PERADABAN YANG TERSISA DARI DANAU MATANO

(Abdullah, SS)
Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan

Semenjak menggeluti kegiatan arkeologi bawah air, untuk pertama kalinya saya
mendapatkan informasi tentang keberadaan gerabah di dasar danau, di mana temuan
gerabah selama ini lebih sering ditemukan di darat sebagai salah satu indikasi sisa
pemukiman dan di dasar laut sebagai muatan kapal karam. Apakah gerabah tersebut
menjadi indikasi akan keberadaan kapal karam, ataukah gerabah tersebut menjadi
indikasi tentang keberadaan suatu pemukiman seperti yang sering saya jumpai pada situssitus Arkeologi yang ada di darat.
Setelah melewati beberapa pertimbangan ketertarikan tentang informasi tersebut
kemudian kami ajukan sebagai salah satu program dalam kegiatan pelestarian cagar
budaya di Unit Pengendalian Bawah Air Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi
Selatan, namun setelah menuggu beberapa tahun kegiatan tersebut tidak juga terealisasi,
alasanya kegiatan tersebut belum terlalu mendesak untuk ditindaklanjuti dibandingkan
dengan program yang lain yang keberadaan situsnya memang dalam kondisi terancam
dan merupakan permintaan dari masyarakat.
Penantian kami akhirnya menuai titik terang pada tahun 2016, berawal dari adanya
penelitian yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang diberitakan di Tribun Timur. Kegiatan
tesebut diindikasikan sebagai sebuah permasalahan karena pelaksanaan tidak sesuai
dengan prosedur yang berlaku sehingga terkesan sebagai upaya untuk mengumpulkan
benda cagar budaya.
Berdasakan berita tersebut kepala kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya
Sulawesi Selatan langsung menginstruksikan untuk melakukan peninjauan, berdasarkan
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hasil yang diperoleh dilapangan ternyata berita yang dimuat oleh Tribun Timur adalah
salah satu upaya pencegahan oleh pihak kepolisian, terhadap kegiatan pencurian yang
selama ini sering dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Sedang asik-asiknya melihat foto-foto hasil peninjauan, HP saya berdering
menandakan ada panggilan masuk, setelah saya lihat ternyata tertulis nomor yang tidak
saya kenal, sehingga panggilan tersebut saya abaikan, tidak lama berselang HP saya
kembali berdering sebagai tanda adanya pesan masuk. Setelah saya buka pesan singkat
tersebut berasal dari nomor yang sama dengan panggilan masuk sebelumnya, pesannya
berisi “ Selamat siang bang Dul saya Sinatria dari Puslit Arkenas rencananya mau
melakukan penelitian di danau matano, Bang Dul bisa nemenin yah?” pesan tersebut
langsung saya balas “bisa saja yang penting ada surat permintaan sebagai acuan untuk
melaksanakan tugas dari kantor”. Sinatria merupakan salah satu stap dari Puslit Arkenas
yang menggeluti bidang Kemaritiman, perkenalan saya berawal dari kegiatan Ekspedisi
Bawah Air yang dilaksanakan oleh Direktorat Bawah Air Kementian Pendidikan dan
Kebudayaan pada tahun 2011 di Belitun.
Sejak itu saya mulai mengumpulkan referensi tentang Danau Matano baik melaui
internet, laporan penelitian maupun melakukan diskusi dengan orang-orang yang pernah
melakukan penelitian di lokasi tersebut, dari penelusuran tersebut ternyata danau Matano
memang sangat menarik untuk dikunjungi. Danau tersebut merupakan danau terdalam di
Asia Tenggara dan menempati urutan kedelapan danau terdalam di dunia. Pembentukan
danau bukan diakibatkan oleh letusan gunung berapi yang umumnya menjadi proses
terbentuknya gunung berapi di Indonesi, danau ini terbentuk oleh patahan yang
diakibatkan oleh pergeseran lempeng akibat dari gempa bumi, sumber air bukan berasal
dari beberapa muara sungai saja tetapi juga berasal ribuan titik mata air, sehingga air yang
terdapat di danau tersebut sangat jernih dan menjadi spot yang sangat bagus untuk
penyelaman.

Foto. Danau Matano
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Tinggal Sejarah
Terkait dengan referensi yang saya kumpulkan terdapat satu artikel yang cukup
menarik, pada artikel tersebut diceritakan tentang Salah satu kerajaan tertua yang pernah
mendiami pulau Sulawesi, judul artikel tersebut adalah Misteri Kerajaan Kuno Rahampu'u
di Sulawesi”. Dalam artikel tersebut diuraikan bahwa kerajaan itu berada di sekitar danau
Matano dan ibu kotanya di perkiraan berada di desa Matano tepatnya di tepi barat danau
Matano daat ini (https://www.the.sawerigadinginstitute.org).
Sumber utama kerajaan tersebut berupa bahan baku besi yang mengandung kadar
nikel yang sangat tinggi. Bahan-bahan tersebut kemudian dikirim ke Luwu untuk diolah
dan hasilnya kemudian dikirim keluar. Jika dirunut dengan sejarah tentang Majapahit yang
termuat dalam catatan Mpuh Prapanca terdapat informasi yang memiliki sinergi dengan
kondisi tersebut diatas, dalam catatan tersebut dijelaskan bahwa salah satu sumber besi
yang digunakan oleh Majapait adalah besi yang berasal dari kerajaan Luwu dan
kemungkinan sumbernya berasal dari Matano.
Kerajaan Rahampu'u diperkirakan sudah ada sejak abad ke 12, hal tersebut
diperkuat dengan hasil penelitian arkeologi yang tergabung dalam proyek penelitian The
Originin of complex sosaity in South Sulawesi (OXIS). Pada masa kejayaannya wilayah
kekuasaan dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu Anak Mokole, Ihi Inia dan Palili,
masing-masing wilayah terbagi ke dalam beberapa perkampungan yang tersebar hingga
ke Kolaka (Sulawesi Tenggara).
Di Desa Matano masih ditemukan sisa-sisa peradaban Kerajaan Rahampu'u
berupa benteng tanah, makam raja-raja, lubang bekas tambang bahan baku besi, kerak
besi hasil peleburan dan sebaran gerabah. Kondisi tinggalan kerajaan tersebut sekarang
ini sungguh sangat memperihatinkan, karena banyak terjadi penjarahan dan belum
adanya penanganan yang serius sehingga kerusakan masih saja terus
terjadi.Berdasarkan informasi dari masyarakat pada tahun 1970an kondisi makam rajaraja masih baik, dikisahkan bahwa makam raja-raja cukup mewah, dibuat hingga tujuh
tingkat dan di kelilingi sekitar 40
patung prajurit yang memiliki tinggi 1
hingga 2 meter. kondisi tersebut kini
tinggal cerita, selain tinggalan budaya
bendawi yang sangat kaya sudah
banyak hilang, keahlian berupa
peleburan besi oleh masyarakat
setempat juga sudah tidak lagi
berlangsung, bahkan pengetahuan
tersebut kini tidak lagi diketahui oleh
masyarak Desa Matano.

Foto Makam Raja Matano
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Eksplorasi Danau Matano
Setelah semua adminitrasi lengkap tim
kemudian berangkat ke Sorowako, tim tersebut
merupakan gabungan dari Pusat Arkeologi
Nasional, Balai Arkeologi Sulawesi Selatan dan
Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi
Selatan. Setelah melewati perjalanan yang
panjang dan cukup melelahkan (12 jam), tim tiba di
Sorowako pada jam 07.00 wita. Setibanya di base
camp pak Guﬁ sebagai koordinator lapangan dari
Pusat Penelitian Arkeologi langsung
mengarahkan untuk istirahat dan melakukan
penyesuaian sebelum melakukan penyelaman,
kondisi tersebut dikarenakan lokasi penelitian
berada di daerah ketinggian yaitu 380 meter di
atas permukaan laut, “kita istirahat dulu nanti sore
sekitar jam 15.00 wita kita kumpul diloby untuk bertemu dengan narasumber dan
membicarakan rencana pelaksanaan kegiatan kita”.
Kurang 15 menit jam 15.00 wita saya turun ke loby ternyata pak Guﬁ dan Ibu
Demplon sudah lebih dulu berada di disana. “Gimana Istirahatnya nyaman” sambil duduk
pertanyaan pak Guﬁ langsung saya jawab “iya pak sangat nyaman, gimana
Narasumbernya sudah datang pak” sambungku sambil memperhatiakan kondisi loby
“informasinya sudah di jalan sebentar lagi juga sampai” tidak lama berselang tim kami pun
lengkap dan narasumber juga sudah datang, kamipun melakukan diskusi yang diselingi
dengan canda tawa sebagai tanda kearaban yang kami rasakan.
Setelah berdiskusi selama dua jam lebih kami pun mendapatkan beberapa
informasi yang cukup menarik, dari penuturan narasumber terdapat beberapa tempat di
dasar danau yang memiliki sebaran temuan
yang diindikasikan sebagai tinggalan
Arkeologi, seperti sebaran gerabah dan alatalat yang terbuat dari besi, sayang sebagian
besar temuan yang berbahan besi telah
diangkat dari dasar danau yang kemudian
dijadikan sebagai koleksi, baik pribadi Maupun
kelompok. Secara keseluruhan lokasi yang
dimaksud berada di sisi selatan danau yang
terletak di tiga tempat yaitu Pontada (Pantai
ide), pulau Ampat dan Sebengkuro.
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Dengan informasi yang kami peroleh perencanaan penyelaman pun kami buat
dengan teliti, berdasarkan perhitungan ketinggian yang kemudian dikompersi ke dalam
tabel selam maka penyelaman yang aman untuk dilakukan adalah dua kali psetiap
harinya. Durasi penyelaman antara 18 samapi 30 menit, waktu istirahat penyelaman
pertama dengan penyelaman kedua adalah satu jam dengan maksimal kedalaman antara
18 samapai 20 meter, perhitungan ini dibuat untuk mencegah terjadinya penyelaman
dekompresi yang akibatnya sangat berbahaya untuk kesehatan penyelam.
Selain itu berdasarkan kondisi
lingkungan, penyelaman hanya bisa
dilakukan pada pagi sampai siang hari
karena kondisi air pada saat sore hari
akan berombak yang diakibatkan oleh
masuknya waktu angin, sehingga air
yang berada di pesisir danau akan
menjadi keruh karena sedimen lumpur
yang terdapat dibawah permukaan akan
terangkat seiring dengan besarnya
pergerakan ombak .

Lingkungan Pesisir Danau Matano

Lokasi pertama yang menjadi sasaran adalah pulau Ampat, lokasi ini dapat
dijangkau dengan menggunakan perahu dengan waktu tempuh antara 45-60 menit.
Setiba dilokasi kami hanya bisa berdecap kagum, “wah lokasinya disini yah, airnya jernih
sekali kayak berada di atas kaca nih”
tutur Sinatria sambil melihat kearah
bawah, setelah istirahat sejenak pak Guﬁ
langsung menginstruksikan
“penyelaman pertama akan kita
laksanakan di sebelah timur dan
penyelaman kedua akan dilaksanakan di
sebelah barat pulau terluar (pulau
Pertama)”, setelah berdoa bersama kami
pun langsung setting peralatan dan turun
secara bergantian, dibawah permukaan
Foto Lingkungan Bawah Air Pulau Ampat
air kami langsung melakukan pencarian
dengan cara berbanjar sambil sesekali melakukan pengambilan gambar (foto dan video),
ketika menemukan spot berupa konsentrasi pecahan gerabah yang berasosiasi dengan
serpih batu dan kerang kami pun berhenti dan melakukan identiﬁkasi awal, penyelaman
pertama dilakukan dengan durasi 20 menit pada kedalaman 2 sampai 20 meter,
penyelaman kedua dilakukan dengan durasi selama 18 menit dengan kedalaman 4
sampai 15 meter.
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Peyelaman pada lokasi ini
dilakukan selama 4 hari, pekerjaan di
fokuskan pada pencarian dan
perekaman data. Di pulau Ampat
terdapat empat lokasi yang memiliki
potensi tinggalan arkeologi berupa
pecahan gerabah, tulang, cangkang
kerang, kerak besi, alat batu dan
susunan batu yang memiliki pola.
Kondisi lingkungan keempat lokasi
sama, permukaan tanah berlumpur
c a m p u r p a s i r, t e r d a p a t b a n y a k
bongkahan batu yang berukuraan cukup
besar yang tersebar di beberapa tempat.

Konsentrasi Alat Batu Berasosiali
dengan kerang dan gerabah

Yang menarik perhatian kami adalah temuan berupa Serpih yang diperkirakan Alat
batu dan susunan Batu yang memiliki pola, “ wah ini menarik sekali bisa jadi kita
menemukan situs prasejarah bawah air pertama di indonesia” ucap Sinatrian setelah
melakukan penyelaman. Awalnya kami hanya fokus terhadap temuan gerabah yang
sangat melimpah tetapi setelah melakukan penelusuran dilokasi ini terdapat indikasi lain
berupa temuan serpihan-serpihan batu yang berasosiasi dengan cangkang kerang,
karena merasa penasaran pengambilan beberapa sampel kami lakukan untuk melakukan
identiﬁkasi secara teliti.
Lokasi berikutnya adalah Pontada
berdasarkaan informasi, lokasi ini
dulunya merupakan perkampungan tua,
yang tenggelam karena naiknya
permukaan air danau. Setelah persiapan
selesai kami pun langsung melakukan
penyelaman, penelusuran yang kami
lakukan mengikuti arah bibir danau yang

Lingkungan Pontada (Pantai Ide)

Kondisi Bawah Air Pontada

memanjang dari barat ke timur. Temuan yang kami
dapatkan berupa sebaran gerabah yang cukup
melimpah, selain itupada lokasi ini kami juga
menemukan beberapa potongan kayu gelondongan
yang memiliki panjang yang hampir sama, setelah
diperhatikan dengan teliti ternyata pada bagian tengah
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potongan kayu tersebut terdapat lubang dengan ukuran diameter yang tidak jau bedah.
Lingkungan permuaan cukup landai dimana sedimen lumpur sangat tebal, pada beberap
tempat terdapat konsentari tumpukan batu yang memiliki ukuran yang bervariasi.
Lokasi ketiga dikenal masyarakat dengan sebutan Sendengkuro dalam bahasa
setempat kata tersebut memiliki arti pecahan gerabah, lokasinya berada di sebelah barat
pula Ampat. “lokasinyan disini pak” ucap pak Damrin sambil menunjukkan ke arah bawah
“waktu kecil kami sering kesini mencari kerang” sambungnya sambil tersenyum.
Kondisi lingkungan pada
lokasi ini sama dengan kondisi
lingkungan di Pontada, permukaan
cukup landai dengan sedimentasi
lumpur yang cukup tebal, temuan
yang terdapat pada lokasi ini juga
didominasi oleh pecahan gerabah
yang berasosiasi dengan
tumpukan batu yang memiliki
ukuran yang bervariasi. Yang
menarik adalah temuan
gerabahyang terdapat pada lokasi
ini ukurannya cukup besar dan
memiliki motif yang beragam.

Lingkungan Permukaan Sedengkuro

Situasi Bawah Air Sedengkuro

Peradaban di danau Matano
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan ternyata danau matano
menyimpan banyak cerita yang menarik untuk dikaji, temuan-temuan yang diperoleh
dapat menceritakan tentang beberapa masa yang pernah terjadi pada lokasi ini, cerita
tersebut tidak hanya terjadi pada masa ketika manusia mulai mengenal gerabah yang
menjadi ciri dari masa menetap dan bercocok tanam, tetapi masa jauh sebelumnya juga
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dapat diungkap dari danau ini, penemuan serpihan-serpihan batu yang diperkirakan
sebagai alat batu tersebut memperlihatkan ciri-ciri yang menandakan bahwa batu-batu
tersebut sengajah dubuat dan digunakan untuk menunjang kehidupan pada masanya.
Kategori alat batu yang
ditemukan di danau matano terdiri
dari tatal, batu inti dan alat-alat serpih
dengan indikasi berupa jejak pakai
dan peretusan pada sisi tajaman alat,
bahan utama pembuatan alat adalah
batuan jenis Rijang yang juga dikenal
dengan nama Chart, dan berdasarkan
jejak pakai yang tersisa keungkinan
besar alat tersebut digunaakan untuk
menyerut dan memotong.
Berdasarkan hasil komparasi yang

Serpih batu yang diretus

dilakukan dengan situs-situs lain yang terdapat di Sulawesi, alat batu tersebut memiliki ciri
dan karakter yang sama dengan alat batu yang ada di situs Rota yang diduga berumur
seitar 19.000 sampai 3.000 tahun yang lalu.
Penemuan gerabah yang
memiliki jumlah yang sangat banyak dan
intensitas temuan yang sangat rapat
menandakan lokasi tersebut telah dihuni
secara terus menerus dalam jangka
waktu yang lama, gerabah tersebut
dibuat dari tanah liat yang berpasir
dengan tekstur kasar, diperkirakan
dibakar pada suhu sekitar 700 sampai
dengan 850 derajat celsius, bentuk
gerabah sangat beragam, mulai dari

Salah Satu Gerabah yang
berasal dari Pulau Ampat

Penemuan Gerabah Di Bawah Air

periuk, tempayan, pedupaan, piring danjambangan, hiasan
yang digunakan juga bervariasi seperti geometris,tumpal, garis
lurus dan bulatan, hiasan dibuat dengan menggunakan teknik
gores, cungkil dan tekan. Pola hias tersebut memperlihatkan ciri
dari kebudayaan lapita yang banyak tersebar di Indonesia,
kebudayaan ini diperkirakan sudah ada sejak 3.500 sampai
dengan 500 tahun yang lalu dan bahkan masih berlanjut hingga
sekarang di beberapa daerah.
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Selain sebagai perlengkapan
rumah tangga, temuan gerabah yang
terdapat pada lokasi tersebut juga
mengindikasikan adanya budaya
peleburan besi. Temuan gerabah
tersebut berasosiasi dengan kerak
besi yang berasal dari peleburan
bahan mentah yang juga dapat
dijumpai di sekitar danau Matano.
Pada lokasi ini juga ditemukan
perkakas dari logam, tetapi temuantemuan tersebut sebahagian besar
sudah diangkat dari dasar danau

Identiﬁkasi Perkakas Logam
dari hasil pengangkatan di danau Matano

untuk dikumpulkan sebagai alasan keamanan dari para pencari benda-benda besi dari
luar, berdasarkan pendataan yang dilakukan perkakas dari logam cukup bervariasi mulai
dari parang panjang (Ponai bahasa lokal), parang pendek (owu bahasa lokal), Kapak
(Endramu Bahasa lokal), tombak dan badik. Besar kemungkinan perkakas ini dibuat
semasa dengan puncak kejayaan kerajaan Rahampu'u, dalam sejarah kerajaan ini
dikenal sebagai penghasil besi yang kemudian dikirim keluar sebagai barang dagangan.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk sementara dapat
disimpulkan bahwa permukaan danau Matano telah mengalami perubahan sehingga
terdapat beberapa perkampungan yang berada dipesisir danau tenggelam, tetapi masa
peradaban-peradaban tersebut ditinggalkan masih belum ditau secara pasti apakah
sudah ditinggalkan dan kemudian tenggelam ataukah karena peradaban itu tenggelam
sehingga ditinggalakan manuasia pendukungnya. Penemuan berupa alat batu dan
sususunan batu menandakan bahwa lokasi ini ternyata memiliki rentang waktu yang jauh
lebih tua dari perkiraan sebelumnya yang menganggap bahwa lokasi ini telah didiami dan
mengalami perkembangan pada abad ke 12.
Kasus danau matano masih memerlukan penelitian yang lebih lanjut mengingat
penelitian yang dilakukan masih sangat awal. selain itu terdapat kendala jika melakukan
penelitian dengan penggalian (Ekskavasi) dan pembacaan lapisan tanah yang terdapat
pada lokasi tersebut tentu memerlukan waktu dan perencanaan yang lebih baik. Lokasi
yang berada di dasar danau tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan
berimplikasi terhadap pendanaan, seperti melakukan penggalian disekitar yang
kemungkinannya memiliki lapisan tanah yang sama dengan situs dengan melakukan
pengeboran di dasar Danau Matano untuk mendapatkan gambaran tentang lapisan tanah
yang terdapat di lokasi tersebut.
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