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Kawasan Nusantara tampaknya telah terlibat dalam

perdagangan global sejak awal abad Masehi. Bukti-bukti

arkeologis dan sumber-sumber tertulis asing telah

menunjukan. Abad pertama sebelum masehi dan abad pertama

setelah masehi merupakan periode yang sangat penting dlm

pertukaran/pedagangan di kawasan Asia Tenggara terutama

keterlibatannya dalam jejaring dan pengaruh perdagangan

dengan India dan China.



Temuan arkeologis seperti gerabah Arikamelu (India),

manik-manik kaca dan karnelian, lempengan daun mas penutup

mata, nekara perunggu dari China yg umumnya berasal dari

abad pertama sebelum masehi dan abad pertama Masehi

menunjukan kawasan Nusantara telah terlibat dalam

pertukaran/perdagangan global (Ardika,2010)



• Dalam aktivitas perdagangan diperlukan benda, media atau

sesuatu sebagai alat tukar

• Dalam transaksi sistem barter/reciprocal, suatu jenis

barang ditukar langsung dengan barang secara eksplisit

ukuran nilai tukar tidak tampak karena didalam system

tersebut ukuran nilai ditentukan oleh masyarakatt secara

konvensional atau secara adat



Ciri-ciri pokok untuk sebuah alat tukar yang diterima

oleh masyarakat adalah:

1. Memiliki nilai

2. Memiliki sifat divisibilitas

3. Bersifat mudah dan praktis dibawa kemana-mana

4. Bersifat tahan waktu lama (durable)

5. Memiliki nilai yang menyatu



Seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi

perkembangan kebutuhan masyarakat dalam bidang

perekonomian, alat tukar yang semula hanya berbentuk

barang berkembang menjadi benda yang terbuat dari bahan

yang tahan lama, mudah dibawa, memiliki berat tertentu

yang telah disepakati, memiliki tanda/cap dari penguasa yg

menyatakan bahwa benda tsb sah sebagai alat pertukaran.

Benda tsb berkembang menjadi uang seperti yg dikenal

sekarang.



Uang adalah segala sesuatu yang biasanya digunakan dan

diterima secara umum sbg alat penukar/ standar pengukur

nilai, standar daya beli, standar utang, & garansi

menanggung utang. Oleh karena itu fungsi uang adalah

1. Satuan hitungan

2. Alat tukar

3. Alat menghimpun kekayaan

4. Standar pembayaran yg ditangguhkan



• Mata uang sebagai alat tukar di Indonesia telah dikenal

sejak lama. Berbagai jenis mata uang digunakan dalam

transaksi perdagangan antar kerajan di Nusantara ataupun

di dunia luar. Beberapa kerajaan di Nusantara seperti

Kerajaan Mataram Kuno di Jawa Tengah dan Jawa Timur,

Sriwijaya, Majapahit, Aceh, Banten, Bima, Gowa dan

beberapa kerajaan lainnya.

• Penggunaan uang pada masa Mataram Kuno misalnya dalam

prasasti Rukam (829 Saka), prasasti Alasantam (851 Saka)

& prasasti Jurungan (798 Saka)



• Penggunaan satuan mata uang di Bali secara eksplisit

pertamakali dimuat dalam prasasti Sukawana AI (804 Saka/822

Masehi) pecahan mata uang yang disebut ma (masaka) dan ku

(kupang). Jenis mata uang yang sama juga tercantum dalam

prasasti Bebetin AI (818 Saka/896 Masehi)

• Dalam beberapa prasasti belakangan disebut pecahan mata uang

pi (piling),sa (saga)



Uang mas ditemukan di Desa Kayuputih, 

Banjar, Buleleng



• Mata uang China digunakan di Jawa sesuai dengan berita Yin-

Yang Sheng-Lan yg menyebutkan bahwa penduduk Majapahit dikenal

mata uang China dari beberapa dinasti seperti dinasti Song

(abad 10-13 M) dan dinasti Ming sekitar abad 15 M (Groenoveldt

• Apa yang berlaku di Majapahit tampaknya berlaku juga di Bali

saat itu, terbukti dari keterangan prasasti Batur Pura Abang C

(1306 Saka) Prasasti Gobleg Pura Batur C & Prasasti Tamblingan

D (1320 Saka)



• Prasasti Batur Pura Abang C menyebut beberapa kewajiban

penduduk Desa Pemuteran kepada Desa Her Abang antara lain

berupa daging babi seharga 3000, balung babi seharga 3000.

• Prasasti Gobleg Pura Batur C dan Tamblingan D menyebut setiap

pintu (salawang) penduduk desa membayar sebesar 200 pada bulan

ke 8

• Jumlah mata uang ratusan dan ribuan diatas cenderung mengacu

pada uang kepeng (pipis/pis bolong)



• Ekskavasi di situs Pura Dharma Kutri Gianyar Tahun 1983-1986

menemukan uang kepeng 205 buah, terdiri atas uang kepeng dinasti

Tang (621 M) 11 buah, dinasti Song (990-1174M) 35 buah, dinasti

Ming (1368-1678 M) 14 buah, dinasti Ching (1662-1796M) 145 buah.

• Ekskavasi di situs Pura Pangukur-Ukuran Desa Pejeng Gianyar Tahun

2006 menemukan 279 buah uang kepeng, terdiri atas dinasti Tang 3

buah dg rincian 2 buah Th 621 M & 1 buah Th 756 M, dinasti Song

Utara (960-1127M) 28 buah, dinasti Ming 5 buah, dinasti Ching 186

buah, Vietnam abad XIII 28 buah



• Uang kepeng di Bali selain ditemukan pada situs yg disebut diatas

juga ditemuukan pada beberapa situs antara lain: Pura Puseh Wasan,

Semawang Sanur, Tamblingan, Munduk, Tejakula, Belanjong, Sangsit,

Kalibukbuk, Bondalem, Sukawana, Blimbing dan Pura Legundi Cemeng

Kubu Salya.

• Di Pura Legundi Cemeng ditemukan 13737 buah, 7 buah dari Dinasti

Tang, 168 buah dari Dinasti Song, 20 buah Dinasti Ming, 13539 buah

dari Dinasti Ching. Demikian juga temuan uang kepeng di Blimbing

(Tabanan) jumlahnya ribuan beberapa buah dari Dinasti Song, dan

sebagian besar dari Dinasti Ching.



Uang kepeng, situs
Puseh Wasan, Gianyar



Uang kepeng, Desa Blimbing, Pupuan

Tabanan



Uang kepeng situs 

Kalibukbuk, Buleleng



Uang kepeng, situs 
Semawang, Belanjong



Uang kepeng selain di Bali juga ditemukan di situs-situs

di Jawa dan Pulau lain. Di Batudawa Lombok ditemukan

ratusan buah uang kepeng yang berasal dari berbagai

dinasti seperti Tong, Song, Yuan, Ming, Ching dari

Vietnam dan Jepang. Selain itu uang kepeng ditemukan juga

di Situs Pendua, Lombok Utara.

Di Pulau Sumbawa ditemukan di situs Dorobata, Kore,

Sumber Urip, Doromanto, juga ditemukan di Atapupu, Timor.



Uang kepeng, situs Batudawa, Lombok



Uang Kepeng, situs Sumber Urip, Tambora, Bima



Uang kepeng Jepang, 
situs Batudawa, Lombok



Uang kepeng Vietnam, 
situs Batudawa, Lombok



• Banyak sedikitnya temuan uang kepeng dari berbagai dinasti China,

Vietnam, Jepang pada berbagai situs disebut diatas dapat dibagai

sebagai asumsi awal untuk memperlihatkan tingkat hubungan antara

daerah tersebut dengan China, Vietnam, Jepang.

• Uang kepeng yg ditemukan pada situs-situs arkeologi , ia berfungsi

sebagai “squencee dating” atau alat penentu kronologi walaupun sifatnya

relatif, karena uang kepeng tsb tidak mutlak menunjuan waktu yang

sama dengan lokasi penemuannya,



• Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Darurat NO.20 Tahun 1951, yang

menetapkan berlakunya uang ORI (Orang Republik Indonesia) dan uang

RIS, uang Hindia Belanda harus ditarik dan tak boleh beredar lagi sebagai

uang kartal. Uang kepeng yg sudah digunakan pada zaman Bali Kuno juga

harus ditarik dari peredaran dan tidak boleh berfungsi sebagai uang kartal.

Namun masyarakat Bali yang beragama Hindu membutuhkan uang

kepeng sebagai sarana kegiatan ritual keagamaan dan adat. Uang kepeng

kemudian fungsinya berubah menjadi barang dagang (komuditas dagang).







Terimakasih







• Pada saat penggalian arkeologi (ekskavasi) di beberapa
situs di Bali tidak jarang menemukan benda-benda
berupa mata uang seperti uang kepeng.

• Disamping ditemukan dari penggalian arkelogi, uang
kepeng di Bali juga ditemukan di lingkungan masyarakat
yang sehari-hari biasa digunakan sebagai sarana upacara. 

• Hasil penelitian dari semua uang kepeng tersebut baik
yang ditemukan dalam penggalian arkeologi maupun dari
lingkungan masyarakat didapat bahwa tidak semua uang
kepeng tersebut berasal dari Cina, uang kepeng tersebut
juga ada yg berasal dari Jepang, Korea, Anam (Vietnam) 
dan bahkan ada dari kerajaan-kerajaan di Nusantara 
seperti Majapahit, Banten, Palembang dll



Penyebutan kata kepeng sudah dipakai sejak dahulu di
Bali untuk mata uang logam Cina yg berbahan dasar
tembaga dan memiliki ciri khas lobang ditengahnya yg
saat itu menjadi alat pembayaran yang sah. 

Hal ini dapat diketahui dari cerita Aernoudt Lintgent orang
Belanda yang pernah datang ke Bali. Dia mengatakan: 
“mata uang yang dipergunakan di Bali ialah semacam
uang logam dari tembaga yang berlobang ditengahnya
dan nampaknya didatangkan dari Cina yang disebut
kepeng. (Gde Agung, 1989:7).

Kemudian dalam buku karya Gregor Krause yang berjudul
Bali 1912 menyatakan: “Kepeng adalah mata uang
masyarakat Bali, mata uang perunggu dengan lobang
ditengahnya yang aslinya dari Cina…” (Krause, 2001 : 
48)  



• Artikel karya P. De Kat Angelino yang ditulis pada
tahun 1921 berjudul De Kepeng op Bali 
menyebutkan: “Satu-satunya uang logam yang 
berlaku di Bali secara umum adalah uang yang 
disebut dengan kepeng bolong atau mata uang
logam Cina…” (Angelino,1921:67-68)

• Kata kepeng juga ditemukan dalam prasasti
Tembaga Wasa dari desa Manggis, kecamatan
Manggis Karangasem seperti yang disebutkan
pada lembar 2b.2 yang berbunyi: “ ni wong data 

wrat padosa ya kna harta 33 kepeng duluran kna

wuran hakambaran prawerditin manggis” 

(Sunarya, 2007:28) 



PERIODISASI UANG KEPENG CINA YANG DITEMUKAN DI BALI

Dinasti Han                               206 SM - 220 

Dinasti Tang                              618 M   - 907 M

Dinasti Song                              960 M   - 1279 M

Dinasti Yuan                             1279 M  - 1368 M

Dinasti Ming                             1368 M  - 1644 M

Dinasti Qing                              1644 M  - 1911 M



Sumber : Hua Guang Pu dalam Zhongguo Guqian Mulu

Dinasti Jenis Logam (Campuran)

Han Tembaga

Tang Emas, perak, besi, tembaga, timah

Song Tembaga, besi

Yuan Tembaga, timah (perunggu)

Ming Tembaga, timah (perunggu)

Qing Tembaga, seng (kuningan)

Bahan Pembuatan Uang kepeng Cina



Dilihat dari posisi tulisan (character) pada uang kepeng Cina, 

maka dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu bidang muka

(obverse) dan bidang belakang (reverse).

Bidang muka (obverse) 

1                             2                             3                         4            

Bidang belakang (reverse)

5 6 7 8



Arti tulisan (character) pada uang kepeng Cina
memiliki arti sebagai berikut.

*Bidang muka (obverse)

>Uang kepeng Cina yang memiliki 2 (dua) characters pada 
bidang muka umumnya memiliki arti nilai (value). (lihat photo 1)

>Uang kepeng Cina yang memiliki 4 (empat) characters pada 
bidang muka yang mana 2 (dua) characters pertama memiliki arti 
nama pemerintahan atau era atau tahun (year) (lihat photo 2,3), nama 
kaisar (lihat photo 4). Sedangkan 2 (dua) characters terakhir seperti 
Tong Bao 通寶 atau Yuan Bao 元寶memiliki arti mata uang (currency). 

*Bidang belakang (reverse)

>Menyatakan urutan (serial) daripada uang kepeng tersebut . 
Serial tersebut kadang-kadang bisa berupa tulisan atau
character, angka , tanda-tanda seperti titik (dot) dan bulan sabit
(crescent) (lihat photo 6, 7).

>Memiliki arti tempat dimana mata uang tersebut di cetak. Ini bisa 
diketahui dari salah satu character berbunyi “Boo” dalam tulisan 
Manchu  berarti coin dan satu characternya lagi memiliki arti tempat / 
provinsi dimana uang kepeng tersebut di cetak (lihat photo 8). 



Cara membaca tulisan (character) pada uang 
kepeng Cina 

Sebelum kita membaca tulisan / character pada uang 
kepeng Cina, pertama kita harus memposisikan uang 
kepeng tersebut. Caranya yaitu fokus pada character寶
atau Bao (baca : Pao) dan posisikan seperti orang berdiri :

Setelah posisi seperti gambar 
disamping baru kita bisa mulai 
membacanya.

Catatan: character Bao dibaca paling akhir.



Cara / tehnik membaca character uang kepeng Cina :
1.Untuk uang kepeng yang memiliki 2 (dua) characters.

>Dari character kanan ke kiri

Wu  Zhu

Wu   zhu

2.Untuk uang kepeng yang memiliki 4 (empat) characters.

a).Dari character paling atas dibaca searah jarum jam.

咸平元寶
Xian ping yuan bao

b).Dari character paling atas ke bawah kemudian dari character kanan ke kiri.

至大通寶
Zhi da tong bao



Cara penulisan character pada uang kepeng Cina juga memakai bentuk dan 
gaya penulisan yang berbeda-beda seperti :

1.Seal script adalah tulisan kanji kuno / klasik 

至 和 元 寶
Zhi he  yuan bao

2.Reguler script (Li Script) adalah tulisan yang umum dipergunakan. 

Song yuan tong bao

3.Running script adalah tulisan cepat

Yuan feng tong bao



• Uang kepeng di Bali memiliki sejarah yang 

panjang di mulai dari diperkenalkannya oleh

pedagang-pedagang Cina sampai menjadi alat

pembayaran yang sah pada abad ke 14 

kemudian menjadi sarana upacara sampai saat

sekarang ini. 

• Uang kepeng digunakan sebagai sarana

upacara di Bali dimulai saat uang kepeng

digunakan sebagai alat pembayaran yang sah

dalam kehidupan ekonomi masyarakat Bali.



• Penggunaan uang kepeng sebagai sarana upacara
sudah dari jaman dahulu. Hal ini dapat dilihat dari
beberapa bukti-bukti tertulis berupa lontar yadnya
seperti kutipan dalam Lontar Plalutuk Babanten 8b: 
“…don dapdap, don dagdag, ambengan, miwah iwak

ketengan, lamak, 1, lidi tlung katih, jinah, 3, …” 

• Kemudian dalam Lontar Mpu Kuturan 1a-2b tentang
upacara mendem pedagingan: “…ring dasar artha, 

utama, 8000, madya, 4000, nista, 1700,…” 

• Penyebutan kata jinah maupun artha dalam lontar
tersebut yang dimaksud tentunya adalah uang kepeng
karena saat lontar tersebut di buat, mata uang yang 
berlaku sebagai alat pembayaran yang sah saat itu
adalah uang kepeng



UANG KEPENG JEPANG

Uang kepeng dari masa keshogunan Tokogawa

(1603 – 1868)



UANG KEPENG KOREA

Uang kepeng Korea dari masa Dinasti Josean
(1392 – 1910)



UANG KEPENG ANAM (VIETNAM)



UANG KEPENG MAJAPAHIT



MATA UANG EMAS DAN PERAK DARI 

MASA KERAJAAN HINDU – BUDDHA
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