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MEMBANGUN REPOSITORI ARSIP DAN MANUSKRIP  

KESULTANAN BULUNGAN, ULAMA NUSANTARA, DAN 

SEJARAH PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN UTARA 

SEBAGAI PENGUAT PERADABAN BANGSA  

 

Oleh: 

Luthfiati Makarim1 

luthfiati@perpusnas.go.id 

luthfiatimakarim@gmail.com 

 

Dunia ini memang sangat gelap tanpa sejarah dan manuskrip.  

Manuskrip itu sendiri adalah warna-warni dan corak dari sejarah. 
 

(This world is indeed very dark without history and manuscripts.  

The manuscript itself is colorful and complexion from history) 

(Muhammad Syarief Bando) 

 

 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 24 

November 2022 menyelenggarakan Forum Giat Diskusi (FGD) Pentingnya Peran Serta 

Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno di 

Hotel Luminor, Tanjung Selor. Acara ini dihadiri oleh Bapak Jimmy Nasrun, akademisi 

dan peneliti Universitas Kaltara sebagai narasumber pertama, Ir. Eddy Suriansyah, M.Si., 

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Pemerintah Kota Tarakan, dan Luthfiati 

Makarim, S.S., M.M, Koordinator Substansi Pengelolaan Naskah Nusantara, Perpustakaan 

Nasional RI. Acara dibuka oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Kalimantan Utara, Bapak Ramli, melalui Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 

Bapak Asnawi. 

 Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara, Bapak 

Ramli, melalui Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Bapak Asnawi, 

menyampaikan bahwa naskah kuno adalah barang yang sangat berharga. Naskah kuno 

memiliki nilai penting dalam kebudayaan daerah, sejarah dan ilmu pengetahuan karena 

berisi tentang budaya lokal atau local wisdom dan local genius. Terdapat banyak kearifan 

lokal di Kalimantan Utara yang penting untuk dijaga dan diabadikan. Kearifan lokal 

tersebut juga tersimpan di dalam naskah kuno.  

 
1 Koordinator Substansi Pengelolaan Naskah Nusantara, Perpustakaan Nasional RI. 
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Mengapa naskah kuno penting untuk dijaga dan dilestarikan? Hal ini disebabkan 

naskah kuno memiliki banyak manfaat untuk masa depan suatu komunitas atau masyarakat. 

Selain menjadi sumber informasi primer mengenai berbagai jenis ilmu pengetahuan dan 

peradaban suatu masyarakat di masa lampau, naskah kuno juga merupakan kebanggaan 

suatu masyarakat atau daerah. Mengingat fakta sejarah bahwa Indonesia merupakan negara 

yang kaya akan naskah kuno yang berasal dari peninggalan suku-suku maupun kerajaan-

kerajaan di Nusantara, termasuk Kesultanan Bulungan di Kalimantan Utara yang banyak 

terkoneksi dengan Kesultanan Sulu di Sabah, maka diperlukan upaya bersama antara 

pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh segmen masyarakat untuk bersama-sama 

melestarikan naskah kuno.  

Mengapa arsip dan manuskrip serta bahan perpustakaan lainnya yang terkait dengan 

Kesultanan Bulungan, ulama nusantara, dan sejarah pertambangan di Kalimantan Utara 

penting dan berpotensi besar menjadi penguat peradaban bangsa Indonesia? Karena 

Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi baru yang resmi terbentuk sejak 

disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi 

Kalimantan Utara pada tanggal 16 November 2012 oleh Presiden RI Susilo Bambang 

Yudhoyono.  

Provinsi Kalimantan Utrama terletak di bagian tengah ke arah timur pulau 

Kalimantan. Provinsi ini memiliki luas wilayah sekitar 149.000 km persegi dan merupakan 

provinsi terluas ke empat di Indonesia. Ibu kotanya adalah Tanjung Selor. Provinsi 

Kalimantan Utara terletak di tepi laut Sulawesi dan berbatasan dengan provinsi Kalimantan 

Timur di sebelah selatan, provinsi Kalimantan Tengah di sebelah barat, dan provinsi 

Sulawesi Utara di sebelah utara. Provinsi ini memiliki beragam kekayaan alam, termasuk 

hutan hujan tropis, sungai-sungai besar, dan sumber daya mineral. Penduduk provinsi ini 

terdiri dari berbagai suku bangsa dan agama, termasuk Dayak, Bugis, Banjar, Jawa, dan 

Madura. Ekonomi provinsi Kalimantan Utara terutama tergantung pada sektor 

pertambangan, perkebunan, dan perikanan. 

Potensi pertambangan Provinsi Kalimantan Utara sangat signifikan, pertambangan 

batubara dan emas. Sejarah pertambangan di Kalimantan Utara membentuk budaya dan 

peradaban wilayah tersebut hingga sekarang. Sejarah pertambangan di Provinsi Kalimantan 

Utara dapat dibagi menjadi beberapa periode, yaitu masa sebelum penjajahan Hindia 

Belanda pada abad 16-19, masa penjajahan Hindia Belanda pada abad 19, dan masa 

kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945.  
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Pertambangan batu bara di Kalimantan Utara telah terjadi sejak abad ke-19, dengan 

pertambangan skala kecil yang dilakukan oleh para petani dan nelayan di daerah tersebut. 

Di abad 19 itu juga melakukan pertambangan batubara secara besar-besaran di wilayah 

Tanjung Redeb dan pertambangan emas di wilayah Sambas. Pada tahun 1920-an, 

perusahaan pertambangan asing mulai masuk ke Kalimantan Utara dan mulai 

mengeksplorasi sumber daya batu bara di sana. Pada saat itulah pertambangan batubara di 

Kalimantan Utara mulai dikelola oleh perusahaan Belanda yang bernama NV. Tambang 

Batubara Ombilin (disingkat TBO). TBO bertanggung jawab atas pertambangan batubara 

di seluruh wilayah Sumatera dan Kalimantan Utara.  

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pertambangan batubara di Kalimantan 

Utara diakuisisi oleh pemerintah Indonesia melalui Perusahaan Negara Tambang Batubara 

(PN Tambang Batubara). PN Tambang Batubara bertanggung jawab atas pertambangan 

batubara di seluruh Indonesia. Pada tahun 1970-an, pemerintah Indonesia mulai mengambil 

alih sebagian besar perusahaan pertambangan asing di Kalimantan Utara, yang kemudian 

dikelola oleh PT Tambang Batubara Bukit Asam. Selain itu, pemerintah Indonesia juga 

mulai membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk ikut serta dalam kegiatan 

pertambangan di Kalimantan Utara. Hal ini dilakukan dengan mengeluarkan izin usaha 

pertambangan (IUP) kepada perusahaan swasta yang tertarik untuk mengelola 

pertambangan di Kalimantan Utara. 

Pada tahun 1980-an hingga sekarang, pertambangan di Kalimantan Utara telah 

mengalami banyak perubahan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi 

yang bertujuan untuk mengatur kegiatan pertambangan di Kalimantan Utara, termasuk 

dalam hal pengelolaan sumber daya alam, pajak, dan hak atas tanah. Selain itu, banyak 

perusahaan swasta yang telah berinvestasi dalam pertambangan di Kalimantan Utara, 

sehingga kegiatan pertambangan di wilayah ini semakin maju. 

Pertambangan batu bara di Kalimantan Utara terus berkembang hingga saat ini, 

dengan banyak perusahaan pertambangan yang beroperasi di daerah tersebut. Namun, 

pertambangan juga menimbulkan beberapa masalah, seperti kerusakan lingkungan dan 

konflik dengan masyarakat setempat. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa 

peraturan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, namun masih terdapat beberapa 

tantangan yang harus dihadapi dalam bidang pertambangan di Kalimantan Utara. 

Sejarah pertambangan di Kalimantan Utara terkait pula dengan Kesultanan 

Bulungan. Kesultanan Bulungan adalah salah satu kesultanan di Kalimantan Timur. 

Kesultanan ini terletak di daerah Bulungan, yang merupakan sebuah kabupaten di provinsi 
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Kalimantan Utara. Sejarah Kesultanan Bulungan dimulai pada abad ke-17. Kesultanan 

Bulungan didirikan pada abad tersebut oleh seorang pemimpin bernama La Pua. Ia adalah 

anak dari seorang raja Dayak. La Pua memperluas wilayahnya ke seluruh Kalimantan 

Timur dan menjadikannya sebagai pusat perdagangan yang penting di wilayah tersebut. 

Selain itu, sejarah mencatat Kesultanan Bulungan juga merupakan tempat dimana pertama 

kali munculnya agama Islam di Kalimantan Timur. Seorang ulama bernama Sheikh Datu, 

yang merupakan salah satu sahabat Nabi Muhammad, dikatakan telah menyebarkan agama 

Islam di wilayah tersebut pada abad ke-17. 

Pada sumber sejarah lain dikatakan bahwa Kesultanan Bulungan didirikan oleh 

seorang pemimpin suku Dayak yang bernama Pangeran Sambas. Pangeran Sambas 

merupakan putra dari Sultan Haji Muhammad Said yang merupakan sultan pertama dari 

Kesultanan Bulungan. Pangeran Sambas kemudian mengambil alih tahta Kesultanan 

Bulungan setelah ayahnya wafat pada tahun 1866. Pangeran Sambas memerintah 

Kesultanan Bulungan selama lebih dari 50 tahun dan membawa perubahan-perubahan besar 

dalam kehidupan masyarakat di daerah tersebut.  

Pada tahun 1919, Pangeran Sambas wafat. Ia digantikan oleh putranya, Sultan Haji 

Muhammad Ali yang kemudian menjadi sultan ke dua dari Kesultanan Bulungan. Sultan 

Haji Muhammad Ali memerintah Kesultanan Bulungan hingga tahun 1945 saat Indonesia 

merdeka. Kesultanan Bulungan pun terkena dampak dari perubahan-perubahan geopolitik 

yang terjadi di wilayah tersebut. 

Pada abad ke-19, Kesultanan Bulungan mengalami kemunduran karena adanya 

intervensi dari Belanda yang ingin mengendalikan perdagangan di wilayah tersebut. 

Belanda mengeluarkan sebuah peraturan yang mengharuskan semua perdagangan di 

Kalimantan Timur harus melalui Batavia (sekarang Jakarta). Hal ini menyebabkan 

kemunduran ekonomi Kesultanan Bulungan dan memperlemah posisinya.  

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Kesultanan Bulungan tidak lagi 

memiliki kekuasaan politik yang sama dengan sebelumnya, namun masih memegang peran 

penting dalam kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Pada tahun 1999, Bulungan 

ditetapkan sebagai Daerah Istimewa melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Daerah Istimewa di Pulau Kalimantan Timur dan Propinsi 

Kalimantan Utara. Dan hingga saat ini, para pewaris Kesultanan Bulungan masih aktif dan 

terus menjalankan kegiatan-kegiatannya, termasuk dalam bidang sosial, budaya, dan 

keagamaan. Terdapat keluarga kerajaan yang menjabat sebagai pemimpin adat di beberapa 

wilayah di Kalimantan Timur.  
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Penetapan Bulungan sebagai Daerah Istimewa dilakukan dengan tujuan untuk 

meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bulungan dan mempercepat peningkatan 

kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Dengan status sebagai Daerah Istimewa, 

pemerintah Indonesia memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah 

Kabupaten Bulungan dalam mengelola pembangunan dan pengelolaan sumber daya di 

wilayah tersebut. Selain itu, diharapkan juga upaya ini dapat membantu pemerintah 

Kabupaten Bulungan dalam meningkatkan konektivitas wilayah tersebut dengan wilayah 

lain di Indonesia, serta memfasilitasi pengembangan industri dan pariwisata di Kabupaten 

Bulungan. Melalui sejarah panjang wilayah Bulungan dan Kesultanan Bulungan, termasuk 

keberadaan ulama nusantara dan sejarah pertambangan di wilayah tersebut menghasilkan 

arsip-arsip dan manuskrip terkait urusan pemerintahan maupun sosial budaya pada masa 

tersebut.  

Arsip dan manuskrip atau selanjutnya disebut naskah nusantara, merupakan warisan 

intelektual dan pegetahuan bangsa Indonesia. Keberadaan manuskrip di nusantara ini perlu 

diketahui lokasi dan kondisinya sehingga dapat dilakukan upaya pelestarian fisik dan 

isinya. Melalui identifikasi keberadaan manuskrip yang ada di tokoh-tokoh masyarakat 

maupun lembaga adat serta pemilik naskah nusantara lainnya, maka dapat diketahui jumlah 

manuskrip di Indonesia, didaftarkan ke Perpustakaan Nasional melalui pendampingan oleh 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan provinsi maupun kabupaten/kota, dilestarikan melalui 

teknik-teknik preservasi, didigitalisasi serta isinya didiseminasikan kepada masyarakat. 

Selanjutnya, pemerintah daerah perlu membangun repositori arsip dan manuskrip di 

wilayahnya, termasuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara.  

Pembangunan repositori arsip dan manuskrip oleh Dinas Perpustakaan dan 

Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah 

Provinsi Kalimantan Utara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan. 

Dalam Peraturan Daerah tersebut dinyatakan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wadah 

perawatan dan pelestarian warisan budaya bangsa bagi masyarakat. Perawatan dan 

pelestarian manuskrip sebagai warisan budaya bangsa diawali dengan upaya mengedukasi 

masyarakat untuk bersama-sama pemerintah daerah mengidentifikasi keberadaan 

manuskrip di wilayahnya, menghimpun, serta memetakan lokasi dan isi dari manuskrip. 

Tujuan dari upaya ini adalah untuk membangun pangkalan data manuskrip atau disebut 

pula repositori manuskrip. Selain itu, juga untuk meningkatkan kesadaran dan apresiasi 

masyarakat terhadap manuskrip yang memiliki hubungan sejarah dengan masa kini, serta 

untuk melestarikan dan mendayagunakan manuskrip.  
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Prinsip dari melestarikan bahan pustaka adalah melestarikan fisik bahan pustaka 

serta kekayaan informasi di dalamnya yang menyimpan informasi peradaban masa lalu 

wilayah Kalimantan Utara. Salah satu arsip penting yang dimiliki Provinsi Kalimantan 

Utara adalah Surat dari Sultan Aji Muhammad kepada pemerintah Belanda di Batavia 

bertanggal 18 Juli 1808. Dokumen ini telah tersimpan di Arsip Nasional Republik 

Indonesia. Saat ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Utara belum 

memiliki repositori arsip dan manuskrip, terutama arsip dan manuskrip Kesultanan 

Bulungan dan ulama nusantara di Kalimantan Utara.  

Repositori perpustakaan merupakan sistem manajemen informasi koleksi 

perpustakaan secara online. Repositori Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi 

Kalimantan Utara terkait arsip dan manuskrip Kesultanan Bulungan dan ulama nusantara 

di Kalimantan Utara bertujuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, melestarikan, dan 

menyebarluaskan koleksi digital terkait arsip dan manuskrip Kesultanan Bulungan, ulama 

nusantara, dan sejarah pertambangan di Kalimantan Utara sehingga arsip dan manuskrip 

tersebut terkumpul dalam repositori arsip dan manuskrip dan dapat ditemukan kembali oleh 

pustakawan maupun masyarakat secara mudah melalui mesin pencari, seperti Google atau 

mesin pencari lainnya. Dengan demikian, repositori tersebut berfungsi memelihara 

keberadaan arsip dan manuskrip Kesultanan Bulungan, ulama nusantara, dan sejarah 

pertambangan di Kalimantan Utara yang memiliki nilai historis, intelektual, membantu 

mencegah kehilangan atau kerusakan arsip dan manuskrip tersebut serta memastikan bahwa 

bahan-bahan tersebut dapat diakses oleh peneliti, sejarawan, dan masyarakat luas.  

Untuk membangun repositori arsip dan manuskrip Kesultanan Bulungan, ulama 

nusantara, dan sejarah pertambangan di Kalimantan Utara yang perlu dilakukan pertama 

adalah menentukan tujuan dan sasaran repositori. Repositori arsip dan manuskrip 

Kesultanan Bulungan, ulama nusantara, dan sejarah pertambangan di Kalimantan Utara 

bertujuan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menyimpan, melestarikan, dan 

menyediakan akses bagi masyarakat luas, khususnya koleksi perpustakaan yang memiliki 

nilai sejarah dan intelektual yang penting. Dengan repositori, perpustakaan dapat 

menyimpan dan mengelola bahan-bahan tersebut dengan baik sehingga dapat diakses oleh 

pengguna di masa yang akan datang. Sedangkan sasaran repositori ini adalah arsip dan 

manuskrip tentang sejarah dan peradaban Kesultanan Bulungan, ulama nusantara, dan 

sejarah pertambangan di Kalimantan Utara. Arsip, manuskrip, dan bahan pustaka terkait 

Kesultanan Bulungan, ulama nusantara, dan sejarah pertambangan di Kalimantan Utara 

yang akan disimpan di repositori ini.  
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Langkah kedua adalah merencanakan dan memilih sistem manajemen repositori 

yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan arsip dan manuskrip Kesultanan Bulungan, 

ulama nusantara, dan sejarah pertambangan di Kalimantan Utara. Terdapat beberapa 

pilihan sistem manajemen koleksi yang tersedia, seperti Inilis Light, Koha, Evergreen, 

Alexandria, dan LibLime. Sistem-sistem tersebut dapat membantu mengelola koleksi dan 

menyediakan akses ke koleksi tersebut bagi pemustaka. 

Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan ini antara lain jenis 

dan ukuran koleksi, jumlah pemustaka, kebutuhan akses, dan anggaran yang tersedia. 

Selanjutnya, lakukan identifikasi dan pengumpulan lalu pengolahan/pengatalogan atau 

pemberian kode arsip dan manuskrip. Proses ini perlu dilakukan dengan benar dengan 

menggunakan sistem pengolahan bahan pustaka yang sesuai standar nasional dan/atau 

internasional agar mudah ditemukan kembali secara cepat dan metadatanya dapat 

terkoneksi dengan Perpustakaan Nasional dan/atau lembaga lain sesuai keperluan. 

Pengolahan arsip dan manuskrip mencakup penulisan deskripsi, nomor identifikasi/kode 

unik, serta kata kunci yang relevan.  

Langkah ke tiga adalah melakukan pengaturan sistem akses yang memungkinkan 

pemustaka menemukan dan meminjam arsip dan manuskrip Kesultanan Bulungan, ulama 

nusantara, dan sejarah pertambangan di Kalimantan Utara untuk dibaca di tempat. Sistem 

akses ini biasanya terdiri dari katalog online yang dapat diakses melalui internet dan sistem 

peminjaman baca di tempat serta pengembalian arsip dan manuskrip yang telah selesai 

dibaca. Jangan lupakan persiapkan sistem keamanan untuk memastikan arsip dan 

manuskrip tersebut aman dari kerusakan atau kehilangan. Sistem keamanan ini bisa berupa 

fasilitas penyimpanan yang sesuai dengan standar yang diperlukan untuk melestarikan 

koleksi, serta sistem pemantauan yang memonitor kegiatan di perpustakaan. Selain itu, 

perlu pula ditentukan lokasi penyimpanan repositori.  

Langkah ke empat, tentukan lokasi penyimpanan repositori, apakah akan disimpan 

di server lokal atau di server terdistribusi. Pastikan bahwa lokasi penyimpanan memiliki 

fasilitas penyimpanan yang sesuai dengan standar yang diperlukan untuk melestarikan 

bahan-bahan yang disimpan di dalamnya. 

Langkah ke lima adalah persiapkan sumber daya yang diperlukan untuk membangun 

repositori, seperti ruangan penyimpanan koleksi yang tepat, sarana penyimpanan yang baik 

sesuai dengan standar penyimpanan arsip dan manuskrip, serta sumber daya manusia atau 

personil yang akan mengelola repositori.  
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Langkah ke enam, setelah mempersiapkan sumber daya yang diperlukan, selanjut 

adalah mulai mengumpulkan arsip dan manuskrip Kesultanan Bulungan, ulama nusantara, 

dan sejarah pertambangan di Kalimantan Utara yang akan disimpan di repositori, termasuk 

buku, jurnal, manuskrip, foto, koleksi digital seperti e-book, audio book, film, dan video, 

yang dapat diakses oleh pengguna melalui internet. Setelah mengumpulkan koleksi, buat 

daftar koleksi yang akan disimpan. Pastikan bahwa koleksi tersebut sesuai dengan tujuan 

dan sasaran repositori yang telah ditetapkan.  

Langkah ke tujuh, olah koleksi tersebut dengan membuat sistem temu kembali 

berupa katalogisasi dan pengkodean koleksi dengan menggunakan sistem manajemen 

koleksi yang telah dipilih sesuai standar internasional. Tandai koleksi dengan menempelkan 

label yang mencantumkan informasi bibliografis tentang koleksi tersebut, seperti judul 

koleksi dan nomor panggil. Kemudian, katalogisasi koleksi dengan mencatat data 

bibliografis koleksi tersebut ke dalam sistem manajemen koleksi yang telah dipilih.  

Langkah ke delapan, buat struktur dan kategori untuk repositori agar mudah untuk 

mengelola dan mencari koleksi perpustakaan yang disimpan di dalamnya. Kategori dibuat 

berdasarkan judul, subjek, tahun terbit, atau kriteria lain yang sesuai dengan kebutuhan 

perpustakaan.  

Langkah ke sembilan, pindai seluruh koleksi yang akan dimasukkan ke repositori 

Kesultanan Bulungan, ulama nusantara, dan sejarah pertambangan di Kalimantan Utara ke 

dalam format digital. Setelah itu input data bibliografisnya ke dalam repositori sesuai 

dengan kategori yang telah ditentukan.  

Langkah ke sepuluh, siapkan fasilitas akses ke koleksi. Fasilitas berupa unit personal 

komputer atau pun tablet yang memiliki spec yang memadai. Dengan demikian, tujuan 

repositori untuk memberikan akses yang luas kepada masyarakat agar mereka dapat 

mengetahui dan mempelajari sejarah dan kebudayaan Kalimantan Utara, dapat terwujud.  

Langkah ke sebelas, lakukan promosi repositori arsip dan manuskrip Kesultanan 

Bulungan, ulama nusantara, dan sejarah pertambangan di Kalimantan Utara kepada 

masyarakat luas, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui berbagai kegiatan 

yang menarik minat berbagai segmen masyarakat. Tujuan dari promosi ini adalah agar 

masyarakat mengetahui bahwa repositori arsip dan manuskrip Kesultanan Bulungan, ulama 

nusantara, dan sejarah pertambangan di Kalimantan Utara tersedia dan dapat diakses 

masyarakat dengan mudah.  


