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Berdasarkan studi migrasi dengan pendekatan kesejarahan yang dilakukan oleh Sellato, masyarakat Putuk 

berasal dari sebelah hilir Kota Malinau, tepatnya disekitar Desa Seputuk. Sekitar abad ke-17 masyarakat Putuk 

diserang oleh bajak laut yang menguasai perdagangan di Sungai Sesayap. Masyarakat Putuk mulai berpindah ke 

sekitar dataran Tinggi Krayan melalui Sungai Mentarang. Dalam perjalanan migrasi tersebut, masyarakat Putuk 

melakukan perubahan sistem bercocok tanam dari sawah lahan basah, ke ladang dan kembali ke sawah lahan basah. 

Perubahan dari ladang ke sistem bercocok tanam sawah pada lahan basah terjadi ketika masyarakat Putuk telah tiba 

di Dataran Tinggi Krayan. Perubahan ini diduga terjadi karena kondisi lingkungan Dataran Tinggi Krayan sama sekali 

berbeda dengan kondisi lingkungan pemukiman mereka sebelumnya. 

 Penelitian ini mencoba untuk mengetahui bagaimana masyarakat Putuk beradaptasi di wilayah Dataran 

Tinggi Krayan, Teknologi apa yang digunakan dalam mendukung adaptasi tersebut, dan mengapa mereka melakukan 

perubahan sistem bercocok tanam. Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka digunakan pendekatan 

lingkungan, pemukiman dan etnografi. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, survei, wawancara, dan 

tes pit. Seluruh data di lapangan akan dikumpulkan, namun tidak semua data akan dianalisis dan dibahas, hanya data 

yang dapat menjawab permasalahan penelitian yang akan dianalisis dan dibahas. Penelitian akan dilakukan di 

Kecamatan Krayan Tengah, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah ini diduga sebagai pintu masuk 

masyarakat Putuk ke Dataran Tinggi Krayan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses diaspora kelompok masyarakat Putuk ke wilayah 

perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara. Dalam rangka diaspora ini, tampaknya masyarakat Putuk 

telah mengembangkan strategi adaptasi dalam menghadapai bentang lahan alam yang sama sekali berbeda dengan 

lokasi awal pemukiman mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu 

arkeologi dan sebagai data dalam menyusun kebijakan terkait pendidikan karakter. Selain itu penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan dukungan untuk menyukseskan program pemerintah terkait agenda prioritas 

pertumbuhan ekonomi di kawasan perbatasan. 

Krayan Tengah memiliki luas wilayah sekitar 997,42 km². Secara administrasi, wilayah ini berbatasan dengan 

Kabupaten Malinau di sebelah timur dan selatan, Serawak Malaysia, Krayan Selatan, Krayan Induk di sebelah barat, 

dan Krayan Timur di sebelah selatan. Krayan Tengah merupakan pemekaran dari Kecamatan Krayan Selatan. Krayan 

Tengah terdiri atas 4 lokasi atau gabungan desa yang terdiri dari 13 desa. Masyarakat Krayan Tengah menyebut 

dirinya sebagai suku Lengilu. Kelompok masyarakat Lengilu selain di Krayan Tengah juga dapat ditemukan di 

Kecamatan Krayan Selatan. 

Krayan Tengah terletak pada wilayah Dataran Tinggi Krayan. Sebagian besar wilayah Krayan Tengah terletak 

di lembah yang diapit oleh dua pegunungan. Di sebelah timur Pegunungan Noelin dengan puncak tertinggi berada 

pada 1720 dpl dan di sebelah barat Pegunungan Todalsiayon dengan puncak tertinggi berada pada 1580 dpl. 

Pemukiman berada pada ketinggian antara 600-800 dpl. Seluruh pemukiman yang ada di Krayan berada pada dataran 



fluvial yang merupakan hasil dari endapan Sungai Krayan. Pada dataran fluvial inilah seluruh situs arkeologi 

ditemukan. 

Situs-situs arkeologi yang telah disurvei di Krayan Tengah berjumlah 43 buah, yang dikategorikan sebagai 

situs kubur, situs pemukiman, dan situs ulung (monumen yang berada di tempat untuk pesta atau irau setelah 

mengayau). Situs kubur atau lengutan terdiri dari perupun (punden dengan menhir), tanem (tempayan dolmen), mito 

lungun, ceruk pembusukan mayat, dan ceruk menempatkan rangka. Situs pemukiman terdiri dari, dari lokasi bekas 

uma’ kadang, situs aktivitas sehari hari yang didalamnya terdapat lesung batu, batu tanda, dan sumber air asin. 

Sedangkan situs ulung terdiri dari ulung batu dan ulung buaya. 

Berdasarkan hasil survei dan wawancara dapat diketahui bahwa masyarakat Lengilu di Krayan Tengah telah 

beradaptasi dari lingkungan kering atau lun tana’ lun menuju lingkungan basah lun nan ba’. Adapatasi ini disebabkan 

karena perubahan sistem bercocok tanam yang dilakukan oleh masyarakat Lengilu. Dari berladang menjadi petani 

pada lahan basah. Adaptasi masyarakat Lengilu tampak pada pola pemukimannya.  

Awalnya masyarakat yang tinggal di Krayan Tengah memilih tanggul sungai sebagai lokasi pemukimanya. 

Hal ini tampak pada bekas pemukiman yang ada di belakang Kantor Kecamatan Krayan Tengah. Lokasi ini relatif lebih 

tinggi daripada lokasi disekitarnya. Menurut informasi lokasi ini merupakan pemukiman masyarakat Libung1. 

Tampaknya Suku Libung sudah terlebih dahulu tinggal di lokasi ini sebelum masyarakat Lengilu dari Desa Binuang, 

karena mereka umumnya hanya mendengar cerita saja, tidak pernah melihat kelompok masyarakat Libung. Lokasi ini 

dipilih karena berada di tepi Sungai Krayan2. Selain itu di seberang pemukiman ini sangat cocok digunakan sebagai 

Ladang. Terbukti bahwa sampai dengan saat ini masih digunakan sebagai ladang. 

 Pada masa selanjutnya masyarakat di Krayan Tengah memilih backswamp sebagai lokasi pemukiman. 

Backswamp dipilih karena untuk mendekati sawah sebagai lokasi sumber subsistensinya. Selain itu backswap relatif 

aman dari longsor sungai karena umumnya backswamp berada di bagian point bar meader dan lebih subur karena 

merupakan lokasi endapan material organik yang terbawa oleh sungai ketika banjir. Pada pemukiman lama Desa 

Binuang dan Ba’liku, backswamp dikelilingi oleh danau oxbow. Danau oxbow ini dimanfaatkan sebagai lokasi sawah. 

Pemilihan danau oxbow  sebagai sawah disebebkan karena model sawah yang dikembangkan adalah sawah lahan 

basah, satu-satunya tempat yang bisa digunakan sebagai sawah lahan basah di Krayan Tengah adalah danau oxbow. 

Hal ini disebabkan karena sebagian besar batuan di Krayan Tengah memiliki sifat akuiklud. Sifat akuiklud 

menyebabkan genangan tidak dapat bertahan lama karena terhisap oleh tanah yang memiliki sifat liat. Selain itu 

sebagian besar tanah di Krayan Tengah mengandung unsur besi dan silika atau pasir kuarsa yang tinggi seperti terlihat 

pada pemukiman Lokasi Binuang saat ini. Tingginya kandungan besi dan silika menyebabkan tanah di Krayan tengah 

                                                           
1 Menurut Tjilik Riwut, Suku Libung adalah salah satu kelompok masyarakat yang tinggal di Dataran Tingg Krayan. Dengan kata 
lain Suku Libung juga bagian dari Suku Putuk. Namun saat ini sudah tidak dapat ditemukan lagi Suku Libung. Mungkin sudah 
melebur dengan Suku Lengilu. 

2 Pada masa lalu lokasi ini berada di pinggir Sungai Krayan, namun saat ini alur Sungai Krayan yang ada di lokasi ini telah 
berubah menjadi danau oxbow 



tidak terlalu subur. Di luar danau oxbow atau sawah, biasanya terdapat kuburan atau lengutan. Lengutan umumnya 

berada di wilayah yang disebut dusur atau point bar meader atau pada lokasi-lokasi yang tanahnya dianggap tidak 

produktif. 

Bangunan tinggal masyarakat Lingiluk yang disebut uma’ kadang memiliki bentuk yang sangat sederhana, 

namun sangat aman dan nyaman. Teknologi yang digunakan sebenarnya bukan teknologi untuk pemukiman di lahan 

basah. Uma’ kadang adalah bangunan untuk lahan kering. Namun ternyata bangunan uma’ kadang juga dapat 

digunakan di lahan basah, khususnya di Krayan Tengah. Pada umumnya bangunan pada lahan basah di Kalimantan 

mengunakan kalang sunduk pada bagian tiang bangunan agar tidak amblas. Namun tidak demikian dengan uma’ 

kadang. Tiang bangunan hanya ditancapkan saja. Namun tiang bangunan ini ditancapkan sampai dengan layer tanah 

berwarna abu-abu yang memiliki sifat sangat kompak sehingga tiang bangunan tidak amblas. Selain itu jumlah tiang 

bagunan sangat banyak dan ketika tiang sudah tertancap segera diikatkan dengan balok lantai agar beban di atas 

dapat merata. Tiang bangunan biasanya sangat tinggi, hal ini disebabkan karena pada masa lalu, musuh dari desa 

lain sering datang dengan membawa tombak. Mereka berusaha menombak orang di dalam uma’ kadang dari bawah 

melalui celah-celah lantai kayu. Rumah kadang juga dibuat nyaman. Masyarakat Lengilu memeiliki teknologi tetel yang 

umumnya diletakan di ruang tamu dan ruang keluarga. tetel adalah tempat perapian. Tetel berada di ruang tamu 

biasanya dimanfaatkan untuk berkumpul dan menjamu tamu, sedangkan tetel di ruang keluarga biasanya 

dimanfaatkan untuk memasak. Keberadaan tetel sebenarnya berguna untuk menghangatkan tubuh ketika sedang 

berkumpul maupun tidur, karena suhu udara  di Krayan sangat dingin. 

Masyarakat Lengilu di Krayan Tengah juga memiliki teknologi pengairan untuk sawah mereka. Sistem 

pengairan tidak semata-mata untuk memberikan nutrisi pada padi yang ada di sawah. Namun lebih dari itu, sistem 

pengairan dapat menghambat oksidasi pirit. Danau oxbow yang digunakan sebagai sawah oleh masyarakat Lengilu 

dapat dikategorikan sebagai rawa lebak. Pada umumnya rawa lebak memiliki kandungan pirit. Salah satu 

permasalahan apabila rawa lebak digunakan untuk sawah adalah ketika pirit teroksidasi. Apabila pirit teroksidasi, maka 

dapat meracuni padi yang sedang ditanam. Salah satu cara agar pirit tidak teroksidasi adalah dengan cara mengenangi 

lahan sawah secara terus menerus. Masyarakat Lengilu tidak memiliki organisasi pengairan, seperti subak di Bali. Hal 

ini disebakan air berasal dari lenges tanah yang berasal dari banyak tempat terutama di atas bukit. air hanya perlu 

dialirkan melalu parit kecil. ketika masuk ke sawah-sawah air dialirkan menggunakan turuk atau urug semacam pipa 

namun terbuat dari bambu 

Teknologi lain yang diciptakan oleh masyarakat Lengilu untuk beradaptasi pada lingkunganya adalah kubur 

batu. Kubur batu tercipta karena tidak adanya kayu yang dapat bertahan lama seperti ulin Kubur bagi masyarakat 

Lengilu bisa menjadi pertanda bahwa mereka pernah tinggal di lokasi tersebut. Terkadang lokasi tersebut masih 

dianggpa miliknya meskipun mereka telah pindah ke lokasi yang baru. Oleh karena hal ini mereka membuat kubur 

yang tahan lama dengan meggunakan batu. Batu yang digunakan adalah batu pasir yang banyak ditemukan di Krayan 

Tengah. Batu pasir bisa dibentuk dengan mudah, meskipun memerlukan keterampilan khusus karena batu ini 



gampang hancur. Pemilihan batu ini sebagai pelindung wadah kubur mungkin juga disebabkan karena minimnya alat 

logam yang dimiliki oleh masyarakat Lengilu. 

Permaslahan terakhir dalam penelitian ini adalah perubahan sistem bercocok tanam masyarakat di Krayan 

tengah. Pada masa ketika masyarakat Putuk tinggal di sekitar Seputuk mereka melakukan sistem pertanian padi pada 

lahan basah. Hal ini disebebkan karena kondisi lingkungan di sekitar mereka adalah rawa pasang surut air sungai. 

Selain rawa pasang surut, dibeberapa titik wilayah Seputuk adalah lahan gambut. Gambut diwilayah ini dikategorikan 

sebagai gambut hemik yang dapat digunakan sebagai lokasi persawahan. Ketika mereka mulai bermigrasi naik ke 

Hulu Sungai Mentarang, mereka menemukan lingkungan yang tidak dapat digunakan sebagai sawah. Hal ini 

disebabkan karena lahan datar terlalu sempit, atau dapat dikategorikan sebagai lahan sungai berbentuk ‘V’ yang 

berarti, dari sungai terdapat dataran sempit kemudian langsung lereng bukit. kondisi ini menyebabkan mereka beralih 

menjadi peladang. Sistem perladangan masih terus dipakai pada awal kedatangan mereka di Dataran Tinggi Krayan. 

Sistem perladangan pada umumnya memerlukan jumlah tenaga yang cukup besar. Sekitar akhir 1800 sampai awal 

1900 an terjadi wabah penyakit campak yang menyebabkan separuh lebih populasi di Krayan Tengah hilang. 

Berkurangya jumlah poppulasi menyebabkan masyarakat kesulitan untuk membuat ladang. Guna menyiasati 

minimnya populasi, masyarakat mulai melirik sistem pertanian lahan basah yang telah dilakukan oleh penduduk di 

sekitar Sungai Lutut, Krayan Barat dan Krayan Induk. Pertanian lahan basah relativf membutuhkan tenaga lebih sedikit, 

selain itu setelah padi di tanam mereka hanya perlu menunggu masa panen, tidak ada perlakukan apapun terhadap 

padi selama masa itu. Masyarakat lengilu kembali melakukan perladangan ketika program resttlemen  dilakukan 

sekitar tahun 1970. Masyarakat yang berpindah ke lokasi resettlemen umumnya hanya mendapatkan jatah lahan 

sawah sedikit, karena lahan yang bisa digunakan untuk sawah sangat terbatas. Karena kondisi ini mereka mulai 

kembali berladang. Pada masa sekarang. Padi yang dihasilakan dari sawah akan dijual, sedangkan padi dari ladang 

akan dikomsumsi sendiri 

 


