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RINGKASAN LAPORAN (SUMMARY  REPORT) 
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Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian tahun 2017 dan 2018 

dengan permasalahan yang belum terjawab di penelitian sebelumnya, yaitu 

bagaimana  tata ruang dalam buren, bagaimana proses pembuatan alat logam dari 

bijih besi, serta strategi pengelolaan dan pemanfaatan buren bagi masyarakat. Buren 

merupakan istilah lokal masyarakat Dayak Taboyan untuk menyebut  tempat 

peleburan bijih besi.  Penelitian tahun 2017 dan 2018 di DAS Teweh dan DAS 

Montalat Kabupaten Barito Utara, menemukan  16 situs peleburan bijih besi (buren) 

yang ditandai dengan temuan terak besi, bijih besi yang sudah dipecah, pecahan pipa 

udara dari tanah liat (tuyere), dan tungku peleburan. Semua buren berada di tengah 

hutan tidak jauh dari sungai. Dari 16 situs, hanya 4 situs yang ditemukan tungku, 

yaitu Buren Odir, Buren Temelalo, Buren Benangin, dan Buren Jaga. Buren 

Temalalo dan Buren Benangin telah diekskavasi dan  direkomendasikan 

pelestariaannya pada tahun 2018. 

Penelitian tahun 2019 ini terdiri atas empat kegiatan lapangan yaitu survei 

dan ekskavasi, eksperimental peleburan bijih besi, casting tungku peleburan dan 

sosialisasi hasil penelitian.  Survei dan ekskavasi untuk menjelaskan tata ruang 

dalam situs buren, eksperimental untuk menjelaskan atau merekonstruksi pengerjaan 

logam pada masa lalu, sedangkan casting dan sosialisasi merupakan upaya 

mewujudkan muara dari sebuah penelitian yaitu  menghadirkan hasil penelitian 

arkeologi dalam kehidupan masyarakat sekarang.  

Lokasi penelitian meliputi empat desa yaitu  Desa Kandui, Desa Pelari, Desa 

Jaman, dan Desa Sengkorang yang semuanya termasuk dalam wilayah Kecamatan 

Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara. Adapun base camp berada di Kandui (ibu 

kota Kecamatan Gunung Timang) karena lokasinya di tengah-tengah yang 
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memudahkan koordinasi dan mobilisasi. Untuk efisiensi, tim dibagi menjadi empat 

kelompok sesuai dengan kegiatan lapangan.  

Survei dilakukan di situs buren (yaitu di situs Buren Maninyau di Desa 

Jaman, Buren Bamilum Desa Pelari bagian hulu, serta sumber bahan bijih besi di 

Sungai Semayap Desa Sengkorang, di Sungai Montalat hulu Pelari, Riam (jeram)  

Maninyau di gosong Sungai Montalat Desa Jaman, dan batu kapur di  Desa Tongka-

Batu Raya. Dari survei bahan diketahui bahwa bahan baku untuk peleburan besi 

berupa bijih besi jenis laterit diambil dari sungai tidak jauh dari lokasi peleburan, 

misalnya di Riam Maninyau dan Sungai Semayap. Dari analisis mineral ddiketahui 

bahwa   bijih besi laterit dari lokasi tersebut mengandung mineral hematit dengan 

kandungan bijih besi tinggi. 

Ekskavasi dilakukan di situs Buren Jaga, Desa Kandui untuk  mencari pola 

tata ruang buren sebagai bahan pembanding dengan Buren Benangin dan Buren 

Temelalo di Desa Pelari. Ekskavasi di Buren Jaga menemukan terak besi, besi 

mentah, bahan batu besi, fragmen tuyere, fragmen kecil keramik China, arang, dan 

dua buah tungku peleburan dari tanah liat. Tungku A (ukuran besar) memiliki bentuk 

bulat pada bagian luarnya dan bagian dalamnya berbentuk persegi, dengan bagian 

atas mengerucut. Ukuran tinggi tungku 113 cm, bdasar bagian dalam bentuk persegi 

40 x 53, (40 x 56 cm (bagian tengah), diameter tungku terbesar (bagian cembung di 

bawah) sekitar 100 cm dan diameter bibir tungku (sebagian masih ada) sekitar 30 

cm. Tungku kedua berukuran lebih kecil (Tungku B) tidak utuh,  terutama pada 

bagian atas. Tinggi tungku 52 cm,  bagian dasar bentuk persegi  ukuran 35 x 35 cm, 

dengan tebal dinding 10-12 cm. 

Berdasar penuturan pemilik buren, Bue Markus Mirun (93 tahun), buren Jaga 

terakhir digunakan untuk melebur bijih besi oleh orang tua kakeknya. Bue Markus 

Mirun merupakan keturunan keempat dari pengolah bijih besi tersebut, sehingga jika 

dihitung mundur misalnya satu generasi burumur 25 tahun telah melahirkan generasi 

kedua, dikalikan 3 generasi ditambah usia Bue Markus Mirun hasilnya sekitar 168 

tahun. Dengan demikian, usia relative Buren Jaga diperkirakan sekitar 168 tahun 

yang lalu atau digunakan pada sekitar tahun 1851. Usia ini tgidak berbeda jauh 

dengan situs Buren Benangin yang berada pada akhir abad ke-18 (Tim Penelitian 

2017). 
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Dari hasil ekskavasi yang dilakukan di tiga situs buren pada tahun 2017 s.d 

2019 (Buren Temelalo, Buren Benangin, dan Buren Jaga) diketahui bahwa buren 

terletak di lokasi yang lebih tinggi dari sekitarnya, dengan luas zona inti sekitar 225 

meter
2
  (15 x 15 meter). Lokasinya   tidak jauh dari sungai, dalam jarak antara 30 

hingga 100 meter.  Di dalam buren minimal terdapat sepasang tungku yang letaknya  

berdekatan (1 sampai 2 meter).  Dari data etnografi, diketahu bahwa pada jaman dulu 

orang melebur bijih besi melalui dua tahap, yaitu dari batu besi (istilah orang 

Taboyan untuk menyebut bijih besi) dilebur di tungku besar, kemudian besi 

mentahnya (ingot) dilebur lagi di tungku yang lebih kecil. Informasi ini sesuai 

dengan data di lapangan dimana setiap buren terdapat dua tungku yang berdekatan, 

baik  dalam kondisi fisik tungku hampir utuh maupun tinggal bekasnya atau 

reruntuhannya.  

 

 

Gambar 1. Dua tungku peleburan dari ekskavasi di Buren Jaga 

 

 

Di dalam  tungku ditemukan terak besi, besi mentah hasil peleburan (ingot), 

tanah liat terbakar  (bagian dari tungku yang runtuh), dan arang sisa bahan bakar. Di 

luar tungku, ditemukan bijih besi (bahan batu besi sisa yang belum di lebur), tuyere 

(pipa udara) biasanya dalam kondisi fragmentaris,  dan tanah liat terbakar bagian dari 

tungku. Gundukan terak besi berada sekitar 3 hingga 7 meter dari lokasi tungku. 

Terak besi merupakan material yang  paling banyak yang ditemukan dalam situs 

buren  karena merupakan ampas (kotoran) yang tidak dimanfaatkan, berbeda dengan 
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besi mentah (ingot) yang merupakan hasil produksi yang kemudian dikumpulkan dan 

dibawa ke tempat lain untuk di tempa menjadi alat. Di situs buren tidak ditemukan 

bukti penempaan, dari analogi etnografi disimpulkan bahwa proses penempaan besi 

(smithing) tidak  dilakukan di buren tetapi di tempat lain, yaitu di permukiman yang 

mendekati konsumen. 

Pertanyaan tentang teknik pengerjaan logam pada masa lalu dijawab dengan 

metode eksperimental peleburan bijih besi yang  dilakukan di lahan terbuka di Desa 

Pelari. Pemilihan lahan terbuka berkaitan dengan kondisi peleburan dengan api yang 

menyala dan membubung tinggi sehingga meskipun di tengah kampung tetapi harus 

jauh dari rumah warga. Eksperimental diawali dengan survei lokasi eksperimental, 

mencari sumber bahan tanah liat kuning untuk membuat tungku dan tuyere, bahan 

batu besi, membuat tungku, menyiapkan bahan (memecah batu besi), arang 

pembakaran, dan instalasi penerangam serta ginset untuk blower (pengganti ububan). 

Eksperimen dengan membuat 4 tungku untuk melebur bahan batu besi dari Sungai 

Semayap, buren Temelalo dan Buren Benangin. 

 

 

Gambar 2. Eksperimen peleburan bijih besi 

 

Bahan bijih besi berupa laterit diperoleh dari Sungai Semayap, dari situs 

Buren Temelalo dan  situs Buren Benangin. Dari eksperimen peleburan bijih besi 

diketahui bahwa fungsi  tungku lebur yang bagian dalam berbentuk persegi dan yang 

bentuk bulat tidak jauh berbeda. Bentuk tungku tidak berpengaruh terhadap waktu 

untuk mencapai titik lebur  dan hasil peleburan, tetapi berpengaruh pada jumlah atau 
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volume bahan. Tungku bentuk persegi dapat memuat lebih banyak bahan bijih besi 

dan arang daripada tungku yang bulat.  

  Hipotesa bahwa bijih besi laterit yang ada di hulu Barito mempunyai 

kandungan besi  rendah sehingga untuk mendapatkan besi mentah diperlukan bahan 

laterit yang sangat banyak, ternyata tidak benar.  Dari hasil eksperimen  di tungku A 

dan C diketahui bahwa laterit hematit menghasilkan  prosentase besi mentah yang 

cukup tinggi (antara 50 s.d. 60 %), sedangkan laterit konkresi (tungku B dan D) 

menghasilkan besi mentah (ingot) lebih  rendah yaitu antara 21 s.d 46 %.  Hal 

tersebut tergantung pada jenis lateritnya, ada dua jenis laterit yaitu laterit hematit 

yang mengadung mineral besi (Fe) tinggi, dan  konkresi (masih proses menjadi besi) 

yang mengandung sedikit besi. 

Masalah ketiga merupakan muara dari sebuah penelitian, yaitu strategi 

menghadirkan hasil penelitian arkeologi dalam kehidupan masyarakat sekarang. 

Langkah praktis dan teknis yang telah dilakukan dalam penelitian adalah sosialisasi 

hasil penelitian kepada masyarakat dan stake holder di wilayah kecamatan Gunung 

Timang dan Disbudparpora Barito Utara, tenaga pengajar dan siswa SMK 2 di 

Kandui, menyebarkan laporan penelitian ke SMP dan SMA di Kecamatan Gunung 

Timang, serta  membuat tiruan artefak buren (tungku peleburan, bijih  besi dan 

tuyere). Pembuatan tiruan artefak dengan teknik cetak (casting) tungku peleburan 

dilakukan terhadap dua temuan tungku,  bijih besi, dan tuyere di Buren Benangin, 

Sebelum casting, dilakukan upacara adat ula saring sebagai ritual adat mohon izin 

kepada roh “penunggu” buren. Setelah ritual adat ula saring, di  hari ke-4 tim baru 

diizinkan  masuk ke lokasi situs untuk bekerja membuka kembali kotak gali sebelum 

pembuatan cetak negative tungku. Pembuatan cetak negative dilakukan di situs, 

kemudian pembuatan bentuk positif dilakukan di kebun belakang base camp di 

Kandui. Replika artefak tersebut rencananya akan diserahkan ke Pemda Kabupaten 

Barito Utara sebagai salah satu materi pengisi museum daerah, tetapi karena 

bangunan museum belum siap sehingga replika tersebut dibawa ke Balai Arkeologi 

Kalsel dan dipajang di galery mini Balai Arkeologi Kalimantan Selatan. 
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Gambar 3. Replika tungku peleburan, tumpukan bijih  besi dan tuyere dari 

casting di situs Buren Benangin 

 

 

Tungku peleburan di wilayah hulu Barito merupakan temuan pertama dan 

satu-satunya di Indonesia. Sebagai bukti pengerjaan besi kuno oleh masyarakat 

Dayak Taboyan di DAS Montalat (anak Sungai Barito), dapat menjadi penguat 

karakter masyarakat yang pemberani dan telah menguasai teknologi pembuatan besi, 

kemungkinan besar berkaitan  dengan Perang Banjar yang dipimpin Pangeran 

Antasari di hulu Barito (Perang Banjar Barito) pada pertengahan abad ke-19. Untuk 

pemanfaatannya, situs buren dapat dijadikan sebagai open site museum untuk objek 

wisata budaya dan alam berbasis ilmu pengetahuan (media pembelajaran).  

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, strategi pengelolaan dan pemanfaatan 

situs buren disusun dengan teknik analisis SWOT dengan memperhatikan potensi 

kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di dalam objek (situs buren) 

dan lingkungan sekitarnya, kemudian dibuat matriks strategi pengelolaannya dan 

pemanfaatannya. Dengan strategi tersebut, diharapkan situs buren dapat lestari, dapat 

dimaknai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini,  pemanfaatan tidak 

semata-mata dalam arti fisik dan ekonomi, tetapi makna sebagai media informasi dan 

pembelajaran tentang teknologi pembuatan logam besi dan nilai pentingnya bagi 

sejarah, keberadaan buren sebagai  identitas dan karakter  masyarakat di hulu Barito 

yang berjiwa pemberani.   
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Gambar 4. Peta  persebaran situs buren dan bahan bijih besi di DAS Montalat dari hasil 
penelitian tahun 2019 (Buren Jaga ada di nomor 8) 

 

 

B. Rekomendasi Nilai Penting Hasil Penelitian 

Nilai penting penelitian ini terletak pada hasil penelitian berupa sebaran situs 

peleburan bijih besi (buren) di sepanjang DAS  Montalat dan artefak di dalam situs 

buren berupa tungku peleburan, tuyere, dan sisa bijih besi yang sengaja disiapkan 

oleh orang dulu untuk dilebur. Lokasi situs di sepanjang sungai membuktikan bahwa 

sungai mempunyai peran penting dalam peleburam bijih besi. Sungai Montalat 

merupakan cabang dari Sungai Barito di bagian hulu sehingga secara umum 

masyarakat menyebut sebagai hulu Barito. Selain sebagai sarana transportasi utama, 

Sungai Montalat dan anak-anak sungainya di pedalaman  menyediakan sumber daya 

alam berupa bijih besi jenis laterit dengan kandungan hematit yang cukup tinggi.   

Hasil uji karbon dari sampel arang yang diambil dari empat situs buren  

menunjukkan masa antara  abad 9 hingga abad 18, sedangkan kajian sejarah dan data 
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etnografi menginformasikan bahwa buren masih digunakan hingga awal abad 20.  

Banyaknya situs peleburan bijih besi di hulu Barito dalam rentang waktu yang 

panjang menunjukkan bahwa daerah hulu Barito, terutama di DAS Montalat 

merupakan daerah industri besi yang ramai pada masa itu. Panjangnya rentang 

pengolahan bijih besi, selain dipengaruhi oleh tersedianya sumber bahan berupa bijih 

besi laterit yang terdapat di Sungai Montalat dan anak-anak sungainya, juga adanya 

konsumen yang memanfaatkan hasil peleburan beijih besi. Dalam catatan perlajanan 

Schwaner pada tahunn 1847 disebutkan bahwa hasil peleburan bijih besi berupa bilah 

besi merupakan komoditas perdagangan  utama dari hulu Barito {ADDIN 

CSL_CITATION { "citationItems" : [ { "id" : "ITEM-1", "itemData" : { "author" : [ 

{ "dropping-particle" : "", "family" : "Schwaner", "given" : "De C.A.L.M", "non-

dropping-particle" : "", "parse-names" : false, "suffix" : "" } ], "id" : "ITEM-1", 

"issued" : { "date-parts" : [ [ "1853" ] ] }, "publisher" : "P.N. van Kampen", 

"publisher-place" : "Amsterdam", "title" : "Borneo Beschsuving van Het 

Stroomgesied van den Barito", "type" : "book" }, "uris" : [ 

"http://www.mendeley.com/documents/?uuid=abc6e9c8-0419-4f06-9b5d-

3cf2c5bb846d" ] } ], "mendeley" : { "formattedCitation" : "(Schwaner, 1853)", 

"manualFormatting" : "(Schwaner, 1853: 116)", "plainTextFormattedCitation" : 

"(Schwaner, 1853)", "previouslyFormattedCitation" : "(Schwaner, 1853)" }, 

"properties" : {  }, "schema" : "https://github.com/citation-style-

language/schema/raw/master/csl-citation.json" }}. Carl Bock dalam catatan 

perjalanannya menyusuri Sungai Barito dan Sungai Negara (anak Sungai Barito) 

pada tahun 1879 juga mencatat bahwa para pengrajin pande besi di Negara membeli 

besi mentah (bilah besi) dari Dusun Ulu yang terletak di hulu Barito (Bock, 1988). 

Tentang nilai penting buren bagi masyarakat, bahwa buren dianggap tidak 

penting, tetapi masyarakat masih menjaga dan mengkeramatkan karena dianggap ada 

yang „menjaga‟. Adapun besi Montalat dalam bentuk senjata peninggalan leluhur 

seperti mandau, tombak dan pisau belati (jamiya), masyarakat menganggap sebagai 

barang keramat dan menjadi “penjaga” yang hanya digunakan dalam kondisi 

terdesak. Namun demikian, masyarakat berharap bahwa buren dan besi Montalat 

merupakan ikon yang akan menjadi cirikhas dan penguat  karakter masyarakat di 

DAS Montalat yang nasionalis dan mempunyai peran besar dalam sejarah Perang 
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Banjar di hulu Barito pada  pertengahan abad ke-19. Peran Banjar Barito merupakan 

perang para pejuang yang terdiri atas orang Banjar dan Dayak melawan kolonial 

Belanda. Karena wilayah hulu Barito dianggap potensial akan sumber daya alam, 

Belanda membangun beberapa benteng pertahanan untuk pengawasan di wilayah 

hulu Barito, seperti Benteng Puruk Cahu, di Muara Teweh, dan di Montalat. 

 Meskipun tidak ada data tertulis dan informasi resmi (karena kerasnya 

pengawasan colonial Belanda pada masa itu), masa keberadaan buren di hulu Barito 

ini bersamaan dengan masa perang Banjar Barito sehingga sangat mungkin bahwa 

keberadaan buren mendukung perjuangan para pejuang Perang Banjar Barito sebagai 

pensuplay senjata. Hingga kini, masyarakat masih menyimpan senjata tinggalan para 

leluhur (mandau, jamiya, mata tombak, pisau langge) yang dibuat dari buren dan 

terkenal sebagai senjata besi Montalat. Peristiwa tenggelamnya kapal uap Belanda 

(yang menjadi kapal perang tercanggih pada pertengahan abad 19)  bernama Onrust 

oleh pejuang  di bagian hulu Sungai Barito (wilayah Muara Teweh, ibu kota 

Kabupaten Barito Utara) merupakan peristiwa bersejarah yang membanggakan bagi 

masyarakat Banjar dan Dayak, tetapi  menjadi pukulan telak bagi colonial Belanda. 

Tokoh pejuang perang Banjar, Pangeran Antasari, di akhir hayatnya berjuang hingga 

meninggal di daerah hulu Barito. Dalam hal ini, persatuan antara etnis Banjar dan 

Dayak dalam perang Banjar Barito  merupakan contoh nyata yang pantas menjadi 

tauladan. Pejuang Banjar awalnya berjuang di pedalaman hingga hulu sungai di 

Kalimantan Selatan terdesak hingga mencari bantuan ke arah hulu Barito 

(Kalimantan Tengah) dan disambut dengan semangat oleh masyarakat Dayak. Besi 

Montalat, tenggelamnya kapal Onrust, ketokohan Pangeran Antasari dan para 

pejuang Dayak menjadi bukti meskipun berbeda suku dan agama tetapi mampu 

bersama melawan ketidakadilan kolonial. 

Dalam rangka merawat nilai penting penelitian terhadap kemaritiman dan 

kebhinekaan tersebut, penelitian ini menyusun strategi pengelolaan dan pemanfaatan 

situs buren dengan teknik analisis SWOT dengan memperhatikan potensi kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di dalam objek (situs buren) dan 

lingkungan sekitarnya, kemudian dibuat matriks strategi pengelolaannya dan 

pemanfaatannya. Dengan strategi tersebut, diharapkan situs buren dapat lestari, dapat 

dimaknai dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam hal ini,  pemanfaatan tidak 
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semata-mata dalam arti fisik dan ekonomi, tetapi makna sebagai media informasi dan 

pembelajaran tentang keberadaaan buren dan nilai pentingnya bagi sejarah, dan 

identitas masyarakat di hulu Barito yang dapat diambil hikmahnya untuk inspirasi 

bagi generasi  masa kini. 

 


