MESOLITIKUM
Mesolithikum juga di sebut zaman batu tengah
atau zaman batu madya, yang di perkirakan
berlangsung pada masa Holosen (10.000 tahun yang
lalu). Perkembangan kebudayaan pada zaman ini
berlangsung lebih cepat dari masa sebelumnya. Hal ini
di sebabkan antara lain:
• Keadaan alam yang sudah lebih stabil, yang memungkinkan
manusia dapat hidup lebih tenang, sehingga dapat
mengembangkan kebudayaannya
• Manusia pendukungnya adalah dari jenis Homo sapien,
mahluk yang lebih cerdas di bandingkan pendahulunya.
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Kebudayaan mesolitikum
• Pada zaman mesolitikum di Indonesia, manusia
hidup tidak jauh berbeda dengan
zaman Paleolitikum, yaitu dengan berburu dan
menangkap ikan, tetapi manusia pada masa itu juga
mulai mempunyai tempat tinggal agak tetap dan
bercocok tanam secara sederhana.Tempat tinggal
yang mereka pilih umumnya berlokasi di tepi
pantai (kjokkenmoddinger) dan goa-goa (abris sous
roche) sehingga di lokasi-lokasi tersebut banyak
ditemukan berkas-berkas kebudayaan manusia
pada zaman itu
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kjokkenmoddinger
• Selain di dalam gua, manusia di Zaman
Mesolitikum juga tinggal di sepanjang pantai
dengan mendirikan rumah panggung
sederhana.
• Hal ini juga menghasilkan berbagai
tumpukan sampah yang berasal dari kulit
siput dan kerang yang tertampung tepat di
bawah rumah. Sampah tersebut disebut
sebagai kjokken moddinger (kjokken = dapur,
moddinger = sampah).
• Temuan sampah dapur ini banyak terdapat
di daerah pantai timur Sumatra antara Langsa
sampai Medan.

abris sous roche
• Peradaban Abris Sous Roche “Abris =
• Tinggal, Sous = Dalam, Roche = Gua”

• Perdaban ini dimana manusia telah tinggal disuatu gua
yang dapat kita jumpai pada kebudayaan sampung bone
di gua lawa, dekat sampung ponorogo, Jawa Timur.
• Beberapa temuan di lamoncong, sulawesi selatan
tahun 1928-1931 oleh van Stein Callenfels seperti:
• tulang manusia jenis Papua Melanesoid
• flakes
• alat-alat dari tulang
• tanduk juga semakin memperkuat adanya kebudayaan
ini.
• Hal ini juga didukung dengan temuan lukisan berupa
cap tangan dan juga binatang di gua raha, pulau muna,
sulawesio tenggara serta danau sentani papua.

Ciri Ciri Zaman Mesolitikum
• Adapun ciri yang menunjukan Zaman Mesolitikum, diantaranya yaitu:
• Hidup menetap, sebab telah memiliki tempat tinggal yang resmi
seperti gua dan pantai.
• Memiliki kemampuan bercocok tanam meski teknik yang digunakan
masih sangat sederhana.
• Sudah mengenal atau bisa membuat kerajian gerabah.
• Masih menerapkan sistem food gathering atau mengumpulkan
makanan.
• Alat yang digunakan hampir sama dengan zaman palaeolithikum,
yakni alat yang terbuat dari bahan batu dan teksturnya masih kasar.
• Adanya sampah dapur yang disebut dengan kjoken mondinger.
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Alat pada Zaman Mesolitikum
• 1. Pebble Sumatra (kapak genggam sumatra)
• Kapak genggam sumatra atau yang dikenal juga sebagai Pebble Sumatra
ditemukan oleh PV VAN Stein Callenfels di tahun 1925 saat ia sedang melakukan
penelitian di bukit kerang.
• Bahan dari pembuatan kapak ini yaitu berupa batu kali yang dipecah-pecah.
• 2. Hachecourt (kapak pendek)
• Kapak pendek atau hachecourt juga ditemukan oleh PV VAN Stein Callenfels di bukit
kerang. Namun bentuk dari kapak ini tidaklah sama, sesuai dengan namanya, ukuran dari
kapak ini lebih pendek dari kapak sebelumnya. Sehingga dinamakan Hachecourt.

• 3. Pipisan
• Pipisan merupakan batu penggiling lengkap dengan landasannya. Tak hanya digunakan
sebagai penggiling makanan, alat ini juga difungsikan untuk menghaluskan cat merah yang
berasal dari tanah merah

•
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Kepercayaan mesolitikum
• Sistem kepercayaan pada zaman mesolitikum adalah
dinamisme dan animisme.
• Dinamisme adalah kepercayaan bahwa setiap benda
memiliki roh tau kekuatan gaib. Sedangkan animisme adalah
kepercayaan bahwa nenek moyang yang telah meninggal
masih ada di dunia dan dilakukan pemujaan.
• Pada zaman mesolitikum, bukti adanya sistem kepercayaan
animisme dan dinamisme adalah dengan adanya lukisan di
Goa Leang-Leang, Sulawesi yang bergambarkan telapak
tangan wanita dan gambar hewan yang dipercaya dapat
mengusir roh jahat.
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Manusia Pendukung
• Manusia pendukung kebudayaan Mesolithikum adalah
bangsa Papua–Melanosoid. Di situs Sampung, dimana di
temukan alat-alat dari tulang, arkeolog Van Stein Callenfels
juga menemukan fosil dari ras Austromelanosoid, yang di
perkirakan sebagai nenek moyang suku bangsa Papua
sekarang. Hasil budaya lain yang cukup menonjol pada
zaman ini adalah lukisan gua, yang kemudian banyak di
teliti oleh dua orang bersaudara Roder dan Galis terutama
lukisan gua yang ada di daerah Papua. Dari penelitian
tersebut, terdapat bukti bahwa lukisan itu di buat antara lian
dengan tujuan :
• Sebagai bagian dari ritual agama, seperti ucapan untuk
menghormati nenek moyang, upacara inisiasi, upacara
memohon kesuburan, upacara meminta hujan.
• Untuk keperluan ilmu dukun, seperti tampak pada
gambar binatang yang dianggap memiliki kekuatan magis.
• Memperingati peristiwa penting yang terjadi di lingkungan
tempat tinggal mereka.
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