 10 (Survei K. A) 96,30±0,48 303 ±15 1521 – 1591 

7 Bataguh-1, Sektor Pesanggrahan 80.52 ± 0.30 1740 ± 30 320 - 411 

8 Bataguh-2, TP V 81.13 ± 0.30 1680 ± 30 356 – 524 

9 Bataguh-3-nibung, TP V 82.97 ± 0.31 1500 ± 30 567 – 649 

 

 

Untuk sementara dapat dikatakan bahwa umur tertua situs diwakili oleh umur tiang 

ulin bagian rumah, yaitu dari abad ke-5 sampai dengan 7 Masehi, sedangkan bagian 

dari pagar menunjukkan usia antara abad ke-12 sampai dengan 17 Masehi. 

 
2. TAHAPAN PENELITIAN 

 

Penelitian di situs Bataguh pada tahun ke tiga ini, yang dilakukan selama 16 hari di 

lapangan, mempunyai tujuan untuk mengetahui karakteristik situs dan masyarakat 

pendukung kuta. Dari penelitian sebelumnya sudah dapat digambarkan pola 

pemanfaatan ruang di dalam benteng (kuta), dan pada penelitian ini dilakukan 

kegiatan survei dan ekskavasi untuk dapat menjelaskan karakteristik situs, 

sedangkan untuk menjawab masyarakat pendukung data dikumpulkan melalui FGD 

dan wawancara yang kemudian didukung juga oleh data arkeologis yang ditemukan 

selama ini (melalui survei dan ekskavasi). 

 
Kegiatan Survei dan ekskavasi dilakukan di luar pagar benteng baik di arah muara 

maupun hulu Sungai Karinyau (yang mengalir membelah situs). Di muara Sungai 

Karinyau  terdapat  tiga  aliran  sungai  lama  yang  kemudian  diteruskan menjadi 
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handil, yaitu Sungai Pantai (Handil Alai), Sungai Bataguh (Handil Bataguh), dan 

Sungai Kupang (Handil Kupang). Ketiga sungai tersebut alirannya berakhir di 

Sungai Karinyau. Survei permukaan dan survei udara (dengan drone) sudah 

dilakukan, dan mendapatkan beberapa titik temuan bekas hunian lama di ketiga 

aliran sungai tersebut. Aliran sungai kuno di wilayah muara ini sudah sulit untuk 

dikenali karena banyaknya aktivitas oleh masyarakat sekarang. Dari beberapa titik 

hunian kuno tersebut ada 2 lokasi yang diekskavasi, dengan berbagai pertimbangan. 

Selanjutnya, kotak ekskavasi juga dibuka untuk pembuktian adanya kanal yang 

mengilingi pagar kuta, yaitu di bagian Handil Kota. 

 
Kegiatan survei bagian hulu Sungai Karinyau dimulai dari Handi Alai Darat yang 

berlanjut hingga ke Handil Gardu yang berada di wilayah Kecamatan Kapuas Timur 

dan Handil Batara yang bermuara di Sungai Kapuas Murung dan masuk wilayah 

Desa Jangkit. Survei untuk mendapatkan sebaran hunian sejaman dengan Kuta 

Bataguh. Oleh karena kondisi lahan yang disurvei merupakan bekas aliran sungai 

yang dipenuhi dengan rumput, yaitu purun kudung sehingga menyulitkan proses 

pencarian sisa tongkat rumah dan artefak yang ada di permukaan tanah, maka 

strategi yang dilakukan adalah mencari sisa hunian tersebut di bagian perpotongan 

handil dengan Sungai Karinyau. Strategi tersebut dirasakan sangat membantu 

karena dari aktivitas pembuatan handil dulu telah menyebabkan beberapa tongkat 

rumah terlihat bahkan sampai terangkat ke permukaan tanah. Selain itu, masyarakat 

juga ada yang membuat kolam di areal sungai kuno tersebut, sehingga tim bias 

melihat sisa tongkat rumah kuno. Kegiatan Ekskavasi di bagian hulu dilakukan di 

satu lokasi, yaitu Handil Ali Darat, di dua titik yang berbeda, untuk mencari sisa 

aktivitas hunian di tempat tersebut. 

 
Kegiatan FGD untuk mencari data pendukung kuta Bataguh dilakukan dengan 

mantir adat di Desa Pulau Kupang dan dengan masyarakat yang membantu proses 

penelitian (tenlok) yang sekaligus juga pelaku pendulangan untuk mencari barang 

berharga (looter). Wawancara di lakukan dengan pemilik lahan yang mengandung 

temuan, untuk mendapatkan informasi benda apa saja yang pernah ditemukan dan 

diambil dari lahan mereka. 
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3. KESIMPULAN HASIL RINGKAS PENELITIAN 

 
 

Dari hasil penelitian di Kuta Bataguh diketahui bahwa situs ini mengokupasi Sungai 

Karinyau, anak Sungai Kapuas Murung. Situs Bataguh berada di morfologi yang 

lebih tinggi dibanding daerah sekitarnya. Situs Bataguh dari Sungai Kapuas 

Murung secara alami terlindung oleh tinggian yang mengelilingi sebagian situs, 

terutama di bagaian baratnya. 

Pusat hunian yang berada di dua sisi tepian sungai tersebut di batasi oleh kanal 

keliling dan pagar keliling dari jajaran kayu ulin yang rapat dan berbentuk elips. 

Keberadaan kanal dan pagar tidak menutup aliran Sungai di dalamnya, ke arah hilir 

Sungai Karinyau yang bermuara di Sungai Kapuas Murung bercabang tiga, yaitu 

Sungai Kupang, Sungai Garung, dan Sungai Alai (Sungai Pantai). Di bagian hulu 

Sungai Karinyau juga bercabang tiga, ke kiri bermuaran di Sungai Kapuas Murung 

(Desa Jangkit), di tengah bermuara di Sungi Barito, dan di kanan bermuara di Anjir 

Serapat (lihat peta). Di dalam pagar kuta, Sungai Karinyau juga mempunyai anak 

sungai. 

Kanal yang mengelilingi kuta adalah kanal buatan dengan lebar 5 meter. 

Keberadaan kanal ini sudah tertutup, hanya di beberapa tempat masih terlihat 

karena perbedaan ketinggian muka tanah dan vegetasi yang ada di atasnya. Pada 

sebagain kanal tersebut tanaman keras tidak bisa tumbuh, hanya rumput yang 

tumbuh subur. Kanal keliling tersebut berfungsi sebagai batas dan pertahanan bagi 

penghuni kuta. Setelah kanal keliling, terdapat pagar keliling yang disusun dari 

balok ulin rapat sepanjang 3 km. Tidak semua bagian tiang pagar bisa ditemukan 

kembali. Banyak tiang pagar yang sudah dicabut oleh masyarakat untuk dijadikan 

tiang rumah. Sebagian tiang lainnya tercabut akibat adanya kegiatan penambahan 

jalur handil yang melewati kawasan pusat (bagian tengah kuta). 

Bagian pusat kuta tersebut oleh masyarakat sekarang dianggap sebagai tempat yang 

sakral, dan didirinkan dua rumah panggung kecil yang digunakan untuk menyimpan 

berbagai macam benda temuan di sekitarnya, seperti batu dengan aneka bentuk, dan 

tempat sesaji. Selain itu, masyarakat juga memasang tiang sebagai tanda    adanya 
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hajat di tempat tersebut. Dulu ada tujuh tiang bendera yang ada di tempat tersebut, 

sehingga dikenal sebagai pesanggrahan 7. 

Areal di dalam pagar keliling ditemukan sisa tonggak kayu, dan lubang bekas tiang 

kayu. Kebanyakan tonggak berupa kayu ulin, meskipun ada juga jenis kayu lainnya, 

seperti selumbar, halayung, dan tumih. Sebaran tonggak ulin banyak terdapat di tepi 

Sungai Karinyau, sedangkan jenis kayu lainnya berada di tepi anak Sungai 

Karinyau yang mengalir di dalam pagar keliling tersebut. Kebaradaan tonggak dan 

sisa lubang tiang berada di bagian tanah yang lebih tinggi dari sekitarnya, yang oleh 

masyarakat dikenal sebagai pematang. 

Di dalam pagar kuta ada dua kelompok bangunan yang mempunyai fungsi yang 

berbeda, yaitu bangunan untuk pengawasan (rumah penjaga) dan bangunan untuk 

tempat tinggal. Bangunan pengawas berada tidak jauh dari pagar benteng yang 

terbuat dari susunan tonggak ulin. Berdasarkan hasil survei terdapat tujuh kelompok 

tonggak yang berada di dekat pagar benteng sebelah utara, sedangkan di sebelah 

selatan sungai ada tiga kelompok tonggak, yang masih tersisa. Tidak semua 

kelompok tonggak tersebut masih meninggalkan jumlah tiang yang banyak. Bahkan 

ada satu kelompok yang tiangnya sudah tercabut semua, hanya ada satu potong sisa 

tiang dalam posisi rebah di permukaan tanah. Meskipun demikian, dari informasi 

pemilik lahan dapat diketahui bahwa sebelum dicabut dan dimanfaatkan untuk 

membuat rumah, tiang ulin berbentuk bulat tersebut disusun berderet tiga baris, 

dengan jarak masing-masing baris 1.5 meter. Hanya ada dua kelompok tiang yang 

relatif lebih lengkap, di sebelah utara sungai dengan jumlah tiangnya ada sepuluh 

tiang dari kayu ulin, dan di sebelah selatan sungai dengan duabelas tiang ada di dua 

tempat. Berdasarkan hasil ekskavasi di bagian kelompok bangunan pengawas 

sebenarnya memiliki duabelas tiang ulin (dua sudah dicabut) ditambah tiga kayu 

nibung yang disusun sejajar dengan tiang ulin. 

 
Kelompok bangunan rumah (Kawasan dalam pagar keliling) di sisi utara sungai 

masih lebih banyak meninggalkan tonggak rumah, dibandingkan dengan kelompok 

bangunan di sebelah selatan. Jumlah kelompok rumah yang ada di utara Sungai 

Karinyau dengan menggunakan konstruksi rumah panggung tersebut berjumlah 

delapan belas (18). Bangunan yang disusun dari tiang kayu ulin lebih banyak 
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ditemukan tepi Sungai Karinyau, sedangkan bangunan yang berada di tepi anak 

Sungai Karinyau menggunakan kayu dari beberapa jenis yang berbeda. 

 
Selanjutnya, bangunan rumah di situs menggunakan dua jenis konstruksi rumah 

panggung yang digunakan di Kuta Bataguh, yaitu konstruksi dengan kacapuri 

(kalang sunduk) dan dengan pondasi dari papan kayu ulin. Kedua jenis konstruksi 

tersebut sangat berbeda dan sampai dengan sekarang masyarakat masih 

menggunakan konstruksi jenis kacapuri untuk membangun rumah bertiang, 

sedangkan pondasi papan sudah tidak digunakan lagi. Untuk sementara, bangunan 

yang menggunakan pondasi papan ulin berada di bagian tengah, antara aliran 

Sungai Karinyau dengan bangunan pengawas, berada di dua tempat yang 

berdekatan. Satu lokasi memiliki empat deret, dan satu tempat lagi dua deret. 

Keberadaan pondasi ini sudah lama diketahui oleh masyarakat, dan sebagai besar 

papan sudah diangkat dan dimanfaatkan sebagai bahan pembuat rumah. 

 
Dapat diperkirakan bahwa pusat hunian berada di bagian tengah, tepatnya di tepi 

Sungai Karinyau, dan rumah lainnya tersebar di tepian anak sungai. Rumah berada 

di bagian bukit kecil (dome) yang terbentuk di daerah pasang surut tersebut. Bagian 

mana yang menjadi tempat tinggal pemimpin Kuta Bataguh masih belum dapat 

diketahui, karena ukuran tiang pada beberapa kelompok bangunan mempunyai 

ukuran yang relatif sama, memiliki diameter kayu antara 10 s.d. 20 cm. 

 
Selanjutnya, perumahan juga ditemukan di bagian luar kanal keliling, masih di 

sepanjang aliran Sungai Karinyau baik ke arah hilir maupun ke arah hulu, melalui 

sisa tonggak dan sisa artefak yang menunjukkan adanya aktivitas yang ditinggalkan 

oleh masyarakat di tempat tersebut. Sebaran fitur dan artefak di hilir Sungai 

karinyau ditemukan di tiga aliran sungai yang merupakan anak Sungai Karinyau, 

yaitu Sungai Pantai yang juga disebut Sungai Alai, Sungai Bataguh, dan Sungai 

Kupang. Tampaknya aliran ketiga sungai tersebut tidak panjang dan sudah terputus 

alirannya dengan Sungai Karinyau, kemudian masyarakat (sekitar 1927) 

menghidupkan kembali aliran sungai tersebut dengan menggalinya menjadi handil, 
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yang lurus sebagai sarana transportasi dan pengairan sawah. Masyarakat kemudian 

menempati membangun rumah di sepanjang handil tersebut. 

 
Ke-tiga sungai yang sekarang sudah berubah menjadi handil sebagian tepiannya 

sulit untuk diketahui karena tertutup oleh tumbuhan yang lebat (sebagaian lahan 

tidak terawatt). Aliran sungai kuno di bagian hulu yang berada di sawah lebih 

mudah dikenali. Alih fungsi lahan di bagian hilir yang bermuara di Sungai Kapuas 

Murung lebih intensif. Pemanfaatan sebagai tempat tinggal oleh masyarakat di arah 

hilir juga membuat arah aliran Sungai Karinyau dan anak sungainya berubah. 

Penyusuran sisa hunian kuno di luar pagar keliling kea rah hilir telah menemukan 

lima titik hunian yang dulunya berada di tepian anak Sungai Karinyau (sekarang 

sudah tidak kelihatan lagi). Hal yang berbeda Nampak di aliran Sungai Karinyau 

yang berada di bagian hulu. Aliran sungai kuno tersebut masih terlihat jelas berada 

di antara sawah padi dan terpotong oleh banyak handil baik yang bermuara di 

Sungai Kapuas Murung maupun di Anjir Serapat. Sisa tonggak masih banyak 

ditemukan di bagian Sungai Karinyau (arah hulu) tidak jauh dari bagian pagar 

keliling. Vegetasi purun kudung menjadi salah satu petunjuk bahwa ditempat itulah 

bekas aliran sungai kuno berada. 

 
Dari perpotongan beberapa handil dengan aliran sungai kuno tersebut ditemukan 

tonggak dan tiang rumah yang sudah terangkat. Keberadaan perumahan masyarakat 

pendukung kuta tersebut ditemukan sejak di Handil Alai Darat hingga Handil 

Perwira. Tonggak terbanyak yang masih dapat dijumpai berada di Handil Baru. 

Pada pertemuan dengan Handil Perwira yang juga berada di dekat jalan beraspal 

menuju Kecamatan Tamban, sungai kuno tersebut pecah menjadi tiga cabang, yaitu 

ke arah Anjir Serapat, Sungai Barito, dan kembali ke Kapuas Murung. Jarak terjauh 

dari sebaran tonggak rumah ada di Handil Gardu (untuk aliran yang bermuara di 

Sungai Barito), yang mengarah ke Anjir Serapat berhenti di Handil Perwira (di titik 

yang lain), sedangkan yang bermuara di Sungai Kapuas temuan terakhir berada di 

Handil Batara (Desa Jangkit). Titik terjauh sisa hunian kuno tersebut berada di 

kilometer 12 (Handil Gardu). 
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Hasil pertanggalan absolut, perumahan (sampel tiang rumah) di luar kanal keliling 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel hasil analisis pertanggalan absolut 14C Kuta Bataguh tahun 2019 

 
No Nama sampel Persen karbon 

modern (PMC) 
Umur (years 

BP*) 
Hasil kalibrasi 

1 TP 1, Handil Alai Darat 82.86 ± 0.31 1510 ± 30 544 -- 645 cal AD 

2 Handil Perwira 85.91 ± 0.32 1220 ± 30 770 – 905 cal AD 

3 Handil Gardu 79.53 ± 0.30 1840 ± 30 125 – 256 cal AD 

4 Handil Batara 100.00 ± 0.37 0 ± 30 1882 –1926 cal AD 

5 Handil Bataguh 71.10 ± 0.27 2740 ± 30 914 – 802 cal BC 

6 Handil Alai (Sungai Pantai) 96.82 ± 0.36 260 ± 30 1730 – 1803 cal AD 

(Lab BETA Inc., Miami, Florida, US) 

 

Masyarakat yang menempati daerah di luar pagar kuta menggunakan wadah 

keramik dalam kehidupannya. Keberadaan sisa tonggak dan tiang rumah yang telah 

tercabut tersebut memberi kejelasan bahwa ada penguasa besar dengan masyarakat 

yang mendukung kekuasaan tersebut menempati sepanjang aliran Sungai Karinyau. 

Perbedaan jenis kayu yang digunakan pada masing-masing bangunan, yang berada 

di dalam pagar keliling meskipun lebih banyak menggunakan jenis kayu ulin tetapi 

juga menggunakan jenis kayu lain yang tumbuh di lahan basah, seperti halayung 

(nibung) dan tumih, menunjukkan perbedaan fungsi dan pemiliknya. Demikian juga 

dengan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Karinyau (di luar 

pagar), lebih banyak memakai kayu yang mempunyai kualitas di bawah kayu ulin, 

seperti selumbar, dan juga halayung dan tumih. Baik kayu selumbar maupun kayu 

ulin adalah jenis kayu yang tumbuh di tanah kering yang berada di dataran tinggi, 

jenis kayu tersebut didatangkan ke situs dari tempat lain (di wilayah Kapuas bagian 

hulu). 

 
Data arkeologi memang tidak banyak membantu untuk menentukan siapa 

pendukung kuta, tetapi berdasarkan lokasi situs, sumber tertulis, fungsi situs bagi 

masyarakat, dan keberadaan masyarakat sekarang, dapat diketahui bahwa penguasa 

dan pendukung Kuta Bataguh adalah masyarakat Dayak Ngaju. Penguasa 

menempati areal yang dikelilingi oleh kanal, sedangkan rakyatnya tinggal di luar 

pagar, di sepanjang aliran Sungai Karinyau. Kelompok masyarakat Ngaju di  situs 
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Bataguh dimulai dengan membangun perumahan pada abad ke-5 Masehi hingga 

berakhir pada abad ke-19 Masehi. 

 
Keberadaan kuta sebagai pusat kekusaan dan sebaran permukiman pendukung kuta 

untuk sementara memberi gambaran bahwa kekuasaan di situs ini sudah berada 

pada kategori early state. Untuk membuktikan benar tidaknya asumsi ini masih 

memerlukan penelitian lanjutan. 
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REKOMENDASI KEBIJAKAN NILAI PENTING 

KAWASAN KUTA BATAGUH 

 
 

Nilai penting penelitian: Kemaritiman 

 

1. Nilai penting akademis: 

 
Situs ini menjadi model bentuk pusat kekuasaan di daerah pasang surut (rawa 

gambut) yang berada pada sebuah aliran sungai berbentuk oval (kelilingnya 3 km) 

dan melengkapinya dengan bangunan kanal keliling (lebar 5 meter) dan pagar (log 

ulin) keliling. Penguasa membangun tempat tinggalnya di sepanjang aliran sungai 

(yang membelah Kuta Bataguh) di bagian dalam kanal keliling, sedangkan 

masyarakat menempati tepian aliran sungai di luar kanal keliling, baik di arah hulu 

(yang bercabang tiga, ke arah Anjir Serapat, Kapuas Murung, dan Sungai Barito) 

maupun ke arah hilir menuju Sungai Kapuas Murung. 

Keberadaan sungai lama, yaitu Sungai Karinyau membagi areal dalam pagar 

menjadi dua, dan di dua sisi sungai tersebut difungsikan sebagai tempat tinggal, 

terutama bagian tanah yang tinggi dengan ditemukan jajaran tonggak ulin yang 

membentuk beberapa bangunan. Kelompok hunian yang juga menggunakan 

konstruksi rumah panggung tersebut berjumlah delapanbelas (18). Bangunan yang 

disusun dari tiang kayu ulin lebih banyak ditemukan tepi Sungai Karinyau, 

sedangkan bangunan yang berada di tepi anak Sungai Karinyau menggunakan kayu 

dari beberapa jenis yang berbeda. Ukuran tiang ulin yang besar juga lebih banyak 

ditemukan di tepi sungai Karinyau. Selain itu, ada tiga kelompok kayu yang berada 

di tepi sungai (sebagian di atas sungai bagian pinggir). Pada setiap kelompok 

bangunan memiliki akses ke arah sungai berupa titian yang juga berfungsi sebagai 

dermaga (ada empat kelompok tiang). Sisa tiang bangunan di tepian Sungai 

Karinyau sebelah selatan tidak banyak yang tersisa, hanya banyak bekas lubang 

tiang yang masih dapat dilihat. Bekas lubang tepat berada di seberang kelompok 

bangunan yang ada di sebelah utaranya, tetapi jarak antarbekas lubang tiang 

tersebut berjauhan sehingga belum dapat diketahui lebih detil tentang jumlah 

bangunannya. 
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Selain itu, hasil penelitian menemukan bahwa di dekat pagar keliling bagian dalam 

sebelah utara sungai terdapat delapan bangunan penjaga dengan jumlah tiang 

penyusun dari kayu ulin ada 12. Pada bagian selatan juga ditemukan beberapa 

kelompok tiang dengan jumlah yang hampir sama, di empat tempat yang berbeda. 

Kelompok tiang yang masih utuh tersusun dari 12 tiang ada di dua tempat. Sebuah 

pusat kekuasaan yang dibangun dengan bahan utama kayu ulin. Penguasa di Kuta 

Bataguh bisa dikategorikan sebagai penguasa besar, mungkin setara dengan early 

state. Berbagai aspek yang bisa dikaji terhadap kawasan Bataguh untuk 

mendapatkan gambaran sejarah yang lebih lengkap dapat dilakukan, misalnya, 

perdagangan, , pertahanan, kekerabatan, kepercayaan dsb. 

2. Nilai penting ideologis: 

 
Kuta Bataguh yang secara kronologis (berdasarkan analisis pertanggalan absolut 

C14) penting bagi sejarah lokal masyarakat (wilayah Kalimantan bagian tenggara), 

yaitu adanya sebuah kekuasaan yang memanfaatkan lahan pasang surut menjadi 

pusat kekuasaan dengan mengokupasi aliran sungai dan mampu membangun sistem 

pertahanan (kanal dan pagar keliling). Penguasa di tempat ini mampu bertahan 

dalam waktu yang lama (kronologi 400 – 1600 Masehi). Keberadaan situs penting 

bagi jati diri masyarakat dan untuk membangkitkan rasa bangga terhadap nenek 

moyang mereka. 

3. Nilai penting ekonomis: 

 
Kawasan Kuta Bataguh bisa dimanfaatkan sebagai salah satu tujuan wisata 

pendidikan, dengan dua hal penting yang memiliki nilaai jual, yaitu keberadaan 

pusat kekuasaan di Kuta Bataguh dan lingkungan situs yang dikelilingi oleh banyak 

handil yang selain digunakan sebagai tempat tinggal dan sarana transportasi oleh 

masyarakat sekarang, handil mempunyai fungsi utama untuk mengairi sawah. 

Sebagai salah satu lokasi lumbung padi yang penting di baik di Propinsi Kalimantan 

Tengah, kondisi yang sekarang patut dipertahankan, tidak diperbolehkan ada alih 

fungsi lahan di kawasan tersebut. 
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Prospek ke Depan 

Penelitian dengan skala yang lebih luas untuk mendapatkan sebaran pemukiman 

pendukung kuta, terutama yang mengarah ke dua aliran sungai besar, yaitu Kapuas 

Murung dan Barito. Data tambahan diperlukan untuk dapat menjelaskan posisi situs 

di dalam kerangka sejarah di Kalimantan bagian tenggara, berkaitan dengan 

kekuasaan pra islam sebelum munculnya Kerajaan Banjar. Pertanyaan lain yang 

juga perlu mendapat jawaban melalui penelitian selanjutnya adalah penyebab 

tempat yang dibangun dengan megah ini hancur dan ditinggalkan oleh 

masyarakatnya. 
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Deretan perumahan di tepi Sungai Kapuas Murung, tepatnya di depan Pulau Kupang 
yang menjadi pintu masuk ke menuju Sungai Karinyau dan Kuta Bataguh (Dok. Balar Kalsel) 

 
 

 

Salah satu aliran anak sungai Karinyau yang bermuara ke Kapuas Murung, 
yaitu Sungai (Handil) Kupang (panah kuning) (Dok. Balar Kalsel) 



{ 
PA
GE 
} 

 

 

 
 

Aliran Sungai Karinyau yang membelah Kuta Bataguh (Dok. Balar Kalsel) 

 

 

Aliran Sungai Karinyau arah hulu yang memotong Handil Murni di antara areal sawah 
(Dok. Balar Kalsel) 
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Kegiatan ekskavasi di aliran Sungai Karinyau arah hulu, tidak jauh dari kanal keliling 
(Dok. Balar Kalsel) 
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Denah Kuta Bataguh, dikelilingi kanal dan pagar kayu ulin (Dok. Balar Kalsel) 
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