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RINGKASAN PENELITIAN:  

Sistem Pengelolaan air Masa kolonial di Sanga sanga, Kalimantan Timur   

Nugroho Nur susanto, S.S. 

 

      Penelitian ini menyangkut tiga  aspek subjek penelitian,  pertama  metode arkeologi. 

Objek yang diteliti adalah  berupa benda, bangunan, struktur, kawasan dan  bukti material lain. 

Pokok bahasannya menyangkut tema arkeologi industri, yang merupakan bahasan tentang 

perkembangan sebuah budaya yang terkait erat dengan teknologi. Kedua, aspek metode sejarah 

yang melibatkan  peninggalan bukti sejarah dan peran arsip sebagai sumber bukti masa lalu. 

Alasannya mendapat  gambaran lebih nyata dan masih memungkinkan ditelusuri melalui sumber 

tertulis seperti  laporan, gambar, dan peta. Aspek ketiga, penelitian menyangkut aspek sosial 

masyarakat. Aspek ketiga ini  terkait dengan pola perilaku, budaya masyarakat dan regulasi  

peraturan  dan  tanggungjawab sosial. Air dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia, 

menyangkut hal-hal esensi dan prinsip hak untuk mempertahankan diri atau hak hidup.  

Penelitian ini dimungkinkan dapat menjawab permasalahan, mendapat manfaat 

penelitian, dan dapat mengetahui persepsi  dan asumsi-asumsi   sistem pengelolaan air dari masa 

ke masa, terutama era kolonial dan  penulis  memilih  situs atau kawasan Sanga sanga sebagai 

sebuah ‘kota’ bentukan yang berlatar belakang masyarakat  tambang. Secara administrasi lokasi 

penelitian terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.   

 

A. Hasil Penelitian Terkait dengan Peninggalan di luar Lokasi Penelitian dan  di Sanga 

sanga, Kalimantan Timur 

 Sejak masa presejarah lokasi permukiman-permukiman selalu tidak bisa terlalu jauh dari 

sumber air, baik berupa sungai, danau, atau pantai. Kebutuhan terhadap air yang utama baginya 

adalah air minum.  Air merupakan faktor penting dalam  mempertahankan kelangsungan 

hidupnya, yang juga diperlukan untuk meningkatkan taraf  kehidupan yang lebih berbudaya, 

antara lain memasak, mandi, mencuci, bersuci, dan keperluan lainnya. Air yang digunakan 

diusahakan  tidak mengandung kuman penyakit dan unsur bahan beracun berbahaya lainnya.  

Pada era tertentu, sebelum penemuan mesin uap kedekatan manusia dengan sungai dipilih 

karena arus airnya. Air dalam jumlah yang melimpah merupakan  tenaga potensial  yang dapat 



dimanfaatkan untuk ‘power’ atau tenaga setelah melalui upaya memodifikasi. Dengan 

pertimbangan ini, keberadaan sungai dapat menentukan dimana sebuah pabrik akan didirikan, 

setelah sumber alam ditemukan. Studi arkeologi industri di Inggris misalnya,  memperlihatkan 

sisa-sisa hal demikian. Ada bukti material bahwa arus sungai dapat diubah sebagai ‘power’ untuk 

dimanfaatkan secara mekanis. Arus air ada yang dibendung untuk mendapatkan tenaga yang 

lebih optimal yang dialirkan sedemikian rupa,  sehingga arus air ini dapat menjadi  penggerak 

melalui teknologi kincir yang berputar terhubung dengan sebuah modifikasi mekanis.  Teknologi 

era semacam ini, belum ditemukan sisa-sisanya di Indonesia.  Di Inggris periode ini di sebut 

dengan era Victorian. 

Penentuan lokasi fasilitas-fasilitas penting, seperti tempat untuk bermukim awal 

kolonialisme seperti banteng-benteng VOC  memilih dekat atau tepi sungai. Selain atas 

pertimbangan tempat strategis, faktor keamanan, dan pertimbangan praktis yaitu dekat dengan 

jalur lalu lintas dan transportasi. Adapun   pertimbangan ekologis lebih konkrit, ada keterkaitan  

dengan pemenuhan kebutuhan air tawar sebagai air baku dan air bersih  yang dialirkan ke dalam 

komplek banteng.  Benteng Tatas di tepi Sungai Martapura di Banjarmasin, Banteng Tabaniao di 

Muara Sungai Tabuniao contoh era   sebelum usaha air bersih dikelola dengan lebih professional.  

Penjajahan yang tak terbatas pada penguasaan pelabuhan dan jalur perdagangan era paska 

VOC dan era 1850-an membuat penguasaan  teritorial meluas.   Eksploitasi kekayaan alam 

berupa bahan tambang berupa batubara dan minyak bumi menjadi sasaran kolonialisme 

berikutnya. Di sisi lain, ekonomi perdagangan dan bentuk-bentuk penanaman modal swasta atau 

trans nasional  menjadi bentuk-bentuk  interaksi ekonomi sangat berkembang demikian pula 

interaksi dengan alam mengalami perubahan. Terbentuknya pusat-pusat pemukiman 

pertambangan di daerah-daerah pedalaman merupakan pemukiman-pemukiman awal yang juga 

tempat para insyinyur Belanda menjadi bagian dari masyarakat tambang. Pemahaman tentang 

kesehatan dan tuntutan profesonalisme membuat gaya hidup mereka bertambah maju. Untuk 

Tambang minyak bumi Sanga sanga yang relatif ‘kaya’ pemenuhan akan kebutuhan dasar hidup 

air bersih tercukupi dengan baik, apalagi mengingat komuditas minyak Sanga-sanga 

menghasilkan devisa yang melimpah dan memiliki sumberdaya manusia yang kreatif.       

Pengelolaan air bersih di Sanga sanga sebagai kota tambang minyak bumi, tampaknya 

terpengaruh dengan perkembangan di belahan dunia  Eropa. Secara metode dan teknis 

pengelolaan air telah maju di jamannya. Dimana teknik pengendapan, penambahan unsur 



kimiawi telah dilakukan,  ada unsur penyaringan dan gravitasi bumi dimanfaatakan sebagai 

tenaga distribusi dengan pemanfaatan bukit untuk lokasi WTP. Di sisi lain, produksi minyak 

bumi Sanga sanga cukup tinggi, sehingga biaya-biaya pembangunan dan operasional sehari-hari 

dapat tercukupi. Era tahun 1920-1930-an pemasukan devisa sangat melimpah. Di sisi lain ongkos 

dan modal  yang dikeluarkan untuk pengelolaan air bersih dapat diperoleh dengan murah dimana 

bahan dan peralatannya  hampir  sejenis dengan bahan dan peralatan untuk memproduksi 

peralatan dan perlengkapan operasional minyak bumi. Penghematan  bahan, peralatan dan 

pengerjaanya dapat maksimal. Dengan demikian  pengadaan sarana tersebut dapat diusahakan 

dan dibuat oleh tenaga atau tukang-tukang yang sama. 

Adapun air baku yang diproses untuk memproduksi air bersih memanfaatkan Sungai 

Sanga sanga yang didorong ke  water tank. Dari fasilitas ini proses penjernihan dimulai.  

Idealnya  ketiga bak penampung  air beroperasi bersama sama, sehingga apabila ada proses 

pembersihan salah satu tangki penampungan kotor,  proses WTP tidak terganggu. Proses 

pembersihan tangki penampung, tidak berarti menghentikan proses produksi air bersih.    

Selanjunya dari tanki penampung ke bak penambahan unsur kimiawi,  adalah fasilitas 

baru yang  dibuat waktu belakangan. Tahap proses kimiawi diperlukan untuk mengoptimalkan 

proses pengendapan, menyeimbangkan kadar asam-basa dan untuk membunuh kuman-kuman. 

Setelah mendapat unsur kimia  air dialirkan ke bak petak-petak yang aliran airnya berkelok-

kelok. Bentuk bidang ini   dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses pengendapan 

memisahkan air jernih dari lumpur atau zat pengotor  yang dibawa oleh air baku. Bak berkelok-

kelok ini secara berkala dibersihkan, dengan cara  disikat dan dilakukan penyemprotan air 

dengan   tekanan tinggi. Fasilitas ini berjumlah 2 buah, biasanya digunakan satu bak pengendap 

apabila bak pengendap yang satu sedang mengalami proses pembersihan. Bak-bak yang 

digunakan dari tahap-tahap pengendapan secara berkala  dibersihkan dengan bantuan bak presser 

dan kran air atau Valve dapat dibaka dan ditutup. Air yang mengandung partikel pengotor 

terperangkap di dinding-dinding bak pengendap dan secara berkala dibersihkan dengan cara di 

sapu dan disikat serta disemprot dengan air  presser. 

Fasilitas penjernihan berikutnya air bak filter ada 3 buah masing-masing kode F01, F02, 

dan F03. Posisi  filter  berjajar, sedang posisi ketinggiannya atau keletakan lebih rendah dari 

fasilitas-fasilitas yang lain. Idealnya bak filter ini  berisi  bahan-bahan penyaring, seperti ijuk, 

kerikil, pasir silica, batuan dan arang aktif. Tujuan atau maksud dibuat tiga buah filter 



merupakan langkah antisipasi untuk menjaga kontinyuitas proses penjernihan air. Secara umum 

sarana penjernihan air di buat rangkap, hal ini untuk antisipasi dan dirancang untuk beroperasi 24 

jam penuh, proses penjernihan hanya akan berhenti saat pembersighan/pembilasan dan saat 

intrusi air laut naik. 

 

B. Hasil Penelitian  Menyangkut  Sejarah dan Peran Arsip 

Sebagai sebuah bangsa yang merdeka pada  tahun 1945, yang dilahirkan  dengan 

pengorbanan dan  perjuangan. Bangsa Indonesia mengutuk kolonialisme dan imperialisme yang 

telah banyak menyengsarakan. Dari sisi lain, tak bisa dipungkiri bahwa  imperialisme dan 

kolonialisme yang terjadi di Nusantara adalah sebuah kenyataan sejarah. Eksploitasi terhadap 

manusia dan alam bukan suatu yang terjadi secara tiba-tiba. Dari sudut pandang relasi budaya, 

telah terjadi  interaksi budaya antara Budaya Timur dan Budaya Barat, dan selama itu pula 

terjadi  pengaruh budaya. Suatu tak terbantahkan telah terjadi eksploitasi manusia dan alam  

yang  tentu bersifat  negatif, namun demikian dalam sebuah interaksi tentu  dapat dimungkinkan 

pengaruh itu ada yang bersifat positif.  

Era dan periode imperialisme-kolonialisme  dapat pula dipandang menjadi sebab 

hadirnya unsur yang memperkaya budaya  Indonesia dikemudian hari.    Keragaman budaya, dari 

era pengaruh Barat, walau lahir dari anak kandung imperialisme dapat pula memperkaya budaya 

Nasional.  Pasal-pasal dan semangat untuk melayani kepada kepentingan umum telah pula 

difikirkan sekalipun kepada atau di tanah jajahan. Akan menjadi sebuah ironi apabila lingkungan 

alam  akan justru rusak  di saat bangsa ini telah memasuki era kemerdekaan. Apalagi air bersih 

pun sulit diperoleh. 

Manusia hidup memerlukan air dan air merupakan suatu hal yang mutlak keberadaannya. 

Dalam upaya keberlangsungan hidupnya manusia secara individu atau bersama-sama dalam 

suatu tatanan masyarakat memerlukan upaya-upaya kearah ketersediaan air bersih. Pada awalnya 

masalah ini bukan menjadi prioritas karena air telah tersedia secara alami, tetapi  dengan 

perkembangan dan tuntutan ke depan hal ini perlu bisa dianggap masalah ringan. Dilihat dari  

peninggalan budayanya, manusia tidak bisa jauh dari air, tetapi saat ini sumber-sember air telah 

menjadi langka. Pada saat ini  masalah   penyediaan air tidak mungkin hanya  sekedar dibiarkan 

berjalan secara alamiah, tetapi harus difikirkan penemuan-penemuan baru dan inovasi-inovasi 

yang terus berkembang.  Dari hasil penelusuran arsip menunjukkan bahwa ada dua faktor yang 



menyebabkan pengelolaan air masa kolonial mengalami kemajuan. Pertama, faktor intern, yaitu 

makin berkembangnya kelembagaan dan perhatian pemerintahan kolonial terhadap ketersediaan 

air bersih, dan faktor kesehatan, serta karena mereka  hidup sudah di lingkungan yang lebih luas, 

tidak lagi  hidup di dalam benteng.  Mereka sebagian  hidup di kota-kota bentukan sebagai 

konsekuensi dari penjajahan teritorial.   

  Faktor ekstern, yaitu faktor pengaruh tuntutan masyarakat yang ingin diperhatikan 

kebutuhan dasarnya dan faktor dunia bisnis. Oleh karena ketersediaan terbatas air telah 

ditenggarai sebagai lahan bisnis. Seorang  pengusaha China diantaranya bernama Lim Kwuat 

Tjang yang melihat air dari sisi bisnis, dan  salah satu pemicu teknologi usaha air bersih adalah 

berdirinya perusahaan es dan penggunaan air sebagai penggerak generator listrik. Inovasi ini 

dipelopori pengusaha berkebangsaan China  bernama Lim Kwat Tjiang dengan nama perusahaan 

N.V. Cultuur  Handel  Maatshappij ‘Kedung Boender’ dengan penguasaan sumber air yang 

memproduksi pellet beras, es dan tapioka. Penguasaan terhadap sumber air (bron)  secara 

eksklusif berhadapan dengan sisi-sisi sosial mengingat air adalah sumber daya alam yang harus 

bermanfaat bagi kehidupan manusia sebagai makluk ciptaan Tuhan. Air bukan dikuasai semata-

mata untuk bisnis. Pemanfaatan air untuk bisnis tidak boleh mengganggu masyarakat pemilik 

alam lingkungan sekitar di sisi lain Pemerintahan kolonial Belanda juga harus  membuat 

peraturan-pengaturan, supaya penguasaan terhadap sumber air tidak dilakukan sembarangan dan 

pemerintah kolonial Belanda mengikat dengan perjanjian konsensi dan pajak-pajak. Salah satu 

contoh adalah mata air Tjijamban di kampung  Tjipeles, di Sumedang dimana masyarakat sekitar 

hanya boleh memanfaatkan air sumber (bron) yang sama untuk minum dan mandi, bahkan 

jumlah warga yang diperbolehkan hanya  44 jiwa. Pabrik es ini sudah dirintis sejak tahun 1915.  

 Di Tjirebon pengusaha yang sama oleh Lim Kwuat Tjang di tempat dan waktu yang 

berbeda juga membuat pabrik es dan pabrik tapioka yang memanfaatkan air sungai menjadi 

bahan air baku dan ada keinginan membuat pembangkit listrik yang juga diusulkan, hal ini 

terjadi pada tahun 1921. Instalasi untuk penjernihan air baku dari sumber air (bron) menjadi es 

merupakan hal-hal atau contoh inovasi yang selalu  berkembang sesuai dengan teknologi saat itu. 

Pada saat itu air baku di sungai-sungai kondisinya airnya masih relatif jernih dan polosi belum  

banyak yang mengganggu.  

 Di Namlea, Ambon Pemerintah kolonial Belanda merasa perlu untuk membuat contoh 

atau rancang bangun instalasi penjernihan air yang dapat memenuhi kesehatan dan merupakan 



perkembangan taraf yang lebih maju. Kendati usaha penjernihan hanya bertumpu pada proses 

pengendapan yang mengandalkan gaya gravitasi dan sudah  ada pula   proses penyaringan.  

Namun  teknologi ini sudah dianggap maju dan ini adalah usaha untuk tidak sekedar hidup 

alamiah, memanfaatkan air langsung tanpa perlakuan atau treatmen.   

 

C. Penelitian Pengelolaan Air dan  Aspek Sosial Masyarakat. 

Air tawar yang menjadi bahan baku air bersih   merupakan hasil dari proses alam,  daur 

hidrologi atau siklus air secara alami. Meskipun demikian, untuk mendapatkan air tawar, apalagi 

pada tingkat air bersih yang sangat diperlukan oleh manusia  tidaklah mudah. Pada saat masa 

awal era kolonial  ke Nusantara, sekitar abad ke-17 hampir dapat dipastikan bahwa sungai-

sungai, sumber-sumber air dan danau belum banyak mengalami pencemaran. Kondisi alam dan 

lingkungan, daur hidrologi belum banyak berubah.   Pergantian musim, dan siklus alam masih 

relatif konstan dengan bulan-bulan seakan dapat direncanakan dan hampir dapat dipastikan. 

Dengan kondisi demikian sungai-sungai masih menjadi tunpuan, pemenuhan kebutuhan air 

bersih, bukan hanya bagi kaum pribumi, yang sudah menjadi budayanya, tetapi kaum pendatang 

Bangsa Barat pun masih melakukan hal yang sama dan perlakuan terhadap air baku tidak terlalu 

rumit. Boleh jadi kualitas air  belum mengalami banyak polosi dan secara kualitas air  belum 

mengganggu kesehatan.  Pada kasus tertentu munculnya diare dan penyakit lain yang 

diakibatkan oleh jeleknya kualitas air, mungkin  disebabkan oleh hal-hal yang bersifat insidentil, 

dan upaya pencegahan yang mereka pilih sebelum menelan korkan.   

Pada tahun 2000 di bulan Maret, sidang  Forum Air Dunia II World Water Forum di 

Denhaag sudah memprediksi Indonesia termasuk salah satu Negara yang akan mengalami krisis 

air pada tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh lemahnya dalam pengelolaan air. Lebih lanjut 

disebutkan ada 3 sebab: satu, pemakaian air yang tidak efisien / tidak terkontrol. Dua, laju 

kebutuhan sumber daya air dan potensi ketersediaannya sangat pincang, dan ketiga semakin 

terjadi penekanan  kemampuan alam dalam menyuplai air. ( Qodriyatun, 2015:v ). Semoga hal 

ini tidak akan terjadi dan tulisan ini menjadi alasan kuat  untuk mengantisipasinya. Secara 

bersaama-sama kita  seharusnya semakin  gigih mempertahankan alam lingkungan, sungai, bukit 

dan air sebagai sumber kehidupan.  

A. KESIMPULAN 



Penelitian ini menyoroti  bagaimana sistem pengelolaan air masa pengaruh kolonialisme  

di Sanga sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Sanga sanga ini memiliki 

latar belakang ‘kota tambang’ minyak bumi sekaligus kota perjuangan. Tema ini memberi 

nuansa tersendiri untuk kajian Arkeologi Industri, dengan melihat perkembangan-perkembangan 

teknologi beserta implikasinya yang ternyata sangat kompleks. Keberadaan sungai selalu 

diperhitungkan menurut  pendekatan tersendiri dari waktu ke waktu. Menjaga eksitensi sungai 

berarti menjaga sumber utama air baku pengelolaan air minum. Kepedulian terhadap lingkungan 

alam secara hidrologi berarti menyelamatkan pula sumber air- sumber air.   

Tema arkeologi industri ini diharapkan  dapat memperkaya  pengetahuan tentang 

pengaruh peradaban Barat yang selama ini lebih dekat dengan masa kolonialisme – 

imperialisme. Pengaruh global ini menemukan momennya ketika di Kalimantan yang 

menyimpang kekayaan alam, berupa batubara dan minyak bumi, serta alamnya dihubungkan 

oleh sungai-sungai.  Di saat eksploitasi kekayaan bahan tambang, inilah alasan kota-kota 

tambang itu didirikan. Penelitian ini menyoroti salah satu aspek penting bagi kehidupan yaitu 

bagaimana sistem pengelolaan air yang  berlangsung di Sanga sanga khususnya, umumnya era 

kolonialisme Belanda di Nusantara.  

Penelitian ini juga berusaha mengungkap  bukti-bukti pengaruh awal dunia industri 

dengan terkait sumberdaya air, khususnya sungai. Membandingkan  data atau indikasi yang  

dilaporkan atau tersimpan  sebagai   arsip memberi mamfaat untuk melihat masa lalu lebih 

komprehensif. Dengan pendekatan ini,  studi arkeologi industri  tergambar lebih nyata dan lebih 

berbobot.  Kita harus mengakui bahwa Bangsa Baratlah  lebih dahulu mengenal era industri dan 

membawa  pengaruhnya ke Nusantara. Suatu yang sangat menarik bagaimana hal-hal baru itu 

dapat dipadukan dengan lingkungan alam yang ada di wilayah Nusantara. Peran Sungai menjadi 

penting  waktu itu, dan alam telah dimanfaatkan sedemikian rupa, sehingga interaksi antara 

manusia, budaya, teknologi dan alam dapat harmonis. Mencari sisi positif pengaruh Barat, 

tidaklah mudah karena sikap sentiment sejarah dan curiga terhadap  sosok Barat sangat melekat. 

Sejarah kelam  penguasaan atau kolonialisme atau paulau-pulau Nusantara  telah melahirkan 

kesengsaraan dan eksploitasi manusia dan  lingkungan alam. Ada unsur Barat yang perlu 

diadopsi diantaranya semangat kreatifitas, membuat langkah-langkah terencana dan 

mempersiapkan langkah-langkah antisipasif.  Suatu karya tidak monoton dan perlu terus adanya 

inovasi-inovasi.  



Secara sinkronik melalui sumber arsip dan memperhatikan peristiwa  sejaman  

pertanyaan bagaimana sistem pengelolaan air, khususnya penjernihan air dapat terjawab. Kita 

berharap dapat  berdamai dengan sejarah masa lalu  dan dapat secara objektif  menemukan hal-

hal positif dari masa tersebut.  Sumberdaya alam, lingkungan, sumber air, sungai,  gunung/bukit, 

grafitasi bumi merupakan komponen-komponen  kehidupan terpenting. Keberadaan komponen-

komponen kehidupan dari alam tersebut tetap diperlukan, semaju apapun kemampuan teknologi 

yang telah dikuasai. Mengabaikan kelestarian lingkungan alam akan dapat menimbulkan 

bencana. Tugas pemerintah dan masyarakat ini perlu mendapat dukungan.   Belajar dari masa 

lampau, berarti memberi peringatan tersendiri akan sebuah perkembangan dan gambaran kearah 

mana  kemajuan ini  akan dibawa. Mempelajari arkeologi bukan dimaksudkan untuk mengambil 

langkah mundur, kembali ke masa silam tetapi bersifat reflektif. 

Dengan melihat benang merah masa lalu, kita  seharusnya semakin  gigih 

mempertahankan  lingkungan alam.  Sungai,hutan, bukit dan  air adalah sumber kehidupan bagi 

kita dan untuk generasi-generasi sesudah kita.  


