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Gambar1. Lokasi Liang Abu dan Tanjung Mangkalihat 

Pendahuluan 

Pulaupulau di Asia Tenggara telah menjadi subyek dari penemuan arkeologi penting tentang 

evolusi manusia dan sejarah populasi manusia baru-baru ini ( misalnya Harrisson 1957 ; 

Semah et al 1992; . Morwood et al 2004; . Barker et al 2005 . ) . Dalam konteks ini , 

Kalimantan Timur memiliki arti penting khusus karena letaknya yang strategis di tepi 

Paparan Sunda menghadap garis Wallace . Relatif sedikit yang diketahui tentang prasejarah 

Kalimantan Timur , terutama karena kesulitan dalam menjelajahi daerah karst ini . 

Sejak tahun 2003 , sebuah proyek penelitian arkeologi , dikoordinasikan oleh Puslitbang 

Arkeologi Nasional ( Indonesia ) dan Perancis CNRS ( University of Provence dan 

Universitas Toulouse ) , telah dikembangkan di wilayah karst Kalimantan Timur ( 

semenanjung Mangkalihat , Indonesia ) ( Gambar 1 ) . Sebuah proyek multidisiplin baru 

dimulai pada tahun 2010 , yang melibatkan arkeologi , pendekatan anthropobiological dan 

etno - linguistik , penting untuk mengungkap proses pemukiman manusia selama sejarah 

manusia. 



 

Gambar2. Seni lukis batu prasejarah dari gua Gua Beloyot di sekitar Liang Abu 

 

Gambar.  Daerah pegunungan karst 

Survei sebelumnya telah menghasilkan penemuan tak terduga,  lebih dari 150 gua dengan 

lukisan batu debfab seni yang unik (kebanyakan stensil tangan , Gambar 2 ) , yang menurut 

hasil pengukuran usia (dating) setidaknya pada jaman awal Holocene ( 9900 tahun SM ; 

Plagnes et al 2003 . ) Dan memiliki beberapa kesamaan dengan tinggalan manusia dari 

Kepulauan Indonesia bagian timur , Papua Barat dan Australia ( Fage et al . 2010) . 



Penemuan ini dikonfirmasi sebagai penduduk manusia purba pertama kalinya di Kalimantan 

Timur . 

Survei tambahan selama dua tahun terakhir telah membantu kita memilih gua atau bebatuan 

dengan potensi terbesar untuk penggalian untuk menjawab agenda penelitian kami . 

Tebing Karrst Liang Abu  

Liang Abu terletak 130 km utara - barat dari pantai Selat Makassar ( Gambar 1 ) , berada 

dalam hutan hujan dari daerah pegunungan karst ( Gambar 3 ) . Terdapat ratusan gua tebing 

dan tempat penampungan ditemukan, di mana aktivitas manusia terjadi pada tiga tingkatan : 

pemukiman manusia di bagian dasar, kuburan artefak di bagian tengah dan drni lukis batu di 

bagian atas ( Chazine 2005) . 

 

Gambar4. Tebing Liang Abu 



. 

Gambar-5. Pria dari kelompok etnis Lebbo ' dari daerah Liang Abu ( foto A. Guerreiro , 

1985) . 

Situs Liang Abu  adalah tebing datar (rockshelter) yang  luas dan kering menghadap ke timur 

. Dimensinya sekitar 25m panjang maksimum dan antara 5 dan 8m lebar ( Gambar 4 ) . Situs 

ini terletak 6 km dari desa Lebbo tang terpencil di Merabu . Lebbo ' adalah penduduk asli 

yang terisolasi dari pemburu-pengumpul dan adalah satu-satunya kelompok etnis yang telah 

tinggal di wilayah terpencil ini untuk waktu yang lama ( Gambar 5 ) . Telah dilakukan Studi 

etno-linguistik dari tradisi lisan dan praktek-praktek budaya , untuk mendokumentasikan 

penggunaan bekas gua dalam kaitannya dengan periode proto -sejarah dan pra - sejarah di 

wilayah tersebut , yang saat ini sedang berjalan . Beberapa hasil pengamatan diketahui bahwa 

orang Lebbo berhubungan langsung dengan seni lukisan cadas prasejarah yang ditemukan di 

gua-gua di dekatnya . 



 

Gambar-6. Urutan stratigrafi dari hasil uji - pit 3 . 

Semua karakteristik ini membuat situs Liang Abu  cocok untuk penyelidikan link antara akhir 

pendudukan manusia Pleistosen , seni cadas , masyarakat diwakili oleh mereka serta 

masyarakat keturunan potensi mereka . 

Untuk menguji potensi arkeologi situs , empat uji - lubang yang digali pada tahun 2009. 

Mereka telah dibuka hingga kedalaman 1m , tetapi batuan dasar belum tercapai. Tujuh 

tingkat telah diidentifikasi ( Gambar 6 ) ; semua dengan material arkeologis . 

Material yangdipulihkan (recovered) 

Di antara 480 pecahan keramik tercatat , ada 113 fitur khusus tipologis - rims , rim / body 

titik atau carination - dan 59 persen yang dihiasi . Mayoritas pecahan yang ditemukan di 

lapisan 20cm terpendam bawah permukaan . Penanggalan radiokarbon dari lapisan ini akan 

menyediakan informasi yang berguna mengenai penyebaran teknologi keramik di wilayah ini 

. 

Sejauh ini hasil yang paling mencolok adalah dari analisis techno - tipologis dari kumpulan 

titik . Jenis alat yang terutama terdiri dari berbagai macam , seluruh stratigrafi , serpih 

retouched dan titik kecil di serpihan ( Gambar 7 ) , yang belum pernah dijelaskan sebelumnya 

. Berdasarkan studi morfologi , mungkin diasumsikan bahwa titik-titik ini digunakan pada 

bahan halus seperti rotan , kayu atau tulang . Analisis Microwear memungkinkan untuk 

memperbaiki pemahaman kita tentang penggunaannya . 



 

Gambar-7. Lithics dari Liang Abu 



 

Gambar-8. Contoh Tulang yang diteliti. 

Hampir 10 000 fragmen tulang hewan yang ditemukan, mayoritas (c . 70 persen ) tak tentu 

bentuknya . Sisa-sisa fauna yang sangat terfragmentasi dan 40 persen dari kumpulan itu 

dibakar . Mamalia dan reptil adalah kelompok taksonomi utama, sedangkan burung dan sisa-

sisa ikan yang langka . Di antara mamalia , babi hutan ( Sus barbatus ) adalah mangsa buruan 

utama . 

Keberadaan alatalat yang terbuat dari tulang juga didokumentasikan oleh 18 fragmen tulang 

yang dimodifikasi kecil-kecil ( Gambar 8 ) . Sebuah analisis rinci akan mengidentifikasi 

proses pembuatan dan fungsi potensi mereka . 

Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan di Liang Abu pada tahun 2009 telah mendokumentasikan adanya 

tinggalan penting pemukiman manusia di masa lalu di tempat tebing batu ini dan 

mengkonfirmasi kehadiran abadi industri litik aneh . Penggalian di 2012-2014 akan 

memungkinkan kita untuk mendefinisikan lebih tepat tentang sifat , stratigrafi dan kronologi 

pemukiman manusia ini . Ini adalah kesempatan yang luar biasa dan pendekatan 

pluridisciplinary kami dirancang untuk membawa data arkeologi baru pada daerah yang 

kurang diketahui dan dipelajari , kunci untuk memahami evolusi manusia dan sejarah ini 

bagian dari Asia Tenggara . 
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