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Latar Belakang dan Permasalahan

Penelitian tentang prasasti berada dalam naungan ilmu

Epigrafi yang 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 catalan 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 dipergunakan lagi

sebagai alat komunikasi tertulis atau lisan di kalangan masyarakat

sekarang.



Meskipun memiliki ruang lingkup penelitian yang luas, penelitian

epigrafi di Indonesia sebagian besar berfokus kepada penelitian

prasasti, mengingat tujuannya berupa rekonstruksi sejarah

kebudayaan. Kata prasasti berasal dari Bahasa Sanskerta, dari

perkataan sans (feminim) dengan awalan pra, yang berarti pujian

atau perintah. Dalam Bahasa Jawa Kuna prasasti disebut juga

sebagai raja prasasti atau sang hyang ajnya prasasti yang berarti

prasasti perintah raja. Penamaan itu sesuai dengan isi prasasti yang

ada pada umumnya berisi tentang perintah raja untuk membebaskan

sebidang tanah untuk kepentingan bangunan suci atau keperluan

lainnya.



Kajian prasasti dilakukan karena prasasti mempunyai

kedudukan yang sangat penting, sebagai salah satu sumber sejarah

yang autentik dan apabila diteliti dengan seksama keterangan

dalam bagian prasasti dapat memberikan gambaran antara lain

mengenai struktur kerajaan, birokrasi, kemasyarakatan, agama,

perekonomian, kepercayaan, dan adat istiadat dalam masyarakat

Indonesia Namun untuk membahas eksistensi Karangasem

abad XI-XIV, pembahasan difokuskan pada masalah religi,

ekonomi, dan kemasyarakatan.



METODE

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui

observasi langsung di lapangan tehadap Prasasti

Bahung Tringan (Prasasti Bebandem), Prasasti

Tumbu, Prasasti Jung Hyang dalam kegiatan

inventaris yang dilaksanakan oleh Dinas

Kebudayaan Kabupaten Karangasem. Sisanya

seperti Prasasti Bugbug, Prasi, dan Paleg

dikumpulkan melalui studi pustaka.



Prasasti Bugbug disimpan di Pura Piit, beralamat di Br.

Adat Bencingah, Desa Bugbug Tengah, Kecamatan

Karangasem. Prasasti Bugbug dikeluarkan oleh Raja

Jayapangus pada tahun 1103 Saka atau 1181 Masehi.

Prasasti Jung Hyang yang disimpan di Pura Puseh Desa

Adat Ujung, Desa Ujung, Kecamatan Karangasem. Prasasti

beraksara Jawa/Bali Kuno ini dipahat pada lembaran tembaga

pada abad ke-11 tahun Saka 962 (1040 M), dikeluarkan oleh

Raja Marakata dengan menggunakan bahasa Jawa Kuno

(Tim Inventaris 2015, 2018).



Prasasti Tumbu tersimpan di Pura Puseh Tumbu yang berada di

Banjar Tumbu Kelod, Desa/Kelurahan Tumbu, Kecamatan

Karangasem. Prasasti ini ditatah di atas lempengan tembaga

menggunakan huruf Jawa/Bali Kuno dan bahasa Jawa Kuno. Prasasti

Tumbu ditetapkan pada hari Rabu, Umanis, Wurukung tanggal 13

paro terang, bulan Cetra tahun 1247 Saka atau 1325 Masehi oleh

Paduka Sri Maharaja Sri Bhatara Mahaguru Dharmmotungga

Warmadewa (Tim Inventaris 2015).



Prasasti Bahung Tringan yang ditemukan di Desa Bebandem.

Prasasti ini dikeluarkan pada tahun Saka 1059 (1137 Masehi) oleh

Raja Jayasakti kepada Desa Bahung Tringan dan sewilayahnya.

Prasasti Paleg berasal dari tahun Saka 1103 (1181M) dikeluarkan

oleh Raja Jayapangus, disimpan di Pura Puseh Peninjoan, Banjar

Dinas Paleg Kelod, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu,

Kabupaten Karangasem berbahan tembaga dan terdiri dari sepuluh

lempeng (Suarbhawa 2015).

Kemudian Prasasti Prasi, milik masyarakat Desa Perasi, disimpan

di Pura Balé Agung Désa Përasi, Këcamatan Karangasëm,

Kabupatén Karangasëm berasal tahun Saka 1070 (1148M)

dikeluarkan oleh Raja Jayapangus (Tim Inventaris 2017).



Setelah prasasti ini terkumpul proses berikutnya adalah alih aksara

dan memperbaiki salah ketik dan menyelaraskan penggunaan tanda

diaklitik. Setelah itu dilanjutkan dengan alih bahasa dari bahasa

sumber yaitu Bahasa Jawa Kuno ke dalam bahasa sasaran yaitu

Bahasa Indonesia.

Alih bahasa diawali dengan menterjemahkan kata demi kata,

kemudian dilanjukan dengan rekonstruksi terjemahan dengan

menghubungkan kata demi kata dengan menafsirkan kemungkinan

maksud tujuan dari penulis prasasti yang dituangkan melalui uraian

kata-kata.

Selain hal tersebut juga dilakukan wawancara kepada beberapa

tokoh pemilik prasasti untuk mengetahui kemungkinan

keberlanjutan berbagai aspek sesuai isi prasasti.



RELIGI

Religi masyarakat berdasarkan data prasasti yang

ditemukan di Karangasem yang secara eksplisit

menyebutkan mengenai golongan orang suci dengan

faham Sewasogata yang termuat dalam prasasti, yang

menjadi saksi dalam penganugerahan prasasti, hal ini

sebagai bukti bahwa kepercayaan masyarakat pada saat

itu berkaitan dengan Siwa dan Sogata



Dibuahkan sumpah kehadapan Bhatara Puntahyang, agar

jangan diusik, dirusak isi raja prasasti tersebut yang dijaga

oleh Desa Bugbug beserta seluruh anggota masyarakatnya. Isi

sumpah tersebut ialah: Yang Mulia Bhatara Puntahyang,

Hyang Agasti, Maharêsi, di timur Satya di selatan dharmma,

di barat kala, di utara mrêtyu, di tenggara Krodha, di barat

daya Kama, di barat laut Iswara, di timur laut Harih, têngah,

atas, bawah, matahari, bulan bumi, angin, api, angkasa,

Dharmma, siang malam, Yaksa, Raksasa, Pisaca, Prêta,

Aśura, Garuda, Gandharwa, Planit, bintang segala Kirana, ke

empat penjuru dunia Yama, Baruna, Kwera, Basawa, dan

Putra Dewata, Nandiswara, Mahakala dan Ganesa, Dewi

Durga, Dewa empat penjuru Ananta Surendra, Ananta

Kalamrêtyu.



Th. 1291 Saka atau 1369 Masehi

Menhir, Lingga Semu, 
Arca Bhatari, Arca Catur
Kaya



Kesinambungan
budaya, 
Akulturasi
Budaya



• Tinggalan yang bersifat Buddhis ditemukan di
Umanyar, Kalibukbuk Kab. Buleleng. Di Pura Gua
Gajah, Pura Pegulingan Kab. Gianyar. Dan
mungkin masih banyak lagi, yang belum
ditemukan

Upacara
Caru
Sambar
Prayascita



SOSIAL KEMASYARAKATAN

Sosial kemasyarakatan masyarakat berdasarkan prasasti secara

implisit menunjukkan bahwa struktur masyarakat Bali pada jaman

Bali Kuno cukup kompleks. Secara umum struktur sosial

masyarakat dapat dikelompokkan menjadi: kelompok para

bangsawan, kelompok spiritual, kelompok petani, kelompok

pengerajin, para pedagang, dan kelompok lainnya.



Kelas penguasa (bangsawan) sebagian besar menduduki

jabatan birokrasi politik pemerintahan (Samgat mañuratang ajña,

Samgat Caksu Karana Pura, Sang Admak, Para Senapati, dan

pejabat lain) yang bersifat monarkhis yang sentralistik. Kelompok

spiritual ditunjukkan oleh adanya sebutan mpu (mukwing) dengan

gelar kependetaan Dang Acarya (Hindu) dan Dang Upadhyaya

(Budhis). Sementara itu, tokoh spiritual dan pemimpin local di

tingkat desa dikenal dengan sebutan kabayan atau rāma kabāyān.



SOSIAL EKONOMI

Berdasarkan data prasasti diketahui bahwa pada masa Bali kuno

karangasem sangat dipengaruhi oleh kehidupan pertanian dalam

arti luas, kerajian, perdagangan, dan pajak.



Pertanian
parlak yang berarti “ladang”, 

padang (tegalan), ngmal dan

kebwan (kebun) dan huma dan

sawah (sawah), kasuwakan

(pengairan sawah).

pring, ptung, hāmpyal, pucang, nyu, tirissan

kamiri, bodi, muden, sekar kuning, 



Peternakan

Kbo

sapi

sawung

celeŋ

wdus

Kerajinan

wudahagi

Perdagangan

itik

asutugẽl

pkẽnpkẽna

sakramaning adol awli

Pajak-Cukai dan Iuran

tan kna laga ning sawung

tan ḍawuhana pinta panumbas salwiran ing

pintan tumbasen, 

pinta tumbasen
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