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(Balai Arkeologi Yogyakarta) 
 

I. Svarnadwipa – Yavadwipa 

Svarnadwipa dan Yavadwipa adalah nama-nama kuna untuk menyebut dua buah pulau di 

Nusantara atau Indonesia. Kedua pulau itu sekarang dikenal sebagai Pulau Sumatra dan Pulau 

Jawa. Svarna berarti emas, Svarnadwipa berarti pulau emas. Pulau Sumatra disebut sebagai 

svarnadwipa karena pulau tersebut memang banyak menghasilkan emas. Pulau Sumatra sebagai 

penghasil emas telah tercatat dalam sejarah. Claudius Ptolemaeus, seorang astronom dan geograf 

Eropa pada abad pertama dan kedua masehi telah mengelilingi wilayah yang disebut “Chryse 

Chersonesos” (semenanjung emas) (Meulen, 1988: 27; Rangkuti, 1994: 164). Menurut Paul 

Wheatley (1961) yang dimaksud semenanjung emas adalah Malaka, sedangkan sarjana lain 

seperti Wilhelm Volz (1911) dan WJ van der Meulen (1988) menyatakan bahwa yang dimaksud 

semenanjung emas adalah Sumatra. Di daerah Bukit Barisan di sepanjang pantai barat Sumatra 

merupakan daerah yang menyimpan kandungan emas, tidak kalah banyaknya dibandingkan 

Malaka (Meulen, 1988: 37-38; Rangkuti, 1994: 164). Sementara itu Yavadvipa adalah sebutan 

untuk Pulau Jawa yang kaya akan hasil buminya terutama padi, serta kaya akan tambang emas, 

seperti tertulis dalam Prasasti Canggal (654 Ç/ 732 M). Dalam prasasti itu tertulis: “asid 

dvipavaram Yavakhyam atulam dhanyadi-vijadhikam...”, yang berarti: “adalah pulau mulia 

bernama Jawa, yang tak ada bandingannya tentang hasil buminya, terutama hasil padi, kaya akan 

tambang emas...” (Poerbatjaraka, 1982: 32-33).  

Dua pulau yang berdekatan itu sejak masa lalu memang sudah termasyhur. Sejak lama 

pula telah terjalin hubungan antara keduanya, walau di antaranya terbentang lautan luas dengan 

selat Sunda sebagai pemisahnya. Rupanya lautan telah menjadi jalur lalu lintas yang ramai pada 

masa Indonesia Kuna. Berbagai sarana transportasi laut telah digunakan pada masa itu untuk 

menjalin hubungan antar nusa. Berbagai jenis perahu telah diabadikan pada panil-panil relief 

Candi Borobudur, menjadi dokumen yang sangat penting bagi penelusuran sejarah masa lalu 

bagaimana alat transportasi air telah digunakan. 
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Kerajaan-kerajaan kuna telah mendiami dan mengeksplorasi kedua pulau itu. Mereka mendirikan 

pusat-pusat kerajaan serta mengembangkannya dengan kekhasan masing-masing. Sriwijaya salah 

satu kerajaan kuna yang besar mendirikan pusat kerajaannya di daerah Palembang Sumatra 

Selatan. Kerajaan ini tumbuh dan berkembang antara abad VII – XIII M. Ekonomi kerajaan yang 

ditopang oleh perdagangan laut ini menjadikan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim 

yang besar.  

Di lain pihak pada masa yang hampir bersamaan di Jawa berkembang Kerajaan Mataram 

Kuna. Mataram Kuna yang tumbuh dan berkembang antara abad VIII – XI M berpusat di daerah 

pedalaman Jawa Tengah yang diperkirakan berada di poros Kedu-Prambanan. Berbeda dengan 

Sriwijaya, ekonomi kerajaan Mataram Kuna ditopang oleh hasil bumi yang diwujudkan dengan 

penarikan pajak-pajak penghasilan. Sehingga Mataram Kuna berkembang sebagai kerajaan yang 

bersifat agraris. 

Sebagai negara maritim dan letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, 

maka Sriwijaya menjadi besar karena berhasil menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur 

perdagangan internasional tersebut. Hubungan dagang dengan India dan Cina telah dilakukan 

oleh Sriwijaya untuk menopang ekonomi kerajaan. Namun selain melakukan hubungan 

internasional dengan luar negeri, tentunya telah ada pula hubungan antar nusa satu bangsa. Yang 

dimaksudkan di sini adalah hubungan dengan kerajaan-kerajaan sekitar di wilayah Nusantara 

atau Indonesia sendiri, terutama dengan kerajaan-kerajaan di Jawa. Hubungan dengan kerajaan-

kerajaan di Jawa paling tidak telah berlangsung sampai masa akhir Singasari. Hubungan antar 

nusa itu bisa berupa hubungan damai maupun kontak senjata dalam rangka ekspansi untuk 

meluaskan kekuasaan masing-masing. 

Kerajaan Sriwijaya di Sumatra dan Mataram Kuna di Jawa tumbuh dan berkembang pada 

masa yang hampir bersamaan. Dua kerajaan besar itu tentunya juga saling berhubungan satu 

sama lain, baik secara damai maupun dalam rangka memperluas hegemoni masing-masing. 

Namun hubungan antara kedua kerajaan ini rupanya belum banyak diungkap. Yang sering 

diungkap adalah hubungan internasional antara Sriwijaya dengan negara-negara Asia daratan 

seperti Cina dan India. Tulisan ini bertujuan untuk mencoba memahami bagaimana sebenarnya 

hubungan antara Svarnadvipa dengan Yavadvipa, khususnya Sriwijaya dengan Mataram Kuna.  
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Apakah perbedaan sifat kedua kerajaan itu menjadikan halangan bagi keduanya untuk 

menjalin hubungan bilateral. Apakah justru dengan perbedaan sifat kedua kerajaan itu – yang 

satu sebagai kerajaan maritim dan lainnya kerajaan agraris – mereka saling membutuhkan, 

sehingga terjalin hubungan dagang. Di satu pihak Sriwijaya membutuhkan komoditas berupa 

hasil bumi, di lain pihak Mataram Kuna membutuhkan barang-barang perdagangan internasional. 

Selanjutnya bagaimana perkembangan hubungan antara kedua kerajaan itu, apakah hanya 

berhenti pada aspek ekonomi saja, ataukah merembet pada berbagai aspek kehidupan lainnya 

seperti religi, seni, politik, maupun teknologi. Secara khusus, gambaran mengenai hubungan itu 

didasarkan pada data historis dan data arkeologis, sebagaimana uraian berikut ini. 

 

II. Data Historis dan Arkeologis 

1. Data Historis 

Penelusuran sumber-sumber tertulis mengenai hubungan Svarnadwipa-Javadwipa sangat 

penting, karena sumber-sumber tertulis tersebut memuat keterangan yang lengkap tentang 

hubungan Svarnadwipa-Javadwipa pada abad VII – XII Masehi. Sumber-sumber historis yang 

dimaksud adalah prasasti, berita asing, maupun naskah kuna, yang Selanjutnya, sumber-sumber 

tersebut akan digunakan menelusuri hubungan Svarnadwipa-Javadwipa pada masa kuna.  

a. Prasasti 

Prasasti sebagai salah satu bentuk tinggalan budaya manusia masa lalu mempunyai 

kedudukan yang penting dan tingkat validitasnya tinggi sebagai sumber historis. (Dwiyanto, 

1992)Kata prasasti berasal dari Bahasa Sansekerta yaitu praçasti, yang didefinisikan oleh Bakker 

(Bakker.1972) sebagai putusan resmi pemerintah, dituliskan pada batu atau logam, dirumuskan 

menurut kaidah-kaidah tertentu, serta berisikan anugerah hak istimewa yang ditetapkan melalui 

upacara.  

Dengan  melihat kedudukan  prasasti yang mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan 

‘magis religius’, serta waktu pembuatannya yang relatif bersamaan dengan terjadinya peristiwa, 

maka prasasti mempunyai keotentikkan  sebagai  sumber historis yang terjaga. Dengan demikian, 

penelusuran hubungan Svarnadwipa-Javadwipa dalam prasasti dapat dipertanggungjawabkab 
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keberadaannya. Beberapa prasasti yang memuat informasi Svarnadwipa dan Javadwipa yaitu 

adalah: 

1) Prasasti-prasasti yang menginformasikan adanya hubungan politik melalui ekspansi ke 

Javadwipa yaitu Prasasti Kota Kapur (608 Ç), Prasasti Karang Berahi, Prasasti Palas 

Pasemah, Prasasti Añjukladang (859 Ç / 937 M),  dan Prasasti Citatih  / Sang Hyang Tapak 

10 30 M. Dua dari lima prasasti tersebut yang di temukan di Jawa yaitu Prasasti Añjukladang 

(Jawa Timur) (Casparis, 1958) dan Prasasti Citatih /Sang Hyang Tapak (Jawa Barat); 

sedangkan Prasasti Kota Kapur (608 Ç), Prasasti Karang Berahi, dan Prasasti Palas Pasemah 

ditemukan di Sumatera (Palembang, Jambi, Lampung). Prasasti. Ketiga prasasti ini 

menggunakan huruf pallawa dan bahasa melayu kuna.(Utomo, 2007) 

2) Prasasti-prasasti yang menyebutkan adanya usaha Javadwipa untuk ekspansi ke 

Suwarnadwipa adalah Prasasti Hujung Langit / Bawang ( 919 Ç / 997 M). Prasasti yang 

terdiri dari 18 baris menggunakan berbahasa Melayu Kuna dan Jawa Kuna dengan huruf 

Jawa Kuna ini ditemukan di wilayah Lampung Barat. (Utomo, 2007)  

3) Prasasti-Prasasti berbahasa Melayu Kuna yang ditemukan di Jawa  (Darmosoetopo, 1998) 

yaitu Prasasti Manjuscrigrha (714 Ç / 792 M) di temukan di Prambanan; Prasasti Payaman 

(700-750 Ç) di temukan Bukateja – Purbalingga; Prasasti Sojomerto /Dapunta Selendra (± 

750 Ç), Prasasti Gondosuli / Sang Hyang Wintang I (749 Ç), dan Prasasti Dang Pu Hwang 

Glis ditemukan di wilayah sekitar Temanggung; PrasastiDewadrabya ditemukan di daerah 

Dieng – Wonosobo; dan Prasasti kebon Kopi ditemukan di Jawa Barat 

4) Prasasti-Prasasti berbahasa dan beraksara Jawa Kuna yang ditemukan di Sumatera yaitu 

Prasasti Hujung Langit / Bawang ( 919 Ç / 997 M), Prasasti pada arca Awalokiteçwara  (± 8 

M), Prasasti Om Yam (± 10 -12 M), Prasasti Koto Kandis ( ± 8 M), Mantram Buddhis  ( ± 9 

– 10 M), Prasasti Pada Makara (986 Ç / 1064 M), Prasasti pada arca Amoghapasa (1208 

Ç).(Utomo, 2007). Selain Prasasti Hujung Langit dan Prasasti Dharmmasraya, prasasti 

lainnya hanya berupa tulisan-tulisan pendek. Prasasti Hujung Langit terdiri atas 18 baris 

tulisan dan Prasasti Dharmmasraya memberikan informasi pengiriman dan penempatan 

sebuah arca Amoghapasa, ke-14 pengiring, dan saptaratna yang dibawa dari Bhumi Jawa ke 

Swarnabhumi untuk ditempatkan di Dharmmasraya. (Utomo, 1994; Boechari, 1979) 
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5) Prasasti-prasasti yang menginformasikan adanya legitimasi hubungan kekeluargaan / dinasti 

antara Suwarnadwipa - Jawadwipa yaitu Prasasti Nalanda (± 9 M), Prasasti Haralingga, dan 

Prasasti Tryamkawalingga.Prasasti Nalanda yang ditemukan di India bagian Timur 

memberikan informasi adanya hubungan keluarga antara Balaputradewa, raja Sriwijaya, 

dengan kakeknya yang bergelar dengan gelar Çailendravamsatilaka Çri Wirawairithana 

yang berasal dari Jawa. Berbeda dengan Prasasti Nalanda, Pada Prasasti Haralingga dan 

Tryamkawalingga menginformasikan bahwa Çri Kumbhaja / Kumbhayoni / Kalasdodhbawa 

yang memerintah di Jawa mempunyai leluhur yang berasal dari Akhandalapura (Sumatera). 

(Djoned,1990) 

b. Naskah Kuna 

Pada Kitab  kitab Nagarakrtagama pupuh XLI disebutkan bahwa pada tahun 1275 M, 

Raja Krtanegara mengirim tentaranya ke Malayu, yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu. 

Ekspedisi ini berhasil menjalin hubungan persahabatan antara Singasari dan Malayu.  (Djoned, 

1990) 

Berita Asing 

Sumber-sumber historis selain berasal dari prasasti adalah berita yang ditulis oleh orang 

asing, misalnya orang Cina. (Wirjosuparto, 1964) Berita-berita tersebut juga dapat digunakan 

untuk menelusuri hubungan Svarnadwipa-Javadwipa pada masa kuna. Berita cina yang juga 

memberikan informasi tentang hubungan Svarnadwipa-Javadwipa pada tahun 992 M datang tiga 

utusan dari Mu-lo-ch’a  untuk menghadap kaisar Cina dengan mempersembahkan upeti. Ketiga 

utusan tersebut menginfromasikan bahwa negaranya sedang bermusuhan dengan san-fu-ch’i 

(Sriwijaya), kedua negara ini selau berperang. Keterangan ini diperkuat dengan adanya utusan 

Sriwjaya yang datang ke Cina pada tahun 988 M yang tidak dapat kembali ke Sriwijaya karena 

mendengar kerajaannya diserbu tentara Jawa. (Groeneveldt, 1960) 

 

2. Data Arkeologi  

a. Bangunan Candi 

Temuan arkeologi di Sumatera pada abad 8 – 13 M berupa temuan monumental dalam 

sebuah kelompok situs/ Candi maupun artefaktual. Temuan monumental berupa bangunan candi 
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dapat dijumpai pada Candi-Candi di Bara (Sumatera Utara); Candi Gumpung, Canti Tinggi, 

Candi Gedong, Candi Teluk, Candi Solok Sipin, Candi Kembar Batu, Candi Kedaton, Candi 

mahligai, serta Candi Astano di Muara Jambi. Berdasarkan denah dan tata letak candi-candi di 

Muara Jambi dipengaruhi oleh gaya bangunan masa Jawa Timur, yaitu masa Singasari dan 

Majapahit (Soeroso, 2002). Salah satu contohnya Candi Tinggi mempunyai susunan berteras 

yang identik dengan denah Candi Jago di Malang Jawa Timur. Profil bangunan Candi Bumiayu I 

yangterdiri atas bingkai datar, peleipit kumuda, bingkai mistar, serta pelipit padam identik 

dengan profil pada bangunan candi-candi di Jawa Tengah abad 9 – 10 M. Beberapa hiasan 

ornamental pada Kompleks Candi Bumiayu pada Kelompok Candi I dijumpai kala -makara  

dengan hiasan kepala ular/naga. Hiasan seperti ini juga dijumpai pada Candi Bubrah dan Candi 

cangkringan yang berada di Yogyakarta. Pada Candi Bumiayu III dijumpai panil dan bata 

berhias sulur-suluran, bunga padma atau burung kakaktua. Hiasan bunga padma atau burung 

kakaktua merupakan hiasan yang lazim dijumpai di Jawa Tengah yaitu pada Candi di Dieng dan 

hiasan pada genta perunggu dari Kalasan yang diperkirakan berasal dari abad 9 – 10 M. (Satari, 

2002) 

 

b. Arca 

Beberapa arca yang dijumpai di Sumatera dapat digunakan untuk merunut adanya 

hubungan swarnadwipa – Jawadwipa yaitu arca-arca dari Bumiayu. Arca Agastya dari Bumiayu 

yang berperut ramping dengan membawa kundika yang berbentuk lonjong ini mirip dengan arca 

yang dijumpai pada arca Agastya di Candi Sambisari. Kundika atau tempat minum yang dibawa 

ini mempunyai ciri kesenian arca masa Jawa Tengah.  (Satari, 2002) Adanya hiasan lidah api di 

sekeliling prabhamandalanya mirip dengan hiasan arca di Candi Plaosan. Selain Agastya, Arca 

Nandi yang dijumpai pada Candi Bumi Ayu ini hampir mirip dengan arca Nandi Prambanan. 

Arca Nandi ini digambarkan matanya begitu tenang dan tidak melotot. 

 

c. Shipwreck 

Temuan kapal karam di perairan Utara Cirebon, berdasarkan muatan kapal berupa 

keramik dan mata uang logam yang ditemukan berasal dari pertengahan kedua abad X M. 
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(Liebner, 2007) Berhubunan dengan muatan yang diangkut berasal dari Cina, Samudera Hindia 

bagian Barat serta Semennajung Malaya dan Sumaetra diasumsikan bahwa kapal ini berlayar 

dari suatu tempat dikawasan Nusantara baian barat. Pelabuhan terdekat pada masa itu adalah di 

kawasan Sumatera Selatan yaitu bandi Talasokrasi Uriwijaya. 

Baik data historis maupun data akeologis selain menggambarkan intensitas hubungan 

antara Sumatra dan Jawa, di dalamnya juga tergambar aspek kultural, politis, maupun aspek 

ekonomik. Beberapa catatan mengenai aspek-aspek hubungan tersebut adalah sebagai berikut. 

 

III. Aspek-Aspek Hubungan 

Antar hubungan Svarnadwipa dengan Yavadwipa tercermin dalam beberapa aspek 

kebudayaan yang meliputi aspek religi, seni, politik, ekonomi dan teknologi. Relasi dalam aspek 

religi sangat erat kaitannya dengan aspek seni dan bahkan kadang juga terselip motif politik. 

Sejak abad VII M, Svarnadwipa menjadi salah satu pusat penting penyebaran agama Buddha di 

Asia Tenggara. Bahkan, I’tsing harus mempelajari sabdavidya (struktur bahasa sansekerta) di 

Svarnadwipa sebagai persiapannya menuju tanah suci kelahiran Sang Buddha di India. Selain 

Svarnadwipa, pada masa yang sama Yavadwipa ternyata juga merupakan pusat perkembangan 

agama Buddha di Kepulauan Nusantara. Seperti diberitakan oleh I’tsing, pada tahun 644/645 M 

pendeta Hwui-ning berangkat menuju Ho-Ling (Yavadwipa) dan bekerjasama dengan Joh-na-po-

to-lo (Janabadra) seorang pendeta Yavadwipa untuk menterjemahkan bagian penutup 

Nirvanasutra yang menguraikan pembakaran jenazah Sang Buddha dan pengumpulan relik-

reliknya (Muljana, 2006: 76).  

Nampaknya perkembangan agama Hindu dan Buddha di kedua kawasan ini terjadi dalam 

kurun waktu yang bersamaan. Walaupun yang terjadi kemudian adalah dominasi Buddha di 

Svarnadwipa dan lebih populernya agama Hindu di Yavadwipa. Srivijaya pada tahun 775 M 

membangun trisamaya caitya untuk Padmapani, Sakyamuni dan Vajrapani di Semenanjung, 

sedangkan di Yavadwipa tiga tahun kemudian pada 778 M dibangun Tarabhavana bangunan 

untuk memuja Dewi Tara oleh Rakai Panangkaran. Pada masa antara abad VII-X M adalah 

kurun yang sangat penting bagi perkembangan seni Buddhist di Indonesia. Selama masa tersebut 

seni Buddhist mencapai puncak perkembangannya di Yavadwipa (Jawa Tengah), walaupun 

secara historis pada kenyataannya Svarnadwipa (Srivijaya) yang merupakan pusat Buddhist di 
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kepulauan Nusantara. Candi Borobudur di dataran Kedu Yavadwipa merupakan candi Buddha 

terbesar di Kepulauan Nusantara, sedangkan kawasan Muara Jambi di pinggir Sungai Batanghari 

Svarnadwipa merupakan situs candi-candi Buddha terluas di Kepulauan Nusantara. 

Pada abad IX M seorang raja dari Svarnadwipa yaitu Balaputradewa, keturunan dari 

dinasti Sailendra di Yavadwipa, mendirikan sebuah biara di Nalanda (di Bihar, sebelah timur 

Benares). Biara tersebut diperuntukan bagi para musafir dan pelajar dari kepulauan Nusantara 

yang sedang berziarah di Nalanda. Pada penggalian di puing-puing biara tersebut ditemukan 

suatu kekayaan berharga berupa arca-arca perunggu yang memperlihatkan persamaan gaya seni 

dengan arca perunggu yang sejaman dari Jawa (Holt, 2000: 36). Hal tersebut memperlihatkan 

salah satu pengaruh kesenian Sailendra di Yavadwipa pada perkembangan seni di Svarnadwipa 

bahkan di negeri Bharata.  

Nampaknya tidak cukup dalam tulisan ini untuk menampilkan seluruh bukti hubungan 

seni budaya yang sangat erat antara Svarnadwipa dengan Yavadwipa. Arca-arca perunggu yang 

indah dari Sumatra dan kini tersimpan di Museum Nasional kebanyakan berasal dari kawasan 

Palembang. Arca perunggu Buddha Maitreya dan Avalokiteswara dari Sungai Komering gaya 

arcanya seperti arca-arca di Jawa Tengah. Di Thailand arca-arca yang demikian itu dimasukan 

dalam langgam “Srivijaya Art”, namun Setyawati Sulaiman cenderung untuk menamakannya 

dengan “Sailendra Style” (Sulaiman, 1979: 90). Sepasang makara besar berangka tahun 1024 

dari Solok Sipin, Jambi yang kini juga disimpan di Museum Nasional misalnya, langgamnya 

mengingatkan kita pada artefak sejenis dari masa klasik awal Jawa Tengah. Potensi 

ketersedianan sumber bahan di Muaro Jambi yang merupakan dataran alluvial Sungai Batang 

Hari mengindikasikan bahwa benda tersebut didatangkan dari luar daerah, ada kemungkinan dari 

Jawa.  

Benda seni religius di Svarnadwipa yang jelas-jelas didatangkan dari Yavadwipa adalah 

sepasang arca (lapik dan arca), yaitu arca Amoghapāśa dengan keempatbelas pengiring dan 

saptaratna. Arca tersebut dikirim pada tahun 1286 M oleh Raja Kĕrtanegara dari Kerajaan 

Siŋhasāri di Bhûmi Jawa kepada Raja Sri Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa di Svarnabhûmi 

untuk di tempatkan di Dharmasraya (Utomo, 2007: 51). Dalam beberapa sumber naskah Jawa 

Kuno, misalnya; Negarakertagama, Pararaton, dan Kidung Harsawijaya diketahui bahwa 

kerjasama seni religi yang berbau politis ini dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Wawasan 
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penyatuan wilayah ini untuk pertama kali muncul dicetuskan oleh Raja Kĕrtanegara dari 

Kerajaan Siŋhasāri, beberapa tahun jauh sebelum dideklarasikan Sumpah Amukti Palapa oleh 

Gajahmada mahapatih Kerajaan Majapahit. Gerakan politis ini disinyalir guna membendung 

pengaruh ekspansi Dinasti Yuan di Cina yang diperintah oleh Kubilai khan dari Mongol. Namun 

akhirnya Kerajaan Siŋhasāri runtuh akibat pemberontakan dalam negeri, dan ketika tentara 

Mongol benar-benar menyerang Yavadwipa malahan dimanfaatkan oleh Nararya Wijaya yang 

baru pulang dari ekspsdisi Pamalayu untuk mendirikan kerajaan baru bernama Majapahit. 

Hubungan politik antara Svarnadwipa dengan Yavadwipa mengalami pasang surut 

seiring dengan perkembangan konstelasi perimbangan kekuatan global. Pada masa sebelumnya, 

disebutkan dalam prasasti Kota Kapur yang ditulis tahun 608 Saka hari pertama bulan terang, 

bulan Waisaka pada saat bala tentara Srivijaya berangkat memerangi Bhûmi Jawa yang tidak 

bhakti ke Sriwijaya (Boechari, 1979: 40). Situs Kota kapur yang merupakan bangunan 

keagamaan di atas bukit yang dilengkapi dengan benteng keliling, terletak di sisi barat Pulau 

Bangka berhadapan dengan muara Sungai Musi sebagai pintu masuk ke Srivijaya. Pada saat 

prasasti Kota Kapur ditulis, kemungkinan armada tempur Srivijaya telah bersiap di pangkalan 

angkatan lautnya di Selat Bangka untuk menyerang sebuah kerajaan di Yavadwipa.  

Bukti pengaruh politik Svarnadwipa di Yavadwipa nampak pada temuan enam buah 

prasasti berbahasa Melayu Kuno di Jawa Tengah, yaitu; prasasti Sojomerto abad VII M, 

Manjusrigrha 792 M, Sang Hyang Wintang 832 M, Dang Puhawang Glis 827 M, prasasti Dieng 

dan Bukateja. Namun sebaliknya, prasasti beraksara dan berbahasa Jawa Kuno tidak kalah 

banyaknya yang ditemukan di Svarnadwipa. Bahkan beberapa raja Svarnadwipa dengan bangga 

mengaku keturunan dinasti Sailendra dari Yavadwipa, seperti misalnya Balaputradewa dalam 

prasasti Nalanda 860 M yang mengaku putra Samaragrawira cucu Daranindra Sri 

Wirawairimathana yang menjadi mustika wangsa Sailendra. Selain itu, pada masa yang lebih 

kemudian abad X M, Marawijayatunggawarman putra Sri Culamaniwarmadewa juga mengaku 

keturunan wangsa Sailendra dari Yavadwipa dan mendirikan vihara di Nagapatam yang dibantu 

oleh Raja Raja I dari dinasti Chola (Hall, 1988: 55).  

Svarnadwipa dan Yavadwipa walaupun kadang dipisahkan oleh dinamika institusi politik 

yang berbeda (Srivijaya dan Mataram), namun tetap disebut satu bangsa. Karena memang dalam 

kenyataannya mereka tidak pernah saling mengasingkan satu sama lain. Dalam berbagai sumber 
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sejarah di Jawa, seperti misalnya prasasti Kui 840 M, Taji 901 M, Kaladi 909 M, dan Palebuhan 

927 M, orang Melayu tidak pernah dianggap sebagai warga kilalān (orang asing) berbeda 

dengan orang cempa (Campa), kling (Kalingga), harrya (India Utara), singhā (Srilangka), gola 

(Bengali), cwalikā (Tamil), Karņnake (Karnataka), reman (Pegu) dan kmir (Kamboja) (Lombard, 

2005: 17-19). Status kewarganegaraan ini sangat penting karena kegiatan pelayaran perdagangan 

yang melibatkan orang asing pada masa tersebut dikenai sejumlah pajak dan kewajiban oleh 

penguasa melalui para pejabat tertentu misalnya; juru cina (mengurusi orang Cina) dan juru 

barata (mengurusi orang India). 

Bagi Svarnadwipa yang lebih bercorak maritim, wilayah Yavadwipa yang agraris 

merupakan lumbung pangan berupa padi-padian. Sedangkan bagi Yavadwipa yang agraris, 

Svarnadwipa merupakan partner perdagangan yang strategis tempat didapatkannya barang-

barang prestisius dari luar negeri (dari Barat dan Cina).  Melalui terbentuknya jaringan 

pelayaran-perdagangan antara Svarnadwipa dan Yavadwipa tersebut, komoditas hasil bumi dari 

Kepulauan Nusantara mulai diperkenalkan ke dunia luar. Yavadwipa menjadi pelabuhan transit 

barang-barang komoditi dari timur yang akan di ekspor ke luar negeri melalui Svarnadwipa, 

seperti; padi, hasil hutan, rempah-rempah dari Maluku, fauna eksotis serta berbagai jenis kayu-

kayuan yang langka dari Timor. Sebaliknya, barang-barang bermartabat dari luar negeri masuk 

lewat Svarnadwipa untuk kemudian didistribusikan ke Kepulauan Nusantara lainnya melalui 

Yavadwipa, seperti; wangi-wangian, logam, manik-manik, perhiasan batu hijau (jade), porcelain, 

kaca yang sangat digemari di Kepulauan Nusantara. 

Kemungkinan besar metode pelayaran antara Svarnadwipa dengan Yavadwipa dilakukan 

dengan cara pelayaran antar pulau secara stepping stone dengan menyusuri pantai timur Sumatra 

dan pantai utara Jawa. Pada pelayaran siang hari sebagai referensi pelayaran digunakan patokan 

gejala-gejala alam di daratan; seperti gunung, tanjung, teluk dan dengan memperhitungkan sudut 

peredaran matahari tiap tahunnya. Sedangkan pada pelayaran malam hari sebagai referensinya 

digunakan perubahan keletakan dan peredaran gugusan bintang dan pergantian bulan. Dalam 

bidang manajemen pelayaran perdagangan pada masa lampau, dikenal adanya penggunaan 

istilah puhawang untuk menyebut kapten kapal atau nahkoda. Kata puhāwam untuk pertama kali 

muncul dalam prasasti Telaga Batu akhir abad VII M yang berbahasa Melayu Kuno dari 

Srivijaya di Palembang. Kata tersebut berhubungan dengan istilah waņiyāga (kaum pedagang) 

dalam daftar para pejabat yang mendapat amanat raja. Istilah tersebut kemudian juga muncul 
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dalam prasasti berbahasa Melayu Kuno di Jawa Tengah. Seorang nahkoda kapal bernama Dang 

Puhawang Glis disebut dalam prasasti Gandasuli I tahun 827 M yang ditemukan di daerah 

Temanggung. Dua abad kemudian juga ditemukan bentuk jamaknya berupa para puhawang 

(para nahkoda) dalam prasasti Kamalagyan 1037 M dari masa pemerintahan Airlangga di Jawa 

Timur (Lombard, 2005: 19-20). 

Saat ini memang sudah tidak dapat diketahui lagi bentuk dan teknologi yang 

berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan antara Svarnadwipa dengan Yavadwipa. 

Namun, untuk memahami bentuk dan proses hubungan maritim tersebut, ada baiknya jika kita 

memperhatikan beberapa relief perahu dari Candi Borobudur yang berjumlah 11 buah (Lapian, 

1979: 99). Pada beberapa relief perahu tersebut, diantaranya yang sangat terkenal adalah relief 

sebuah perahu bercadik besar dengan dua buah layar miring dan dilengkapi dengan sebuah kabin 

pada bagian atasnya. Bahkan oleh para pembuat perahu Madura, perahu jenis ini pernah 

dibuatkan replika tiga dimensinya untuk diujicobakan dalam napak tilas pelayaran jalur 

perdagangan kayu manis dari Nusantara menuju pantai barat Afrika. Saat ini, perahu yang diberi 

nama Samudraraksa (sang penjaga samudera), disimpan di museum yang namanya sama dengan 

nama kapal tersebut, di kompleks Taman Wisata Candi Borobudur. 

Aspek-aspek hubungan tersebut tentu saja mengandung makna yang dapat direfleksikan 

pada masa kini, khususnya berkaitan dengan kondisi yang kurang lebih sama dengan kondisi 

Indonesia sebagai negara kepulauan. Esensi makna itu dalam batasan tertentu berupa gambaran 

hubungan antara Svarnadwipa dan Yavadwipa sebagai hubungan antara nusa dalam satu bangsa. 

 

IV. Antar Nusa Satu Bangsa 

Refleksi atas gambaran hubungan Sumatra dan Jawa pada masa lalu sebagaimana 

diuraikan dalam bab-bab di atas pada dasarnya mengandung informasi yang berkaitan dengan 

beberapa motivasi. Motivasi tersebut merupakan kerangka dasar yang mendorong adanya 

hubungan itu, antara lain adalah motivasi untuk mengembangkan agama, motivasi untuk 

menjalin hubungan politik, serta motivasi untuk mengembangkan dan menjalin hubungan 

ekonomi, khususnya melalui perdagangan antar pulau. 
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Di sisi lain, motivasi hubungan tersebut dapat terjalin secara intensif karena didukung 

oleh pengetahuan dan teknologi transportasi, khususnya teknologi perkapalan dan pengetahuan 

navigasi laut yang sangat memadai. Pengetahuan dan teknologi tersebut seolah menempatkan 

lautan bukan sebagai hambatan, tetapi justru menjadi prasarana alami yang ternyata 

dimanfaatkan dengan sangat optimal. Maka terjadilah hubungan antara Sumatra dan Jawa.  

Secara intensitas, hubungan dengan kerangka dasar ekonomi melalui perdagangan cukup 

menonjol, meskipun Srivijaya di Sumatra dan Mataram di Jawa memiliki karakter yang berbeda. 

Srivijaya secara umum menempatkan perdagangan antara pulau, di samping tambang dan hasil 

bumi alami, sebagai penopang perekonomian; sedangkan Mataram menempatkan pertanian, 

tentu saja selain tambang, sebagai penopang perkeonomian kerajaan. Oleh karena itu, Srivijaya 

berkembang menjadi negara maritim yang besar, sedangkan Mataram berkembang sebagai 

negara agraris yang kuat. 

Informasi yang tersurat dari prasasti maupun naskah, beberapa di antaranya memang 

menunjukkan hubungan politik dengan beberapa gejolak di dalamnya; namun demikian akar 

permasalahanya sebenarnya bukan pada kerangka perseteruan, karena aspek politis pada 

dasarnya kalah dominan dibandingkan dengan aspek pengembangan agama dan aspek hubungan 

perdagangan. Hubungan dagang justru menjadi sangat dominan mengingat Srivijaya dan 

Mataram memiliki karakater dan dasar ekonomi yang berbeda sehingga mendorong hubungan 

yang sangat intensif; sedangkan aspek hubungan agama menjadi dasar ideologis yang cukup 

ampuh untuk meredam gejolak politik. Di sisi lain aspek hubungan agama juga mendorong 

perkembangan kesenian yang juga saling berinteraksi sebagaimana terlihat pada data arkeologis 

berupa arca maupun bangunan candi di Sumatra dan Jawa. 

Kebesaran Srivijaya sebagai negara maritim telah menciptakan hubungan yang lebih luas, 

yaitu hubungan dengan negara-negara di luar Nusantara. Sacara tidak langsung, adanya 

hubungan internasional ini juga berpengaruh pada Mataram di Jawa yang juga memiliki 

hubungan intensif. Pengaruh tersebut antara lain dalam aspek agama, seni, teknologi, maupun 

ekonomi. Kerangka hubungan tersebut dalam batasan tertentu mengisyaratkan adanya hubungan 

“luar negeri” dan hubungan “dalam negeri”. Hubungan Srivijaya di Sumatra dan Mataram di 

Jawa sebagai bagian dari Nusantara dapat ditempatkan sebagai hubungan “dalam negeri”, 
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sedangkan hubungan kerajaan-kerajaan di Nusantara dengan wilayah lain di Asia dapat 

ditempatkan sebagai hubungan antara Nusantara dengan “luar negeri”. 

Meskipun berbasis agraris, namun bukan berarti Mataram tidak memiliki pengetahuan 

navigasi laut dan menguasai teknologi perkapalan. Relief di Candi Borobudur menunjukkan 

adanya pelayaran-pelayaran oleh Mataram baik pelayaran dengan perahu berukuran besar 

maupun pelayaran dengan perahu yang berukuran lebih kecil. Selain mengisyaratkan penguasaan 

pengetahuan dan teknologi palayaran, hal ini sekaligus menggambarkan interaksi Mataram 

dengan negeri lain, baik di kawasan Nusantara, termasuk Srivijaya, maupun negeri lain di luar 

Nusantara. Penguasaan teknologi perkapalan dan pengetahuan navigasi laut sedikit banyak juga 

berkembang justru karena hubungan yang intensif antara Srivijaya di Svarnadwpa dan Mataram 

di Yavadwipa. 

Hiruk-pikuk pelayaran antar nusa di Nusantara yang sudah terjalin secara intensif sejak 

dulu dan juga dibingkai oleh hubungan antara negeri-negeri di Nusantara dengan “luar negeri” 

telah mengilhami pewaris Nusantara untuk mengukuhkan kesatuan Nusantara sebagai jalinan 

antar nusa dalam satu bangsa. Fase intensifnya hubungan antar pulau di Nusantara juga dapat 

ditempatkan sebagai momen bangkitnya Nusantara sebagai bangsa bahari. Oleh karena itu, tidak 

berlebihan jika dinyatakan bahwa hubungan Srivijaya dan Mataram merupakan hubungan antar 

nusa dalam satu bangsa. 

Indonesia sebagai pewaris Nusantara juga telah menempatkan pengalaman leluhur 

sebagai motivasi untuk menyongsong gemilang masa depan bersama dalam satu negeri yang 

terdiri atas nusa-nusa di Nusantara. Tidak berlebihan pula jika kita perlu menyimak sebuah 

deklarasi yang dicetuskan pada tanggal 13 Desembar 1957 oleh Djuanda Kartawidjaja Perdana 

Menteri RI pada saat itu. Deklarasi yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Djuanda itu pada 

intinya menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara 

dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) (wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda). 
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