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SEKAPUR SIRIH

S

ecara geografis wilayah Kabupaten Gianyar berada di bagian
tengah wilayah Pulau Bali. Secara astronomi terletak antara 080
18’48” – 080 38’58” Lintang Selatan 115013’29” – 1150 22’23” Bujur
Timur. Secara administratif, Kabupaten Gianyar berbatasan dengan
Kabupaten Badung dan Kota Denpasar di sebelah Barat, Kabupaten
Bangli di sebelah Utara, Kabupaten Bangli dan Klungkung disebelah
Timur serta selat Badung dan Samudra Indonesia di sebelah Selatan.
Sungai Pakerisan dan Sungai Petanu merupakan dua sungai
yang terdapat di Kabupaten Gianyar. Kedua sungai ini masingmasing membelah wilayah Kecamatan Tampaksiring dan wilayah
Kecamatan Tegalalang yang dimana aliran airnya bermuara di
bagian selatan Pulau Bali. Sungai Pakerisan dengan sumber utama
airnya berasal dari mata air yang cukup besar yang ada di Pura Tirta
Empul, ditambah lagi oleh beberapa sumber air yang bermunculan
menyebar di wilayah bagian hulunya, serta air buangan/tirisan dari
lahan pertanian sawah yang ada di sekitarnya.
Sedangkan sungai Petanu airnya berasal dari beberapa buah sumber
mata air pegunungan Kintamani yang merupakan sumber air dari
banyak sungai di Bali. Sungai Petanu melewati tiga kecamatan
yakni Tampaksiring, Ubud, Blahbatuh, dan bermuara di pantai
Saba. Air sungai ini dimanfaatkan sebagai pemasok kebutuhan air
kawasan Bali selatan yakni Kota Denpasar, Badung, dan Gianyar.
Di sepanjang kedua aliran sungai, pada titik-titik lokasi tertentu
banyak dijumpai tinggalan budaya. Pendirian tempat-tempat suci
keagamaan pada lokasi yang dekat dengan sumber air rupanya
menjadi pertimbangan utama leluhur pada zaman dahulu.
Realitasnya, di sekitar Daerah Aliran Sungai Pakerisan dan Petanu
banyak ditemukan tinggalan purbakala, ini merupakan bukti
peradaban masa lalu yang bertahan hingga saat ini.
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Berdasarkan data hasil pendokumentasian situs tahun 2020,
seluruh situs yang ada di sepanjang wilayah daerah aliran sungai
Pakerisan dan Petanu berjumlah 208 buah situs. Di antara sekian
banyak situs yang ada, situs yang sering dikunjungi atau dijadikan
objek penelitian maupun dimanfaatkan sebagai objek tujuan wisata
antara lain Pura Tirta Empul, Pura Pegulingan, Pura Mangening,
Pura Penataran Sarasidi, Pura Gunungkawi, Candi Tebing
Kerobokan, Pura Penatara Sasih, Pura Pusering Jagat, Pura Kebo
Edan, Candi Tebing Tegallinggah, Pura Samuantiga, dan Pura Bukit
Dharma. Beberapa situs yang terdapat di sepanjang daerah aliran
sungai Petanu antara lain Pura Puseh Desa Manuaba, Candi Tebing
Kelebutan Tatiapi, Petirtaan Telagawaja Tegalalang, dan Pura Goa
Gajah Desa Bedulu.
Minimnya informasi yang dapat digunakan sebagai panduan
bagi pengunjung di situs tersebut diatas, maka Balai Pelestarian
Cagar Budaya Provinsi Bali memandang perlu dibuatkannya buku
panduan sebagai referensi terkait situs yang ada di sekitar daerah
aliran sungai Pakerisan dan Petanu. Atas dasar pertimbangan
tersebut maka disusunlah Buku Panduan Situs Daerah Aliran
Sungai Pakerisan dan Petanu.
Penyusun
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1

PURA PUSEH PANEMPAHAN

S

ecara administratif pura ini terletak di Banjar Panempahan,
Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring. Secara astronomis
berada pada koordinat 80 22’ 59.8” Lintang Selatan dan 1150 19’
25.1” Bujur Timur.
Adapun tinggalan cagar budaya yang terdapat pada situs ini antara
lain Prasasti Batu, Arca Perwujudan, serta Fragmen Arca. Tinggalan
yang sangat menarik adalah Prasasti Batu berbentuk pilar atas nama
Raja Bali Kuno yang merupakan pendiri dinasti Warmadewa di Bali
yakni Sri Kesari Warmadewa.
Prasasti ini dipahatkan sebuah pilar kecil menggunakan aksara
6

dan bahasa Bali Kuno, isinya menyebutkan bahwa Raja Sri
Kesari Warmadewa telah berhasil merebut kemenangan dengan
mengalahkan musuhnya yang berada di wilayah pegunungan,

Sebagaimana disebutkan dalam prasasti:
“ 2)- - - sri kaisari uli – 3)- - -(m)us(u)h angkas da wa – (tya) ri wuci
- - - 4) - - - - kadya kadya maka tka di tunggala” (Atmodjo,1977:151).
Artinya: Sri Kesari mengalahkan musuh (yang berlokasi di wilayah
utara) sehingga dapat dipersatukan.
7

Prasasti-prasasti lain sebagai tanda kemenangan raja Sri Kesari
Warmadewa antara lain Prasasti Blanjong berangka tahun Saka 835
(913 Masehi); Malet Gede yang disimpan di Pura Penataran Air
Malet berangka tahun 835 Saka (913 Masehi) Desa Tiga, Bangli,
dan prasasti yang disimpan di Pura Puseh, Desa Pukuh, Bangli
berangka tahun Saka 835 (913 Masehi).
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2 PURA GUMANG

P

ura ini terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring
yang secara astronomis berada pada koordinat 80 31’ 11.9”
Lintang Selatan dan 1150 17’ 34.8” Bujur Timur.
Tinggalan arkeologis yang tersimpan di Pura Gumang yaitu
berupa fragmen bangunan, Arca Nandi, dan Lingga yang berukuran
besar. Keberadaan lingga di Pura Gumang mengindikasikan bahwa
dahulu lokasi ini pernah berdiri bangunan keagamaan berlatar
belakang kepercayaan kepada Dewa Siwa.
Yang menarik juga terdapat miniatur stupa yang mengindikasikan
9

di lokasi tersebut juga pernah berkembang agama Budha. ini
memperlihatkan bahwa pada masa lampau di daerah tersebut
telah tumbuh toleransi keagamaan, dimana penganut Siwa dan
penganut Budha hidup berdampingan. Hal ini juga dapat dijumpai
pada peninggalan arkeologis yang terdapat di Gua Gajah Bedulu.
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3 PURA PEGULINGAN

P

ura Pegulingan terletak di Banjar Basangambu, Desa Manukaya,
Kecamatan Tampaksiring yang dimana secara astronomis
berada pada koordinat 80 24’ 54.7” Lintang Selatan dan 1150 19’
3.8” Bujur Timur.
Pada awalnya tinggalan arkeologi yang terdapat di Pura Pegulingan
ditemukan pada tahun 1983 ketika masyarakat akan melakukan
pembangunan kembali pelinggih tepasana, dimana temuannya
berupa fragmen tanpa dagu berbentuk stiliran dedaunan, Arca
manusia mengendarai singa, relief gana berupa manusia sedang
menyangga beban, dan temuan lepas lainnya.
Pada tanggal 14 Juli hingga 31 Desember 1983 upaya penyelamatan
terus dilakukan dengan melakukan penggalian. Selama kegiatan
berlangsung, ditemukan sejumlah tinggalan arkeologi yang sangat
unik antara lain: relief gana, kepala arca buddha, dan pondasi
struktur berbentuk persegi delapan dengan jari-jari terpusat
di bidang tengah. Di dalam penggalian lebih lanjut, pada pusat
jari-jari ditemukan sebuah kotak pedagingan dari batu padas
yang berisi materai tanah liat bertuliskan aksara pranegari yang
diidentifikasi merupakan ye-te mantram, serta mangkok dari perak
berisi lempengan emas dan perak ditulis aksara Jawa Kuna yang
juga berisi formula ye-te mantram.
Ye-te mantram berbunyi sebagai berikut:
1.ye dharmah hetu pra
2.bhawah hetun tesan tatha
3.gato hyawadat tesan ca yo ni
4.rodha ewam wadi mahasramanah
5.om ye te swaha om krata
11

6.- - -rah pramblinih - - - Artinya: Sang Buddha (tathagata) telah berkata demikian, Dharma
adalah sebab atau pangkal dari segala kejadian (segala yang ada),
dan juga Dharma itu sebab atau pangkal dari kehancuran dan
penderitaan. Demikianlah ajaran sang maha pertapa (Sang Budha).
Salah satu tinggalan yang tak kalah menariknya adalah sebuah
stupa dalam bentuk kecil yang ditemukan pada pusat jari-jari.
Bagian kakinya berbentuk persegi delapan, bagian badan (anda)
lebih lebar dari pada bagian kakinya, harmika berbentuk persegi
empat, dan yasti berbentuk silindris, sedangkan chatranya tidak
ditemukan karena telah patah. Yang sangat menarik dari miniatur
stupa ini adalah pada salah satu bidang sisi anda dipahatkan relief
yang menggambarkan 2 ekor gajah saling membelakangi berdiri di
sisi kiri dan kanan gapura. Relief ini diduga sebagai sengkala memet
yang melambangkan sebuah angka tahun. Gajah atau asti bernilai 8,
gapura bernilai 9, dan Gajah bernilai 8. Jika dirangkai maka menjadi
angka tahun Saka 898 (976 Masehi).
Satu temuan penting dan menarik yang ditemukan di dalam
miniatur stupa ini adalah adanya sebuah Arca Buddha dengan
material dari emas berukuran tinggi 5,5 cm, lebar 1,8 cm, pinggang
1,7 cm, pinggul 1,8 cm, dan kaki 1,0 cm. Arca ini digambarkan
dalam posisi berdiri di atas lapik padmasana dibuat dari perunggu,
dengan postur tubuh ramping. Sikap tangan kanan wara mudra,
sedangkan tangan kiri diangkat ke atas sambil memegang ujung
kain jubah.
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4 PURA TIRTA EMPUL

P

ura ini terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring
yang secara astronomis berada pada koordinat 80 24’ 51.7”
Lintang Selatan dan 1150 18’ 57.0” Bujur Timur. Terdapat tiga situs
yang berdekatan dengan Pura Tirta Empul diantaranya Istana
Kepresidenan berada di sebelah barat, Pura Pegulingan di sebelah
timur, dan Pura Mangening berada di sebelah selatan.
Adapun tinggalan penting terkait dengan keberadaan Pura Tirta
Empul, antara lain : Prasasti, Kolam Petirtaan dengan debit airnya
yang cukup besar, Lingga-Yoni, dan Arca Lembu. Keberadaan
prasasti saat ini tersimpan di Pura Sakenan, desa Manukaya yang
di dalamnya mencantumkan nama salah satu raja Bali Kuno yang
14

bernama Sang Ratu Sri Chandrabhayasingha Warmadewa dengan
angka tahun Saka 882 (960 Masehi).
Isi prasasti, menjelaskan tentang upaya perbaikan dan konservasi
lingkungan sumber air suci yang memang telah ada sebelumnya,
seperti disebutkan di dalam prasasti:
“(1). tat kalan sang ratu (sri) (3) candrabhayashinga warmmadewa,
masamahin tirtha di (air) mpul (4) batu durbala rapi ulih ambah
hatmwang hatmwang….” (Goris, 1954a:75).
Artinya, pada waktu itu Sang Ratu Sri Candrabhayasingha
Warmadewa melakukan perbaikan terhadap air suci di Air Mpul,
karena materialnya rusak (agar dapat difungsikan sebagaimana
biasa) karena memang difungsikan setiap tahun oleh masyarakat
di sekitarnya.
Keberadaan mata air suci dan kolam petirtaan, oleh masyarakat
lokal dikaitkan dengan legenda cerita Raja Mayadenawa
sebagaimana disebutkan di dalam sumber tertulis Lontar Usana
Bali. Berdasarkan sumber tersebut dijelaskan bahwa air suci Tirta
Empul diciptakan oleh Dewa Indra untuk menghidupkan kembali
pasukannya yang mati karena setelah meminum air beracun (tirta
cetik) yang diciptakan oleh Raja Mayadenawa.
Kedua tirta tersebut sampai kini masih ada yakni mata air yang
cukup besar di halaman jeroan diyakini merupakan ciptaan Dewa
Indra, sedangkan tirta cetik berada di halaman jaba tengah sisi
barat. Lingga-Yoni dan arca Lembu ditempatkan pada halaman
utama, merupakan sombol suci yang melambangkan kesuburan,
dan kendaraan Dewa Siwa yang diperkirakan berasal dari abad XIII
Masehi.
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5 PURA MANGENING

S

ecara administratif pura ini terletak di Banjar Sarasidi, Desa
Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring. Secara astronomis
berada pada koordinat 80 24’ 53.6” Lintang Selatan dan 1150 18’
56.5” Bujur Timur. Tinggalan penting yang terdapat di situs Pura
Mangening antara lain sebuah Prasada, dan Lingga-Yoni. Prasada
Mangening dibangun melalui dana Proyek Pelestarian/Pemanfaatan
Peninggalan Sejarah dan Purbakala pada tahun anggaran 1980/1981.
Upaya penyelamatan terhadap Secara administratif pura ini terletak
di Banjar Sarasidi, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring.
Secara astronomis berada pada posisi x 314557 dan y 9069437.
Tinggalan penting yang terdapat di situs Pura Mangening antara lain
sebuah Prasada, dan Lingga-Yoni. Prasada Mangening dibangun
melalui dana Proyek Pelestarian/Pemanfaatan Peninggalan Sejarah
dan Purbakala pada tahun anggaran 1980/1981.
Upaya penyelamatan terhadap Prasada Mangening didahului
dengan melakukan survei lapangan, dan dilanjutkan dengan
melakukan penggalian penyelamatan. Berdasarkan hasil survei dan
penggalian penyelamatan, ditemukan sisa–sisa bangunan kuno yang
diduga berbentuk sebuah prasada. Pemugaran terhadap Prasada
Mangening dituntaskan pada tahun 1982 . Prasada Mangening
diperkirakan berasal dari abad XI Masehi.
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6

PURA PENATARAN SARASIDI

S

ecara administratif pura ini terletak di Banjar Sarasidi, Desa
Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring. Pura Penataran
Sarasidi secara astronomis berada pada koordinat 80 25’ 11.7”
Lintang Selatan dan 1150 18’ 38.2” Bujur Timur. Pura Penataran
Sarasidi berada di sebelah barat Pura Mangening yang berbatasan
dengan area parkir dan saluran irigasi Subak Pulagan/Kumba.
Berdasarkan lokasinya, pura ini berada di sisi timur laut pemukiman
masyarakat Desa Pakraman Saraseda. Pura dibangun pada sebidang
tanah dengan kontur lahan yang agak tinggi dengan arah hadap ke
selatan dengan akses utama berupa candi bentar berada pada sisi
selatan dan akses alternatif berada pada sisi barat.
Berdasarkan nama dan statusnya (kahyangan tiga), konsep
pendirian pura ini merupakan penyatuan dua buah pura menjadi
satu yakni Pura Penataran dan Pura Bale Agung. Perbedaan
diantara keduanya adalah berdasarkan posisi penempatannya. Pura
Penataran posisinya berada pada ruang sebelah utara, dan Pura
Bale Agung berada pada ruang bagian selatan. Struktur mandala
dan pola bangunnya terbagi menjadi 3: halaman utama (Pura
Penataran), halaman utama (Pura Bale Agung), dan halaman luar
(jaba). Halaman luar (jaba) terdiri dari halaman luar sisi selatan
(jaba kelod) dan halaman luar sisi barat (jaba kauh).
Tinggalan penting yang terdapat di dalam situs ini antara lain di
pelinggih Siwa Bujangga: Arca Perwujudan Leluhur, Arca Catur
Kaya, Arca Perwujudan Bhatara dan Bhatari, Kotak Pripih, Arca
Berpasangan, Arca Ganesa, dan Meja Batu.
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7

CANDI TEBING GUNUNG KAWI

C

andi Tebing Gunung Kawi ditemukan kembali pada tahun
1920 oleh H.T. Damste. Secara administratif situs ini terletak
di Banjar Penaka, Desa Tampaksiring, Kecamatan Tampaksiring.
Secara astronomis berada pada koordinat 80 25’ 23.1” Lintang
Selatan dan 1150 18’ 45.2” Bujur Timur.
Secara keseluruhan candi tebing ini terdiri dari dua kelompok. Satu
kelompok berada di sebelah timur sungai dan kelompok lainnya
berada di sebelah barat sungai, seakan-akan dibelah oleh aliran
Sungai Pakerisan yang melintang dari utara ke selatan. Kelompok
pertama terdiri dari gugusan Candi V, Jero Gede, dan ceruk-ceruk
kecil. Pada sisi bagian barat sungai terdiri dari dua gugusan candi
antara lain Candi IV, Candi X, dan juga dilengkapi dengan beberapa
ceruk.
Di antara kesepuluh candi tersebut, yang sangat menarik adalah
gugusan Candi V. Pada gugusan candi ini memuat tulisan singkat
(inskripsi) dengan tipe Kadiri Kwadrat. Dua inskripsi yang masih
dapat dibaca menyebut ‘haji lumah ing jalu’ dan ‘rwanakira’ dan
satu inskripsi telah rusak sehingga tidak dapat diidentifikasi. Kata
haji lumah ing jalu artinya raja yang didharmakan di Jalu. Jalu
dalam bahasa Jawa berarti senjata yang ada pada kaki ayam jantan.
Dalam konteks ini jalu diidentikkan dengan keris untuk menyebut
sungai Pakerisan.
Sang raja yang didharmakan di Pakerisan adalah Raja Udayana.
Kata rwanakira, artinya dua putra beliau. Yang dimaksud dengan
dua putra beliau adalah Marakata dan Anak Wungsu. Di Candi
X terdapat inskripsi berbunyi ‘rkryan’, berarti jabatan rakryan di
dalam struktur pemerintahan kerajaan.
22

Berdasarkan data tersebut, kompleks candi tebing Gunung Kawi
diperkirakan didirikan oleh Raja Marakata dan diselesaikan oleh
Anak Wungsu untuk mendharmakan Raja Udayana dan kerabat
kerajaannya pada abad XI Masehi.
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8

CANDI TEBING KEROBOKAN

S

ecara administratif situs ini terletak Banjar Cemadik, Desa
Pejeng Kelod, dan posisinya berada di perbatasan antara
Kecamatan Gianyar dengan Kecamatan Tampaksiring. Secara
astronomis berada pada koordinat 80 29’ 4.1” Lintang Selatan dan
1150 18’ 28.7” Bujur Timur. Penamaan Candi Tebing Kerobokan
dikarenakan keberadaan candi ini pada pertemuan dua buah sungai
yakni Sungai Kerobokan dan Sungai Pakerisan.
Candi Tebing Kerobokan mulai dikenal oleh para ahli Sttuterheim
dan Bernet Kempers sejak tahun 1927. Candi Tebing ini dipahatkan
pada bidang tebing timur menghadap ke Sungai Pakerisan
dilengkapi dengan dua buah ceruk kecil. Candi tebing dengan
ketinggian mencapai enam meter. Dari segi gaya dan langgamnya,
Candi Tebing Kerobokan memiliki persamaan dengan candi
tebing lainnya yang berlokasi di sepanjang Sungai pakerisan. Dari
segi arsitekturnya, candi ini diperkirakan berumur lebih muda
dibandingkan dengan kompleks Candi Tebing Gunung Kawi yang
diduga berasal dari abad XI Masehi, sedangkan Candi Tebing
Kerobokan diduga berasal dari abad XII Masehi.

24

25

9 GUA GARBA

G

ua Garba adalah situs arkeologi yang terletak di Banjar
Sawagunung, Desa Pejeng Kelod, Kecamatan Tampaksiring.
Secara astronomis Gua Garba berada pada koordinat 80 30’ 27.0”
Lintang Selatan dan 1150 18’ 9.7” Bujur Timur.
Menurut mitologi masyarakat lokal, bahwa ditempat inilah Kebo
Iwa ditempa dengan ujian sebagai Mahapatih Kerajaan Bedahulu.
Salah satu bukti fisik terkait cerita tersebut terdapat tapak kaki
Kebo Iwa diatas batu yang dikelilingi pembatas besi yang berada
diantara susunan batu sebagai jalur menuju Gua Garba. Lokasi gua
berada tepat dibawah Pura Pengukur-ukuran, yang dikelilingi oleh
pepohonan yang cukup rindang dan di sebelah timur dibatasi oleh
Sungai Pakerisan.
Tinggalan kepurbakalaan pada situs ini antara lain gapura dan
ceruk, muka lingga dengan kedok mata yang melotot, sebuah papan
batu padas yang berisikan relief cerek, dan sebuah inskripsi bertipe
huruf Kediri Kwadrat pada atap ceruk, diidentifikasi berbunyi
“sra”. Tipe aksara semacam ini ditemukan pula pada ambang pintu
candi Tebing Gunung Kawi Tampaksiring yang berbunyi “rkryan”.
Berdasarkan tipe aksara tersebut kompleks pertapaan Gua Garba
diperkirakan sejaman dengan Candi Tebing Gunung Kawi berasal
dari abad XI Masehi.
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10 PURA PENATARAN SASIH

S

ecara administratif pura ini terletak di Banjar Intaran, Desa
Pejeng Tengah, Kecamatan Tampaksiring. Secara astronomis
berada pada koordinat 80 30’ 49.9” Lintang Selatan dan 1150 17’
36.0” Bujur Timur. Tinggalan kepurbakalaan di Pura Penataran
Sasih berasal dari dua masa yang berbeda yakni dari masa prasejarah
dan dari masa sejarah.
Tinggalan penting yang berasal dari masa prasejarah adalah sebuah
nekara perunggu berukuran besar, tinggi 186,5 cm. dan garis
tengah bidang pukulnya 160 cm. Nekara merupakan salah satu
hasil kemajuan peradaban manusia di bidang teknologi pengolahan
logam. Di dalam pembuatannya, nekara dibuat dalam ukuran yang
beragam. Ada yang dibuat berukuran besar, sedang, dan kecil sesuai
dengan fungsi dan tujuan pembuatannya. Nekara berukuran besar
diperkirakan difungsikan sebagai gendering perang, atau sebagai
media untuk memohon turunnya hujan bagi kesuburan lahan
pertanian.
Hal itu dapat dilihat dari pahatan hiasan gambar pada bidang
pukul nekara. Gambar-gambar tersebut antara lain hiasan kedok
muka yang disusun sepasang sepasang dengan anting-anting
dibuat dari uang kepeng serta matanya membelalak, dan binatang
kodok. Pada tempat lain, nekara dalam ukuran besar ditemukan
juga di kepluauan Selayar, Sulawesi Selatan. Pada masanya, nekara
merupakan salah satu jenis barang berharga bagi pemiliknya.
Sebagai barang berharga, nekara juga ada yang ditemukan dalam
fungsinya sebagai bekal kubur sebagaimana ditemukan di situs
manusia prasejarah di Desa Manikliu, Bangli.
Nekara Pejeng dengan ukuran bidang pukul yang cukup besar
29

menyerupai bulan sehingga mereka menyebut ‘Bulan Pejeng’,
karena dianggap bulan yang jatuh dari langit. Atas dasar bidang
pukul nekara yang menyerupai sebuah bulan, maka penamaan pura
Penataran ditambahkan dengan kata Sasih (Sasih=Bulan) sehingga
menjadi Penataran Sasih/Penataran Bulan.
Tinggalan penting lainnya adalah sejumlah arca-arca dan fragmen
arca perwujudan leluhur dan arca perwujudan dewa-dewi yang
disimpan pada beberapa pelinggih, antara lain di pelinggih Ratu
Pande, di Pelinggih Arca, dan di dalam Gedong.
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11 MUSEUM GEDONG ARCA
Secara administratif museum ini terletak di Desa Bedulu,
Kecamatan Blahbatuh. Secara astronomis berada pada koordinat
80 31’ 9.9” Lintang Selatan dan 1150 17’ 34.8” Bujur Timur. Lokasi
museum berada di perbatasan antara Desa Bedulu dengan Desa
Pejeng. Pengelolaannya dilakukan secara swakelola oleh Kantor
Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali.
Perhatian terhadap cagar budaya di wilayah Indonesia secara
formal ditandai dengan berdirinya “Oudheidkundige Dienst in
Nederland-Indie” (Jawatan Purbakala) yang mempunyai tugas
menyusun, mendaftar dan mengawasi peninggalan purbakala di
seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Pendirian Jawatan Purbakala
berdasarkan atas dengan keputusan Pemerintah Hindia- Belanda
Nomor : 62, Tanggal 14 Juni 1913. Selama kurun waktu penjajahan
Belanda-Jepang, dalam melaksanakan tugasnya Jawatan Purbakala
telah berhasil mengungkap, melindungi dan merekonstruksi
peninggalan purbakala, khususnya di wilayah Pulau Jawa.
Setelah masa kemerdekaan Jawatan Purbakala mulai membuka kantor
di daerah. diantaranya di Jogjakarta, Prambanan dan Makassar.
Pada Awal tahun 1951 Jawatan Purbakala dilebur menjadi Dinas
Purbakala di bawah naungan Administrasi Jawatan Kebudayaan
Kementerian P. P dan K. Bersamaan dengan itu di Provinsi Bali
dibentuk Dinas Purbakala Seksi Bangunan Cabang Makasar yang
berlokasi di Desa Bedulu, Kab. Gianyar dibawah pimpinan J. C
Krijgsman. Pertimbangan pemilihan Desa Bedulu sebagai lokasi
kantor didasari hasil inventarisasi dan pendokumentasian yang
dilakukan Jawatan Purbakala yang menunjukkan keberadaan
peninggalan purbakala menyebar di seluruh wilayah Bali dengan
populasi paling padat terdapat di daerah Gianyar yaitu Desa Bedulu
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dan Pejeng.
Dinas Purbakala Seksi Bangunan Cabang Makasar inilah menjadi
cikal bakal dari Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Wilayah
Kerja Provinsi Bali – Nusa Tenggara Barat -Nusa Tenggara Timur
dan Timtim, yang kemudian setelah keluarnya Surat Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:
0767/O/1989, tanggal 7 Desember 1989 berubah menjadi Suaka
Peninggalan Sejarah dan Purbakala Gianyar, selanjutnya sejak
Januari 2003 berubah nama menjadi Balai Pelestarian Peninggalan
Purbakala, tahun 2012 berubah nama menjadi Balai Pelestarian
Cagar Budaya Gianyar, tahun 2015 terjadi perubahan nama menjadi
Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali Wilayah Kerja Provinsi Bali,
Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dan pada tahun
2020 berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi
Bali Wilayah Kerja Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa
Tenggara Timur.
Materi koleksi yang dipamerkan berasal dari masa prasejarah
sampai masa sejarah. Benda-benda koleksi dari masa prasejarah
antara lain alat-alat batu yang diduga berasal dari masa berburu
dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, masa berburu
dan meramu tingkat lanjut, dan dari masa bercocok tanam, dan
sejumlah sarkofagus yang ditemukan di Bali. Koleksi yang berasal
dari masa sejarah antara lain Stupika tanah liat, Prasasti Bedulu,
Prasasti Tukad Sangsang, koleksi keramik-keramik Vietnam dan
China yang berasal dari Dinasti Yuan dan Ming.
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12 PURA SAMUAN TIGA
Secara administratif situs ini terletak Banjar Pekandelan, Desa
Bedulu, Kecamatan Blahbatuh. Secara astronomis berada pada
koordinat 80 31’ 25.3” Lintang Selatan dan 1150 17’ 42.8” Bujur
Timur.
Berdasarkan data arekologi di dalam mengungkapkan keberadaan
Pura Samuantiga, hanya satu sumber prasasti Bali Kuno yang
kemungkinannya terkait dengan nama pura ini. Prasasti tersebut
adalah prasasti Bedulu yang juga disebut Prasasti Air Tiga. Prasasti
ini ditemukan di tengah sawah di wilayah Subak Pejangkowan
Tampaksiring yang jaraknya relatif dekat dengan lokasi pura.
Prasasti ini sekarang disimpan di kantor Balai Pelestarian Cagar
Budaya Provinsi Bali. Prasasti tersebut dikeluarkan oleh atas
perintah pejabat kerajaan bernama Da Kumpi Dara Dyah Kabelyan
pada tahun Saka 890 (958 Masehi) pada masa pemerintahan raja Sri
Aji Tabanendra Warmadewa.
Di dalam prasasti disebutkan sebuah nama tempat suci bernama Air
Tiga. Air Tiga adalah tempat pemujaan bhatara (sanghyang). Air
Tiga yang disebutkan di dalam prasasti diperkirakan Pura Samuan
Tiga sekarang. Jika dugaan tersebut benar, maka Pura Samuan
Tiga telah telah ada pada masa pemerintahan raja Tabanendra
Warmadewa sekitar abad X Masehi.
Tinggalan arkeologi lainnya yang ada di Pura Samuantiga adalah
sejumlah arca yang diperkirakan berasal dari abad VIII –XIV
Masehi antara lain Lingga-Yoni, Arca Durga Mahisasuramardini,
Arca Dewa Wisnu, Arca Ganesa, Fragmen Arca Caturkaya, Kendi,
Arca Jongkok, Arca Gajah, Arca Nandi, dan Lingga sempurna, serta
beberapa fragmen arca.
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13 CANDI TEGALLINGGAH
Secara administratif situs ini terletak Banjar Tegallinggah, Desa
Bedulu, Kecamatan Blahbatuh. Secara astronomis berada pada
koordinat 80 31’ 38.9” Lintang Selatan dan 1150 18’ 24.3” Bujur
Timur.
Candi tebing ini pertama kali ditemukan pada tahun 1950. Pada
waktu ditemukan, candi tebing ini dalam kondisi tertutup oleh
lebat dan rimbunya pepohonan keras yang tumbuh di sekelilingnya.
Kompleks candi tebing ini terdiri dari dua buah candi induk, satu
buah gapura, dan dilengkapi dengan 6 buah ceruk. Lima buah ceruk
terletak di bidang samping kiri dan kanan candi, 4 ceruk lainnya
berada di sebelah utara, ditambah 1 buah lainnya terletak di sebelah
timur sungai yang ditemukan belakangan. Dua buah candi induk
dipahatkan pada dinding tebing sisi barat sungai dengan ukuran
tinggi 552 dan 520 cm, dan lebar 290 cm.
Struktur bangunnya terbagi menjadi tiga yakni bagian kaki,
bagian badan dan bagian atap. Hiasan bagian badan merupakan
pengulangan perbingkaian sisi genta dan pelipit (pepalihan
capon) dan (ganggong). Bagian atap dihiasi dengan hiasan
angklok menyerupai bentuk lingga semu. Dari segi bentuk, jika
dibandingkan dengan Candi Tebing Gunung Kawi candi ini dengan
postur tambun, sedangkan Candi Tebing Gunung Kawi dengan
postur langsing. Sebuah gapura berada pada bagian depan candi
dengan ukuran tinggi 436 cm dan lebar 450 cm.
Gapura ini dengan struktur bangun terdiri dari bagian kaki, badan
dan bagian atap. Bagian atap bentuknya monolit. Pada ambang
pintu dipahatkan relief kala tanpa rahang bawah. Pada bagian
badan gapura terdapat sebuah pintu masuk untuk menuju kea rah
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atasnya. Candi Tebing Tegalinggah memiliki kemiripan teknik
pembuatan dengan Candi Tebing Kerobokan yang diduga berasal
dari sekitar abad XII Masehi. Pada waktu itu salah satu adalah masa
pemerintahan raja Bali Kuno Sri Ekajayalancana dan Sri Arjaya
Dengjayaketana tahun Saka 1122 (1200 Masehi).
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14 PURA BUKIT DHARMA
Secara administratif situs ini terletak Banjar Kutri, Desa Blahbatuh,
Kecamatan Blahbatuh. Secara astronomis berada pada posisi
koordinat 80 32’ 16.0” Lintang Selatan dan 1150 18’ 12.2” Bujur
Timur.
Tinggalan kepurbakalaan penting di Pura Bukit Dharma adalah
Arca Dewi Durga Mahisasuramardini; Lingga kembar di atas
sebidang lapik; Arca Ganesa; dan sepasang bakiak (sandal). Arca
Dewi Durga Mahisasuramardini dianggap sebagai perwujudan
dari Sri Gunapriya dharmapatni permaisurinya raja Udayana yang
memerintah di Bali pada abad XI Masehi. Sri Gunapriyadharmapati
merupakan putri dari Mpu Sindok dari Jawa Timur. Sepasang
bakiak diduga merupakan symbol dari raja Erlangga yang
berkuasa di Jawa Timur. Erlangga merupakan putra sulung raja
Udayana disamping dua putra lainnya yakni Marakata dan Anak
Wungsu yang menggantikan raja Udayana pada pemerintahannya
kemudian, sebagaimana disebutkan pada salah satu inskripsi Candi
Tebing Gunung Kawi ‘rwankira’, artinya dua putra beliau.
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TINGGALAN ARKEOLOGI
DI DAERAH ALIRAN SUNGAI PETANU
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15 PURA PUSEH MANUABA

S

ecara administratif situs ini terletak Banjar Kenderan, Desa
Manuaba, Kecamatan Tegalalang. Secara astronomis berada
pada posisi koordinat 80 27’ 8.7” Lintang Selatan dan 1150 17’ 20.1”
Bujur Timur. Lokasi ini mudah dijangkau karena berada pada jalur
pariwisata Ubud-Tegalalang-Tampaksiring.
Jenis tinggalan kepurbakalaan di situs ini antara lain Arca Ganesa,
Arca Perwujudan, Arca Pendeta, Fragmen arca perwujudan,
Fragmen arca catur muka, lingga semu, Fragmen cetakan Nekara,
Arca binatang, fragmen arca berpasangan, dan arca dengan tokoh
menunggang kuda.
Diantara sejumlah tinggalan tersebut, yang sangat menarik adalah
adanya fragmen cetakan nekara. Diasumsikan sebagai alat untuk
mencetak nekara, dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri hiasan
yang dipahatkan pada fragmen tersebut. Hiasan-siasan tersebut
antara lain hiasan kedok muka yang disusun sepasang sepasang
dengan mata bulat membelalak dan memakai anting-anting.
Ornamen serupa itu digunakan pada hiasan nekara yang disimpan
di Pura Penataran Sasih, Pejeng.
Dari segi ukurannya, fragmen yang diduga berfungsi sebagai alat
untuk mencetak nekara itu dengan ukuran lebih kecil dari pada
ukuran Nekara Pejeng. Hiasan yang dipahatkan pada nekara
merupakan simbol-simbol tertentu yang berhubungan dengan
kepercayaan masyarakat pada zaman prasejarah. Misalnya, hiasan
kedok muka berfungsi simbolis magis atau religious magis sebagai
lambing dari leluhur yang telah bersemayam pada sebuah puncak
gunung.
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Secara teknis, melalui media cetakan tersebut nekara dicetak dengan
menggunakan teknik tuang, dan dapat digunakan berulang-ulang.
Teknik ini dikenal dengan istilah teknik bivalve, yakni teknik cetak
dengan cara menuangkan logam cair ke dalam cetakan, dimana
media cetakan dibuat mosaik menjadi beberapa bagian sesuai
keperluannya.
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16 PETIRTAAN TELAGA WAJA
Secara administratif situs ini terletak Banjar Kepitu, Desa Kenderan,
Kecamatan Tegalalang. Secara astronomis berada pada koordinat 80
28’ 12.8” Lintang Selatan dan 1150 16’ 47.5” Bujur Timur.
Batas-batas utaranya terdapat tebing memanjang ke utara sepanjang
Sungai Tungkang; timurnya persawahan, dan Pura Telaga Waja;
selatannya areal persawahan, dan tebing Sungai Tungkang; baratnya
Sungai (tukad) Tungkang dan batas timur Banjar Sapat. Petirtaan
Telaga Waja berada di tepi Sungai Tungkang. Sungai Tungkang
merupakan sungai kecil dengan muaranya di bagian selatan bersatu
dengan Sungai Petanu. Lokasi ini dapat dicapai dengan akses jalan
setapak menuruni sejumlah anak tangga dari areal persawahan
yang terletak di bagian atas sebelah timurnya.
Struktur Petirtaan Telaga Waja merupakan perpaduan antara
komponen air suci (tirta) dan ceruk-ceruk pertapaan. Sumber air
suci bersumber dari air tanah yang berasal dari sela-sela material
meivel yang berada di bagian atas bagian timurnya, dan di alirkan
ke bagian selatan-barat dengan media kolam dan beberapa
pancoran. Kombinasi lainnya adalah berupa pahatan-pahatan
ceruk pertapaan yang menyebar di beberapa titik lokasi antara lain
di bagian akses masuk sebelah kiri dan kanan, pada bidang tebing
timur kolam, pada bidang tebing utara, pada bidang tebing sisi
barat laut. Kepurbakalaan penting yang terdapat di situs ini antara
lain ceruk-ceruk pertapaan berjumlah 6 buah, dan kolam petirtaan.
Ceruk-ceruk dipahatkan pada bidang tebing sisi utara, selatan, dan
atas.
Di dalam sumber tertulis kitab kesusastraan Negarakertagama
yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 ada disebutkan
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sebuah lokasi/tempat bernama telagawaja. Apabila tempat/lokasi ini
dimaksudkan, maka petirtaan Telagawaja diduga telah ada pada abad
XIV Masehi. Di dalam konteks keagamaan, pemanfaatan Petirtaan
Telaga Waja difungsikan sebagai tempat penyucian diri (melukat),
memohon air suci (manca tirta) menjelang berlangsungnya aktivitas
ritual keagamaan pada tempat-tempat suci.
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17 CANDI TEBING KELEBUTAN
Secara administrasi Candi Tebing dan Ceruk Pertapaan Kelebutan
berada di lingkungan Desa Adat Pejeng Kawan, Kecamatan
Tampaksiring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Situs Candi
Tebing Kelebutan dan Ceruk Pertapaan berada di pinggir Sungai
Tirtha Nadi yang mengalir menuju Sungai Petanu. Candi tebing
berada di sisi Timur Sungai, sedangkan Ceruk Pertapaan berada di
sisi Barat Sungai. Secara geografis Candi Tebing berada sisi Timur
Sungai Petanu, pada titik koordinat 80 30’ 56.8” Lintang Selatan dan
1150 17’ 14.9” Bujur Timur.
Bangunan suci di Bali selain dalam wujud bangunan pura, juga
terdapat sejumlah bangunan candi. Candi yang dibangun ada
dalam wujud monumen tiga dimensi seperti Stupa Pegulingan,
Candi Mengening, Candi Pengukur-ukuran, dan Stupa Kalibugbug,
tetapi dalam jumlah yang cukup banyak kita temukan dalam wujud
dua dimensi (candi tebing) seperti kompleks Candi Gunung Kawi
Tampaksiring, Candi Kerobokan, Candi Tegllinggah, runtuhan
Stupa Goa gajah, Candi Jukut Paku, dan Candi Kelebutan Tatiapi.
Arsitektur candi merupakan arsitektur bangunan suci yang proses
perencanaannya lebih mempertimbangkan faktor-faktor religius.
Konsep keAgamaan yang diterapkan dalam pembangunan candi
tebing pada umumnya adalah konsep tri angga yang terdiri
dari bagian kaki, badan, dan kepala (atap). Konsep tri angga
ini melambangkan triloka, yakni bhur, bwah, dan swah lokha.
Candi adalah simbol gunung, dan gunung dipercaya sebagai
tempat bersemayam para dewa dan roh suci leluhur. Candi tebing
merupakan sebuah bentuk contoh dari kemampuan adaptasi
manusia terhadap lingkungan alam secara arif dan bijaksana.
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18 PURA PUSERING JAGAT
Secara administratif pura ini terletak di Banjar Intaran, Desa Pejeng
Tengah, Kecamatan Tampaksiring. Secara astronomis berada pada
posisi X 312055.612; Y 9058247.122. Lokasi ini sangat mudah
dicapai, karena tidak jauh dari jalan raya Desa Pejeng. Pura ini
lokasinya berada di sebelah selatan Pura Pegulingan, dan di sebelah
utara pura Kebo Edan.
Kata pusering jagat mengandung pengertian “pusat dunia, awal
mula kehidupan”, jika diuraikan terdiri dari dua kata: puser berarti
pusat, dan jagat berarti dunia. Di dalam situs ini sangat banyak
terdapat arca-arca kuno antara lain Arca Pancoran, Arca Catur Kaya,
dan sejumlah Arca Perwujudan dan fragmen-fragmen arca kuno
lainnya. Di antara sekian banyak tinggalan yang ada, tinggalan yang
amat penting adalah sebuah bejana air yang lazim dikenal dengan
sebutan Sangku Sudamala. Pada bangunan Pelinggih Gedong Purus
terdapat Phallus dan Vulva. Phallus dan Vulva dibuat dalam bentuk
naturalistik. Phallus divisualisasikan dalam wujud alat kelamin lakilaki, dan Vulva divisualisasikan dalam wujud alat kelamin wanita
(vagina).
Sangku Sudamala pada bidang sisi sekelilingnya dipahatkan relief
cerita bersumber dari kesusastraan Jawa Kuno mengisahkan
perjalanan para dewa memutar lautan susu di dalam memperebutkan
tirta amerta dengan para raksasa. Pada Sangku Sudamala ini
memuat kronogram (candra sengkala) yang melambangkan sebuah
angka tahun Saka 1251 (1329 Masehi). Jika dihubungkan dengan
kerajaan di Jawa Timur, pada kisaran tahun tersebut adalah masamasa menjelang akhir dari kejayaan Majapahit, Jawa Timur.
Sesuai dengan keyakinan Hindu, Phallus dan Vulva merupakan
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simbol kesuburan laki-laki (purusa) dan wanita (pradana).
Pertemuan kedua unsur tersebut akan memunculkan suatu
kehidupan. Jika dikaitkan dengan pengertian nama pura yang
berarti sebagai ‘pusat dunia dan awal mula dari kehidupan’ adalah
bersesuaian.
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19 PURA KEBO EDAN
Secara administratif pura ini terletak di Banjar Intaran, Desa Pejeng
Tengah, Kecamatan Tampaksiring. Secara astronomis berada pada
posisi x 312065.958 dan y 9058041.236. Pura ini berada di sebelah
utara Arjuna Metapa. Nama pura diambil dari adanya dua buah
arca kerbau dalam ukuruan besar. Kebo Edan berarti kerbau gila.
Kebo artinya kerbau, dan edan artinya gila.
Beberapa tinggalan kepurbakalaan yang terdapat di pura ini antara
lain arca kerbau, arca Siwa Bhairawa, Arca Ganesa, dan fragmenfragmen arca lainnya yang menunjukkan ciri-ciri keraksasaan.
Diantara arca-arca tersebut, yang sangat menarik adalah Arca
Bhairawa. Arca ini digambarkan sedang menari di atas mayat
manusia. Ornamen-ornamen yang dikenakan antara lain kalung
ular, memakai topeng (kedok), dan hiasan tengkorak-tengkorak
berukuran kecil. Arca Siwa Bhairawa dengan ukuran tinggi 360 cm,
digambarkan sedang menari di atas mayat, kemaluannya seperti
terayun ke kiri.
Arca Siwa Bhairawa merupakan suatu bukti bahwa pada masa
kerajaan Singosari dengan rajanya yang terkenal Kertanegara telah
mengembangkan sayapnya sampai ke Bali. Pengaruh tersebut
sampai di Bali berawal dari ekspedisi raja Kertanegara untuk
menyatukan nusantara yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu
sekitar tahun 1275. Pada masa-masa itu di Bali berkembang 9
sekte, salah satunya adalah sekte bhairawa aliran kanan (prawerti)
dan aliran kiri (nirwerti).
Kertanegara adalah penganut Nirwerti, aliran ini dengan keyakinan
ajarannya bahwa untuk dapat mencapai surge mesti menjalan
ajaran panca Ma- nya, antara lian mada (minum), mamsa (makan
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daging), moha (mabok), matsarya (makan daging), dan maithuna
(berhubungan badan dengan lawan jenis) sepuas-puasnya.
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20 ARJUNA METAPA
Secara administratif situs ini berada di Desa Bedulu, Kecamatan
Blahbatuh, dengan posisi astronomis X 312017.633; Y 9057928.357.
Arjuna metapa merupakan sebuah situs yang terletak pada sebidang
lahan tidak terlalu luas, di tengah-tengah areal persawahan
perbatasan wiayah Desa Bedulu dengan Desa Pejeng.
Tinggalan penting yang terdapat di situs ini adalah 3 buah arca
antara lain tokoh Arjuna sebagai tokoh utama, yang disertai oleh 2
tokoh lain yakni punakawan Tualen dan Merdah yang merupakan
abdi setianya. Arjuna digambarkan dengan postur tubuh ramping,
posisi berdiri, dan memakai pakaian sebagai seorang pertapa.
Pengarcaan tokoh ini mengingatkan pada Kesusaastraan Jawa
Kuno dari ceritera epos Mahabarata terutama segmen ceritera
Arjuna Wiwaha. Berdasarkan ciri-ciri badaniah, langgam, dan gaya
pengarcaannya diduga berasal dari kurun waktu abad XV –XVI
Masehi.
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21 GUA GAJAH
Secara administratif situs ini terletak Banjar Bedulu, Desa Bedulu,
Kecamatan Blahbatuh. Secara astronomis berada pada posisi x
311415.931 dan y 9057446.198. Situs ini berada di sebelah barat
Desa Bedulu pada sebuah lembah sebelah selatan jalan raya jurusan
Gianyar-Ubud-Denpasar. Berdasarkan karakteristik tinggalannya,
situs Gua Gajah adalah sebuah situs yang terdiri unsur tinggalan
Hindu dan Buddha yang berdampingan di dalam satu kompleks
lokasi. Kompleks tinggalan berkarakter Hindu terdapat pada
kompleks utara, sedangkan tinggalan yang berkarakter Buddha
terletak pada kompleks bagian selatan di seberang sungai kecil.
Untuk pertama kalinya Gua Gajah ditemukan pada tahun 1923,
berdasarkan atas laporan perjalanan seorang arkeolog yang
bernama L.C Heiting ketika mengunjungi wilayah bagian tengah
Pulau Bali.
Di dalam kitab kesusastraan Jawa Kuno Negara Kertagama yang
berasal dari tahun 1365 diberitakan bahwa ada sebuah tempat
bernama Lwa Gajah dan Bedahulu, yang besar kemungkinan tempat
dimaksud adalah Gua Gajah dan Bedulu sekarang. Pada tahun 1954
ditemukan kembali kolam petirtaan yang terletak di depan goa
dalam kondisi rusak. Kemudian dilakukan pemugaran kembali dan
melengkapi dengan arca pancuran yang telah ditemukan di depan
gua terlebih dahulu. Tinggalan lainnya terdapat di depan kolam
petirtaan berupa sejumlah artefak yang belum dapat diidentifikasi
secara pasti. Kemungkinan merupakan sisa-sisa bekas dari sebuah
gapura yang berada pada dinding tebing pada sisi barat. Struktur
ruangan gua dibuat berbentuk huruf ‘T’, dan dilengkap dengan
beberapa ceruk untuk menempatkan arca.
Tinggalan penting pada kompleks yang berkarakter Hindu antara
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lain di dalam gua ditempatkan sebuah Tri Lingga besar yang
dikelilingi oleh lingga berukuran lebih kecil. Pada dinding akses
masuk gua dipahatkan prasasti singkat yang berbunyi “saywangsa”
yang arti dan maksudnya belum diketahui, diduga berasal dari
abad XI Masehi. Bagian permukaan gua dihiasi dengan pahatan
ornament flora yang menggambarkan sebuah hutan.
Pada akses pintu masuk ke dalam gua dipahatkan sebuah kepala
kala berukuran besar dengan telinga memakai subang. Di depan
gua terdapat sejumlah arca dan fragmen bangunan. Pada sebuah
pelinggih yang berada di samping kanan gua terdapat beberapa arca
antara lain Arca Men Brayut yang di dalam agama Buddha dikenal
dengan arca Hariti, dan arca primitif dengan sikap jongkok.
Di sebelah selatan yang merupakan kompleks Buddha terdapat
relief candi tebing berwujud sebuah stupa Buddha bercabang tiga
dengan catra bersusun tiga belas dalam kondisi telah runtuh ke
dalam sungai kecil. Pada lokasi selatannya terdapat dua buah arca
Budha (1 buah hilang bersamaan dengan hilangnya arca jongkok
pada tahun 1980-an). Arca Buddha ini dengan langgam dan gaya
Jawa Tengah. Di sebelah barat sungai kecil ini terdapat sebuah
ceruk pertapaan.
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22 YEH PULU
Secara administratif situs ini terletak Banjar Batu Lumbang, Desa
Bedulu, Kecamatan Blahbatuh. Secara astronomis berada pada
posisi x 0312116 dan y 9056506. Nama Yeh Pulu berasal dari adanya
sebuah mata air yang mengalir melalui sebuah priuk yang dibuat
dari padas berbentuk sebuah guci yang dinamakan pulu. Pada
awalnya ditemukan oleh seorang Punggawa Ubud, selanjutnya
diberitakan oleh Niewenkamp pada tahun 1925. Yeh Pulu diduga
merupakan sebuah pertapaan yang diperkirakan berasal dari abad
XIV-XV Masehi.
Relief Yeh Pulu terbagi menjadi lima adegan dan dua buah ceruk
pertapaan. Relief dipahatkan pada sebuah tebing padas di pinggir
sawah antara Sungai Petanu dan Kali Jurang, dengan panjang
26.50 m dan tinggi 3 m. Belum diketahui secara pasti apakah
kelima adegan tersebut merupakan rangkaian sebuah cerita atau
merupakan fragmen dari beberapa cerita. J.E. Van Lohuizen
mengemukakan bahwa tokoh pertama dalam relief menggambarkan
Krishna, reinkarnasi Dewa Wisnu. Tokoh tersebut berdiri dengan
mengangkat tangan kanan seperti memberi tanda kemenangan.
Diceritakan bahwa Krishna muda sebagai anak gembala
telah menghina Dewa Indra. Dewa Indra mengancam akan
menghancurkan Krishna dan sepermainannya dengan air bah,
hujan dan petir. Untuk menyelamatkan temannya Krishna
mengangkat Gunung Gowardhana untuk digunakan sebagai
sebuah payung. Unjuk kekuatan gaib tersebut diperlihatkan oleh
Krishna dengan mengangkat tangan kanannya sebagai simbol
kehadiran Krishna. Untuk mengidentifikasi tokoh pertama adalah
Krishna dapat dibuktikan dengan adanya pahatan garis melintang
tangan kanan yang diangkat melintang di badan sampai kaki
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kirinya. Garis melintang tersebut sebagai indikasi pinggir bawah
Gunung Gowardhana. Gambaran ceritera relief diuraikan dalam
lima adegan sebagai berikut.
Adegan I, setelah pahatan seorang tokoh yang mengangkat tangan
kanan, terlihat seorang laki-laki sedang memikul dua buah gentong.
Pemikul gentong tersebut berjalan di belakang seorang perempuan
yang memakai perhiasan anting-anting, kalung dan gelang tangan
yang cukup banyak. Perempuan tersebut menuju sebuah rumah
yang dihiasi pepatran. Sementara di dalam rumah tampak seorang
perempuan tua sedang membuka pintu.
Adegan II, tampak seorang perempuan sedang duduk di atas batur
dengan kaki terlipat pada sebuah relung. Si nenek tampaknya akan
menerima sesuatu dari seorang laki-laki yang berdiri di sebelah
kirinya. Laki-laki tersebut tampak memikul sebuah tajak/kapak. Di
belakang laki-laki tampak seseorang yang mungkin pertapa sedang
duduk di atas lantai dengan sikap tangan menyembah. Di sebelah
kanan nenek berdiri seorang perempuan tanpa menggunakan
perhiasan. Tampak pula tiga ekor kera yang sedang bermain-main.
Pada bagian akhir cerita kedua ini terdapat seorang tokoh yang
duduk dengan kaki berlutut di atas batur dengan tangan kanannya
memegang sebuah wadah yang biasa digunakan dalam upacara.
Tokoh tersebut menggunakan kalung seperti tengkorak, kening
berkerut, mata melotot, taring kelihatan serta wajah angker yang
memperlihatkan tokoh tersebut tokoh bhairawa. Adegan I dan
II tampak saling berhubungan dilihat dari struktur relief dengan
tanpa adanya pemisah.
Adegan III, adegan ini tampak terpisah dari adegan sebelumnya
dengan sebuah gapura. Dalam adegan ini tampak pemandangan
hutan dan seorang laki-laki berambut panjang sedang menunggang
kuda. Seorang laki-laki tampak sedang berkelahi/menyerang seekor
binatang. Tangan kiri memukul mulut binatang dan tangan kanan
61

di belakang memegang sabit seperti mau dipukulkan ke binatang.
Di belakang laki-laki tersebut juga tampak seorang laki-laki lainnya
dalam posisi berdiri mengangkang dengan tangan kiri menunjuk
ke depan dan tangan kanan di belakang memegang sabit. Di
belakang binatang juga tampak pahatan seorang tokoh dalam
posisi membungkuk sedang memegang bagian belakang binatang.
Juga ada pahatan seseorang sedang memberikan guci kepada orang
lainnya. Menurut Van Lohuizen relief adegan III menggambarkan
tokoh Krishna ketika mengalahkan beruang yang bernama
Jambawat (Kempers, 1977 : 138).
Adegan IV, adegan ini hanya menggambarkan dua orang laki-laki
sedang memikul 2 ekor binatang yang kaki belakangnya diikat pada
sebuah pikulan. Menurut Kemper, binatang yang diikat tersebut
adalah beruang. Menurut Van Lohuizen dalam adegan IV ini,
laki-laki yang digambarkan adalah laki-laki dalam adegan III yang
kembali ke rumahnya dengan kemenangan.
Adegan V merupakan adegan akhir relief, tampak seorang
perempuan sedang memegang ekor kuda yang ditunggangi seorang
laki-laki. Nampak perempuan tersebut lari ingin mengikutinya.
Van Lohuizen berpendapat perempuan tersebut adalah Jambawati
anak perempuan Jambawat yang akhirnya dikawini oleh Krishna.
Setelah adegan kelima tampak pahatan Ganesa dan dua buah
ceruk pertapaan di sebelah selatannya. Keberadaan Ganesa
tersebut diharapkan dapat memberikan keselamatan kepada
pertapa yang ada di sana, sebab Ganesa dianggap sebagai dewa
pemberi keselamatan dan penolak bala. Ceruk berukuran panjang
9 m, kedalaman bilik 2,2 m dan tinggi bilik 2 m. Di depan ceruk
pertapaan terdapat tiga buah pelinggih dan sebuah piyasan. Relief
Yeh Pulu merupakan sebuah pura yang disungsung oleh kelompok
masyarakat yang masuk dalam anggota Subak Uma Telaga sebagai
media pemujaan terkait dengan aktivitas pertanian.
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Beberapa bagian relief sudah mengalami kerusakan. Kerusakan
relief ini disebabkan oleh aliran air dari sawah yang ada di atasnya.
Permukaan relief dilapisi lepa yang kini masih bisa dilihat terutama
pada bagian relief yang masih utuh.
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