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PENGANTAR KEPALA BALAI ARKEOLOGI DENPASAR

Sesuai dengan tupoksi Balai Arkeologi Denpasar, yaitu melakukan penelitian 
dan pengembangan untuk kepentingan masyarakat dan ilmu pengetahuan, maka Balai 
Arkeologi Denpasar menerbitkan Berita Penelitian Arkeologi (BPA) yang merupakan 
wahana untuk menyebarluaskan hasil penelitian Arkeologi, yang sejalan Rumah 
Peradaban yang merupakan program unggulan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan 
Balai Arkeologi se-Indonesia. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan berbagai 
komponen, baik instansi pemerintah maupun masyarakat untuk menjembatani informasi 
arkeologi, sehingga dapat disampaikan secara optimal dan bermanfaat bagi masyarakat.

Tinggalan arkeologi merupakan aset budaya yang mengandung nilai-nilai penting 
yang dapat mencerminkan karakter bangsa. Penelitian terhadap tinggalan arkeologi 
merupakan kegiatan yang konstruktif dalam upaya melestarikan nilai-nilai budaya sendiri. 
Berbagai hasil penelitian menunjukan bahwa konteks kekinian budaya masa lampau 
bangsa ini telah dibangun oleh kearifan lokal, yang ke depannya dapat digunakan untuk 
membangun bangsa yang berbasis budaya. Selaku pimpinan, kami mengapresiasi dan 
berterima kasih kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penelitian ini, sehingga 
hasil penelitian ini dapat diterbitkan dalam bentuk Berita Penelitian Arkeologi. Mudahan-
mudahan terbitan ini bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat Kintamani.

Denpasar, 2015
Kepala Balai Arkeologi Denpasar,

Drs. I Gusti Made Suarbhawa
NIP. 196311181991031002
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PENELITIAN PRASASTI KINTAMANI
The Research of Kintamani Inscription

I Nyoman Sunarya, I Gusti Made Suarbhawa, I Wayan Sumerata
Balai Arkeologi Denpasar

Jl. Raya Sesetan No. 80, Denpasar 80223
Email: balar_denpasar@ymail.com

Abstract
Archaeological remains in Bali generally are considered as living monuments, 
as well as with the Kintamani Inscription. Kintamani Inscription is considered as 
heirloom and right now is being stored in Pura Bale Agung Kintamani. The aim of 
this research is to understand the contents of Kintamani Inscription and the cultural 
processes in this region during Ancient Bali period in order to be understood by 
society in the present, especially Kintamani society. The data were collected through 
observation and literature study. The analysis was done through description, 
transliteration, translation, and editing. The interpretation of data was explained 
by descriptive-qualitative approach. Kintamani Inscription consists of 17 copper-
plates, which is divided into seven categories, using ancient Balinese and ancient 
Javanese language and letter, and was issued by different kings. The main issues of 
the seven category of Kintamani Inscription are related to the expansion of the holy 
place in Air Mih, territorial borders, rights and obligations of Cintamani Society, 
regulation regarding to inheritance, trade regulation, and regulation regarding to 
the environment preservation. 
Keywords: inscription, cintamani, holy place in air mih, territorial borders.

Abstrak
Tinggalan arkeologi di Bali umumnya bersifat living monument, demikian juga 
halnya dengan Prasasti Kintamani yang dianggap sebagai pusaka yang disimpan 
di Pura Bale Agung Kintamani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui isi 
Prasasti Kintamani dan perkembangan budaya di wilayah ini pada masa Bali 
Kuno supaya dapat dipahami oleh masyarakat, khususnya masyarakat Kintamani. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan 
langsung terhadap Prasasti Kintamani dan studi pustaka. Analisis dilakukan 
melalui deskripsi, alih aksara, alih bahasa, dan penyuntingan, serta penafsiran 
data yang dipaparkan secara deskriptif-kualitatif. Prasasti Kintamani berjumlah 17 
lempeng tembaga yang terbagi ke dalam tujuh kelompok yang menggunakan aksara 
dan bahasa Bali Kuno dan Jawa Kuno, serta dikeluarkan oleh raja yang berbeda. 
Tema pokok dari tujuh kelompok Prasasti Kintamani berkaitan dengan perluasan 
pesanggrahan di Air Mih, batas-batas wilayah, hak dan kewajiban masyarakat 
Cintamani, pengaturan harta warisan, pengaturan perdagangan, serta pelestarian 
lingkungan. 
Kata kunci: prasasti, cintamani, pesanggrahan air mih, batas wilayah.
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PENDAHULUAN
Epigrafi secara luas merupakan bidang ilmu yang mempelajari dan menafsirkan 

hasil karya manusia berupa sumber tertulis, meliputi prasasti, karya sastra, benda-benda 
yang mengandung tulisan yang dipahatkan melalui berbagai jenis media (misalnya mata 
uang, senjata, dan alat-alat perlengkapan), termasuk berita asing berupa catatan atau 
laporan perjalanan asing (Tiongkok, Portugis, dan Arab). Dalam ilmu arkeologi, epigrafi 
mengacu kepada kajian terhadap jenis, bentuk, gaya aksara, dan bahasa yang termasuk ke 
dalam kategori archaic, yaitu yang sudah tidak digunakan lagi sebagai alat komunikasi 
tertulis atau lisan di kalangan masyarakat sekarang (Kartakusuma 2003, 200). 

Meskipun memiliki ruang lingkup penelitian yang luas, penelitian epigrafi di 
Indonesia sebagian besar berfokus kepada penelitian prasasti, mengingat tujuannya 
berupa rekonstruksi sejarah kebudayaan. Prasasti adalah sumber-sumber sejarah dari masa 
lampau yang biasanya ditulis di atas batu dan logam. Prasasti pada umumnya merupakan 
dokumen resmi yang dikeluarkan oleh raja atau pejabat tinggi kerajaan sehingga sebagai 
salah satu sumber tertulis, prasasti memiliki tingkat keabsahan paling tinggi di antara 
tinggalan-tinggalan tertulis masa lalu yang lain (Boechari 1977, 2; Djafar 1990, 3; Bakker 
1972, 9). Sifat yang resmi dan tingkat keabsahan yang tinggi tersebut menyebabkan 
prasasti menjadi salah satu sumber utama penyusunan sejarah kuno Indonesia. 

Kata prasasti berasal dari Bahasa Sanskerta, yaitu sans (feminin) yang diberikan 
awalan pra, yang artinya pujian atau perintah. Dalam prasasti-prasasti Jawa Kuno, 
prasasti disebut juga dengan istilah raja prasasti atau sang hyang ajña prasasti yang 
berarti prasasti perintah (ajña) raja. Dalam rangka penyusunan sejarah kuno Indonesia, 
prasasti dapat memberikan gambaran yang menarik mengenai struktur kerajaan, birokrasi, 
kemasyarakatan, perekonomian, agama, kepercayaan, dan adat istiadat pada masyarakat 
masa lalu (Nastiti 2008, 624; Boechari 1977, 22). Ilmu arkeologi sendiri secara umum 
memiliki tiga tujuan utama, yaitu merekonstruksi sejarah berdasarkan budaya materi dari 
manusia masa lalu, merekonstruksi cara hidup dan perilaku manusia atau masyarakat 
pendukung budaya materi di masa lalu, dan menjelaskan proses perubahan budaya yang 
terjadi di masa lalu (Renfrew dan Bahn 2000, 13-16). Epigrafi berlandaskan pula kepada 
tujuan umum arkeologi tersebut, yaitu merekonstruksi sejarah kebudayaan, bahkan 
dimungkinkan juga hingga rekonstruksi cara hidup dan penjelasan terhadap proses 
perubahan budaya, melalui data sumber tertulis dengan aspek utama yang dipelajari 
adalah bahasa dan aksara. 

Tinggalan arkeologi berupa prasasti di Indonesia paling banyak ditemukan di Pulau 
Jawa dan Bali. Peninggalan prasasti di Bali hingga saat ini telah mencapai 251 kelompok 
yang tersebar di seluruh kabupaten dan kotamadya di Bali, dengan prasasti yang tertua 
adalah Prasasti Sukawana A1 yang berasal dari abad ke-9 Masehi. Temuan prasasti 
paling banyak terdapat di Kabupaten Bangli, kemudian Kabupaten Buleleng, Kabupaten 
Gianyar, dan Kabupaten Tabanan. Sebagian besar prasasti menggunakan media berupa 
lempengan tembaga, dan hanya sebagian kecil yang ditatah pada batu, arca batu, dan 
kentongan perunggu (Goris 1954, 54; Suarbhawa et al. 2013, 2). 

Tinggalan prasasti di Bali bersifat living monument karena pada umumnya, tinggalan 
arkeologi terutama prasasti dianggap sebagai pusaka atau warisan leluhur yang disimpan 
di bangunan suci. Sifatnya sebagai benda sakral tersebut kadang-kadang menjadi kendala 
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dalam melakukan penelitian prasasti di Bali karena aksesibilitasnya sering memerlukan 
beberapa persyaratan tertentu sesuai dengan adat-istiadat setempat (Suarbhawa et al. 
2013, 2).

Riwayat Penelitian Prasasti di Bali dirintis oleh H.N. van der Tuuk dan J.L.A. 
Brandes, kemudian disusul oleh peneliti-peneliti, seperti W.F. Stutterheim, P.V. van 
Stein Callenfels, Roelof Goris, L. Ch. Damais, Ketut Ginarsa, Sukarto K. Atmodjo, Putu 
Budiastra, I Gde Semadi Astra (Atmodjo 1977, 33). Pada masa sekarang, penelitian 
prasasti sudah sering dilakukan oleh banyak pihak, salah satu di antaranya adalah Balai 
Arkeologi Denpasar. Penelitian prasasti di Bali masih memiliki prospek yang panjang, 
dan terbuka peluang untuk melakukan penelitian. Penelitian-penelitian baru masih perlu 
dilaksanakan, baik berupa penelitian ulang atas penelitian-penelitian sebelumnya untuk 
mendapatkan tafsiran-tafsiran baru, penelitian lanjutan terhadap prasasti-prasasti yang 
belum diterbitkan, maupun penelitian atas temuan-temuan prasasti baru.

Penelitian Prasasti Kintamani yang dilakukan kali ini merupakan penelitian 
lanjutan terhadap prasasti yang belum diterbitkan. Sebelumnya, Roelofs Goris pernah 
menerbitkan sebagian dari Prasasti Kintamani, yaitu Prasasti Kintamani kelompok A, B, 
dan C. Namun, penelitian yang dilakukannya hanya sebatas alih aksara dan penjelasan 
singkatnya saja (Goris 1954, 76-77, 142-143). Kemudian, penelitian Goris dilanjutkan 
oleh Putu Budiastra et al. (1985), tetapi hasil penelitiannya tidak diterbitkan dan hanya 
sebatas laporan teknis tanpa dilengkapi dokumentasi yang memadai.

Wilayah Kintamani dan sekitarnya merupakan salah satu wilayah di Bali yang 
banyak memiliki tinggalan prasasti. Selain Prasasti Kintamani, beberapa prasasti yang 
terdapat di wilayah Kintamani dan sekitarnya adalah Prasasti Serai, Prasasti Sukawana, 
Prasasti Campetan, Prasasti Batur Pura Abang, Prasasti Trunyan, Prasasti Jiken Satra, 
Prasasti Manikliu, Prasasti Lembean, Prasasti Gunung Penulisan, Prasasti Dausa, Prasati 
Subaya, dan Prasasti Buwahan dengan rentang periode dari abad ke-9 Masehi hingga abad 
ke-14 Masehi (Goris 1954, 6-45; Suarbhawa et al. 2013, 5-16). Hal tersebut memberikan 
indikasi bahwa wilayah Kintamani memiliki peranan yang penting pada masa Bali kuno. 
Oleh karena itu, permasalahan yang muncul dalam penelitian Prasasti Kintamani adalah 
apa isi dari Prasasti Kintamani dan bagaimana perkembangan wilayah Kintamani (dalam 
prasasti disebut Cintamani) pada masa Bali kuno berdasarkan sumber prasasti. Seperti 
yang sudah dipaparkan sebelumnya, penelitian epigrafi bertujuan untuk merekonstruksi 
sejarah kebudayaan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian Prasasti Kintamani ini adalah 
untuk mengetahui isi Prasasti Kintamani dan perkembangan budaya di wilayah Kintamani 
pada masa Bali kuno.

METODE
Penelitian pembacaan Prasasti Kintamani dilakukan pada tanggal 18 Juli 2014 di 

Pura Bale Agung Kintamani, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, 
Provinsi Bali dengan keletakan astronomi berada di koordinat 8°14’22.33” Lintang 
Selatan dan 115°19’36.02” Bujur Timur. 
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Secara umum, metode yang digunakan dalam penelitian Prasasti Kintamani 
dilakukan melalui tiga tahap penelitian, yaitu tahap pengumpulan data, tahap analisis 
data, dan tahap penafsiran data. Tahap pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan 
langsung dan studi kepustakaan terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan 
penelitian prasasti dan wilayah Kintamani. Tahap analisis data dilakukan berdasarkan 
teknik analisis prasasti dengan tahapan sebagai berikut. (1) Identifikasi sumber melalui 
deskripsi. Unsur-unsur deskripsi yang dilakukan meliputi unsur fisik, bahan, jumlah 
lempeng, jumlah baris tiap lempeng, ukuran, jenis aksara, dan jenis bahasa. (2) Alih 
aksara dan alih bahasa. (3) Penyuntingan prasasti menggunakan edisi naskah tunggal. 
Penyuntingan berupa penyuntingan edisi naskah tunggal meliputi edisi diplomatik 
(penerbitan naskah dengan seteliti mungkin tanpa mengadakan perubahan apapun) dan 
edisi standar (penerbitan naskah dengan melakukan pembetulan-pembetulan kesalahan 
kecil dan ketidakkonsistenan, serta pengejaannya disesuaikan dengan ketentuan yang 
berlaku) (Soesanti 1997, 173-178). Dalam penelitian Prasasti Kintamani, penyuntingan 
dilakukan dengan menggunakan edisi standar. Tahap penafsiran data dilakukan dengan 
memaparkan isi dari tiap-tiap kelompok Prasasti dan disajikan secara deskriptif-kualitatif 
untuk menjawab permasalahan agar mampu mencapai tujuan penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Umum Prasasti Kintamani

Prasasti Kintamani saat ini tersimpan di Pura Bale Agung Kintamani. Kondisi 
fisik dari Prasasti Kintamani secara umum masih bagus, tetapi tertutup dengan patina. 
Patina adalah lapisan tipis yang terbentuk pada permukaan benda sebagai hasil reaksinya 
dengan lingkungan. Lapisan patina biasanya berwarna biru kehijauan dan berfungsi 

Lokasi Penelitian Prasasti Kintamani
(Sumber: Diolah dari Google Earth http://www.google.com/earth/)



5

sebagai lapisan pelindung alami sehingga benda logam terhindar dari kerusakan. Namun 
pada beberapa kasus ada senyawa kimia yang mirip dengan patina yang terbentuk pada 
permukaan benda logam yang bersifat merusak. Salah satu senyawa kimia perusak ini 
berwarna hijau sehingga sulit dibedakan dengan patina. Oleh karena itu, upaya konservasi 
perlu dilakukan secara tepat untuk mencegah terjadinya kerusakan pada benda logam 
(Setiawan dan Megasuari 2012, 79).

Sebelum dilakukan pembacaan, tim peneliti terlebih dahulu membersihkan patina 
yang menempel di lempengan prasasti untuk memudahkan pembacaan. Pembersihan 
dilakukan dengan menggunakan jeruk nipis dan air bersih untuk melepaskan patina 
yang menempel. Setelah dibersihkan, lempengan prasasti dikeringkan, lalu ditaburi 
dengan bedak agar tatahan aksara dapat terlihat lebih jelas. Kondisi aksara pada Prasasti 
Kintamani sebagian besar masih terlihat jelas.

Prasasti Kintamani terbuat dari tembaga yang terdiri dari 17 lempeng, dengan 
jumlah baris pada setiap lempengnya berkisar antara 3 sampai 6 baris. Ukuran dari 
masing-masing prasasti hampir sama, dengan ukuran panjang antara 36 cm sampai 38 
cm dan ukuran lebar antara 7 cm sampai 9 cm. Berdasarkan ukuran prasasti, jumlah baris 
pada setiap lempeng, jenis aksara, dan teknik penggarapan tatahannya, Prasasti Kintamani 
dapat dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok prasasti, dengan jumlah lempeng pada 
setiap kelompok adalah 1 lempeng (kelompok pertama), 1 lempeng (kelompok kedua), 
1 lempeng (kelompok ketiga), 2 lempeng (kelompok keempat), 5 lempeng (kelompok 
kelima), 5 lempeng (kelompok keenam), dan 2 lempeng (kelompok ketujuh).

Berdasarkan aspek bahasa, Prasasti Kintamani dapat dikelompokkan menjadi dua, 
yaitu kelompok prasasti yang menggunakan Bahasa Bali Kuno dan kelompok prasasti 
yang menggunakan Bahasa Jawa Kuno. Bahasa Bali Kuno digunakan pada Prasasti 
kelompok pertama, kelompok kedua, dan kelompok ketiga. Kemudian, bahasa Jawa Kuno 

Gedong penyimpanan prasasti di Pura Bale Agung Kintamani
(Sumber: Dokumen Balai Arkeologi Denpasar)
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digunakan dalam prasasti kelompok keempat, kelompok kelima, kelompok keenam, dan 
kelompok ketujuh. 

Aksara yang digunakan dalam kelompok prasasti yang memakai bahasa Bali Kuno 
adalah aksara Bali Kuno, sedangkan kelompok prasasti yang berbahasa Jawa Kuno 
menggunakan aksara Jawa Kuno. Sesungguhnya, antara aksara Bali Kuno dan Jawa 
Kuno tidak memiliki perbedaan yang signifikan, semata-mata hanya kelaziman dalam 
penyebutannya saja. Bentuk dasar aksara kelompok-kelompok Prasasti Kintamani adalah 
segi empat dengan tatahan yang tegak dan tatahan yang cenderung miring ke kanan. Pada 
umumnya, aksara-aksara pada kelompok-kelompok Prasasti Kintamani menggunakan 
kuncir yang dalam perkembangan berikutnya ke dalam aksara Jawa Baru dan Bali Baru 
menjadi kaki ganda. Dari segi teknik penggarapan, Prasasti Kintamani kelompok ketujuh 
cenderung kasar jika dibandingkan dengan kelompok-kelompok prasasti lainnya yang 
lebih tua. Teknik penggarapan Prasasti Kintamani kelompok ketujuh ini sama dengan 
Prasasti Sukawana D yang dikeluarkan oleh Raja Patih Kebo Parud pada tahun 1222 
Saka.

Alih Aksara Prasasti Kintamani
Kelompok Pertama 
1b.  

1. //0// ing çaka 889 bulan bhadrawada, çukla tithī sasti rġas pasar wījayapurā, 
tatkālan çri haji tagaṇendra dharmadewā sang ratu luhur çri çubhadrika

2. dharmadewi, mulihakat tua sātra di air mih mūla ānugrahan sang ratu sang 
siddha dewatā sang lumaḥ di air madatu di mpu daraṇa me prāsutagawan 

3. çiwasangkara, çiwaprasuti çimayangňa angga pangkung kangin, angga 
ruang kalod, angga pangkung karuh, dayadyan ujňa kadya di kitanmana 
thānin sātra di air mih sa

4. hasa yalapa sa(ng) ratu haji, tagaṇendra dhā(r)madewa sada ana sa(ng) 
ratu luhur çri çubradraka dha(r)madewa, tua thānin anak mab(w)atāji di 
buru, pingalapa 

5. da pikaluar ditu sātra di air miḥ, simayagňa tua thānin anak ma(b)watāji 
di buru pingabuhanangda di tua sātra di air miḥ angga ruang kalod, angga 
tukad air sa 

6. nti me thāni hyang karuḥ ang(g)a cāampaga, me pakit angga kayu harhar 
kadya me lasa kangin jnganangan hyang api yathana kadan ungsiryyan 
singgahyan těkenyan 
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Kelompok Kedua 
(b) 

1. anak-anak těka kkatar jalan katěba kadahulu abhyagata anada bhikṣu 
grama musirang ya marumah ditu lyunangňa kurṇ apuluh inganangňa tani 
luwihyanya 

2. ta turutin ya kahubhayan dharma pamasa(ma) hyan panghlaryan di sātra 
di tělahara, panti jining, kunang piranak tua sātra di dharmarupa, kunang 
pangatawanya minggan loka 

3. n pulu paryyuk 2 di abarňa 

Kelompok Ketiga 
(b) 

1. mwang purwwa dawan tajin cintamani kangin angga iding tarangga karuh, 
muwah miděr kělod kangin anggan titi 

2. marmar kadyā bantaṣňa, muwaḥ miděr karuh dang kělodňa anggan jěruk 
maniṣ kadyā, muwaḥ bantaṣňa di pulu 

3. du anggan pakit kadya, muwaḥ bantaṣna di kuňit anggan or supir kadya, 
muwaḥ bataṣňa balantian angga 

4. n burit jěnggul kadya, muwah kělod karuḥ di jungutňa bantaṣňa di bukir 
anggan parīgi ka 

5. ngin karuh kadya, muwah bantaṣňa dang karuḥňa sapin çri mukta anggan 
tukad yer baku kangin 

6. kadyā tingkadi kalkalān muwah bantaṣňa usikawana anggan batu malingkěr 
kalod ika dawaňa ra 
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Kelompok Keempat 
3a.

1. ntamani, apan tan wnang mulanya, yapwan hana sakweh wong ring wintang 
raṇu adagang mare lěs paminggir buhun dalěm julaḥ purwwa siddhi 
indrapura, bulihan, manasa yeka siddha tan pama 

2. singgiḥisarasaning raja prasaṣṭi anugrahanira paduka srī maharaja i 
karaman ing cintamani sapaňjing tani, wnang alapěn sawinawanya, denikang 
karaman ing cintamaṇi tan pangdadyakna do 

3. saning karaman, kuněng ikang wong adagang kapas tan wurung dhawuhana 
doṣa ma su 4 ma 2 atěhěr pantěněn, lawan wnang wwang ing cintamaṇi 
angrugakkna sakweḥ ning kayu larangan, wudi 

4. waringin skar kuning, jěruk, ano, wungkudu, angbi umaḥ, pahὂman, tan 
pangdadyaknadoṣa, mangkana karaman ing cintamaṇi, tankna pikulpikulan 
tuṇḍatuṇḍan, atagatagan, 

5. adoḥ aparěk, apan tan kna mulanya, tan kna makaruḥ, masuriḥ, mahulukayu, 
mangkana yan hana krangan pjaḥ ring taninya, patlun sakweḥ kḍik ni 
dŗěwyanya, yan lanang pjaḥ rwang baga munggahing

6. hyang mami ri taninya, sabaga maring walu, yan stri pjaḥ, sabaga munggaḥing 
hyang   mami ri taninya, rwang baga maring walu, yan krangan tumpur pjaḥ, 
sakweh ni dŗwyanya munggaḥing hyang mami ring ta- 

3b.
1.  ninya, manglwanga ika karaman akara mulya ma 3 byaya ning atiwatiwa, 

tan parabyaparan de sang admak akmitan apigajiḥ, atêhêr karaman ing 
cintamaṇi inênêb de paduka 

2.  çri maharaja tan wnang linarangan anak ning karaman, muwaḥ yan hana 
momahomaḥ tan kna ya ring pangapiḥ apan tan kna mulanya, muwaḥ 
paknakning desạ maring karaman i cintamaṇi pa- 

3.  nganugrahanira paduka çrī maharaja ikang walantihan, amawa bantên bras, 
guňja 32, angkên cetramaṣa, athêr amagêri pahoman, mwang ikang paluḍu 
atuwawa kabuyutanya 

4.  ring bhūmi nikang karaman ing cintamaṇi, pūrwwa-kanya agêṇḍing 
pinatyanya ring bhūmi nikang karaman ing cintamani, kaupadrawan pwa ya, 
anêmbah ta ya i ibu ni paduka çrī maharaja, apintab nugraha a- 

5.  ngarcakna ikang agêṇḍing pinatyanya, i reḥnya kaupadrawan, inanugrahanya 
de paduka çrī maharaja, matangnyan inarcakênya, ring bhūmi nikang 
karaman i cintamaṇi, athêr wini- 

6.  dyan antêrakna pamujanya mari karaman ing cintamaṇi, hêmping guňja, 30 
angkên maghamasa, athêr yan hana kawula tkeng ahutang mungsir ing tani 
karaman ing cintamaṇi, tan a- 

4a.
1. lapên tan rohên dening pahutanganya tkeng pahutangan wong ri cintamaṇi 

tan pantênên, tuhun amuhakna ma 4 ring utang satahil angkên tahun tan kna 
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kalantara mwang panu 
2.  sur tulis  kunêng yan sahasa ngalap angroḥ yeka prasida tan pamisinggiḥ 

rasaning raja prasasti anugrahanira paduka çri maharaja wnang dening 
karaman tan pangdadyakna do 

3.  sa kunêng ikang sahasa ngalap angroḥ tan wurung ḍawuhana doṣa ma sū 4 
ma 2 athêer tahilangana ri pihutangnya, kunêng watêsning taninya hinganya 
ring purwwa idhing karangga mwang watu makö

4.  dep, hinganya ring agneya, titi marmar, hinganya ring daksina, jruk manis, 
hinganya ring nêriti ḍaḍap mabaňjar her langgrung mwang pakit, padang 
muhun migud mangalor angulo 

5.  n tkeng kuňit, her supir hinganya ring pascima burit jêngul mwang baturaya, 
tkeng burit paṇḍan, hinganya ring bayabya, her bakung migut mangalor 
angetan tka ring kalkā- 

6.  lan, mwang parigi, hinganya ring utara, batu malingkêr tukad raya, 
samangkana lba ning parimaṇḍala cintamaṇi katmu tinmu ring talingaliman 
mangkana rasanya nugrahanirā

4b.
1. paduka çri maharajā, ḍumawuḥ, ing karaman ing cintamaṇi, tlas sinakṣyakên 

sanmuka taṇḍa rakryan ring pakirakiran i jro makabehan, makadi para 
senāpati

2.  karuhun mpungku sewasogata, sira hana kala samangkana rakryan 
kalubantên mapanggajiḥ balêm bhunut mapaňji kaddhutajaya, sang senapati 
sarwwa mpu pakṣambêk bênêr, sang 

3.  senāpati dêṇḍa mpu singhanukṣma, sang senāpati wŗêsantên mpu wirengsatru, 
sang senāpati kuturan mpu waning tngah, samgêt maňuratang ajňa i hulu 
ardakawaḥ samgêt maňura – 

4.  tang ajňa i tngaḥ tan putiḥ samgêt maňuratang ajňa i wuntat subang rajasa, 
samgêt maňumbul angumdahina, samgêt cakṣu karanakanakaranta pita 
wasana, samgêt pituha jaya, sireng 

5.  kasewan pungkwing darmmahaňar ḍang acaryya jiwajaya, mpungkwing 
lokeswara ḍang acaryyā dirasanaka sireng kasogatan mpungkwing kadikaran 
ḍang upadyaya sawkas, mpungkwing ku- 

6.  dihaňar dang upadyaya urṇna samgêt mangirengiren wandami siddhakaryya, 
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Kelompok Kelima 
1b. 

1. //0// ing çaka 1122 asuji māsa, tithī trayodaçi çuklapakṣa ma, wa, çu wara 
ning wariga ning wariga irika diwāçā karāman i cintamaṇi sapaňjing thā

2. ni tuhatuha bapa kabayan tuha nāma tānalah, mwang kabayan anwam nāma 
luṇḍing, bapa karulah, bapa sambêl, bapa lada, bapa sulaḥ, bapa liwan, 
bapa sarambê

3. k, bapa tirwa, pangajyan ikang karāman ḍang acaryya daleça samangkana 
kweḥnya papak prasama lelekapakṣā papulapulung rahi, manambaḥ i lbuni 
pāduka çrī 

4. mahārāja haji ekajaya laňcana kaliḥ ibunira lbu ni pāduka çrī mahārāja çrī 
arjayya deng jayaketana, makasopana sang senāpati sarwwa mpu paksā

5. mbêk bênêr, sambandha ni panambaḥ nikang karāman i lbu ni pāduka cçri 
mahārāja, majarakên pang (ra) kṣayanya nugraha nira sang atita prabhu 
rinipṭakên katunu, ya tika

6. tan hana pinakadipakanya tumahilakên sakweḥ ni pdŗwya hajyanya, ya ta 
dumadyakên balakṣayanya makanimitta deni tan lotnya pinurihpurihan
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2a.
1. deni cakṣu para cakṣu ya ta karananya manambah i lbu ni pāduka çrī 

mahārāja, anghyang amintā nugraha riknohanyan wehên tumambrakna 
pangrakṣayanya, mangka

2. na raṣa ni panambahnya i lbu ni pāduka çrī mahārāja, matangnyan dhumawuh 
anugrahanira ibu ni pāduka çrī mahārāja, i karāman i cintamani sapaňjing 
thani wineh nira tuma

3. mbrakên pangrakṣayanya, atêhêr winiçeṣanira tkapnya tahil sakweḥ 
padŗêwya hajyanya saknaknanya munggah ri pangrakṣanya tahilaknanya 
pisaningun tahilaknanya ikang tan kna mwang tan 

4. konggah ring parakṣayanya pisaningun tahilaknanya, ikā sakweḥ ni 
padŗêwya hajyanya, tahilaknanya ring pakirakirān, tan purihpurihana deni 
sang admakmitan api

5. gajiḥ tumarima ya ngkana lwirnya padŗêwya hajyanya nāyaka sakṣi 
manahura mā sū 1, ku 2, têmwan mā 2 kū 2 pamli ku 2 saputthayu tan 
panusuna, tahilaknanya ring paki

6. rakiran angkên cetra masa matlu, sang admakakmitan āpigajih tumarima ya 
ngkana, tan panglêyὂ, palaris pāleka patikêl tanah, tan kna pawὂt i jro iheng 
sdang 

2b. 
1. pawὂt i jro i heng tan kna sakwehni sajisaji saprakara, mangkana dŗêwya 

hajyanya pamanuk nanahura mā 10 ku 2 têmwan mā 2 ku 2 pamli ku 2 
saputthayu tan 

2. panusuna tahilaknanya ring pakirakirān aňgkên asuji masa matlu sang 
admakakmitan apigajih tumarima yang ngkana, tan kna panglêyö palaris, 
paleka patikêl tanaḥ

3. tan kna pawöt i jro i heng mwang sipat i jro i heng tan kna sakweḥ ni sajisaji 
saprakara, mangkana laganing pkên ri pasang gunung manahura ya mā 4 ku 
2 têmwan ku 2 pa

4. mli ku 2 saputthayu tan panusuna, tahilaknanya ring pakirakirān angkên 
maghamasa matlu, sang admakakmitan apigajih tumarima ya ngkana tan 
kna panglêyö pa 

5. laris paleka patikêl tanaḥ, tan kna pawöt i jro i heng mwang sipat i jro i heng, 
tan kna sakweḥ sajisaji saprakarā, mangkana dŗêwya hajinya kapamwatanan 
ma 

6. nahura mā 4 ku 2 têmwan mā 1 ku 1 pamli ku 2 saputthayu tan panusuna 
tahilaknanya ring pakirakirān angkên cetra masa matlu sang admakakmitan 
api 
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3a.
1. gajiḥ tumarima ya ngkana, tan kna panglêyὂ palaris, palekha patikêl tanaḥ 

tan kna pawot i jro i heng mwang sipāt i jro i heng tan kna sakweḥ ni sajisaji 
sa 

2. prakara, mangkana yan hana saluṇḍing wsi ri thaninya, manahura ya tikasan 
mā 4 têmwan mā 1 pamli ku 2 saputthayu tan panusuna tahilaknanya angkên 
maghamāsa, sang adma

3. kakmitan tikasan tumarima ya ngkana tan kna panglêyὂ palaris mwang 
pangiwὂ tan kna sakweḥ ni sajisaji saprakara atêhêr karāman i cintamani 
sapaňjing thāni tkeng ana 

4. kning karāman wnang adagang kapas mareng les, paminggir, hiliran, buhun 
dalêm julaḥ, purwwasiddhi, indrapura, bulihan, manasa tan sapan deni 
watêk nāyakan ka 

5. pas, apan wnang mūlanya, nguniweḥ songgwanya tanja kapas mwang 
kasumba, bawang bang, bawang putiḥ, jamuju (?) tan apakaranên, muwaḥ 
sakweḥ ikang wwang i wingkang raṇu tan wnang 
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6. adagang kapas mareng lês, paminggir, iliran, buhun dalêm, julah, 
purwwasidhi, indrapura, bulihan, manasa, apa tan wnang mulanya, yapwan 
hana sakwe

3b. 
1.  ḥ wwang i wingkang raṇu adagang mareng mare lês, paminggir, bulihan, julah, 

purwwasiddhi, iṇdrapura, bulihan, manasa yeka prasidha tan pamisinggih i 
sara 

2.  saning rāja prasaṣti anugraha nira pāduka çrī mahārāja, i karāman i 
cintamaṇi sapaňjing tāni, wnang alapên sawinawanya denikang karāman i 
cintamaṇi 

3.  tan pangdadyakna diṣaning karaman kunang ikang wwang ing adagang 
kapas tan wurung dawuhana doṣa mā sū 3 mā 2 atêhêr pantênên, lāwan 
wnanga wwang i karāman i cintaman 

4. ṇi angrugakna sakweḥ ning kayu larangan, boddhi, waringin skar kuning, 
mêndê, jerk, hano, wungkudu, angbi umaḥ pahman ri desa salen tan 
pangdadyakna doṣa, mwang ga 

5. ṇagaṇa nikang karāman, mangkana karāman i cintamaṇi tan kna sakweḥ 
ni buňcang haji agêngadmitkeng laku langkaḥ, pikul pikulan, tuṇḍatuṇḍa 
ngatagngatagan adohāpa 

6.  rêk apan tan kna mūlanya, nguniweḥ tan kna mataruḥ masuriḥ mahulu 
kayuňjalan, mangkana yan hana krangan pjaḥ ri taninya patlun sakweḥ kdik 
ning dŗêwyanya ya 

4a. 
1. n lanang pjaḥ rwang bhaga munggaha i hyang api ri thāninya sabhaga 

mareng walu, yan stri pjaḥ sabhaga munggaha i hyang api ri thaninya, 
sabhaga maring walu, yan krangan tum

2. pur pjaḥ sahanahanane padŗêwyananya kapwa munggaha i hyang api ri 
thāninya, tuhun manglwanga ikang karaman, akāra mūlya mā 4 biayaning 
atiwa atiwa tan parabyapa 

3. ran denira sang admak akmitan api gajih, ser krangan kunang ring parrgêpan 
manahura ku 1 babini mwang kamasan, saga 3 angkên maghāmahānawami, 
aspanaspan ku 2 

4.  tan kna parêmrêm wintang marêňit mwang pakupat tan kna caru mwang 
pasanga pasangu, papatih, atêhêr karaman i cintamani inênêb de paduka 
mahārāja, tan 

5. wnang linarangan anakning karāman mwang amjêr anakning karāman 
sakalwiranya, lawan yan hana lare kawula tke ngāhutang pradhānāngungsi 
ri thāni karāman i cintamani, tan a- 

6. lapên tan rohên deni pahutanganya tkeng pahutangan wwang i cintamani, tan 
pantênên tan tawan walatungên tan iwakyangên tan kolatanyan tan papatiha
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4b. 
1. kna tuhun amuhakana mā 4 ri hutang satahil kara karāmani i hutangnya 

angkên tahun juga ya, tan lpihakna tan kna kalantara mwang panusur tulis, 
yapwan hana pa 

2. hutangan wwang i cintamani mwang pahutangan wwang angungsi ri thāni 
cintamani, pratidwandwa ya sahasāngalap angroḥ yeka prasiddha tan 
pamisinggiḥ i sarasanirā prasaṣṭi a 

3. nugraha nira pāduka çrī mahārāja, wnang rêbutana tkapning karāman, 
kunang ikang sahasa angalap angroḥ tan wurung dawuhana do 

4. sa mā sū 3 mā 2 atêhêr ta hilangana ri pihutangnya, kunang watês ni thāninya, 
hinganya wetan tukad raya, hinganya kidul ligaliga angulwan tke ring air 
bakung, i 

5. nganya kulwan baringin mwang dapdap sajahit lāwan thāni balatihan, 
hinganya lor baturapuhan sajahit lāwan thāni sikawana, samangkana ḷbani 
parimaṇḍala ni 

6. kang thāni cintamani katmu tinmu ri talingaliman, mangkana rasanyānugraha 
nira pāduka çrī mahārāja dumawuḥ i karaman i cintamani sapaňjing thāni, 
tlas sinakṣyakên i (sa) 
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5a. 
1. nmukha taṇḍa rakryan ring pakirakirān i jro makabehan, makādi para 

senāpati karuhun mpungku sewasogata, sira hana kala samangkana rakryan 
salumba

2. ntên sapanggajih balêm mapaňji katbutajaya, sang senāpati sarwwa mpu 
paksāmbêk bênêr, sang senāpati dêṇḍa mpu singhanukṣma, sang senāpati 
wrêsantên mpu wireng 

3. satru, sang senāpati kuturan, mpu waning tngaḥ, samgat maňuratang ajňa 
i hulu arddhakawaḥ, samgat maňuratang ajňa i tngaḥ, tan putiḥ samgat 
maňuratang ajňa i wuntat su 

4. bang rājasa, samgat maňumbul, angubdahina, samgat cakṣu karaṇakranta 
hitawasana, samgat pituha, daya sireng kasewan mpungkwing dharmahaňar, 
dang acarya jiwajaya, mpu 

5. ngkwing lokeçwara, dang acarya dhirasanaka, mpungkwing kunjarasana 
dang acarya amarasara, mpungkwing makarun dang acarya, pangguna, 
samgat juru wadwa dang acaryya utarendra sire 

6. kasogatan mpungkwing kadhikaran dang upadhyaya sawlas, mpungkwing 
kutihanār dang upadhyaya ūrṇna, samgat mangiren ngiren wandami siddha 
karyya //0// 

Kelompok Keenam 
1b. 

1. //0// i çaka 1122, masa asuji tithi trayodasi ṣuklāpakṣa, ma, wa, çu, waraning 
wariga ning wariga, irika diwasa karama 

2. ning cintamani, sapaňjing tani, tuhatuha bapa kabayan tuha makanama 
tanalaḥ mwang kabayan anwan nama luṇḍing bapa karulah 

3. bapa sambêl, bapa lada, bapa sulah, bapa liwan, bapa sarambêk, bapa tirwa, 
mangajya nikang karaman dang acaryya dalesa, samangka- 

4. na kweḥnya papak prasama lepakapakṣā papulapulung rahi, manambaḥ i 
lbu ni paduka çri maharaja haji ekajaya laňcana, kalih 

5. hibunira lbu ni paduka çri maharaja çri arjayya deng jayakethana, 
makasopana sang senapati sarwwa mpu pakṣāmbêk bênêr, samba 

2a. 
1. ndha ni panambaḥ nikang karaman i lbu ni paduka çri maharaja, majarakên 

pangrakṣayanya nugrahanira sang atita prabhu riniptakên katunu yatika 
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2. tan hana panakanipakanya tumahilakên sakweḥ ni padŗwya hajyanya ya ta 
dumadyakên balakṣayanya makanimitta deni tan lod 

3. nya pinuriḥpurihan, atêhêr karaman ing cintamani yanya hana manarak 
dhara tan kna lyarangin yan hana wong alaki arabi, tan paçrāwana 

4. knā mareng nagara kna pakapir, ta pangdadayakna dosa tan pantênên, apan 
tan kamulanya nguni, lawan wnanga yānamprasara gawaya kali 

5. hanuhana lmaḥ ning ngalamah salwirani maka lmaḥ ya, nguniweḥ angŗpak 
kayu ni kayu, ika tan kabeḥ, kapwa tan pangdadyaknā dosa, a 

2b. 
1. têhêr ya wnang alurugakna sakweḥ ning kayu larangan, bodi, waringin, skar 

kuning, anö, kameri baling dadyakna dosa, apan tan kna 
2. mulanya nguni, lawan tan ka sakweḥ ning buňcangaji agêng admit tkeng laku 

langkaḥ, pikulpikulan, tunḍa tunḍan, abagabagan, adoḥ 
3. aparêk, tan pamilangira ŗbahan wangunan salwiranya saprakara, lawan tan 

alapên atyigyatigya saparananya, an kwala 
4. tunggwatunggwa i swadesanya juga ya, mangkāna yan hana wwong ring 

cintamani niracara drowaka kadyangganing maling numpwang abet, ana 
5. yab amuk amungpang, amŗgêla angadang anibo anêmaḥ angracun, adung 

giwita, atatayi , duhilatên, wakcapala, astacapala
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4a. 
1. wan tan knā pinta pamlī salwiraning aminta pāmlī tan kna pabaru salwiraning 

aminta pabaru ring dangu, kapwatan knā pisaningu, lawa 
2. n wnānga ya wwong ring cintamani, anawung atgagan sakencaknyā, wnanga 

tan panalika, tan parabyaparan dene caksu salwir 
3. ranya, ri ṣdêngaganya patahila dŗwya hajinya, kasaksyan manawura ya mā 

su 1, ku 2, saputayu tan panusuna, tahilaknanya ha 
4. ngkên besakamasa, sukla ring dwitiya, tan kneng pawwat, pacakṣū, pangiwê 

tan kna palêyê, palaris, tanggapana ring pirak lumā- 
5. ku walanda tan sipatên, tan kna sakweḥ ning sajisaji saprakara, mwang 

dŗêwya hajinya para wuluwulu manahura ya 

4b. 
1. mā, 4 ku 3, saputthayu tan panusuna, tahilaknanya angkên dwitiya sukla ning 

weçakamasa, tan knā pawwat, pacakṣū pangiwê 
2. tan kna panglêyê palaris, tanggapana ring pirak lumaku walanḍa, tan pipitên, 

tan sipatên, tan kna sakweḥ ning saji 
3. saji saprakara, mwang lawangnya manawura ya, mā, 10 pakalikip ku 2, 

saputthayu tan panusuna, tahilaknanya angkê
4. n baddhrawada, tan pipitên, tan sipatên, tanggapan ri pirak lumaku walanḍa 

wilang tani manawura ya mā, 1 pirak saputayu 
5. tan panusuna, tahilaknanya, angkên cetra mareng tumpuḥ hyang mwang 

dŗwya hajinya lagan pêkên, mareng tapaḥ haji manawur ya 

5a. 
1. mā, 4, ku 2, saputthayu, tan panusuna, tahilaknanya angkên weçakamasa 

tithi dwitiya suklapakṣā tan knā pawat pacakṣu
2. pangiwê tan kna panglêyê, palaris, tanggapana ring pirak lumaku walanda 

tan pipitên tan sipatên tan kna sakweḥning sa 
3. jisaji saprakara, lawan dŗêwya hajinya patimur manawura ya, mā 10, 

saputthayu tahilaknanya angkên magha purwwanya tithī
4. saṣṭi suklāpaksa, tan pipitên, tan sipatên, tanggapana ring pirak lumaku 

wlandu, balantiyan haywaywanya kapwa munggah 
5. ha mareng cintamani, bras, 33, pabŗ pahoman angkên cetramasa, atêhêr 

karaman ing cintamani dadyangingwasu tugê

5b. 
1. l mwang pirung tan ālapên dening nayakan buru atêhêr karamaning cintamani 

tan parakḍêngên sêmbahakna wadwa haji mareng nagara yapwanyā
2. na malangkā ya nambaḥakna wadwa haji, yan tan āharêp wnanga ya pupul 

sêmutên ŗbutên dening karaman baling dadyakna dosa kunang 
3. yan aharêp ya lumaku wadwa haji, tan parabyapara dening karaman, tan 

alapên sapadŗwyanya kabeḥ mangkana yan hana krangan 
4. pjaḥ ri taninya yan lanang pjaḥ tan parabyaparan sapadŗwyanya kabeḥ yan 
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wadon pjaḥ tan alapên sapadŗwyanya kabeḥ
5. deni karaman, yan krangan tumpur kapwa munggaha mareng karaman ring 

cintamani sapadŗwyanya kabeḥ, apan mangkana tingkah 

Kelompok Ketujuh 
2a. 

1. mahayu karaman i cintāmani sapaňji tani, sambhanda ni panambaḥ nikang 
karaman, sira raja patiḥ makkakasir kbo parud 

2. samangkana ta karaman ni cintāmani, winehan tanin katênḍan bilinya, ma, 
su, 12, umajarakên ri para senapati, 

3. umisor ri para juru surat, tanda rakryan ri pakirakiran, i jro makabehan, 
karuhun mpungku sewasogata, 

4. ŗsi mahabrahmāna, nipisornya ajňā sira raja patiḥ ajaŗên sira kabeḥ 
dumawuḥnya nugraha raja patiḥ, i kara 

5. man i cintāmani winehan darmma nugraha tanin katenḍan bilinya, ma, su, 
12, ya nimitanya pinarimandālakên wara nu 
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2b. 
1. graha sira raja patiḥ makkakasir kbo parud, kunêng pwa ya tani sang hyang 

manḍala, tan kelahulaha, mangke hlêm dlahaning dlaha 
2. yata karananya piñata weyakên sang hyang raja prsaṣṭi agêmmagêm, apan 

putiḥ ning kadi sira prabu dura darsanā, sakṣa 
3. t wiṣṇu, muktimaha pranawa, nityasa umiwêr i sakahay waknaning jagatḍita, 

rinakṣā nira, karuhun sira kahajêngakna, sang 
4. hyang sarwwa dharma, tan hana pwa waneh sanommanā, sira raja patiḥ 

iriya, samargganya jnêk ri swadesanya, alit pwa taṇi 
5. nya, matangnyan dumawuḥnya nugraha sira raja patiḥ, tanin katênḍan, i 

karamaning cintāmaṇi sapaňjing tani, kunang hinanya 

8a. 
1. içwāra aiçanya ring maddhya urdwamadaḥ rawi çaçi, kṣiti jala pawana, 

utasana çāçā, dharma ahoratri, sadyayaksa, ra 
2. kṣasi pisaca, pretāsura, garuda, gandhārwwa, graha kināra maharoga, 

catwari lokāpala, yama, baruna, kuwera, wangkawa mwang putra de 
3. wata paňcakusika nandiçwara mahakala sadwinayaka nagarajā durggādewi 

caturaçra, anakta surendra, hyang kala mŗtyu ganā, bhutā, raja bhutā, kita 
mi 

4. lu maçarira masuki sarwa masçārirā, kita sakala sakṣi, tumon adoḥ lawana 
pārêk, rahine wêngi 

5. at rêngyenikang samāyā sapātā sumpaḥ pamangmang mami ri kita hyang 
kabeḥ, asamuhan ta pawa 
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8b. 
1. t tikanang wwang duracara, tan yatna ri raṣa ning praṣaṣṭi nira twan 

rājapatiḥ, brahmāna, wesia, suḍra, hadyan hulun, matuwa 
2. rare lakilaki wadwan gŗhasta nayaka cakṣu, paracakṣu, parasandiwisa, asing 

amunarukta mungkilungkil rajapra
3. saṣṭi, tka ri hlêm dlahā ning dlahā tasmat pabyanteya kamung hyang deyan 

tat patiya, taru (ng) ring adêgan bwakmukanya prang gu- 
4. lunya blaḥ kapalanya pangan utêknya ḍuḍut wêtêngnya, rantan wus (us)nya 

wtwakên dalêmnya ḍuḍut atinya, pangan dagingnya, i 
5. num raḥnya sawut iganya tiklakên tawulanya wuyup sumsumnya pakasawit 

wususnya camokakên rudi. 

Alih Bahasa Prasasti Kintamani
Alih bahasa terhadap Prasasti Kintamani dilakukan dengan menggunakan rujukan 

dari Old Javanese-English Dictionary (Zoetmulder 1982) dan Kamus Bali Kuno-Indonesia 
(Granoka 1985). Penggunaan kedua jenis kamus tersebut dilakukan karena rentang 
periode Prasasti Kintamani berasal dari abad ke-10 Masehi sampai abad ke-13 Masehi. 
Berdasarkan penggunaan bahasanya, bahasa Bali Kuno digunakan pada prasasti-prasasti 
yang dikeluarkan oleh pemerintahan sebelum pemerintahan Raja Udayana (sebelum abad 
ke-10 Masehi). Pada periode selanjutnya, bahasa yang digunakan pada prasasti adalah 
bahasa Jawa Kuno. 

Kelompok Pertama
1a.

1. //0// Pada tahun ṡaka 889 bulan bhadrawada, tanggal enam paro terang, pada 
saat hari pasaran di Wijaya Manggala, itulah saatnya Paduka Sri Maharaja 
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Taganendra Dharmadewa beserta permaisurinya Sri Ṡubhadrika
2. Dharmadewi, memanggil dan mengumpulkan para sesepuh di pesanggrahan 

yang berada di Air Mih yang dahulu dihadiahkan oleh paduka raja yang telah 
wafat dan telah didharmakan di Air Madatu, mereka itu adalah Mpu Darana 
dan Prasutagawan

3. Ṡiwasangkara, Ṡiwaprasuti, adapun batas-batasnya sampai di Pangkung 
bagian timur, sampai di Ruang bagian  Selatan, sampai di Pangkung bagian 
barat dan batas utaranya sampai di Ujña bagian Utara di Kitanmana wilayahnya 
pesanggrahan di Air Mih

4. yang akan diambil oleh Paduka Maharaja Taganendra Dharmadewa beserta 
permaisurinya Sri Subhadrika Dharmadewi, itulah wilayah orang-orang di 
wilayah perburuan raja pekerjaan untuk raja yang  ada di daerah perburuan 
raja yang diambil

5. untuk memperluas pesanggrahan itu di Air Mih, adapun batas-batasnya 
orang–orang di daerah perburuan raja tersebut  raja digabungkan dengan 
pesanggrahan di Air Mih sampai di ruang bagian selatan, sampai di Tukad 
air Sa

6. nti dan Thani Hyang bagian barat sampai di Cempaga, dan Pakit sampai di 
Kayu Harhar bagian utara, dan Lasa bagian timur sampai komplek Hyang 
Api, kadang kadang mereka hilir mudik dan mampir di sana

Kelompok Kedua
(b) 

1. Orang-orang peziarah yang datang lalu lalang, jika mereka seorang bhiksu 
yang telah berkeluarga yang datang di sana jumlahnya 10 keluarga batasnya 
tidak boleh lebih …

2. yang hendaknya tidak  mentaati kesepakatan yang disepakati bersama di 
Telahara, panti jining tetapi cabang pesanggrahan di Dharmarupa itu harus 
mengetahui untuk membawa pingganloka (piring ?) 

3. pulu, dua periuk …

Kelompok Ketiga 
(b)

1. dan sebelah timur Dawan Tajin Cintamani bagian timur sampai Iding 
Karangga bagian barat, selanjutnya memutar ke tenggara sampai

2. Titi mahmah bagian utara batasnya, kemudian memutar ke arah barat, dan 
batas selatannya sampai di Jeruk Manis bagian utara, dan batasnya sampai di 
Pulu

3. du sampai Pakit bagian utara, sampai di Kunyit dan Er supir  bagian utara dan 
Belantian sampai

4. di Bukit Jenggul bagian utara, dan batas baratdayanya sampai di Jungutnya, 
kemudian di Bukir sampai di parigi

5. timur, baratlaut, batas baratnya sampai Sri Mukta  hingga Sungai Yeh Bakung 
bagian timur
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6. laut, menanjak sampai di Kalkalan, dan batasnya di Usikawana hingga Batu 
Malingker bagian selatan begitulah panjangnya atau luasnya ra 

Kelompok keempat.
(a).

1. ntamani, oleh karena tidak dibolehkan sejak dahulu, adapun keberadaan orang-
orang di wintang ranu(orang pinggir danau) melakukan aktivitas perdagangan 
kapas  sampai di Les, Paminggir, Buhundalem, Julah, Purwwasiddhi, 
Indrapura, Bulihan, Manasa hal itu tidak dibenarkan

2. ketentuan raja prasasti yang dianugerahkan oleh Paduka Raja  kepada Desa 
Cintamani sewilayah desanya kepada orang-orang Cintamani, dan mereka 
berhak merampas semua jenis barang yang dibawanya, dan hal itu tidak 
disalahkan

3. adapun orang-orang yang melakukan perdagangan kapas selanjutnya 
dikenakan denda sebesar ma su 4 ma 2 atau dibunuh, dan orang-orang 
Cintamani diijinkan menebang segala jenis kayu larangan, seperti wudi,

4. waringin, sekar kuning, jeruk, ano, wungkudu, jika menaungi rumah, tempat 
pemujaan, tidak disalahkan, demikian pula masyarakat Cintamani tidak 
dikenakan iuran pikul-pikulan, tundatundan, atagatagan

5. jauh dekat, oleh karena tidak kena awalnya, tidak dikenakan iuran makaruh, 
masurih, mahulukayu, demikian pula jika ada pasangan suami istri meninggal 
di desanya, dibagi tiga semua miliknya, jika yang meninggal laki-laki 
meninggal maka dua bagian diserahkan kepada

6. Hyang Mami di desanya, satu bagian diserahkan kepada jandanya, jika 
yang perempuan meninggal satu bagian diserahkan kepada Hyang Mami di 
desanya, dua bagian diserahkan kepada dudanya, jika yang meninggal adalah 
orang yang putus keturunan, maka semua harta miliknya diserahkan kepada 
Hyang Mami di desanya.

(b)
1. masyarakat itu  menguranginya untuk penguburannya setinggi-tingginya 

3 masaka, tidak disalahkan oleh para pejabat pemungut pajak, adapun 
masyarakat Cintamani dilindungi oleh Paduka 

2. Sri Maharaja orang-orang Desa Cintamani tidak boleh dilarang, dan jika ada 
yang bertempat tinggal tidak dikenakan iuran pengapih oleh karena tidak 
kena sebelumnya, adapun kewajiban masyarakat Cintamani 

3. sesuai dengan piagam raja walantihan itu, membawa banten beras, 32 gunja 
setiap bulan Cetra (sasih kesanga), juga memagari bangunan suci dan Desa 
Peludu agar tetap memperhatikan amanat leluhurnya yang berasal dari 

4. wilayah Cintamani, yang sejak dulu mempersembahkan nyanyian pinatyan di 
wilayah Desa Cintamani. Mereka mengalami musibah lalu mereka menghadap 
kepada Sri Maharaja untuk memohon

5. anugerah agar diijinkan untuk mempersembahkan kembali Agending yang 
dimusnahkan sebelumnya, oleh karena mereka merasa kena mala petaka 
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maka dikabulkanlah permohonan mereka. Kemudian dipersembahkan di 
seluruh wilayah Desa Cintamani.

6. Selanjutnya agar pengelolaan terhadapnya dilakukan oleh masyarakat 
Cintamani berupa hemping 30 gunja, setiap bulan Magha, demikian juga jika 
ada masyarakat yang berhutang yang bertempat tinggal di wilayah Cintamani, 
tidak boleh

4a.
1. dipungut, tidak boleh dibinasakan oleh karena hutangnya serta barang-barang 

kepada orang di Cintamani agar mereka tidak dibunuh, semestinya membayar 
4 masaka dari hutangnya satu tahil setiap tahun, tidak kena iuran kalantara 
dan

2. iuran panusur tulis adapun jika dipungut secara paksa oleh masyarakat Desa 
Cintamani dengan mempertimbangkan isi prasasti pemberian raja dibolehkan 
dan hal itu tidak disalahkan.

3. Adapun jika menagihnya dengan cara paksa dipastikan akan dikenakan denda 
4 mas suwarna 2 masaka dan secepatnya harus dibayar hutangnya. Adapun 
batas desanya sebelah timur Tdhing Karangga dan Watu Mako

4. dep, tenggara Titi Marmar, batas selatannya Jeruk Manis, barat laut Dadap 
Mebanjar Her Langrung dan Pakit, Padang Muhun berbelok ke utara dan barat 

5. sampai di Kunyit Her Supir, batas baratnya Burit Jenggul dan Baturaya 
sampai di Burit Pandan, batas baratlaut Her Bakung berbelok ke baratdaya 
sampai ke Kelke

6. lan dan Parigi, batas utaranya Batu Malingker Tukad Raya, demikianlah batas 
wilayah Desa Cintamani yang telah ada dari dulu ring talingaliman, demikian 
isi anugerah  Paduka

4b.
1. Sri Maharaja dititahkan kepada masyarakat Cintamani, telah disaksikan 

dalam persidangan paripurna kerajaan, seperti para senapati
2. yang terhormat para pendeta dari aliran Siwa maupun Budha, beliau yang 

hadir pada saat itu Rakryan Kalubanten Mapanggajih, Balem Bunut Mapanji 
Kadhutajaya, Sang Senapati Sarwwa Pu Paksambêk Bênêr, Sang

3. Senapati Deṇda Mpu Singhaṇuksma, Sang Senapti Wresantên Mpu Wireng 
Satru, Sang Senapati Kuturan Mpu Waning Tengah,Samgat Manuratang ajña 
i hulu Ardakawah, Samgat manuratang

4. Ajña i Tngah tan Putih, Samgat Manyuratang Ajña i wuntat Subang Rajasa, 
Samgat Mañumbul Angumdahina, Samgat Cakṣu karanakranta Pita Wasana, 
Samgat Pituha Jaya, Beliau

5. dari aliran Siwa di Dharmmahañar Dang Acaryya Jiwajaya, yang berasal dari 
Lokeswara Dang Acaryya Dirasanaka, beliau dari aliran Budha di Kadikaran 
Dang Upadhyaya Sawkas, dari Ku

6. tihañar Dang Upadhyaya Urṇna Samgat Mangiren-ngiren Wandami  
Siddhakaryya, 
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Kelompok Kelima
1b.

1. //…//  Pada tahun saka 1122 bulan asuji, tanggal 13 paro terang, maulu, wage, 
sukra, wuku wariga, itulah saatnya masyarakat Cintamani sewilayah desanya

2. dengan perantara para tetua desa seperti Bapa Kabayan Tuha bernama tanalah, 
kebayan anwam bernama lunding, bapa Karulah, Bapa Sambel, Bapa Lada, 
Bapa Sulah, Bapa Liwan, Bapa Sarambe

3. k, bapa Tirwa, sebagai perwakilan dari raja Dang Acaryya Daleca, demikianlah 
jumlahnya yang bersatu berkumpul bertatap muka menyatukan pendapat, 
menghadap kehadapan Paduka Sri 

4. Maharaja Haji Ekajaya Lancana beserta ibunya Paduka Sri Maharaja 
SriArjjaya Dengjaya Ketana, sebagai perantara Sang Senapati Sarwwa Mpu 
Paksa

5. mbêk bênêr, adapun sebab-sebab masyarakat menghadap kapada paduka Sri 
Maharaja, hendak menyampaikan tentang pegangannya yang diberikan oleh 
raja terdahulu dalam bentuk tulisan lontar terbakar, itulah

6. sebabnya tidak ada yang dipakai sebagai pegangan untuk membayar segala 
jenis pajaknya, itulah yang menyebabkan mereka resah, oleh karena tidak 
pasti dan dilebih-lebihkan

2a.
1. oleh para pemungut pajak, itulah sebabnya mereka menghadap paduka 

raja, berkeinginan untuk memohon perkenan beliau untuk menuliskan yang 
menjadi pegangannya  berupa prasasti ditulis dalam tembaga, itulah

2. maksud dari mereka menghadap Paduka Sri Maharaja, maka dari itu turunlah 
anugerah dari ibu Paduka Sri Maharaja kepada masyarakat Cintamani 
sewilayahnya diijinkan

3. menuliskan prasastinya pada lempengan tembaga, oleh karena kekuasaan 
beliau termasuk segala macam pajak untuk raja dan segala yang menjadi 
kewajibannya tercantum dalam prasastinya, pembayarannya itu memang 
dibebaskan  dan tidak tercatat

4. di dalam prasastinya, segala pajak-pajak untuk raja itu pelunasannya pada 
persidangan istana, tidak dilebih-lebihkan, pejabat pemungut pajak

5. menerimanya di sana, adapun yang menjadi kewajiban mereka yaitu iuran 
berkenaan dengan nayaka saksi 1 ma su 2 kupang, iuran berkenaan dengan 
têmwan 2 ma 2 kupang, iuran pamli 2 kupang setiap orangnya, tidak dilebih-
lebihkan, pembayarannya pada

6. persidangan istana pada hari ketiga bulan cêtra, para petugas pemungut pajak 
menerimanya di sana, tidak kena iuran panglêyő, palaris,paleka, patikel 
tanah, segala macam iuran pawőt

2b.
1. tidak dikenakan segala jenis saji-sajian, demikian juga pajak berkenaan dengan 

iuran pamanuk 10 masaka 2 kupang, iuran temwan 2 masaka 2 kupang, iuran 
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pamli 2 kupang setiap orangnya, tidak
2. digandakan pajaknya pada saat pembayaran di sidang istana, yang dilaksanakan 

hari ketiga bulan asuji, petugas pemungut pajak menerima di sana, tidak kena 
iuran panglêyő,  palaris, palêka, patikêl tanah 

3. tidak kena pajak pawot dan sifat (kesalahan) di dalam maupun di luar dan 
segala jenis saji-sajian, demikian pula pajak berkenaan dengan pasar setinggi-
tingginya mereka membayar 4 masaka 2 kupang, iuran temwan 2 kupang, 
pajak

4. pembelian masing-masing 2 kupang tidak dilebihkan, pembayarannya pada 
persidangan setiap bulan magha hari ketiga, para petugas pemungut pajak 
menerima di sana, tidak dikenakan pajak pangleyo 

5. palaris palekha patikel tanah, tidak kena iuran pawot dan sipat di dalam 
maupun di luar tidak kena segala jenis saji-sajian, demikian juga pajak 
kapamwatan mereka

6. membayar 4 masaka 2 kupang temwan 1 masaka 1 kupang setiap orangnya 
tidak dilebihkan, pembayarannya pada saat persidangan hari ketiga setiap 
bulan cetra petugas pemungut pajak 

3a.
1. menerimanya di sana, tidak kena iuran pangleyo, palaris, palekha, patikel 

tanah, pawot i jro i heng, tidak kena segala jenis saji-sajian
2. Demikian juga jika ada salunding wsi di desanya, membayar pajak sebesar 4 

masaka, pajak temwan 1 masaka, pajak pembelian 2 kupang setiap orangnya, 
tidak dilebihkan dan pembayarannya setiap bulan Magha, pejabat

3. pemungut pajak menerima di sana, tidak dikenakan iuran pangleyo, palaris 
dan pangiwo dan segala jenis saji-sajian, adapun masyarakat Desa Cintamani 
sewilayah desanya

4. diperbolehkan melakukan perdagangan kapas sampai di Desa Les, Paminggir, 
Hiliran, Buhun Dalem, Julah, Purwwasiddhi, Indrapura, Bulihan, Manasa, 
mereka tidak ditegur oleh para pengawas kapas 

5. oleh karena sejak dulu mereka telah dibolehkan, lebih-lebih di wilayahnya 
mereka berladang kapas, kasumba, bawang merah, bawang putih, jamuju, 
tidak menyebabkan masalah dan  masyarakat di pinggir danau dilarang 

6. melakukan perdagangan kapas ke desa Les, Paminggir Hiliran, Buhun Dalem, 
Julah, Purwwasiddhi, Indrapura, Bulihan, Manasa, oleh karena dilarang sejak 
dulu, oleh karena ada beberapa orang

3b.
1. di pinggir Danau (Batur) berjualan kapas ke Desa Les, Paminggir, Bulihan, 

Julah, Purwwasiddhi, Indrapura, Bulihan, Manasa, hal itu  tidak mentaati 
2. ketentuan yang ditetapkan dalam prasasti yang dikeluarkan oleh raja kepada 

masyarakat Desa Cintamani sewilayahnya, apapun yang dibawanya boleh 
dirampas oleh orang-orang Cintamani,

3. hal itu tidak disalahkan oleh masyarakat, adapun mereka yang berdagang 
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kapas akan dikenakan denda sebesar 3 mas suwarna atau diberantas, dan 
masyarakat Cintamani boleh

4. menebang segala jenis kayu larangan, seperti boddhi, waringin, skar kuning, 
mende, jerk, hano, wungkudu, yang menaungi  rumah, tempat persidangan di 
desa lain, dan hal itu tidak disalahkan dan 

5. gana gana dari masyarakat, demikian juga masyarakat Cintamani tidak 
dikenakan kewajiban segala jenis pekerjaan untuk raja baik yang besar 
maupun kecil, pikul-pikulan, tunda-tunda, atagatagan baik yang jauh maupun 
dekat,

6. oleh karena sejak dulu memang tidak dikenakan, terlebih-lebih tidak 
dikenakan kegiatan mataruh, masurih, mahulukayu jalan, demikian juga jika 
ada pasangan suami-istri yang meninggal di desanya, segala miliknya dibagi 
tiga

4a.
1. jika yang meninggal adalah laki-laki dua bagian miliknya diserahkan ke 

Hyang Api di desanya, satu bagian diserahkan kepada jandanya, jika yang 
perempuan meninggal maka satu bagian miliknya diserahkan kepada Hyang 
Api di desanya, dua bagian kepada dudanya, jika pasangan

2. putus keturunan meninggal dunia maka semua harta miliknya diserahkan 
kepada Hyang Api di desanya, dikurangi pembiayaan untuk atiwa-tiwa paling 
besar 4 masaka tidak dipersoalkan 

3. oleh para pemungut pajak, ser krangan, adapun kepada pargapan membayar 1 
kupang, babini dan kamasan 3 saga setiap tanggal 9 bulan Magha, aspanaspan 
2 kupang

4. tidak dikenakan iuran paremrem wintang marenyit dan pakupat tidak 
dikenakan beaya pacaru, dan pasanga pasangu, papatih, adapun masyarakat 
Cintamani dilindungi oleh Paduka Sri Maharaja, 

5. mereka tidak dilarang oleh masyarakat dan amjer oleh masyarakat, diantaranya 
jika ada anak hamba sahaya yang berhutang mengungsi ke Desa Cintamani, 
tidak

6. diambil dan tidak rohen hutang-hutangnya oleh masyarakat Cintamani 
yang memberikan piutang, tidak dibunuh, ditawan, disiksa dengan blatung 
(kaktus), tidak digunjingkan perbuatannya.

 
4b.

1. Adapun mereka hendaknya membagi 4 masaka dari hutangnya satahil kepada 
masyarakat Cintamani  setiap tahunnya, hendaknya tidak dilebihkannya, tidak 
kena kalantara dan panusur tulis, kendatipun ada

2. piutang orang Cintamani dan hutang orang yang mengungsi di Desa 
Cintamani, mereka melakukan pemaksaan untuk menagihnya, hal itu tidak 
mentaati isi prasasti

3. anugerah Paduka Sri Maharaja, dan orang itu boleh dikeroyok oleh masyarakat 
dan mereka yang melakukan pemaksaan akan dijatuhi hukuman
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4. sebesar 3 mas suwarna 2 masaka dan piutangnya dianggap telah lunas, 
adapun batas-batas desanya sebelah timur Tukad Raya, batas selatan Ligaliga 
ke arah barat sampai di Air Bakung,

5. batas baratnya Baringin dan Dapdap yang berbatasan dengan Balantihan, 
batas utaranya Batur apuhan berbatasan Desa Sikawana, demikian batas-batas 

6. Desa Cintamani dari sejak dulu yang diketahui, demikian isi anugerah 
paduka Sri Maharaja yang diberikan kepada masyarakat Cintamani sewilayah 
desanya, yang disaksikan

5b.
1. telah  disaksikan dalam persidangan paripurna istana, seperti para senapati, 

yang terhormat para pendeta Siwa dan Buddha, beliau yang hadir pada saat 
itu Rakryan Saluban

2. ten Sapanggajih Balem yang dijabat oleh Mapanji Katbutajaya, Sang Senapati 
Sarwwa Pu Paksambek Bener, Sang Senapati Denda Pu Singhanuksma, Sang 
Senapati Wresanten Pu Wireng

3. Satru, Sang Senapati Kuturan Mpu Waning Tngah, Samgat Manyuratang 
ajnya i hulu Arddhakawah, Samgat Manyuratang ajnya i Tngah Tan Putih, 
Samgat Manyuratang ajnya i Wuntat Su

4. bang Rajasa, Samgat Manyumbul Angubdahina, Samgat Caksu Karana Kranta 
Hitawasana, Samgat Pituha Daya, dari kelompok Siwa yang memimpin di 
Dharmahanyar Dang Acaryya Jiwajaya, 

5. yang memimpin di Lokeswara Dang Acaryya Dhirasanaka, yang memimpin 
di Kunjarasana Dang Acaryya Amarasa, yang menjabat sebagai Makarun 
Dang Acaryya Pangguna, Samgat Juru Wadwa Dang Acaryya Utarendra,

6. dari kelompok Kasogatan yang berkuasa di Kadhikaran Dang Upadhyaya 
Sawlas, yang berkuasa di Kutihanyar Dang Upadhyaya Urnna, samgat 
mangiren-ngiren wandami Siddha Karyya  //o//

Kelompok Keenam
1b.

1. //o// Pada tahun 1122 Çaka, tanggal 13 paro terang bulan Asuji maulu, wage, 
çaniscara, wuku wariga, itulah saatnya masyarakat

2. Cintamani sewilayah desanya, melalui para tokohnya seperti Bapa Kabayan 
Tuhatanalah dan Kabayan Anwan yang bernama Lunding, Bapa Karulah,

3. Bapa Sambel, Bapa Lada, Bapa Sulah, Bapa Liwan, Bapa Sarambek, Bapa 
Tirwa, yang memimpin masyarakat Dang Acaryya Dalesa, demikian

4. jumlahnya yang datang menghadap diharapkan berkumpul bertatap muka, 
hendak menghadap paduka Sri Maharaja Haji Ekajaya Lancana, beserta

5. ibunya Paduka Sri Maharaja yang bernama Sri Arjayya Deng Jaya Ketana, 
sebagai perantara Sang Senapati Sarbwwa Pu Paksambek Bener, adapun
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2a.
1. sebab-sebabnya untuk menghadap raja oleh masyarakat Cintamani, 

menyampaikan keadaan prasastinya (lontar) yang dijaganya terbakar, itulah
2. yang menyebabkan tidak ada petunjuk untuk pembayaran segala jenis pajaknya 

yang menyebabkan mereka bimbang, apa yang menjadi kewajibannya akan
3. dilebih-lebihkan, demikian juga jika ada masyarakat Cintamanai manarak 

dhara tidak dikenakan lyarangin( iuran?), jika ada yang menikah tidak 
dikenakan 

4. iuran berkenaan dengan bulan srawana tetapi dikenakan pakapir, hal itu 
tidak disalahkan dan tidak dibunuh, oleh karena sejak dulu memang tidak 
dikenakan, dan mereka diijinkan untuk membuat kali (saluran air) 

5. pada lahan yang ada di wilayahnya dan menebang segala kayu yang ada di 
sana, itu semua tidak disalahkan.

2b.
1. Mereka juga diijinkan untuk menebang kayu larangan, seperti bodhi, waringin, 

skar kuning, ano, kemeri, baling yang semuanya tidak disalahkan oleh karena 
tidak dikenakan

2. sejak dahulu, juga mereka tidak dikenakan segala jenis pekerjaan untuk 
kepentingan raja baik yang besar maupun yang kecil termasuk perjalanan, 
pikul-pikulan, tunda tudan, berjaga jauh

3. dekat, tidak dihitung robihnya bangunan dan segala jenisnya, dan tidak 
dipungut atigyatigya yang dilakukan, tetapi mereka

4. berjaga-jaga di desanya, demikian juga jika ada orang di Desa Cintamani 
yang melakukan perbuatan tercela seperti mencuri, membegal, 

5. membunuh, mengamuk, mengancam, memperkosa, menghadang, anibo, 
anemah, meracun,adung giwita, atatayi, duhilaten, berujar tidak baik, 
delapan perbuatan tidak baik

4a.
1. dan tidak dikenakan iuran pinta pamli dan sejenisnya, tidak dikenakan iuran 

pabharu dan sejenisnya seperti dulu, dan mereka tidak kena pembayarannya,
2. masyarakat Cintamani diijinkan melakukan sabungan ayam, atagatagan 

semaunya, tidak disalahkan dan tidak dimasalahkan oleh para caksu dan 
sejenisnya

3. saatnya mereka membayar segala jenis pajaknya, yang disaksikan 
pembayaran mereka  1 suwarna 2 kupang setiap orangnya tidak dilebihkan, 
yang dibayarkan

4. setiap bulan besaka tanggal kedua paro terang, tidak kena iuran pawwat, 
pacaksu, pangiwe, pangleye, palaris, diganti dengan pirak

5. lumaku walanda (pilihan), tidak disalahkan, tidak kena segala jenis saji-
sajian, dan pajaknya parawulu-wulu mereka membayar
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4b.
1. 4 masaka 3 kupang setiap orangnya tidak dilebihkan yang dibayar pada 

tanggal 2 paro terang setiap bulan Besaka, tidak kena iuran pawwat, pacaksu, 
pangiwe

2. pangleye, palaris, diganti dengan pirak lumaku walanda tidak dimasalahkan 
dan tidak disalahkan, tidak kena segala jenis sajian

3. dan iuran lawang10 masaka, iuran pakalikip 2 kupang, setiap orang tidak 
dilebihkan yang dibayarkan setiap

4. bulan Baddhrawada, tidak dimasalahkan dan disalahkan, diganti dengan 
pirak lumaku walanda, iuran wilang tani mereka membayar 1 masaka pirak 
setiap orangnya

5. tidak dilebihkan, yang dibayarkan setiap  bulan Cetra kepada Tumpuh Hyang, 
dan pajak lagan peken kepada tapa haji mereka membayar

5a.
1. 4 masaka 2 kupang setiap orang, tidak dilebihkan, yang dibayar  setiap tanggal 

2 paro terang bulan Besaka tidak kena iuran pawwat, pacaksu
2. pangiwe, pangleye, palaris yang diganti dengan pirak lumaku walanda tidak 

dimasalahkan dan disalahkan tidak kena segala jenis
3. saji-sajian, dan pajak patimur mereka membayar 10 masaka setiap orang  

yang dibayar setiap tanggal
4. 8 paro terang bulan Magha tidak dimasalahkan dan disalahkan, diganti dengan 

pirak lumakau walanda, balantyan dan semacamnya semuanya diserahkan
5. ke Desa Cintamani, bras 33, pabr pahoman setiap bulan Cetra, demikian juga 

masyarakat Cintamani boleh memelihara anjing buruan 

5b.
1. dan pirung tidak dirampas oleh pejabat perburuan, adapun masyarakat 

Cintamani takut menghadap sebagai abdi negara ke keraton sebab 
2. jika mereka melakukan hal itu dan jika hal itu tidak dikehendaki maka mereka 

diijinkan berkumpul bagaikan dikerubuti semut oleh masyarakat desa supaya 
hal itu itu disalahkan

3. demikian juga jika mereka berkehendak sebagai abdi raja, supaya mereka 
tidak dikenakan segala jenis pembiayaan oleh masyarakat, tidak diambil 
semua miliknya, demikian pula jika ada pasangan

4. yang meninggal dunia di desanya, jika laki yang meninggal tidak dikurangi 
segala miliknya, jika perempuan yang meninggal tidak diambil semua 
miliknya,

5. oleh masyarakat, jika pasangan putus keturunan yang meninggal maka 
semua miliknya dipersembahkan kepada masyarakat (karaman), oleh karena 
demikian kebiasaannya.
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Kelompok Ketujuh.
2a.

1. Melakukan perbaikan terhadap masyarakat Cintamani sewilayah desanya, 
adapun sebab-sebabnya mereka menghadap beliau raja patih makkakasir Kbo 
Parud

2. demikian masyarakat Desa Cintamani diijinkan membeli sawah katendan 
(taṇin katênḍan) seharga 12 mas suwarna diberitahukan kepada para senapati,

3. diturunkan kepada juru tulis, tanda rakryan di dalam persidangan lengkap 
kerajaan, didahulukan para pendeta dari kelompok Siwa dan Bodha

4. rṣi yang merupakan pendeta agung, diturunkannya perintah beliau raja patih 
yang diberitahukan kepada beliau semua anugerah beliau raja patih, kepada 
masyarakat

5. Cintamani diberikan dharma nugraha berupa sawah katendan yang dibeli 
dengan harga 12 mas suwarna, itulah sebabnya ditentukan wilayahnya 
anugerah tersebut

2b.
1. yang diberikan oleh raja patih makkakasir Kbo Parud, adapun sawah Sang 

Hyang Mandala agar tidak ditelantarkan hari ini dan kelak di kemudian hari
2. itulah sebabnya diwujudkan dalam pemberian prasasti sebagai pegangan, 

oleh karena kebijaksanaan dan kesucian pikiran beliau sang raja
3. bagaikan titisan Dewa Wisnu yang menguasai semua pengetahuan yang 

diwujudkan dalam perilaku beliau berkenaan hal-hal yang menimpa kerajaan 
yang dipimpinnya, didahulukan beliau

4. Sang Hyang Sarwwa Dharmma, tidak ada lagi yang lainnya, beliau raja patih 
di sana, semua penduduknya tinggal di desanya, kecil desanya

5. itulah sebabnya turun anugerah beliau raja patih, sawah katendan yang ada di 
Desa Cintamani sewilayah desanya, adapun batas wilayahnya

8a.
1. Iswara di timur laut, di tengah, atas, bawah, matahari, bulan, tanah, air, angin, 

api, ḉaḉa dharma siang malam pagi sore, ra
2. ksasa, pisaca, pretasura, garuda, gandarwwa, graha kinara naga besar, empat 

pelindung dunia, Yama, Baruna, Kuwera, Wangkawa dan Putra De
3. wata Pancakusika Nandiswara, Mahakala, Sadwinayaka Nagaraja, 

Durggadewi caturasra, Ananta Surendra, Hyang Kala Mretyu, Gana Bhuta, 
Raja Bhuta, 

4. engkaulah yang ikut menjelma ke semua makhluk, engkau adalah saksi nyata, 
jauh dan dekat, siang malam,

5. dengarkanlah janji kutukan hamba ini kepada engkau semua, timpakanlah 
peringatan 
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8b.
1. kepada orang-orang jahat jika mereka tidak mengindahkan isi prasasti dari 

raja patih, brahmana, wesia, sudra, termasuk hamba sahaya, tua
2. muda, laki perempuan, pasangan suami istri, nayaka, caksu, paracaksu, 

parasandiwisa, jika mereka melanggar isi
3. prasasti sampai kelak di kemudian hari, semoga mereka disiksa oleh para 

dewa yang akhirnya menimbulkan kematian, pukul kakinya, tampar mukanya, 
patahkan lehernya

4. pecahkan kepalanya, makan otaknya, robek perutnya, tarik ususnya, keluarkan 
jeroannya, cincang hatinya, makan dagingnya

5. minum darahnya, remukan iganya, patahkan tulangnya, hisap sumsumnya, 
dikalungkan ususnya, lemparkan rudi

Gambaran Umum Isi Prasasti Kintamani
Prasasti kelompok pertama (berangka tahun 889 Saka atau 967 Masehi) memuat 

tentang Raja Sri Haji Tabanendra Darmadewa beserta permaisurinya Sri Subradika 
Darmadewi memerintahkan perluasan pesanggrahan di Air Mih yang telah didirikan 
oleh raja sebelumnya (yang didewatakan di Air Madatu). Titah ini dilaksanakan oleh 
para sesepuh di Pesanggrahan Air Mih. Perluasan pesanggrahan dilakukan dengan 
mengambil lahan perburuan raja atau hutan negara dan ditetapkan batas-batas wilayah 
dari pesanggrahan tersebut. Peristiwa ini ditetapkan pada tahun 889 Saka (967 Masehi), 
hari keenam menuju purnama bertepatan dengan hari pasaran di Wijaya Pura. Prasasti ini 
terdiri atas satu lempeng tembaga yang ditulis satu sisi dengan enam baris aksara.

Kelompok kedua Prasasti Kintamani memuat tentang pengaturan orang-orang 
yang bermukim di pesanggrahan Telahara, Panti Jining yang merupakan cabang dari 
pesanggrahan Dharma Pura. Selain itu diatur pula tentang kewajiban mereka yang 
bertempat tinggal di sana membawa mangkok besar dan dua periuk. Khususnya untuk 
para biksu jumlahnya dibatasi hanya 10 keluarga. Tidak banyak informasi yang dimuat 
dalam prasasti ini karena hanya terdiri atas satu lempeng yang ditulisi satu sisi dengan dua 
baris. Prasasti tidak mencantumkan angka tahun dan nama raja yang mengeluarkannya. 

Prasasti kelompok ketiga juga tidak mencantumkan angka tahun dan nama raja 
yang mengeluarkannya, dan hanya menyebut batas-batas suatu wilayah. Tidak disebutkan 
wilayah mana yang dimaksud dalam prasasti, apakah wilayah kintamani ataukah wilayah 
pesanggrahan seperti yang disebutkan dalam prasasti kelompok satu. Meskipun demikian 
sebagian dari batas-batas yang disebut dalam prasasti ini dapat diidentifikasi sampai saat 
ini seperti; Titi Mahmah, Jeruk Manis, Usikawana (Sukawana), Puludu (pludu), Yeh 
Supir, Bukit Jenggul, Bukir (bukih), Blantian (Blancan), dan Batu Melingker. 

Pada prasasti kelompok keempat terdiri atas dua lempeng, yaitu lempeng 3 dan 
4 yang ditulisi pada masing-masing sisi enam baris aksara. Prasasti ini juga tidak 
mencantumkan angka tahun dan nama raja yang mengeluarkannya. Prasasti memuat 
tentang hak istimewa kepada penduduk Cintamani untuk mengatur aktivitas perdagangan 
khususnya kapas dengan wilayah pemasaran di daerah pesisir utara seperti; Les, Paminggir, 
Buhun Dalem, Julah, Purwa Sidhi, Indra Pura, Bulihan, dan Manasa. Orang-orang di tepi 
danau tidak melakukan aktivitas perdagangan kapas ke daerah pesisir Bali Utara. Jika 
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hal ini dilakukan, orang-orang Cintamani berhak mengenakan denda, merampas, dan 
menghentikan aktivitas tersebut. Penduduk Desa Cintamani juga diberikan hak khusus 
untuk menebang kayu larangan jika hal itu menaungi rumah, tempat pertemuan, bangunan 
suci, dan menghalagi saluran air. Selain itu penduduk Cintamani diberikan dispensasi 
pajak dan tugas-tugas tertentu, seperti tunda-tunda, atag-atagan, mataruh, masurih, dan 
mahulu kayu. Diatur pula pembagian warisan untuk para warga putus keturunan yang ada 
di Desa Cintamani. Jika yang meninggal seorang laki-laki, maka 2/3 dari kekayaannya 
dipersembahkan kepada bhatara Hyang Mami, dan 1/3 bagian kekayaannya diserahkan 
kepada jandanya. Sebaliknya jika perempuan meninggal 1/3 kekayaan dipersembahkan 
kepada Bhatara Hyang Mami dan 2/3 kekayaannya diberikan kepada dudanya. Selain itu 
jika yang meninggal tidak mempunyai keturunan semua harta kekayaanya diserahkan 
kepada Bhatara Hyang Mami setelah dikurangi untuk biaya upacara. Dalam prasasti juga 
diatur tentang perlindungan kepada budak berhutang kepada masyarakat Desa Cintamani, 
seperti tidak boleh membunuh dan menganiaya. Jika ada penduduk Desa Cintamani yang 
melakukan hal ini akan dikenakan denda sebesar 4 Masuwarna dan 2 Masaka dan apabila 
hal itu dilanggar patut direbut oleh desa. Disebutkan pula batas-batas wilayah Desa 
Cintamani dari empat arah mata angin. Dalam prasasti juga dijelaskan beberapa pejabat 
yang hadir dalam penetapan prasasti ini, seperti para pendeta, senapati, samgat, dan para 
caksu. 

Prasasti kelompok kelima dikeluarkan pada tahun 1122 Saka (1200 Masehi) 
pada hari 13 menuju purnama, maulu Wage, Sukra, Wuku Wariga dan nama raja yang 
mengeluarkan prasasti yaitu Baginda Paduka Sri Maharaja Haji Ekajaya Lancana beserta 
ibundanya. Prasasti ini terdiri atas lima lempeng tembaga yang ditulisi pada kedua sisinya 
kecuali pada lempeng satu hanya ditulisi pada sisi B. Isu utama prasasti adalah permohonan 
penduduk Desa Cintamani agar mereka diijinkan oleh raja menuliskan prasastinya dalam 
lepengan tembaga karena prasasti sebelumnya anugerah raja terdahulu yang terbuat dari 
lontar terbakar. Pada bagian lain prasasti kelompok kelima secara substansi hampir sama 
dengan prasasti kelompok keempat. Prasasti kelompok keenam (berangka tahun 1122 
Saka atau 1200 Masehi) dikeluarkan oleh raja yang sama dengan isu utama hampir sama 
dengan prasasti kelompok kelima. Prasasti ini terdiri atas lima lempeng tembaga yang 
ditulisi lima baris aksara pada kedua sisinya, kecuali lempeng pertama. 

Prasasti kelompok ketujuh terdiri atas dua lempeng yaitu lempeng 2 dan lempeng 8, 
yang ditulisi lima baris aksara pada kedua sisinya. Prasasti ini tidak mencantumkan angka 
tahun, tetapi menyebut nama raja yang mengeluarkanya yaitu Raja Patih Kebo Parud. Isi 
utama berkenaan dengan izin pembelian lahan Katĕndan yang dibeli oleh penduduk Desa 
Cintamani seharga 12 mas suwarna. Pembelian ini dimaksudkan untuk perluasan wilayah 
desa. Izin pembelian ini didasari atas pengabdian penduduk Cintamani kepada Raja Patih 
Kebo Parud. Dalam prasasti ini, Raja Patih Kebo Parud digambarkan memiliki sifat-sifat 
yang ideal seorang raja, layaknya Dewa Wisnu.

Selain di Prasasti Kintamani, penyebutan wilayah Cintamani terdapat juga di 
Prasasti Sukawana AII (berangka tahun 976 Saka atau 1054 Masehi), Prasasti Sukawana 
B (berangka tahun 1103 Saka atau 1181 Masehi), dan Prasasti Sukawana C (tanpa angka 
tahun). Prasasti Sukawana AII beraksara dan berbahasa Jawa Kuno dan dikeluarkan 
oleh Raja Anak Wungsu. Prasasti dikeluarkan karena adanya permohonan masyarakat 
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Cintamani yang menghendaki prasasti yang ditatah dalam lempengan tembaga karena 
prasasti pegangan masyarakat yang sebelumnya terbuat dari lontar sudah rusak. 
Permohonan mereka dikabulkan dengan penambahan beberapa hal baru yang berkaitan 
dengan peraturan mengenai pajak atau pungutan. Terdapat juga peraturan khusus berkenaan 
dengan pembelian kerbau, sapi, dan babi yang berasal dari luar Desa Cintamani. Bagian 
akhir prasasti mencantumkan kutukan bagi semua pihak yang melanggar isi prasasti.

Prasasti Sukawana B menggunakan aksara dan bahasa Jawa Kuno. Prasasti ini 
dikeluarkan karena adanya perselisihan antara penduduk Desa Cintamani dengan para 
petugas pemungut pajak (sang admak akmitan apigajih). Dalam prasasti ini dicantumkan 
berbagai peraturan yang berkaitan dengan pembebasan dan kewajiban pajak atau 
pungutan yang berlaku bagi masyarakat Desa Cintamani. Prasasti ini menyebutkan bahwa 
masyarakat Desa Cintamani bebas melakukan pekerjaan yang tergolong candalakarma, 
yaitu pekerjaan yang beresiko atau dianggap pekerjaan kotor bagi pemuka agama. Mereka 
juga bebas pergi ke pasar manapun, memelihara binatang yang didapatkan di hutan, dan 
mengadakan sabungan ayam, terutama di lingkungan bangunan suci atau jika di kebun 
sekitar bangunan suci. Masalah pelestarian lingkungan juga diatur, yaitu diperkenankan 
mencari sumber-sumber mata air dan mengalirkan ke lahan-lahan pertanian. Mereka 
juga diperkenankan menebang beberapa jenis kayu yang dilindungi, seperti pohon bodi, 
beringin, jarak, dan kemoning jika mengganggu lahan padi gaga, kebun kelapa, dan 
tempat pertemuan. Selain alasan tersebut, mereka dilarang melakukan penebangan. 

Prasasti Sukawana C hanya terdiri dari satu lempeng yang menggunakan aksara 
dan bahasa Jawa Kuno dan ditujukan kepada masyarakat Cintamani. Prasasti ini tidak 
menyebut nama raja dan angka tahun. Namun berdasarkan pengamatan aksara, bahasa, 
dan struktur bahasa, prasasti ini dikelompokkan ke dalam kelompok prasasti yang 
dikeluarkan oleh Raja Jayapangus. Isi prasasti berkenaan dengan aturan perpajakan yang 
harus ditaati oleh masyarakat Cintamani. 

Batas-Batas Wilayah
Berdasarkan Prasasti Kintamani kelompok keempat, batas-batas karaman Cintamani 

dapat digambarkan sebagai berikut.
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Dalam perkembangannya, Prasasti Kintamani kelompok kelima yang berangka tahun 
1122 Saka menyebutkan batas-batas karaman Cintamani seperti dalam penggambaran 
berikut. 

Sementara itu, batas-batas pesanggrahan di Air Mih sebelum dan sesudah dilakukan 
perluasan disebutkan dalam Prasasti Kintamani kelompok pertama (889 Saka). Batas-
batas sebelum dilakukan perluasan dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Melalui alih fungsi lahan, yaitu dari alas buruan haji (hutan negara) diubah fungsinya 
untuk perluasan pesanggrahan. Dampak dari pengalihan fungsi lahan ini mengakibatkan 
pesanggrahan di Air Mih mengalami perluasan ke arah barat, selatan, dan timur dengan 
batas-batas yang dapat digambarkan sebagai berikut.

Aspek Kehidupan Masyarakat
Berdasarkan prasasti yang disimpan di Pura Bale Agung Kintamani dan Bale 

Agung Sukawana, bahwa masyarakat yang berkembang di daerah Cintamani didominasi 
oleh masyarakat agraris yang mengembangkan pertanian lahan kering dengan tanaman, 
seperti padi gaga, bawang merah, bawang putih, kacang-kacangan, dan kapas. Tanaman-
tanaman ini selain untuk memenuhi kebutuhan sendiri, seperti kebutuhan konsumsi dan 
upacara, serta digunakan juga sebagai komoditas perdagangan. Selain sektor pertanian, 
masyarakat Cintamani juga mengusahakan sektor perternakan, seperti kambing, kuda, 
sapi, babi, dan ayam. Selain berkembang sektor pertanian, sektor perdagangan juga 
berkembang di daerah Cintamani, berupa perdagangan antardesa di kawasan pegunungan 
Cintamani hingga pesisir. Selain itu, masyarakat yang berkembang di Cintamani 
merupakan masyarakat agraris religius karena segala aktivitas kehidupannya selalu 
berhubungan dengan ritual keagamaan dan tidak lepas dari keberadaan bangunan suci di 
wilayah tersebut. 

Berdasarkan data prasasti, masyarakat Cintamani telah memiliki kesadaran 
terhadap pentingnya pelestarian lingkungan. Hal ini ditunjukkan melalui istilah kayu 
larangan, yaitu pola penebangan pohon-pohon tertentu yang hanya dilakukan dalam 
kondisi darurat, seperti pohon beringin, pohon sekar kuning, dan pohon enau. Pohon-
pohon tersebut merupakan pohon-pohon dengan sistem perakaran yang kuat sehingga 
pelestariannya merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko terjadinya bencana 
alam, seperti longsor dan erosi, mengingat daerah Cintamani berada di dataran tinggi 
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dengan kemiringan lereng yang curam. Selain fungsi praktis, pelestarian terhadap pohon-
pohon tersebut juga memiliki fungsi khusus, misalnya untuk keperluan upacara. 

Perlindungan terhadap hak asasi manusia ditunjukkan melalui peraturan yang 
mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan (humanis), misalnya seorang budak 
sekalipun yang berhutang kepada masyarakat Cintamani atau masyarakat luar akan 
mendapat perlindungan dari pihak Desa Cintamani. Pihak yang berhutang tidak boleh 
dianiaya, ditawan, atau diperlakukan kurang manusiawi. Bila ada pihak yang melanggar, 
akan mendapatkan hukuman berupa denda dalam jumlah tertentu. 

KESIMPULAN
Prasasti Kintamani terdiri atas tujuh kelompok prasasti, tetapi tidak semuanya 

merupakan prasasti lengkap. Hanya Prasasti Kintamani kelompok kelima dan keenam 
saja yang merupakan prasasti lengkap. Prasasti Kintamani kelompok keenam merupakan 
prasasti turunan (tinulad) dari prasasti kelompok kelima. Raja-raja yang mengeluarkan 
Prasasti Kintamani adalah Raja Tabanendra Darmadewa pada tahun 889 Saka atau 967 
Masehi (disebutkan pada prasasti kelompok pertama), Sri Maharaja Haji Ekajaya Lancana 
yang dikeluarkan pada tahun 1122 Saka atau 1300 Masehi (prasasti kelompok kelima dan 
keenam), dan Raja Patih Kebo Parud yang disebutkan pada prasasti kelompok tujuh yang 
tidak berangka tahun.  

Meskipun tidak semuanya berupa prasasti lengkap, beberapa isu yang diketahui 
dalam prasasti ini adalah perluasan pesanggrahan di Air Mih, penyebutan batas-batas 
wilayah pesanggrahan, dan penyebutan batas-batas wilayah Desa Cintamani. Selain 
itu, Prasasti Kintamani juga memuat beberapa aspek sosial-ekonomi masyarakat, 
seperti peraturan-peraturan mengenai hak dan kewajiban masyarakat Desa Cintamani, 
pengaturan harta warisan, hutang-piutang, perdagangan, perlindungan terhadap pihak 
yang berhutang, dan pelestarian lingkungan yang mengatur penebangan terhadap pohon-
pohon tertentu. Berdasarkan isi prasasti Kintamani dan prasasti Sukawana, karaman 
Cintamani merupakan nama lama dari Desa Kintamani yang sekarang. 
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