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Kata Pengantar Penulis

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 
Esa, karena atas perkenanNya penulisan buku pengayaan berjudu-
l”Sebaran tinggalan prasejarah di Minahasa”, yang merupakan salah 
satu Output dari Program Rumah Peradaban Balai Arkeologi Su-
lawesi Utara tahun 2021 telah terselesaikan dengan baik.

Buku ini menampilkan obyek tinggalan prasejarah yang terse-
bar di wilayah Minahasa pada masa lampau, seperti Menhir, Altar 
batu, Batu dakon, Lumpang batu, Dulang batu, Batu datar, Meja 
batu, Kubur batu, Arca batu dan tempayan kubur. Untuk mening-
katkan minat baca masyarakat, maka buku ini akan dikemas secara 
menarik dengan menampilkan foto-foto sebaran tinggalan praseja-
rah di Minahasa dilengkapi dengan keterangan yang bisa menam-
bah informasi obyek-obyek tersebut.

Tujuan dari pembuatan buku ini adalah untuk memberikan 
gambararan atau mencoba untuk merekonstruksi sejarah budaya 
yang pernah hadir di Minahasa, sehingga dapat memberikan 
pengetahuan, dan pembelajaran, baik kepada anak didik maupun 
masyarakat luas. Harapan kami dengan terbitnya buku ini, dapat 
memberikan rasa cinta dan rasa memiliki yang tinggi bagi generasi 
muda Minahasa pada khususnya, dan masyarakat pada umumya 
terhadap tinggalan nenek moyang mereka pada masa lampau.

Akhir kata, buku ini masih jauh dari kesempurnaan, namun be-
sar harapan kami, buku ini bisa menjadi salah satu informasi bagi 
masyarakat tentang keberadaan tinggalan budaya masa lalu yang 
ada di Minahasa. Semoga bermanfaat

Manado Oktober 2021
Penulis
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Minahasa merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Utara 
yang memiliki sebaran tinggalan prasejarah yang cukup 
luas, mulai dari bagian selatan hingga utara wilayah ini. 
Potensi kepurbakalaan yang tersebar di Minahasa cukup  

bervariasi, mulai dari tinggalan dari masa prasejarah hingga masa seja-
rah. Situs prasejarah yang menunjukkan adanya migrasi manusia dan 
persebaran budaya di wilayah Sulawesi Utara umumnya berupa situs-si-
tus permukiman berciri neolitik, megalitik dan situs berciri paleometa-
lik. 

Minahasa, dahulu disebut Tanah Malesung, merupakan kawasan se-
menanjung yang berada di wilayah Propinsi Sulawesi Utara. Batas-batas 
geografis daerah Minahasa yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut 
Sulawesi, sebelah timur berbatasan dengan laut Maluku, sebelah barat 
berbatasan dengan laut Sulawesi, dan sebelah selatan berbatasan den-
gan Kabupaten Bolaang Mongondow. Secara astronomis Minahasa ter-
letak antara 0˚5’ LU sampai 1˚51’LU, dan antara  124˚18’40” BT sampai 
125˚21’30” BT dengan luas daerah Minahasa + 5.273 km 2.
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Hasil pendataan dan deskripsi terhadap temuan arkeologis yang terse-
bar di wilayah Minahasa menunjukkan adanya pola sebaran situs prase-
jarah terutama tinggalan megalitik. Beberapa tinggalan megalitik terse-
but antara lain berupa: Menhir (batu tegak), Altar Batu, Batu dakon, 
Lumpang batu, Dulang batu, Meja Batu (Dolmen), dan Kubur batu 
(Waruga).
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Menhir atau yang lebih dikenal dengan sebutan Batu 
Tumotowa, Batu Tumani atau, Batu Kumapey dan 
lainnya (sebutan orang Minahasa), cukup banyak 
ditemukan di wilayah Minahasa. Hasil pendataan 
terhadap situs-situs menhir menunjukkan bahwa 

obyek budaya ini pernah difungsikan dan dipergunakan dalam jumlah 
yang cukup banyak pada masa lampau di wilayah Minahasa.

Menhir sendiri berasal dari kata Men = batu,  dan Hir = berdiri (da-
lam bahasa Breton), yang secara umum berarti batu tegak (Haris Suken-
dar, 1983 : 92 dalam fahriani: 1995). Menhir adalah sebuah batu tegak 
yang belum digarap, yang diletakkan oleh manusia dengan sengaja pada 
suatu tempat. Pada umumnya tinggalan ini berfungsi sebagai medium 
penghormatan.  

Obyek megalitk menhir yang berhasil di data pada wilayah Minaha-
sa umumnya berupa sekumpulan batu tegak yang di susun dalam satu 
kompleks, namun ada pula yang hanya berdiri sendiri (satu batu tegak). 
Lokasi-lokasi temuan menhir ini merupakan tempat yang biasanya di 
kramatkan, dan sebagian lainnya masih tetap terpelihara, serta masih di 
fungsikan sebagaimana dahulunya.

Bahan baku pembuatan menhir yang tersebar di Minahasa  yaitu jenis 
batuan beku,  berupa batuan andesit. Batuan ini juga merupakan jenis 
batuan beku dimana proses terjadinya berasal dari magma yang mem-
beku sangat cepat di kawah kerak bumi. Adapun ciri batuan ini berwar-
na putih keabu-abuan, dan butirannya kecil (sumber: http://asagener-
asiku.blogspot.com).

1. Menhir
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Menhir yang ditemukan di Minahasa umumnya tidak melalui penger-
jaan atau teknologi tertentu, seperti halnya tinggalan megalitik lainn-
ya yang terbuat dari batu.  Tinggalan menhir di Minahasa umumnya 
merupakan batu-batu alam yang diletakan pada satu lokasi, baik secara 
individu, maupun berkelompok.  Namun beberapa temuan manhir ada 
juga yang mengalami pengerjaan, walau secara sederhana. Sebagai con-
toh temuan menhir (Batu tumotowa) yang ditemukan di Desa Uner, 
Kecamataan Kawangkoan Utara, Minahasa, Menhir yang dijadikan tan-
da berdirinya desa telah mengalami pengerjaan yang sederhana. Men-
hir dibentuk seperti kotak, pada bagian ketebalan batu, terlihat adanya 
usaha penghalusan, dan telah diberi tulisan.

Fungsi menhir yang ditemukan di Minahasa cukup bervariasi. Ting-
galan menhir yang ada di wilayah ini mempunyai dua (2) fungsi yang 
berbeda, Batu Tumotowa/Batu Tumani/Batu Kumapey biasanya ber-
fungsi sebagai tapal batas desa atau sebagai tanda berdirinya sebuah 
desa pertama kali. Selain itu, tinggalan menhir ini juga difungsikan se-
bagai tempat atau lokasi persembahan/ pemujaan rasa syukur kepada 
para dewa (tempat pemujaan kepada arwah leluhur).

Foto 1: Menhir Kuntung Apo Desa Lopana, Kecamatan Amurang Timur, Ka-
bupaten Minahasa Selatan
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Menhir Desa Tumaluntung, 
Kecamatan Kauditan, Kabupaten 
Minahasa Utara

Foto 3: Menhir Desa Lelema, 
Kecamatan Tumpaan, Kabupaten 
Minahasa Selatan 

Foto 4: Menhir Desa Rumoong 
Bawah, Kecamatan Amurang Barat, 
Kabupaten Minahasa Selatan
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Tinggalan budaya di Minahasa lainnya yang bercorak megalitik adalah 
altar batu, atau lebih dikenal dengan sebutan watu Pinantik. Temuan 
obyek ini tidak terlalu banyak ditemukan di wilayah ini, hasil pendata-
an yang dilakukan hingga saat ini, hanya berhasil mendata adanya ting-
galan obyek altar batu di wilayah Minahasa Selatan, tepatnya di Desa 
Kumelembuai, Kecamatan Kumelembuai, Minsel, dan di Desa Koka, 
Kecamatan Tombulu, Minahasa. 

Bentuk umum temuan altar batu/Batu datar ini tidak beraturan, atau 
tidak sengaja tidak dibentuk. Bentuk batu dipilih yang memiliki per-
mukaan cukup datar dan lebar, dengan ketinggian rata-rata (tidak ter-
lalu tinggi).  Altar Batu/Batu datar ini terkadang ditemukan polos, na-
mun seringkali juga dijumpai memiliki beberapa lubang (berdakon). 
Penempatan batu ini pada sebuah lokasi (situs) memiliki maksud dan 
tujuan tertentu dalam suatu kelompok masyarakat (pada masa prase-
jarah).  Obyek temuan yang ditemukan di Minahasa, umumnya diper-

Foto 5: Altar batu Desa Tumaluntung, Kecamatan 
Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara

2. Altar Batu/Batu Datar
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caya sebagai tempat atau sarana pemujaan kepada para empung (Tu-
han/Dewa). Walaupun obyek ini tidak terlalu banyak ditemukan, tetapi 
pada beberapa wilayah tertentu di Minahasa lokasi penempatan obyek 
Altar batu/batu datar ini masih difungsikan sebagai sarana pemujaan 
bagi sekelompok orang yang mempercayai hal-hal ghaib. 

Secara umum Fungsi altar batu/Batu datar yang ditemukan di Minahasa 
ini lebih kepada fungsi sakral. Obyek ini dipergunakan sebagai media 
untuk pemujaan kepada arwah nenek moyang. Namun pada beberapa 
situs di wilayah lainnya, selain berfungsi sebagai media pemujaan, ben-
da ini juga dipergunakan sebagai tanda kubur, bagi seseorang yang di-
kuburkan pada bagian bawah benda tersebut.
Bahan baku pembuatan obyek ini umumnya sama dengan bahan bat-
uan yang dipergunakan untuk pembuatan alat-alat megalitik lainnya, 
yaitu jenis batuan beku,  batuan andesit. Batuan ini juga merupakan 
jenis batuan beku dimana proses terjadinya berasal dari magma yang 
membeku sangat cepat di kawah kerak bumi. Adapun ciri batuan ini 
berwarna putih keabu-abuan, dan butirannya kecil (sumber: http://
asagenerasiku.blogspot.com).

Teknologi pembuatannya terbilang sederhana, bahkan beberapa di-
antaranya adalah batu alam yang tidak mengalami pengerjaan. Pem-
buatan obyek ini hanya terlihat pada bagian hiasan, berupa lubang da-
kon, yang sengaja di buat pada bagian bidang datar altar tersebut. Pada 
watu pinantik juga ditemukan sejumlah dakon atau lubang yang dibuat 
pada beberapa bidang datar altar batu tersebut.

Foto 7: temuan altar batu  (watu pinan-
tik) di Desa Koka, kecamatan Tombulu, 
Minahasa

Foto 6: Altar batu Desa Rumoong Bawah, 
Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten 
Minahasa Selatan
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Batu dakon yang ditemukan di wilayah Minahasa umumnya berupa 
batu alam dengan lubang yang berukuran besar maupun kecil. Ditemu-
kan satu lubang atau lebih dalam satu batu alam.

Secara teknologi pembuatan batu dakon ini dilakukan dengan mem-
buat lubang pada sebuah batu yang berukuran besar, dimana pada be-
berapa bagian kenampakan batu kemudian dibuatkan lubang-lubang, 
dalam ukuran yang bervariasi (dengan diameter antara 3-5 cm), namun 
pada beberapa situs di Minahasa, temuan batu dakon hanya memiliki 
satu buah lubang dan berukuran cukup besar (dengan diameter rata-ra-
ta 8 – 10 cm).

Fungsi batu dakon I ni pada masa lampau, dipakai oleh pendukung nya 
sebagai sarana upacara pemujaan terhadap nenek moyang.Hal ini dapat 
terlihat, Ketika batu dakon diletakan pada lokasi sebuah puncak bukit 
dan susah dijangkau. Sebagai contoh situs Niutakan. Situs ini berada di 
Desa Pinaesaan, Kecamatan Tompaso baru, Minahasa Selatan. Situs ini 
diyakini oleh masyarakat merupakan tempat tinggal Toar-Lumimuut 
yang merupakan nenek moyang suku bangsa Minahasa. Sampai saat ini 
lokasi tersebut masih sering didatangi orang-orang tertentu untuk mel-
akukan ritual.

Foto 8: Batu berdakon yang ditemukan di Kelurahan Malalayang I Barat, 
Kecamatan Malalayang, Kota Manado

3. Batu Dakon
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Foto 9: Batu dakon Desa Tolo, Kecamatan Tompaso, 
Kabupaten Minahasa

Foto 10: Batu dakon Minawanua, Desa Trema, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Mina-
hasa Utara

Foto 11: Batu dakon Desa Temboan, Kecamatan Maesaan, Kabupaten Minahasa Selatan



Sebaran Tinggalan Budaya Prasejarah di Wilayah Minahasa10

4. Lumpang Batu
Lumpang batu secara umum ada-
lah sebuah wadah yang terbuat 
dari batu, dalam ukuran dan ben-
tuk yang bervariasi, yang dibuat 
oleh manusia dengan maksud 
dan tujuan tertentu. Hasil peneli-
tian terhadap obyek lumpang batu 
yang tersebar di wilayah Minaha-
sa menunjukkan bahwa sebaran 
terluas obyek ini berada di bagian 
selatan dan tenggara Minahasa. 
Temuan lumpang batu di wilayah  
Minahasa memiliki bentuk dan 
ukuran yang bervariasi, mulai 
dari yang berukuran kecil, sedang, 
hingga besar, dengan bentuk yang 
variatif, ada yang berbentuk bulat 
lonjong, bulat, kubus dan lainn-
ya. Hasil kajian terhadap sebaran 
tinggalan obyek lumpang batu 

ini, jika melihat bentuk dan lokasi temuan tersebut, masing-masing 
lumpang batu memiliki fungsi yang berbeda. 

Fungsi lumpang batu yang ditemukan di Minahasa secara umum terb-
agi dua, ada yang difungsikan sebagai alat penumbuk biji-bijian (utuk 
kebutuhan sehari-hari/profan), dan lainnya difungsikan sebagai alat sa-
rana pemujaan (sakral). 

Lumpang batu yang biasa dipergunakan untuk keperluan sehari-hari 
umumnya berukuran kecil hingga sedang (diameter lubang antara 20 – 
100 cm), dengan bentuk yang cukup bervariasi, ada yang berbentuk bu-
lat, oval, selinder, dan segitiga dan lainnya. Lumpang batu yang diper-
gunakan dalam keseharian tidak memiliki hiasan atau polos. Obyek 
budaya ini umumnya ditemukan di lokasi pematang sawah atau perke-
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Foto 13: Lumpang batu 
(lesung batu) Lutau yang 
ditemukan di Desa Tondey 
2, Kecamatan Motoling 
barat, Minahasa Selatan 
(obyek lumpang untuk 
kebutuhan sakral)

bunan penduduk, namun beberapa diantaranya juga ditemukan pada 
bagian halaman pemukiman penduduk.

Lumpang batu yang dipergunakan sebagai alat dalam sarana upacara 
pemujaan umumnya berukuran sedang hingga besar, dengan bentuk 
oval seperti tong, namun lainnya berupa tong bulat. Lumpang batu se-
bagai alat pemujaan biasanya memiliki hiasan pada bagian luar kenam-
pakan lumpang. Obyek budaya ini ditemukan pada areal ketinggian, 
dimana lingkungan sekitar situs biasanya berada di dataran lebih ren-
dah.

Foto 12: Lumpang batu Desa Pineleng, 
Kecamatan  Pineleng, Kabupaten Mina-
hasa (obyek lumpang untuk kebutuhan 
profan)

 variasi bentuk Lumpang batu yang ditemukan 
di Desa Pontak, Kecamatan Ranoyapo, Mina-
hasa Selatan (obyek lumpang untuk kebutuhan 
profan)
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5. Dulang Batu

Sama halnya dengan lumpang batu, dulang batu memiliki fungsi fro-
pan sebagai alat menumbuk, biasanya dipergunakan untuk menumbuk 
bahan-bahan obat-obatan tradisional. Namun pada beberapa wilayah 
yang memiliki pertambangan emas, obyek ini juga pernah diperguna-
kan untuk mendulang emas, serta menjadi tempat untuk menempatkan 
air bagi hewan ternak (terkadang pada beberapa tempat, penggunaan 
dulang batu sebagai wadah air masih dipergunakan hingga saat ini)

Foto 17: Dulang batu yang ditemukan 
di Desa Kaneyan, Kecamatan Tareran, 
Minahasa Selatan

Foto 18: Dulang batu yang ditemukan 
di Desa Motoling satu, Kecamatan Mo-
toling, Minahasa Selatan
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Foto 19: Batu Datar Desa Tolok, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa

6. Batu Datar
Batu datar secara umum merupa-
kan bentukan sebuah batu den-
gan kenampakan datar, berbentuk 
tidak beraturan dengan ukuran 
yang bervariasi. Batu datar ini ter-
kadang ditemukan polos, namun 
seringkali juga dijumpai memiliki 
beberapa lubang (berdakon). Pen-
empatan batu datar pada sebuah 
lokasi (situs) memiliki maksud 
dan tujuan tertentu dalam suatu 
kelompok masyarakat (pada masa 
prasejarah). Obyek temuan batu 
datar yang ditemukan di Minaha-

sa, umumnya dipercaya sebagai 
tempat atau sarana pemujaan ke-
pada para empung (Tuhan/Dewa). 
Walaupun obyek ini tidak terlalu 
banyak ditemukan, tetapi pada be-
berapa wilayah tertentu di Mina-
hasa lokasi penempatan batu datar 
ini masih difungsikan sebagai sa-
rana pemujaan bagi sekelompok 
orang yang mempercayai hal-hal 
ghaib. 
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Meja batu atau Dolmen merupakan salah satu tinggalan budaya dari 
masa megalitik yang berkembang di Indonesia secara umum, dan Su-
lawesi secara khusus. Beberapa obyek meja batu (dolmen) juga ditemu-
kan di wilayah  Minahasa. Umumnya bentuk meja batu ini hampir 
sama dengan batu datar yang juga ditemukan di Minahasa, merupakan 
sebuah batu datar yang tidak mengalami pengerjaan, hanya biasanya 
untuk obyek meja batu pada bagian bawah kenampakan batu diberi 
umpak untuk menopang batu tersebut, biasa berupa batu-batu beruku-
ran lebih kecil.

Adapun fungsi Meja batu  di Minahasa adalah sebagai tanda kubur, 
dimana pada bagian bawah sebuah meja batu  biasanya diletakkan 
orang meninggal.

Foto 20: Batu Dolmen di Situs Minawanua Desa Treman Kecamatan Kauditan Kabupat-
en Minahasa Utara

7. Meja Batu
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Temuan prasejarah megalitik lainnya yang cukup menarik adalah 
wadah kubur batu, yang lebih dikenal dengan sebutan local Waruga. 
Obyek wadah kubur waruga ini ditemukan hampir di seluruh wilayah 
Minahasa (suku Minahasa). Waruga merupakan sarana penguburan 
yang cukup penting bagi masyarakat Minahasa pada masa lampau. 
Waruga merupakan manefestasi dari penghormatan masyarakat Mina-
hasa kuno kepada leluhur atau nenek moyangnya. Waruga merupakan 
wadah kubur berupa peti batu untuk menguburkan mayat orang yang 
meninggal dari satu keluarga. Hasil penelitian terhadap sebaran waruga 
yang ditemukan di Minahasa menunjukkan bahwa wadah kubur waru-
ga merupakan wadah kubur komunal, artinya untuk menguburkan leb-
ih dari satu orang.

Foto 28: bentuk pola hias kombinasi yang ditemukan pada waruga2 di Desa Maumbi, 
Kecamatan Maumbi, Minahasa Utara

8. Kubur Batu
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Foto 23: Ragam hias manusia pada Waruga yang ditemukan di kompleks situs Roong, kec. Tondano barat, 
Kab.Minahasa

Waruga terdiri atas bagian wadah (badan) yang memiliki bentuk berva-
riasi, mulai dari kubus, empat persegi Panjang, bulat bahkan limas un-
tuk meletakkan mayat, dan bagian penutup yang mengikuti bentuk 
wadahnya, tetapi kebanyakan lebih berbentuk limas yang menyeru-
pai bentuk atap rumah. Menurut kepercayaan masyarakat Prasejarah, 
manusia yang telah meninggal dianggap hanya berpindah tempat dari 
alam nyata ke alam arwah, sehingga harus diberikan tempat yang layak 
sebagaimana Ketika dia hidup di alam nyata. Bagi masyarakat Minahasa 
kuno, waruga dimaksudkan sebagai rumah orang yang telah meninggal 
Ketika sudah berada di alam arwah.
Di Minahasa penggunaan waruga cukup menonjol dan tersebar di 
hampir seluruh bagian Minahasa. Keunikan waruga, selain bentuk dan 
ukurannya, juga terlihat pada bagian pola hias atau ornament yang 
digambarkan/dipahatkan pada wadah dan penutupnya. Pola hias yang 
diletakan pada waruga juga bervariasi, mulai dari penggambaran pola 
hias manusia dalam berbagai bentuk dan kegiatan, pola hias binatang 
(fauna), pola hias tumbuhan (flora) dan pola hias lainnya, yang terk-
adang digambarkan memiliki makna khusus, namun ada pula yang 
digambarkan semata karena unsur keindahan.
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Secara umum penggambaran pola hias manusia merupakan symbol 
bagi orang yang dikuburkan dalam waruga tersebut. Pola hias ini dipa-
hatkan dan digambarkan dalam berbagai bentuk dan posisi. 

Pola hias manusia yang lebih khusus 
merupakan deskripsi kepercayaan 
yang berkembang dalam masyar-
akat Minahasa tentang alam kema-
tian. Posisi atau raut muka manusia 
yang digambarkan atau dipahatkan 
pada waruga menunjukkan peng-
hormatan terhadap alam lain setelah 
kematian.

Pola hias manusia lainnya digam-
barkan dalam posisi perang, dengan 
pakaian kabasaran dan senjata, yang 
memperlihatkan keperkasaan dan 
keberanian seorang prajurit. Hal ini 
menunjukkan bahwa si mati sema-
sa hidup merupakan pejuang atau 
orang yang berprofesi sebagai pra-
jurit, bahkan memiliki kekuasaan 
atas sebuah wilayah (Tonaas)

Pola hias flora atau tumbuhan, selain sebagai keindahan (estetika) 
sebuah kubur, namun beberapa penggambaran tumbuhan melam-
bangkan kepercayaan yang berkembang dalam budaya Minahasa atau 
kepercayaan megalitik secara umum. Sebagai contoh, pola hias bunga 
matahari, penggambaran pola hias ini merupakan perlambangan tu-
juan si mati menuju atau kembali ke asalnya (Menuju matahari). Dalam 
masyarakat Minahasa kuno, mereka berasal dari arah matahari terbit, 
sehingga ketika tiba kematian mereka akan kembali ke temat mereka 
berasal (Matahari), sehingga perlu dibuatkan symbol matahari, dihara-
pkan si mati mendapat kelancaran menunju tempatnya yang baru.
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Pola hias flora lainnya berupa gambaran daun atau bunga yang sudah 
mengalami stilirisasi, atau disamarkan, tidak digambarkan sebagaimana 
aslinya. Seperti pola hias suluran daun yang cukup banyak ditemukan 
pada sebaran waruga di Minahasa Selatan, yang ditemukan teritama 
pada bagian penutup waruga. Gambaran sulur daun menggambarkan 
perjalanan hidup seorang manusia yang digambarkan tidak mudah, pe-
nuh liku dan bercabang, tetapi memiliki ujung, dengan pengharapan 
adanya sebuah tujuan hidup yang lebih baik diakhir kehidupan.

Foto 24: ragam hias flora (tumbuhan) 
yang ditemukan pada salah satu waruga 
yang ada di kompleks waruga Woloan, 
Kec. Tomohon barat, Tomohon

Foto 25: ragam hias flora (tumbuhan) 
yang ditemukan pada salah satu waruga 
yang ada di kompleks waruga Sawangan, 
Kec. Airmadidi bawah, Minahasa Utara

Pola hias flora lainnya, seperti gambaran pucuk daun pakis, dapat diar-
tikan sebagai filosofi hidup. Pucuk pakis awal pertumbuhannya meling-
kar ke dalam, kemudian tumbuh dengan melingkar kea rah luar. Begi-
tu juga dengan manusia, ketika awal terlebih dahulu mengenal dirinya 
sebelum melakukan sosialisasi dan interaksi dengan lingkungannya. 
Motif ini lebih sebagai lambing tanggungjawab seseorag terhadap ke-
hidupan. Selain itu tumbuhan pakis merupakan salah satu hidangan 
sayur yang cukup di gemari oleh masarakat Minahasa sejak dahulu, 
bahkan makanan pakis (sayur pakis) merupakan salah satu hidangan 
yang biasa disajikan ketika sebuah acara diselenggarakan, baik acara 
suka cita maupun acara duka cita.
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Selain itu juga ditemukan pola hias hewan lainnya seperti sapi/lembu, 
babi, burung, anjing, dan beberapa ciptaan kombinasi binatang antara 
jenis unggas, ular dan binatang memamah biak yang digambarkan se-
bagai simbol (digambarkan tidak nyata atau distilir).  Pola hias hewan 
ini umumnya digambarkan pada bagian penutup waruga, walaupun 
beberapa diataranya juga digambarkan pada bagian wadah waruga, ser-
ta umum diletakan juga pada bagian atas wadah waruga atau bagian 
samping wadah waruga.
Pola hias lainnya adalah bentuk hiasan yang terdiri dari kombinasi. 
Bentuk pola hias kombinasi ini seperti garis-garis lurus, garis lengkung, 
kotak-kotak, gunongan (segitiga terbalik), lingkaran, segitiga dan lain-
lain.

Foto 26: ragam hias fauna (hewan) yang 
ditemukan pada waruga di Desa Paslaten, 
Kecamatan Likupang, Minahasa Utara

Foto 27: Ragam hias (hewan) yang 
ditemukan pada waruga di Desa Kaima, 
Kec Kauditan, Minahasa Utara

Pola hias fauna atau hewan merupakan salah satu pola hias yang cukup 
banyak dijumpai pada sebaran waruga di Minahasa.  Secara umum hasil 
penelitian terhadap ragam hias yang ada di wilayah Minahasa adalah  
jenis hewan atau binatang naga atau ular besar. 
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Salah satu obyek budaya megalitik yang berkembang di Minahasa ada-
lah temuan Arca batu. Arca batu merupakan bagian dari tradisi budaya 
megalitik berkaitan dengan usaha mendekatkan diri kepada arwah ne-
nek moyang. Tinggalan arca bersifat sakral, dimana obyek ini diguna-
kan sebagai sarana pemujaan kepada arwah nenek moyang (symbol), 
dan biasanya diletakan pada tempat khusus (tertentu) sesuai dengan 
kepercayaan yang berlaku pada saat itu.

Foto 29: Arca 
batu Mawale 
yang ditemu-
kan di Desa 
Sendangan, 
Kecamatan 
Tompaso, 
Minahasa

Foto 30: Arca batu Sinesekan 
yang ditemukan di Desa Ta-
likuran, Kecamatan Kawang-
koan Utara, Minahasa

9. Arca Batu
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Sistem penguburan yang terjadi pada masa Prasejarah cukup beragam, 
salah satunya adalah penguburan tidak langsung (Sekunder), yaitu pen-
guburan yang dilakukan dengan pertama menguburkan mayat di dalam 
tanah secara langsung, baru pada jangka waktu tertentu tulang belu-
lang orang meninggal diambil untuk dikuburkan kembal dalam sebuah 
wadah kubur. Wadah kubur umumnya dibuat sbagai prasyarat tertentu 
dan biasanya disertai dengan berbagai pelaksanaan upacara. 
Wadah kubur dari masa prasejarah selain terbuat dari batu, salah sat-
unya berbahan tanah liat (tembikar). Wadah kubur tanah liat atau tem-
payan kubur ini cukup banyak ditemukan di wilayah  Minahasa, teru-
tama di bagian tengah wilayah ini, tepatnya disekitar Danau Tondano, 
di Desa Passo, Kecamatan Kakas dan Desa Sinuian, Kecamatan Rom-
boken, Minahasa. 

Keragaman sistem 
penguburan dengan 
tenpayan ini juga ter-
lihat pada benda-ben-
da yang disertakan 
sebagai bekal kubur. 
Penyertaan bekal 
kubur diyakini sebagai 
kepercayaan mere-
ka tentang kematian. 
Mereka meyakini bah-
wa kematian adalah 

perpindahan kehidupan dari dunia nyata ke dunia arwah, dimana keh-
dupan dunia arwah sama dengan kehidupan dunia nyata, sehingga Ket-
ika orang meninggal perlu dibekali kelengkapan hidup untuk kelayakan 
di dunia arwah. 
Pada beberapa situs penguburan tempayan yang tersebar di Minahasa, 
beberapa benda lambang status atau perhiasan juga ditemukan Bersama 
tulang belulang dalam tempayan.

Foto 31: temuan tempayan kubur di Desa Sinuian, Keca-
matan Romboken, Minahasa

10. Tempayan Kubur (Tembikar)
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Foto 32: Temuan berupa wadah kubur, yang ditemukan hasil ekskavasi di 
situs Passo, Desa Passo, Kecamatan Kakas, Minahasa

Foto 33 dan 34: temuan tem-
payan kubur beserta bekal 
kuburnya, yang ditemukan di 
Desa Tateli, Kecamatan Pineleng, 
Minahasa.
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