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A.  PERKEMBANGAN HINDU DAN BUDHA DI INDONESIA 

1. Sejarah dan Berkembangnya Agama Hindu-Buddha  
Agama Hindu di sebarkan oleh Bangsa Arya (Bangsa Pendatang) setelah masuk melalui celah Carber yang 
memisahkan daratan Eropa dan Asia. Bangsa Arya merasa  nyaman tinggal karena India adalah daerah 
yang subur.  Bangsa Arya mengalahkan Bangsa asli India (Dravida). Cara Bangsa Arya mengeksistensikan 
bangsanya di India dengan cara membuat Kasta, yaitu pelapisan masyarakat. Perbedaan Bangsa Arya 
dengan Bangsa Dravida itu sendiri terdapat pada bagian fisiknya, yaitu Bangsa Arya berkulit putih 
sedangkan Bangsa Dravida berkulit hitam.  
Pusat kebudayaan Hindu adalah di Mohenjo Daro (Lakarna) dan Harapa (Punjat) yang tumbuh sekitar 
1.500 SM. Agama Hindu dalam pelaksanaan ritual ibadah (penyampaian doa kepada dewa) harus di 
lakukan oleh Kaum Brahmana saja. Sehingga kaum-kaum di bawahnya merasa kesulitan ketika kaum 
Brahmana meminta qurban (pembayaran yang berlebih) kepada kaum-kaum di bawahnya yang meminta 
tolong untuk disampaikan doanya kepada dewa-dewa mereka. 
Sehingga banyak masyarakat yang berpindah agama menjadi agama Budha. 

PERBEDAAN HINDU DAN BUDHA 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HINDU BUDHA 
Muncul sebagai perpaduan budaya bangsa Aria 
dan bangsa Dravida 

Muncul sebagai hasil pemikiran dan pencerahan 
yang diperoleh Sidharta dalam rangka mencari 
jalan lain menuju kesempurnaan(nirwana) 

Kitab sucinya, WEDA Kitab Sucinya, TRIPITAKA 
Mengakui 3 dewa tertinggi yang disebut Trimurti Mengakui Sidharta Gautama sebagai guru besar/ 

pemimpin agama Budha 
Kehidupan masyarakat dikelompokkan menjadi 4 
golongan yang disebut Kasta (kedudukan 
seseorang dalam masyarakat diterima secara 
turun-temurun/didasarkan pada keturunan). 

Tidak diakui adanya kasta dan memandang 
kedudukan seseorang dalam masyarakat adalah 
sama.  

Adanya pembedaan harkat dan martabat/hak dan 
kewajiban seseorang 

Tidak mengenal pembagian hak antara pria dan 
wanita 

Agama Hindu hanya dapat dipelajari oleh kaum 
pendeta/Brahmana dan disebarkan/ diajarkan 
pada golongan tertentu sehingga sering disebut 
agamanya kaum brahmana. 

Agama Budha dapat dipelajari dan diterima oleh 
semua orang tanpa memandang kasta 

Agama Hindu hanya bisa dipelajari dengan 
menggunakan bahasa Sansekerta 

Agama Budha disebarkan pada rakyat dengan 
menggunakan bahasa rakyat sehari-hari, seperti 
bahasa Prakrit 

Kesempurnaan (Nirwana) hanya dapat dicapai 
dengan bantuan/bimbingan pendeta 

Setiap orang dapat mencapai kesempurnaan 
dengan usaha sendiri yaitu dengan meditasi 

Seorang terlahir sebagai Hindu bukan menjadi 
Hindu sehingga kehidupan telah ditentukan sejak 
lahir. 

Kehidupannya ditentukan oleh darma baik yang 
berhasil dilakukan semasa hidup 

Mengenal adanya kelahiran kembali setelah 
kematian (reinkarnasi) 

Tidak menenal reinkarnasi tetapi mengenal karma 

Dibenarkan untuk mengadakan upacara korban Tidak dibenarkan mengadakan upacara korban 

1 
ARSITEKTUR HINDU BUDHA 
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2. Masuk dan Berkembangnya Hindu-Buddha di Indonesia 
Proses masuk dan berkembangnya pengaruh India di Indonesia disebut penghinduan atau Hinduisasi. 
Dari hubungan perdagangan, muncul beberapa teori mengenai proses masuknya budaya Hindu-Buddha 
ke Indonesia. Teori-teori tersebut antara lain sebagai berikut: 
 
a. Teori Sudra 

Para tokoh yang setuju teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama hindu ke Indonesia dibawa oleh 
orang-orang India yang berkasta sudra. Alasannya karenaa mereka dianggap sebagai orang-orang 
buangan dan hanya hidup sebagai budak sehingga mereka datang ke Indonesia dengan tujuan untuk 
mengubah kehidupannya. Pendukung teori ini adalah Von Van Faber. 
 

b. Teori Waisya 
Kasta waisya terdiri atas para pedagang. Menurut teori ini, para pedagang dari India berlayar hingga ke 
Indonesia. Melaui interksi dengan masyarakat setempat, mereka pun berhasil memperkenalkan agama 
hindu. Tokoh yang mengemukakan pendapat tersebut adalah Dr. N.J. Krom. Ia berpendapat bahwa 
agama hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh kaum pedagang yang datang untuk berdagang di 
Indonesia, bahkan diduga ada yang menetap karena menikah dengan orang Indonesia. 
 

c. Teori Kesatria 
Teori ini menyatakan bahwa penyebaran agama Hindu ke indonesia terjadi karena adanya kekacauan 
politik di India. Golongan kesatria yang kalah melarikan diri ke Indonesia dan menyebarkan agama 
Hindu. Prof. Dr. Ir. J. L. Moens berpendapat bahwa yang membawa agma Hindu ke Indonesia adalah 
kaum kesatria atau golongan prajurit. Hal ini di latar belakangi adanya kekacauan politik dan 
peperangan di india pada abad IV-V masehi. Para prajurit yang kalah perang terdesak dan menyingkir 
ke Indonesia,bahkan diduga mendirikan kerajaan di Indonesia. 
 

d. Teori Brahmana 
Kedatanagan kaum brahmana ke Indonesia di duga untuk memenuhi undungan kepala suku yang 
tertaik dengan agama Hindu. Tokoh yang mengemukakan pendapat tersebut adalah J.C. Van Leur. Ia 
perpendapat bahwa agama Hindu masuk ke Indonesia di bawah oleh kaum brahmana karena hanya 
kaum brahmana yang berhak mempelajari dan mengerti isi kitab suci Weda. Kedatangan kaum 
brahmana tersebut di duga karena undangan para pengusa lokal di Indonesia atau sengaja datang 
untuk menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. 

Ketiga teori tersebut sebetulnya juga memiliki kelemahan. Golongan kesatria dan waisya tidak 
menguasai bahasa Sanskerta. Oleh karena itu, kecil kemungkinan bagi mereka untuk menyebarkan 
agama Hindu yang berintikan bahasa Sanskerta. Kita ketahui bahwa bahasa sanskerta adalah bahasa 
sastra tertinggi yang di pakai dalam kitab suci Weda. Sebalikya, meskipun menguasai bahasa Sanskerta 
golongan brahmana tidak boleh menyeberangi laut. Hal ini di dasarkan pada kepercayaan Hindu kolot 
yang memiliki pantangan tersebut 

 
e. Teori Arus balik 

Teori ini di kemukakan oleh F.D.K Bosch. Ia mengemukakan peranan bangsa Indonesia sendiri 
dalam penyebaran dan pengembangan  agama hindu. Penyebaran budaya India di Indonesia dilakukan 
oleh kaum terdidik. Akibat interaksinya dengan para pedagang India, di Indonesia terbentuk 
masyarakat Hindu terdidik yang di kenal dengan sangha. Mereka giat mempelajari bahasa Sanskerta, 
kitab suci, sastra, dan budaya tulis. Mereka kemudian memperdalam agama dan kebudayaan Hindu di 
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India. Sekembalinya ke Indonesia mereka mengembangkan agama dan kebudayaan tersebut. Hal ini 
bisa diliat dari peninggalan dan budaya yang memiliki corak keindonesiaan. 

Itulah empat teori tentang masuknya agama dan kebudayaan India ke Indonesia. Ke empat teori 
tesebut menyebut faktor perdagangan sebagai penyebab masuknya Hindu- Budha ke Indonesia. Bisa 
jadi interaksi antara bangsa Indonesia dan India mustahil terjadi jika tidak ada kontak dagang. Oleh 
karena itu, tidak aneh jika di berbagai daerah di temukan peninggalan Hindu- Budha 

 
Masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha membawa pengaruh besar di 

berbagai bidang, meliputi sebagai berikut. 
a. Agama, rakyat Nusantara memelk agama Hindu-Buddha. 
b. Pemerintahan, munculnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. 
c. Tulisan dan bahasa, rakyat Indonesia mengenal huruf Pallawa dan Sansekerta yang dituliskan pada 

prasasti-prasasti. 
d. Arsitektur, seni bangunan bercorak Hindu-Buddha berasimilasi dengan seni bangunan Indonesia, 

misalnya banhunan candi. 
e. Kesusastraan, munculnya kitab-kitab sastra bercorak Hindu-Buddha. 

 
2.  Perkembangan Agama Buddha di Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara 

Agama Buddha mengalami perkembangan pesat di India pada masa pemerintahan Raja Ashoka 
Vardhana (273-232 SM) dan agama Buddha dijadikan agama negara. 

Di Asia Tengah, agama Buddha mengalami perkembangan pesat, masuk ke Cina pada tahun 65 M 
melalui para rahib yang tinggal di Biara sepanjang jalur Jalan Sutra. Di Tibet pemimpin Buddha disebut 
Lama. Agama Buddha masuk ke Kerajaan Cina masa Dinasti Han. Aliran Budddha Mahayana banyak 
dianut rakyat Cina. 

Sekitar tahun 108 M Kerajaan Cina menaklukan Korea (Kerajaan Paikche). Hal ini mengakibatkan 
agama Buddha masuk ke Korea. Dari koreaa agama Buddha berkembang ke Jepang pada tahun 538 M. 
Raja Paikche mengirimkan bingkisan berupa arca Buddha dan naskah-naskah ajaran Buddha kepada tenno 
di Yamato. 

Masuknya Buddha di kawasan Asia Tenggara melalui jalur perdagangan laut. Negara-negara Asia 
Tenggara yang mendapat pengaruh Buddha, antara lain sebagai berikut. 
 Thailand           : di Kerajaan Sukothai dan Ayuthia 
 Myanmar         : berkembang masa pemerintahan Raja Anawasta (1044-1077 M) 
 Laos                   : berkembang pada masa Kerajaan Lan Xang 
 Kamboja          : masa Raja Jayamarwan VII tahun 1211-1219 M 
 Nusantara       : berkembang pesat di Kerajaan Sriwijaya sekitar abad ke-9. 

Penyebaran agama Buddha dilakukan oleh sebuah misi yang dikenal dengan Dharmaduta. Para ahli 
memperkirakan pada abad II Masehi agama Buddha masuk ke Indonesia. Pendaapat mereka diperkuat 
dengan adanya penemuan arca Buddha yang terbuat dari perunggu di Sempaga (Sulawaesi Selatan), 
jember (Jawa Timur), dan Bukit Siguntang (Sumatera Selatan). Dilihat dari ciri-cirinya, arca tersebt berasal 
dari langgam Amarawati (India Selatan) dari abad II-V Masehi. Selain itu, ditemukan juga arca perunggu 
berlanggam Gandhara (India Utara) di Kota Bangun, Kutai(Kalimantan Timur). 

Agama Buddha masuk ke Indonesia dibawa oleh para biksu. Para biksu meyebarkan agama Buddha 
di Indonesia, diantaranya berasal dari Kashmir yang bernama Gunawarman (420 M). Pada masa-masa 
berikutnya pengaruh budaya dan agama buddha ibawa oleh orang-orang Indonesia sendiri yang belajar di 
perguruan tinggi Nalanda, India. Agama Buddha yang tersiar di Indonesia terutama dari aliran Mahayana. 
Ajaran agama Buddha bersumber dari kitab suci “Tripitaka”. 

 
3.    Daerah-Daerah Pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia sampai dengan Abad ke-14 

Daerah-daerah yang dipengaruh unsur budaya Hindu-Buddha di Indonesia sampai abad ke-14 
semakin luas. Di Sumatera, pengaruh Buddha lebih kuat dibanding pengaruh Hindu. Hal ini terbukti 
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dengan berdirinya Kerajaan Sriwijaya yang menjadi pusat penyebaran dan pengembangan agama Buddha 
di Asia Tenggara. Pusat-pusat agama Hindu antara lain terdapat di wilayah Jawa, Bali, dan Kalimantan. 
Bukti tertulis yang menjelaskan yaitu adanya prasasti Yupa yang di temukan di temukan di wilayah 
Sulawesi Selatan. 

Sementara di wilayah Indonesia Timur, pengaruh unsur Hindu-Buddha masih terbatas, yaitu hanya 
sebagian di wilayah P. Buru dan Seram, sedangkan daerah lainnya masih menganut kepercayaan nenek 
moyang. 

Faktor penyebab tidak masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke wilayah timur Indonesia, anatara lain 
sebagai berikut. 
a.  Kawasannya sangat luas. 
b.  Wilayah Indonesia bagian timur terlalu jauh untuk dijangkau. 
c.  Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang terhampar dari barat sampai timur. 

 
4.    Pengaruh Agama Hindu-Buddha di Indonesia 
 

a.  Bidang Kepercayaan 
Sebelum budaya India masuk, di Indonesia telah berkembang kepercayaan yang berupa pemujaan 
terhadap roh nenek moyang. Kepercayaan itu bersifat Animisme dan Dinamisme. Animisme 
merupakan satu kepercayaan terhadap suatu benda yang dianggap memiliki roh atau jiwa sedangkan 
dinamisme merupakan satu kepercayaan bahwa setiap benda memiliki kekuatan gaib. Dengan 
masuknya kebudayaan India, penduduk Nusantara secara berangsur-angsur memeluk agama Hindu 
dan Buddha, diawalai oleh lapisan elite para datu dan keluarganya. 
 

b.  Bidang Sosial 
     Dalam sistem pemerintahan asli Indonesia, masyarakat Indonesia tesusun dalam kelompok-kelompok 

desa yang dipimpin oleh kepala suku. Sistem itu kemudian terpengaruh oleh ajaran   agama Hindu-
Buddha sehingga timbul kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. 

 
c.   Bidang Teknologi 

Peninggalan Hindu-Budhadalam bidang seni bangunan (arsitektur) yang berkembang di Indonesia 
adalah yang berupa candi, yupa, dan prasasti. Candi di Indonesia berbentuk punden bertingkat yang 
digunakan sebagi makam raja dan bagian atas punden bertingkat dibuatkan patung rajanya. Adapun 
Candi ddi India berbentul Stupa bulat yang digunakan sebagai tempat sembahyang atau memuja dewa. 
Candi yang bercorak Hindu antara lain Candi Prambanan dan Candi Dieng. Candi yang bercorak 
Buddha antara lain Candi Borobudur dan Candi Kalasan. 
 

d.  Bidang Kesenian 
Dalam bidang seni rupa, pengaruh Hindu-Buddha berupa hiasan-hiasan pada dinding candi (relief) 
yang sesuai dengan unsur India. Di bidang seni sastra, pengaruh tradisi Hindu-Buddha berupa 
penggunaan huruf Pallawa dan bahasa Sansekerta pada  prasasti-prasasti.Ada juga hasil kesusastraan 
Indonesia yang sumbernya dari India,yaitu cerita ramayanadan mahabarata yang di jadikan lakon 
wayang.banyak kitab Hindu-Budha yang menjadi aset bangsa saat ini,diantaranya Negarakertagama 
dan baratayudha. 
 

e.   Bidang Pendidikan 
Di bidang pendidikan, pengaruh tradisi Hindu-Buddha dapat kita lihat bahwa sampai akhir abad ke-15, 
ilmu pengetahuan berkembang pesat, khususnya di bidang sastra, bahasa, dan hukum. Kaum 
Brahmana adalah kelompok yang berwewenang memberikan pendidikan dan pengajaran dalam 
masyarakat Hindu-Buddha. Ssalah satu hasil dari perkembangan pendidikan, di kemukakan oleh  I-
Tsing, bahwa di Sriwijaya terdapat “Universitas” yang dapat menampung ratusan mahasiswa birawan 
Buddha untuk belajar agama. 
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B.  PERKEMBANGAN KERAJAAN HINDU BUDHA DI INDONESIA 
 

Salah satu pengaruh India yang berkembang di Indonesia adalah munculnya kerajaan. Setiap kerajaan 
dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak dan turun-temurun. Ada kerajaan yang berada 
pedalaman dengan mengandalkan bidang agraris, ada pula yang terletak di pesisir pantai dengan 
mengandalkan kegiatan bahari. 

 
1.  Kerajaan Kutai 

Kerajaan Kutai berkembang pada abad V masehi. Sumber mengenai kerajaan ini berupa prasasti yang 
berbentuk tujuh buah yupa yang menggunakan huruf pallawa dan bahasa sansekerta. Raja terbesar 
kerajaan kutai adalah Mulawarman. Mulawarman adalah putra Aswawarman dan Aswawarman adalah 
putra Kudungga. Keluarga Kudungga pernah melakukan Vratyastoma, yaitu uapacara pencucian diri untuk 
masuk agama Hindu. Aswawarman disebut dalam yupa sebagai dewa Ansuman atau dewa matahari dan 
dipandang sebagai Wangsakerta, atau pendiri keluarga raja. 
Raja Mulawarman pernah mengadakan kurban 20.000 ekor lembu untuk para brahmana di tanah suci 
Waprakeswara. Waprakeswara adalah tempat suci untuk memuja dewa Syiwa (di Jawa disebut 
Baprakeswara). Para ahli menyimpulkan bahwa agama yang dianut Mulawarman adalah Hindu Syiwa. 
 

2.  Kerajaan Tarumanegara 
Sumber mengenai kerajaan Tarumanegara berasal dari tujuh buah prasasti berbahasa sansekerta dan huruf 
pallawa. Prasasti tersebut adalah prasasti Ciaruteun, Kebun Kopi, Jambu, Tugu, Pasar Awi, Muara Cianten, 
dan Lebak. Seorang musafir Cina bernama Fa-Hsien pernah datang di Jawa pada tahun 414 M. Ia telah 
menyebut keberadaan kerajaan To-lo-mo atau Taruma di Pulau Jawa. 
Kerajaan Tarumanegara diperkirakan berkembang pada abad V M. Raja terbesar yang berkuasa adalah 
Purnawarman. Wilayah kekuasaan Purnawarman meliputi hapir seluruh Jawa Barat dengan pusat 
kekuasaan di daerah Bogor, Raja pernah memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali 
sebuah saluran panjang 6.112 tumbak (± 11 km). Saluran itu selain berfungsi untuk mencegah bahaya 
banjir. Saluran ini selanjutnya disebut sebagai sungai Gomati. Setelah selesai panggalian, Raja mengadakan 
upacara kurban dengan memerikan hadiah 1.000 ekor lembu bada Brahmana. 
 

3.  Kerajaan Sriwijaya 
Keberadaan kerajaan ini diketahui melalui enam buah prasasti yang menggunakan bahasa melayu kuno 
dan huruf pallawa, serta telah menggunakan angka tahun saka. Prasasti tersebut adalah Kedukan Bukit, 
Talang Tuo, Telaga Batu, Kota Kapur dan Karang Berahi. Nama Sriwijaya juga terdapat dalam berita Cina 
dan disebut Shih-lo-fo-shih atau Fo-shih. Sementara itu di berita Arab, Sriwijaya disebut dengan Zabag 
atau Zabay atau dengan sebutan Sribuza. Seorang pendeta Cina yang bernama I-Tsing sering dataang ke 
Sriwijaya sejak tahun 672 M. Ia menceritakan bahwa di Sriwijaya terdapat 1.000 orang pendeta yang 
menguasai agama seperti di India. Berita dari Dinasti Sung juga menceritakan tentang pengiriman utusan 
dari Sriwijaya tahun 971-992 M. 
Raja pertama Sriwijaya adalah Dapunta Hyang Sri Jayanaga. Raja yang terkenal dari kerajaan Sriwijaya 
adalah Balaputradewa. Ia memerintah sekitar abad IX M. Sriwijaya merupakan pusat pendidikan dan 
penyebaran agama Buddha di Asia Tenggara. Menurut berita I-Tsing, pada abad VIII M di Sriwijaya 
terdapat 1.000 oarang pendet yang belajar agama Buddha di bawah bimbingan Sakyakirti. Menurut 
prasasti Nalanda, para pemudu Sriwijaya juga mempelajari agama Buddha dan ilmu lainnya di India. 
Kebudayaan Kerajaan Sriwijaya sangat maju dan bisa dilihat dari peninggalan suci sepeti stupa, candi, atau 
patung/arca Buddha seperti ditemukan di Jambi, Muara Takus, dan Gunung Tua (Padang Lawas) serta di 
Bukit Siguntang (Palembang). 
 

4.  Kerajaan Mataram Hindu 
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Keberadaan kerajaan Mataram dapat diketahui melalui Prasasti Canggal (723 M), Kalasan (778 M), 
Mantyasih (907 M), dan Klurak (782 M). Semua prasasti ditulis dengan huruf pranagari dan bahasa 
sansekerta. Kejayaan kerajaan Mataram terlihat pada bangunan-bangunan Candi seperti Dieng, Gedong 
Sanga, Borobudur, Mendut, Plaosan, Prambanan, dan Sambi Sari. 
Kerajaan Mataram di perintah dua dinasti atau wangsa Sanjaya (Hindu Syiwa) dan Syailendra (Buddha). 
Raja-raja yang berkuasa dari keluarga Syailendra tertera dalam prasasti Ligor, Nalanda, maupun Klurak. 
Raja-raja dari dinasti Sanjaya tertera dalam prasasti Mantyasih. Kedua dinasti tersebut akhirnya bersatu 
dengan adanya pernikahan Rakai pikatan dengan Pramudyawardani (putri dari Samaratungga). Pada 
masa pemerintahan Wawa (abad X M), Mataram mengalami kemunduran dan pusat pemerintahan 
dipindahkan ke Jawa Timur oleh Mpu Sendok. Dinasti Isyana berdiri dengan kerajaannya adalah Medang 
Mataram. 
 

5.  Kerajaan Medang Kamulan 
Kerajaan Medang Kamulan merupakan kelanjutan dari Kerajaan Mataram di Jawa Tengah. Kerajaan 
Medang Kamulan diperkirakan terletak di Lembah Sungai Brantas, wilayahnya meliputi Nganjuk, 
Surabaya, Pasuruan, dan Malang. Sumber sejarahnya, antara lain sebagai berikut. 
a.    Prasasti Empu Sindok (933 M) ditemukan di Desa Tengeran, Jombang. 
b.    Prasasti Ladang/Candi Lor (939 M) berbentuk Tugu. 
c.     Prasasti Kalkuta, dibuat masa Raja Airlangga. 
d.    Berita dari Cina masa Dinasti Sung. 
Kerajaan Medang Kamulan pendirinya adalah Empu Sindok sekaligus pendiri Dinasti Isyana. Beliau 
memerintah dengan adil dan bijaksana. Masa pemerintahannyaagama Hindu dan Buddha hidup 
berdampingan. Empu Sindok digantikan dengan cucunya yaang bernama Dharmawangsa. Ia bercita-cita 
menguasai jalur perdagangan dan pelayaran Nusantara yang ketika itu dikuasai Sriwijaya. Untuk itu, pada 
tahun 991M Dharmawangsa menyerang Malaka dan Sriwijaya. 
Pada tahun 1017 M Kerajaan Medang mengalami Pralaya akibat serangan dari Wurawari. Airlangga 
berhasil meloloskan diri. Pada tahun 1023 Airlangga dinobatkan menjadi Raja Medang menggantikan 
Dharmawangsa. Ia berhasil menyatukan kembali kerajaan, memindahkan ibu kota Kerajaan Medang dari 
Wutan Mas ke Kahuripan tahun 1031, memperbaiki pelabuhan Ujung Galuh, dan membangun bendungan 
Wringin Sapta. Pada tahun 1041 Airlangga mundur dari takhtanya dan membagi kekuasaan menjadi dua 
kerajaan yaitu Jenggala dan Panjalu dengan batas Sungan Brantas. Pembagian kerajaan dilakukan oleh 
seorang brahmana yang terkenal kesaktiannya, yaitu Mpu Bharada. 
 

6.  Kerajaan Kediri 
Kerajaan kediri semula bernama panjalu (bagian dari Medang Mataram). Kisah kerajaan ini termuat dalam 
prasasti Banjaran (1052 M) yang menjelaskan kemenangan Panjalu atas Jenggala dan prasasti Hantang 
(1052 M) yang menjelaskan Panjalu pada masa Jayabaya. Selain itu, ada kakawin Bharatayuda karya Mpu 
Sedah dan Panuluh tahun 1156 M yang menceritakan Kediri/Panjalu atas Janggala. Berita Cina yang 
berjudul Ling-mai-tai-ta yang ditulis oleh Cho-ku-fei tahun 1178 M dan kitab Chu-fan-chi yang ditulis oleh 
Chau-Ju-Kua tahun 1225 M. 
Raja Kediri yang terkenal antara lain Raja Kameswara (1115-1130 M). Ia menggunakan lencana 
Candrakapala, yaitu tengkorak yang bertaring. Raja Jayabaya memerintah tahun 1130-1160 
mempergunakan Narasingha, yaitu setengah manusia setengah singa. Pada tahun 1181 pemerintahan Raja 
Sri Gandra ditandai dengan penggunaan nama-nama binatang sebagai namanya seperti Kebo Salawah, 
Manjangan Puguh, Macan Putih, dan Gajah Kuning. Kertajaya menjadi Rajaa Kediri tahun 1200-1222. Ia 
memakai lencana Garudamuka seperti Raja Airlangga, mtetapi kurang bijaksana dan tidak disukai oleh 
rakyat terutama kaum brahmana. Hal inilah yang akhirnya menjadi penyebab berakhirnya Kerajaan Kediri 
karena kaum brahmana meminta perlindungan kepada Ken Arok di Singasari sehingga pada tahun 1222 
Ken Arok berhasil menghancurkan Kediri. 
 

7.  Kerajaan Singasari 
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Keberadaan Kerajaan Singasari didasarkan pada kitab Negarakertagama karangan Mpu Prapanca yang 
menjelaskan raja-raja yang memerintah di Singasari serta kitab Pararaton yang juga menceritakan 
keajaiban Ken Arok. Ken Arok semula sebagai akuwu (bupati) di Tumapel menggantikan Tunggul 
Ametung yang dibunuhnya karena tertarik kepada Ken Dedes isteri Tunggul Ametung. Pada tahun 1222 
M Ken Arok menyerang kediri sehingga Kertajaya mengalami kekalahan pada pertempuran di desa 
Ganter. Ken Arok menyatakan dirinya sebagai Raja Singasari dengan gelar Sri Rangga Rajasa Bhattara 
Sang Amurwabhuni. 
Raja Singasari yang terkenal adalah Kertanegara Karena di bawah pemerintahannya Singasari mencapai 
puncak kebesarannya. Kertanegara bergelar Sri Maharajaderaja Sri Kertanegara mempunyai gagaasan 
politik untuk memperluas wilayah kekuasannya, menyingkirkan lawan-lawan politiknya, menumpas 
pemberontakan, menyatukan agama Syiwa dan Buddha menjadi agama Tantrayana (Syiwa Buddha 
dipimpin oleh Dharma Dyaksa), melakukan politik perkawinan, dan mengirim ekspedisi Pamalayu 
tahun1275. Setelah Kertanegara meninggal karena serbuan tentara kubilai khan dari Mongol dan serangan 
Jayakatwang dari kediri tahun 1292, diberi penghargaan di Candi Jawi sebagai Syiwa Buddha, di Candi 
Singasari sebagai Bhairawa dan di Sagala sebagai Jina (Wairocana) bersama permaisurinya Bajradewi. 
Penginggalan Singasari antara lain Candi Kidal, Candi Jago, Candi Singasari, dan Putung Joko Dolok 
(Perwujudan Kartanegara). 
 

8.  Kerajaan Majapahit 
Sumber kerajaan Majapahit berupa kitab. Kitab Pararaton yang menjelaskan tentang raja-raja Majapahit. 
Kitab Negarakertagama (karya Mpu Prapanca pada tahun 1365) menjelaskan keadaan kota Majapahit, 
daerah jajahannya, dan perjalanan Hayam Wuruk mengelilingi daerah kekuasaaanya. Kitab Sundayana 
menjelaskan tentang Perang Bubat. Kitab Usaha  Jawa menjelaskan tentang penaklukan Pulau Bali oleh 
Gajah Mada dan Arya Damar. Berita-berita Cina dari Dinasti Ming (1368-1643) dan Ma-Huan dalam 
bukunya Ying Yai menceritakan tentang keadaan masyarakat dan kota Majapahit tahun 1418 serta berita 
dari Portugis tahun 1518. 
Raden Wijaya berhasil memanfaatkan tentara Kubilai  Khan untuk menyerang Jayakatwang di Kediri. 
Pada tahun 1293 Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja pertama Majapahit dengan gelar Kertarajasa 
Jayawisnuwardhana. Raja berikutnya adalah Jayanegara dan Tribuana Tungga Dewi. Pada tahun 1350 
Majapahit diperintah oleh Hayam Wuruk yang bergelar Rajasanegara. Ia didampingi oleh Mahapatih 
Gajah Mada, Adityawarman, dan Mpu Nala sehingga pada masa tersebut Majapahit mencapai puncak 
kebesarannya. Daerah kekuasaanya hampir meliputi seluruh Nusantara dan Majapahit berkembang 
sebagai kerajaan maritim sekaligus kerajaan agraris. Untuk menguasai Pajajaran, Gajah Mada melakukan 
politik perkawinan yang berakibat  terjadinya peristiwa Bubat tahun 1357. Dalam rangka menjalin 
persahabatan dengn negara-negara btetangga Majapahit menerapkan Mitreekasatata yang berarti sahabat 
atau sahabat sehaluan atau hidup berdampingan secara damai. Sepeniggal gaja mada(1364) dan Hayam 
wuruk tahun (1389), takhta Majapahit diduduki oleh Wikramawardhana. Pada tahun 1389-1429 Majapahit 
diwarnai oleh Perang Paregreg atau perang saudara antara Wikramawardhana dengan Bhre Wirabumi. 
Inilah awal kehancuran Majapahit yang ditandai dengan candrasengkala ilang sima kertaning bhumi.  
 

9.  Kerajaan Holing (Kaling) 
Keberadaan kerajaan ini diketahui dari kitab sejarah Dinasti Tang (618-906). Diperkirakan Kerajaan Ho-ling 
atau Kaling terletak di Jawa Tengah 
Nama ini diperkirakan berasal dari nama sebuah kerajaan di India Talingga. Tidak ditemukan peninggalan 
yang berupa prasasti dari kerajaan ini. Menurut berita Cina, kotanya dikelilingi dengan pagar kayu rajanya 
beristanaa di rumah yang bertingkat, yang ditutup dengan atap; tempat duduk sang raja terbuat daari 
gading. Orang-orangnya sudah pandai tulis-menulis dan mengenali ilmu perbinatangan. Dalam berita cine 
tersebut adanya ratu His-mo atau sima, yang memerintah pada tahun 674. Beliau terkenal sebagai raja 
yaang tegas,  jujur, da bijaksana. Hukum dilaksanakan dengan tegas. Pada masa ini, agama Buddha 
berkembang bersama agamaa Hindu. Hal ini dapat terlihat dengan datangnya ;;pendeta Cina Hwi Ning di 
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Kaling dan  tinggal selam 3 tahun. Degan bantuan seorang pendeta setempat yang bernama Jnanabhadra, 
Hwi Ning menerjemahkan kitab Hinayanaa dari bahasa sansekerta.  
 

C.  PERKEMBANGAN ARSITEKTUR HINDU BUDHA DI INDONESIA 
 

Perkembangan Agama Hindu dan Budha yang telah mempengaruhi sistem pemerintahan, kepercayaan, 
sosial dan budaya masyarakat juga tampak pada arsitekturnya. Hal yang paling dominan adalah munculnya 
arsitektur Candi sebagai bentuk pengaruh yang tak terpisahkan. Candi di Indonesia dapat ditelusuri dari 
Sumatera, Jawa dan Bali. Arsitektur Candi pada dasarnya adalah bangunan yang digunakan untuk tujuan 
peribadatan dan pemakaman para raja. 

 
1. Candi Hindu -Buddha  

Candi adalah istilah dalam Bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan tempat 
ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha.[1] Bangunan ini digunakan 
sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun memuliakan Buddha. Akan tetapi, istilah 'candi' tidak hanya 
digunakan oleh masyarakat untuk menyebut tempat ibadah saja, banyak situs-situs purbakala non-religius 
dari masa Hindu-Buddha Indonesia klasik, baik sebagai istana (kraton), pemandian (petirtaan), gapura, 
dan sebagainya, juga disebut dengan istilah candi. 

Candi merupakan bangunan replika tempat tinggal para dewa yang sebenarnya, yaitu Gunung Mahameru. 
Karena itu, seni arsitekturnya dihias dengan berbagai macam ukiran dan pahatan berupa pola hias yang 
disesuaikan dengan alam Gunung Mahameru. Candi-candi dan pesan yang disampaikan lewat arsitektur, 
relief, serta arca-arcanya tak pernah lepas dari unsur spiritualitas, daya cipta, dan keterampilan para 
pembuatnya. 

Beberapa candi seperti Candi Borobudur dan Prambanan dibangun amat megah, detil, kaya akan hiasan 
yang mewah, bercitarasa estetika yang luhur, dengan menggunakan teknologi arsitektur yang maju pada 
zamannya. Bangunan-bangunan ini hingga kini menjadi bukti betapa tingginya kebudayaan dan 
peradaban nenek moyang bangsa Indonesia. 

2. Terminologi Candi  
Istilah "Candi" diduga berasal dari kata “Candika” yang berarti nama salah satu perwujudan Dewi Durga 
sebagai dewi kematian.[6] Karenanya candi selalu dihubungkan dengan monumen tempat pedharmaan 
untuk memuliakan raja anumerta (yang sudah meninggal) contohnya candi Kidal untuk memuliakan Raja 
Anusapati. 

Penafsiran yang berkembang di luar negeri — terutama di antara penutur bahasa Inggris dan bahasa asing 
lainnya — adalah; istilah candi hanya merujuk kepada bangunan peninggalan era Hindu-Buddha di 
Nusantara, yaitu di Indonesia dan Malaysia saja (contoh: Candi Lembah Bujang di Kedah). Sama halnya 
dengan istilah wat yang dikaitkan dengan candi di Kamboja dan Thailand. Akan tetapi dari sudut pandang 
Bahasa Indonesia, istilah 'candi' juga merujuk kepada semua bangunan bersejarah Hindu-Buddha di 
seluruh dunia; tidak hanya di Nusantara, tetapi juga Kamboja, Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Sri 
Lanka, India, dan Nepal; seperti candi Angkor Wat di Kamboja dan candi Khajuraho di India. Istilah candi 
juga terdengar mirip dengan istilah chedi dalam bahasa Thailand yang berarti 'stupa'. 

3. Lokasi Sebaran Candi di Indonesia  
Di Indonesia, candi dapat ditemukan di pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan, akan tetapi candi 
paling banyak ditemukan di kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kebanyakan orang Indonesia 
mengetahui adanya candi-candi di Indonesia yang termasyhur seperti Borobudur, Prambanan, dan 
Mendut. 
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Pada suatu era dalam sejarah Indonesia, yaitu dalam kurun abad ke-8 hingga ke-10 tercatat sebagai masa 
paling produktif dalam pembangunan candi. Pada kurun kerajaan Medang Mataram ini candi-candi besar 
dan kecil memenuhi dataran Kedu dan dataran Kewu di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Hanya peradaban 
yang cukup makmur dan terpenuhi kebutuhan sandang dan pangannya sajalah yang mampu menciptakan 
karya cipta arsitektur bernilai seni tinggi seperti ini. Beberapa candi yang bercorak Hindu di Indonesia 
adalah Candi Prambanan, Candi Jajaghu (Candi Jago), Candi Gedongsongo, Candi Dieng, Candi 
Panataran, Candi Angin, Candi Selogrio, Candi Pringapus, Candi Singhasari, dan Candi Kidal. Candi yang 
bercorak Buddha antara lain Candi Borobudur dan Candi Sewu.[8] Candi Prambanan di Jawa Tengah 
adalah salah satu candi Hindu-Siwa yang paling indah. Candi itu didirikan pada abad ke-9 Masehi pada 
masa Kerajaan Mataram Kuno. 

a. Candi di Sumatera 
Candi di Pulau Sumatra tidak sebanyak yang terdapat di Pulau Jawa. Kebanyakan candi di Sumatra 
terletak di lokasi yang cukup jauh dari kota, sehingga tidak banyak wisatawan yang berkunjung ke 
sana. Sebagian besar candi di Sumatra, yang telah diketahui keberadaannya, berada di provinsi Sumatra 
Utara, khususnya di Kabupaten Mandailing Natal dan Tapanuli Selatan. Sangat sedikit informasi yang 
diketahui tentang keberadaan candi-candi tersebut. Di samping itu, umumnya lokasi candi cukup jauh 
dari kota, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui keberadaannya atau berkunjung ke sana. 
Di Simangambat dekat Siabu, Sumatra Utara, misalnya, terdapat reruntuhan candi Syiwa.  Diduga 
candi tersebut dibangun pada abad ke-8. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai reruntuhan candi 
ini masih perlu dilakukan penelitian dan penggalian.  
Kawasan lain di Sumatra Utara yang dikenal mempunyai banyak candi ialah kawasan Padang Lawas, 
yang mencakup Kecamatan Sipirok, Sibuhuan, Sosopan, Sosa, dan Padang Bolak. Di kawasan ini 
terdapat belasan reruntuhan candi Hindu yang kesemuanya terletak tidak jauh dari sungai. Sebagian 
besar terdapat di Kecamatan Padang Bolak. Tidak banyak yang diketahui tentang reruntuhan candi 
tersebut. Diduga candi-candi tersebut dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Panei pada abad ke-
11 M. 
Di antara candi-candi di kawasan Padang Lawas, yang paling dikenal adalah Candi Bahal yang terletak 
di Desa Bahal. Candi ini telah diketahui keberadaannya sejak zaman Belanda. Pemerintah Belanda 
menamakannya Candi Portibi (kata portibi dalam bahasa Batak berarti dalam dunia ini). Di kompleks 
Candi Bahal terdapat tiga bangunan candi yang telah direnovasi, yaitu Candi Bahal I, Bahal II dan Bahal 
III. Ketiga candi tersebut terletak pada satu garis lurus. Walaupun telah mengalami pemugaran, banyak 
bagian candi yang sudah tidak ditemukan lagi sehingga harus diganti dengan batu bata. Candi  lain di 
kawasan ini, yang sudah mengalami pemugaran adalah Candi Sipamutung. Candi ini merupakan 
kompleks percandian  yang cukup besar dan terdiri dari beberapa bangunan, namun hampir tidak ada 
informasi tertulis yang bisa didapat tentang candi ini. 
Di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, juga terdapat beberapa candi, di antaranyaadalah  Candi 
Astano, Candi Tinggi dan Candi Gumpung, Candi Kembar baru, Candi Gedong, Candi Kedaton, dan 
Candi Kota Mahligai. Bentuk bangunan candi dan sisa artikel bersejarah yang dijumpai  Muaro Jambi 
menunjukkan bahwa bangunan ini berlatar belakang Hinduisme dan diperkirakan dibangun  pada abat 
ke-4 sampai dengan ke-5 M.  
 
Candi yang cukup besar dan terkenal di Sumatra adalah Candi Muara Takus yang terletak di Provinsi 
Riau, tepatnya di Desa Muara Takus, Kecamatan Tigabelas Koto, Kabupaten Kampar. Di dekat hulunya, 
Sungai Kampar bercabang dua menjadi Sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri. Di pinggir Sungai 
Kampar Kanan inilah letak Desa Muara Takus. Bangunan candi Muara Takus sebagian besar dibuat 
dari batu bata merah. Berbeda dengan reruntuhan candi lain yang ditemukan di Sumatra Utara, Candi 
Muara Takus merupakan candi Buddha. Keberadaan candi diduga mempunyai kaitan erat dengan 
Kerajaan Sriwijaya dan juga dapat dijadikan petunjuk bahwa Muara Takus pernah berfungsi sebagai 
pelabuhan kapal. Hal itu dimungkinkan mengingat orang Sriwijaya adalah pelaut-pelaut yang tangguh 
yang mampu melayari Sungai Kampar sampai jauh ke arah hulu. Berdasarkan catatan I-Ching, ada 
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yang memperkirakan daerah Muara Takus merupakan Ibukota Kerajaan Sriwijaya atau paling tidak 
sebagai kota pelabuhan yang pernah jadi salah satu pusat belajar agama Buddha, tempat menimba ilmu 
para musafir dari Cina, India, dan negara-negara lainnya. 
 

b. Candi di Jawa Barat 
Sejarah sebuah candi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah sebuah kerajaan, karena pembangunan 
candi pada masa lalu adalah atas perintah seorang raja atau kepala pemerintahan yang menguasai 
wilayah tempat candi tersebut berada. Berabad-abad lamanya, sejak masa penjajahan Belanda, hampir 
tidak ada bangunan peninggalan kuno yang ditemukan di Jawa Barat. Peninggalan masa lalu yang 
dijadikan pijakan dalam upaya menjelaskan secara runtut sejarah kerajaan-kerajaan di Jawa Barat, 
khususnya kerajaan Hindu dan Buddha, selama ini berupa prasasti yang ditemukan di beberapa tempat 
serta kitab-kitab kuno, seperti Pustaka Jawadwipa, Pustaka Rajyarajya i Bhumi Nusantara, dan Chu-
fan-chi  karangan Chau Ju-kua (1178-1225) yang merupakan catatan (buku) Cina yang memuat uraian 
tentang Sunda. 
Salah satu dari prasati tersebut adalah Prasasti Juru Pangambat atau Prasasti Pasir Muara (458 Saka 
atau 536 M) ditemukan di Pasir Muara, Bogor menerangkan tentang pengembalian pemerintahan 
negara kepada Raja Sunda. Prasasti lainnya adalah Prasasti Telapak Gajah peninggalan Raja 
Purnawarman yang juga ditemukan di Pasir Muara, yang memuat gambar telapak gajah dan 
keterangan yang menjelaskan sepasang jejak telapak kaki tersebut adalah milik gajah kepunyaan 
penguasa Tarumanagara. 
Prasasti Ciaruteun ditemukan di S. Ciaruteun, sekitar 100 m dari muara S. Cirateun ke S. Cisadane dan 
berjarak beberapa ratus meter dari tempat ditemukannya Prasasti Juru Pangambat. Prasasti Ciaruteun 
memuat gambar jejak sepasang kaki dan tulisan berbahasa Sansekerta dalam huruf Palawa yang 
menerangkan bahwa jejak telapak kaki tersebut milik Raja Purnawarman yang menguasai 
Tarumanagara. Menurut informasi yang dimuat dalam Pustaka Rajyarajya i Bhumi Nusantara, Raja 
Purnawarman memerintah Tarumanegara pada tahun 395-434 M. Prasasti Kebon Kopi (942 M) 
ditemukan di bekas perkebunan kopi milik Jonathan Rig di Ciampea, juga tidak jauh dari 
ditemukannya Prasasti Juru Pangambat. Sebuah prasasti juga ditemukan di puncak Bukit Koleangkak, 
Desa Pasir Gintung, Kecamatan Leuwiliang. Prasasti ini juga memuat gambar sepasang telapak kaki 
dan keterangan bahwa telapak kaki tersebut milik Raja Purnawarman yang memerintah Taruma. Masih 
banyak prasasti lain yang dapat dijadikan sumber informasi mengenai sejarah kerajaan-kerajaan di 
Jawa barat, seperti Prasasti Citatih (Cibadak, 1030 M), Prasasti Cidanghiang (Lebak) dan Prasasti Jambu 
(Nanggung; sebelah barat Bogor). 
Berdasarkan keterangan dalam prasasti dan kitab-kitab yang ada, dapat diketahui bahwa Kerajaan 
Taruma didirikan Rajadirajaguru Jayasingawarman pada tahun 358 M. Sang raja wafat tahun 382 dan 
digantikan oleh putranya, Dharmayawarman (382 - 395 M). Raja Tarumanegara berikutnya adalah 
Purnawarman (395 - 434 M), yang membangun ibukota kerajaan baru, Sundapura, pada tahun 397 M. 
Kerajaan Tarumanagara hanya mengalami masa pemerintahan 12 orang raja. Raja Tarumanagara 
terakhir, Linggawarman, digantikan oleh menantunya pada tahun 669 M. 
Prasasti Juru Pangambat yang menerangkan pengembalian pemerintahan kepada Raja Sunda dibuat 
tahun 536 M, yaitu pada masa pemerintahan Suryawarman (535 - 561 M), Raja Tarumanagara ke-7. 
Dalam Pustaka Jawadwipa disebutkan bahwa dalam masa pemerintahan Candrawarman (515 - 535 M), 
ayah Suryawarman, banyak penguasa daerah yang menerima kembali kekuasaan pemerintahan atas 
daerahnya sebagai hadiah atas kesetiaannya terhadap Tarumanagara, seperti halnya penyerahan 
kembali kekuasaan oleh Suryawarman. Pengembalian kekuasaan tersebut merupakan petunjuk bahwa 
Sundapura, yang semula merupakan ibu kota Tarumanagara, telah berubah status menjadi sebuah 
kerajaan. Dengan demikian, pusat pemerintahan Tarumanagara mengalami perpindahan ke tempat 
lain. 
Pada tahun 670 M, Tarumanagara terpecah menjadi dua kerajaan yang dibatasi oleh S. Citarum, yaitu 
Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Raja-raja yang memerintah di Kerajaan Sunda merupakan 
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keturunan Maharaja Tarusbawa, menantu Raja Linggawarman. Raja Tarusbawa, yang memerintah 
Kerajaan Sunda sampai dengan tahun 723 M, mendirikan ibukota kerajaan yang baru di daerah 
pedalaman dekat Hulu Cipakancilan. 
Pada tahun 732 M. Raja Tarusbawa digantikan Raja Sunda II yang bergelar Prabu Harisdarma. Raja 
Sunda II yang juga menantu Raja Tarusbawa kemudian menaklukkan Kerajaan Galuh dan lebih dikenal 
dengan nama Raja Sanjaya. Sebagai ahli waris Kalingga ia kemudian menjadi penguasa Kalingga Utara 
yang disebut Mataram Hindu, di Jawa Tengah, pada tahun 732 M. Kekuasaan di Jawa Barat 
diserahkannya kepada puteranya, Rakai Panaraban. Putra Raja Sanjaya yang lain, Rakai Panangkaran, 
mewarisi kekuasaan di Kerajaan Mataram Hindu. 
Baru sekitar tigapuluh tahun terakhir ini ditemukan beberapa situs sejarah berupa reruntuhan 
bangunan kuno di beberapa tempat di Jawa Barat. Temuan-temuan tersebut di antaranya adalah: Candi 
Bojongmenje di Kampung Bojongmenje, Desa Cangkuang, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung 
(ditemukan pada 18 Agustus 2002); Candi Candi Ronggeng atau Candi Pamarican di Kecamatan 
Pamarican, Kabupaten Ciamis (ditemukan tahun 1977); Kompleks candi Batujaya di Kecamatan 
Batujaya dan di Cibuaya Kabupaten Karawang; serta Candi Cangkuang di Desa Cangkuang, 
Kecamatan Leles Kabupaten Garut. Walaupun sejauh ini belum dapat dipastikan kapan dan oleh siapa 
candi-candi tersebut dibangun, namun penemuan reruntuhan bangunan kuno tersebut merupakan 
fakta baru yang dapat digunakan untuk mengungkap sejarah kerajaan di wilayah Jawa Barat. 
 

c. Candi di Jawa Tengah dan Yogyakarta 
Pada abad ke-7 sampai dengan awal abad ke-8, di Jawa Tengah terdapat sebuah kerajaan Hindu 
bernama Kalingga. Pada akhir paruh pertama abad ke-8, diperkirakan th. 732 M, Raja Sanjaya 
mengubah nama Kalingga menjadi Mataram. Selanjutnya Mataram diperintah oleh keturunan Sanjaya 
(Wangsa Sanjaya). Selama masa pemerintahan Raja Sanjaya, diperkirakan telah dibangun candi-candi 
Syiwa di pegunungan Dieng.  
Pada akhir masa pemerintahan Raja Sanjaya, datanglah Raja Syailendra yang berasal dari Kerajaan 
Sriwijaya (di Palembang) yang berhasil menguasai wilayah selatan di Jawa Tengah. Kekuasaan 
Mataram Hindu terdesak ke wilayah utara Jawa Tengah. 
Pemerintahan Raja Syailendra yang beragama Buddha ini dilanjutkan oleh keturunannya, Wangsa 
Syailendra. Dengan demikian, selama kurang lebih satu abad, yaitu tahun 750-850 M, Jawa Tengah 
dikuasai oleh dua pemerintahan, yaitu pemerintahan Wangsa Sanjaya yang beragama Hindu dan 
Wangsa Syailendra yang menganut agama Buddha Mahayana. Pada masa inilah sebagian besar candi 
di Jawa Tengah dibangun. Oleh karena itu, candi-candi di Jawa Tengah bagian Utara pada umumnya 
adalah candi-candi Hindu, sedangkan di wilayah selatan adalah candi-candi Buddha. Kedua Wangsa 
yang berkuasa di Jawa Tengah tersebut akhirnya dipersatukan melalui pernikahan Rakai Pikatan (838 - 
851 M) dengan Pramodawardhani, Putra Maharaja Samarattungga dari Wangsa Syailendra.  
Candi di Jawa Tengah umumnya menghadap ke Timur, dibangun menggunakan batu andesit. 
Bangunan candi umumnya bertubuh tambun dan terletak di tengah pelataran. Di antara kaki dan tubuh 
candi terdapat selasar yang cukup lebar, yang berfungsi sebagai tempat melakukan ‘pradaksina’ . Di 
atas ambang pintu ruangan dan relung terdapat hiasan kepala Kala (Kalamakara) tanpa rahang bawah. 
Bentuk atap candi di Jawa tengah umumnya melebar dengan puncak berbentuk ratna atau stupa. 
Keterulangan bentuk pada atap tampak dengan jelas. 
Di samping letak dan bentuk bangunannya, candi Jawa tengah mempunyai ciri khas dalam hal 
reliefnya, yaitu pahatannya dalam, objek dalam relief digambarkan secara naturalis dengan tokoh yang 
mengadap ke depan. Batas antara satu adegan dengan adegan lain tidak tampak nyata dan terdapat 
bidang yang dibiarkan kosong. Pohon Kalpataru yang dianggap sebagai pohon suci yang tumbuh ke 
luar dari objek berbentuk bulat banyak didapati di candi-candi Jawa tengah. 
Candi di Jawa Tengah dan Yogyakarta jumlahnya mencapai puluhan, umumnya pembangunannya 
mempunyai kaitan erat dengan Kerajaan Mataram Hindu, baik di bawah pemerintahan Wangsa 
Sanjaya maupun Wangsa Syailendra.  Belum semua candi dimuat dalam situs web ini. Masih banyak 
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candi, terutama candi-candi kecil yang belum terliput, di antaranya: Abang, Asu, Bogem, Bugisan, 
Candireja, Dawungsari, Dengok, Gampingan, Gatak, Gondang, Gua Sentana, Gunungsari, 
Gunungwukir (Canggal), Ijo, Kelurak, Marundan, Merak, Miri, Morangan, Muncul, Ngawen, Payak, 
Pendem, Pringapus, Retno, Sakaliman, Sojiwan, Umbul dan Watugudig. 
 

d. Candi di Jawa Timur 
Pada awal abad ke-10 M, tepatnya tahun 929 M, pusat pemerintahan di Jawa berpindah ke Jawa Timur. 
Mpu Sindok, keturunan raja-raja Mataram Hindu, mendirikan sebuah kerajaan di Jawa Timur dengan 
pusat pemerintahan di Watugaluh, yang diperkirakan lokasinya berada di daerah Jombang. Mpu 
Sindok digantikan oleh putrinya, Sri Isyana Tunggawijaya, sehingga raja-raja selanjutnya disebut 
sebagai Wangsa Isyana. Cucu Ratu Isyana Tunggawijaya, Mahendratta, menikah dengan Raja Bali, 
Udayana, dan mempunyai putra Airlangga. Raja-raja keturunan Airlangga inilah yang memerintahkan 
pembangunan sebagian besar candi di Jawa Timur, walaupun terdapat juga candi-candi yang 
diperkirakan dibangun pada masa yang lebih awal, seperti Candi Badhut di Malang. 
Dalam Prasasti Dinoyo (760 M) disebutkan tentang adanya Kerajaan Kanjuruhan yang berlokasi di 
Dinoyo, Malang, yang diyakini mempunyai kaitan erat dengan pembangunan candi Hindu yang 
dinamakan Candi Badhut. Kecuali Candi Badhut dan Candi Songgoriti di Batu, Malang, pembuatan 
bangunan batu dalam skala besar baru muncul lagi pada masa pemerintahan Airlangga, misalnya 
pembangunan Pemandian Belahan dan Candi Jalatunda di Gunung Penanggungan. 
Candi di Jawa Timur mempunyai ciri yang berbeda dengan yang ada di Jawa tengah dan Yogyakarta. 
Di Jawa Timur tidak didapati candi berukuran besar atau luas, seperti Borobudur, Prambanan atau 
Sewu di Jawa Tengah. Satu-satunya candi yang menempati kompleks yang agak luas adalah Candi 
Panataran di Blitar. Akan tetapi, candi di Jawa Timur umumnya lebih artistik. Tatakan atau kaki candi 
umumnya lebih tinggi dan berbentuk selasar bertingkat. Untuk sampai ke bangunan utama candi, 
orang harus melintasi selasar-selasar bertingkat yang dihubungkan dengan tangga. 
Tubuh bangunan candi di Jawa Timur umumnya ramping dengan atap bertingkat mengecil ke atas dan 
puncak atap berbentuk kubus. Penggunaan makara di sisi pintu masuk digantikan dengan patung atau 
ukiran naga. Perbedaan yang mencolok juga terlihat pada reliefnya. Relief pada candi-candi Jawa Timur 
dipahat dengan teknik pahatan yang dangkal (tipis) dan bergaya simbolis. Objek digambarkan tampak 
samping dan tokoh yang digambarkan umumnya diambil dari cerita wayang. 
Candi-candi Hindu di Jawa Timur umumnya dihiasi dengan relief atau patung yang berkaitan dengan 
Trimurti, tiga dewa dalam ajaran Hindu, atau yang berkaitan dengan Syiwa, misalnya: Durga, Ganesha, 
dan Agastya. Sosok dan hiasan yang berkaitan dengan ajaran Hindu seringkali dihadirkan bersama 
dengan sosok dan hiasan yang berkaitan dengan ajaran Buddha, khususnya Buddha Tantrayana. Ciri 
khas lain candi-candi di Jawa Timur adalah adanya relief yang menampilkan kisah wayang. 
Rentang waktu pembangunan candi-candi di Jawa Timur lebih panjang dibandingkan dengan yang 
berlangsung di Jawa Tengah, yang hanya berkisar antara 200-300 tahun. Pembangunanan candi di Jawa 
timur masih berlangsung sampai abad ke-15. Candi-candi yang dibangun pada masa Kerajaan 
Majapahit umumnya menggunakan bahan dasar batu bata merah dengan hiasan yang lebih 
sederhana.Beberapa candi yang dibangun pada akhir masa pemerintahan Kerajaan Majapahit oleh para 
ahli antropologi dinilai mencerminkan "pemberontakan" yang muncul akibat ketidakpercayaan dan 
ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan pada masanya yang kacau dan juga sebagai akibat 
kekuatiran terhadap munculnya budaya baru. Ciri gerakan tersebut adalah: 1) Adanya upacara-upacara 
mistis-magis yang umumnya dilaksanakan secara rahasia; 2) Dimunculkannya tokoh penyelamat; 3) 
Adanya tokoh-tokoh yang diyakini sebagai pembela keadilan; 4) Munculnya komunitas yang 
mengucilkan diri, umumnya ke daerah-daerah pegunungan; serta 5) dimunculkannya kembali budaya 
"lama" sebagai wujud kerinduan terhadap zaman keemasan yang telah lampau. Ciri-ciri tersebut 
didapati, di antaranya, di Candi Cetha dan Candi Sukuh. 
Pada abad ke-13 Kerajaan Majapahit mulai surut pamornya bersamaan dengan masuknya Islam ke 
pulau Jawa. Pada masa itu banyak bangunan suci yang berkaitan dengan agama Hindu dan Buddha 
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ditinggalkan dan akhirnya dilupakan begitu oleh masyarakat yang sebagian besar telah berganti 
memeluk agama Islam. Akibatnya, bangunan candi yang ditelantarkan itu mulai tertimbun longsoran 
tanah dan ditumbuhi belukar. Ketika kemudian daerah di sekitarnya berkembang menjadi daerah 
pemukiman, keadaannya menjadi lebih parah lagi. Dinding candi dibongkar dan diambil batunya 
untuk fondasi rumah atau pengeras jalan, sedangkan bata merahnya ditumbuk untuk dijadikan semen 
merah. Sejumlah batu berhias pahatan dan arca diambil oleh sinder-sinder perkebunan untuk dipajang 
di halaman pabrik-pabrik atau rumah dinas milik perkebunan. 
Keterangan mengenai candi-candi di Jawa Timur umumnya bersumber dari Kitab Negarakertagama 
yang ditulis oleh Mpu Prapanca (1365) dan Pararaton yang ditulis oleh Mpu Sedah (1481), selain juga 
dari berbagai prasasti dan tulisan di candi yang bersangkutan. Dalam wacana arkeologi Indonesia, 
terdapat 2 corak percandian yakni corak Jawa Tengah (abad 5-10 M) dan corak Jawa Timur (abad 11-15 
M), dimana masing-masing memiliki corak serta karakteristik berbeda. Candi bercorak Jawa Tengah 
umumnya memiliki tubuh yang tambun, berdimensi geometris vertikal dengan pusat candi terletak di 
tengah, sedangkan corak Jawa Timur bertubuh ramping, berundak horisontal dengan bagian paling 
suci terletak belakang. 
Berbeda denga candi-candi Jawa Tengah, selain sebagai monumen candi di Jawa Timur diduga kuat 
juga berfungsi sebagai tempat pendarmaan dan pengabadian raja yang telah meninggal. Candi yang 
merupakan tempat pendarmaan, antara lain, Candi Jago untuk Raja Wisnuwardhana, Candi Jawi dan 
Candi Singasari untuk Raja Kertanegara, Candi Ngetos untuk Raja Hayamwuruk, Candi Kidal untuk 
Raja Anusapati, Candi Bajangratu untuk Raja Jayanegara, Candi Jalatunda untuk Raja Udayana, 
Pemandian Belahan untuk Raja Airlangga, Candi Rimbi untuk Ratu Tribhuanatunggadewi, Candi 
Surawana untuk Bre Wengker, dan candi Tegawangi untuk Bre Matahun atau Rajasanegara. Dalam 
filosofi Jawa candi juga berfungsi sebagai tempat ruwatan raja yang telah meninggal supaya kembali 
suci dan dapat menitis kembali menjadi dewa. Keyakinan tersebut berkaitan erat dengan konsep “Dewa 
Raja” yang berkembang kuat di Jawa saat pada masa yang sama. Fungsi ruwatan ditandai dengan 
adanya relief pada kaki candi yang menggambarkan legenda dan cerita yang mengandung pesan 
moral, seperti yang terdapat di Candi Jago, Surawana, Tigawangi, dan Jawi. 
Candi di Jawa Timur jumlahnya mencapai puluhan, umumnya pembangunannya mempunyai kaitan 
erat dengan Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit. Belum semua candi dimuat dalam situs web 
ini. Masih banyak candi, terutama candi-candi kecil yang belum terliput, di antaranya: Bacem, Bara, 
Bayi, Besuki, Carik, Dadi, Domasan, Gambar, Gambar Wetan, Gayatri, Gentong (dalam pemugaran), 
Indrakila, Jabung, Jimbe, Kalicilik, Kedaton,  Kotes, Lemari, Lurah, Menakjingga, Mleri, Ngetos, 
Pamotan, Panggih, Pari, Patirtan Jalatunda, Sanggrahan, Selamangleng, Selareja, Sinta, Songgoriti, 
Sumberawan, Sumberjati, Sumberjati, Sumbernanas, Sumur, Watu Lawang, dan Watugede. 
 

e. Candi di Bali dan Lombok 
Berbeda dengan candi-candi di Jawa, candi, atau yang di Bali disebut pura, merupakan bagian dari 
kehidupan masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu. Pura di Bali merupakan tempat pemujaan 
umat Hindu.  Setiap keluarga Hindu memiliki pura keluarga untuk memuja Hyang Widhi dan leluhur 
keluarga, sehingga pura di Pulau Bali jumlahnya mencapai ribuan.  
Pura Kahyangan Desa. Setiap desa umumnya memiliki tiga pura utama yang disebut Pura Tiga 
Kahyangan atau Pura Tri Kahyangan (tri = tiga), yaitu pura-pura tempat pemujaan Sang Hyang Widi 
Wasa dalam tiga perwujudan kekuasaan-Nya: Pura Desa untuk memuja Dewa Brahma (Sang Pencipta), 
Pura Puseh untuk memuja Dewa Wisnu (Sang Pemelihara), dan Pura Dalem untuk memuja Dewa 
Syiwa (Sang Pemusnah). Pura Desa disebut juga Bale Agung, karena pura yang umumnya terletak di 
pusat desa ini juga digunakan sebagai tempat melaksanakan musyawarah desa.  
Pura Kahyangan Jagat. Pura Kahyangan merupakan tempat masyarakat umum memuja  Ida Sang 
Hyang Widi Wasa dalam berbagai perwujudan-Nya dan juga tempat memuja  roh para leluhur. Yang 
termasuk dalam kaetgori Pura Kahyangan Jagat, di antaranya, ialah Pura Sad Kahyangan (sad = enam), 
yaitu pura yang berada di enam lokasi Kahyangan besar di P. Bali.  Pura Sad Khayangan terdiri atas: 
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Pura Luhur Uluwatu, Pura Lempuyang, Pura Goa Lawah, Pura Watukaru, Pura Bukit Pengalengan dan 
Pura Besakih. Pura Sad Kahyangan diyakini sebagai sendi spiritual Pulau Bali dan merupakan pusat 
kegiatan keagamaan.  
Selain Pura Sad Kahyangan, yang termasuk dalam kategori  Pura Kahyangan Jagat adalah  Pura Dhang 
Kahyangan, yaitu pura yang dibangun oleh pemimpin spiritual pada masa lalu. Sebagian besar Pura 
Dhang Kahyangan mempunyai kaitan erat dengan Dhang Hyang Nirartha, seorang pedanda (pendeta 
Hindu) dari Kerajaan Majapahit. Pada zaman pemerintahan Dalem Waturenggong, sekitar tahun 1411 
Saka (1489 M), Dhang Hyang Nirartha yang juga dikenal dengan sebutan Dhang Hyang Dwijendra, 
mengadakan yatra (perjalanan spiritual) keliling Bali, Nusa Penida dan Lombok. Di beberapa tempat 
yang disinggahi Dhang Hyang Nirartha dibangunlah beberapa pura, seperti Pura Uluwatu, Pura 
Rambut Siwi, dsb.  
Pura Luhur. Hampir setiap kabupaten di Bali memiliki Pura Luhur (luhur = tinggi), yaitu pura yang 
hari ulang tahunnya diperingati oleh umat dengan cara menyelenggarakan piodalan yang melibatkan 
ribuan orang. Pura Tanah Lot, Goa Lawah, dan Pura Uluwatu juga termasuk dalam kategori pura 
luhur. 
Pura Kawitan. Pura ini merupakan tempat pemujaan bagi kelompok keluarga atau keturunan tokoh 
tertentu. Termasuk ke dalam kategori ini adalah: Sanggah-Pemerajan, Pratiwi, Paibon, Panti, Dadia atau 
Dalem Dadia, Penataran Dadia, dan Pedharman. Sejarah pura kawitan Tentunya tidak dapat 
dipisahkan dari sejarah kerajaan-kerajaan di Bali. 
Berdasarkan prasasti-prasasti yang telah ditemukan, dapat dikatakan bahwa sejarah Bali yang tercatat 
diawali pada abad ke-8 Masehi. Di antara raja-raja Bali, yang banyak meninggalkan keterangan tertulis 
yang juga menyinggung gambaran tentang susunan pemerintahan pada masa itu adalah Udayana, 
Jayapangus , Jayasakti, dan Anak Wungsu. Dalam Prasasti Blanjong ( 913 M) yang dibuat pada masa 
pemerintahan Sri Kesari Warmadewa digunakan kata 'Walidwipa' yang mengacu pada suatu wilayah 
pemerintahan di Bali.   
Pada tahun 1343, Kerajaan Majapahit mengadakan ekspedisi ke Bali, dipimpin oleh Mahapatih Gajah 
Mada dan Panglima Arya Damar. Pada masa itu Bali dikuasai oleh Kerajaan Bedahulu dengan rajanya 
Astasura Ratna Bumi Banten dan patihnya Kebo Iwa. Bali berhasil ditaklukkan oleh Majapahit dan sejak 
itu Bali merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit. Sebagai kepala pemerintahan di P. Bali, Majapahit 
mengangkat Raja Sri Kresna Kepakisan (1350-1380 M) yang berkedudukan di Desa Samprangan dekat 
kota Gianyar. Pusat pemerintahan kemudian dipindahkan ke istana Suwecapura di Gelgel, Klungkung.  
Selama masa kejayaan Majapahit, Kerajaan Gelgel diperintah oleh raja-raja keturunan Sri Kresna 
Kepakisan. Ketika Majapahit mengalami keruntuhan, Kerajaan Gelgel yang tidak lagi menjadi negara 
jajahan tetap diperintah oleh keturunan Sri Kresna Kepakisan. Salah satu Raja Gelgel, Dalem 
Waturenggong (1460-1550 M), sangat termasyhur karena pada masa pemerintahannya P. Bali 
mengalami masa keemasan. Dalem Waturenggong memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Gelgel 
sampai ke sebagian wilayah Jawa Timur, Lombok dan Sumbawa.  
Masa keemasan Gelgel mulai memudar pada masa pemerintahan Dalem Bekung (1550--1580 M), putra 
sulung Dalem Waturenggong. Pada masa pemerintahan Dalem Di Made (1605-1651 M), Gelgel bahkan 
kehilangan wilayah Blambangan dan Bima (tahun 1633 M) dan Lombok ( tahun 1640 M). Pada tahun 
1651, terjadi pemberontakan yang dipimpin oleh Gusti Agung Maruti. Selama pemerintahan dipegang 
oleh Gusti Agung Maruti, wilayah bawahan Gelgel, seperti Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, 
Jembrana, Karangsem, Mengwi dan Tabanan melepaskan diri dari kekuasaan Gelgel dan membentuk 
pemerintahan sendiri.  
Pada tahun 1686 putra Dalem Di Made yang bernama Dewa Agung Jambe merebut kembali kekuasaan 
dari tangan pemberontak dan memindahkan pusat pemerintahan ke istana Samarapura di Klungkung, 
namun kerajaan-kerajaan bekas bawahan Gelgel tetap mempertahankan kemerdekaannya. Raja 
Klungkung, Dewa Agung, diposisikan sebagai pimpinan spiritual dengan gelar Susuhunan Bali dan 
Lombok. 
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Pada tahun 1808 Jembrana ditaklukkan oleh Raja Buleleng. Pada tahun 1818, Jembrana berhasil direbut 
kembali oleh mantan Raja Jembrana, namun pada tahun 1821 kerajaan tersebut kembali ditaklukkan 
oleh Raja Buleleng. Sampai akhir abad ke-18, Bali terpecah menjadi 8 kerajaan, yaitu : Badung, Bangli, 
Buleleng, Gianyar, Karangsem, Klungkung, Mengwi dan Tabanan. Kerajaan-kerajaan kecil ini yang 
mendasari pembagian wilayah pemerintahan sebagai kabupaten-kabupaten di Bali sekarang. 
Pura Swagina. Pura ini merupakan tempat pemujaan bagi kelompok masyarakat dengan profesi atau 
mata pencarian tertentu. Sebagai contoh, Pura Melanting adalah pura untuk para pedagang, Pura Subak 
untuk kelompok petani, dsb. 
 

4. Jenis dan Fungsi Candi 
a. Jenis berdasarkan Agama 

Berdasarkan latar belakang keagamaannya, candi dapat dibedakan menjadi candi Hindu, candi 
Buddha, paduan sinkretis Siwa-Buddha, atau bangunan yang tidak jelas sifat keagamaanya dan 
mungkin bukan bangunan keagamaan. 
 Candi Hindu, yaitu candi untuk memuliakan dewa-dewa Hindu seperti Siwa atau Wisnu, contoh: 

candi Prambanan, candi Gebang, kelompok candi Dieng, candi Gedong Songo, candi Panataran, dan 
candi Cangkuang. 

 Candi Buddha, candi yang berfungsi untuk pemuliaan Buddha atau keperluan bhiksu sanggha, 
contoh candi Borobudur, candi Sewu, candi Kalasan, candi Sari, candi Plaosan, candi Banyunibo, 
candi Sumberawan, candi Jabung, kelompok candi Muaro Jambi, candi Muara Takus, dan candi 
Biaro Bahal. 

 Candi Siwa-Buddha, candi sinkretis perpaduan Siwa dan Buddha, contoh: candi Jawi. 
 Candi non-religius, candi sekuler atau tidak jelas sifat atau tujuan keagamaan-nya, contoh: candi 

Ratu Boko, Candi Angin, gapura Bajang Ratu, candi Tikus, candi Wringin Lawang.  
 

b. Jenis berdasarkan Hirarki dan Ukuran 
Dari ukuran, kerumitan, dan kemegahannya candi terbagi atas beberapa hirarki, dari candi terpenting 
yang biasanya sangat megah, hingga candi sederhana. Dari tingkat skala kepentingannya atau 
peruntukannya, candi terbagi menjadi: 

 Candi Kerajaan, yaitu candi yang digunakan oleh seluruh warga kerajaan, tempat digelarnya 
upacara-upacara keagamaan penting kerajaan. Candi kerajaan biasanya dibangun mewah, besar, 
dan luas. Contoh: Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, dan Candi Panataran. 

 Candi Wanua atau Watak, yaitu candi yang digunakan oleh masyarakat pada daerah atau desa 
tertentu pada suatu kerajaan. Candi ini biasanya kecil dan hanya bangunan tunggal yang tidak 
berkelompok. Contoh: candi yang berasal dari masa Majapahit, Candi Sanggrahan di Tulung Agung, 
Candi Gebang di Yogyakarta, dan Candi Pringapus. 

 Candi Pribadi, yaitu candi yang digunakan untuk mendharmakan seorang tokoh, dapat dikatakan 
memiliki fungsi mirip makam. Contoh: Candi Kidal (pendharmaan Anusapati, raja Singhasari), 
candi Jajaghu (Pendharmaan Wisnuwardhana, raja Singhasari), Candi Rimbi (pendharmaan 
Tribhuwana Wijayatunggadewi, ibu Hayam Wuruk), Candi Tegowangi (pendharmaan Bhre 
Matahun), dan Candi Surawana (pendharmaan Bhre Wengker). 
 

c. Jenis berdasarkan Fungsi 
Candi dapat berfungsi sebagai: 
 Candi Pemujaan: candi Hindu yang paling umum, dibangun untuk memuja dewa, dewi, atau 

bodhisatwa tertentu, contoh: candi Prambanan, candi Canggal, candi Sambisari, dan candi Ijo yang 
menyimpan lingga dan dipersembahkan utamanya untuk Siwa, candi Kalasan dibangun untuk 
memuliakan Dewi Tara, sedangkan candi Sewu untuk memuja Manjusri. 

 Candi Stupa: didirikan sebagai lambang Budha atau menyimpan relik buddhis, atau sarana ziarah 
agama Buddha. Secara tradisional stupa digunakan untuk menyimpan relikui buddhis seperti abu 
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jenazah, kerangka, potongan kuku, rambut, atau gigi yang dipercaya milik Buddha Gautama, atau 
bhiksu Buddha terkemuka, atau keluarga kerajaan penganut Buddha. Beberapa stupa lainnya 
dibangun sebagai sarana ziarah dan ritual, contoh: candi Borobudur, candi Sumberawan, dan candi 
Muara Takus 

 Candi Pedharmaan: sama dengan kategori candi pribadi, yakni candi yang dibangun untuk 
memuliakan arwah raja atau tokoh penting yang telah meninggal. Candi ini kadang berfungsi 
sebagai candi pemujaan juga karena arwah raja yang telah meninggal seringkali dianggap bersatu 
dengan dewa perwujudannya, contoh: candi Belahan tempat Airlangga dicandikan, arca 
perwujudannya adalah sebagai Wishnu menunggang Garuda. Candi Simping di Blitar, tempat 
Raden Wijaya didharmakan sebagai dewa Harihara. 

 Candi Pertapaan: didirikan di lereng-lereng gunung tempat bertapa, contoh: candi-candi di lereng 
Gunung Penanggungan, kelompok candi Dieng dan candi Gedong Songo, serta Candi Liyangan di 
lereng timur Gunung Sundoro, diduga selain berfungsi sebagai pemujaan, juga merupakan tempat 
pertapaan sekaligus situs permukiman. 

 Candi Wihara: didirikan untuk tempat para biksu atau pendeta tinggal dan bersemadi, candi seperti 
ini memiliki fungsi sebagai permukiman atau asrama, contoh: candi Sari dan Plaosan 

 Candi Gerbang: didirikan sebagai gapura atau pintu masuk, contoh: gerbang di kompleks Ratu 
Boko, Bajang Ratu, Wringin Lawang, dan candi Plumbangan. 

 Candi Petirtaan: didirikan didekat sumber air atau di tengah kolam dan fungsinya sebagai 
pemandian, contoh: Petirtaan Belahan, Jalatunda, dan candi Tikus 

 Beberapa bangunan purbakala, seperti batur-batur landasan pendopo berumpak, tembok dan 
gerbang, dan bangunan lain yang sesungguhnya bukan merupakan candi, seringkali secara keliru 
disebut pula sebagai candi. Bangunan seperti ini banyak ditemukan di situs Trowulan, atau pun 
paseban atau pendopo di kompleks Ratu Boko yang bukan merupakan bangunan keagamaan. 
 

C.  KARAKTERISTIK ARSITEKTUR CANDI HINDU BUDHA DI INDONESIA 
 
Karakter arsitektur Candi di Indonesia memiliki beberapa ciri berdasarkan lokasi, struktur dan ornamennya. 
Arsitektur candi Hindu Budha di Indonesia dapat di temui di Pulau Sumatera Jawa dan Bali. Pembangunan 
candi dibuat berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam suatu kitab Vastusastra atau Silpasastra 
yang dikerjakan oleh silpin yaitu seniman yang membuat candi (arsitek zaman dahulu). Salah satu bagian dari 
kitab Vastusastra adalah Manasara yang berasal dari India Selatan, yang tidak hanya berisi pedoman-
pedoman membuat kuil beserta seluruh komponennya saja, melainkan juga arsitektur profan, bentuk kota, 
desa, benteng, penempatan kuil-kuil di kompleks kota dan desa. 
 

1. Karakteristik berdasarkan Lokasi  
Kitab vartusastra dan silpasastra  juga memberikan pedoman mengenai pemilihan lokasi tempat candi 
akan dibangun. Hal ini terkait dengan pembiayaan candi, karena biasanya untuk pemeliharaan candi maka 
ditentukanlah tanah sima, yaitu tanah swatantra bebas pajak yang penghasilan panen berasnya 
diperuntukkan bagi pembangunan dan pemeliharaan candi. Beberapa prasasti menyebutkan hubungan 
antara bangunan suci dengan tanah sima ini. Selain itu pembangunan tata letak candi juga seringkali 
memperhitungkan letak astronomi (perbintangan). 
Beberapa ketentuan dari kitab selain Manasara namun sangat penting di Indonesia adalah syarat bahwa 
bangunan suci sebaiknya didirikan di dekat air, baik air sungai, terutama di dekat pertemuan dua buah 
sungai, danau, laut, bahkan kalau tidak ada harus dibuat kolam buatan atau meletakkan sebuah 
jambangan berisi air di dekat pintu masuk bangunan suci tersebut. Selain di dekat air, tempat terbaik 
mendirikan sebuah candi yaitu di puncak bukit, di lereng gunung, di hutan, atau di lembah. Seperti kita 
ketahui, candi-candi pada umumnya didirikan di dekat sungai, bahkan candi Borobudur terletak di dekat 
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pertemuan sungai Elo dan sungai Progo. Sedangkan candi Prambanan terletak di dekat sungai Opak. 
Sebaran candi-candi di Jawa Tengah banyak tersebar di kawasan subur dataran Kedu dan dataran Kewu. 
 

2. Tata Letak Arsitektur Candi  
Bangunan candi ada yang berdiri sendiri ada pula yang berkelompok. Ada dua sistem dalam 
pengelompokan atau tata letak kompleks candi, yaitu: 
a. Sistem konsentris, sistem gugusan terpusat; yaitu posisi candi induk berada di tengah–tengah anak 

candi (candi perwara). Candi perwara disusun rapi berbaris mengelilingi candi induk. Sistem ini 
dipengaruhi tata letak denah mandala dari India. Contohnya kelompok Candi Prambanan dan Candi 
Sewu. 

b. Sistem berurutan, sistem gugusan linear berurutan; yaitu posisi candi perwara berada di depan candi 
induk. Ada yang disusun berurutan simetris, ada yang asimetris. Urutan pengunjung memasuki 
kawasan yang dianggap kurang suci berupa gerbang dan bangunan tambahan, sebelum memasuki 
kawasan tersuci tempat candi induk berdiri. Sistem ini merupakan sistem tata letak asli Nusantara yang 
memuliakan tempat yang tinggi, sehingga bangunan induk atau tersuci diletakkan paling tinggi di 
belakang mengikuti topografi alami ketinggian tanah tempat candi dibangun. Contohnya Candi 
Penataran dan Candi Sukuh. Sistem ini kemudian dilanjutkan dalam tata letak Pura Bali. 
 

3. Sistem Struktur Arsitektur Candi  
Kebanyakan bentuk bangunan candi meniru tempat tinggal para dewa yang sesungguhnya, yaitu Gunung 
Mahameru. Oleh karena itu, seni arsitekturnya dihias dengan berbagai macam ukiran dan pahatan berupa 
pola yang menggambarkan alam Gunung Mahameru. 
Peninggalan-peninggalan purbakala, seperti bangunan-bangunan candi, patung-patung, prasasti-prasasti, 
dan ukiran-ukiran pada umumnya menunjukkan sifat kebudayaan Indonesia yang dilapisi oleh unsur-
unsur Hindu-Budha.[10] Pada hakikatnya, bentuk candi-candi di Indonesia adalah punden berundak, 
dimana punden berundak sendiri merupakan unsur asli Indonesia. 
Berdasarkan bagian-bagiannya, bangunan candi terdiri atas tiga bagian penting, antara lain, kaki, tubuh, 
dan atap. 
a. Kaki candi merupakan bagian bawah candi. Bagian ini melambangkan dunia bawah atau bhurloka. 

Pada konsep Buddha disebut kamadhatu. Yaitu menggambarkan dunia hewan, alam makhluk halus 
seperti iblis, raksasa dan asura, serta tempat manusia biasa yang masih terikat nafsu rendah. Bentuknya 
berupa bujur sangkar yang dilengkapi dengan jenjang pada salah satu sisinya. Bagian dasar candi ini 
sekaligus membentuk denahnya, dapat berbentuk persegi empat atau bujur sangkar. Tangga masuk 
candi terletak pada bagian ini, pada candi kecil tangga masuk hanya terdapat pada bagian depan, pada 
candi besar tangga masuk terdapat di empat penjuru mata angin. Biasanya pada kiri-kanan tangga 
masuk dihiasi ukiran makara. Pada dinding kaki candi biasanya dihiasi relief flora dan fauna berupa 
sulur-sulur tumbuhan, atau pada candi tertentu dihiasi figur penjaga seperti dwarapala. Pada bagian 
tengah alas candi, tepat di bawah ruang utama biasanya terdapat sumur yang didasarnya terdapat 
pripih (peti batu). Sumur ini biasanya diisi sisa hewan kurban yang dikremasi, lalu diatasnya diletakkan 
pripih. Di dalam pripih ini biasanya terdapat abu jenazah raja serta relik benda-benda suci seperti 
lembaran emas bertuliskan mantra, kepingan uang kuno, permata, kaca, potongan emas, lembaran 
perak, dan cangkang kerang. 

b. Tubuh candi adalah bagian tengah candi yang berbentuk kubus yang dianggap sebagai dunia antara 
atau bhuwarloka. Pada konsep Buddha disebut rupadhatu. Yaitu menggambarkan dunia tempat 
manusia suci yang berupaya mencapai pencerahan dan kesempurnaan batiniah. Pada bagian depan 
terdapat gawang pintu menuju ruangan dalam candi. Gawang pintu candi ini biasanya dihiasi ukiran 
kepala kala tepat di atas-tengah pintu dan diapit pola makara di kiri dan kanan pintu. Tubuh candi 
terdiri dari garbagriha, yaitu sebuah bilik (kamar) yang ditengahnya berisi arca utama, misalnya arca 
dewa-dewi, bodhisatwa, atau Buddha yang dipuja di candi itu. Di bagian luar dinding di ketiga penjuru 
lainnya biasanya diberi relung-relung yang berukir relief atau diisi arca. Pada candi besar, relung 
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keliling ini diperluas menjadi ruangan tersendiri selain ruangan utama di tengah. Terdapat jalan selasar 
keliling untuk menghubungkan ruang-ruang ini sekaligus untuk melakukan ritual yang disebut 
pradakshina. Pada lorong keliling ini dipasangi pagar langkan, dan pada galeri dinding tubuh candi 
maupun dinding pagar langkan biasanya dihiasi relief, baik yang bersifat naratif (berkisah) atau pun 
dekoratif (hiasan). 

c. Atap candi adalah bagian atas candi yang menjadi simbol dunia atas atau swarloka. Pada konsep 
Buddha disebut arupadhatu. Yaitu menggambarkan ranah surgawi tempat para dewa dan jiwa yang 
telah mencapai kesempurnaan bersemayam. Pada umumnya, atap candi terdiri dari tiga tingkatan yang 
semakin atas semakin kecil ukurannya. Sedangkan atap langgam Jawa Timur terdiri atas banyak 
tingkatan yang membentuk kurva limas yang menimbulkan efek ilusi perspektif yang mengesankan 
bangunan terlihat lebih tinggi. Pada puncak atap dimahkotai stupa, ratna, wajra, atau lingga semu. 
Pada candi-candi langgam Jawa Timur, kemuncak atau mastakanya berbentuk kubus atau silinder 
dagoba. Pada bagian sudut dan tengah atap biasanya dihiasi ornamen antefiks, yaitu ornamen dengan 
tiga bagian runcing penghias sudut. Kebanyakan dinding bagian atap dibiarkan polos, akan tetapi pada 
candi-candi besar, atap candi ada yang dihiasi berbagai ukiran, seperti relung berisi kepala dewa-dewa, 
relief dewa atau bodhisatwa, pola hias berbentuk permata atau kala, atau sulur-sulur untaian roncean 
bunga. 
 

4. Bahan Bangunan Struktur Arsitektur Candi  
Bahan material bangunan pembuat candi bergantung kepada lokasi dan ketersediaan bahan serta teknologi 
arsitektur masyarakat pendukungnya. Candi-candi di Jawa Tengah menggunakan batu andesit, sedangkan 
candi-candi pada masa Majapahit di Jawa Timur banyak menggunakan bata merah. Demikian pula candi-
candi di Sumatera seperti Biaro Bahal, Muaro Jambi, dan Muara Takus yang berbahan bata merah. Bahan-
bahan untuk membuat candi antara lain: 

a. Batu andesit, batu bekuan vulkanik yang ditatah membentuk kotak-kotak yang saling kunci. Batu 
andesit bahan candi harus dibedakan dari batu kali. Batu kali meskipun mirip andesit tapi keras dan 
mudah pecah jika ditatah (sukar dibentuk). Batu andesit yang cocok untuk candi adalah yang 
terpendam di dalam tanah sehingga harus ditambang di tebing bukit. 

b. Batu putih (tuff), batu endapan piroklastik berwarna putih, digunakan di Candi Pembakaran di 
kompleks Ratu Boko. Bahan batu putih ini juga ditemukan dijadikan sebagai bahan isi candi, dimana 
bagian luarnya dilapis batu andesit 

c. Bata merah, dicetak dari lempung tanah merah yang dikeringkan dan dibakar. Candi Majapahit dan 
Sumatera banyak menggunakan bata merah. 

d. Stuko (stucco), yaitu bahan semacam beton dari tumbukan batu dan pasir. Bahan stuko ditemukan di 
percandian Batu Jaya. 

e. Bajralepa (vajralepa), yaitu bahan lepa pelapis dinding candi semacam plaster putih kekuningan untuk 
memperhalus dan memperindah sekaligus untuk melindungi dinding dari kerusakan. Bajralepa konon 
dibuat dari campuran putih telur, getah tumbuhan, kapur halus, dan lain-lain. Bekas-bekas bajralepa 
ditemukan di candi Sari dan candi Kalasan. Kini pelapis bajralepa telah banyak yang mengelupas. 

f. Kayu, beberapa candi diduga terbuat dari kayu atau memiliki komponen kayu. Candi kayu serupa 
dengan Pura Bali yang ditemukan kini. Beberapa candi tertinggal hanya batu umpak atau batur 
landasannya saja yang terbuat dari batu andesit atau bata, sedangkan atasnya yang terbuat dari bahan 
organik kayu telah lama musnah. Beberapa dasar batur di Trowulan Majapahit disebut candi, meskipun 
sesungguhnya merupakan landasan pendopo yang bertiang kayu. Candi Sambisari dan candi 
Kimpulan memiliki umpak yang diduga candi induknya dinaungi bangunan atap kayu. Beberapa candi 
seperti Candi Sari dan Candi Plaosan memiliki komponen kayu karena pada struktur batu ditemukan 
bekas lubang-lubang untuk meletakkan kayu gelagar penyangga lantai atas, serta lubang untuk 
menyisipkan daun pintu dan jeruji jendela. 
 

5. Gaya Arsitektur Candi  
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Soekmono, seorang arkeolog terkemuka di Indonesia, mengidentifikasi perbedaan gaya arsitektur 
(langgam) antara candi Jawa tengah dengan candi Jawa Timur. Langgam Jawa Tengahan umumnya adalah 
candi yang berasal dari sebelum tahun 1000 masehi, sedangkan langgam Jawa Timuran umumnya adalah 
candi yang berasal dari sesudah tahun 1000 masehi. Candi-candi di Sumatera dan Bali, karena 
kemiripannya dikelompokkan ke dalam langgam Jawa Timur 

Bagian dari Candi Langgam Jawa Tengah Langgam Jawa Timur 

Tata letak dan 
lokasi candi utama 

Mandala konsentris, simetris, formal; dengan 
candi utama terletak tepat di tengah halaman 
kompleks candi, dikelilingi jajaran candi-
candi perwarayang lebih kecil dalam barisan 
yang rapi 

Linear, asimetris, mengikuti topografi 
(penampang ketinggian) lokasi; dengan candi 
utama terletak di belakang, paling jauh dari pintu 
masuk, dan seringkali terletak di tanah yang 
paling tinggi dalam kompleks candi, 
candi perwara terletak di depan candi utama 

Relief Ukiran lebih tinggi dan menonjol dengan 
gambar bergaya naturalis 

Ukiran lebih rendah (tipis) dan kurang menonjol, 
gambar bergaya seperti wayang Bali 

Kemuncak atau 
mastaka 

Stupa (candi Buddha), Ratna, Wajra, atau 
Lingga Semu (candi Hindu) 

Kubus (kebanyakan candi Hindu), terkadang 
Dagoba yang berbentuk tabung (candi Buddha) 

Kaki Undakan jelas, biasanya terdiri atas satu 
bagian kaki kecil dan satu bagian kaki lebih 
besar. Peralihan antara kaki dan tubuh jelas 
membentuk selasar keliling tubuh candi 

Undakan kaki lebih banyak, terdiri atas beberapa 
bagian batur-batur yang membentuk kaki candi 
yang mengesankan ilusi perspektif agar 
bangunan terlihat lebih tinggi. Peralihan antara 
kaki dan tubuh lebih halus dengan selasar keliling 
tubuh candi lebih sempit 

Gawang pintu dan 
hiasan relung 

Gaya Kala-Makara; kepala Kala dengan 
mulut menganga tanpa rahang bawah 
terletak di atas pintu, terhubung dengan 
Makara ganda di masing-masing sisi pintu 

Hanya kepala Kala tengah menyeringai lengkap 
dengan rahang bawah terletak di atas pintu, 
Makara tidak ada 

Bentuk bangunan Cenderung tambun Cenderung tinggi dan ramping 

Bahan bangunan Kebanyakan batu andesit Kebanyakan bata merah 

Atap Jelas menunjukkan undakan, umumnya 
terdiri atas 3 tingkatan 

Atapnya merupakan kesatuan tingkatan. 
Undakan-undakan kecil yang sangat banyak 
membentuk kesatuan atap yang melengkung 
halus. Atap ini menimbulkan ilusi perspektif 
sehingga bangunan berkesan lebih tinggi 

Arah hadap 
bangunan 

Kebanyakan menghadap ke timur Kebanyakan menghadap ke barat 
 

 

Meskipun demikian terdapat beberapa pengecualian dalam pengelompokkan langgam candi ini. Sebagai 
contoh candi Penataran, Jawi, Jago, Kidal, dan candi Singhasari jelas masuk dalam kelompok langgam 
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Jawa Timur, akan tetapi bahan bangunannya adalah batu andesit, sama dengan ciri candi langgam Jawa 
Tengah; dikontraskan dengan reruntuhan Trowulan seperti candi Brahu, serta candi Majapahit lainnya 
seperti candi Jabung dan candi Pari yang berbahan bata merah. Bentuk candi Prambanan adalah ramping 
serupa candi Jawa Timur, tapi susunan dan bentuk atapnya adalah langgam Jawa Tengahan. Lokasi candi 
juga tidak menjamin kelompok langgamnya, misalnya candi Badut terletak di Malang, Jawa Timur, akan 
tetapi candi ini berlanggam Jawa Tengah yang berasal dari kurun waktu yang lebih tua di abad ke-8 
masehi. 

Bahkan dalam kelompok langgam Jawa Tengahan terdapat perbedaan tersendiri dan terbagi lebih lanjut 
antara langgam Jawa Tengah Utara (misalnya kelompok Candi Dieng) dengan Jawa Tengah Selatan 
(misalnya kelompok Candi Sewu). Candi Jawa Tengah Utara ukirannya lebih sederhana, bangunannya 
lebih kecil, dan kelompok candinya lebih sedikit; sedangkan langgam candi Jawa Tengah Selatan 
ukirannya lebih raya dan mewah, bangunannya lebih megah, serta candi dalam kompleksnya lebih banyak 
dengan tata letak yang teratur. 
 

Pada kurun akhir Majapahit, gaya arsitektur candi ditandai dengan kembalinya unsur-unsur langgam asli 
Nusantara bangsa Austronesia, seperti kembalinya bentuk punden berundak. Bentuk bangunan seperti ini 
tampak jelas pada candi Sukuh dan candi Cetho di lereng gunung Lawu, selain itu beberapa bangunan suci 
di lereng Gunung Penanggungan juga menampilkan ciri-ciri piramida berundak mirip bangunan piramida 
Amerika Tengah. 


