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Prasasti dapat memberikan gambaran mengenai struktur kerajaan, 
birokrasi, kemasyarakatan, perekonomian, agama, kepercayaan, 
dan adat istiadat di dalam masyarakat Indonesia kuno.

Dengan kata lain, prasasti dapat memberikan gambaran pranata
sosial yang berkembang di masyarakat masa lalu. 

Dalam pranata sosial, biasanya yang dikenal sebagai pranata sosial
utama (basic social institutions), yaitu:
 Pranata Politik
 Pranata Ekonomi
 Pranata Religi

Prasasti sebagai Sumber Sejarah



Kajian kewilayahan merupakan bagian dari kajian aspek sosial budaya
dalam prasasti. 

Aspek Sosial Budaya (Pranata Sosial)

Penelitian Kewilayahan

Unsur Internal: 
1. Tahun
2. Raja
3. Nama desa yang diberi

anugerah
4. Isi prasasti: sambandha, 

aturan, hak/kewajiban
5. Batas-batas
6. Toponim

Unsur Eksternal:
1. Lokasi

penyimpanan
prasasti

2. Ke-insitu-an 
prasasti

3. Unsur fisik
prasasti

1. Sebaran
penyimpanan
prasasti saat ini

2. Relevansi isi
dengan
penelusuran
toponim

3. Gambaran
penataan wilayah
masa Bali Kuno



Sebaran Data Prasasti di Tabanan

 Tersebar di 12 desa:
1. Desa Angseri, Kecamatan Baturiti
2. Desa Belayu, Kecamatan Marga
3. Banjar Adat Bolangan, Desa Babahan, Kecamatan Penebel
4. Desa Batunya, Kecamatan Baturiti
5. Desa Kadiri, Kecamatan Kadiri
6. Desa PakramanMayungan, Desa Antapan, Kecamatan Baturiti
7. Desa Munduk Temu, Kecamatan Pupuan
8. Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kadiri
9. Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan*  Desa Sading, Kecamatan

Mengwi
10. Banjar Sarinbuana, Desa Wanagiri, Kecamatan Selamadeg
11. Desa Batungsel, Kecamatan Pupuan
12. Desa Timpag, Kecamatan Kerambitan



Sebaran Desa Lokasi Penyimpanan
Prasasti



 Lokasi penyimpanan = insitu?
 Kewilayahan lokasi sekarang = kewilayahan dalam
konteks isi prasasti?

Relevansi informasi yang ada di dalam prasasti dengan
konteks sejarah dan lokasional kewilayahan yang akan
dijadikan data penelitian

Relevansi Penggunaan Data Prasasti
dalam Kajian Kewilayahan



 Analisis Kritik Teks
 Internal dan Eksternal

 Analisis Toponimi
1) unsur bentang alami (natural landscape features), seperti

gunung, bukit, jurang, sungai, danau, laut, dan pulau
2) tempat‐tempat berpenduduk dan unsur lokalitas (populated 

places and localities), seperti wilayah kerajaan, wilayah
permukiman, pasar, dan bangunan suci

3) unsur‐unsur yang dibangun/dikonstruksi lainnya (other 
constructed features)

Kewilayahan Sekarang = Kewilayahan
Dalam Konteks Prasasti?



Fokus Utama Terhadap Prasasti yang 
Memiliki Relevansi

Bantiran

Batungsel

Timpag

Batunya
Mayungan



Desa Timpag:
 Penyebutan karaman i timpag

Desa Bantiran: 
 penyebutan karaman i bantiran
 Penyebutan herara sebagai salah satu batas
wilayah

Relevansi Kewilayahan Lokasi
Sekarang dengan Konteks Isi Prasasti



Sungai “Yeh Ha”

Desa Bantiran

Secara artikulasi, bunyi “r” kerap berubah menjadi “h”, 
sehingga terdapat kemungkinan penyebutan “herara” 
berubah menjadi “Yeh Ha”. Selain itu, secara konteks
lokasional, keletakan Sungai Yeh Ha juga berada di 
sebelah selatan Desa Bantiran

Kutipan isi prasasti:
hingañña lodan heraramanek di tangkup
manögĕrang patalyan batu



 Desa Batunya dan Desa Mayungan
 hīṅanya kulwan aṅgan air pnĕt kaṅin (Prasasti

Mayungan)
 hiṅanya wetan er penet, …, hiṅanya kulwan gunuṅ=adeŋ

(Prasasti Batunya)



Tukad Penet

Mayungan

Batunya

Gunung Adeng



 Desa Batungsel (Prasasti Batungsel)
 di pajahan rawas di tanaḥ ma(sa)ra
Terdapat wilayah bernama “Pajahan”
 anak liyan ri paṅalu sanḍa
Terdapat wilayah yang bernama “Sanda”





 Prasasti Angseri
 Ditemukan terkubur oleh masyarakat Desa Angseri, dan belum

ada informasi yang mengatakan bahwa prasasti ini mengalami
perpindahan

 Prasasti Munduk Temu
 Data RBI: Tukad Biu (Pupuan, Tabanan) dan Tukad Kunyit

(Klungkung)
 Penelusuran terhadap asal‐usul keberadaan prasasti

 Prasasti Babahan
 Verifikasi beberapa nama toponim, seperti “bangkyang sidi” 

apakah sama dengan “Bangkiang Sidem” saat ini. Mengapa ada
penyebutan nama tempat, seperti “Songan”.

Beberapa Prasasti yang Perlu
Penelusuran Lebih Lanjut



Perlunya Verifikasi Toponim

hiṅanña denan aṅga her byu kalod, hiṅanña daruhan aṅga her kuñit kaṅin, 
hiṅanña lodan aṅga her laŋhara me her kiriŋ kadya, hiṅanña daṅinan aṅga
her kapaha karuḥ

Tukad Biu
(Tabanan)

Tukad Kunyit
(Klungkung)

Desa Munduk Temu

Sumber: Diolah dari Peta RBI



 Desa Bantiran
 Desa Batungsel
 Desa Mayungan
 Desa Batunya
 Desa Timpag

Kewilayahan Masa Bali Kuno Berdasarkan
Data Prasasti yang Relevan



Kondisi Ekologi

Berdasarkan
penelusuran data 
prasasti terhadap
konteks lokasi
saat ini, terlihat
bahwa lokasi‐
lokasi
permukiman
tersebut berada
pada daerah
yang subur
dengan sumber‐
sumber air yang 
melimpah



Hal tersebut tercermin juga terhadap isi dari prasasti‐prasasti yang ditemukan di daerah‐
daerah tersebut.

 Dalam prasasti Bantiran terdapat penyebutan lahan‐lahan pertanian (kering dan
basah)

 Terdapat penyebutan jenis‐jenis tanaman yang ditanam di wilayah perdikan Gunung
Waringin dan penyebutan alat‐alat pertukangan dalam prasasti Batungsel

 Terdapat aturan‐aturan yang berkaitan dengan pengelolaan lahan pertanian dalam
prasasti Timpag, seperti dalam kutipan: 

“dadya ya manampila bañuningabañu salwirani makabañuhabañu padmak kmitan
mapakna bañwanning sawaḥnya pagurguranya dawuhanya kalinya wcuran i sawaḥnya
… tan kna laga ning bañu mwang dṛwyahaji, tan ketĕmpuhana doṣa lāwan wnanga ya
arugakĕn sakwehing kayu larangan salwirani kayu larangan yan katbaha kalinya
amangaśi sawaḥ kunang, nguniweh yan mangöbi sawaḥ umaḥ…”

 Terdapat penyebutan sawah dan kebun dalam prasasti Batunya sehingga sedikit banyak
memberikan informasi mengenai jenis lahan pertanian yang berkembang pada masa Bali 
Kuno, seperti dalam kutipan: 

“lāwan yan hana umaḥnya katunuwān kaladan tkeŋ kuwu sawaḥ pagagān mwaŋ riŋ
kbwān, tan kna paḍĕm, ṅuniweḥ tan kna pakraṅan”

Tinjauan Isi Prasasti



Keterhubungan Antar‐Wilayah



 Prasasti Batunya terdapat penyebutan anak atar jalan katba kadahulu (orang 
yang berjalan hilir mudik), dan istilah ini juga muncul dalam prasasti Sukawana. 
Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Desa Batunya dan Mayungan sudah cukup
ramai oleh orang‐orang yang melakukan perjalanan.

 Wilayah Kintamani dan Sukawana juga memiliki hubungan dengan daerah‐daerah
pesisir.

 Tempat penemuan prasasti Manikliyu dekat dengan wilayah Kintamani. Hal yang 
menarik adalah dalam prasasti Manikliyu terdapat penyebutan Pakuwan
(=Pakwan?), Buyan, dan Bukit Mangandang. Nama Pakwan juga muncul dalam
prasasti Kelandis, dan diperkirakan sebagai Desa Pakisan saat ini.

 Prasasti Kelandis menyebutkan juga wilayah Bengkala yang lokasinya dekat
dengan Bungkulan (muncul di prasasti Sembiran)

 Selain muncul dalam prasasti Manikliyu, nama Buyan juga muncul dalam prasasti
Kerobokan, yang menyebutkan wilayah Buyan dan Tamblingan. Wilayah 
Tamblingan sendiri merupakan lokasi yang penting pada masa lalu dengan
banyaknya temuan prasasti di sana.

 Yang menarik, Desa Bantiran berlokasi dekat dengan dengan lokasi Desa Ularan
dan Banyuseri, yang mana nama Ularan disebutkan dalam prasasti Tamblingan
dan Banyuseri.

Keterhubungan Antar‐Wilayah



Matura Suksma


