Abstract
Rock shelter and cave and also its karst environment are natural resources for the
benefit of human life from the past until now. In the past, human has exploited natural
resources for various purposes. Remains of past human activities at these sites are
cultural resources that object of an archaeology research. The natural resources
consisting in the archaeological sites is also exploited by human for a variety of other
interests that conflict of interest occurs.
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1. Pendahuluan
Kawasan karst terdapat hampir di seluruh pulau besar dan beberapa pulau kecil di
Nusantara. Di Sumatera kawasan tersebut terdapat pada bagian pantai timur, pantai barat,
dan bagian tengah pulaunya. Pulau Nias (salah satu pulau kecil di bagian barat Sumatera)
juga memiliki kawasan karst (Junaedy 2009: 49, Peta). Karst adalah bentang alam unik yang
berkembang pada batuan mudah larut --terutama batu gamping-- karena proses karsifikasi.
Air hujan plus karbondioksida akan melarutkan batu gamping sehingga di permukaan
terbentuk aneka jenis bukit dan lembah. Di bawah permukaanpun berkembang sistem
perguaan dan sungai bawah tanah. Proses karsifikasi ini berlangsung selama jutaan tahun
sehingga menghasilkan bentang alam seperti yang ada sekarang (Junaedy 2009: 52).
Kawasan karst merupakan salah satu sumberdaya alam nirhayati yang tidak dapat
diperbaharui karena pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun. Di dalamnya terdapat
juga sumberdaya alam hayati yaitu, flora dan fauna yang perlu dilindungi dan mempunyai
peranan

penting

dalam

ekosistemnya

(Nasution

2009).

Kawasan

karst

dengan

keanekaragaman hayati dan nirhayati merupakan sumberdaya alam yang bermanfaat bagi
kehidupan manusia.
Kehidupan manusia selalu memiliki keterkaitan dengan lingkungan alamnya, bahkan manusia
cenderung beradaptasi dengan lingkungannya melalui kebudayaan. Dengan demikian
lingkungan yang beragam tempat manusia hidup turut memberi warna pada keragaman
budayanya, termasuk lingkungan karst. Sumberdaya alam hayati dan nirhayati pada kawasan
karst merupakan daya tarik yang mendorong manusia untuk memanfaatkannya, termasuk
gua-gua (cave) dan ceruk-ceruk alam (rock shelter) yang terbentuk di kawasan tersebut.
Pemanfaatan tempat itu telah berlangsung sejak dulu, bahkan sejak manusia hidup di masa
prasejarah.
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Kondisi lingkungan merupakan salah satu faktor penentu dalam pemilihan lokasi situs.
Beberapa variabel yang berhubungan dengan kondisi lingkungan tersebut antara lain: a.
tersedianya kebutuhan akan air, adanya tempat berteduh, dan kondisi tanah yang tidak
terlalu lembab; b. tersedianya fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk bergerak lebih mudah;
c. tersedianya sumber makanan baik flora dan fauna dan faktor-faktor yang memberi
kemudahan di dalam cara-cara perolehannya; d. faktor-faktor yang memberi elemen-elemen
tambahan akan binatang laut atau binatang air (dekat pantai, danau, sungai, mata air)
(Butzer 1964: 337). Faktor lingkungan tersebut sangat berpengaruh terhadap situs-situs dari
masa prasejarah. Manusia cenderung untuk memanfaatkan atau melakukan strategi
subsistensinya pada tempat-tempat yang menyediakan sumber-sumber bahan untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Sisa aktivitas manusia pada situs-situs gua yang
mengandung budaya kala Holosen di Nusantara menunjukkan bahwa manusianya
mengeksploitasi lingkungan dengan memanfaatkan hasil hutan dan binatang buruan
(Soejono 1993).
Mengingat faktor lingkungan sangat penting dalam pemilihan situs, maka rumusan
permasalahannya adalah mengapa manusia memilih dan memanfaatkan kawasan karst dan
perguaannya sebagai tempat beraktivitas ? Faktor apa saja yang mendorong manusia
memilih dan memanfaatkan tempat-tempat itu dan bagaimana bentuk aktivitas manusia masa
lalunya ? Untuk menjawab permasalahan itu maka digunakan data-data arkeologis serta
kondisi lingkungan situs, terutama pada situs-situs gua/ceruk yang terdapat di bagian utara
Sumatera. Kemudian juga data-data lain berkaitan dengan pemanfaatan kawasan karst kini.

2. Sumberdaya budaya di wilayah pulau Sumatera bagian utara
Pemanfaatan gua-gua dan ceruk-ceruk alam di kawasan karst cukup beragam sesuai dengan
kondisi lingkungan, kepentingan manusia, dan masanya, sehingga aktivitas manusianya juga
berbeda-beda di masing-masing situs. Sisa-sisa aktivitas manusia di masa lalu itu merupakan
sumberdaya budaya yang menjadi objek penting bagi penelitian arkeologi.
2.1 Gua dan ceruk prasejarah
Situs-situs gua/ceruk prasejarah tersebar pada beberapa wilayah di Nusantara, antara lain
Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Umumnya budaya yang terdapat di
situs-situs itu bercorak mesolitik hingga neolitik awal, bahkan juga terdapat budaya yang
bercorak paleolitik. Di Sumatera, situs gua/ceruk prasejarah ditemukan di bagian selatan dan
utara. Situs Gua Tiangko Panjang (Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Bangko, Jambi),
Provinsi Sumatera Selatan mewakili situs di bagian selatan Sumatera. Aktivitas di situs itu
berlangsung sekitar 10.250 ± 140 BP berdasarkan hasil pertanggalan radiokarbon terhadap

kayu dan biji yang terbakar (Bronson dan Teguh Asmar 1973). Kemudian untuk bagian utara
Sumatera meliputi Gua Kampret, Gua Marike, dan ceruk Bukit Lawang di Kabupaten
Langkat, Provinsi Sumatera Utara; serta Gua Puteri Pukes dan Loyang Mendali, di
Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pulau Nias yang berada di
wilayah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara memiliki Situs Gua Tögi Ndrawa dan Gua
Tögi Bogi. Selain itu di Sumatera juga terdapat ceruk-ceruk yang berkaitan dengan budaya
bercorak megalitik, seperti yang terdapat di Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota,
Provinsi Sumatera Barat.
Gua Kampret terletak di wilayah administrasi Desa Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok,
Kabupaten Langkat. Gua itu terletak pada lereng pegunungan Bukit Barisan pada ketinggian
180 meter dpl. Lingkungan sekitarnya berupa hutan yang masuk dalam kawasan Taman
Nasional Gunung Leuser. Mulut gua menghadap ke timur dan intensitas penyinaran hanya
pada bagian depan gua. Adapun kedalaman gua sekitar 1.000 meter. Tidak jauh dari situs
berjarak sekitar 100 meter terdapat aliran sungai Bahorok. Jenis temuan yang terdapat di
Gua Kampret juga berkaitan dengan budaya mesolitik berupa fragmen cangkang moluska,
fragmen tulang, dan alat batu (batu pukul, serpih, kapak batu) (Tim Penelitian 1998:12--14).
Gua Marike dan ceruk Bukit Lawang juga berada di sekitar DAS Bahorok, Kabupaten
Langkat. Kompleks Gua Marike terdiri dari tiga buah gua dan tiga buah ceruk. Disebutkan
bahwa di kompleks gua itu ditemukan kapak batu (Sumatralith) yang kini disimpan di
Perancis. Demikian juga dengan Ceruk Bukit Lawang, dalam laporan McKinnon di situs itu
pernah ditemukan kapak batu (Sumatralith). Ceruk itu berukuran lebar 30 meter,
kedalamannya sekitar 7 meter, dan tinggi langit-langit sekitar 3 meter (Tim Penelitian 1997: 4-6). Alat batu yang ditemukan di ketiga situs gua tersebut memiliki ciri morfologi dan teknologi
yang sama dengan budaya Hoa-Binh (Wiradnyana 2005: 46).
Masih di wilayah Provinsi Sumatera Utara terdapat gua yang dimanfaatkan pada masa
prasejarah seperti Gua Tögi Ndrawa dan Gua Tögi Bogi. Gua Tögi Ndrawa terletak di wilayah
administrasi Desa Lölöwönu Niko’otanö, Kecamatan Gunung Sitoli, Kabupaten Nias. Gua
Tögi Ndrawa terletak pada ketinggian ± 175 meter dpl, merupakan kompleks gua yang terdiri
dari dua buah gua dan tiga buah ceruk (Wiradnyana dkk. 2002). Bagian mulut kedua buah
gua itu menghadap ke arah tenggara, sedangkan bagian mulut ketiga buah ceruk
menghadap ke timur. Ketiga buah ceruk tersebut diapit oleh dua buah gua, posisinya
berderet selatan--utara. Gua yang terletak di bagian paling selatan berukuran tinggi 2,25
meter, lebar 6,20 meter, dan panjang 18,5 meter. Ketiga ceruk yang terdapat di bagian
tengah masing-masing berukuran tinggi 3,15 meter, lebar 6 meter, kedalaman 5 meter;
selanjutnya tinggi 1,45 meter, lebar 4,5 meter, kedalaman 8 meter; serta tinggi 8 meter, lebar
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4 meter, dan kedalaman 3 meter. Gua yang terdapat di bagian paling utara berukuran tinggi
6,5 meter, lebar bagian mulut gua 8 meter, lebar bagian lantai gua 20 meter, dan kedalaman
gua sekitar 75 meter. Kemudian Gua Tögi Bogi terletak di wilayah administrasi Desa Binaka,
Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi, Kabupaten Nias. Gua Tögi Bogi berjarak sekitar 18 km dari
Kota Gunung Sitoli. Gua Tögi Bogi berada pada lereng bukit dengan ketinggian sekitar 75
meter dpl. (Wiradnyana 2007: 49). Di kedua gua tersebut terdapat berbagai jenis temuan
berupa ekofak, artefak, dan non artefak.
Di Gua Tögi Ndrawa temuannya berupa fragmen cangkang moluska, fragmen tulang dan gigi
hewan, serta fragmen tulang dan gigi manusia, kemudian peralatan berbahan batu, tulang,
cangkang moluska, dan berbahan tanah liat (tembikar), serta perhiasan berbahan moluska
dan sapit kepiting. Selain itu juga terdapat hematit dan arang. Adapun temuan di Gua Tögi
Bogi berupa peralatan berbahan batu (alat serpih, pelandas, dan pemukul), berbahan tanah
liat (tembikar), dan fragmen moluska dengan variasi yang sama dengan di Gua Tögi Ndrawa.
Hasil analisis pertanggalan dengan metode radiometri pada sampel berupa cangkang
moluska hasil ekskavasi di kedua situs tersebut, menunjukkan bahwa aktivitas di Gua Tögi
Ndrawa berlangsung sekitar 12.170 ± 400 B.P. sampai dengan 850 ± 90 B.P., dan Gua Tögi
Bogi

sekitar 4960 ± 130 B.P. sampai dengan 950 ± 110 B.P. (Wiradnyana 2007: 51).

Disebutkan bahwa kemungkinan aktivitas manusia di Gua Tögi Bogi lebih lama dari itu,
mengingat dating yang dilakukan
baru pada kedalaman 1 meter.
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Lingkungan ceruk-ceruk itu berada tidak jauh dari Danau Lut Tawar, berjarak sekitar 50
meter. Di Situs Loyang Mendali terdapat empat ceruk posisinya berderet tenggara--baratlaut.
Ceruk yang terdapat di tenggara, bagian mulut ceruk menghadap ke selatan berdiameter 9
meter, tinggi 3 meter, dan jarak dari mulut ceruk ke dinding ceruk 2,8 meter. Ceruk kedua
bagian mulutnya menghadap ke baratdaya berukuran diameter 9 meter, tinggi 8 meter, dan
jarak mulut ceruk ke dinding ceruk 2 meter. Ceruk ketiga bagian mulut ceruk menghadap ke

selatan berdiameter 17 meter, tinggi 5 meter, dan jarak mulut ceruk ke dinding ceruk 6 meter.
Kemudian ceruk keempat yang berada di bagian baratlaut, mulut ceruk menghadap ke
baratdaya berdiameter 28 meter, tinggi 6,5 meter, dan jarak dari mulut ceruk ke dinding ceruk
7 meter. Tidak jauh dari Loyang Mendali berjarak sekitar 1,6 km ke arah timur terdapat Gua
Puteri Pukes yang berada di wilayah administrasi Desa Bebuli. Gua itu berada di sekitar
Danau Lut Tawar berjarak sekitar 80 meter. Mulut gua berada di bagian selatan berdiameter
1,6 meter, dan tinggi 2 meter. Adapun ukuran gua itu panjang sekitar 25 meter dan lebar
antara 5 -- 17 meter.
Di ceruk-ceruk Loyang Mendali terdapat temuan lepas berupa fragmen tulang, fragmen
cangkang kerang dan siput, fragmen tembikar polos dan tembikar hias. Sedangkan hasil
ekskavasi pada tahun 2009 di ceruk tersebut menghasilkan temuan berupa fragmen tulang
binatang, fragmen tulang terbakar, fragmen gigi, kerangka manusia, beliung persegi, calon
beliung, serut samping, dan artefak batu (Setiawan & Wiradnyana 2009). Temuan lepas di
Gua Puteri Pukes antara lain lumpang batu, batu pelandas, dan fragmen tembikar. Di Gua
Puteri Pukes juga terdapat sumur dan stalakmit yang menyerupai patung, namun pada benda
tersebut tidak terdapat indikasi dikerjakan oleh tangan manusia. Keberadaan stalakmit itu
oleh masyarakat dihubungkan dengan cerita yang cukup dikenal di Tanah Gayo, yaitu
tentang Puteri Pukes. Artefak dan ekofak yang ditemukan pada bagian permukaan maupun
dalam tanah di situs tersebut menggambarkan adanya aktivitas manusia di dalamnya.
Kedua situs itu letaknya berdekatan dan keduanya berada di sekitar Danau Lut Tawar,
sehingga kemungkinan keduanya dimanfaatkan pada masa yang hampir sama. Kronologi
absolut belum diketahui, namun melalui artefak yang ditemukan mendukung keberadaan
budaya mesolitik hingga neolitik awal. Indikasi neolitik diketahui melalui temuan fragmen
tembikar pada bagian yang mendekati permukaan tanah. Fragmen tembikar itu merupakan
bagian dari wadah yang kemungkinan berfungsi sebagai tempat memasak atau menyimpan
makanan/air.
Berbeda dengan situs-situs di atas, di wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Jorong Balik
Bukit, Kenagarian Andaleh, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat cerukceruk dengan tinggalan bercorak megalitik. Ceruk-ceruk itu adalah Ngalau Bukit Gadang II,
Ngalau Bukit Gadang III, dan Ngalau Bukit Panjang I. Tinggalan arkeologis pada ceruk-ceruk
tersebut berupa pahatan lubang dakon dan lubang lumpang pada batuan (bedrock) ceruk
(Susilowati & Oetomo 2002). Ruangan ceruk-ceruk itu berbentuk hampir setengah lingkaran
dan langit-langitnya semakin ke dalam semakin rendah. Ketiga ceruk itu menghadap ke arah
timur, masing - masing ukurannya yaitu tinggi 3,5 meter, lebar 12 meter, kedalaman 11
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meter; selanjutnya tinggi 3,5 meter, lebar 23 meter, kedalaman 16 meter; serta tinggi 2 meter,
lebar 5 meter, dan kedalaman 2,5 meter.
Keberadaan tinggalan arkeologis itu tidak hanya pada ceruk-ceruk yang mudah dijangkau
seperti Ngalau Bukit Gadang II, Ngalau Bukit Gadang III, melainkan juga pada ceruk yang
sulit dijangkau – seperti di Ngalau Bukit Panjang I – jelas diperuntukkan bagi tujuan tertentu.
Walaupun ditempatkan pada ceruk yang mudah dijangkau, lubang dakon di Ngalau Gadang
II dipahatkan pada bidang yang agak miring, sehingga kemungkinan tidak berfungsi praktis
seperti untuk permainan dakon pada umumnya. Demikian halnya dengan lubang dakon dan
lubang lumpang di Ngalau Bukit Gadang III dipahatkan dengan garis-garis yang diperkirakan
memiliki arti tertentu. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa keberadaan tinggalan tersebut
kemungkinan tidak berkaitan dengan fungsi praktis, namun memiliki tujuan atau fungsi
tertentu berkaitan dengan budaya megalitik. Di daerah lain batu dakon dan lumpang batu
ditemukan di situs-situs pemujaan maupun penguburan bersama-sama dengan bangunan
megalitik lain, sehingga keberadaannya sering dikaitkan dengan upacara-upacara yang
dilaksanakan di situs itu. Misalnya situs megalitik di Salakdatar dan Tugugede, Sukabumi,
Provinsi Jawa Barat (Sukendar 1977: 9).
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Lingkungan di sekitar ceruk-ceruk di Kenagarian Andaleh

memiliki beberapa variabel yang dibutuhkan. Antara lain: lahan yang relatif datar, kondisinya
subur (diketahui melalui vegetasi tanaman yang tumbuh di sekitar tempat tersebut), serta
dekat dengan sumber air. Sumber air terdekat adalah aliran Batang Sinamar berjarak sekitar
900 meter, dan Batang Tabik berjarak sekitar 2.000 meter. Kondisi lingkungan dengan
variabel - variabel yang mendukung aktivitas pertanian dikaitkan dengan keletakan tinggalan
arkeologisnya maka diperkirakan fungsi tinggalan itu berkaitan dengan upacara-upacara
pada kegiatan pertanian ketika tradisi megalitik masih dijalankan masyarakatnya.

2.2 Gua/ceruk masa sejarah
Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terdapat gua yang dimanfaatkan pada masa sejarah,
yaitu Gua Seumancang/Cot Mancang yang terletak di lereng perbukitan dalam kawasan
Taman Nasional Gunung Leuser. Tepatnya berada di wilayah Dusun Seumancang, Desa
Mata’i, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Baratdaya (Susilowati 2005). Di bagian
utaranya terdapat aliran Krueng Susoh yang berjarak sekitar 280 meter dari gua. Perjalanan
menuju ke gua itu melalui permukiman dan perkebunan penduduk, kemudian menyeberangi
aliran sungai kecil/alue Panglima Sigogang, dilanjutkan dengan mendaki bukit karena gua
berada di bagian lerengnya. Sebelum sampai ke gua itu terdapat dua ceruk yang sempit,
lembab, dan permukaan lantainya berbatu-batu. Ceruk pertama menghadap ke arah
baratlaut, ceruk kedua ke arah baratdaya. Gua Seumancang terdapat di bagian tenggara
sekitar 20 meter dari ceruk kedua. Mulut gua menghadap ke arah barat, berukuran tinggi 3
meter, lebar 3,5 meter.
Gua Seumancang mempunyai dua ruangan, ruangan pertama berukuran panjang 20 meter,
lebar 5 meter, dan tinggi langit-langit 8 meter. Kemudian ruangan kedua terletak di bagian
tenggara sekitar 5 meter dari mulut gua berukuran panjang 22 meter, lebar 6,5 meter dan
tinggi langit-langit 10 meter. Kondisi gua ini secara keseluruhan cukup gelap dan lembab
yang diakibatkan oleh kondisi penyinaran kurang. Sementara itu sebagian permukaan lantai
gua pada ruangan pertama relatif datar, sirkulasi udara cukup, cahaya matahari bisa masuk
ke sebagian ruangan sehingga dapat dijadikan sebagai tempat berkegiatan.
Di dalam ruangan pertama gua itu terdapat bentuk makam yang berukuran panjang.
Masyarakat mempercayai bahwa makam itu merupakan lambang dari seorang tokoh yang
cukup disegani bernama Hasanuddin/Tengku Di Kandih. Menurut informasi tokoh itu adalah
salah seorang pengawal kerajaan Aceh yang kemudian meninggal dan dimakamkan di Desa
Kila, Nagan Raya. Informasi lainnya menyebutkan bahwa keturunannya kini adalah generasi
ke- 4, sehingga tinggalan tersebut kemungkinan berasal dari abad ke-19. Disebutkan juga
bahwa Hasanuddin adalah tokoh yang sudah memeluk agama Islam dan memanfaatkan gua
sebagai tempat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Keberadaan batu-batu besar di dekat
makam tersebut juga dipercaya pernah digunakan sebagai alas sholat dan meletakkan Al
Qur’an. Di sisi lain adanya pengaruh Islam diketahui melalui makam yang berorientasi pada
arah utara -- selatan. Pengaruh Islam juga terlihat dari pertulisan yang menggunakan huruf
Arab pada sebagian dinding gua. Setidaknya melalui tinggalan-tinggalan itu menggambarkan
adanya aktivtias manusia di dalam gua yang berkaitan dengan Islam sebagai religi yang
dianut oleh tokoh tersebut.
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Selanjutnya di wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu di Jorong Balik Bukit, Kenagarian
Andaleh, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota selain ceruk-ceruk yang berkaitan
dengan tradisi megalitik, juga terdapat ceruk-ceruk yang digunakan sebagai tempat
persembunyian pada masa pemberontakan PRRI/Permesta tahun 1958. Informasi ini
diperoleh dari masyarakat setempat. Ceruk-ceruk itu berada pada lereng Bukit Dalimo dan
Bukit Kaciak, yaitu Ngalau Bukit Dalimo I, Ngalau Bukit Dalimo II, dan Ngalau Bukit Kaciak I
(Susilowati & Oetomo 2002). Ceruk-ceruk tersebut berada pada bagian yang tinggi (25 -- 40
meter) dari jalan desa, sehingga untuk mencapainya harus ditempuh dengan mendaki lereng
bukit itu. Sebagian ceruk seperti Bukit Dalimo I di bagian baratlautnya berbatasan langsung
dengan tebing yang curam.
Ngalau Bukit Dalimo I dan Ngalau Bukit Kaciak I menghadap ke barat, sedangkan Ngalau
Bukit Dalimo II menghadap ke selatan. Secara umum ruangan ceruk berbentuk hampir
setengah lingkaran dan langit-langitnya semakin ke dalam semakin rendah. Ceruk-ceruk itu
merupakan ceruk yang sempit dengan ukuran tinggi 6 meter, lebar 17 meter, kedalaman 10
meter; selanjutnya tinggi 3,5 meter, lebar 8,5 meter, kedalaman 12 meter; serta tinggi 2
meter, lebar 4 meter, dan kedalaman 10 meter.
Di dalam dan luar ceruk-ceruk itu terdapat berbagai temuan yang merupakan sisa aktivitas
manusia pada ceruk-ceruk itu. Di Ngalau Bukit Dalimo I terdapat temuan fragmen kaca.
Kemudian di bagian tengah langit-langit Ngalau Bukit Dalimo II terdapat cekungan berbentuk
lingkaran bertingkat semakin mengecil di bagian atasnya, menyerupai kubah berdiameter
sekitar 1,5 meter dan kedalaman sekitar 20 cm. Bentuknya cukup simetris mengindikasikan
adanya hasil karya manusia. Pahatan ini kemungkinan dimaksudkan untuk meninggikan
bagian ini sehingga menambah ruang gerak di dalam ceruk. Selanjutnya di bagian luar
Ngalau Bukit Kaciak I terdapat jalur jalan setapak untuk keluar masuk menuju tempat itu yang
sudah tidak digunakan lagi sehingga tertutup oleh rumput dan tanaman liar. Selain itu juga
ditemukan fragmen tembikar di bagian dalam dan luar ceruk tersebut. Berbagai temuan
tersebut didukung kondisi dan keletakannya pada bagian lereng yang tinggi dan cukup terjal,
serta

informasi dari masyarakat

menggambarkan adanya

aktivitas

manusia

yang

memanfaatkan ceruk sebagai tempat persembunyian (masa pemberontakan PRRI/Permesta
tahun 1958)).

3. Potensi serta pemanfaatan kawasan karst dan perguaannya
Fenomena bentang lahan permukaan karst yang unik, bawah permukaannya yang berupa
sistem perguaan dan sungai bawah tanah merupakan obyek yang sangat menarik untuk
diteliti. Kawasan karst Indonesia, yang beriklim tropika basah, menjadi ladang flora

berendemisitas tinggi. Kondisi karst yang cukup ekstrem, seperti tingginya kalsium dan
magnesium tanah, melahirkan jenis tumbuhan unik. Fauna unikpun banyak dijumpai di
bentang karst Indonesia, meliputi fauna yang hidup di habitat karst luar maupun yang hidup
dalam gua (Junaedy 2009: 60). Selain itu pada kawasan karst juga tersimpan sumber air.
Perilaku air di kawasan itu membentuk sistem hidrologi yang rumit dan khas. Air karst
bergerak melalui sistem retakan celah-celah gua (Junaedy 2009: 56). Tidak mengherankan
jika mata air banyak ditemukan di kawasan itu.
Kondisi demikian juga terdapat dalam kawasan karst di Pulau Sumatera. Kawasan karst
dengan sistem perguaannya menjadi habitat yang baik bagi flora dan fauna. Kondisi
gua/ceruk yang gelap, lembab, dengan temperatur rendah serta sirkulasi udara yang kurang,
menjadi habitat bagi bakteri, jamur, hewan parasit, serangga, burung layang-layang,
kelelawar, dan ular. Di antara makhluk hidup itu terjadi rantai makanan. Kemudian antara
makhluk hidup yang terdapat di dalam gua maupun di luar gua terdapat keterkaitan satu
sama lain, juga terjadi rantai makanan (Whitten dkk. 2000: 313--335). Keanekaragaman
hayati yang hidup di kawasan itu merupakan sumber bahan makanan bagi manusia.
Demikian juga dengan sungai bawah tanah maupun mata air di kawasan tersebut merupakan
sumber air yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Dapat dikatakan pada kawasan karst
terdapat sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan bagi kehidupan manusia dari dulu
hingga kini.
Sumberdaya alam yang melimpah itu telah dimanfaatkan sejak masa prasejarah ketika
manusia masih hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Tinggalan arkeologis di
Gua Togi Ndrawa dan Togi Bogi di Pulau Nias, kemudian Gua Kampret, Gua Marike, dan
ceruk Bukit Lawang di DAS Bahorok, serta Loyang Mendali dan Gua Puteri Pukes di Tanah
Gayo, Kabupaten Aceh Tengah menggambarkan bahwa di dalamnya terdapat aktivitas
manusia yang berkaitan dengan hunian. Gua-gua dan ceruk-ceruk itu dimanfaatkan sebagai
tempat tinggal yang bersifat tetap atau sementara. Flora dan fauna di sekitarnya
dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk sebagian fauna yang hidup di
dalam gua/ceruk. Melalui ekofak yang ditemukan di Gua Togi Ndrawa misalnya, berupa
fragmen tulang kelelawar (Chiropteridae) dalam jumlah yang cukup banyak, menggambarkan
bahwa manusia pada masa itu mengkonsumsi jenis hewan yang hidup di dalam gua.
Demikian juga dengan hewan yang mudah diperoleh di sekitar gua/ceruk itu seperti moluska
(Kelas Gastropoda dan Pelecypoda), ikan (Kelas Pisces), kepiting (Scilla serrata), kura-kura
(Testudinidae), biawak (Varanidae), landak (Hystricidae), tikus (Muridae), dan ular (Boaidae),
maupun hewan buruan seperti kera (Genus Macaca), rusa (Cervidae), babi (Suidae), dan
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kerbau/sapi (Bovidae). Jenis hewan tersebut diketahui melalui keberadaan fragmen
cangkang serta fragmen tulang dan gigi hewannya.
Manusia memilih gua/ceruk sebagai hunian masa prasejarah disebabkan di sekitarnya
menyediakan sumber bahan makanan yang menguntungkan secara ekonomis. Selain itu
juga didukung oleh ketersediaan sumber air tawar dari sungai atau danau yang terdapat
disekitarnya, serta sumber bahan (seperti batuan, tanah liat, tulang, dan cangkang moluska)
untuk membuat peralatan yang digunakan untuk menunjang aktivitas hidupnya. Sumberdaya
alam berupa bahan makanan, sumber air, sumber bahan peralatan, dan tempat tinggal yang
nyaman (gua/ceruk) merupakan kebutuhan penting dalam mempertahankan hidup.
Pemanfaatan sumberdaya alam itu berlangsung dalam kurun budaya mesolitik hingga neolitik
awal.
Situs-situs di Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota kondisinya agak berbeda
dibandingkan dengan situs gua/ceruk yang lain. Pemanfaatan sebagai ceruk hunian pada
masa prasejarah belum didapatkan mengingat belum ditemukannya artefak maupun ekofak
yang mendukung aktivitas itu. Namun melalui tinggalan berupa lubang lumpang maupun
lubang dakon yang dipahatkan pada batuan ceruk di Ngalau Bukit Gadang II, Ngalau Bukit
Gadang III, dan Ngalau Bukit Panjang I, menggambarkan adanya aktivitas manusia yang
berkaitan dengan budaya megalitik. Secara umum kondisi ceruk-ceruk tersebut kurang
nyaman untuk dihuni karena berbagai kondisi yang tidak mendukung, seperti kelembaban
tinggi, pencahayaan kurang, permukaan lantai tidak rata dengan kondisi berbatu-batu, serta
ruangan yang dangkal dan sempit.
Keberadaan tinggalan arkeologis itu kemungkinan tidak berkaitan langsung dengan aktivitas
hunian ceruknya, tetapi pada aktivitas yang berlangsung di sekitarnya, seperti kegiatan
bercocok tanam (pertanian). Kegiatan itu dapat berlangsung karena adanya lahan yang subur
di sekitar situs. Hal ini diketahui dari vegetasi yang tumbuh di sekitar situs dan pemanfaatan
lahan oleh masyarakat kini sebagai lahan persawahan. Kondisi itu juga didukung oleh
keletakannya yang dekat dengan sumber air seperti aliran Batang Sinamar dan Batang
Tabik. Diperkirakan kondisi lingkungan pada saat pembuatan tinggalan arkeologis itu tidak
jauh berbeda dengan kondisinya kini. Hal ini mengingat adanya suatu pendapat bahwa pada
prinsipnya keadaan lingkungan fisik masa sekarang dapat dijadikan dasar untuk memberikan
gambaran tentang keadaan lingkungan masa lalu (Mundardjito 2002). Seperti diketahui
bahwa budaya megalitik berkembang pada masa manusia sudah mengenal bercocok tanam,
kurun waktu tertua sekitar 2500--1500 SM, dan berkembang hingga masa-masa kemudian
(Soejono 1993: 224). Kurun waktu itu memungkinkan kondisi lingkungannya tidak jauh
berbeda dengan masa kini.

Kemudian perbandingan dengan data etnografi diketahui bahwa dakon mempunyai fungsi
cukup beragam sesuai dengan upacara yang dilaksanakan di suatu tempat. Misalnya di
Sulawesi Selatan pada waktu orang meninggal sering diadakan permainan dakon, dan di
Flores dakon dimanfaatkan untuk mencari musim tanam yang baik (Sukendar 1985: 53;
1991: 67). Keberadaan lubang dakon pada ceruk yang sulit dijangkau seperti di Ngalau Bukit
Panjang I, dan penempatan pahatan lubang dakon pada bidang yang agak miring di Ngalau
Bukit Gadang II mengindikasikan adanya pemanfaatannya berkaitan dengan keperluan yang
bersifat tidak praktis. Kemungkinan berfungsi sebagai alat permainan dakon untuk mencari
musim tanam yang baik. Demikian juga dengan pahatan lubang dakon dan lubang lumpang
dengan garis-garis yang berakhir pada tepian batuannya di Ngalau Bukit Gadang III. Garisgaris tersebut diperkirakan untuk mengalirkan air dalam upacara kesuburan. Analogi ini
dikaitkan dengan kondisi lingkungan di sekitar situs. Adanya lahan yang subur dan didukung
oleh sumber air yang dekat memungkinkan adanya aktivitas bercocok tanam, walaupun
dalam bentuk yang lebih sederhana dibandingkan sekarang. Dengan demikian keberadaan
tinggalan arkeologis itu berkaitan dengan penyelenggaraan upacara-upacara tradisi megalitik
yang berkaitan dengan kegiatan bercocok tanam (pertanian), seperti mencari musim tanam
yang baik atau meminta kesuburan. Dalam hal ini pemanfaatan sumberdaya alam berupa
batuan pada ceruk-ceruk itu berkaitan dengan religi lama (tradisi megalitik).
Pemanfaatan sumberdaya alam pada kawasan karst bagi kehidupan manusia yang berkaitan
dengan religi juga ditemukan hingga masa sejarah. Di Gua Seumancang, Kabupaten Aceh
Tengah terdapat indikasi adanya aktivitas itu. Jejak aktivitas yang ditinggalkan adalah bentuk
makam Islam berukuran panjang, pertulisan menggunakan huruf Arab pada dinding gua,
bebatuan yang diinformasikan oleh masyarakat pernah dimanfaatkan sebagai alas sholat dan
meletakkan Al Qur’an, serta informasi masyarakat tentang tokoh yang melakukan aktivitas di
tempat itu. Jejak aktivitas itu menjelaskan bahwa seorang tokoh yang telah memeluk agama
Islam bernama Hasanudin memanfaatkan kesunyian gua untuk memperdalam religinya.
Di sisi lain sumberdaya alam di kawasan karst dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan lain,
seperti tempat persembunyian. Ceruk-ceruk alam yang dimanfaatkan sebagai tempat
persembunyian terdapat di Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota. Menarik bahwa
ceruk-ceruk yang terdapat di sana tidak hanya dimanfaatkan bagi aktivitas manusia berkaitan
dengan religi lama (tradisi megalitik), tetapi sebagian dimanfaatkan sebagai tempat
persembunyian pada masa pemberontakan PRRI/Permesta tahun 1958. Ceruk-ceruk di
kawasan itu selain terdapat pada bagian lereng bukit yang rendah, juga pada bagian yang
tinggi dan terjal sehingga sulit dijangkau. Ceruk-ceruk yang dimanfaatkan sebagai tempat
persembunyian adalah ceruk-ceruk pada bagian yang tinggi dan terjal. Posisi tersebut cukup
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strategis dan menguntungkan karena sulit dijangkau dari bawah. Selain itu keletakan cerukceruk itu pada tempat yang tinggi memudahkan untuk mengawasi lingkungan sekitarnya.
Tinggalan arkeologis yang terdapat di dalamnya seperti fragmen tembikar, fragmen kaca, dan
cekungan berbentuk lingkaran bertingkat menyerupai kubah, jejak anak tangga, serta
informasi masyarakat mendukung pemanfaatan tersebut.
Berbagai
sebagai

tinggalan
sisa

aktivitas

arkeologis
manusia

masa lalu yang tersimpan di dalam
maupun di luar gua-gua dan cerukceruk itu, merupakan sumberdaya
budaya

yang

bermanfaat

pengembangan
Sumberdaya

bagi

arkeologi.
budaya

maupun

sumberdaya alam di kawasan karst
Tampak depan Ngalau Bukit Dalimo I

dan perguaannya bermanfaat bagi

kehidupan masyarakat. Selain itu berbagai sektor antara lain kehutanan, pariwisata, dan
pertambangan juga memiliki kepentingan terhadap sumberdaya tersebut.
Di sektor pariwisata misalnya,
seperti yang sedang digalakkan
di wilayah Kabupaten Aceh
Tengah,
Aceh

Provinsi

Nanggroe

Darussalam

memanfaatkan

dengan

gua-gua

di

sana, antara lain Loyang Datu,
Loyang Koro, dan Gua Puteri
Pukes.

Gua-gua

itu

telah

mengalami perubahan akibat

Pemangkasan stalakmit untuk pembuatan anak tangga di Loyang Koro

beberapa tampilan yang dibuat
manusia berkaitan dengan kegiatan wisata di tempat tersebut. Seperti pembuatan tanggatangga semen dan tempat duduk semen di Loyang Datu, pemangkasan stalakmit untuk
pembuatan anak tangga di Loyang Koro. Di satu sisi tampilan itu memang memberi
kemudahan dalam menyusuri gua, tetapi di sisi lain merusak keindahan alami gua itu.
Kerusakan lain juga terjadi pada sebagian ceruk di Loyang Mendali, Kabupaten Aceh
Tengah. Tanah yang mengandung lapisan budaya pada ceruk tersebut, dikeruk dijadikan
sebagai bahan urugan bagi kegiatan pembangunan di sekitar Danau Lut Tawar.

Lapisan budaya pada gua atau ceruk juga dapat mengalami kerusakan akibat aktivitas
manusia yang lain, seperti pemanfaatan ceruk sebagai kandang ternak. Terutama pada ceruk
yang terletak di bagian lereng yang agak tinggi, sebagian lapisan tanah yang mengandung
artefak maupun ekofak runtuh akibat pijakan kaki ternak-ternak itu. Kenyataan ini terjadi pada
ceruk di Loyang Mendali, Kabupaten Aceh Tengah. Pemanfaatan ceruk sebagai kandang
ternak juga dijumpai di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat yaitu di Ngalau
Seribu, Ngalau Panjik (Kenagarian Taram, Kecamatan Harau), serta Ngalau Tiris dan Ngalau
Bukit Kaciak II (Kenagarian Andaleh, Kecamatan Luhak). Di bagian permukaan tanah cerukceruk tersebut penuh dengan kotoran ternak dan tumpukan jerami, sementara secara
arkeologis sebagian ceruk-ceruk itu memungkinkan untuk dikembangkan bagi kegiatan
penelitian arkeologi.
Kerusakan pada gua/ceruk kadang juga diakibatkan oleh hal lain yang menyangkut ekonomi
masyarakat seperti yang terjadi di Gua Loyang Datu, Kabupaten Aceh Tengah. Kekayaan
hayati dalam gua memiliki daya tarik tersendiri seperti keberadaan kelelawar yang menghuni
langit-langit atau dinding gua yang gelap. Kelelawar itu menghasilkan guano (kotoran) yang
kemudian diuraikan oleh bakteri dan jamur, sehingga dapat digunakan sebagai pupuk yang
sangat bermanfaat bagi kegiatan pertanian. Guano memiliki nilai ekonomis karena dapat
diperjualbelikan dan dapat meningkatkan hasil panen pada kegiatan pertanian. Manfaat inilah
yang menyebabkan sebagian masyarakat berkegiatan sebagai pencari guano. Untuk
meningkatkan hasil guano itu para pencari guano memahat dinding Gua Loyang Datu untuk
membuat cekungan-cekungan. Kegiatan tersebut jelas akan merusak keindahan serta
ketahanan gua tersebut. Keindahan maupun ketahanan gua justru karena keberadaan
stalaktit, stalakmit, dan bagian dinding yang terbentuk oleh proses alamiah.
Tidak hanya kekayaan hayati, kini kawasan karst dan perguaannya memiliki nilai ekonomis
lain sehingga terancam mengalami kerusakan. Kawasan ini mengandung bahan tambang
batuan kapur (gamping) dan bahan tambang lain yang terbentuk bersamaan batuan kapur,
seperti kalsit dan marmer. Menurut Hanang Samodra (dalam Junaedy 2009: 60) batuan
kapur merupakan bahan dasar dalam pembuatan karbit, peleburan dan pemurnian baja,
pengendapan bijih logam non-ferrous, campuran keramik, pembuatan bata silica, soda abu,
penjernih air, kaca, dan gula, hingga pemutih pada industri kertas, pulp, serta karet. Batuan
kapur terutama digunakan dalam skala besar pada industri semen. Pemanfaatan batuan
kapur yang berlebihan sebagai aset tambang inilah yang dapat menyebabkan kerusakan
ekosistem kawasan karst.
Keanekaragaman hayati yang hidup di kawasan karst merupakan kekayaan lain bagi sektor
kehutanan. Hutan dengan flora dan fauna yang terbentuk di kawasan itu memiliki nilai
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ekologis yang penting bagi lingkungan hidup. Di sisi lain jenis tanaman keras tertentu yang
dapat tumbuh di kawasan itu juga memiliki nilai ekonomis dalam industri kayu. Sektor
kehutanan memiliki kewenangan dalam pemanfaatan hutan itu untuk kepentingan yang
bernilai ekologis (konservasi hutan), maupun ekonomis (izin penebangan kayu). Kegiatan
yang berkaitan dengan nilai ekonomis seperti penebangan kayu, cenderung menjadi
penyebab kerusakan pada kawasan karst demikian juga perguaannya. Sedangkan kegiatan
yang bernilai ekologis seperti konservasi bersifat melindungi ekosistem kawasan tersebut.
Langkah konservasi terhadap kawasan tertentu biasanya dengan menetapkan sebuah
kawasan sebagai Taman Nasional. Penetapan Taman Nasional terhadap kawasan itu secara
tidak langsung dapat menyelamatkan hutan dengan keanekaragaman hayatinya, serta
gua/ceruk yang terdapat di dalamnya. Antara lain Gua Seumancang/Cot Mancang (Aceh
Baratdaya) dan Gua Kampret (Sumatera Utara) yang terletak di lereng perbukitan dalam
kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.
Kawasan karst dengan sistem perguaan dan sungai bawah tanahnya dipandang dari sudut
keilmuan juga merupakan kekayaan yang tak habis untuk diteliti. Sumberdaya alam itu
bermanfaat bagi penelitian dan pengembangan berbagai disiplin ilmu seperti geologi, biologi,
paleontologi, biospeleologi, dan karstologi. Beberapa gua dan kawasannya yang sering
dijadikan sebagai lokasi penelitian berbagai bidang ilmu itu, antara lain gua-gua dan kawasan
karst di Lho’ Nga (Aceh Besar), Gua Kotabuluh (Tanah Karo, Sumatera Utara), dan Liang
Pengerukan dekat Bahorok (Langkat, Sumatera Utara) (Whitten dkk. 2000). Sangat
disayangkan bahwa sebagian kawasan karst yang terdapat di Sumatera bagian utara dan
beberapa gua di dalamnya, kini sebagian telah mengalami kerusakan akibat penambangan
batuannya untuk industri semen atau penambangan batu kapur oleh masyarakat setempat.
Di antaranya beberapa gua pada kawasan karst yang terdapat di Kecamatan Darul Imarah,
Kabupaten Aceh Besar (http://karstaceh.com/aven).

4. Penutup
Kawasan karst dengan sistem perguaannya merupakan sumberdaya alam yang memiliki
daya tarik tersendiri sehingga dimanfaatkan oleh manusia dari masa ke masa sesuai dengan
kepentingannya. Di beberapa tempat menunjukkan bahwa gua dan ceruk digunakan oleh
manusia masa lalu untuk kepentingan yang berbeda-beda serta rentang waktu yang
berbeda-beda juga. Situs gua dan ceruk, serta lingkungan sekitarnya merupakan lokasi yang
strategis dan menguntungkan secara ekonomis bagi manusia pada masa prasejarah
(mesolitik hingga neolitik awal). Kondisi gua dan ceruk yang kering dan tidak lembab
merupakan tempat yang nyaman untuk tempat tinggal. Demikian juga keletakannya yang
dekat dengan sumber bahan makanan, sumber bahan peralatan, dan sumber air (sungai,

danau) sehingga memudahkan jangkauan manusianya dalam mencari penghidupan pada
masa itu. Kemudian di tempat lain pada masa yang lebih muda, ketersediaan sumber bahan
batuan pada ceruk, dimanfaatkan untuk membuat peralatan yang menunjang aktivitas religi
lama (upacara-upacara tradisi megalitik berkaitan dengan kegiatan bercocok tanam).
Kegiatan tersebut didukung oleh kondisi lingkungan yang memiliki variabel berupa lahan
yang subur (melalui vegetasi tanaman yang tumbuh di sekitar situs), dan dekat dengan
sumber air (sungai).
Pada masa sejarah di tempat yang berbeda, pemanfaatan gua tidak dipandang dari sisi
ekonomis tetapi karena kondisi dan situasi tempatnya. Seperti pemanfaatan Gua
Seumancang, kondisi gua yang cukup lapang dan nyaman serta didukung situasinya yang
sepi, dimanfaatkan oleh seorang tokoh yang telah menganut Islam untuk mendekatkan diri
pada Allah. Selanjutnya pada ceruk-ceruk di Luhak, kondisi keletakannya pada bagian lereng
bukit yang tinggi dan terjal merupakan tempat yang strategis untuk persembunyian (pada
masa pemberontakan PRRI/Permesta tahun 1958).
Daya tarik kawasan karst dan perguaannya seakan tidak pernah habis hingga kini. Berbagai
kepentingan yang menyangkut pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya budaya
berlangsung di sana. Kawasan tersebut sangat potensial karena memiliki nilai ekonomis
maupun nilai ekologis. Sumberdaya alam kawasan karst dan perguaannya memiliki nilai
ekonomis,

karena

dapat

dimanfaatkan

oleh

berbagai

sektor

seperti

pariwisata,

pertambangan, dan kehutanan. Di sisi lain sumberdaya alam yang terkandung di dalam
kawasan itu memiliki nilai ekologis yang sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi.
Kawasan itu juga berpotensi bagi kegiatan penelitian berbagai bidang ilmu (termasuk di
dalamnya arkeologi) berkaitan dengan sumberdaya yang ada, yaitu sumberdaya alam dan
sumberdaya budayanya. Pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya budaya di
kawasan tersebut harus tetap mempertimbangkan konservasi dan pelestariannya.
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