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Abstract 

 Lambanapu the largest prehistoric burial sites that have the character of a jar 

burial containers. Other characters from trusted Lambanapu is contained findings as 

stock tomb jug with a face mask motif in fragmentary form. Related Research jug as 

stock tomb in Lambanapu is needed because there is a unique character and a sacred 

value as stock tomb objects that illustrate the religious system supporting community. 

The importance of considering the jug as stock tomb, it is aimed to obtain attribute 

data, the influence of pottery culture, and background use of a pitcher as stock tomb 

findings of the Archaeological Institute of Bali in Lambanapu Site 

 This research is descriptive qualitative and located at the Archaeological 

Institute of Bali. Data collected in the form of shape, size, decoration, raw material 

manufacturing technologies, the cultural influence of pottery, as well as the meaning of 

the jug. The primary data of the jug fragments from the excavation site Lambanapu, 

while secondary data from literature related to the object of research. Retrieving data 

using techniques literature study, observation, documentation, and interviews. 

Comparative analysis to reconstruct a pitcher and compare other attributes and 

knowing the character of the pottery culture. Contextual analysis to determine the 

meaning of the jug as stock tomb, because the meaning is the use of background jug as 

stock tomb. 

 The results showed that the jug as stock tomb in the largest Lambanapu based 

on the results of reconstruction has the shape of jug jug as the prehistoric period, 

characterized by a long neck. Lambanapu jug exactly have a shape similar to a pitcher 

in Melolo with traits necked stacking and there are ornate face mask. Lambanapu jug 

has two body types (round body and body with the shoulder) as well as two types of 

neck (neck stacking and long neck). Observations show jug there are two ornamental 

patterns, ie patterns of ornamental ribbons and decorative patterns with motifs guise 

anthropomorphic face. The results of observations also showed manufacturing 

technology jug, jug formation by using simple tools such as hand and face and landing, 

incomplete combustion, and rub the surface of the finishing process, while the raw 

materials made of clay with sand mixture. Comparison attributes mainly on the 

attributes style jug, jug Lambanapu shows the influence from Kalumpang pottery 

culture, looks at the use of the face mask mena are characteristic of Kalumpang pottery. 

Meaning as background jug jug use as stock tomb, because a pitcher is defined as the 

energy source for rebirth. 
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1. Latar Belakang 

Situs Lambanapu merupakan suatu situs yang mempunyai temuan kendi yang 

berkonteks dengan penguburan sebagai bekal kubur. Temuan kendi sebagai bekal kubur 

di Lambanapu ditemukan dalam bentuk fragmentaris. Temuan fragmentaris kendi di 

Lambanapu memiliki keunikan yang membedakan dengan jenis tempayan dan periuk, 

dengan terdapat pola hias antropomorfik bermotif kedok wajah atau topeng. Motif hias 

kedok wajah selain pada kendi Lambanapu tidak pernah ditemukan pada temuan-

temuan gerabah prasejarah di Indonesia, terkecuali di Kalumpang dan Melolo. Temuan 

kedok wajah di Kalumpang belum dapat diketahuai jenis gerabahnya, sementara kedok 

wajah di Melolo terdapat pada gerabah jenis kendi. 

Temuan kendi di Lambanapu selain memiliki keunikan pada hiasannya, dapat 

dilihat bahwa kendi tersebut memiliki nilai yang bersifat sakral. Nilai sakral pada kendi 

di Labanapu karena mempunyai fungsi sebagai benda yang berhubungan dengan prosesi 

penguburan sebagai bekal kubur. Prosesi penguburan merupakan kegiatan yang bersifat 

sakral, benda-benda yang berhubungan dengan kegiatan sakral membuat benda tersebut 

juga memiliki nilai sakral.  

Berdasarkan uraian di atas, penelitian terhadap kendi yang digunakan manusia 

masa prasejarah sebagai benda bekal kubur perlu dilakukan. Mengingat pembahasan 

khusus mengenai kendi sebagai bekal kubur belum pernah dibahas. Pembahasan di 

Lambanapu sendiri sebatas laporan ekskavasi dan pembahasannya lebih mengarah pada 

sistem kubur. Penelitian ini nantinya akan memanfaatkan temuan-temuan kendi sebagai 

bekal kubur di Situs Lambanapu yang menjadi koleksi Balai Arkeologi Bali (dulu Balai 

Arkeologi Denpasar). Balai Arkeologi Bali merupakan instansi terkait yang membawahi 

wilayah penelitian di Lambanapu dan tempat menyimpan hasil-hasil temuan ekskavasi 

di Lambanapu.  

 

2. Pokok Permasalahan 

Bedasarkan uraian pada latar belakang diatas, masalah penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut.   

A. Bagaimanakah bentuk utuh dan atribut lain fragmen kendi sebagai bekal kubur 

di Lambanapu koleksi Balai Arkeologi Bali? 
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B. Pengaruh dari kebudayaan gerabah manakah atribut pada kendi sebagai bekal 

kubur di Lambanapu koleksi Balai Arkeologi Bali? 

C. Apakah yang melatarbelakangi pemakaian kendi sebagai bekal kubur 

masyarakat Lambanapu masa prasejarah?  

 

3. Tujuan Penelitian 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bentuk utuh kendi dan 

atributnya selanjutnya guna mencari tahu karakter budaya gerabahnya, serta latar 

belakang pemakaian kendi sebagai benda bekal kubur di Lambanapu yang merupakan 

hasil budaya masyarakat masa prasejarah koleksi Balai Arkeologi Bali. Hal demikian 

dilakukan guna memperoleh gambaran tentang pola prilaku, religi, dan persebaran 

kebudayaan masa prasejarah di Indonesia. 

 

4. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan mendeskripsikan 

data hasil analisis secara induktif dan naratif, serta disajikan secara sistematis, dan 

dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif 

menggunakan data kualitatif yang dikumpulkan dari data primer, berupa bentuk dan 

ukuran, hiasan, serata bahan baku dan teknologi pembuatan kendi. Penelitian ini selain 

menggunakan data primer, menggunakan juga data sekunder dari kajian pustaka, berupa 

artikel atau jurnal ilmiah, tulisan ilmiah, laporan penelitian, serta buku-buku yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.  

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi, 

studi pustaka, wawancara, dan dokumentasi, dengan instrumen penelitian peneliti 

sebagai instrumen utama dan dibantu dengan lembar obsesvasi dan pedoman 

wawancara. Proses selanjutnya setelah data terkumpul adalah tahap analisis data. 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga jenis analisis, yaitu analisis 

artefaktual, analisis komparatif, dan analisis kontekstual. Penelitian ini untuk memjawab 

permasalahan penelitian hasil analisis data akan didukung dengan konsep peneliti dan 

teori struktural fungsional. 
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5. Hasil dan Pembahasan 

Situs Lambanapu merupakan situs penguburan (nekropolis), dimana temuan-

temuannya berkaitan dengan penguburan dan tidak ditemukan aktifitas pemukiman. 

Temuan-temuan Situs Lambanapu kebanyakan merupakan fragmen gerabah dari jenis 

tempayan, periuk, dan kendi, dan yang umum ditemukan merupakan gerabah jenis 

tempayan. Kendi merupakan jenis gerabah yang paling sedikit ditemukan di Situs 

Lambanapu. Kendi dari temuan fragmennya memeliki perbedaan dengan temuan 

fragmen tempayan dan periuk, yakni temuan fragmen kendi bewarna hitam-merah 

muda, sementara tempayan dan periuk memiliki warna merah dari pemakaian slip pada 

proses finising. Fragmen kendi selaian dibedakan dengan warna, dapat dibedakan 

dengan hiasan, dimana kendi terdapat hiasan berpola pita dan antropomorfik yang tidak 

ditemukan pada jenis tempayan dan periuk. 

 Penelitian ini menggunakan koleksi Balai Arkeologi Bali dari hasil ekskavasi 

Situs Lambanapu yang dilakukan pada tahun 1992 dan 1993 dari Puslit Arkenas serta 

ekskavasi tahun 1998, 1999, dan 2004 dari Balai Arkeologi Bali. Temuan fragmen 

kendi yang dijadikan sebagai data untuk penelitian ini berjumlah 68 buah fragmen. 

Jamlah fragmen kendi di Situs Lambanapu sebanyak 68 buah tersebut berasal dari kotak 

ekskavasi III, IV, V, VI, VII, dan X, sebagian besar merupakan fragmen polos. Rincian 

temuan fragmen kendi perkotak ekskavasi yakni, pada tahun 1992 terdapat temuan 14 

buah fragmen kendi pada kotak III dan IV, tahun 1993 terdapat 13 buah fragmen dari 

kotak V, tahun 1998 terdapat 15 buah fragmen dari kotak VI dan VII, tahun 1999 

terdapat 15 buah fragmen dari kotak VII, serta pada tahun 2004 terdapat 11 

buahfragmen dari kotak X.  

A. Bentuk dan Atribut Kendi Sebagai Bekal Kubur di Lambanapu 

Fragmen kendi yang berjumlah 68 buah fragmen tersebut dapat diklasifikasikan 

berdasarkan bagian leher, badan, dan dasar. Temuan fragmen kendi dari 68 buah 

tersebut yang dapat mengklasifikasi ke dalam bagian kendi 24 buah saja, sementara 44 

buah faragmen lainnya tidak dapat diklasifikasikan dikarenakan ukurannya yang kecil 

serta polos sehingga samar untuk diklasifikasikan. Jumlah yang dapat diklasifikasikan 

ke dalam bagian leher 20 buah, badan 2 buah, dasar 1 buah, serta 1 buah fragmen yang 

berukuran besar, mencakup dari bagian mulut ke bawah sampai bagian pundak. 

Fragmen yang dapat diklasifikasikan tersebut selanjutnya akan digunakan untuk 
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merokontruksi kendi sebagai bekal kubur situs Lambanapu untuk melihat bentuk 

utuhnya. 

Kendi Lambanapu untuk melihat bentuk utuhnya selain dengan merekontruksi 

sebelumnya akan dilakukan komparasi dengan kendi yang utuh dan serupa dari situs 

lain, yakni Situs Melolo. Komparasi ini dianggap tepat karena dari frangmen kendi 

Lambanapu memperlihatkan kesamaan dengan kendi Melolo, dan  lebih luas lagi 

kesamaan karakteristik situs maupun tinggalannya mempunyai kesamaan, dengan jarak 

antar kedua situs kurang lebih 60 km. Kendi Melolo yang dijadikan pembanding 

sebanyak lima buah yaitu: (A) berbadan bulat berleher pendek, (B) berbadan bulat 

berleher tinggi, (C) badan berpundak menyudut ke bawah berleher susun, (D) badan 

berpundak menyudut ke atas berleher susun, dan (E) badan berpundak menyudut biasa 

berleher susun. Kendi-kendi Melolo tersebut secara umum dapat dikategorikan dengan 

dua tipe badan (bulat dan berpundak) dan tiga tipe leher (pendek, panjang, dan susun). 

Komparasi ini membandingkan bentuk fragmen  bagian-bagian kendi Lambanapu 

dengan bagian-bagian kendi Melolo, selanjutnya fragmen bagian kendi Lambanapu 

akan direkontruksi di atas kertas. Rekontruksi ini dilakukan untuk menampilkan 

kemungkinan bentuk bagian-bagian dari kendi Lambanapu. Tampilan dari rekontruksi 

bagian kendi Lambanapu di atas kertas adalah dengan menggambar. 

Hasil rekontruksi fragmen kendi Lambanapu dan komparasi dengan kendi 

Melolo, memperlihatkan dari bentuk kendi Lambanapu secara umum mempunyai leher 

panjang atau meninggi, seperti halnya kendi-kendi sebagai bekal kubur masa prasejarah. 

Kendi Lambanapu kemunkinan umumnya mempunyai tinggi keseluruhan dari mulut 

sampai dasar kurang lebih 30cm. Kesimpulan tersebut berkenaan dengan temuan 

fragmen kendi,  dimana fragmen-fragmen tersebut menunjukkan ukuran kendi yang 

relatif besar. Kesimpulan tersebut juga diambil dari perbandingan antara kendi Melolo 

yang berukuran paling besar mempunyai diameter bagian dasar sekitar 10cm dengan 

tinggi keseluruhan 31cm, sementara bagian dasar kendi Lambanapu setelah 

direkontruksi didapatkan ukuran 11cm, ukuran yang dapat dikatakan serupa jika 

dibandingkan dengan diameter kendi di Melolo.  

Bentuk leher kendi di Lambanapu dari hasil rekontruksi dan komparasi dengan 

kendi di Melolo terdapat dua tipe leher kendi, yakni tipe leher susun dan tinggi. Tipe 

leher susun di Lambanapu merupakan tipe leher yang paling banyak ditemukan, seperti 
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di  Melolo. Kendi tipe leher susun memakai susunan sebanyak dua susun. Susunan leher 

tersebut dibuat dengan bembentuk ruang yang besar lalu mengecil, membesar kembali, 

dan mengecil kembali sampai pada bagian  mulut atau bibir. Bagian mulut atau bibir 

kendi terkadang dibuat lebih melebar sedikit. Bagian susunan leher paling atas biasanya 

terdapat hiasan bermotitif kedok wajah.  

Tipe leher kedua dari temuan fragmen kendi Lambanapu yang dapat diketahui 

merupakan tipe leher tinggi. Tipe leher ini terdapat pada temuan fragmen kendi 

berukuran besar. Temuan kendi di Melolo terdapat satu kendi dengan tipe leher tinggi 

dengan mempunyai tipe badan bulat, perbedaan terletak pada penggunaan hiasan. Kendi 

Lambanapu berleher tinggi terdapat hiasan kedok wajah pada bagian leher dan pola pita 

pada bagian badannya seperti kendi bertipe leher susun, sementara kendi Melolo yang 

bertipe leher tinggi hanya berhias garis-garis zig-zag pada bagian badannya.  

Tipe berikutnya merupakan tipe badan, dimana bagian badan kendi Lambanapu 

sejauh ini belum ditemukan dalam bentuk utuh hanya pada pundaknya yang dapat 

ditemukan. Temuan satu fragmen bagian dasar yang memperlihatkan bagian dasar rata 

dan temuan-temuan fragmen bagaian leher dengan tipe leher susun, memberi 

kesimpulan bahwa hampir semua temuan kendi di Lambanapu bertipe badan berpundak. 

Kesimpulan ini bedasarkan komparasi dengan kendi di Melolo tipe badan berpundak 

mempunyai ciri-ciri kendi dengan dasar rata dan leher bersusun, dan sebagian besar 

temuan kendi di Melolo bertipe badan berpundak dengan tipe leher susun. Tipe badan 

lain ditemukan di Lambanapu adalah tipe badan bulat. Tipe bandan ini terdapat pada 

temuan fragmen besar kendi Lambanapu dengan ciri-ciri leher tidak bersusun dan badan 

tidak berpundak dengan dasar cembung.  

 Kendi sebagai bekal kubur di Lambanapu dari segi keindahan memakai hiasan 

dengan dua pola hias, yakni pola hias pita dan antropomorfik. Pola hias pita terdiri dari 

motif titik-titik, garis lurus, dan garis zig-zag yang membentuk satu kesatuan 

mengelilingi kendi. Pola hias pita pada kendi Lambanapu terdapat tiga tipe, yaitu tipe 

pola hias pita (1) tiga baris titik-titik dengan garis zig-zag, (2) dua baris titik-titik, dan 

(3) dua atau tiga baris titik-titik dengan garis lurus. Pola hias kedua adalah pola hias 

antropomorfik dengan motif hias kedok wajah atau topeng. Motif hias kedok wajah 

pada kendi di Lambanapu terdapat tiga tipe, yaitu tipe kedok wajah (1) mata berbentuk 

lingkaran, mulut berbentuk segitiga, dan hidung serta telinga lehih menonjol, (2) mata 
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berbentuk lingkaran, hidung digambarkan dengan dua lubang, mulut berbentuk 

lingkaran dengan garis vertikal di tengahnya, pipi terdapat dua garis, serta tidak terdapat 

bagian telinga, (3) mata berbentuk lingkaran dan tidak terdapat titik di tengahnya, 

hidung dibuat dengan dua lubang, mulut berbentuk segitiga dengan garis vertikal di 

tengahnya, serta tilinga atau garis pipi tidak dibuat. Letak pola hias pita terdapat 

melingkar pada bagian leher dan pundak, sementara motif kedok wajah terdapat pada 

leher. 

Bahan utama untuk membuat kendi sebagai bekal kubur di Lambanapu adalah 

tanah liat dengan campuran pasir. Bentuk kendi tersebut dibuat dengan keahlian tangan 

pembuatnya yang dibantu dengan tatap dan landas. Pembakaran kendi kurang 

sempurnya, terlihat dari tekstur pasir yang masih terasa, kemungkinan pembakaran 

memakai tunggu terbuka dengan temperatur 600° C. Proses finising kendi digosok pada 

permukaan luarnya dengan batu atau kayu. Terakhir, pada pembuatan hiasan 

menggunakan teknik gores, tekan, dan tempel. 

B. Pengaruh Kebudayaan Gerabah pada Kendi Lambanapu 

Pengaruh kebudayaan gerabah pada kendi sebagai bekal kubur di Lambanapu 

kemungkinan mendapatkan pengaruh kebudayaan gerabah dari tradisi gerabah 

Kalumpang di Sulawesi. Pengaruh tersebut terlihat dari pemakaian hiasan dan proses 

finishing dengan mengupam permukaan kendi. Pemakaian hiasan terlihat dari 

pemakaian motif hias kedok wajah yang mempunyai kesan natural serta sederhana. 

Kesan natural dan sederhana motif kedok wajah Lambanapu dan Kalumpang dapat 

dijumpai pada sarkofagus di Bali, sehingga dapat disimpulkan bahwa seni 

antropomorfik masa prasejarah mempunyai kesan sederhana dan natural.   Bentuk kendi 

di Kalumpang juga memiliki bentuk dengan kendi di Melolo, dan dapat diketahui 

karakter kendi di Melolo sama dengan kendi di Lambanapu (Nurhadi, 1981: 97).  

Pengaruh dari tradisi Kalumpang di Lambapau juga terdapat pada jenis periuk 

dan tempayan. Pengaruh tersebut terdapat pada penggunaan ragam hias yang 

menggambarkan pola hiasan membentuk motif segitiga atau zig-zag. Selain itu, pada 

proses finishing dipergunakan slip merah untuk membalut permukaan periuk atau 

tempayan. Tradisi gerabah Kalumpang sendiri terlebih dahulu mendatkan pengararuh 

dari tradisi gerabah Sa Huynh-Kalanay dari Kawasan Asia Tenggara. Penggunaan slip 
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merah dan motif hias seperti di atas juga terdapat di gerabah Sa Huynh-Kalanay hanya 

saja variasinya kurang banyak.  

C. Latar Belakang Pemakaian Kendi Sebagai Bekal Kubur 

Penelitian ini memerlukan analisis kontekstual antara kendi sebagai artefak 

dengan prosesi penguburan, dan diharapkan dapat menggambarkan tingkahlaku atau 

kebiasaan manusia pendukungnya, yang terwujud dalam latar belakang pemakaian 

kendi sebagai bekal kubur. Adanya latar belakang kendi sebagai bekal kubur 

dikarenakan secara fungsional kendi mempunyai makna dalam prosesi penguburan.  

Pernyertaan benda dalam upacara penguburan didasarkan adanya konsepsi 

kehidupan selanjutnya di alam arwah. Adanya bekal kubur juga merupakan 

penghormatan sekaligus membantu roh orang yang meninggal dunia untuk pindah ke 

dunia lain. Kebiasaan menyertakan bekal kubur tidak lepas dari golongan tertentu, 

dimana untuk membedakan golongannya dari jenis bekal kubur yang digunakan, dan 

mempunyai arti derajat yang meninggal dunia di dunia arwah bisa mempertahankan 

statusnya. Bekal kubur yang diberikan kepada yang meninggal merupakan benda yang 

penting yang dimiliki sendiri semasih hidup atau pemberi yang masih hidup untuk 

menunjukkan rasa hormat kepada yang meninggal (Kruyt, 1906: 305). Kendi dengan 

demikian dapat mempunyai makna secara fungsional sebagai penanda atau 

menunjukkan status sosial orang yang meninggal. 

Kendi selain bermakna status sosial, jika dihubungkan dengan adanya konsepsi 

kehidupan selanjutnya di alam arwah dan kelahiran kembali secara fungsional struktural 

dapat mempunyai makna yang berbeda. Makna yang berbeda karena kendi merupakan 

penyimbolan dari air yang merupakan isi kendi. Konsepsi kehidupan selanjutnya di 

alam arwah dengan menyimbolkan air, maka air bermakna sebagai sumber energi bagi 

arwah untuk mengarungi dunia baru di alam arwah. Konsepsi ini jika juga dihubungkan 

dengan motif kedok wajah pada leher kendi dapat dianggap bisa melawan kukuatan gaib 

yang mengganggu jalannya roh ke dunia arwah (Permana, 1995/1996:18). Kendi 

dengan kedok wajah dengan demikian merupakan sumber energi an penangkal kekuatan 

jahat yang mengganggu arwah dikehidupan barunya. 

Konsepsi berikutnya tentang kelahiran kembali, konsepsi ini tepat jika kendi 

mempunyai konteks dengan penguburan tempayan, dimana tempayan di interpretasikan 

sebagai rahim wanita (Aziz, 1994/1995: 6). Kendi dengan konsepsi ini sebagai simbol 
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air bermakna sumber energi untuk dapat dilahirkan kembali. Kendi sebagai simbol air 

dapat juga bermakna air kehidupan sebagai benih kehidupan (air mani) yang berada 

dalam rahim sebagai awal mulanya adanya kelahiran. Kendi dengan demikian 

merupakan benda pengharapan sebagai simbol sumber energi atau benih kehidupan 

untuk kelahiran kembali orang yang meninggal. 

6. Simpulan 

Kendi sebagai bekal kubur di Lambanapu dari bentuk mempunyai dua tipe 

badan (berpundak dan bulat) dan dua tipe leher (susun dan panjang). Atribut lain, pada 

hiasan memakai pola hias pita dan antropomorfik bermotif kedok wajah, sementara 

bahan utama adalah tanah liat dengan campuran pasir dan dibentuk dengan keahlian 

tangan dengan bantuan tatap dan landas. Kendi Lambanapu dari beberapa atributnya 

memperlihatkan kendi Lambanapu mempunyai kesamaan denga gerabah di Kalumpang 

atau dapat dikatakan mendapat pengaruh dari tradisi gerabah Kalumpang. Terakhir, latar 

belakang pemakaian kendi sebagai bekal kubur dikarenakan adanya makna secara 

fungsional struktural, pertama sebagai penanda status sosial dan kedua karena adanya 

konsepsi kehidupan di alam arwah dan kelahiran kembali 
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