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Abstrak: Penelitian ini akan membahas dan diharapkan menghasilkan (1) Data situs-situs gua di
Kabupaten Tulungagung, (2) Klasifikasi situs-situs gua di Kabupaten Tulungagung, (3) Rangkaian
kronologi lintasan sejarah dan budaya Kabupaten Tulungagung sejak masa pra-aksara sampai
denngan masa modern. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan
kepedulian masyarakat terutama generasi muda untuk mengkaji lebih dalam potensi kesejarahan
Kabupaten Tulungagung yang kaya baik dari segi lintas waktu maupaun lintas budaya serta
dapat memberikan sebuah gambaran Kabupaten Tulungagung dalam beberapa masa. Selain
itu diharapkan penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dan dimanfaatkan untuk
membangun karakter bangsa yang luhur.

Kata Kunci: Gua, Tulungagung, Sejarah, Warisan Budaya.

Abstract. This study discusses and is expected to produce: (1) Data of cave sites in Tulungagung District,
(2) Classification of cave sites in Tulungagung District, (3) The chronological series of history and culture in
Tulungagung District since pre-script to the modern period. It is expected that this research can raise public
awareness, especially among the younger generation, to study the historical potential of Tulungagung
District which is rich both in terms of cross-period and cross-culture. The study is also expected to depict
Tulungagung District in certain eras. Last but not least, this study looks forward to be further developed and
utilized to build virtuous nation’s characters.

Keywords:  caves, Tulungagung, history, cultural heritage

Tulungagung merupakan nama sebuah kabupaten
yang berada di kawasan pantai Selatan Pulau Jawa.
Kabupaten Tulungagung merupakan daerah yang
sangat menarik untuk diteliti karena mempunyai
kedudukan yang penting dalam perjalanan sejarah
Indonesia maupun dunia. Perjalanan sejarah
Kabupaten Tulungagung terbentang dari zaman
prasejarah yaitu pada masa Paleolitik sekitar 40.000
tahun yang lalu (Surojo, 2010:1),  ditemukannya fosil
manusia purba Homo Wajakensis, zaman klasik yang
bermula dari prasasti-prasasti abad ke IX, zaman
Islam yang didominasi oleh sejarah Mataram Islam
di Tulungagung sampai dengan masa penjajahan dan
kemerdekaan (Kasdi, 2003: 1-3).

Daerah Kabupaten Tulungagung terdiri dari
daerah subur di wilayah Utara dan Tengah serta dae-
rah perbukitan tandus di Wilayah Selatan yang
merupakan bagian deretan pegunungan Kapur
Selatan (Kendeng).Keadaan alam Kabupaten Tulung-
agung yang sedemikian rupa menjadikan Kabupaten
Tulungagung sebagai salah satu wilayah yang mem-
punyai kekayaan sumber daya alam di Indonesia.
Selain itu, letak Kabupaten Tulungagung yang berada
pada kawasan pegunungan kapur membuat
Kabupaten Tulungagung memiliki banyak kenampa-
kan alam berupa gua-gua kapur di kawasan selatan.
Disamping kaya akan potensi gua alami Kabupaten

Tulungagung juga memiliki beberapa gua
buatan yang berkaitan erat dengan perjalanan
sejarah Kabupaten Tulungagung.

Penelitian mengenai gua-gua yang ada di Tulu-
ngagung sudah pernah dilakukan oleh beberapa
peneliti.Penelitian pernah dilakukan oleh Agustono
(2007: 18-39) yang melakukan pendataan dan pene-
litian terhadap benda-benda cagar budaya yang ada
di Kabupaten Tulungagung. Hasilnya antara lain
mendeskripsikan mengenai Gua Selomangleng Tu-
lunggung, Gua Tritis, dan Gua Pasir yang diiden-
tifikasikan sebagai tinggalan masa Hindu-Buddha.
Penelitian  selanjutnyadilakukan oleh Kasdi (2003:
73-74) yang melakukan penelitian mengenai sejarah
Tulungagung dan salah satu hasilnya membahas
mengenai adanya gua-gua yang ada di Kabupaten
Tulungagung. Penelitian berikutnya dilakukan oleh
Agus Aris Munandar (1995: 9-15) yang membahas
arsitektur gua sebagai sarana peribadatan dalam ma-
sa Hindu-Buddha.Beberapa gua yang dijadikan objek
penelitian adalah gua-gua peninggalan masa Hindu-
Buddha yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Tulisan ini akan difokuskan untuk mengkaji si-
tus-situs gua yang berada di Kabupaten Tulungagu-
ng. Situs-situs gua tersebut sangat bervariasi baik
dari segi jenis, bentuk, fungsi, latar kepercayaan, dan
kurun waktu pembuatan atau pemanfaatannya.
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengkaji tentang gua-gua di

Kabupaten Tulungagung.Jenis penelitian yang dila-
kukan termasuk ke dalam jenis penelitian arkeologi.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan arkeologi. Penelitian ini meng-
gunakan pendekatan kualitatif karena data arkeologi
merupakan data yang unik sehingga dengan sendiri-
nya tidak dapat didekati dengan cara kuantitatif
(Puslitarkenas, 1999:11).Jenis penelitian yang renca-
nanya akan dilakukan adalah jenis penelitian deskrip-
tif dengan jenis data yang dikumpulkan rencananya

berupa kata-kata dan gambar (Endraswara, 2006:96).
Data  yang dimaksud adalah data yang relevan de-
ngan topik penelitian ini yaitu mengenai gua-gua di
Kabupaten Tulungagung.

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah
sebagai pengumpul data objek.Kegiatan yang penulis
lakukan dalam pengamatan adalah mendokumen-
tasikan setiap situs gua dan mengamati keadaan dise-
kitarnya. Lokasi penelitian ini berada di Kabu-paten
Tulungagung.Untuk memperoleh data yang valid
mengenai topik penelitian ini maka diperlukan sum-
bersumber data yang bervariasi (Lihat Tabel 1).

Data Sumber Data Teknik Pengumpulan Data 
Data 
artefaktual 

Gua-gua di wilayah 
Kabupaten Tulungagung 

Melakukan kunjungan ke gua-gua tersebut 

Data 
tekstual 

Data teks mengenai gua-gua di 
daerah lain.  

Mencari data di perpustakaan, laboratorium, 
Dinas Pariwisata, dan internet. 

Tabel 1. Rincian Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaku-
kan melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut.
Pertama adalah survei yaitu pengamatan tinggalan
arkeologi disertai dengan analisis yang dalam. Survei
yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah
survei permukaan yang dilakukan dengan cara me-
ngamati permukaaan tanah dari jarak dekat (Pus-
litarkenas, 1999:22). Dalam survei ini peneliti akan
datang langsung ke situs gua melakukan penga-
matan terhadap setiap situs gua. Kedua,  untuk menge-
tahui tentang penelitian-penelitian terdahulu dan
teori-teori yang relevan dengan topik yang peneliti
bahas maka peneliti rencananya akan melakukan stu-
di pustaka untuk mencari buku-buku dan artikel
yang relevan dengan topik yang peneliti bahas.

Langkah selanjutnya adalah analisi data, berfu-
ngsi untuk menghubungkan berbagai hasil temuan
di lapangan dan dari sumber pustaka maka perlu
dilakukan analisis data. Analisis yang dilakukan an-
tara lain adalah analisis morfologi, teknologi, analisis
gaya, dan analisis kontekstual. Selanjutnya akan di-
lakukan pengecekan keabsahan temuan dengan
melakukan pengamatan secara mendalam dan me-
meriksa kesesuaian antara temuan dan sumber lain.

Tahap-tahap penelitian yang rencananya akan
peneliti lakukan adalah:

Tahap Pra Lapangan
Langkah pertama sebelum peneliti melakukan

penelitian adalah menentukan topik apa yang akan
peneliti bahas dalam penelitian ini. Setelah itu dilan-
jutkan dengan mencari sumber. Setelah mendapat-
kan berbagai sumber yang akan dipergunakan maka
selanjutnya peneliti menyusun instrumen penelitian.

Observasi
Setelah menentukan topik, mencari sumber, dan

menyusun instrumen penelitian maka peneliti mela-
kukan observasi awal lapangan ke  Gua-gua di Kabu-

(Sumber: Metode Penelitian Arkeologi halaman 14 yang telah dijabarkan sesuai dengan topik penelitian).

paten Tulungagung.

Klasifikasi Data
Setelah data hasil studi pustaka dan observasi

terkumpul maka tahap penelitian selanjutnya adalah
mengklasifikasikan data ke dalam klasifikasi-klasi-
fikasi dan dideskripsikan sesuai dengan masalah-
masalah yang dibahas dalam penelitian.

Analisis dan Interpretasi data
Setelah data berhasil diklasifikasikan dan di-

deskripsikan maka data tersebut akan peneliti
analisis dan interpretasi. Tahap pertama adalah me-
nganalisis hasil temuan  yang telah terklasifikasi dan
telah dideskripsikan. Interpretasi adalah tafsiran
yang mencoba merekonstruksi masa lalu untuk
mendapatkan fakta-fakta baru (Ali, 2005:38). Jadi, in-
terpretasi yang akan dilakukan peneliti adalah untuk
menghasilkan fakta-fakta baru sesuai dengan
masalah penelitian yang dibahas. Pada bagian ini
peneliti akan menggunakan landasan konsep dan
teori dari para ahli untuk menganalisis dan mengin-
terpretasi data di lapangan sesuai dengan topik yang
diangkat.

Tahapan Penulisan
Tahap penelitian terakhir yang akan peneliti

lakukan rencananya adalah menuliskan hasil
penelitian dalam bentuk artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Situs Gua yang Berada di Kabupaten Tulung-
agung

Wilayah Kabupaten Tulungagung merupakan
tempat yang kaya akan tinggalan sejarah terutama
berbentuk gua. Di wilayah Kabupaten Tu-lungagung
terdapat banyak gua-gua baik gua alam maupun gua
buatan, jika ditotal setidaknya ada 20 gua di Kabu-
paten Tulungagung (Lihat Tabel 2).
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Tabel 2. Daftar Nama Guayang Dikunjungi di Kabupaten Tulungagung
No Nama  Gua Letak Jenis 

1.  Selomangleng 
Tulungagung 

Dusun Sanggrahan Kidul, Desa Sanggrahan, 
Kabupaten Tulungagung 

Buatan 

2. Tritis Dusun Tanggung, Desa Tanggung, Kabupaten 
Tulungagung 

Alami 
dengan 
Modifikasi 

3. Banyu Dusun Baran, Desa Banyurip, Kabupaten Tulungagung Alami 
4. Tan Tik Siu Dusun Genceng, Desa Sendang, Kabupaten 

Tulungagung 
Buatan 

5. Song Gentong Desa Besole, Kabupaten Tulungagung Alami 
6. Pasir Dusun Pasir, Desa Junjung, Kabupaten Tulungagung Buatan 
7. Cerme 1 Dusun Cerme, Desa Campurdarat, Kabupaten 

Tulungagung 
Alami 

8.  Cerme 2 Dusun Cerme, Desa Campurdarat, Kabupaten 
Tulungagung 

Alami 

9. Gamping Desa Sawo, Kabupaten Tulungagung Alami 
10. Gamping 2 Desa Sawo, Kabupaten Tulungagung Alami 
11. A Desa Besole, Kabupaten Tulungagung Alami 
12. B Desa Besole, Kabupaten Tulungagung Alami 
13. C Desa Besole, Kabupaten Tulungagung Alami 
14. D Desa Besole, Kabupaten Tulungagung Alami 
15. E Desa Besole, Kabupaten Tulungagung Alami 
16. F Desa Besole, Kabupaten Tulungagung Alami 
17. G Desa Besole, Kabupaten Tulungagung Alami 
18. H Desa Besole, Kabupaten Tulungagung Alami 
19.  I Desa Besole, Kabupaten Tulungagung Alami 
20. Mantan Gua Desa Besole, Kabupaten Tulungagung Alami 

(Sumber:Observasi Nainunis Aulia Izza Tanggal 8 Juni-31 Juli 2012)
Jika disajikan secara visual maka tampilan peta persebaran situs-situs gua di Kabupaten Tulungagung

dapat dipetakan sebagai berikut.

Gambar 1. Lokasi Gua di Kabupaten Tulunagagung

(Diakses dari www.googleearth.com dengan perubahan pada Juni 2012) 

Berdasarkan data situs di atas dapat dike-tahui
bahwa Kabupaten Tulungagung adalah sebuah
wilayah yang memiliki banyak gua terutama di
bagian selatan yang merupakan pegunungan kapur.
Keadaan ini mirip dengan situs-situs gua yang berada

di Kabupaten Pacitan dimana gua-gua di Kabupaten
Pacitan dimana kedua tempat ini merupakan daerah
yang kaya akan situs prasejarah dan litik (Forestier,
2007:84).
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Klasifikasi Situs-situs Gua di Kabupaten Tulungagung
Berdasarkan Jenis, Fungsi, dan Latar kepercayaan

Gua-gua yang berada di Kabupaten Tulung-agung
sangat bervariasi untuk itu dalam artikel ini penulis
mencoba mengelompokkan gua-gua tersebut berda-
sarkan jenis, fungsi, dan latar kepercayaannya.
Berdasarkan jenisnya gua-gua di Kabupaten Tulung-
agung dapat dikategorikan menjadi jenis gua alami,
gua alami yang dimodifikasi, dan gua bua-tan.Gua ala-
mi adalah gua yang dibentuk oleh alam, yang termasuk
gua jenis ini antara lain Gua Banyu serta gua-gua yang
berada di Desa Cerme dan Desa Besole (Lihat Tabel 2).
Gua-gua ini seluruhnya berada di pegunungan kapur
di Tulungagung bagian sela-tan.Jenis kedua adalah gua
alami yang dimodifikasi, menurut hasil penelitian yang
penulis lakukan terdapat satu gua alami yang dimodi-
fikasi di Kabu-paten Tulungagung yaitu Gua Tritis.Gua
tersebut berada di Tulungagung bagian selatan tepat-
nya di Desa Tanggung.Bentuk alami dari gua ini masih
dapat dilihat dengan jelas namun di dalamnya terda-
pat berbagai modifikasi yang disebabkan oleh kegiatan
manusia.Jenis ketiga adalah gua buatan, artinya jenis
gua ini bukan merupakan bentukan alam tetapi bua-
tan manusia.Gua buatan yang pertama adalah Gua Tan
Tik Siu yang berada di bagian utara Kabupaten Tulu-
ngagung tepatnya di Kecamatan Sendang yang berada
di lereng Pegunungan Wilis.Selanjutnya ada-lah Gua
Pasir dan Gua Selomangleng Tulungagung yang bera-
da di bagian selatan Kabupaten Tulung-agung.Kedua
gua buatan ini dibuat dengan melu-bangi batu gunung.

Berdasarkan Fungsinya dan latar kepercayaannya
gua-gua di Kabupaten Tulungagung dapat dikelompok-
kan menjadi dua yaitu tempat tinggal dan tempat
peribadatan.Gua yang fungsinya menjadi tempat
tinggal adalah Gua Song Gentong, Gua Cerme 1, dan Gua
Cerme 2.Gua-gua ini menurutpenelitian Eugene Dubois
pernah digunakan sebagai tempat tinggal pada masa
praaksara.Hal ini dibuktikan dengan temuan tengko-
rak, fragmen rahang, bawah, dan beberapa buah tulang
leher yang selanjutnya disebut sebagai Homo Wajakensis
(Soejono,2010:90). Selain itu, ada gua-gua yang diguna-
kan untuk tempat peribadatan.Pertama, adalah gua-
gua yang digunakan sebagai tempat peribadatan pada
masa Hindu-Buddha yaitu Gua Selomangelang Tulung-
agung, Gua Pasir, dan Gua Tritis.Peribadatan yang
dilakukan di ketiga gua tersebut diperkirakan adalah
kegiatan bertapa.Kedua, adalah gua yang digunakan
sebagai tempat peribadatan penganut kepercayaan
seperti Gua Banyu yang di dalamnya terdapat perala-
tan peribadatan seperti dupa dan patung sebuah figur
makhluk hidup. Tidak jelas Gua Banyu digunakan se-
bagai tempat peribadatan agama apa namun pendu-
duk sekitar mengkeramatkan gua tersebut. Gua selan-
jutnya adala Gua Tan Tik Siu yang merupa-kan petila-
san  seseorang tokoh bernama yaitu Tan Tik Siu Sian.
Gua ini digunakan untuk meditasi para penganut ke-
percayaan sesuai dengan yang pernah dilakukan oleh
Tan Tik Siu Sian.Diluar gua-gua yang telah disebutkan
di atas gua-gua lain seperti gua A, B, C, D, E, F, G, H, I,
dan Mantan Gua belum dapat di-ketahui pasti apakah

fungsi dan latar kepercayannya.

Berdasarkan Masa Pembuatan dan Pemanfa-
atannya

Pengelompokkan gua-gua di Kabupaten Tulung-
agung juga dapat dilihat dari segi tahun pembua-
tannya dan pemanfaatan gua tersebut. Mengenai
pengelompokkan berdasarkan masa pembuatan-
nya akan khusus memaparkan mengenai gua-gua
hasil modifikasi dan gua buatan. Hal ini dikarena-
kan gua alami terbentuk bukan karena ada-nya
campur tangan (pembuatan) oleh manusia melain-
kan karena alam.Sedangkan jika dilihat dari segi
masa pemanfaatannya baik gua alami maupun gua
buatan memiliki kurun waktu pemanfaatannya
masing-masing.

Berdasarkan masa pembuatannya baik Gua
Selomangleng Tulungagung, Gua Pasir, maupun
Gua Tritis sama-sama dibuat pada masa Hindu-
Buddha.Sedangkan Gua Tan Tik Siu berdasarkan
tulisan yang berada di situs tersebut dibuat pada
tahun 1982 dan direnovasi tahun 1998. Berdasarkan
masa pemanfaatannya Gua Selomangleng Tulung-
agung, Gua Pasir, dan Gua Tritis sama-sama diman-
faatkan seatkan sebagai tempat bertapa sampai
saat ini. Mengenai gua-gua alami yaitu Gua Song
Gentong, Gua Cerme 1, dan Gua Cerme 2 dimanfa-
atkan pada masa praaksara yaitu pada 40.000
sampai 20.000 tahun yang lalu. Dimana sejak zaman
mesolithikum gua memang dimanfaatkan untuk
tempat tinggal (Soekmono, 1973:41).Disamping itu
gua-gua lain seperti gua A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan
Mantan Gua belum dapat diketahui masa peman-
faatannya karena gua ini hanya merupa-kan ceruk
kosong di Pegunu-ngan Kapur dan bahkan untuk
Mantan Gua saat ini keadannya sudah hancur dika-
renakan aktivitas penambangan batu marmer.

Rangkaian Kronologi Situs-situs Gua dalam Linta-
san Sejarah dan Budaya Kabupaten Tulungagung
(Pra-aksara sampai Modern)

Dua subbab di atas yang membahas data si-
tus gua dan klasifikasi gua di Kabupaten Tulung-
agung telah memberikan informasi mengenai
variasi gua-gua yang ada di Kabupaten Tulung-
agung.Telah disinggung juga mengenai perkiraan
masa pembuatan dan pemanfaatan gua-gua ter-
sebut. Berdasarkan paparan data dan pembahasan
yang telah diperoleh di atas maka gua-gua di Kabu-
paten Tulungagung dapat dirangkai dalam sebuah
kronologi perjalanan sejarah wilayah Tulung-
agung dari masa yang paling tua yaitu Pra-aksara
hingga masa modern (Lihat Tabel 3 dan Gambar 2).
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Tabel 3. Rangkaian KronologiSitus-situs Gua dalam Lintasan Sejarah dan Budaya Kabupaten Tulungagung

Masa Nama Gua Keterangan 
Pra-aksara Song Gentong Pra-aksara, dibuktikan dengan penemuan fosil manusia dan 

hewan (Putra, 2012:2).  
Gua Cerme 1 Pra-aksara sesuai dengan penelitian Eugene Dubois. 
Gua Cerme 2 Pra-aksara sesuai dengan penelitian Eugene Dubois. 
Gua Gamping 1 Pra-aksara sesuai dengan penelitian Eugene Dubois. 
Gua Gamping 2 Pra-aksara sesuai dengan penelitian Eugene Dubois. 

Hindu-
Buddha 

Gua Selomangleng 
Tulungagung 

Masa klasik, tepatnya pada masa Airlangga yaitu pada awal 
abad ke 11(Casparis, 1958:6). 

Gua Tritis Masa klasik, tepatnya pada masa Kerajaan Majapahit 
(Munandar, 2011: 24). 

Gua Pasir Masa klasik, tepatnya pada masa Kerajaan Majapahit 
(Munandar, 2011: 24). 

Modern 
(sampai 
kini) 

Gua Tan Tik Siu Masa Modern, dibangun saat Tan Tik Siu mulai melakukan 
meditasi di Gunung Wilis dan bangunannya direnovasi dan 
dipugar pada tahun 1998. 

Gua Banyu Gua alami yang sampai saat ini masih digunakan untuk 
kegiatan pertapaan dan meletakkan sesaji di depan sebuah 
figur makhluk hidup.  

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa gua-gua di
Kabupaten Tulungagung telah dimanfaatkan sejak
masa Praaksara.Hal ini dapat menjadi bukti bahwa
perjalanansejarah Kabupaten Tulungagung dapat
diketahui mulai dari tinggalan artefak masa Praaksa-
ra di gua-gua kapur. Selanjutya, memasuki masa Hin-
du-Buddhadi wilayah Kabupaten Tulungagung juga
ditemukan bukti adanya situs-situs gua bersejarah
peninggalaan mulai masa Airlangga sampai masa

(Sumber:Nainunis Aulia Izza dan dukungan beberapa sumber yang relevan)

Majapahit.Selanjutnya, pada masa modern juga ada
gua-gua yang sampai saat ini masih digunakan seba-
gai tempat bermeditasi.Hal ini menunjukkan jejak-
jejak adanya budaya dan masyarakat yang sejak
masa Praaksara sudah mendiami wilayah yang saat
ini bernama Kabupaten Tulungagung.Gua-gua yang
ada di Kabupaten Tulungagung merupakan sebuah
warisan kebudayaan dari waktu ke waktu yang mem-
bentuksebuah perjalanan panjang dan berkelanjutan.

Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat dikemukakan dalam

penelitian ini antara lain:
1. Data situs yang diperoleh menunjukkan bahwa

setidaknya ada 20 gua yang berada di Kabupaten
Tulungagung yang sebagian kecil berada di bagi-
an utara dan mayoritas berada di bagian selatan
Kabupaten Tulungagung.

2. Klasifikasi gua di tulungagung bila dilihat dari
jenisnya dapat digolongkan menjadi gua alami,

Gambar 2. Dari kiri ke kanan yaitu Gua Song Gentong (pra-aksara),
Gua Pasir (klasik), Gua Tan Tik Siu (Modern)

 

(Sumber: Dokumentasi Nainunis Aulia Izza).

gua buatan, dan gua alami dengan modifikasi.
Berdasarkan Fungsinya dan latar kepercayaan-
nya gua-gua di Kabupaten Tulungagung dapat
dikelompokkan menjadi dua yaitu tempat tinggal
dan tempat peribadatan.Berdasarkan masa pem-
buatannya ada gua-gua yang dibuat pada zaman
Hindu-Buddha dan masa modern. Berdasarkan
masa pemanfaatannya gua di Kabupaten Tulung-
agung dimanfaatkan mulai masa Praaksara
sampai dengan saat ini.
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3. Gua-gua di Kabupaten Tulungagung dapat me-
nggambarkan kronologi perjalanan sejarah Ka-
bupaten Tulungagung mulai pada zaman Praak-
sara sekiar 40.000 tahun lalu sampai dengan masa
modern bahkan ada gua yang masih dimanfaat-
kan secara aktif sampai saat ini.

Saran
Saran yang dapat diberikan berdasarkan

peneitian ini antara lain:
1. Diharapkan kepada peneliti dan akademisi untuk

dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai
gua-gua di Kabupaten.

2. Kepada pemerintah Kabuooaten Tulungagung
dan masyarakat diharapkan dapat menjaga
kelestarian ditus-situs gua pada khususnya dan
situs-situs bersejarah lainnya.
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