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          Salah satu media untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang 
telah dilakukan Balai Arkeologi Provinsi Sulawesi Utara kepada berb-
agai kalangan masyarakat adalah Buku Pengayaan. Buku ini lahir se-
bagai wujud kepedulian kami untuk memperkenalkan bentuk dan jenis 
kebudayaan batu besar yang dikenal dengan istilah megalitik di Nusa 
Utara, secara khusus Kabupaten Kepulauan Sangihe kepada masyarakat 
luas. 
 Buku pengayaan ini diharapkan dapat menyentuh masyarakat 
dari kalangan Pendidikan Dasar hingga Menengah. Disajikan dengan 
bahasa yang sederhana untuk memudahkan pemahamannya.

Manado,   2021

Penyusun

Kata Pengantar
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Penyebutan Nusa Utara merujuk ke gugusan pulau yang ada di 
bagian paling utara pulau Sulawesi yang kini meliputi 3 kabu-
paten, yaitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepu-
lauan Talaud dan Kabupaten Sitaro. Adapun bahasan Nusa 

Utara dalam buku ini hanya merujuk ke salah satu dari kabupaten 
kepulauan tersebut yaitu Sangihe. Dokumen Mededelingen tahun 1912 
memberi julukan Tana Lawo (tampungan lawo atau penampung besar) 
untuk Pulau Sangihe, sesuai dengan nama kedatuan awal pulau Sangihe. 
Nama Sangihe diucapkan sebagai Sangihe’ pada naskah lama Viersen. 
Namun disebut Sangi’, pada tulisan Graafland dan ulasan sejarahwan 
F.S. Watuseke. Kemudian disebut Sangihe’ setelah Indonesia merdeka 
dan Sangil’ di Filipina. Kata asal Sangi’  atau Sangih  berarti tangis. Be-
berapa penulis Eropa menguraikan nama itu dihubungkan dengan mu-
sibah banjir besar di kawasan ini, karena pergerakan tektonik dan teng-
gelamnya sebagian daratan penghubung pulau Sulawesi dan Mindanao 
yang pernah diurai beberapa geolog.

Pulau Sangihe 
di Nusa Utara
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Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan bagian integral dari Provinsi 
Sulawesi Utara dengan ibukota Tahuna. Berjarak sekitar 142 Mil Laut 
dari Ibukota Propinsi Sulawesi Utara, Manado. Berada pada posisi an-
tara 2°4’13” - 4°44’22” Lintang Utara dan 125°9’28” - 125°56’57” Bujur 
Timur. 
Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah 736,98 km² terb-
agi menjadi 15 Kecamatan. Tabukan Utara adalah kecamatan dengan 
wilayah terluas, yaitu 114,76 km² (15,57 % dari total luas Kabupaten 
Kepulauan Sangihe). Kelima belas wilayah kecamatan tersebut adalah 
Manganitu Selatan, Tamako, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Ten-
gah, Tahuna, Tahuna Barat, Nusa Tabukan, Kendahe, Tatoareng, Tabu-
kan Selatan, Tabukan Selatan Tenggara, Manganitu, Tahuna Timur, 
Tabukan Utara dan Kepulauan Marore. Secara keseluruhan Kabupaten 
Kepulauan Sangihe mempunyai 105 pulau (79 pulau yang tidak berpen-
ghuni dan 26 pulau berpenghuni).

Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe secara administratif di bagian 
utara berbatasan dengan Republik Philipina dan Kabupaten Kepulauan 
Talaud, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sitaro, sebelah 
timur berbatasan dengan Samudera Pasifik dan Laut Maluku, serta di 
sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi. Kepulauan Sangihe 
dikategorikan sebagai daerah perbatasan karena posisinya yang berada 
di antara Pulau Sulawesi dan Mindanau (Republik Filipina).
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Arkeologi adalah ilmu yang 
mempelajari kebudayaan 
manusia masa lalu mel-

alui benda peninggalannya. Salah 
satu budaya yang muncul men-
jelang akhir masa prasejarah dan 
berkembang terus sampai pada 
masa sejarah adalah budaya meg-
alitik.
Megalitik pertama kali dikenal di 
wilayah sekitar Mediterania (Laut 
Tengah). Meminjam istilah baha-
sa Yunani Kuno untuk menyebut 
bangunan yang didirikan dengan 
menggunakan batu-batu besar. 
Megalitik merupakan pecahan 
kosa kata  Megas yang berarti be-
sar dan Lithos artinya batu. 
Pada perkembangannya megali-
tik bukan saja sebagai batu besar 
tetapi termasuk di dalamnya krite-
ria obyek batu kecil maupun kayu 

apabila digunakan untuk tujuan 
sakral (suci/dikeramatkan) yaitu 
pemujaan terhadap nenek moyang 
(Wagner, 1959:23-25; Prasetyo, 
2015:16).
Megalitik di Indonesia mulai 
dikenal menjelang akhir praseja-
rah dan berkembang terus sam-
pai pada masa sejarah. Berbagai 
bentuk bangunan monumental 
diciptakan menyesuaikan dengan 
keadaan lingkungan masing-mas-
ing wilayah. Ragam bentuk bangu-
nan megalitik yang dikenal di In-
donesia antara lain; lumpang batu, 
tempayan batu (kalamba), batu 
dakon, arca batu, dolmen, menhir, 
altar batu, punden berundak, batu 
bergores, kubus batu (waruga), 
sarkofagus, peti batu, lesung batu, 
batu temu gelang, kursi batu, bilik 
batu, dan perahu batu.

Megalitik 
Sebuah Fenomena
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Persebaran jenis dan situs megali-
tik di Indonesia telah diyakini oleh 
para ahli sebagai salah satu budaya 
yang dibawa oleh para penutur 
Austronesia. Gagasan yang mey-
akini hal itu dijelaskan oleh Bell-
wood (2000) melalui teori Out of 
Taiwan yang mengatakan bahwa 
persebaran orang-orang berpenu-
tur Austronesia berasal dari Cina 
bagian selatan lalu menyebar ke 
Asia Tenggara termasuk Indone-
sia. Menurut teori ini bahwa penu-
tur Austronesia telah masuk di Ka-
wasan Kepulauan Indonesia sejak 
4000 tahun silam (Prasetyo, 2015). 
Tiga asumsi dikemukakan Bagyo 
Prasetyo terkait persebaran meg-
alitik yang ada di Kepulauan Indo-
nesia. Pertama; masuknya megali-
tik ke Indonesia dari Asia daratan 
melalui Malaka kemudian menye-

bar ke seluruh wilayah kepulauan 
dan berlanjut ke Oseania (pen-
dapat ini mengacu kepada teori 
dua gelombang yang dikemuka-
kan oleh Heine-Geldern) namun 
berpegang pada masa perunggu 
dan besi awal. Kedua; masuknya 
megalitik ke wilayah Indonesia 
dapat melalui jalur utara, menuju 
Sulawesi dan Jawa (mengacu pada 
pendapat Kruyt berkaitan dengan 
kehadiran megalit-megalit di Mi-
nahasa, Besoa, Bada dan Toraja). 
Ketiga; jalur lain masuknya meg-
alitik ke wilayah Indonesia mer-
upakan arus balik yang melalui 
wilayah Papua Nugini menuju 
Papua (menurut Riesenfeld, arus 
balik pergerakan megalitik masuk 
dari Filipina, Sulawesi, Mikrone-
sia, Papua Nugini dan kembali ke 
Papua) (Prasetyo, 2015).
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Adapun budaya megalitik di Su-
lawesi Utara ditemukan dalam 
bentuk kubur batu waruga, batu 
bergores ‘watu pinabetengan’ 
berupa goresan membentuk gam-
bar manusia dan gambar lainnya 
yang belum dapat diidentifikasi, 
menhir ‘watu tumotowa’, kubur 
tebing batu Toraut dan lesung 
batu, tersebar di Tanah Minahasa 
dan Bolaang Mongondow. Ada-
pun kubur tempayan tanah liat 
ditemukan di beberapa daerah 
seperti di Bukit Kerang Passo di 
Kecamatan Kakas Minahasa, di 
Liang Buiduane Salibabu, di Tara-
tara, Kombi dan di beberapa daer-

ah lainnya (Soegondho, 2011). 
Budaya megalitik tersebut sejak 
2.400 tahun yang lalu sampai abad 
20 Masehi (Soegondho, 2007).
 Tinggalan budaya megali-
tik di Nusa Utara khususnya Pulau 
Sangihe,  berdasarkan bentuk dan 
fungsinya dikelompokkan ke da-
lam jenis; lumpang batu, menhir, 
dan batu dakon (Sriwigati, 2016). 
Bangunan megalitik lainnya yang 
paling banyak tersebar di Pulau 
Sangihe bagian selatan adalah dol-
men dan kubur batu (Sriwigati, 
2021).
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Beberapa jenis budaya megalitik di Nusa Utara yang masih bisa di-
jumpai hingga saat ini di Pulau Sangihe antara lain :

Menhir

Menhir dapat dijumpai di sisi sebelah utara lapangan Desa Mala, Ke-
camatan Manganitu, berada di pinggir jalan poros Tahuna-Kuma-Ku-
lur-Manalu. 

Jejak 
Tinggalan 
Megalitik 
Nusa Utara
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Terdapat 2 menhir yang berdiri di 
atas permukaan tanah dengan posisi 
saling berhadapan, berbentuk persegi, 
memanjang, pada bagian  atas (pun-
cak miring). Letak koordinat berada 
pada N 03034’01,1” dan E 125030’51,6”. 
Keberadaan menhir ditempat ini 
terkait dengan bangunan bekas istana 
raja Manganitu yang lokasinya tidak 
jauh dari lapangan.

Lokasi sebaran menhir juga dijumpai di Desa Likuang, Kecama-
tan Tabukan Utara. Pada satu bukit yang dikenal dengan sebutan 
Lumauge, sampai saat ini masih disakralkan. Tempat ini diyakini 
sebagai hunian awal masyarakat asli dan pendatang muslim di daerah 
Peta. Menhir di fungsikan sebagai tanda kubur (nisan) pada beberapa 
kubur tua.
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Menhir diartikan sebagai batu tegak, berasal dari kata men yang 
berarti batu dan hir berarti berdiri, merupakan istilah yang di-
ambil dari bahasa Breton, satu wilayah di Eropa (Prasetyo, 2008; 
2015:116)
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Batu dakon atau batu berlubang adalah bongkahan batu alam  yang 
sengaja atau karena proses alam dibuat lubang pada bagian permu-
kaannya dengan jumlah, bentuk dan pola tertentu. Lubang-lubang pada 
permukaan batu  seperti lubang pada permainan dakon (congklak).   

Batu Dakon 
(Pitmarked Stone)

Batu dakon di Pulau Sangihe terdapat di pantai Desa Kauhis, Kecamatan 
Tamako. Pada bongkah batu yang tidak terlalu besar terdapat lubang-
lubang kecil dengan jumlah yang cukup banyak. Batu dakon ini baru 
nampak apabila air laut sedang surut. Bila air laut pasang maka batu akan 
terendam.  Keadaan batu berlumut dan nyaris tertutup oleh pasir laut. 
Situs ini secara astronomis berada pada N 03o31’44.3” E 125o29’31.3”.
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Temuan batu dakon lainnya terdapat di situs Lumauge. Batu da-
kon ditemukan  berupa dua lubang kecil pada sebongkah batu 
yang sudah pecah sebagian. Batu dakon ini ditemukan pada are-
al dataran yang cukup luas yang kemungkinan pada masanya di-
gunakan sebagai areal pertanian. Jika dikaitkan dengan temuan 
batu dakon ini, ada kemungkinan digunakan sebagai perhitun-
gan dalam pertanian pada masa lalu. Saat ini batu dakon terse-
but dipergunakan sebagai tempat untuk memecahkan kenari.

Batu dakon di Pulau Sangihe, karena letaknya di pantai difungsikan 
sebagai pertanggalan untuk memilih waktu yang tepat agar mendap-
atkan hasil yang baik  bagi nelayan sebelum melakukan  aktivitas 
penangkapan ikan.
 Selain itu batu dakon yang berada di situs Lumauge  terkait pertanian, 
berfungsi  sebagai alat upacara untuk memohon pertolongan kepa-
da roh nenek moyang agar memperoleh hasil panen yang baik dan 
mengharapkan kesuburan tanah,
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Lumpang batu adalah ragam tinggalan megalitik yang juga ditemu-
kan di Nusa Utara. Salah satu temuan lumping batu terletak di Desa 
Pananekeng, Kecamatan Tahuna Barat. Adalah sebuah bukit kecil 
yang oleh masyarakat setempat dikenal sebagai Bukit Pensu. Secara 
astronomis Bukit Pensu 
berada pada koordinat N 03o37’38.1” E 125o27’37.2”. Lokasi situs dap-
at dicapai dengan dengan kendaraan roda empat maupun roda dua.  
Setelah itu perjalanan diteruskan dengan berjalan kaki mendaki bukit 
sekitar ± 100 m.  

Lumpang batu
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Pada puncak bukit Pensu, terdapat lumpang batu di permukaan batu 
monolit dengan empat lubang dan satu lubang dakon. Posisi lumpang 
batu tepat mengarah ke utara dimana Gunung Awu berada dan bagian 
selatan adalah Laut Sangihe. Bonfkah batu tersebut merupakan batuan 
andesit. Lubang no. 1 berada pada sisi yang paling timur.  Lubang no. 
1-3 sejajar ke arah barat.  Ukuran berurut mulai dari besar hingga no. 3 
yang berukuran paling kecil. Lumpang no. 4 berada dibawah lubang no. 
3.  Antara lubang  o. 3 dan 4 terdapat seebuah lubang dakon. Pada sisi 
bagian sebelah selatan, terdapat lubang-lubang kecil mengindikasikan 
sebagai lubang dakon sebanyak 2 buah. Permukiman penduduk cukup 
jauh dari tempat ini sekarang.
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Selain di Bukit Pensu, lumpang batu juga ditemukan di lerengan sisi 
barat Kompleks Situs Lumauge. Lumpang batu ini berupa bongkah 
batu dengan sebuah lubang kecil. Ukuran bongkah batu; panjang 85 
cm, lebar 60 cm dan tinggi 20 cm. Sedangkan ukuran diameter lubang 
10 cm dengan kedalaman 4 cm.

Lumpang batu, pada masa megalitik difungsikan sebagai 
tempat menumbuk biji-bijian hasil pertanian maupun meramu 
obat-obatan tradisional.
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Masyarakat setempat menyebut tinggalan ini dengan nama lokal leb-
bing  (kubur batu). Dolmen di bagian selatan Pulau Sangihe ini terdiri 
dari lempengan batu besar pipih (kekar lembar) yang tidak mengala-
mi pengerjaan berfungsi sebagai tutup, ditopang oleh sejumlah batu 
yang berfungsi sebagai penyangga (kaki). Sedangkan kubur batu 
terdiri dari batu pipih (kekar lembar), rata, dan tidak terlalu tebal yang 
diatur berbentuk kotak, dua sisi pendek dan dua sisi lainnya lebih 

Kubur batu  dan Dolmen
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Sebaran kubur batu dan dolmen selalu ditemukan bersama-sama 
dalam satu lokasi situs. Sampai saat ini sebaran dolmen dan kubur 
batu di bagian selatan Pulau Sangihe berada di dua kecamatan yaitu 
Kecamatan Tamako dan Kecamatan Manganitu Selatan, atau berada 
di delapan desa dan 45 situs dengan dua lokasi sumber bahan. Uji 
laboratoris terhadap sampel arang dari salah satu dolmen di Situs 
Tatonaha diperoleh pertanggalan 1750 ± 30 BP (1702 – 1560 cal BP).
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Tagonggong adalah alat musik tradisional Sangihe, terbuat dari 
kayu nangka berbentuk bulat panjang, bagian ujung yang kecil ter-
buka dan bagian ujung yang besar ditutup dengan kulit, biasanya 
digunakan untuk mengiringi syair sasambo dan tari-tarian.

Proses pengangkatan batu kubur disebut menaka batu (menutup 
kubur dengan batu) adalah ritual yang dilakukan beberapa saat 
setelah penguburan jenasah. Menaka batu menunjukan status so-
sial masyarakat. Dolmen yang memiliki penutup batu paling besar 
diperuntukkan bagi orang-orang yang mempunyai kedudukan se-
dangkan dolmen yang memiliki penutup berukuran lebih kecil bi-
asanya dipergunakan untuk masyarakat biasa (wawancara Bapak 
Alffian Walukow).

“Dolmen atau meja batu merupakan artefak yang difungsikan 

sebagai tempat pemujaan dan penguburan “
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Pengangkatan batu kubur yang berukuran besar memerlu-
kan tenaga sebanyak 50 sampai 100 orang yang dilakukan 
secara estafet. Kekar batu yang telah diambil dari tebing 
pantai diatur posisinya di tengah kayu (menggunakan kayu
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Disamping jejak megalitik yang telah diuraikan di atas, pengaruh megal-
itik juga dijumpai pada tinggalan yang terdapat pada 2 situs gua, 
yaitu :

Pada bagian ceruk yang bertingkat terdapat wadah kubur dari kayu 
yang berisi rangka manusia.  Selain wadah kubur ditemukan pula si-
sa-sisa aktivitas masa lalu yang terdiri dari pecahan-pecahan tembikar 
dan keramik.

Gua Bowoleba merupakan ceruk 
(rock shelter) yang terletak pada 
celah tebing batu di atas bukit. 
Secara administratif ceruk ini 
berada di Desa Lesabe, Kecama-
tan Tabukan Selatan. Berada pada 
posisi koordinat N 03030’42,6” dan 
E  125037’42,0”, dengan arah hadap 
gua timur laut.   Di bawah bukit 
mengalir sungai Tiwelo. Lokasi gua 
dapat dicapai dengan mendaki 
bukit yang cukup terjal. 

Gua Bowoleba



Jejak Megalitik di Nusa Utara20

Gua Mahareba

Gua Maraheba berada di Desa Lesa, 
Kecamatan Tahuna Timur. Letak gua 
sangat dekat dari garis pantai saat 
ini. Secara astronomis berada pada 
posisi koordinat N  03034’54,1” dan E 
125029’11,2”. Bagian dalam gua pada 
dinding kanan terdapat gambar pa-
hatan berbentuk manusia dan satu 
pahatan menyerupai hewan anjing, 
serta beberapa pahatan yang sudah 
tidak jelas bentuknya. Belum diket-
ahui dengan pasti pada masa kapan 
pahatan tersebut dibuat.
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Memaknai Budaya 
Megalitik Nusa Utara

Bentuk-bentuk peninggalan megalitik yang tersebar di Nusa 
Utara khususnya Pulau Sangihe secara umum terlihat sama 
dengan bentuk megalitik yang ada di daerah lain di Indone-
sia. Lokasi temuan umumnya  berada di dataran tinggi Pulau 

Sangihe, terkecuali tinggalan batu dakon yang letaknya di pantai. Kele-
takan batu dakon kemungkinan terkait dengan aktivitas mata penca-
harian sebagai nelayan. Terlihat juga adanya budaya berlanjut seperti 
yang dijumpai pada Kompleks Situs Lumauge. Ketika Islam masuk di 
Nusa Utara, penggunaan menhir berlanjut dengan fungsi sebagai nisan 
makam.
Lingkungan alam juga sangat mendukung dalam perkembangan bu-
daya megalitik di Nusa Utara. Ketersediaan sumber bahan kubur batu 
dari kekar lembar di dua lokasi membuat penggunaan kubur batu dan 
dolmen berlangsung lama pada wilayah yang cukup luas. Prosesi pen-
gangkatan bahan kubur batu dan dolmen dari sumber bahan hingga 
ke lokasi pemakaman menunjukkan nilai gotong royong yang tertanam 
kuat dalam masyarakat. Unsur terpenting dari semuanya, bahwa pen-
inggalan megalitik di Nusa Utara merupakan bukti penghormatan ke-
pada leluhur mereka.
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