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Summary Report 

Pola Sebaran Permukiman Kuno di DAS Arut dan DAS Lamandau, Kalimantan 

Tengah 

 

Daerah Aliran Sungai (DAS) Arut dan DAS Lamandau mengalir dari Pegunungan 

Schwaner, melalui dua kabupaten yaitu Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kota 

Waringin Barat. Dua DAS tersebut bertemu di di Kabupaten Kota Waringin Barat, dan 

bermuara di wilayah Kecamatan Kumai. Penelitian eksplorasi ini akan mencari potensi 

permukiman kuno di DAS Arut dan Lamandau. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya 

diketahui ada tiga lokasi pemukiman kuno di wilayah muara Sungai Arut dan Lamandau 

yang masuk dalam Desa Sebuai, yaitu sekitar kantor Kepala Desa Sebuai, Natai Bata, dan 

Sambuk. Berbagai temuan arkeologi berupa keramik asing, perhiasan emas, manik-manik, 

dayung, tonggak kayu ulin dan bata ditemukan di kawasan ini. Permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah bagaimana sebaran dan kronologi situs pemukiman kuno di 

Daerah Aliran Sungai Arut dan Lamandau? Tujuan penelitian adalah mengetahui sebaran 

dan kronologi permukiman kuno di DAS Arut dan Lamandau. Pengumpulan data 

menggunakan sistem survei, ekskavasi (test pit), wawancara, dan pemetaan. Analisis yang 

digunakan antara lain analisis lingkungan, analisis artefaktual, analisis ruang, dan analisis 

pertanggalan absolut.  

DAS Arut dan DAS Lamandau merupakan daerah aliran sungai yang memiliki pola 

aliran dendritik. Data mengenai permukiman kuno, tersebar mulai dari daerah hilir sungai 

hingga daerah hulu sungai. Permukiman di bagian hulu dari sistem sungai Arut dan 

Lamandau merupakan permukiman awal yang muncul lebih dahulu dibandingkan 

permukiman didaerah pertengahan DAS atau di bagian hilir DAS. Permukiman di bagian 

Hulu lebih sering mengalami perpindahan dikarenakan permukiman tersebut pendukung 

budayanya bermatapencaharian sebagai peladang berpindah atau hidup berburu hewan di 

hutan. 

Permukiman di bagian pertengahan DAS yaitu antar hulu dan hilir sungai, merupakan 

permukiman yang bertumbuh lebih belakang dibandingkan permukiman di hulu dan hilir. 

Permukiman pertengahan di DAS Lamandau tumbuh sebagai permukiman yang berfungsi 



sebagai pengontrol sitem Sungai Lamandau di periode saat ini. Nanga Bulik merupakan 

wilayah bertemunya beberapa anak sungai Lamandau. Posisi Nanga Bulik memang jauh 

dari Muara Sungai, namun karena di wilayah ini merupakan titik pertemuan beberapa anak 

sungai Lamandau, maka Nanga Bulik kemudian lebih memiliki peran di bandingkan 

permukiman di bagian hilirnya. 

Pada Periode Abad ke-14 hingga abad ke-19 Masehi daerah yang tumbuh menjadi 

pusat kontrol dua sistem DAS besar yaitu DAS Arut dan Lamandau ialah Kota Waringin. 

Letaknya masih jauh dari bagian muara kedua DAS ini. Keletakan Kota Waringin dalam 

sistem sungai seharunya hanya memegang peranan pada DAS Lamandau. Namun 

sepertinya kuasa Kota Waringin pada periode Hindu dan Islam tersebut meliputi dua 

wilayah DAS. 

Daerah paling muara (yaitu muara dari dua DAS Arut dan Lamandau) merupakan 

daerah pusat pertukaran antara daerah luar  sungai dengan daerah di bagian hulu suangai. 

kontrol politik dan penguasa tidak berada tepat di muara sungai. Kontrol penguasa yang 

diperkirakan mulai bertumbuh pada kisaran awal abad ke 14 Masehi berada di Sungai 

Lamandau tepatnya di daerah Kuta Waringin.  

Jumlah permukiman Kuno di DAS Arut dan DAS Lamandau ini sangat banyak. Hal 

tersebut karena wilayah aliran sungai yang panjang dan jumlah anak sungai yang tersebar 

ke beberapa wilayah hinterland Kalimantan. Karakteristik masing-masing permukiman 

untuk penelitian saat ini tidak dapat dijabarkan secara detail. 

Gambaran umum karakteristik permukiman di DAS ini dari segi kondisi lingkungan 

bahwa permukiman di daerah hulu hingga hilir memang permukiman yang terbentuk linier 

mengikuti aliran sungai. Namun dalam pemilihan lokasi permukiman di hulu mereka lebih 

menyesuaikan dengan kondisi kontur lahan. Permukiman di hulu ada yang berorientasi 

lebih mendekat ke aliran sungai ada pula yang mendekat ke lahan pertanian mereka. Di 

hilir sungai, merupakan daerah dataran alluvial yang bersifat basah ketika musim hujan dan 

pasang surut air laut juga mamberi pengaruh, maka hunian semua berupa panggung. 

Kontruksi panggung di hulu dan hilir sungai berbeda fungsi. Di hulu sungai kontruksi 

panggung dibuat lebih untuk faktor keamanan dari gangguan musuh ataupun hewan buas. 



Di hilir fungsi kontruksi panggung diadopsi guna menghindari naik turunnya permukaan 

air. 

Komponen permukiman yang banyak ditemukan di bagian hulu kedua DAS ini ialah 

hunian, makam dan area pemujaan atau area yang disakralkan. Didalam setiap permukiman 

kuno baik yang sudah ditinggalakan atau masih dihuni oleh pendukung budayanya hingga 

kini, ditemukan bebarapa data arkeologi lainnya. Keramik merupakan data arkeologi yang 

palaing banyak dijumpai disetiap permukiman kuno. Keramik tertua yang ditemukan dalam 

penelitian ini ialah keramik Cina berasal dari dinasti Song. Diperkirakan kontak dengan 

budaya luar pertama kali terjadi di periode ini. Kontak dengan budaya luarpun sepertinya 

berlanjut dari masa ke masa. 

Hampir semua material bangunan, struktur, dan artefak di situs-situs permukiman di 

Kalimantan terbuat dari kayu. Berbeda kondisi dengan di Jawa atau di Sumatera, masih 

terdapat paling tidak bangunan monumental atau banguanan religi yang terbuat dari bahan 

batu. Kodisi tersebut menjadikan temuan arkeologi di situs-situs permukiman kuno di 

Kalimantan sangat minim. Namun, untuk temuan data artefak yang berbahan keramik atau 

batu masih kita jumpai. 

Di wilayah hilir, permukiman awalnya terbentuk sebagai titik pertemuan antar agen 

pertukaran. Data arkeologi yang ditemukan di permukiman-permukiman bagian hilir sungai 

lebih kompleks dan beragam. Terlihat jelas bahwa sejak masa lalu permukiman ini dihuni 

oleh pendukung budaya yang lebih heterogen dibandingkan permukiman di hulu sungai.  

Permukiman di hilir tebentuk awalnya sebagai titik temu antara pedagang atau 

pendatang dari luar DAS dengan masyarakat atau pembawa komoditi dari hulu. Kegiatan 

transaksi pertukaran yang instens dan keadaan yang saling menguntungkan mengakibatkan 

permukiman di hilir semakin berkembang dari waktu kewaktu. Lambat laun banyak 

kepentingan yang ingin menguasai permukiman di hilir ini sebagai bandar dagang atau 

pusat kontrol agar dapat memberi pengaruh terhadap wilayah hulu dan hilir DAS. 

Karakter lahan yang cenderung landai dan merupakan area dataran banjir sungai, 

maka tak jarang data arkeologi tentang permukiman kuno di bagian hilir sungai susah 

diperoleh. Kebencanaan yang disebabkan banjir dalam beberapa periode hingga saat ini 

menyebabkan data-data tersebut tertransformasi. 


