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ABSTRACT 
The first Neolithic dwelling settlement discovered in Java is Kendenglembu Site, reported by W. 
van Wijland and J. Bruumun in 1936. H.R. van Heekeren started systematic excavation in 1941. 
The second research was lead by R.P. Soejono from the Department of Prehistory the National 
Archaeological Institute of Indonesia in 1969. The last research in Kendenglembu site leads by 
Goenadi Nitihaminoto from the Archaeological Office of Yogyakarta in 1986. Since then, there 
has never been any systematic research conducted in Kendenglembu and Kalitajem site, until 
now. Prehistoric research at Kendenglembu Site in 2008 was priorities to seek chronometric 
data sampling, to reconstruct the chronology of Kendenglembu and Kalitajem site occupation, 
from the Neolithic phase until Historic phase; and to identify the character of material culture 
(lithic tool and pottery) from Kendenglembu and Kalitajem site that were inhabited by Neolithic 
people, in order to understanding early Neolithic life in Java. 
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LATAR BELAKANG 
Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang paling padat penduduknya di Kepulauan 
Nusantara. Dari sudut pandang genetik dan linguisik, pada saat ini mayoritas penduduk Pulau 
Jawa adalah masyarakat dengan ciri genetik Mongoloid (selatan) serta menuturkan bahasa 
yang termasuk dalam rumpun Austronesia. Sampai saat ini, penjelasan yang paling luas 
diterima bagi kasus penyebaran masyarakat penutur bahasa Austronesia adalah Blust-
Bellwood model yang dibangun berdasarkan gabungan antara data linguistic historis dan 
arkeologi. Teori yang diajukan mereka disebut juga model Out of Taiwan yang intinya bahwa 
masyarakat penutur bahasa Austronesia berekspansi dari Taiwan sejak 5.000 BP. Teori 
tersebut didukung oleh Diamond dengan teorinya Express Train to Polynesia (ETP), 
menyatakan bahwa persebaran dari Taiwan via Filipina menuju Asia Tenggara Kepulauan, 
Melanesia Kepulauan, Micronesia hingga Polynesia, berlangsung dengan sangat cepat selama 
beberapa Millennium (dalam Pietrusewsky, 2006:321). Sebelum itu, Taiwan dikoloni oleh 
sekelompok populasi petani dari daratan Cina Selatan via Pulau Peng Hu (Pascadores) pada 
sekitar 6.000 BP akibat tekanan demografi (Tanudirjo, 2006: 87).  

Berdasarkan kajian linguistik, Robert Blust (1984/1985) berpendapat bahwa kelompok bahasa 
Jawa-Bali-Sasak memiliki hubungan yang erat dengan kelompok bahasa Malayo-Chamic dan 
Bahasa Barito di Kalimantan Selatan (termasuk Madagaskar). Beliau menduga bahwa proto 
kelompok bahasa-bahasa tersebut dituturkan di bagian tenggara Kalimantan pada periode 
1000-1500 SM. Kemudian mengalami pemisahan yang pertama menjadi nenek moyang 
Bahasa Barito, Bahasa Malayo-Chamic dan Bahasa Jawa-Bali-Sasak. Proses pemisahan 
berikutnya yang dialami oleh proto bahasa-bahasa tersebut terjadi pada 800-1000 SM. Namun 
proses pembentukan proto bahasa Jawa, Bali, Sasak dan Sumbawa bagian barat baru terjadi 
pada 2500 tahun terakhir yang kemungkinan berasal dari suatu daerah di Borneo atau Sumatra.  



Berdasarkan kajian arkeologi, “paket” budaya neolitik yang dapat diasosiasikan dengan 
penyebaran komunitas Austronesia awal dari Taiwan antara lain adalah; pertanian padi-padian, 
domestikasi anjing dan babi, gerabah berdasar membulat berhias slip merah, cap, gores dan 
tera tali dengan bibir melipat ke luar, kumparan penggulung benang dari tanah liat, beliung batu 
dengan potongan lintang persegi empat yang diasah, artefak dari batu sabak (lancipan) dan 
nephrite (aksesoris), batu pemukul kulit kayu, serta batu pemberat jala. Beberapa dari kategori 
tersebut, terutama gerabah slip merah berlanjut hingga Indonesia timur kemudian menuju 
Oseania dalam bentuk komplek budaya Lapita (3.350-2.800 BP) (lihat Bellwood, 2002: 313 dan 
2006: 68). Namun, bukti arkeologis tersebut di atas yang dapat digunakan untuk menguji 
hipotesis linguistik Blust masih sangat terbatas ditemukan di Pulau Jawa, sehingga proses awal 
penghunian pulau ini oleh masyarakat neolitik penutur bahasa Austronesia sampai sekarang 
masih menjadi misteri. 

 
Distribusi Situs-situs Neolitik di Indonesia 

Banyak situs permukiman neolitik telah ditemukan di Indonesia, dan beberapa diantaranya telah 
dilakukan penelitian secara intensif, seperti misalnya; Tipar Ponjen, Purbalingga (1.180±70 - 
870±40 BP), Nangabalang, Kalimantan Barat (2.871 BP), Minanga Sipakko, Sulawesi Barat 
(2.570±110 BP) dan Punung, Pacitan (2.100±220 - 1.100±110 BP) (Simanjuntak, 2002). Namun 
dari beberapa situs tersebut hanya Situs Kendenglembu di Pulau Jawa, yang merupakan satu 
di antara dua (yang baru ditemukan) kompleks situs permukiman pure (murni) neolitik di 
Indonesia berdasarkan kerangka kronologi (bukan tradisi). Situs sejenis lainnya adalah situs-
situs di sepanjang Sungai Karama, Kalumpang di Sulawesi Barat, mulai dari Tasiu, Sikendeng 
dan Lattibung di hilir hingga Minanga Sipakko, Kamassi dan Tambing-tambing di hulu (lihat 
Simanjuntak 2006). Melihat perkembangan yang cukup signifikan dari hasil penelitian situs-situs 
di sepanjang Sungai Karama, maka perlu juga dilakukan penelitian secara sistematis pada 
kompleks Situs Kendenglembu dan kemungkinan situs-situs lainnya di sepanjang Sungai Kali 
Baru, yang diperkirakan merupakan situs koloni awal Austronesia di Pulau Jawa, sebagai cikal 
bakal atau nenek moyang etnis Jawa di pulau ini. 



 
Peta Keletakan Situs Kendenglembu dan Rejosari (Kali Tajem) 



Situs permukiman neolitik Kendenglembu pertama kali dilaporkan oleh W. van Wijland dan J. 
Bruumun pada tahun 1936. Situs ini terletak di tengah perkebunan karet di Desa Karangharjo, 
di bagian selatan Kecamatan Glenmore, diantara Jember and Banyuwangi. H.R. van Heekeren 
memulai ekskavasi secara sistematis pada tahun 1941, namun beliau menghentikan 
penelitiannya karena Jepang memulai Perang Dunia II di Pasifik. Kemudian, artefak dan catatan 
harian yang dihasilkan dari penelitian tersebut dihancurkan pada saat Jepang menduduki Pulau 
Jawa. Menurut Heekeren, stratigrafi situs ini masih dapat diamati dengan jelas. Pada lapisan 
atas setebal setengah meter menghasilkan artefak dari masa sejarah dan mata uang kepeng, 
sedangkan lapisan bawah setebal 30 cm merupakan deposit hunian neolitik dengan temuan 
berupa beliung persegi yang diupam, dan sejumlah besar fragmen tembikar. Artefak lainnya 
yang dihasilkan dari lapisan ini antara lain adalah; batu giling silindris dengan delapan sisi, 
pemotong batu, calon beliung, dan flakes berukuran besar yang diklasifikasikan sebagai pisau. 
(Heekeren, 1972: 173). 

Penelitian kedua dipimpin oleh R.P. Soejono dari bidang prasejarah LPPN pada tanggal 15 
Januari - 4 Februari 1969. Soejono membuat dua lubang uji di sebelah utara situs berukuran 5 x 
2 meter, lima kotak ekskavasi berukuran 3 x 3 meter dan sebuah lubang uji berukuran 1,5 x 1,5 
meter di tengah-tengah Situs Kendenglembu guna mengetahui kondisi stratigrafi situs tersebut. 
Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui bahwa di Situs Kendenglembu terdapat dua lapisan 
budaya, yaitu lapisan “sejarah” untuk lapisan atas dan lapisan “neolitik” untuk lapisan di 
bawahnya. Namun demikian, interpretasi mengenai kronologi hunian situs tersebut belum 
didukung oleh pertanggalan absolut. Pada lapisan “sejarah” ditemukan mata uang kepeng, 
pecahan gerabah, fragmen bata, dan fragmen porcelain. Lapisan “neolitik” menghasilkan 
beberapa beliung persegi, sejumlah calon beliung, batu pukul, batu asah dan batu giling, batu 
pelandas, sejumlah tatal dan serpih, beberapa alat serpih dan bilah, serta pecahan tembikar 
poles merah (Heekeren, 1972: 175-179, Soejono, 1984: 176). Sejauh ini, Soejono hanya 
menyimpulkan bahwa beliung yang dihasilkan termasuk dalam rectangular type dan 
tembikarnya sederhana, namun interpretasi menyeluruh dari hasil penelitian tersebut sampai 
saat ini belum pernah dilakukan (Heekeren, 1972: 184). 

Penelitian berikutnya di Situs Kendenglembu dipimpin oleh Goenadi Nitihaminoto dari Balai 
Arkeologi Yogyakarta dalam dua tahap penelitian pada 19 - 28 Februari 1986 (tahap I) dan 
dilanjutkan pada 1 - 13 Oktober 1986 (tahap II). Nitihaminoto membuat sebuah kotak ekskavasi 
berukuran 1,5 x 7,5 meter pada tahap I dan membuat 14 kotak ekskavasi berukuran 1,5 x 1,5 
meter pada tahap II yang ditempatkan menyebar di seluruh bagian situs. Sejak penelitian 
pertama oleh Heekeren, hingga penelitian terakhir oleh Nitihaminoto, jumlah seluruh sektor 
yang telah digali di seluruh bagian situs berjumlah 20 sektor. Sama seperti hasil penelitian 
Soejono, Nitihaminoto juga menemukan dua lapisan budaya di Situs Kendenglembu, yaitu 
lapisan “sejarah” dan lapisan “neolitik”. Kedua tahap penelitian tersebut juga menghasilkan 
artefak yang sama dengan penelitian pendahulunya. Selain itu, penelitian ini juga belum 
menghasilkan pertanggalan absolut mengenai kronologi hunian Situs Kendenglembu, sama 
dengan penelitian pendahulunya. Pada sektor XIX, merupakan lokasi yang paling lengkap dan 
tinggi frekuensi temuan data arkeologinya. Secara horizontal, distribusi artefak mengindikasikan 
bahwa arah utara – selatan dari sektor XIX merupakan pusat aktivitas masa lampau. 
Berdasarkan informasi penduduk lokal, Nitihaminoto juga melakukan survey di Situs Kalitajem, 
yang berjarak ± 3 kilometer arah barat daya Situs Kendenglembu. Pada survey tersebut, beliau 
menemukan beberapa calon beliung, tatal dan pecahan tembikar pada permukaan tanah (lihat 
Tim Ekskavasi, 1986/1987). Setelah penelitian tersebut, selama lebih dari 22 tahun tidak pernah 
ada lagi penelitian sistematis yang dilakukan pada Situs Kendenglembu dan Kalitajem.  

Berdasarkan pada potensi dan signifikansi data arkeologis yang diperoleh dari hasil penelitian 
sebelumnya, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan di Situs Kendenglembu, Desa 



Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Oleh karena itu, guna 
merekonstruksi permukiman pada masa lampau di Situs Kendenglembu, maka Balai Arkeologi 
Yogyakarta telah melakukan penelitian di situs tersebut pada tanggal 22 Oktober sampai 
dengan 1 November 2008 yang lalu. Penelitian tersebut mencakup beberapa permasalahan, 
yang bertujuan untuk merekonstruksi kronologi budaya Situs Kendenglembu dan bentuk-bentuk 
budaya dari tiap tahapan kronologi tersebut. Dalam tulisan ini akan dipaparkan beberapa hasil 
penelitian tersebut dan implikasinya bagi rekonstruksi proses awal migrasi kolonisasi 
masyarakat penutur bahasa Austronesia di Pulau Jawa. 

HASIL PENELITIAN 
Berdasarkan hasil ekskavasi dapat diketahui bahwa di Situs Kendenglembu terdapat dua 
lapisan budaya, yaitu: lapisan budaya “neolitik” dan lapisan budaya “sejarah”. Lapisan budaya 
neolitik secara vertical berada di bawah lapisan budaya sejarah. Data arkeologi yang dihasilkan 
oleh lapisan budaya neolitik merefleksikan sisa perkampungan dan aktivitas perbengkelan. Di 
lain pihak, artefak yang berasal dari lapisan budaya sejarah merepresentasikan sisa 
perkampungan dari masa Kerajaan Majapahit abad XIII-XV M. Pada situs tersebut tidak ada 
data yang menunjukan keberlanjutan budaya sejak masa neolitik hingga masa sejarah. Di 
antara ke dua lapisan budaya tersebut terdapat lapisan pemisah berupa lapisan tuffa (abu 
vulkanik), yang kemungkinan disebabkan oleh aktivitas Gunung Raung (yang terdekat).  

 
Gerabah Slip Merah (Kiri) dan Gerabah Majapahit (Kanan) dari Situs Kendenglembu 

Secara horizontal, data arkeologi dari Situs Kendenglembu mengindikasikan adanya 
pembagian tata ruang pada masa neolitik. Artefak yang dihasilkan dari TP I KDL mewakili 
aktivitas tempat tinggal seperti suatu perkampungan. Di lain pihak, TP II KDL mewakili aktivitas 
bengkel kerja, yang banyak ditemukan sisa-sisa pembuatan alat batu dari bahan bat lempung 
silikaan sedimen marin. Lokasi terdekat bahan baku tersebut terletak pada Sungai Sawojajar di 
Kampung Anyar, yang terletak sekitar 3 Km sebelah utara lokasi Situs Kendenglembu, yang 
tidak terlalu jauh untuk catchment area masyarakat Neolithik. Kemungkinan bongkahan bahan 
baku diperoleh dari Sungai Sawojajar, yang kemudian dikerjakan di sisi yang barat laut tidak 
jauh dari perkampungan mereka. Barangkali, bengkel kerja mereka hanya ditempati secara 
temporer oleh para pengrajin hanya untuk memproduksi alat batu, karena di lokasi tersebut 
tidak ditemukan sisa-sisa aktivitas hunian. Para pengrajin kemungkinan juga tingga di lokasi 
perkampungan di bagian sisi selatan lereng Bukit Kambang yang lokasinya relative datar. Hal 
tersebut juga mengindikasikan adanya pembagian pofesi dalam organisasi sosial mereka.  



  
Alat Serpih, Bilah dan Serut (Kiri) serta Beliung Paruh dan Belincung (Kanan)  

dari Situs Kendenglembu 

Di Rejosari (Kalitajem, nama terdahulu), juga ditemukan indikasi mengenai aktivitas hunian dan 
perbengkelan neolitik. Berbeda dengan Situs Kendenglembu, di Situs Rejosari terdapat dua 
macam bahan baku yang digunakan untuk menghasilkan alat batu, yaitu batu lempung silikaan 
abu-abu kehijauan dan batu pasir abu-abu. Mungkin, batu pasir abu-abu dihasilkan dari Gunung 
Lembu, dekat Dusun Sukobumi yang berjarak sekitar 6 km sebelah timur Situs Rejosari. Di lain 
pihak, jarak dari Situs Rejosari ke Kampung Anyar yang menghasilkan batu lempung silikaan 
abu-abu kehijauan sekitar 7 Km ke arah utara. Pada survey permukaan di Situs Darungan, juga 
ditemukan alat batu dari bahan baku batu lempung silikaan coklat. Lokasi penambangan bahan 
baku tersebut terletak pada Situs Seneposari yang berjarak sekitar 12 km sebelah selatan Situs 
Darungan yang masuk dalam kelompok situs zona pantai. Kemungkinan terjadi interaksi antara 
komunitas neolitik yang dekat dengan pantai dengan komunitas pedalaman, dengan 
memanfaatkan aliran Sungai Kalibaru. 

Secara vertikal, di Situs Kendenglembu terdapat dua lapisan budaya, yaitu lapisan budaya 
“sejarah” dan lapisan budaya “neolitik” yang berbentuk sisa-sisa pemukiman dan arang sampel 
pertanggalan. Proses datasi dari Situs Kendenglembu yang bertujuan untuk merekonstruksi 
kronologi hunian di situs ini, menggunakan metode analisis Accelerator Mass Spectrometry 
yang dilakukan di Laboratorium the University of Arizona, Amerika Serikat. Sample 
pertanggalan yang dianalisis berasal dari lapisan neolitik KDL TP I layer 4 spit (11), lapisan 
sejarah KDL TP I layer 2 spit (6) dan sebagai perbandingan juga dianalisis sampel pertanggalan 
dari lapisan neolitik RJS TP I layer 4 spit (11). Berikut ini adalah hasil analisis pertanggalan dari 
Situs Kendenglembu : 

TABEL HASIL ANALISIS PERTANGGALAN 

AA #  Sample ID  Material d13C  F  14C age BP 

AA83008 KDL 08 TP I (11) charcoal -23.7 0.9382 +-0.0040 512 +-34 

AA83009 KDL 08 TP I (6) charcoal -24.1 0.9346 +-0.0040 543 +-34 

AA83010 RJS 08 TP I (11) charcoal -26 0.8472 +-0.0037 1,332 +-35 



Hasil analisis AMS tersebut menghasilkan pertanggalan dari lapisan neolitik KDL TP I spit 11 
adalah 512±34 BP dan RJS TP I spit 11 adalah 1.332±35 BP. Berdasarkan hasil analisis 
tersebut dapat diketahui bahwa pertanggalan tersebut terlalu muda jika dibandingkan dengan 
situs lainnya yang memiliki kemiripan karakter data arkeologi. Padahal berdasarkan kondisi 
litologinya, kedua kotak ekskavasi yang dilakukan datasi tersebut memiliki stratigrafi yang baik, 
dan belum terganggu kecuali 30 cm pada bagian atasnya teraduk akibat aktivitas perkebunan 
karet pada masa baru-baru ini. Dibandingkan dengan pertanggalan lapisan neolitik dari Situs 
Kalumpang yang memiliki kesamaan dengan Situs Kendenglembu dalam hal teknologi 
pembuatan artefak batu dan gerabah slip merah, diketahui bahwa pertanggalan Situs 
Kalumpang berasal dari 3.500 BP. Ada kemungkinan bahwa potongan kecil sampel arang yang 
digunakan untuk analisis pertanggalan dari situs Kendenglembu tersebut tidak insitu, namun 
berasal dari lapisan di atasnya yang turun ke lapisan yang lebih dalam. Sedangkan 
pertanggalan dari Situs Rejosari 1 menghasilkan angka yang lebih baik, 

Kemungkinan lainnya adalah masyarakat neolitik penutur bahasa Austronesia bermigrasi dan 
mengkoloni Pulau Jawa pada masa yang jauh kemudian dari pada pulau-pulau lainnya di 
Indonesia. Hal tersebut berdasarkan pada hasil pertanggalan Situs Rejosari 1 (1.332±35 BP), 
Tipar Ponjen, Purbalingga (1.180-870 BP), dan Punung, Pacitan (2.100-1.100 BP). Mungkin 
masyarakat neolitik Austronesia agak kesulitan menembus koridor Pulau Jawa yang pada masa 
sebelumnya telah padat dihuni oleh manusia setidaknya sejak akhir Plestosen sekitar 60.000 
BP, seperti yang terjadi di kawasan Gunung Sewu misalnya (Sémah dkk, 2006:21). Dominasi 
populasi pre-neolitik penghuni gua-gua di Jawa bahkan diindikasikan baru berakhir pada awal 
Masehi sekitar 2.000 BP (Widianto, 2006: 182), menjelang masa sejarah ketika masuknya 
pengaruh Hindu-Buddha dari India. Sulitnya masyarakat Austronesia mengkoloni daerah yang 
telah berpenghuni mirip dengan kasus penghunian tepian pantai utara Papua dan Melanesia 
Kepulauan. Pada kawasan tersebut Austronesia tidak pernah menjadi populasi mayoritas dan 
Benua Australia tidak pernah dikoloni secara permanen oleh mereka, bahkan aliran gen non-
mongoloid masuk ke dalam populasi Austronesia (Chambers, 2006:311). Jika pertanggalan dari 
Situs Rejosari 1 benar maka, Austronesia baru masuk di ujung tenggara Pulau Jawa 
(Semenanjung Blambangan) pada abad VII Masehi. Padahal, pada masa yang sama di Jawa 
Tengah telah memasuki masa sejarah dan mulai berdiri Kerajaan Mataram Kuna, sedangkan di 
Pulau Sumatera telah berkembang Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan data-data kronologi 
tersebut, maka diketahui bahwa proses kolonisasi Austronesia di Pulau Jawa berlangsung 
secara bertahap yang melibatkan banyak kelompok masyarakat Austronesia menuju lokasi 
yang berbeda-beda di setiap sudut tanah Jawa.  

Di lain pihak, pertanggalan yang diperoleh dari lapisan sejarah pada KDL TP I spit 6 
menghasilkan angka 543±34 BP atau sekitar tahun 1.400 Masehi. Hal ini mendukung estimasi 
pertanggalan yang hanya dilakukan berdasarkan analisis typology gerabah kendi susu yaitu 
berasal dari akhir masa Kerajaan Majapahit abad XV Masehi. Kronologi tersebut bersamaan 
dengan masa Kerajaan Blambangan, sebuah kerajaan lokal di kawasan Semenanjung 
Blambangan yang merupakan kerajaan Hindu kelanjutan dari Kerajaan Majapahit yang 
pengaruhnya mulai surut sejak abad XV Masehi. Berdasarkan pada hasil pertanggalan yang 
telah dilakukan, maka permasalahan kronologi hunian situs kendenglembu baru terjawab 
mengenai kronologi hunian lapisan budaya sejarah yang berasal dari masa 543 tahun yang lalu. 
Sedangkan permasalahan mengenai kronologi hunian dari lapisan budaya prasejarah (neolitik) 
masih menjadi misteri. Oleh karena itu, maka pada penelitian yang akan datang permasalahan 
ini harus diprioritaskan untuk diungkap. Pada penelitian di masa yang akan datang diharapkan 
juga mencari sampel pertanggalan dari situs-situs neolitik lainnya di sekitar Situs 
Kendenglembu yang telah ditemukan. Diharapkan pada situs-situs tersebut memiliki kandungan 
data arkeologi yang lebih baik dan lengkap, dengan lapisan budaya yang masih asli serta data 
sampel pertanggalan yang insitu.  



KOLONISASI AUSTRONESIA DI SITUS KENDENGLEMBU  
Dari manakah mereka datang? Berdasarkan bukti linguistik, Robert Blust (1985) mengajukan 
hipotesis bahwa sub-grup bahasa Jawa berasal dari suatu bahasa yang dituturkan di daerah 
Kalimantan Selatan, di sekitar muara Sungai Barito pada 1000-1500 SM. Proses pemisahan 
bahasa tersebut kira-kira terjadi pada 800-1.000 SM. Namun demikian, proses terbentuknya 
proto bahasa-bahasa Jawa, Bali, Sasak dan Sumbawa Barat kemungkinan terjadi kira-kira pada 
2500 tahun yang lalu, yang berasal dari sebuah bahasa yang dituturkan di suatu tempat di 
Sumatera atau Borneo. Selain itu, Reid’s memperkirakan bahwa bahasa di Philippines Tengah 
nampaknya telah memberikan kontribusi bagi proses terbentuknya bahasa-bahasa Malayo-
Jawa. Kemudian Nothofer memberikan terminology kelompok bahasa-bahasa Malayo-Chamic, 
Jawa-Bali-Sasak, dan Barito sebagai bahasa Hesperonesia (Tryon, 1995). 

Berdasarkan peneltian arkeologis baru-baru ini di Situs Jambu Hilir, Kalimantan Selatan 
menghasilkan pertanggalan 3.000 dari layer hunian paling awal di situs tersebut yang 
mengindikasikan dari masa neolitik (Anggraeni, 2007: 125). Namun, bukti keberadaan hunian 
neolitik di Situs Jambu Hilir masih belum signifikan, dan data arkeologi dari layer hunian 
tersebut delum dapat dikorelasikan dengan lapisan budaya neolitik di Situs Kendenglembu. Di 
lain pihak, data arkeologis dari lapisan budaya neolitik Situs Kendenglembu memiliki banyak 
kesamaan dengan lapisan budaya neolitik Situs-situs Kalumpang di Sulawesi Barat yang 
memiliki pertanggalan 3.500-3.000 BP (Simanjuntak, 2006:226). Beberapa kesamaan tersebut 
terdapat pada teknologi pemuatan gerabah dan alat batu. Beberapa kesamaan pada teknologi 
pembuatan gerabah adalah:  

• Teknik pembuatan handmade yang dipadukan dengan teknik tatap 
• Bentuk tepian tinggi, lurus, beberapa melengkung ke luar dan cenderung vertikal 
• Menggunakan slip merah sebagai finishing pada bagian tepian, leher dan bahu 
• Berbentuk globular (dasar membuat), tanpa kaki 

Sedangkan beberapa kesamaan pada teknologi alat batu adalah: 

• Penggunaan bahan dasar batuan sedimen silikaan 
• Teknik pengerjaan; shawing, knapping dan polishing 
• Produk beliung persegi yang diupam 

Berdasarkan pada hasil kajian perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat 
hubungan yang sangat erat antara komunitas neolitik Austronesia penghuni Situs 
Kendenglembu dan Situs Kalumpang. Hal tersebut justru membuka peluang mengenai 
hipotesis kolonisasi Austronesia di Pulau Jawa yang tidak berasal dari Kalimantan bagian 
selatan, namun berasal dari Sulawesi bagian barat.  

Jika benar para kolonis Austronesia di Jawa berasal dari Sulawesi barat, maka lokasi yang 
terdekat bagi awal pendaratan mereka adalah kawasan pesisir utara Pulau Jawa dan Pulau 
Madura. Dari kawasan tersebut mereka tidak dapat langsung menjangkau Kendenglembu, 
karena barier alam yang sangat berat berupa busur vulkanik (Gunung Raung). Namun, 
kemungkinan besar beberapa situs awal neolitik di kawasan pesisir utara Pulau Jawa saat ini 
berada di bawah lapisan alluvial yang sangat tebal, sehingga sangat sulit untuk mencari dan 
menemukannya (Bellwood, 2000:337). Kemungkinan lainnya adalah memang tidak pernah 
terjadi pendaratan langsung di pesisir utara Semenanjung Blambangan, namun setelah 
Austronesia berangkat dari Sulawesi Barat dan keluar dari Selat Makassar mereka masuk ke 
Selat Bali melewati perairan Zona Wallacea. Setelah sedikit menyusuri tepian Samudera Hindia 
yang sangat ganas, kemudian mereka mendarat di pesisir selatan Pulau Jawa, dan salah satu 
lokasi pendaratannya adalah di muara Sungai Kalibaru.  



Kedekatan hubungan antara komunitas Austronesia di Kendenglembu dan di Kalumpang juga 
tercermin dari pola kolonisasi mereka. Komunitas Austronesia di Jawa mengkoloni pedalaman 
pulau ini dengan cara “string of pearl model”, yaitu mengkoloni kawasan Cekungan 
kendenglembu dari pesisir selatan Samudera Hindia melalui sepanjang aliran Sungai Kali Baru. 
Kasus penghunian Austronesia di kawasan ini mirip dengan yang terjadi di kawasan Sulawesi 
Barat, yaitu kolonisasi sepanjang aliran Sungai Karama, dari Tasiu, Sikendeng dan Lattibung di 
pesisir hingga Minanga Sipakko, Kamassi dan Tambing-tambing di bagian hulu (lihat Mahirta, 
2006). Pola kolonisasi ini mungkin mirip dengan kondisi etnografi saat ini pada masyarakat 
Dayak di Pulau Kalimantan dan masyarakat Melayu di Pulau Sumatera. Pada kedua 
masyarakat tersebut pola pemukiman (perkampungan) menyebar linier sejajar dengan alur 
aliran sungai. Pada masyarakat Iban misalnya, perkampungan rumah panjang dibangun pada 
sepanjang tepian sungai dengan orientasi sejajar dengan aliran sungai (lihat Sather, 1993: 67-
120).  

Hipotesis arah kedatangan masyarakat Austronesia di Pulau Jawa 

Michael Pietrusewsky (2005) melakukan studi multivariate craniometric analysis yang bertujuan 
untuk memahami kedekatan biologis populasi manusia. Studi tersebut menggunakan material 
sampel sejumlah 2.805 tengkorak pria yang berasal dari 63 kelompok populasi di Pasifik, 
Australia, Kep. Asia Tenggara, Asia Tenggara Daratan, Asia Timur dan Asia Utara. Metode 
analisis ini menggunakan 27 pengukuran tengkorak serta beberapa perbandingan ukuran pada 
seluruh sampel tersebut. Selain itu, analisis ini juga menggunakan wise discriminant function 
analysis dan mahalanobis generalized distance statistic. Kedua statistic tersebut dan clustering 
algorithm digunakan untuk membentuk Dendrogram (diagram pertalian). Hasilnya adalah 
populasi Jawa memiliki kedekatan dengan populasi Sulawesi, kemudian dengan Sulu dan 
Kamboja-Laos. Di lain pihak, populasi Borneo memiliki kedekatan dengan populasi Kep. Sunda 
Kecil kemudian Sumatera. 

Berdasarkan data etnolinguistic, saat ini di kawasan Banyuwangi masih dapat dijumpai 
sekelompok etnis minoritas yang bernama Osing. Bahasa komunitas Osing memiliki banyak 
kesamaan dengan bahasa masyarakat Banyumas di Jawa Tengah bagian barat. Dari sudut 



pandang linguistic, bahasa Osing dan Banyumasan adalah sekelompok type bahasa Jawa 
resen yang memiliki hubungan dekat dengan bahasa Jawa Kuna. Namun, sepertinya belum 
ada penelitian linguistic yang menghubungkan korelasi antara bahasa Osing, Banyumas, Jawa 
Kuna dan bahasa Austronesia di kawasan Kuala Barito di Kalimantan bagian selatan maupun 
bahasa di Sulawesi bagian barat.  

Mengapa mereka memilih untuk mengkoloni kawasan sekitar Cekungan Kendenglembu dan 
lembah Sungai Kali Baru? Berdasarkan perspektif kondisi geografis (Sunarto, 1987), Situs 
Kendenglembu terletak di atas sebuah bukit kecil yang type reliefnya sangat landai (5 m), 
dengan modus kelerengan of gently sloping (6%-12%). Lokasinya yang agak tinggi, landai 
dengan permukaannya yang relatif datar membuat Situs Kendenglembu aman sebagai lokasi 
hunian. Lokasinya yang agak tinggi membuat aman dari gangguan alam (bencana alam dan 
binatang buas), maupun kelompok manusia (suku) lainnya. Kondisi permukaan bagian atasnya 
yang agak datar mampu menampung sebuah perkampungan kecil. Situs Kendenglembu juga 
dekat dengan banyak sumber air (sungai, seepage dan mata air) yang selalu mengalir pada 
musim kering sekalipun. Ketersedian bebagai macam sumber air sebagai salah satu kebutuhan 
pokok hidup tentunya mampu untuk mendukung kelangsungan sebuah komunitas Austronesia 
dengan pertaniannya. Situs Kendenglembu lokasinya relatif dekat dengan banyak sumber 
bahan baku litik bagi pembuatan alat batu beliung persegi maupun bahan baku tanah liat bagi 
produksi gerabah. Bahan baku batu lempung silikaan sedimen marin terdapat Sungai Sawojajar 
di Kampung Anyar yang berjarak sekitar 3 Km kea rah utara dari Situs Kendenglembu. 
Sedangkan tanah liat guna pembuatan gerabah tersedia melimpah di sekitar areal situs 
tersebut. Bentang alam di sekitar Situs Kendenglembu merupakan kipas fluvio-vulkanik dengan 
karakteristik litologi khususnya material lava dan tuff yang kondisi porositasnya dan 
permiabilitasnya tinggi, serta kondisinya stabil dan subur. Kondisi litologi yang demikian 
tersebut dapat mendukung kelangsungan pola subsistensi pertanian yang menjadi ciri khas 
masyarakat Austronesia. Bahkan sampai saat ini kesuburan tanah di kawasan cekungan 
Kendenglembu masih dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai lahan perkebunan karet, coklat 
dan kopi, yang telah dimulai sejak zaman kolonialisme Belanda. Berdasarkan pada beberapa 
kondisi geografis tersebut di atas, maka  dapat diketahui bahwa kondisi geografis Situs 
Kendenglembu dan lembah Sungai Kali Baru merupakan tempat yang strategis dan nyaman 
bagi lokasi hunian manusia dan perkembangan pola subsistensi pertanian. 

 
Bentang alam Cekungan Kendenglembu, dengan Pegunungan Merawan yang mengelilinginya 

Kemana mereka bermigrasi menuju lokasi koloni selanjutnya? Hal ini merupakan sebuah 
implikasi dari lingkaran proses migrasi-kolonisasi yang terus berputar. Migrasi adalah mobilitas 
penduduk yang melintasi batas wilayah tertentu menuju wilayah lain dalam periode waktu 
tertentu (Mantra, 2000:224-225). Kolonisasi berarti proses penghunian suatu wilayah oleh suatu 
komunitas tertentu. Proses penghunian yang dimaksud meliputi: penghunian, perkembangan, 
dan kejenuhan penduduk. Jika suatu komunitas sudah mengalami kejenuhan penduduk, maka 
ada kemungkinan sebagian dari komunitas tersebut akan memisahkan diri dari komunitas 
intinya (Tanudirjo, 1991). Oleh karena itu, kajian migrasi berhubungan sangat erat dengan 
kajian kolonisasi. Beberapa hipotesis yang merupakan implikasi dari kolonisasi Austronesia di 
kompleks Situs Kendenglembu adalah :  



• Ketika para kolonis Austronesia mencoba untuk menyusuri tepian Samudera Hindia, 
mungkin mereka juga akan berupaya untuk mengeksplorasi kawasan sepanjang pesisir 
selatan Pulau Jawa dan Kepulauan Sunda Kecil. Berdasarkan pada studi tipologi, belincung 
Situs Kendenglembu yang terbuat dari bahan batu lempung silikaan sedimen marin abu-abu 
kehijauan memiliki persamaan type dan jenis bahan baku dengan belincung serupa dari 
Pulau Nusa Penida (sebuah pulau di sebelah selatan Pulau Bali). Selain itu, pahat Situs 
Kendenglembu yang terbuat dari bahan batu pasir silikaan abu-abu memiliki kesamaan 
dengan temuan serupa dari Klusu (Bali selatan). Seluruh artefak dari Pulau Bali tersebut 
merupakan koleksi hasil survey R.P. Soejono pada tahun 1962-1963, dan sekarang 
disimpan di Museum Gedong Arca (Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala), Gianyar. Di 
sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa, banyak situs permukiman prasejarah dari masa yang 
lebih kemudian (masa proto-sejarah, 2000 BP) yang telah dieksplorasi oleh Nitihaminoto. 
Situs-situs tersebut ditemukan di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa mulai dari Jatiagung 
dan Panggulmlati (Jember) di sebelah timur, Meleman dan Tempursari (Lumajang), Panggul 
(Trenggalek), Krakal (Gunung Kidul), Gunungwingko (Bantul), Wingkosigromulyo 
(Purworejo), hingga Ayamputih (Kebumen) di sebelah barat (lihat Nitihaminoto, 2004). 
Namun, belum dapat diketahui hubungan antara situs-situs neolitik di Banyuwangi dengan 
situs neolitik di Bali bagian selatan dan situs post-neolitik di sepanjang pesisir bagian selatan 
pulau Jawa.  

• Hipotesis selanjutnya adalah, ketika para kolonis Austronesia telah siap dan memiliki 
cukup kemampuan navigasi untuk mengarungi lautan terbuka, mungkin mereka mencoba 
berlayar melintasi Samudera Hindia menuju beberapa pulau yang mengapung di atas lautan 
tersebut.  Bukti kolonisasi komunitas Austronesia di kawasan tersebut diperoleh dari 
beberapa lokasi, seperti misalnya; kawasan Northern Territory of Australia, dan bahkan 
hingga menyeberang ke pesisir timur Benua Afrika serta Pulau Madagaskar (untuk 
penghunian kawasan Afrika Timur oleh para kolonis Austronesia dari Indonesia, lihat Dick-
Read, 2005). Hal tersebut merupakan sebuah perjalanan panjang, jika akan menguji 
hipotesis migrasi-kolonisasi Austronesia tersebut tentunya diperlukan penelitian lintas 
kawasan yang intensif dan komprehensif di masa yang akan datang. 

PENUTUP 
Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa Situs Kendenglembu merupakan sebuah situs 
permukiman neolitik yang sangat penting di Pulau Jawa dan di Indonesia selain Situs 
Kalumpang di Sulawesi Barat. Situs ini memiliki kontaks keterkaitan secara global dengan situs-
situs neolitik lainnya di kawasan Asia Pasifik. Nilai signifikan Situs Kendenglembu adalah situs 
yang merepresentasikan awal kolonisasi Puau Jawa oleh masyarakat penutur bahasa 
Austronesia, sebagai etnogenesis Bangsa Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini juga 
dapat diketahui bahwa Situs Kendenglembu bukan merupakan situs permukiman neolitik 
tunggal yang berdiri sendiri. Namun ada beberapa situs lainnya yang sangat potensial 
kandungan lapisan budaya neolitiknya. Berdasarkan pada hasil penelitian yang cukup signifikan 
tersebut, maka direkomendasikan untuk dilakukan beberapa kegiatan lanjutan yang berkenaan 
dengan situs-situs neolitik di sekitar kawasan Kendenglembu dan di sepanjang aliran utama 
Sungai Kali Baru. Beberapa rekomendasi tersebut antara lain adalah : 

1. Ekskavasi yang sistematis harus segera dilaksanakan pada beberapa situs yang 
terancam oleh bahaya pembangunan jalur alternative lintas selatan Pulau Jawa, seperti 
misalnya Situs Pagergunung dan Situs Treblasala-Rejosari 1 (Situs Kali Tajem, nama 
tedahulu). Ekskavasi masih harus dilakukan pada beberapa situs hunian neolitik di sekitar 
Situs kendenglembu untuk mencari data pertanggalan yang baik, guna merekonstruksi 
kronologi absolute masa hunian situs tersebut.  



2. Kegiatan survey permukaan juga masih diperlukan untuk mendokumentasikan seluruh 
distribusi lateral situs neolitik di sepanjang aliran Sungai Kali Baru. Kegiatan survey 
permukaan di masa yang akan datang seharusnya dilakukan pada sepanjang anak sungai 
Kali Baru, seperti misalnya; Sungai Kali Tengah, Kali Lele, Kali Senepo dan beberapa sungai 
purba lainnya di sekitar Sungai Kali Baru, seperti Sungai Lembu, Sungai Karangtambak, dan 
Sungai Sukomade. 

3. Dilakukan tindakan pelestarian pada situs-situs yang telah ditemukan pada penelitian ini. 
Registrasi dan penetapan cagar budaya perlu dilakukan oleh Balai Pelestarian Peninggalan 
Purbaka Provinsi Jawa Timur. Dengan signifikansi Situs Kendenglembu yang merupakan 
satu-satunya situs kolonisasi awal Austronesia di Pulau Jawa (yang baru ditemukan), 
Pemerintah Daerah Kabupatem Banyuwangi juga dapat berperan dalam kegiatan pelestarian 
dan pemanfaatan lainnya, seperti misalnya pengembangan museum situs dan museum 
daerah yang menampilkan informasi mengenai Situs Kendenglembu. 

4. Informasi mengenai nilai penting Situs Kendenglembu sebaiknya dapat diketahui oleh 
masyarakat generasi muda Indonesia pada umumnya dan masyarakat Banyuwangi pada 
khususnya. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dapat memasukan informasi situs 
tersebut ke dalam kurikulum muatan lokal, untuk dapat disebarluaskan oleh para pengajar 
kepada siswa-siswa sekolah. 

 
Terima kasih kepada Anthony Granucci Foundation melalui Indo-Pacific Prehistory Association 
yang telah membiayai kegiatan ekskavasi di Situs Kendenglembu dan Treblasala-Rejosari 1 
(Kali Tajem) tahun 2008. 
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