
NASKAH PEGON TERTUA DI JAWA



Naskah ini merupakan hasil temuan dari kegiatan penelitian dari
Balai Akeologi Provinsi DI Yogyakarta, Tahun 2019



Kondisi Naskah

• Kurang terawat, 
• Naskah disimpan dalam

kotak kayu yang di
dalamnya terdapat botol
berisi minyak

• Kondisi sampul berwarna
coklat kehitaman, di bagian
depan dan belakang sudah
rapuh, berlubang-lubang, 
dan mengelupas. Terdapat
lubang yang tembus hingga
beberapa lembar akibat
serangan serangga.





Bahan Naskah

• Daluwang, yaitu bahan 
yang dibuat dari kulit 
kayu atau serat-serat 
tanaman.

• Sampul tipis dari kulit 
binatang

• Tinta berwarna hitam
dan merah, dari bahan
tumbuh-tumbuhan
yang menghasilkan
warna hitam dan merah

• Alat tulis ilalang atau
lidi aren



Ukuran Naskah

• panjang 21 cm, 
• lebar 16,5 cm, 
• tebal 2,5 cm, 
• ruang tulis 18,5 x13,5 

cm, 
• ukuran tulisan 1 mm,  

• tidak ada garis di
ruang tulisan, 

• jumlah kurasan 5, 
• jumlah halaman 97, 
• jumlah baris

perhalaman 15.



Naskah tersebut secara umum
ditulis dengan hururf Arab dan 

berbahasa Jawa (pegon) dengan
menggunakan jenis khath Naskhi

dalam bentuk yang sangat
sederhana . 





nama penulis naskah tersebut 
belum diketahui, akan tetapi

kapan naskah tersebut ditulis, dari
salah satu halaman naskah tertera 

angka tahun 1347 M.





Di bagian akhir naskah ditulis dengan 
kalimat puji-pujian dan memohon 

pertolongan kepada Allah,   kemudian 
ditulis angka tahun dengan angka Arab 
1347 M (bihamdillah wa ‘aunihi sanah 
1347 M). Angka tahun tersebut ditulis 

dengan angka Arab 1347 dan di 
bawahnya ada huruf م (mim).


	NASKAH PEGON TERTUA DI JAWA
	Naskah ini merupakan hasil temuan dari kegiatan penelitian dari Balai Akeologi Provinsi DI Yogyakarta, Tahun 2019
	Kondisi Naskah
	Slide Number 4
	Bahan Naskah
	Ukuran Naskah
	Naskah tersebut secara umum ditulis dengan hururf Arab dan berbahasa Jawa (pegon) dengan menggunakan jenis khath Naskhi dalam bentuk yang sangat sederhana . 
	Slide Number 8
	nama penulis naskah tersebut belum diketahui, akan tetapi  kapan naskah tersebut ditulis, dari salah satu halaman naskah tertera angka tahun 1347 M.
	Slide Number 10
	Di bagian akhir naskah ditulis dengan kalimat puji-pujian dan memohon pertolongan kepada Allah,   kemudian ditulis angka tahun dengan angka Arab 1347 M (bihamdillah wa ‘aunihi sanah 1347 M). Angka tahun tersebut ditulis dengan angka Arab 1347 dan di bawahnya ada huruf   م (mim).

