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KONSERVASI TEMUAN LAPANGAN PADA 
KEGIATAN EKSKAVASI DI SITUS KALA 

PLEISTOSEN: PERBANDINGAN ANTARA SITUS 
SANGIRAN DAN KALINGA, FILIPINA

Pipit Meilinda

Abstrak
Konservasi merupakan sebuah tahapan panjang yang dilakukan sejak temuan 

arkeologis pertama kali ditemukan hingga dipamerkan atau disimpan dalam storage. 
Temuan arkeologis yang ditemukan dalam tahap ekskavasi merupakan salah satu data yang 
memerlukan penangangan khusus. Dalam tulisan ini dipaparkan dua teknik konservasi 
yang dilakukan di dua situs Kala Pleistosen, yaitu Situs Sangiran dan Situs Kalinga, Filipina 
melalui observasi dan eksperimen langsung. Minimnya penggunaan larutan kimia untuk 
memperkuat temuan yang rapuh perlu diimbangi dengan teknik pengangkatan temuan 
yang baik yang dapat menjaga bentuk dan kondisi temuan untuk tindakan konservasi lebih 
lanjut di laboratorium. Penggunaan perban Plester Paris yang digunakan di Situs Kalinga 
dan Polyurethane yang digunakan di Situs Sangiran dalam pengangkatan temuan memiliki 
kelebihan dan kekurangan masing-masing yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan 
konservasi. Dari segi pengaplikasian, proses pengeringan, dan ketahanan, Polyurethane 
lebih unggul dibanding perban Plester Paris. Perban Plester Paris memiliki kelebihan di 
hal lain, yaitu murah dari segi biaya, mudah didapatkan, serta aman terhadap kesehatan. 
Penggunaan material konservasi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di 
lapangan.

Kata kunci: konservasi lapangan; ekskavasi; perban plester paris; plester paris; 
polyurethane

Abstract
A long phases of conservation conducted since pre-excavation process until being 

exhibited or stored in the storage. On-site conservation plays important role in the phases of 
conservation. Each findings requires special treatment depend on its condition. In this paper 
presented two conservation techniques conducted in two Pleistocene sites, Sangiran and 
Kalinga through observation and experimentation in the field. The lack of chemical solution 
used to strengthen fragile findings needs to be accommodated with the best lifting techniques 
which preserve the shape and condition of the findings for further conservation actions in the 
laboratory. The use of plaster of paris bandage in Kalinga and Polyurethane foam in Sangiran 
has each advantages and disadvantages which can be tailored with the conservation purposes. 
Polyurethane has more advantages in terms of application and drying process than the plaster 
of Paris bandages. Plaster of paris bandages have advantages in terms of cost, accessibility, 
and safe against health. The use of conservation materials can be adapted to the needs and 
conditions in the field.

Keywords: on-site conservation; excavation; plaster of paris bandage; plaster of paris; 
polyurethane foam
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I
PENDAHULUAN

Ekskavasi adalah salah satu cara mendapatkan data arkeologi yang paling 
identik dengan tugas pekejaan seorang arkeolog. Dalam kegiatan ekskavasi 
dilakukan pengupasan tanah secara terukur dan sistematis dengan mencatat 

semua fenomena yang ada misalnya temuan dan indikasi perubahan lapisan tanah. 
Pelaksanaan kegiatan ekskavasi dilakukan sehati-hati mungkin untuk menjaga temuan 
dari segala gangguan sehingga menghasilkan data arkeologi yang akurat untuk tahapan 
analisis.

Namun, ketidakhati-hatian dan kesalahan penanganan temuan dalam kegiatan 
ekskavasi justru merupakan hal yang banyak merusak atau merubah data arkeologi 
(South, 1972: 8). Munculnya pecah, patah, dan retakan baru pada bagian fosil atau 
munculnya goresan pada permukaan fosil yang meniru bentuk dari goresan purba 
(ancient cutmarks) sering disebabkan karena penggunaan alat ekskavasi dari bahan 
logam misalnya cetok (trowel), linggis, dan pacul. Umumnya alat logam digunakan 
karena karakteristik sedimen yang keras sehingga menyulitkan kegiatan pengupasan 
tanah, yang kemudian bisa menggores permukaan fosil. Penggunaan alat yang tidak 
hati-hati tersebut dapat menimbulkan kerusakan pada temuan, terutama pada tahap 
pembersihan temuan. Kegiatan pembersihan temuan untuk kepentingan dokumentasi 
lapangan terkadang tidak sengaja menghilangkan tanah penyangga (support) atau 
tanah yang mengisi sela-sela fosil sehingga fosil menjadi kehilangan bentuk utuhnya. 
Di samping itu ada contoh lain kesalahan penanganan temuan, yaitu terpapar dengan 
sinar matahari secara berlebihan dan mendadak sehingga menyebabkan fosil menjadi 
rapuh. Fosil yang rapuh diakibatkan kondisi keterawatan temuan yang berbeda-beda. 
Oleh sebab itu, perlunya untuk mempertimbangkan berbagai aspek agar kegiatan 
ekskavasi bukan justru menjadi penyebab rusak/berkurangnya data arkeologi.

Konservasi dengan orientasi keterawatan adalah hal yang perlu diperhatikan pada 
setiap kegiatan ekskavasi. Kondisi temuan fosil yang berbeda di masing-masing situs 
merupakan tantangan tersendiri yang perlu diamati. J. M. Cronyn (1990) menjelaskan 
beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam kegiatan konservasi pada temuan 
ekskavasi, di antaranya:

1. Pertimbangan pra-ekskavasi

Dalam melakukan konservasi pada tahapan ekskavasi, penting untuk 
mempertimbangkan kondisi dan karakter lokasi ekskavasi. Tujuan dari 
pertimbangan tersebut adalah untuk memperhitungkan jenis alat dan bahan 
yang akan digunakan dalam kegiatan konservasi temuan arkeologi. Hal ini baru 
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bisa dilakukan apabila dilakukan survei untuk 
memprediksi kondisi temuan ekskavasi baik 
berdasarkan temuan yang telah ada sebelumnya 
maupun berdasarkan pengamatan di lapangan 
(Cronyn, 1990: 4). Selain itu, aksesibilitas juga 
merupakan hal perlu dipertimbangan dalam 
proses transportasi temuan.

2. Konservasi di lapangan

Tahapan kedua merupakan tahapan yang 
paling penting karena mempengaruhi hasil  dari 
tahapan konservasi secara keseluruhan, yaitu 
konservasi di lapangan. Pada tahapan ini, proses 
ekskavasi telah berlangsung dan kehati-hatian 
dalam pembersihan temuan, pengaplikasian 
bahan, dan pengepakan temuan merupakan hal 
yang sangat penting untuk dicermati. Kesalahan 
tindakan konservasi pada tahapan ekskavasi 
berpengaruh pada temuan secara langsung dan 
mempersulit tindakan lanjutan saat konservasi 
di laboratorium (Cronyn, 1990: 5). Penggunaan 
bahan kimia di lapangan untuk memperkuat 
temuan terkadang dihindari karena umumnya temuan ekskavasi akan diteliti lebih 
lanjut, misalnya kepentingan observasi laboratorium atau untuk kepentingan 
sampel pertanggalan (South, 1972: 9). Sehingga umumnya pada tahap ini, hanya 
dilakukan sampai tindakan pengamanan temuan untuk proses transportasi yang 
selanjutnya akan dikonservasi lebih lanjut di laboratorium.

3. Konservasi di laboratorium

Tahap ini merupakan tindak lanjut dari tindakan konservasi terhadap temuan 
ekskavasi di lapangan. Pembersihan lebih lanjut, penguatan dengan bahan kimia, 
dan  rekonstruksi temuan merupakan kegiatan yang umumnya akan dilakukan 
pada tahap ini. Konservator memegang peran penting dalam mengobservasi 
kondisi temuan dan menentukan penanganan apa yang sesuai dengan kondisi 
temuan. Temuan yang telah dikonservasi di laboratorium umumnya telah siap 
untuk dianalisis lebih lanjut dan/atau siap digunakan sebagai bahan pameran 
(Cronyn, 1990: 6).

Bagan 1: Proses Konservasi

Konservasi Temuan Lapangan pada Kegiatan Ekskavasi di Situs Kala 
Pleistosen: Perbandingan antara Situs Sangiran dan Kalinga, Filipina
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4. Kontrol

Tahap lanjut dari proses konservasi adalah kontrol terhadap kondisi 
lingkungan temuan. Kontrol dilakukan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut 
terhadap temuan pasca proses konservasi laboratorium. Temuan yang telah 
dikonservasi dan diperkuat dengan bahan kimia bisa saja rusak akibat kesalahan 
pengemasan atau pengaruh dari kondisi lingkungan (suhu dan kelembaban). 
Oleh sebab itu sangat penting untuk melakukan kontrol terhadap lingkungan 
tempat disimpannya temuan ekskavasi paska kegiatan konservasi (Cronyn, 1990: 
8).

Rangkaian kegiatan konservasi tersebut bisa diterapkan pada hampir semua kegiatan 
penelitian arkeologi di berbagai jenis situs, misalnya situs masa klasik, situs masa 
kolonial, dan situs dari Kala Pleistosen. Penerapan teknik konservasi pada kegiatan 
ekskavasi di lapangan perlu diamati dan dijabarkan dengan baik. Hal ini dilakukan 
untuk mendapatkan gambaran mengenai teknik yang paling tepat dalam penanganan 
temuan apabila menemukan kondisi serupa di lokasi lain. Salah satu penjabaran 
mengenai penerapan teknik konservasi temuan di lapangan khususnya dari situs Kala 
Pleistosen akan dijelaskan dalam tulisan ini. 

Dalam tulisan ini akan dijelaskan mengenai teknik konservasi yang dilakukan pada 
dua situs Kala Pleistosen, yaitu Situs Sangiran (Indonesia) dan Situs Kalinga (Filipina). 
Perbandingan kedua situs tersebut dilakukan karena terdapat kesamaan kondisi 
geografis (open-air site) dan jenis temuan, khususnya fosil. Metode yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah observasi dan eksperimen langsung teknik konservasi di 
lapangan. Perbandingan antara teknik konservasi yang dilakukan di Situs Sangiran dan 
Kalinga dilakukan untuk memberikan gambaran bagaimana perbedaan teknik yang 
dilakukan di masing-masing situs dan analisis terhadap kelebihan dan kekurangan 
dari masing-masing teknik konservasi.

1.1. Deskripsi

Dalam penjelasan Cronyn (1990) disebutkan bahwa konservasi di lapangan 
memegang peranan penting dalam kegiatan konservasi secara keseluruhan. 
Temuan ekskavasi yang rapuh perlu penanganan khusus agar bisa dipindahkan 
ke laboratorium/museum untuk kegiatan penelitian lebih lanjut, pameran, atau 
kepentingan pendidikan. Perlindungan terhadap fosil perlu dilakukan, untuk 
mempertahankan bentuk fosil dan memudahkan dalam kegiatan transportasi. 
Deskripsi mengenai latar belakang situs dan teknik konservasi yang dilakukan 
pada dua situs Kala Pleistosen, yaitu Situs Sangiran dan Situs Kalinga akan 
dijelaskan sebagai berikut: 
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1.1.1. Situs Sangiran

Situs Sangiran memiliki luas 59,21 km² yang terletak di dua kabupaten, yaitu 
Kabupaten Sragen dan Karanganyar merupakan salah satu situs Kala Pleistosen 
paling lengkap dan paling penting di Indonesia, bahkan di Asia (Widianto dan 
Simanjuntak, 2013: 57). Penelitian di Situs Sangiran telah banyak dilakukan oleh 
banyak ahli dari berbagai institusi. Beberapa institusi yang intensif meneliti di 
Situs Sangiran saat ini antara lain adalah Balai Pelestarian Situs Manusia Purba 
Sangiran (BPSMP Sangiran), Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit 
Arkenas), Pusat Studi Geologi, dan Museum National d’Histoire Naturelle 
(MNHN) Paris, Perancis. 

Berawal dari kunjungan G. H. Ralph von Koenigswald tahun 1934 yang 
menemukan alat-alat serpih di Bukit Ngebung, Situs Sangiran telah menarik 
perhatian para peneliti dari seluruh dunia. Penemuan alat-alat serpih di Bukit 
Ngebung oleh von Kenigswald semakin menarik setelah penemuan fosil 
rahang bawah manusia purba dari lapisan Pucangan Atas dua tahun setelahnya 
(Simanjuntak, 2011: 10-11).  Hingga saat ini, setidaknya lebih dari 50 % 
populasi Homo erectus di dunia ditemukan di Situs Sangiran. Artefak batu 
berupa alat-alat serpih yang ditemukan di lapisan Pucangan dianggap sebagai 
artefak tertua yang digunakan Homo erectus Situs Sangiran (Widianto dan 
Simajuntak, 2013: 86-87). Kekayaan Situs Sangiran didukung dengan lapisan-
lapisan tanah yang menunjukkan perkembangan kondisi dari lingkungan laut 
hingga lingkungan darat.

Salah satu institusi yang menangani pelestarian Situs Sangiran adalah BPSMP 
Sangiran yang berdiri sejak tahun 2009. BPSMP Sangiran telah melakukan 
berbagai upaya pelestarian situs dan temuan yang ditemukan di Sangiran 
serta Situs Kala Pleistosen lain di Indonesia. Salah satu kegiatan yang intensif 
dilakukan di Situs Sangiran adalah ekskavasi, baik itu ekskavasi penelitian 
maupun ekskavasi penyelamatan temuan. Temuan fosil yang ditemukan di 
Situs Sangiran beragam kondisinya dan ukurannya. Kondisi geomorfologi situs 
yang berbukit-bukit dan lokasi penelitian/penyelamatan yang sulit diakses 
terkadang menjadi tantangan tersendiri dalam hal konservasi temuan. Upaya 
konservasi dilakukan pada temuan yang rapuh dengan cara mengoleskan 
konsolidan cairan Paraloid B72 yang dicampur pelarut organik dengan volume 
tertentu. Setelah temuan diolesi Paraloid dan didiamkan selama kurang lebih 
24 jam hingga menjadi keras dan kuat, kemudian temuan baru bisa diangkat. 
Pengolesan konsolidan dilakukan terbatas hanya pada temuan yang rapuh 
sementara pada temuan yang sudah cukup kuat, maka hal ini tidak perlu 
dilakukan (Fadlilah, 2013: 96). 

Konservasi Temuan Lapangan pada Kegiatan Ekskavasi di Situs Kala 
Pleistosen: Perbandingan antara Situs Sangiran dan Kalinga, Filipina
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Sementara itu untuk temuan ekskavasi 
yang umumnya akan diteliti lebih lanjut, 
penggunaan bahan kimia diminimalisir 
di lapangan. Dengan demikian sangat 
penting memilih material pembungkus 
yang aman untuk mengangkut temuan 
dari satu lokasi ke lokasi lain. Hal ini 
dilakukan untuk mempertahankan 
kondisi dan bentuk dari temuan.

Salah satu upaya untuk mengamankan 
temuan yang dilakukan di Situs 
Sangiran adalah dengan menggunakan 
busa Polyurethane. Polyurethane terdiri 
dari dua cairan, yaitu Polyurethan 
A dan Polyurethane B yang apabila 
dicampur akan membentuk busa. 
Busa Polyurethane yang telah kering 
merupakan material yang kokoh untuk 
membungkus obyek namun ringan 
sehingga tidak menambah beban 
pada obyek. Namun, Polyurethane 
merupakan material berbahaya yang bisa 
menimbulkan iritasi mata dan kesulitan 
bernafas, oleh karena itu penggunaan 
Polyurethane sebaiknya tidak dilakukan 
di ruangan tertutup (Cronyn, 1990: 13).

Teknik pengamanan temuan pada 
tahap konservasi lapangan dengan 
menggunakan busa Polyurethane telah 
diaplikasikan di BPSMP Sangiran 
pada setiap ekskavasi penyelamatan, 
baik di Situs Sangiran maupun di Situs 
Kala Pleistosen lain seperti Banjarejo 
dan Patiayam. Sifatnya yang ringan 
memudahkan proses transportasi pada 
temuan-temuan yang relatif besar 
karena tidak menambah berat pada 
temuan. 

Foto 1: (1) Pembuatan cetakan pada sekeliling fosil dan 
pemasangan plastik pelapis, (2) Pencampuran 
Polyurethane, (3) Penuangan cairan 
Polyurethane, (4) Menunggu busa Polyurethane 
mengembang dan mengeras
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Berikut ini merupakan tahapan pengaplikasian busa Polyurethane:

1. Pembuatan cetakan pada sekeliling fosil. 

 Cetakan berfungsi sebagai penahan busa Polyurethane yang nantinya 
akan mengembang menyelingkupi fosil. Material yang digunakan bisa 
menggunakan kayu atau kardus.

2. Pelapisan permukaan fosil dengan plastik. 

 Bahan plastik bisa diganti dengan allumunium foil atau kertas koran. 
Fungsi lapisan ini adalah penahan antara busa Polyurethan agar tidak 
menempel langsung dengan permukaan fosil.

3. Pencampuran Polyurethane A dan Polyurethane B dengan 
perbandingan 1:1.

4. Penuangan Polyurethane ke dalam cetakan.

Setelah dituangkan ke dalam cetakan, busa Polyurethane akan mengembang 
dan menyelubungi seluruh fosil. Lama waktu yang digunakan pada tahap 
setting ini sekitar 20 menit. Setelah busa Polyurethane kering maka fosil sudah 
bisa diangkat dan dipindahkan ke laboratorium untuk tindakan konservasi 
lebih lanjut.

1.1.2. Situs Kalinga (Lembah Cagayan)

Lembah Cagayan yang berada di sebelah utara Pulau Luzon, Filipina 
sebenarnya telah diteliti sejak 60 tahun yang lalu. Meskipun demikian, belum 
pernah ditemukan asosiasi temuan fosil fauna dengan artefak dalam perekaman 

data stratigrafi dan pertanggalan 
yang terukur. Penelitian di Lembah 
Cagayan dimulai lagi pada tahun 
2013 dengan cara survei di Situs 
Kalinga. Hasil dari survei tersebut 
adalah ditemukannya konsentrasi 
fosil fauna dan alat batu yang 
berserakan di permukaan tanah 
di daerah Rizal, Kalinga. Tindak 
lanjut dari hasil survei tersebut 
adalah pembukaan areal ekskavasi 
seluas 16 m² pada sebuah lembah 
di Rizal, Kalinga. Ekskavasi 

Foto 2: Kegiatan Ekskavasi di Situs Kalinga 
(Main Trench N Ext.)

Konservasi Temuan Lapangan pada Kegiatan Ekskavasi di Situs Kala 
Pleistosen: Perbandingan antara Situs Sangiran dan Kalinga, Filipina
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kemudian dilakukan pada tahun 2014 hasil kerjasama antara MNHN Paris dan 
Museum Nasional Filipina yang berlangsung hingga saat ini. Hasil ekskavasi 
yang paling penting dari situs ini adalah temuan fosil badak (Rhinoceros 
philippinensis) hampir lengkap secara in situ di lapisan lempung yang 
berasosiasi dengan 57 (lima puluh tujuh) temuan alat batu. Analisis terhadap 
temuan fosil badak tersebut menunjukkan adanya jejak penjagalan binatang 
(butchering) yang menjadi petunjuk awal aktifitas Hominin di Filipina sekitar 
709 ribu tahun yang lalu (Ingicco, et al, 2018).

Upaya konservasi temuan ekskavasi di Situs Kalinga dilakukan bersamaan 
dengan kegiatan ekskavasi. Proses pengupasan lapisan tanah dan pembersihan 
temuan di Situs Kalinga menggunakan bambu sehingga meminimalisir 
kerusakan pada tulang. Kondisi temuan rata-rata rapuh umumnya berada di 
Unit F yang merupakan lapisan lempung kaya temuan dan mengalami tingkat 
pembundaran yang minim yang mengindikasikan proses transportasi yang 
tidak jauh dari lokasi deposisi (Ingicco, et al., 2018: 234). Teknik konservasi 
temuan ekskavasi yang digunakan di Situs Kalinga adalah membungkus 
temuan dengan “Plester Paris” (bubuk gipsum) yang berbentuk perban untuk 
mengamankan fosil. 

Plester Paris terbentuk dengan cara memanaskan kristal gipsum, mineral 
yang terbentuk dari calcium sulphate dihydrate (CaSO4 ·2H2O), hingga berbentuk 
bubuk. Bubuk gipsum apabila dicampur dengan air maka akan menjadi pasta 
gipsum yang bisa dibentuk sesuai keinginan dan apabila kering akan menjadi 
keras. Plester gipsum tersebut dinamakan Plester Paris berdasarkan salah satu 
lokasi tambang gipsum terbesar yang ada di Montmartre, sebelah utara Paris. 

Plester Paris berbentuk perban yang digunakan di Situs Kalinga umum 
digunakan di dunia medis dan seni. Perban Plester Paris tidak digunakan 
pada semua temuan ekskavasi, namun hanya digunakan pada temuan yang 
berukuran relatif besar (>10 cm) yang rapuh dan butuh penanganan khusus 
sesuai dengan rekomendasi arkeolog yang merangkap sebagai konservator di 
lapangan. 

Hasil pengamatan terhadap temuan ekskavasi pada penggalian tahun 2018 
menunjukkan bahwa rata-rata ukuran temuan yang perlu diangkat dengan 
perban Plester Paris sekitar 20 cm. Tahapan-tahapan aplikasi perban Plester 
Paris pada temuan ekskavasi yang telah dibersihkan akan dijelaskan sebagai 
berikut:

1. Pengolesan petroleum jelly (vaseline), berfungsi agar plastik tidak 
menempel langsung di permukaan fosil. Terdapat hal yang perlu 
diperhatikan dari pengolesan petroleum jelly sebelum mengaplikasikan 
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perban Plester Paris, 
yaitu efek samping 
terhadap temuan. Rata-
rata temuan yang diolesi 
dengan petroleum jelly 
sulit dibersihkan dan 
meninggalkan kilap serta 
merubah warna menjadi 
kegelapan pada temuan.

2. Pelapisan dengan plastik 
sebagai pelapis antara 
plester dan fosil.

3. Pengaplikasian perban 
Plester Paris. Plester 
yang digunakan dibentuk 
sesuai ukuran temuan 
kemudian dibasahi 
dengan air. Plester yang 
telah basah kemudian 
dipasang ke fosil.

4. Pemasangan penyangga 
bambu (bila diperlukan) 
yang kemudian dilapisi 
kembali dengan perban 
Plester Paris. 

Setelah diaplikasikan, proses 
selanjutnya adalah proses 
pengeringan. Proses pengeringan 
berlangsung cukup lama lebih 
dari tiga jam tergantung ketebalan 
dari plester yang digunakan. 
Setelah kering, fosil siap untuk 
dipindahkan ke tempat lain untuk 
proses konservasi lebih lanjut.

Foto 3: (1) Pelapisan dengan plastik setelah diaplikasi 
vaseline di permukaan fosil, (2) Pemasangan 
perban Plester Paris, (3) Pemasangan 
penyangga dari bambu, (4) Plester yang 
dibiarkan mengering, di sampingnya 
diletakkan label temuan

Konservasi Temuan Lapangan pada Kegiatan Ekskavasi di Situs Kala 
Pleistosen: Perbandingan antara Situs Sangiran dan Kalinga, Filipina
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II
PEMBAHASAN

Riwayat pengumpulan fosil oleh kolektor fosil di seluruh dunia sudah dilakukan sejak 
abad 19 Masehi. Sekitar tahun 1830an sangat sulit untuk menyelamatkan fosil tulang 
yang rapuh dari masa Plesitosen bagi kolektor fosil dan pekerja museum. Kesulitan 
tersebut menyebabkan adanya kecenderungan hanya mengumpulkan tulang dan gigi 
yang relatif kuat. Fosil tulang yang rapuh umumnya ditinggalkan akibat ketidaktahuan 
tentang penanganan temuan sementara temuan fosil yang kuat umumnya hanya 
diangkut dengan menggunakan wadah alakadarnya secara manual tanpa pelindung 
khusus (Carreck dan Adams, 1969). Seiring dengan perkembangan metode konservasi, 
maka penyelamatan temuan dan konservasi di lapangan menjadi lebih beragam dan 
maju.

Salah satu hal penting dalam rangkaian konservasi adalah konservasi di lapangan, 
karena tahapan ini adalah tahap awal dari preservasi temuan. Temuan yang relatif 
homogen jenisnya yang berasal dari situs Kala Pleistosen, yaitu tulang dan batu tidak 
serta merta menyeragamkan teknik konservasi yang dilakukan di dalamnya. Salah satu 
temuan yang dominan ditemukan di situs Kala Pleistosen adalah temuan fosil tulang, 
baik dari tulang binatang maupun tulang manusia yang tersusun secara dominan oleh 
mineral silika/karbonatan dan calcium phospate (Ca3(PO4)2). Kondisi masing-masing 
fosil tulang pada tahap ekskavasi berbeda-beda tergantung lokasi pengendapannya 
sehingga memerlukan penanganan berbeda pula.

Hal yang perlu dilakukan dalam konservasi temuan ekskavasi di lapangan adalah 
pembersihan temuan. Pembersihan temuan fosil sangat penting dilakukan dengan 
material yang lunak, misalnya tusuk gigi. Penggunaan alat dari logam sangat tidak 
direkomendasikan dalam pembersihan temuan karena sifatnya yang abrasif dapat 
menggores permukaan tulang. 

Temuan fosil tulang yang sangat rapuh dan bukan merupakan sampel yang akan 
digunakan untuk analisis lebih lanjut bisa dikonsolidasi dengan menggunakan larutan 
kimia. Cahtherine Sease (1994: 49) menyebutkan beberapa konsolidan yang bisa 
digunakan dalam penanganan temuan tulang, yaitu Acryloid (Paraloid) B72. Bila tidak 
ada Paraloid maka bisa menggunakan larutan Polyvinyl Alcohol (PVA) 3% hingga 
5% pada tulang yang kering. Sementara untuk tulang yang basah bisa digunakan 
perbandingan 1:4 PVA dan air (atau 2% sampai 4% Acrysol WS24). Meskipun demikian, 
penggunaan konsolidan dalam kegiatan ekskavasi di lapangan tidak dilakukan di 
Situs Kalinga dan hanya secara terbatas dilakukan pada ekskavasi di Situs Sangiran. 
Pengaplikasian konsolidan kemudian dilakukan di laboratorium setelah temuan 
dibersihkan sehingga material pembungkus dalam tahapan transportasi memegang 
peranan penting untuk menjaga keutuhan bentuk dan kondisi temuan.
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Terdapat dua cara penanganan temuan ekskavasi yang berbeda dari dua situs yang 
dijelaskan, yaitu penggunaan perban Plester Paris dan Polyurethane. Kedua bahan ini 
pada dasarnya umum digunakan pada kegiatan konservasi, tidak hanya pada temuan 
fosil namun juga temuan arkeologis lainnya, misalnya tembikar, rangka dalam kubur, 

dan temuan dari kayu dari situs yang 
tergenang air (waterlogged site).

Pioner dari penggunaan plester untuk 
penyelamatan temuan fosil adalah William 
Davies, pegawai British Museum, London. 
Davies menggunakan Plester Paris untuk 
menyelamatkan tengkorak Mammoth dari 
Ilford, Essex. Metode tersebut kemudian 
digunakan di lokasi lain seperti di Chatham, 
Kent (Carreck dan Adams, 1969: 6-7) dan 
Colorado (Whybrow, 1985: 16). Pada akhir 
abad 19 M, penggunaan plester (dengan 
berbagai varisasi metode) telah umum 
digunakan untuk mengumpulkan tulang 
yang berukuran relatif kecil. 

Plester Paris (bubuk gipsum) merupakan bahan untuk mengangkat temuan yang 
berbentuk bubuk putih. Plester Paris merupakan bahan yang murah dan paling mudah 
ditemukan serta mudah digunakan hanya mencampurnya dengan air hingga menjadi 
pasta. Plester Paris yang diaplikasikan ke obyek tidak boleh menempel langsung pada 

obyek karena sifatnya yang menimbulkan 
panas sehingga tidak direkomendasikan 
digunakan pada material yang sensitif 
terhadap panas. Kekurangannya adalah 
menambah beban pada obyek. 

Plester Paris yang digunakan di Situs 
Kalinga merupakan jenis perban Plester 
Paris yang berbentuk seperti kain kasa. 
Perban Plester Paris bisa didapatkan di 
apotek ataupun toko peralatan kesehatan/
medis. Kelebihan dari perban Plester 
Paris adalah mudah dalam pengaplikasian 
dibandingkan dengan Plester Paris dan 
lebih cepat kering (Sease, 1994: 13-14). 

Sementara itu, penggunaan bahan lain 

Foto 4: perban Plester Paris (sumber gambar: http://
www.skeletalsupport.com/products.html)

Foto 5: Polyurethane A (kiri) dan 
Polyurethane B (kanan)
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yaitu Polyurethane pertama kali diperkenalkan oleh John Carreck dari Queen Mary 
College, London tahun 1966 untuk penyelamatan fosil Gajah dari Essex (J. N. Carreck 
dan S. J. Adams, 1969) yang kemudian didiadopsi untuk penyelamatan pelvis Iguanodon 
dari Surrey (Whybrow, 1985: 20). Penggunaan Polyurethane pada penanganan fosil, 
meskipun mahal dan menghasilkan gas berbahaya isocyanate saat tahap foaming, 
namun memiliki kelebihan karena karakternya yang kuat, ringan, fleksibel, rigid, bisa 
mengisi bentuk dari material yang dikonservasi. 

Cara pengaplikasian 
Polyurethane relatif 
mudah dengan 
mencampur dua 
larutan (Polyurethane 
A dan Polyurethane B) 
menjadi satu dengan 
perbandingan 1:1 yang 
kemudian dituangkan ke 
dalam cetakan material 
yang terbuat dari kayu/
kardus. Setelah itu 
tinggal menunggu busa 
Polyurethane hingga 
mengeras. Prosesnya 
relatif cepat kurang dari satu jam. Apabila dibandingkan dengan penggunaan Plester 
Paris yang relatif lama untuk mengering dan mengeras dan relatif berat menambah 
beban dalam proses transportasi. 

Dari tabel di atas bisa dilihat perbandingan antara penggunaan perban Plester 
Paris dan Polyurethane. Penggunaan perban Plester Paris dan Polyurethane 
memiliki keuntungan dan kerugian tersendiri. Dari segi biaya, Polyurethane lebih 
mahal dibandingkan perban Plester Paris, selain itu juga lebih susah didapatkan. 
Kedua bahan tersebut relatif mudah dilakukan dari segi pengaplikasian. Hanya saja, 
penggunaan Polyurethane harus menggunakan peralatan keamanan dan lebih baik 
mengaplikasikannya di luar ruangan. Sementara itu dari proses pengeringan, perban 
Plester Paris memerlukan waktu yang lebih lama karena bergantung pengeringan 
alami. Polyurethane lebih cepat kering dan memudahkan sehingga tidak perlu 
menunggu lama untuk mengangkat temuan. Ketahanan kedua bahan ini sangat baik 
untuk dijadikan material pengangkat temuan. Hanya saja, Plester Paris yang berbentuk 
perban tidak cocok digunakan untuk temuan dengan ukuran besar >30 cm.

Penggunaan Polyurethane yang dilakukan di Situs Sangiran lebih menguntungkan 
karena rata-rata lokasi ekskavasi penyelamatan yang sulit diakses kendaraan sehingga 

Perbandingan Perban Plester Paris dan Polyurethane

Perbandingan Perban Plester 
Paris Polyurethane

Biaya Lebih murah Lebih mahal
Aplikasi Mudah Mudah 
Beban Berat Ringan 
Proses pengeringan >1 jam <1 jam
Ketahanan bahan Ya Ya
Keamanan bahan 
terhadap kesehatan Ya Tidak

Tabel 1: Perbandingan antara perban Plester Paris dan Polyurethane
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perlu material yang ringan untuk mengangkut temuan. Sementara temuan fosil yang 
relatif kecil saat kegiatan ekskavasi di Situs Kalinga tahun 2018 cukup diangkat dengan 
perban Plester Paris karena lebih murah dibanding Polyurethane.

III
SIMPULAN

Menangani temuan ekskavasi bukan merupakan hal yang mudah karena masing-
masing temuan memiliki kondisi keterawatan yang berbeda-beda. Eksperimen 
dalam penggunaan material yang cocok perlu dilakukan dengan mempertimbangkan 
berbagai hal. Perban Plester Paris dan Polyurethane memiliki kelebihan dan 
kekurangan masing-masing. Kombinasi penggunaan kedua pun bisa dilakukan untuk 
memaksimalkan bahan dan teknik pengangkatan temuan. Contoh kombinasi keduanya 
bisa dilakukan dengan menggabungkan dua jenis bahan tersebut dalam satu kegiatan 
ekskavasi misalnya Polyurethane digunakan pada temuan besar sementara temuan 
kecil menggunakan perban Plester Paris untuk menekan biaya. Inti dari berbagai 
macam penjelasan mengenai penggunaan bahan dalam tahap konservasi lapangan ini 
adalah untuk menjaga temuan agar aman dan siap untuk dikonservasi lebih lanjut di 
laboratorium, serta obyeknya bisa memberikan banyak informasi dalam tahap analisis 
dan penelitian arkeologi. Penggunaan material konservasi bisa disesuaikan kembali 
dengan kondisi masing-masing situs.

Konservasi Temuan Lapangan pada Kegiatan Ekskavasi di Situs Kala 
Pleistosen: Perbandingan antara Situs Sangiran dan Kalinga, Filipina
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