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*Menyusun sejarah kebudayaan 
*Memahami perilaku manusia di masa lampau 
*Mengerti proses perubahan kebudayaan 

 



Arkeologi mempelajari manusia masa lampau 
melalui hal-hal yang ditinggalkan seperti 
bangunan, alat-alat, dan data lainnya  
 budaya materi (yang ditinggalkan dari 
masyarakat terdahulu) 

 



artefak 
(tinggalan 
budaya 
bendawi baik 
kecil dan 
ringan seperti 
kapak batu dan 
besar dan 
berat seperti 
bangunan 
candi) 



 

ekofak  
(tinggalan benda alam bekas 
digunakan oleh manusia seperti 
apa adanya tanpa proses 
pembentukan lebih jauh). 
Wujudnya bisa tulang binatang 
sisa makanan yang terkubur di 
dalam tanah,  berupa batu alam 
yang dipakai untuk menumbuk 
biji-bijian, ‘fosil’ daun-daunan 
yang sudah diolah nenek moyang 
kita sebagai makanan, dan 
sebagainya.seperti batuan, rupa 
muka bumi, dan fosil) 

(tinggalan benda alam bekas  



fitur  
(artefaktual) sesuatu yang 
secara keseluruhan tidak 
dapat dipindahkan tanpa 
merubah bentuk. Misalnya, 
perlapisan batuan 
(stratigrafi), parit kuna, 
berbagai bangunan seperti 
punden berundak, candi, 
masjid, gereja, klenteng, 
keraton, istana, makam 
kuna, lubang bekas tempat 
sampah.  
 



Teknik penelitian yang khas adalah penggalian (ekskavasi) arkeologis, 
meskipun survei juga mendapatkan porsi yang cukup besar. 

 The archaeological excavator is 
not digging up things,  
he is digging up people 





Benda-benda 
budaya akan lebih 
banyak bercerita 
apabila tulisan 
yang ada padanya 
bisa dibaca (bila 
ada) 



Kajian utama Epigrafi adalah prasasti.  



Benda budaya yang ada tulisannya baik berupa 
angka atau aksara itu disebut prasasti 

 

Kata prasasti berasal dari bahasa Sansekerta. 
Arti sebenarnya adalah “pujian”, namun 
kemudian dianggap sebagai “piagam, maklumat, 
surat keputusan, undang-undang, atau tulisan”.  

 

 Di kalangan ilmuwan, prasasti disebut “inskripsi”, sementara di kalangan orang 
awam disebut “batu bertulis” atau “batu bersurat”. 

 
 Pengertian prasasti yang merujuk pada sumber sejarah yang ditulis di atas 

batu atau logam, kebanyakan dibuat atas perintah penguasa suatu daerah.  
 
 Dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai peninggalan masa sebelumnya, 

berupa tulisan yang ditorehkan/dituliskan di atas permukaan benda kasar 
terutama batu sebagai medianya 



Epigrafi membuat benda budaya tersebut bercerita 
banyak tentang apa yang dikandungnya. Tentang 
bagaimana kehidupan masyarakat pada masa lampau, apa 
saja yang terjadi, karena sejarah ada bukan untuk 
dilupakan, namun sebagai kisah tentang jati diri bangsa 
serta pembelajaran kita dalam menghadapi persoalan 
hidup.  

Paleografi : Ilmu yang mempelajari 
huruf (aksara) kuno 
Cakupan kajian:  

 
bentuk  
ciri-ciri   
perkembangan  
 

AKSARA 



Di Indonesia prasasti tertua berasal dari abad V Masehi, yaitu yang dikenal 
dengan Yupa yang berasal dari kerajaan Kutai   

hingga masa Kolonial abad XIX Masehi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Media prasasti pun bermacam, umumnya terbuat dari batu dan logam 
(dengan berbagai macam jenis batuan), serta tanduk binatang dan ukiran 
disebuah dinding bangunan kuna. 



Dari rentang abad V – XIX itu,  prasasti dibagi ke dalam beberapa periode yaitu  

Klasik, meliputi zaman Hindu-Budha,  

Islam,  

Cina,   

Kolonial.  



*Di Indonesia prasasti tertua yang teridentifikasi berasal dari 
abad ke-5 Masehi, yaitu prasasti Yupa dari Kerajaan Kutai, 
Kalimantan Timur, prasasti tersebut berisi mengenai 
hubungan genealogi pada masa pemerintahan Raja 
Mulawarman.  
*Yupa merupakan prasasti batu yang ditulis dengan huruf 

Pallawa dan bahasa Sansekerta.  
 

Periode terbanyak pengeluaran prasasti 
terjadi pada abad ke-8 hingga ke-14 M.  



*Pada masa kerajaan Islam, prasasti menggunakan aksara dan bahasa Arab atau 
aksara Arab berbahasa Melayu (aksara Pegon).  

 

*Pada masa yang lebih muda yaitu masa kolonial, aksara Latin banyak digunakan, 
meliputi bahasa-bahasa Inggris, Portugis, dan Belanda.  

 
Prasasti Latin umumnya terdapat pada gereja-gereja, rumah 
dinas para pejabat, kolonial, benteng-benteng, tugu peringatan, 
meriam, mata uang, cap, dan makam.  

Prasasti beraksara dan berbahasa Cina juga dikenal di 
Indonesia yang tersebar antara masa klasik sampai 
masa Islam.  
Prasasti tersebut terdapat pada mata uang, benda-
benda porselin, gong perunggu, dan batu-batu kubur 
yang biasanya terbuat dari batuan pualam. 

Rén tiāncì 
fú 
xíngshàn 
zhī = 
orang yg 
diberkati 
akan 
berbuat 
baik 
setiap 
hari 



Bahan yang digunakan untuk menuliskan biasanya berupa batu atau lempengan 
logam, daun dan kertas. Selain andesit, batu yang digunakan adalah batu kapur, 
pualam, dan basalt.  

Prasasti batu disebut upala prasasti.  

Prasasti logam disebut tamra prasasti.  

Hanya sedikit sekali prasasti yang berbahan lembaran perak dan emas.  

Prasasti yang ditulis di atas lontar atau daun tal, disebut ripta prasasti. 

 

Beberapa prasasti ada yang berbahan tanah liat atau tablet.  

 



Prasasti Sīma, yaitu prasasti yang berisi keputusan raja atau pejabat tinggi yang 
menjadikan suatu daerah menjadi sima. 

Prasasti Jayapattra atau Jayasong, berisi keputusan hukum yang diberikan pada 
pihak yang menang di dalam pengadilan. 

Prasasti Sudhhapattra, berisi pelunasan hutang atau proses gadai. 

 

Jika ditinjau dari isi, maka prasasti dibagi 
menjadi:  

Prasasti Laguna –Philipina- 



 

*Piagem, ialah prasasti pada masa Islam biasanya ditulis pada lempeng logam 
tembaga, biasa digunakan pada maklumat Sultan Mataram, Palembang dan 
Banten. Berisi pemberian anugerah kenaikan pangkat atau pemberian hak 
istimewa pada pejabat yang telah berjasa pada kerajaan atau pun berisi 
undang-undang yang harus ditaati suatu daerah. 

*Prasasti pada nisan, sebagian besar nisan Islam ataupun China.  

*Prasasti masa Kolonial, umumnya juga terdapat pada nisan-nisan di kompleks 
gereja tua, kapan sebuah benteng dibuat, keterangan pada tugu peringatan 
(misal, tugu peringatan pembelotan Pieter Erberveld di Jakarta).  

*Mantra-mantra Budha dan Hindu. 



Pendokumentasian 
prasasti 

Absklat 



Rubbing 



Facsimile 





Bahasa yang Digunakan 
Beberapa prasasti di Indonesia dapat diklasifikasikan ke dalam bahasa yang 

digunakan, di antaranya: 

*Berbahasa Sanskrta 

*Mulawarman, Kutai 

*Tarumanagara, Ciaruteun Jawa Barat 

*Tukmas, Dakawu, Grabag, Magelang, Jawa Tengah. 

*Canggal, Candi Gunung Wukir, Desa Kadiluwih, Salam, Magelang, Jawa Tengah 

*Tri Tepusan, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah 

 



Berbahasa Melayu (Melayu kuna maupun Melayu 
Klasik/Pertengahan). 

*Kedukan Bukit, Palembang, Sumatra Selatan,  

*Talang Tuwo, Palembang, Sumatra Selatan,  

*Sojomerto, Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Batang, Jawa 
Tengah 

*Kayumwungan, Karangtengah, Temanggung, Jawa Tengah 
(dwibahasa, Melayu kuna dan Jawa kuna) 

*Gandasuli I dan II, Candi Gondosuli, Desa Gondosuli, Kecamatan 
Bulu, Temanggung, Jawa Tengah 

*Keping Tembaga Laguna, Manila, Filipina 



Berbahasa Jawa (Kuna maupun Baru) 

 
*Sukabumi, Sukabumi, Pare, Kediri, Jawa Timur, 804 

*Kayumwungan, Karangtengah, Temanggung, Jawa Tengah (dwibahasa), 824 

*Wantil/Siwagrha (Prasasti kakawin tertua Jawa), 856 

*Mantyasih, Desa Meteseh, Magelang Utara, Jawa Tengah, 907 

*Rukam, 907 

*Wanua Tengah III, 908 

 



Berbahasa Bali kuna 
*Blanjong, Bali, 913 

*Bebetin, Bali, 1049 (salinan dari asli yang berasal dari tahun 896) 

 



Berbahasa Sunda 
*Astana Gede, Kawali, Ciamis, Jawa Barat, 1350 

*Batutulis, Bogor, 1533 

*Kebantenan, Bekasi, Jawa Barat, 1521 



Huruf Pallawa berasal dari India Utara 
*Pallawa Tua   prasasti prasasti Yupa dari Kutai   Bahasa Sanskrta 

   prasasti prasasti Purnawarman    Bahasa Sanskrta 

 

 

 

*Pallawa  Muda   prasasti Tuk Mas/ Dakawu    Bahasa Sanskrta 
   prasasti prasasti Sriwijaya    Bahasa Sanskrta 

   prasasti Canggal/Gunung Wukir    Bahasa Sanskrta 

 

 



 

Huruf Pre Nagari / Siddham berasal dari India Selatan 
 Prasasti  Kalasan      Bahasa Sanskrta 

 Prasati Ratu Baka/Kelurak    Bahasa Sanskrta 

Prasasti Sanur      Bahasa Sanskrta 

 

 

 

 

 
 



Huruf Dewa Nagari berasal dari India Selatan 
 Prasasti  di belakang arca Amogapasha   Bahasa Sanskrta 

 Prasati Arca di candi Jago     Bahasa Sanskrta 

 bhagavān tri 
 
 
 
 
 
ṇaviṁdu maharṣi 
 
                2 



Huruf Jawa Kuna 
Menurut JG de Casparis terbagi menjadi : 

*Jawa Kuna Tua  750 -925 

*Jawa Kuna Tua 
   prasasti Plumpungan/Hampran Bahasa Jawa Kuna 
  prasasti Dinoyo   Bahasa Sanskrta 

 
*Jawa Kuna  Standar  856-925 
  prasasti Kayuwangi – Balitung 

*Jawa Kuna Muda  925 - 1250  
  prasasti Daksa Sindok Airlangga 
 
*Jawa Kuna  Majapahit  1250 – 1450 
 
 
 
 
 
 

* Casparis, J..G.. de, 1975, Indonesian Palaeography: A History of Writing in Indonesia from the Beginnings to C A.D. 1500. Leiden/Koln: Brill. Handbuch der 
Orientalistik. Dritte Abteilung. Vierter Band, erste Lieferung. 

 
 

 



*Kawi    JLA Brandes. H.Kern, Cohen Stuart 

*Jawa Kuna  NJ Krom 

 

*Penyebutan KAWI lebih netral karena aksara tersebut belum diketahui berasal dari 
Jawa atau bukan. Penggunaan aksara ini tidak hanya di Jawa namun juga di Bali, 
Sumatra, Philipina. 

*KERN : Huruf JK bukan perkembangan langsung dari aksara Pallawa 

Pallawa termuda, prasasti Canggal 732 M, Kawi tertua, prasasti Plumpungan 750 
M, selisih waktunya 18 th, apabila dianggap sebagai sebuah perkembangan 
langsung, waktu yang dibutuhkan akan lebih panjang. 

 

*KROM : Huruf JK adalah perkembangan langsung dari 
aksara Pallawa 

http://4.bp.blogspot.com/-41TszrVVNdo/UQs2IDBijOI/AAAAAAAAAMg/OZKNEaUGAus/s1600/H.Kern.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-k9Bc9GBZyJo/UQtJMHP3n0I/AAAAAAAAANQ/nUxZXIQVLWw/s1600/N.J.Krom.jpg


https://suratbatak.wordpress.com/sejarah/ 



*Bentuk Aksara yang 
lain  



*







https://www.facebook.com/photo.php?fbid=370431146498984&set=gm.873752506001961&type=1 



Ligatur adalah 

huruf tertulis yang merupakan gabungan 
dua huruf atau lebih yang berlainan;  
 
 
 
 

Di dalam tabel tersebut kita bagi 
menjadi 5 bagian 
• Aksara Vokal 
• Aksara Konsonan 
• Simbol 
• Angka 
• Tanda baca 



LIGATUR  AKSARA VOKAL 
 

  KI 

   

 PU 

 BHI 



LIGATUR  AKSARA KONSONAN 

 KSA  

KNA 

śrī 



AKSARA SIMBOL 

Aksara ini terbagi dalam 3 bagian 

1. Anuswara untuk akhiran “ng” 
sehingga di dalam tabel ini 
terbaca “KANG” “kaŋ”  

2. Wisarga untuk akhiran “Ḥ” 
sehingga di dalam tabel ini 
terbaca “KAḤ” 

3. Wirama untuk Paten/pangkon 
sehingga di dalam tabel ini 
terbaca “K” mati. 



Angka dan Tanda Baca  

Bentuk lain angka-angka dan tanda baca yang 
biasanya tertulis di dalam prasasti. 



Contoh  

Kata JAIṢṬA 
 
Aksara “JA” No. 8, lalu Vokal “AI” No.12 
dipasangkan dengan aksara “YA” no.26.  
Kemudian aksara “ṢA”No.31 dipasangkan dengan 
aksara “ṬA” No.11. 
 



Monggo… 

Menulis nama masing masing…….. 

Tapi untuk nama yang mengandung huruf F ; Q ; V; X ; Z 

tidak akan bisa ditemukan, karena dalam aksara Jawa kuna 

(yang dasarnya adalah aksara Pallawa berbahasa Sanskrta) 

tidak ada aksara rékan seperti halnya dalam aksara jawa 

baru untuk menulis huruf huruf serapan dari Latin ataupun 

Arab 



1218 

1332 

1282 



Dharmma  śrī  mahārāja  

= Bangunan suci untuk/milik raja  



*
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