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Pendahuluan  

 

Kerajaan Tanjungpura telah disebutkan dalam Negarakretagama (1365 M), 

prasasti Waringin Pitu atau Sorodokan (1474 M) dan Pararaton (1600 M). Tome 

Pires dalam buku Suma Oriental juga menguraikan lokasi dan komoditi 

Tajungpura. Lokasi pusat pemerintahan kerajaan ini belum diketahui. Kendati 

demikian, situs-situs permukiman di Kalimantan bagian barat daya 

mengindikasikan keterkaitannya dengan Kerajaan Tanjungpura. Begitu pula 

dengan catatan sejarah yang menunjukkan adanya kesinambungan sejarah dari 

Tanjungpura (masa pra-Islam) hingga Matan dan Simpang (masa Islam). 

Penelitian ini mengusung permasalahan; pertama, bagaimanakah pengaruh 

kondisi lingkungan setempat terhadap pertumbuhan permukiman pra Islam? 

Kedua, bagaimanakah keberlanjutan permukiman tersebut pada perkembangan 

budaya Islam-Kolonial? 

Ruang lingkup masalah terkait dengan eksploitasi teknologi melalui 

mekanisme budaya sebagai bentuk adaptasi dengan lingkungan setempat. Lingkup 

lokasi penelitian dibatasi pada kawasan pesisir antara Teluk Melano-Teluk 

Batang. Lingkup waktu dalam penelitian ini akan mengeksplorasi babakan 

permukiman masa pra-Islam dan keberlanjutannya pada masa Islam-Kolonial 

(abad XVI-XVII). Tujuan dari penelitian untuk memahami tata cara hidup dan 

sejarah budaya pada permukiman yang terkait dengan kerajaan Tanjungpura    

masa pra Islam.  

Kerangka pikir dalam penellitian ini menyandarkan pada ekologi budaya. 

Konsep yang diketengahkan adalah hubungan dinamis antara manusia dengan 

kondisi lingkungan setempat mengkondisikan pertumbuhan maupun kemunduran 

permukiman. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan 

pengambilan sampel secara acak. Pengolahan data dilakukan dengan analisis 

formal, seriasi, dan keruangan. 
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Gambaran Umum Lingkungan dan Situs Arkeologi 

 

Fisiografi 

Kawasan Teluk Melano-Batang terdiri atas beberapa formasi geologis. 

Pertama endapan kwarter terdiri atas materi kerikil, pasir halus, lanau, lumpur dan 

gambut. Pada kronologi geologi yang lebih tua atau mesozoikum terdapat batuan 

gunung api kerabai, granit sukadana, dan kompleks Ketapang. Selanjutnya, batuan 

kompleks Ketapang yang kira-kira berkronologis jura. Bentang lahan berupa 

pantai dengan karakter struktural, pengendapan laut, pengendapan darat, dan 

organik. Daerah aliran sungai berbentuk dendritik dengan anak-anak sungai yang 

bersumber dari Pegunungan Palung.  

 

Persebaran Situs Arkeologi 

Berdasarkan kerapatan atau jarak antar situs, situs-situs arkeologi 

dikelompokkan menjadi tiga zona, yaitu A, B, dan C. Zona A berada di Pulau 

Maya dengan Situs Totek dan Sungai Meledang. Situs Totek berada di lingkungan 

lahan basah pasang surut air laut. Artefak arkeologi yang ditemukan terdiri atas 

relief stupa, manik-manik, fragmen gerabh, fragmen keramik. Situs Sungai 

Meledang menempati bantaran Sungai Meledang dengan lingkungan lahan basah 

gambut. Artefak yang ditemukan antara lain, fragmen keramik, fragmen gerabah, 

fragmen kayu (struktur kapal), tali ijuk, dan tempurung kelapa. 

Zona B berada di daerah pantai dengan lingkungan pegunungan, lahan 

basah, dan pegunungan. Situs arkeologi di zona ini terdiri atas Komplek Makam 

Teuku Akil, Gua Batu Cap, dan Terusan Jawa. Komplek Makam Teuku Akil 

merupakan pemakaman keluarga dari raja Teuku Akil yang pernah memerintaj di 

Sukadana. Situs Gua Batu Cap berupa gua yang terbentuk dari tumpukan 

bongkahan batuan granit. Pada bagian dinging gua terdapat lukisan berwarna 

merah dengan berbagai motif. Pada Situs Terusan Jawa ditemukan sebaran 

fragmen keramik. Zona C berada di lingkungan Daerah Aliran Sungai Simpang-

Matan. Situs yang tersebar antara lain; makam Panembahan Gusti panji, makam 

Panembahan di Barok, makam Syeikh Kubro, makam nisan tipe Aceh, dan 

lumpang batu. 
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Permukiman Kuna Kerajaan Tanjungpura                                                                     

di Kawasan Barat Daya Kalimantan 

 

Karakteristik dan Kronologi Situs 

Situs-situs di lokasi penelitian mempunyai karakteristik pemakaman dan 

hunian. Masing-masing situs menempati bentangan waktu yang berbeda. Berikut 

tabel karakteristik situs dan kronologi. 

Zona Situs Karakteristik 

A Situs Totek Permukiman multi komponen abad ke-8 sampai 

17 

 Situs Sungai Meledang Permukiman abad ke-13 sampai 14 

B Situs Makam Raja Akil Makam dengan permukiman abad ke-19 

 Situs Gua Batu Cap Belum teridentifikasi 

 Situs Terusan Jawa Permukiman abad ke-18 

C Situs Pb. Gusti Panji Makam dengan permukiman abad ke-18 

 Situs Pb. Di Barok Makam dengan permukiman abad ke-16 

 Situs Syeikh Kubro Makam dengan permukiman abad ke-16-19 

 Situs Nisan Tipe Aceh Makam dengan permukiman abaad ke-18-19 

 Situs Lumpang Batu Permukiman abad ke-16 

 

Penempatan Situs pada Bentang Alam 

Situs pada Zona A menempati daerah lahan basah dengan berbagai 

karakter bentang lahannya. Situs arkeologi di zona ini menempati bantaran sungai 

(levee) dan berada pada rawa belakang (backswamp). Situs di Zona B mempunyai 

keragaman bentang alam. Situs Makam Raja Akil berada di daerah pesisir 

sedangkan Gua Batu Cap berada di punggungan bukit. Situs Terusan Jawa 

menempati daerah bantaran sungai (levee) dan berada pada rawa belakang 

(backswamp). Pada Zona C, situs-situs berada di bantaran sungai (levee) dan 

lereng perbukitan. Situs makam Panembahan Gusti Panji atau Suryaningrat 

menempati daerah estuary sedangkan situs-situs lainnya berada di daerah hulu. 
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Permukiman Pra-Islam dan Keberlanjutan Permukiman di Kawasan Bagian 

Barat Daya Kalimantan   

Situs-situs di Kawasan Teluk Melano-Batang menempati daerah yang 

tidak jauh dari sungai dan pantai. Hal ini mengindikasikan peranan sungai sangat 

besar pada kehidupan masa lalu. Sedangkan, penempatan situs yang berada di 

daerah rawa belakang (backswaamp) dilatarbelakangi oleh ketersediaan air tawar. 

Pegunungan di pesisir barat Zona A juga menjadi benteng alam untuk pemukiman 

di Situs Totek. Keletakkan situs di Zona A juga berada di jalur pedagangan dan 

pelayaran. Situs Totek menempati jalur pelayaran di Teluk Nuri dan Teluk Batang 

yang menghubungkan dengan jalur Sungai Labai dan Kapuas. Situs Sungai 

Meledang berhadapan dengan muara Sungai Sukadana dan Simpang.  

Keletakkan strategis permukiman di Zona A mengindikasikan fungsi situs 

sebagai pelabuhan antara (enterport). Pelabuhan ini berkembang ketika pelayaran 

masih menggantungkan pada musim angin. Selain itu, permukiman ini juga 

mejadi penghubung antara perdagangan samudra dengan sungai. Informasi sejarah 

menunjukkan bahwa komoditi perdagangan di Tanjungpura mempunyai 

keterkaitan denagan daerah hulu. Permukiman di Zona A juga berpotensi sebagai 

choke point yang mengontrol keluar masuknya barang menuju hulu sungai. 

Permukiman pra-Islam di Zona A mengalami kemunduran oleh beberapa 

faktor. Pertama, terdapat indikasi bahwa kondisi lingkungan dengan pengendapan 

muara sungai telah menghambat keluar-masuknya perahu menuju permukiman. 

Kedua, semangat baru dalam pertumbuhan kota-kota di pesisir Kalimantan 

dengan karakter budaya awal modern. Artefak arkeologi menunjukkan situs Totek 

tidak berhenti seketika. Pada periode perkembangan Islam-Kolonial masih 

terdapat aktivitas namun tidak sepadat pada masa pra-Islam. 

Berdasarkan kronologi perkembangan permukiman tampak bahwa 

permukiman telah mengalami pasang surut. Permukiman di Zona A berkembang 

pada masa pra-Islam. Selanjutnya, permukiman tumbuh dan berkembang di Zona 

B. Ketika kolonialisme masuk kawasan ini, permukiman akhirnya berpusat di 

Zona C. Perkembangan permukiman di masing-masing zona tersebut juga tidak 

terlepas dari faktor politik. Permukiman di Zona B dan C pada kronologi waktu 

terentu pernah dijadikan sebagai pusat pemerintahan. 
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PENUTUP 

 

Simpulan 

Kondisi lingkungan di kawasan Kalimantan bagian barat daya khususnya 

Teluk Melano-Batang telah mengkondisikan pertumbuhan permukiman pada 

masa Pra Islam. Permukiman tersebut mampu tumbuh karena mekanisme budaya 

penduduk setempat yang mampu mengelola kondisi lingkungan hingga memenuhi 

kebutuhan dasar. Selain itu, lokasi geografis permukiman memberi keuntungan 

dalam perdagangan dan pelayaran. 

Permukiman pra-Islam di Zona A mengalami kemunduran karena faktor 

lingkungan dan budaya baru pada awal modern. Indikasi faktor lingkungan 

tampak pada pendangkalan sungai yang mengganggu lalu lintas sungai. 

Selanjutnya, perkembangan budaya baru pada awal modern berkembang pesat di 

daerah pesisir Kalimantan. Kedndati demikian, permukiman di Situs Totek masih 

tetap berlanjut dengan aktivitas yang tidak sepadat pada masa pra-Islam. 

Berdasarkan kronologi perkembangan permukiman, maka Zona A berkembang 

pada masa masa pra-Islam. Selanjutnya, Zona C menduduki perkembangan pada 

masa peralihan. Terakhir Zona B berkembang pada masa Kolonial-Belanda.   

  

Rekomendasi 

Penelitian ini telah mengahasilkan beberapa simpulan yang bisa dijadikan 

pedoman dalam pengambilan kebijakan baik akademis maupun praktis. Berkaitan 

dengan hal tersebut, berikut diajukan rekomendasi penelitian. 

a. Perlu dilakukan penelitian lanjutan pada Situs Totek dan Sungai Meledang 

dan situs-situs masa peralaihan. 

b. Perlu dimasukkannnya sejarah maritim kerajaan Tanjungpura dalam 

Sejarah Nasional Indonesia guna meningkatkan kebanggaan nilai identitas 

masyarakat. 

c. Perlu dilakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk upaya 

penyelematan, pelestarian, dan pengembangan situs-situs arkeologi di 

kawasan bagian barat daya Kalimantan. 

 


