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Kerajaan Kutai 

Sebelum budaya India masuk di Indonesia belum ada kerajaan, yang ada hanyalah desa yang 

dipimpin seorang kepala suku. Orang tersebut dianggap memiliki kesaktian dan keistimewaan untuk 

melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya. Setelah budaya India masuk 

ke nusantara maka terjadi perubahan besar Kedudukan kepala suku digantikan oleh seorang raja sedang 

desa berubah menjadi kerajaan.  

Kerajaan Hindu tertua di Indonesia adalah Kutai. Kerajaan ini diperkirakan terletak di 

Muarakaman di delta Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Informasi mengenai kerajaan ini didapat 

dari 7 buah batu bersurat (prasasti) berbentuk yupa. Yupa adalah tugu peringatan upacara kurban dan 

biasanya dipergunakan sebagai tiang untuk menambat hewan kurban. Yupa tersebut bertuliskan huruf 

pallawa yakni huruf yang digunakan oleh orang India selatan. Sebenarnya di dalam prasasti tersebut 

tidak tercantum angka tahun. Tetapi berdasarkan bentuk huruf yang digunakan para ahli memperkirakan 

bahwa prasasti itu dibuat sekitar tahun 400 M atau awal abad ke 5.  

 Dari salah satu prasasti yupa diketahui bahwa pemimpin pertama di wilayah itu adalah 

Kudungga. Nama Kudungga merupakan nama Indonesia asli. Dari penggunaan nama ini dapat diketahui 

bahwa Kudungga belum mendapat pengaruh India. Kudungga merupakan pemimpin suku yang 

kemudian berkembang menjadi kerajaan. 

 Putra Kudungga yang bernama Aswawarman merupakan pendiri Kerajaan Kutai. Nama 

Aswawarman menunjukkan telah adanya pengaruh India. Aswawarman dinobatkan menjadi raja dengan 

cara Hindu, dan diduga diangkat menjadi kasta tertinggi melalui upacara vratyastoma.  

Aswawarman merupakan pendiri Kerajaan Kutai, karenanya ia disebut sebagai wangsakara. 

Aswawarman memiliki tiga orang anak yang disebut laksana api suci. Salah satu puteranya menjadi raja 

Kutai yang paling terkemuka. Ada sebuah 

Yupa yang ditulis oleh brahmana sebagai 

penghargaan kepada Mulawarman. Di sana 

dituliskan bahwa Mulawarman telah memberi 

sedekah berupa 20.000 ekor sapi kepada para 

brahmana di tanah suci waprakeswara.  

Vratyastoma   : upacara pengangkatan  

    seseorang menjadi kasta tertinggi  

Waprakeswara: tanah suci yang ditinggikan  

   untuk menyembah Dewa Siwa 

Wangsakara    : pendiri keluarga kerajaan  
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Kerajaan Tarumanegara 

Hampir bersamaan dengan Kerajaan Kutai, pada tahun 450 Masehi terdapat sebuah kerajaan Hindu di 

Jawa Barat yaitu Tarumanegara. Informasi mengenai Kerajaan Tarumanegara berasal dari dua macam 

sumber: 

1. Prasasti,  

a. Prasasti Ciaruteun di daerah Bogor,  

b. Prasasti Kebun Kopi di Bogor,  

c. Prasasti Jambu di daerah Bogor,  

d. Prasasti Pasir Awi daerah Bogor,  

e. Prasasti Muara Cianten di daerah Bogor, 

f. Prasasti Tugu di Cilincing, Jakarta,  

g. Prasasti Lebak di Pandeglang, Banten selatan.  

Prasasti ini ditulis dalam huruf Pallawa dan berbahasa Sanksekerta. Tulisan yang ada pada prasasti 

berupa syair.  Pada prasasti Ciaruteun terdapat gambar telapak kaki raja Purnawarman yang 

dilukiskan sebagai telapak kaki Wisnu. Dari prasasti inilah diketahui bahwa kerajaan Tarumanegara 

dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu. Prasasti yang terpanjang dan terpenting adalah prasasti Tugu. 

Di sana dituliskan bahwa untuk kepentingan rakyat, Purnawaman memerintahkan agar menggali 

sungai yang diberi nama Gomati dengan panjang 12 km untuk pengairan dan mencegah banjir. Pada 

akhir penggalian Raja Purnawarman memberikan hadiah berupa 1000 ekor lembu kepada para 

Brahmana.  

2. Berita dari Cina  

Ditulis oleh Fa-Hien (seorang cina beragama Budha). Fa-Hien mengadakan pelayaran ke India dan 

dalam perjalanan pulang, ia singgah dulu di Ye-po-ti (Jawadwipa atau Pulau Jawa) karena perahunya 

dilanda angin topan. Selama 5 bulan pada tahun 414 Masehi Fa-Hien tinggal di Tarumanegara yang 

dalam catatannya disebut To-Lo-Mo. Menurut catatan Fa Hien, cukup banyak penduduk Tarumanegara 

yang menganut agama Budha.  
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Kerajaan Kalingga 

Kerajaan ini berada di wilayah Jawa Tengah bagian utara (sekarang Jepara). Dalam berita Cina 

kerajaan ini disebiut Holing. Di sana dijelaskan bahwa pada abad ke 7 di Jawa Tengah bagian utara 

sudah berdiri satu kerajaan. Rakyat dari kerajaan tersebut hidupnya makmur dari hasil bercocok tanam 

serta mempunyai sumber air asin. Hidup mereka tenteram, karena tidak ada kejahatan dan kebohongan. 

Ilmu perbintangan sudah dikenal dan dimanfaat dalam bercocok tanam.  

Raja yang terkemuka dari kerajaan ini adalah Ratu Sima. Pemerintahannya berlangsung dari 

sekitar tahun 674 masehi. Ratu Sima menerapkan peraturan-peraturan secara disiplin. Kepada setiap 

pelanggar, selalu diberikan sangsi tegas. Suatu saat seorang saudagar Arab berkeinginan untuk 

membuktikan ketaatan rakyat Kalingga terhadap hukum yang diterapkan. Ia meletakkan pundi-pundi 

uang di jalan di tengah kota. Ternyata tak ada seorangpun menyentuh atau mengambilnya. Hingga 

suatu hari secara tidak sengaja kaki Putra Mahkota menyentuh pundi-pundi itu. Maka Ratu Sima 

memerintahkan agar anaknya di potong kakinya sebagai hukuman. Karena hukuman itu dirasa terlalu 

berat, para penasehat Ratu memohon agar hukuman diperingan, namun Ratu berkeras. Setelah didesak, 

Ratu Sima memutuskan untuk memperingan hukumannya. Kaki putra mahkota tidak jadi dipotong 

tetapi hanya jari-jari kakinya saja.   

Rakyat Holing menganut agama Budha. Hal itu dapat diketahui dari berita Cina yang ditulis I-

Tshing, yang menjelaskan bahwa pada tahun 644 masehi Hwi-Ning seorang pendeta budha dari cina 

datang ke Holing dan menetap selama 3 tahun. Hwi-Ning menterjemahkan salah satu kitab suci agama 

Budha Hinayana yang berbahasa Sanksekerta ke dalam bahasa Cina. Dalam usahanya Hwi-Ning 

dibantu oleh seorang pendeta kerajaan Holing yang bernama Janabadra. 

Menurut Prasasti Dinoyo yang berangka tahun 760, pada tahun 664 Masehi kerajaan Kalingga 

dipindahkan oleh Ki-Yen ke arah Timur dan berlanjut dengan nama Kerajaan Kanjuruhan.  

 


