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Sejarah mencatat perjalanan masa lalu dari pendahulu 
umat manusia di muka bumi, Sejarah itu pula yang 
menuntun setiap generasi sekarang dan masa datang 

mengungkap arti kehidupan yang sebenarnya, bahwa kita 
kelak akan menjadi bagian dari sejarah masa lalu bagi para 

generasi penerus kita di masa mendatang. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Antara Dua Sungai, Dua Jembatan 
PRASASTI BULIAN MENGUSUT ISTANA KUNA 

BEBERAPA peninggalan prasejarah yang menunjang selain prasasti Bulian A dan 
B mengharapkan diteliti oleh Balai Arkeologi yang berwenang. Seperti benda 
suci yang dikeramatkan disimpan di Pura Merajan Jero Pasek Bulian. Tempat 
pemujaan Sakti dari Dewa Siwa disebut Ratu Ayu oleh penduduk semenjak 
zaman dahulu. Benda itu berupa bajra dengan ujung berupa cakra. Tajak dari 
perunggu. Keris berupa taji pada waktu sabungan ayam. Bentuknya antik kuna 
keropos karena tua ukurannya sangat besar. Bande gong selunding. Ukuran segi 
4 panjang dibagi dua membagi garis sudut menyudut tinggal hanya sebagian. 
Menurut seorang pencinta sejarah dan budaya Bali dari Bebandem Kabupaten 
Karangasem bernama Wayan Tusan; sebagian lagi dengan besar yang sama 
disimpan di Pura Besakih. Area kuna Dewa Siwaguru, Dewi Uma, Dewi Parwati, 
Bhatari Durga disimpan di Pura Kangin atau Pura Yeh Basang. Mungkin bahannya 
dari tanah lempung putih atau tanah liat. Ditaruh begitu saja di sebuah 
pelinggih tanpa pengaman dan serius kepada benda budaya purbakala karena 
tidak mengerti. Sekitar tahun 1923 seorang petani bernama Kaki Sedeng 
menemukan guci keramik berisi perhiasan mas nguda kadar karat kurang. Di 
sebelah barat Pura Yeh Basang di sebelah utara Pura Gede tempat disimpan 
prasasti Bulian A dan B. Disimpan di sanggah dadia. Tidak berapa lama hilang 
dicuri. Tempat yang dikeramatkan di aliran sungai yeh buah dari selatan ke 
utara paling hulu pada mata air Pura Soca upacara suci lahir batin dan wilayah. 
Pada prasasti sangat terkenal upacara pensucian pada bulan srawana sampai ke 
Ibu Kota. Jadi tempat yang dikeramatkan di aliran sungai Yeh Buah dari selatan 
ke utara, Pura Yeh Pande mohon kepandaian ilmu pengetahuan, Pura Telaga 
Waja (dwaja) mohon keselamatan kesehatan; melis melasti bersih suci bagi 
penyungsungan di pura dan sanggah. Lobang seperti dibuat manusia untuk 
berkeramas dan untuk membuat obat jamu. di hilir dekat Kubutambahan 
memohon tirta upacara dan toya pangentas untuk warga yang kematian. 
Goresan tangan tiga jari (dibuat dengan jari?) dan sebuah lobang pada batu di 
aliran sungai. Namanya di tibu bekung penulis kira dari zaman prasejarah. 
Mengharap semua diteliti oleh Balai Arkeologi. Dahulu tahun 1960-an batu itu 
menjulang kira-kira 3 meter di pinggir sebelah timur sungai. Peristiwa alam 
baru itu dibenam pasir hampir rata dengan perut sungai. Menurut berita batu 
itu hampir dipecah untuk pengaspalan jalan.  

Sampai pada perkiraan yang mungkin bisa dikembangkan sambil mencari fakta. 
Perkebunan yang bernama benua sekarang pada zaman dahulu merupakan 
tempat penting. Dari sana Pura Dalem dan Pura Desa sekarang ada di sebelah 
selatan. Berarti berada di luan hulu. Perkebunan yang bernama pendem 
sekarang sekitar satu kilometer berada di barat daya juga berarti di luan. Raja-
raja Hindu dahulu entah dari mana datangnya dari arah barat telah memilih 
tempat yang aman dengan pelindung pertahanan yang kuat. Strategi 
keseluruhan telah dipikir dengan cermat. Ingat berdirinya kerajaan Hindu di 



Nusantara. Seandainya perkiraan ini benar bahwa di Bulian pada zaman dahulu 
kala telah berdiri kerajaan Hindu tertua maka empelan Bulian telah dibuat 
pada zaman dahulu sekali. Menguasai sawah-sawah di pesisir pantai dari timur 
ke barat. Kalau zaman kuna Bali kata dalem juga berarti raja, Pura Dalem juga 
berarti raja yang roh sucinya disemayamkan didhinarma pada waktu hari 
piodalan. Terutama Ida Bhatara Dalem Purwa Bhumi penguasa wilayah menurut 
kepercayaan orang Bulian selain linggih bagi Bhatara Siwaguru dan Bhatari 
Durga. Rangga-rajasa-sang-amurwa-bhumi = Ken Arok sebagai cikal bakal 
penguasa wilayah Majapahit. Padharman berupa candi ada di Desa Kagenengan 
= di sana nyeneng. Prasasti Mantyasih kira-kira Saka 837 tujuannya untuk 
menghormati cikal bakal raja raja Medang Kemulan. Ditulis: rahyangta rumuhun 
ri Medang ri Poh Pitu. Rumuhun = sane dumun. Ida sane sampun amor ring 
Hiang sane dumun nyeneng ring Medang ring Poh Pitu. Kalau demikian halnya 
Bulian memiliki sejarah hampir sama tetapi rajanya siapa? Nama purinya apa? 
Menurut majalah Yaperna bahwa Rakai Garung dari Medang Kemulan pernah 
menyerang Bali antara abad 8-9 Masehi. Kalau Bali kalah tidak lagi memakai 
bahasa Bali Kuna di dalam prasastinya. RANGKAIAN KATA dari Jawa Barat 
cipinang = yeh buah. Di mana Hinduisme menjejakkan kaki demikianlah corak 
agama Hindu kata almarhum Prof. Mantra. Dengan kata lain India arif tidak 
memaksakan pelajaran. Prasasti Tugu yang menyebut kata candrabhaga = 
bhagasasi menjadi Bekasi menurut Prof. Poerbatjaraka almarhum. Candrabhaga 
nama sebuah sungai di India Selatan dan Utara. Terusan dan pertamanan yang 
kini Bekasi mengingatkan empelan Bulian untuk pengairan sawah yang luas 
juga. Prasasti lainnya menyebut Raja Purnawarman diketemukan di Sungai 
Ciaeruteun. Menurut Prof. Slamet Moeljana almarhum juga Ciaruteun nama 
kerajaannya juga selain Taruma Nagara. Kronik Tionghwa menyebut To-lo-mo 
dan Ho-lo-tan. Telah diserang dan dikalahkan barangkali oleh Sriwijaya: yang 
wala sriwijaya sangat manapik yang bhumi jawa tida bhakti ka sriwijaya. 
Manapik = menampik = menolak = tidak terima. Berita Cina menyebut Se-li-fo-
che.  

Ada istilah dasanama untuk nama desa tumbuh tumbuhan dan kata. Bagi rakyat 
istilah dahulu kaula cukup hanya Bulian saja. Bagi susuhunan namanya Gunung 
Sari Pulo Sekar Pulo Sari. Malahan yang lebih kuna bernama Wira Mas Maja Wira 
Sari. Rakai Panangkaran di Kraton Medang setelah mengalahkan saingannya. 
Balaputradewa bergelar Wira Wairi Matana dan Wara Wira Wimardana 
keduanya berarti dia yang mengalahkan musuhnya. Bergaya mirip karena 
memiliki derajat yang terpendam.  

Bali tidak mengenal peta pulau Bali masa lalunya baik di lontar maupun buku. 
Yang dipakai patokan adlah tanjung. Sebelah barat dan sebelah timur. Dauh 
njung dan dangin njung. Bagaimana peta pulau Bali yang sangat berbeda 
dengan peta sekarang seperti pada sebuah Ensiklopedi Belanda terbitan tahun 
1700-an. Istilah ''gigiring manuk'' kira-kira mengacu pada peta sekarang. Masih 
banyak peninggalan Bulian yang belum sempat disebut.  



Seperti pada tradisi lontar, misalnya seperti meletusnya Gunung Agung 
pertama. Ada yang menyebut Baliwarman. Siapa tahu?! Perkiraan dan terka 
terkaan selalu ada dalam ilmu sejarah. Bukan berarti ilmu pencarian sejarah 
akan berakhir apabila telah muncul sebuah tulisan mengenai ilmu sejarah. (i 
ketut tingkat) 

 

Asal dan arti nama Pakuan 

 
Hampir secara umum penduduk Bogor mempunyai keyakinan bahwa Kota Bogor mempunyai 
hubungan lokatif dengan Kota Pakuan, ibukota Pajajaran. Asal-usul dan arti Pakuan terdapat 
dalam berbagai sumber. Di bawah ini adalah hasil penelusuran dari sumber-seumber tersebut 
berdasarkan urutan waktu: 

1. Carita Waruga Guru (1750-an). Dalam naskah berhasa Sunda kuno ini diterangkan bahwa 
nama Pakuan Pajajaran didasarkan bahwa di lokasi tersebut banyak terdapat pohon 
Pakujajar. 

2. K.F. Holle (1869). Dalam tulisan berjudul De Batoe Toelis te Buitenzorg (Batutulis di 
Bogor), Holle menyebutkan bahwa di dekat Kota Bogor terdapat kampung bernama Cipaku, 
beserta sungai yang memiliki nama yang sama. Di sana banyak ditemukan pohon paku. Jadi 
menurut Holle, nama Pakuan ada kaitannya dengan kehadiran Cipaku dan pohon paku. 
Pakuan Pajajaran berarti pohon paku yang berjajar ("op rijen staande pakoe bomen"). 

3. G.P. Rouffaer (1919) dalam Encyclopedie van Niederlandsch Indie edisi Stibbe tahun 1919. 
Pakuan mengandung pengertian "paku", akan tetapi harus diartikan "paku jagat" (spijker der 
wereld) yang melambangkan pribadi raja seperti pada gelar Paku Buwono dan Paku Alam. 
"Pakuan" menurut Fouffaer setara dengan "Maharaja". Kata "Pajajaran" diartikan sebagai 
"berdiri sejajar" atau "imbangan" (evenknie). Yang dimaksudkan Rouffaer adalah berdiri 
sejajar atau seimbang dengan Majapahit. Sekalipun Rouffaer tidak merangkumkan arti 
Pakuan Pajajaran, namun dari uraiannya dapat disimpulkan bahwa Pakuan Pajajaran 
menurut pendapatnya berarti "Maharaja yang berdiri sejajar atau seimbang dengan 
(Maharaja) Majapahit". Ia sependapat dengan Hoesein Djajaningrat (1913) bahwa Pakuan 
Pajajaran didirikan tahun 1433.  

4. R. Ng. Poerbatjaraka (1921). Dalam tulisan De Batoe-Toelis bij Buitenzorg (Batutulis dekat 
Bogor) ia menjelaskan bahwa kata "Pakuan" mestinya berasal dari bahasa Jawa kuno 
"pakwwan" yang kemudian dieja "pakwan" (satu "w", ini tertulis pada Prasasti Batutulis). 
Dalam lidah orang Sunda kata itu akan diucapkan "pakuan". Kata "pakwan" berarti kemah 
atau istana. Jadi, Pakuan Pajajaran, menurut Poerbatjaraka, berarti "istana yang 
berjajar"(aanrijen staande hoven).  

5. H. Ten Dam (1957). Sebagai Insinyur Pertanian, Ten Dam ingin meneliti kehidupan sosial-
ekonomi petani Jawa Barat dengan pendekatan awal segi perkembangan sejarah. Dalam 
tulisannya, Verkenningen Rondom Padjadjaran (Pengenalan sekitar Pajajaran), pengertian 
"Pakuan" ada hubungannya dengan "lingga" (tonggak) batu yang terpancang di sebelah 
prasasti Batutulis sebagai tanda kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa dalam Carita 
Parahyangan disebut-sebut tokoh Sang Haluwesi dan Sang Susuktunggal yang dianggapnya 
masih mempunyai pengertian "paku". Ia berpendapat bahwa "pakuan" bukanlah nama, 
melainkan kata benda umum yang berarti ibukota (hoffstad) yang harus dibedakan dari 
keraton. Kata "pajajaran" ditinjaunya berdasarkan keadaan topografi. Ia merujuk laporan 
Kapiten Wikler (1690) yang memberitakan bahwa ia melintasi istana Pakuan di Pajajaran 
yang terletak antara Sungai Besar dengan Sungai Tanggerang (disebut juga Ciliwung dan 
Cisadane). Ten Dam menarik kesimpulan bahwa nama "Pajajaran" muncul karena untuk 



beberapa kilometer Ciliwung dan Cisadane mengalir sejajar. Jadi, Pakuan Pajajaran dalam 
pengertian Ten Dam adalah Pakuan di Pajajaran atau "Dayeuh Pajajaran". 
 
Demikianlah tafsiran nama Pakuan Pajajaran menurut lima sumber. Toh, nama resmi yang 
pernah digunakan dalam sumber sejarah ada tiga, yaitu : 
1.Pakuan Pajajaran (lengkap) 
2.Pakuan (tanpa Pajajaran). 
3.Pajajaran (tanpa Pakuan). 
 
Ketiga sebutan itu dapat ditemukan dalam Prasasti Batutulis (nomor 1 & 2), sedangkan 
nomor 3 bisa dijumpai pada Prasasti Kabantenan di Bekasi.  
 
Lantas, apa arti kata itu menurut orang Pajajaran sendiri?  
Dalam naskah Carita Parahiyangan ada kalimat berbunyi "Sang Susuktunggal, inyana nu 
nyieunna palangka Sriman Sriwacana Sri Baduga Maharajadiraja Ratu Haji di Pakwan 
Pajajaran nu mikadatwan Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, inyana pakwan 
Sanghiyang Sri Ratu Dewata" (Sang Susuktunggal, dialah yang membuat tahta Sriman 
Sriwacana (untuk) Sri Baduga Maharaja Ratu Penguasa di Pakuan Pajajaran yang 
bersemayam di keraton Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, yaitu pakuan 
Sanghiyang Sri Ratu Dewata). Sanghiyang Sri Ratu Dewata adalah gelar lain untuk Sri 
Baduga. Jadi yang disebut "pakuan" itu adalah "kadaton" yang bernama Sri Bima dan 
seterunya. "Pakuan" adalah tempat tinggal untuk raja, biasa disebut keraton, kedaton atau 
istana. Jadi tafsiran Poerbatjaraka lah yang sejalan dengan arti yang dimaksud dalam 
Carita Parahiyangan, yaitu "istana yang berjajar". Tafsiran tersebut lebih mendekati lagi 
bila dilihat nama istana yang cukup panjang tetapi terdiri atas nama-nama yang berdiri 
sendiri. Diperkirakan ada lima (5) bangunan keraton yang masing-masing bernama: Bima, 
Punta, Narayana, Madura dan Suradipati. Inilah mungkin yang biasa disebut dalam 
peristilahan klasik "panca persada" (lima keraton). Suradipati adalah nama keraton induk. 
Hal ini dapat dibandingkan dengan nama-nama keraton lain, yaitu Surawisesa di Kawali, 
Surasowan di Banten dan Surakarta di Jayakarta pada masa silam. 
 
Karena nama yang panjang itulah mungkin orang lebih senang meringkasnya, Pakuan 
Pajajaran atau Pakuan atau Pajajaran. Nama keraton dapat meluas menjadi nama ibukota 
dan akhirnya menjadi nama negara. Contohnya : Nama keraton Surakarta Hadiningrat dan 
Ngayogyakarta Hadiningrat, yang meluas menjadi nama ibukota dan nama daerah. 
Ngayogyakarta Hadiningrat dalam bahasa sehari-hari cukup disebut Yogya. 
 
 
Pendapat Ten Dam (Pakuan = ibukota ) benar dalam penggunaan, tetapi salah dari segi 
semantik. Dalam laporan Tome Pires (1513) disebutkan bahwa bahwa ibukota kerajaan 
Sunda itu bernama "Dayo" (dayeuh) dan terletak di daerah pegunungan, dua hari perjalanan 
dari pelabuhan Kalapa di muara Ciliwung. Nama "Dayo" didengarnya dari penduduk atau 
pembesar Pelabuhan Kalapa. Jadi jelas, orang Pelabuhan Kalapa menggunakan kata 
"dayeuh" (bukan "pakuan") bila bermaksud menyebut ibukota. Dalam percakapan sehari-
hari, digunakan kata "dayeuh", sedangkan dalam kesusastraan digunakan "pakuan" untuk 
menyebut ibukota kerajaan. Untuk praktisnya, dalam tulisan berikut digunakan "Pakuan" 
untuk nama ibukota dan "Pajajaran" untuk nama negara, seperti kebiasaan masyarakat 
Jawa Barat sekarang ini.  

 

 

 



Cheng Ho 
Dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia. 

Langsung ke: panduan arah, cari 

Cheng Ho (Tionghoa Tradisional:��, Tionghoa Sederhana: �� , Hanyu Pinyin: Zhèng 
Hé, Wade-Giles: Cheng Ho; nama asli: ��� Hanyu Pinyin: Ma Sanbao; nama Arab: 
Haji Mahmud) (1371 - 1435), adalah seorang pelaut dan penjelajah Cina terkenal yang 
melakukan beberapa penjelajahan antara tahun 1405 hingga 1433. 

 
 

Lukisan Cheng Ho 

Cheng Ho adalah seorang kasim Muslim yang menjadi orang kepercayaan kaisar 
Tiongkok Yongle (berkuasa tahun 1403-1424), kaisar ketiga dari Dinasti Ming. Nama 
aslinya adalah Ma He, juga dikenal dengan sebutan Ma Sanbao (� ��), berasal dari 
provinsi Yunnan. Ketika pasukan Ming menaklukkan Yunnan, Cheng Ho ditangkap dan 
kemudian dijadikan orang kasim. Ia adalah seorang bersuku Hui, suku bangsa yang 
secara fisik mirip dengan suku Han, namun beragama Islam. 

Cheng Ho berlayar ke Malaka pada abad ke-15. Saat itu, seorang putri Tiongkok, Hang 
Li Po (atau Hang Liu), dikirim oleh kaisar Tiongkok untuk menikahi Raja Malaka (Sultan 
Mansur Shah). 

Pada tahun 1424, kaisar Yongle wafat. Penggantinya, Kaisar Hongxi (berkuasa tahun 
1424-1425, memutuskan untuk mengurangi pengaruh kasim di lingkungan kerajaan. 



Cheng Ho melakukan satu ekspedisi lagi pada masa kekuasaan Kaisar Xuande (berkuasa 
1426-1435). 

[sunting] Penjelajahan 

Cheng Ho melakukan ekspedisi ke berbagai daerah di Asia dan Afrika, antara lain: 

• Vietnam  
• Taiwan  
• Malaka / bagian dari Malaysia  
• Sumatra / bagian dari Indonesia  
• Jawa / bagian dari Indonesia  
• Sri Lanka  
• India bagian Selatan  
• Persia  
• Teluk Persia  
• Arab  
• Laut Merah, ke utara hingga Mesir  
• Afrika, ke selatan hingga Selat Mozambik  

Karena beragama Islam, para temannya mengetahui bahwa Cheng Ho sangat ingin 
melakukan Haji ke Mekkah seperti yang telah dilakukan oleh almarhum ayahnya, tetapi 
para arkeolog dan para ahli sejarah belum mempunyai bukti kuat mengenai hal ini. Cheng 
Ho melakukan ekspedisi paling sedikit tujuh kali dengan menggunakan kapal armadanya. 

[sunting] Armada 

Armada ini terdiri dari 27.000 anak buah kapal dan 307 (armada) kapal laut. Terdiri dari 
kapal besar dan kecil, dari kapal bertiang layar tiga hingga bertiang layar sembilan buah. 
Kapal terbesar mempunyai panjang sekitar 400 feet atau 120 meter dan lebar 160 feet 
atau 50 meter. Rangka layar kapal terdiri dari bambu Tiongkok. Selama berlayar mereka 
membawa perbekalan yang beragam termasuk binatang seperti sapi, ayam dan kambing 
yang kemudian dapat disembelih untuk para anak buah kapal selama di perjalanan. Selain 
itu, juga membawa begitu banyak bambu Tiongkok sebagai suku cadang rangka tiang 
kapal berikut juga tidak ketinggalan membawa kain Sutera untuk dijual. 

 

 

 

 



Kepulangan 

 
 

Lukisan Jerapah yang dibawa oleh Cheng Ho setelah ke kembali dari Afrika Timur 

Dalam ekspedisi ini, Cheng Ho membawa balik berbagai penghargaan dan utusan lebih 
dari 30 kerajaan - termasuk Raja Alagonakkara dari Sri Lanka, yang datang ke Cina 
untuk meminta maaf kepada raja Cina. Pada saat pulang Cheng Ho membawa banyak 
barang-barang berharga diantaranya kulit dan getah pohon Kemenyan, batu permata 
(ruby, emerald dan lain-lain) bahkan beberapa orang Afrika, India dan Arab sebagai bukti 
perjalanannya. Selain itu juga membawa pulang beberapa binatang asli Afrika termasuk 
sepasang jerapah sebagai hadiah dari salah satu Raja Afrika, tetapi sayangnya satu 
jerapah mati dalam perjalanan pulang. 

[sunting] Rekor 

Majalah Life menempatkan Cheng Ho sebagai nomor 14 orang terpenting dalam 
milenium terakhir. Perjalanan Cheng Ho ini menghasilkan Peta Navigasi Cheng Ho yang 
mampu mengubah peta navigasi dunia sampai abad ke-15. Dalam buku ini terdapat 24 
peta navigasi mengenai arah pelayaran, jarak di lautan, dan berbagai pelabuhan. 

 



Miniatur kapal Cheng Ho 

Cheng Ho adalah penjelajah dengan armada kapal terbanyak sepanjang sejarah dunia 
yang pernah tercatat. Juga memiliki kapal kayu terbesar dan terbanyak sepanjang masa 
hingga saat ini. Selain itu beliau adalah pemimpin yang arif dan bijaksana, mengingat 
dengan armada yang begitu banyaknya beliau dan para anak buahnya tidak pernah 
menjajah negara atau wilayah dimanapun tempat para armadanya merapat. 

Semasa di India termasuk ke Kalkuta, para anak buah juga membawa seni beladiri lokal 
yang bernama Kallary Payatt yang mana setelah dikembangkan di negeri Tiongkok 
menjadi seni beladiri Kungfu. 

Cheng Ho dan Indonesia 

 
 

Perbandingan antara kapal jung Cheng Ho ("kapal harta") (1405) dengan kapal "Santa 
Maria" Colombus (1492/93). 

Cheng Ho mengunjungi kepulauan di Indonesia selama tujuh kali. Ketika ke Samudra 
Pasai, ia memberi lonceng raksasa "Cakra Donya" kepada Sultan Aceh, yang kini 
tersimpan di museum Banda Aceh. 

Tahun 1415, Cheng Ho berlabuh di Muara Jati (Cirebon), dan menghadiahi beberapa 
cindera mata khas Tiongkok kepada Sultan Cirebon. Salah satu peninggalannya, sebuah 
piring yang bertuliskan ayat Kursi masih tersimpan di Keraton Kasepuhan Cirebon. 

Pernah dalam perjalanannya melalui Laut Jawa, Wang Jinghong (orang kedua dalam 
armada Cheng Ho) sakit keras. Wang akhirnya turun di pantai Simongan, Semarang, dan 
menetap di sana. Salah satu bukti peninggalannya antara lain kelenteng Sam Po Kong 
(Gedung Batu) serta patung yang disebut Mbah Ledakar Juragan Dampo Awang Sam Po 
Kong. 

Cheng Ho juga sempat berkunjung ke Kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan raja 
Wikramawardhana. 

 
 


