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LATAR BELAKANG
• Sekitar 200  prasasti telah ditemukan  dari abad IX-XIV M yang diterbitkan 

oleh 24 Raja pada masa Bali Kuno
• Prasasti-prasasti tersebut berisi anugerah raja, pemberian hak istimewa 

kepada pejabat atau masyarakat, dan penetapan  perdikan dll
• Pada bagian akhir prasasti-prasasti Bali Kuno terdapat Ṡapatha atau 

kutukan  terhadap mereka yang melanggar ketentuan  yang ditetapkan 
oleh raja  

• Ṡapatha atau kutukan dalam prasasti-prasasti Bali Kuno yang berasal dari 
abad IX-XIV bentuknya berbeda seiring perkembangan waktu/zaman

• Kutukan yang dimuat dalam prasasti-prasasti Bali Kuno mencerminkan 
kekuasaan raja,  sistem kepercyaan  masyarakat  Bali Kuno berdasarkan  
dewa-dewa yang diseru sebagai saksi 

• Bentuk-bentuk kutukan merupakan salah satu fenomena yang menjadi 
permasalahan untuk dikaji dalam penelitian ini.  



GAMBAR PRASASTI



MASALAH  PENELITIAN 

• Jenis sanksi apakah yang dijatuhkan kepada 
mereka yang melanggar ketentuan yang 
ditetapkan oleh raja

• Bagaimanakah  relasi kuasa Raja-raja Bali Kuno 
yang  tercermin dalam Ṡapatha 

• Apakah makna Ṡapatha tersebut
• Apakah implikasi Ṡapatha dalam kehidupan 

masyarakat Bali Kuno



TUJUAN PENELITIAN 

• Mengetahui jenis-jenis sanksi yang dijatuhkan 
kepada mereka yang melanggar ketentuan yang 
ditetapkan oleh raja  

• Memahami relasi kuasa  raja-raja  Bali Kuno yang 
terefleksi dalam Ṡapatha

• Memahami makna Ṡapatha dalam kaitannya dengan 
sistem kepercayaan pada masa Bali Kuno

• Memahami implikasi Ṡapatha dalam kehidupan 
masyarakat Bali Kuno 



URGENSI PENELITIAN
• Ṡapatha atau kutukan dan sanksi yang diberikan 

kepada mereka yang melanggar ketentuan yang 
ditetapkan oleh raja pada masa Bali Kuno, dalam 
pemikiran Foucault  dapat dianggap sebagai 
pendisiplinan 

• Pendisiplinan dalam konteks masa kini menjadi 
sangat relevan dengan pendidikan karakter.  
Penelitian ini sangat urgen dalam pembentukan 
karakter bangsa Indonesia yang berbasis kearifan 
lokal



TINJAUAN PUSTAKA

• Kutukan atau Ṡapatha lazim ditemukan dalam 
prasasti-prasasti Melayu Kuno dan Jawa Kuno (Bosch, 
1925; Casparis, 1956; Kartodirdjo, 1977). 

• Prasasti-prasasti Bali Kuno juga memuat kutukan, 
yang merepresentasikan relasi kuasa raja  pada masa 
itu (Ardika, 2013)

• Dalam konteks pemikiran Michael Foucault (2002) 
kutukan bermakna pendisiplinan yang sangat ideal 
dalam perekonomian, politik, dan peperangan pada 
masyarakat industri



METODE

• Memilih prasasti secara purposif yang 
memuat ṡapatha yang tertulis dalam prasasti 
Bali Kuno dari abad IX-XIV yang jumlahnya 
mencapai 200 buah

• Membuat kategori/klasifikasi isi ṡapatha yang 
berasal dari masa Bali Kuno 

• Menginterpretasikan berbagai jenis sanksi  
dan makna yang dimuat dalam ṡapatha pada 
masa Bali Kuno



LUARAN PENELITIAN

• Artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal 
nasional yang terakreditasi (Jurnal Berkala 
Arkeologi Yogyakarta, sudah dikirim tgl 4 
Oktober 2017 dan  akan terbit edisi bulan Mei 
2018)

• Buku ajar 



HASIL PENELITIAN

• Sapatha mengalami dinamika dalam prasasti-
prasasti Bali Kuno  dari abad IX-XIV

• Sapatha yang tersurat dalam prasati yang 
lebih muda cenderung lebih panjang dan 
semakin banyak yang diseru sebagai saksi 
(para dewa, mahluk kahyangan, roh halus, 
penguasa mata angin dan kekuatan alam)

• Sapatha merefleksikan relasi kuasa dan 
pengetahuan, alat kontrol oleh penguasa, 
serta  pendisiplinan dalam masyarakat Bali 
Kuno



HASIL PENELITIAN lanjutan

• Sapatha berimplikasi terhadap peningkatan 
disiplin dan sanksi moral/immaterial kepada 
masyarakat Bali Kuno yang lebih ditakuti 
karena menyentuh aspek psikologis/kejiwaan  



 




