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PENGARUH KEBUDAYAAN TIONGHOA TERHADAP 

PERADABAN BUDAYA BALI*) 

 

Oleh: 

Prof. Dr. Ir. Sulistyawati, MS.**) 

 

 

Kebudayaan Bali merupakan suatu kebudayaan yang berkarakter unik, karena 

merupakan perpaduan antara beberapa unsur budaya seperti budaya prasejarah yang 

berakar pada masa bercocok tanam dan masa logam, masa pengaruh agama Hindu dan 

Budha dan masa modern dengan datangnya kebudayaan modern dari dunia Barat. 

Pendapat ini sesuai dengan pendapat ilmuwan Frita A. Wegner (1959) dalam bukunya: 

“Indonesia The Art of Island Group” sebagai berikut: “on Bali a Cultural Developed of A 

Unique Character: Pre-history, Hindu-Budha, Hindu Javanese Elements Merged to form 

a Unity and Diversity” (Ardana daalm Sulistyawati, ed., 2008: 1). 

Lanjut Ardana, setelah datangnya pengaruh kebudayaan Hindu-Budha, dan 

Tiongkok ke Bali pada permulaan abad Masehi maka terjadilah proses akulturasi antara 

budaya asli dengan budaya Hindu dan budaya luar lainnya. Proses akulturasi ini 

memperkaya khasanah budaya Bali. Di dalam menerima budaya luar, masyarakat Bali 

selalu terbuka tetapi disertai dengan usaha selektif dan adaptasi, sehingga tidak 

kehilangan kepribadian bangsa. 

Sementara, kembali pada konsep kunci dari topik di atas, “peradaban” dan 

“kebudayaan”, keduanya menunjuk pada pengertian yang sama, perbedaannya hanya 

mengenai soal istilah saja. Kata “kebudayaan” berasal dari kata Sansekerta buddhayah, 

ialah bentuk jamak dari buddhi, yang berarti “budi” atau “akal”. Dengan demikian, ke-

budaya-an itu dapat diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal”. 

Sedangkan pendapat lain mengatakan, asal dari kata “kebudayaan” ialah suatu 

perkembangan dari kata majemuk budi-daya, artinya daya dari budi, kekuatan dari akal 

Zoetmulder (1951). Sebagai konsep, “kebudayaan” berarti keseluruhan gagasan dan 

karya manusia, yang harus dibiasakannya dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil 

budi dan karyanya itu (Koentjaranigrat, 1981: 9). 

Karena demikian luasnya pengertian kebudayaan, maka oleh Koentjaraningrat 

(1981:2) guna keperluan analisis konsep kebudayaan itu perlu dipecah lagi ke dalam 

tujuh unsur kebudayaan yang universal. Unsur universal merupakan unsur-unsur yang 

pasti bisa ditemukan di semua kebudayaan di dunia, baik yang hidup dalam masyarakat 

pedesaan yang kecil dan terpencil maupun dalam masyarakat kekotaan yang besar dan 
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kompleks. Ketujuh unsur universal itu, sekalian merupakan isi dari semua kebudayaan 

yang ada di dunia ini, antara lain: 1) Sistem religi dan upacara keagamaan; 2) Sistem dan 

organisasi kemasyarakatan; 3) Sistem pengetahuan; 4) Bahasa; 5) Kesenian; 6) Sistem 

mata pencaharian hidup; 7) Sistem teknologi dan peralatan. 

Kali ini, penulis memakai tujuh unsur universal kebudayaan ini sebagai dasar 

untuk melihat sejauhmana “Pengaruh Kebudayaan Tionghoa terhadap Peradaban Budaya 

Bali”. 

 

1) PENGARUH TERHADAP SISTEM RELIGI DAN UPACARA KEAGAMAAN 

Pengaruh kebudayaan Tionghoa terhadap sistem religi dan upacara keagamaan di 

Bali dapat dilihat dari adanya pemujaan terhadap Ratu Gede Subandar dan Ratu Ayu 

Subandar, pemujaan terhadap Ratu Tuan di desa Renon, dan pemujaan terhadap Barong 

Landung di beberapa desa di Bali Tengah (Badung, Denpasar dan Gianyar), serta 

penggunaan Pis Bolong (uang kepeng) sebagai sarana upacara (upakara) di Bali. 

 

a) Pemujaan terhadap Ratu Gede Subandar dan Ratu Ayu Subandar 

Menurut Ardana (Sulistyawati, ed., 2008: 10-20), pada pura-pura yang bertipe 

kuna di Bali, didapatkan bangunan suci yang bernama Ratu Subandar seperti: di Pura 

Batur Kintamani, di Pura Penataran Agung Besakih berdampingan dengan Palinggih Ida 

Ratu Magelung, di Pura Dalem Balingkang Kintamani dan lain-lainnya. 

Hal menarik bagi para peneliti yaitu nama dari pura itu memakai nama yang 

menunjukkan pengaruh Tionghoa, yaitu Subandar yang berasal dari kata bandar yang 

artinya pelabuhan, dan kata ratu artinya penguasa. Jadi selengkapnya berarti penguasa 

pelabuhan. Kuat dugaan, atas jasa-jasa para penguasa pelabuhan ini dibuatkan palinggih 

(bangunan pemujaan) pada pura-pura di Bali. Bentuk bangunannya gegedongan, berasal 

dari akar kata gedung yang artinya rumah, yaitu rumah tempat para roh leluhur yang 

sudah suci, sehingga disebut Bhatara-bhatari. Bangunannya dibagi atas tiga bagian yaitu 

dasar bangunan yang di tempatkan agak tinggi dengan memakai tangga pada sisi masuk 

menuju badan bangunan dan di tengah-tengah sisi badan didapatkan pintu masuk menuju 

badan gedung. Pada bagian dalam dari badan gedung didapatkan arca-arca Budha dan 

simbol-simbol agama Budha. Selain itu juga terdapat tempat untuk menaruh sesajen dan 

pada ruangan ini persembahyangan dilaksanakan. Pada bagian atas dari bangunan 

terdapat atap bangunan yang dibuat dari ijuk atau ada yang dibuat dari genteng. 

 Suatu kenyataan sekarang di desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, didapatkan 

peninggalan pura yang besar bernama Pura Dalem Balingkang yang ditempatkan agak 

tinggi dan dikelilingi oleh sungai Melilit sehingga kalau masuk memakai jembatan kecil. 

Pura Balingkang disungsung oleh desa adat Ping-an (Pinggan) yang terdiri dari 240 KK 

dengan jumlah penduduk sebanyak 1000 orang. Selain desa Pinggan, pura ini disungsung 

pula oleh beberapa desa dari Buleleng Timur seperti: Sembiran, Panuktukan, Les, 
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Tembok, Sudaji, Sangsit, Kerobokan, Alas Arum. Hari piodalan yaitu pada purnamaning 

kelima yang merupakan upacara terbesar di samping upacara Tilem, Purnama, Galungan. 

 Pura ini dikelilingi tembok dari batu dengan pintu masuk dari arah timur, 

berbentuk bangunan dari kayu yang dinamai Cangapit. Di atas pintu masuk dihiasi 

dengan ukiran dari kayu patra Cina dan Karangsari Cangapit tersebut memakai sebuah 

tugeh dengan alas seekor singa yang mengenggam seekor ular. Di halaman jeroan 

(dalam) dari pura terdapat banyak palinggih yang jumlahnya 49 buah, dua palinggih yang 

penting yaitu palinggih Ratu Subandar dan gedong palinggih Dalem Balingkang. Kedua 

bangunan gedong ini relatif kecil. Mengenai Gedong Dalem Balingkang keadaannya 

tidak jelas untuk palinggih raja siapa yang dimaksudkan, karena dalam prasasti-prasasti 

Bali Kuno tidak ada nama raja seperti itu. 

 Hanya dalam sumber tradisional dan ceritera rakyat ada menyebutkan bahwa 

Dalem Balingkang disamakan dengan raja Sri Aji Jayapangus yang memerintah di Bali 

pada tahun 1181 M, menggantikan raja Jayasakti dari Dinasti Warmadewa. Dikatakan 

Dalem Balingkang mempunyai permaisuri putri Tiongkok yang bernama Kang Ching 

Wei dan ayahnya bernama Biksu Kang Si Ta. Permaisuri Dalem Balingkang ini di puja 

dalam bentuk palinggih Ratu Ayu Subandar. Mengenai hubungan antara Dalem 

Balingkang dengan Raja Jayapangus belum ada sumber-sumber tertulis yang 

menyebutkan secara pasti. Barangkali masih diperlukan penelitian-penelitian yang lebih 

mendalam. Tetapi, di daerah barat laut dari Pura Balingkang, pada tempat yang tinggi 

terdapat Pura Tegeh Koripan, disini tersimpan banyak arca-arca perwujudan para raja 

Bali Kuno, salah satunya arca suami-istri, yang perempuan memiliki ciri-ciri fisik seperti 

orang Tionghoa. 

Tim Redaksi Bali Post (2006: 217) menemukan bahwa, orang-orang Tionghoa 

yang bertempat tinggal di sekitar Kintamani menyebut arca ini sebagai Ratu Chung Kang 

dan mendapat pemujaan dari seluruh warga Tionghoa. Kang mungkin berasal dari istilah 

Tiongkok kuna, yang berarti raja. Ratu Chung Kang berarti raja dari Dinasti Chung di 

negeri Tiongkok. Dari cerita rakyat Bali ada disebutkan, konon dahulu ada raja Bali yang 

mengambil putri Tiongkok dijadikan permaisuri. Boleh jadi putri Tiongkok itu adalah 

dari dinasti Sung (960-1279 Masehi) di negeri Tiongkok yang kawin dengan raja Bali 

Kuna (Jayapangus) yang berkeraton di Balingkang.  

b) Pemujaan terhadap Ida Ratu Tuan Baris Cina 

Pemujaan terhadap Ida Ratu Tuan Baris Cina khusus terjadi di desa adat Renon, 

Denpasar Selatan (Saryani & Anshori dalam Sulistyawati, ed., 2008: 124-141). Tempat 

pemujaan Ida Ratu Tuan disebut Pura Baris Cina. Nama pura ini berkaitan erat dengan 

keberadaan kesenian sakral yang merupakan satu-satunya di Bali, yaitu Baris Cina. 

Diperhatikan dari segi nama dari baris itu, menunjuk nama pengaruh dari negeri luar, 

yaitu negeri Tiongkok (Cina). Pura ini disamping berfungsi sebagai tempat memuja Ida 

Ratu Tuan, juga langsung berfungsi untuk menyimpan peralatan seni pertunjukan sakral 

Baris Cina. 
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Seni pertunjukan ini berkaitan dengan tokoh ghaib asal Tiongkok ’Ida Ratu 

Tuan’. Tari ini memiliki elemen gerak pencak silat seperti gerakan kun-tao atau tai chi 

master, seni bela diri dari negeri tirai bambu. Dimulai dengan peniupan terompet kerang 

’sungu’ yang bunyinya persis klakson kapal laut yang hendak pulang-pergi pelabuhan. 

Pementasan tarian magis ini, selain di pura Baris Cina, biasanya juga berlangsung di 

halaman beberapa pura sekitar Semawang Sanur, setiap odalan yang jatuh setiap 210 hari 

sekali (enam bulan Bali), masing-masing dengan waktu yang tidak bersamaan. Tarian 

baris cina diiringi dengan alunan musik khusus, gong beri (gong tanpa moncol seperti 

pada film Kung Fu Cina). Para penarinya mengenakan kostum: celana panjang, kemeja 

lengan panjang, dan topi kain bundar ala saudagar Tionghoa dan Eropa tempo dulu. 

Keyakinan terhadap Ida Ratu Tuan yang berstana di Pura Baris Cina dan 

pementasan tari Baris Cina dalam kehidupan masyarakat Renon dan Semawang memiliki 

beberapa fungsi, yaitu: sebagai wahana upacara bersih desa atau menyeimbangkan 

mikrokosmos (manusia) dengan makrokosmos (alam semesta), fungsi sosial, yakni untuk 

membayar sesangi atau kaul, sebagai persembahan atau ritual-keagamaan, dan sebagai 

hiburan (sifatnya insidental). 

c) Pemujaan terhadap Barong Landung 

  Pemujaan barong landung di Bali Tengah fungsinya hampir sama dengan 

pemujaan jenis-jenis barong lain yang banyak dikenal di Bali, yaitu sebagai penolak bala. 

Barong landung biasanya di tempatkan pada sebuah bangunan suci suatu pura. Landung 

berarti tinggi, kurang lebih tingginya 10 kaki (+ 30 Cm) dan jauh lebih tinggi dari 

pengusungnya dan pengikutnya. Barong landung dipuja/diupacarai khusus pada odalan 

(hari jadinya) yang jatuh setiap 210 hari sekali, kebanyakan pada hari Buda Kliwon 

Pegatuwakan (Rabu Kliwon Pahang). Pada hari setelah Galungan atau hari-hari khusus 

yang dianggap ada wabah diadakan pementasan keliling kampung (ngelawang). 

  Ditarikan oleh beberapa orang pemain, yaitu untuk tokoh yang memakai mask 

(topeng) laki dan wanita tua, yang merupakan satu pasang suami istri dengan dua anak 

mereka. Tokoh laki (suaminya) memiliki raut wajah hitam legam, mata melotot, gigi 

mencuat keluar, rambut hitam panjang, dikatakan menggambarkan seseorang Dravidian 

dari India Kuna, biasanya disebut Jero Gede. Sedang tokoh ibunya disebut Jero Luh 

dengan topeng yang memiliki wajah orang Tionghoa dan kulitnya berwarna kuning 

(Mongoloid), anak-anaknya lebih pendek dan menggunakan topeng yang mengingatkan 

pada topeng tari Telek. 

Kontras ciri/atribut antara Jero Gede dan Jero Luh ini menurut Semadi Astra 

(1977), untuk melukiskan terjadinya perkawinan antara raja Balingkang yang diduga Sri 

Aji Jayapangus yang memerintah pada abad ke 12 M dengan putri Tiongkok bernama 

Kang Ching Wei yang kemudian bergelar Sri Mahadewi Cacangkajacihna (Kardji dalam 

Atmaja, ed. 1993: 62). Dugaan ini rupanya dibandingkan dari hasil penelitian arkeologis 

di desa Kintamani dan sekitarnya sebagai bekas pusat kerajaan Bali Kuna (bekas keraton 

raja Bali Jayapangus), banyak menunjukkan ada pengaruh Tionghoa. Seperti dikatakan 
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diatas, adanya palinggih Ida Ratu Gede Subandar di Pura Batur dan Ratu Ayu Subandar 

di Pura Dalem Balingkang. Demikian pula di Pura Tegeh Koripan/puncak Panarajon 

didapatkan banyak arca perwujudan Bhatara-Bhatari, di antaranya arca suami-istri yang 

salah satu arca mempunyai style atau tipe muka Tionghoa seperti mata sipit, muka lebar, 

yang kemungkinan adalah permaisuri raja Jayapangus. 

 

d) Penggunaan Uang Kepeng sebagai Sarana Upacara 

Setiap upacara di Bali tidak bisa lepas dari keberadaan uang kepeng yang di Bali 

disebut Pipis Bolong. Uang kepeng dipergunakan sebagai sarana upacara agama dengan 

fungsi sebagai akah banten seperti pada banten catur, bagya pula kerti, peras penyeneng. 

Fungsi yang lain sebagai sesari banten sebagai ungkapan terimakasih kepada Hyang 

Widhi atas anugrahnya. Dalam kawangen, bentuk bulat pis bolong Tiongkok sebagai 

windu, sedangkan cili, bunga dan dedaunan/plawa merupakan lambang nada. 

Perlengkapan lain yang menjadi inti dari kawangaen adalah porosan silih asih (Widana, 

1997: 72). 

Selain sebagai sesari, pis bolong juga sering dipakai praraga atau rambut sedana, 

dibuat dengan cara merajut sejumlah uang kepeng sedemikian rupa pakai benang 

(Sidemen, 2002: 154-155). Dipakainya pis bolong karena bahan 

material dasarnya dianggap mengandung unsur 

pancadatu (lima jenis logam mulia: tembaga, timah, 

besi, perak dan emas). Rsi Markandheya adalah 

orang suci yang pertama kalinya memperkenalkan 

penggunaan unsur pancadatu dalam setiap pemba-

ngunan bangunan suci (Widana, 1997: 245-246). 

Pis bolong juga dipakai membuat dekorasi 

suci seperti: 

Salang (Salang 

Cili, Salang Wakul, Tamiang, Kolem), Lamak, dan 

Payung Pagut (Sidemen, 2002:161-168). Sarana 

upakara penting yang juga memakai pis bolong 

Tiongkok adalah berbagai bentuk orti, pedagingan 

(isi, inti bangunan) disamping penggunaan 

pancadatu, sarana upakara ngaben seperti untuk 

ukur, sekarura, dan galeng atau bantal jenazah. 

 Pis bolong dalam bahasa Indonesia disebut 

uang kepeng, menurut Ardana (dalam Sulistyawati, 

ed., 2008) kemungkinan perubahan dari kata 

Kupang yang dalam prasasti Sukawana A1 dari tahun 882 M antara lain menyebutkan: 

pasang gunung masaka 1 pra syaksana kupang 1 prabharu di tapa haji kupang 2 (R 

Goris, 53). Uang kepeng dibedakan menjadi beberapa jenis misalnya: pipis koci, pipis 

Rambut Sedana Tamiang 

Perletakan Orti  pada 
atap bangunan suci 

Salang Cili 

 



 6 

jepun, pipis jahe, pipis selem, pipis putih, pipis kuning. Hal ini kemungkinan didasarkan 

atas bentuk, warna dan fungsinya. Selain itu juga dikenal pipis bulan, Pipis Anoman, 

Arjuna, Malen dan lain-lainnya.  

 

2) PENGARUH TERHADAP SISTEM & ORGANISASI KEMASYARAKATAN 

 Pengaruh kebudayaan Tionghoa terhadap sistem dan organisasi kemasyarakatan, 

lebih banyak ke organisasi seputar profesi yang sama sebagai pedagang antar pulau, 

pedagang penyalur, atau lama-lama juga menjadi pedagang pengecer. 

 

a) Sistem dan Organisasi Dagang Besar Antar Pulau 

Menurut Armaya (Bali Post, Rabu Umanis, 30 Januari 2002:9), pada masa 

pemerintahan Bali Kuna dari zaman dinasti Warmadewa pantai utara pulau Bali merupakan 

pelabuhan dan pusat perdagangan yang sangat ramai dikunjungi oleh para pedagang asing. 

Pusat perdagangan ini ada di bawah pengawasan Ratu Ngurah Kertha Pura dibantu oleh 

aparat administrasi pabean, yang sekarang dikenal dengan nama Ratu Gede Subandar dan 

Ratu Ayu Subandar. Beliau adalah salah seorang panglima dari dinasti Sung yang sedang 

berkuasa di Tiongkok, yang diperbantukan untuk membantu Raja Nara Singa Murti di Bali 

dalam mengelola pelabuhan dan administrasi pabean. 

Armaya menduga, ramainya transaksi perdagangan internasional di pantai utara Bali 

pada masa lampau juga berpengaruh di bidang kebudayaan, yaitu terjadinya kolaborasi 

budaya para pedagang dari Melayu, Tiongkok, Babilonia, Pasundan, India, Athena dan 

pedagang-pedagang dari belahan dunia lainnya. Ini dapat dilihat dari peninggalan pura 

Penegil Dharma (di desa Kubutambahan dan Bulian, Buleleng) terdapat palinggih (stana 

pemujaan) Ratu Agung Syah Bandar (unsur Tionghoa, pen.), Ratu Agung Melayu (Sumatra, 

pen.), Ratu Bagus Sundawan (Sunda, pen.), Ratu Gede Dalem 

Mekah (Arab, pen), Ratu Ayu Pasek dan Ratu Ayu Mutering 

Jagat (Bali, pen), Ratu Gede Siwa (India, pen.), Batari Sri 

Dwijendra (Jawa, pen.). Keberadaan pura ini adalah sebagai 

bukti dan sangat berjasa dalam pembinaan dan penerapan 

integrasi berbagai agama dari berbagai etnis mancanegara, di 

Bali pada masa lampau. 

Demikian pula, disebutkan salah satu pelabuhan 

dagang internasional di Bali Selatan, pada masa Bali Kuna 

adalah Belanjong Sanur. Berdasarkan sumber epigrafis atau 

prasasti Belanjong yang berangka tahun 917 M dan isinya 

menyebutkan nama raja Sri Kesari Warmadewa dan kata 

Singa Dwala. Diduga kata dwala berasal dari kata dwara yang artinya lubang atau 

pelabuhan yaitu tempat keluar-masuknya kapal/perahu dari pedagang. Menurut ajaran 

agama Hindu pada diri manusia sebetulnya terdapat lubang yang disebut nawa dwara, 

sembilan pintu/lubang pada tubuh manusia.  

Prasasti Blanjong 
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Berdasarkan bukti-bukti hasil penggalian arkeologi, memperkuat dugaan, bahwa 

pada tahun 917 Blanjong merupakan Bandar atau pelabuhan bagi para pedagang luar 

negeri seperti: Tionghoa (Cina) dan India, yang kemungkinan menurut penulis telah 

membentuk organisasi perdagangan cukup baik kala itu. Berdasarkan prasasti Bali Kuna, 

pedagang besar yang melakukan perdagangan antar pulau dan perdagangan internasional 

pada masa itu dikenal dengan istilah Banyaga (Sutiawan dalam Ardika, ed. 1997: 117). 

 

b)  Sistem dan Organisasi Dagang Penyalur 

 Adanya sistem dan organisasi dagang penyalur pada masa lampau dapat dilihat 

dari berita Prasasti Kintamani E. Dari isi prasasti dapat diduga bahwa daerah Kintamani 

merupakan wilayah pemasok komoditi perdagangan ke daerah-daerah Bali Utara 

termasuk Manasa yang berkembang menjadi pusat perdagangan internasional dan 

pemerintahan Bali. Pemasokan barang-barang perdagangan terutama kapas ke Manasa, 

menyebabkan penduduk Kintamani berupaya mengembangkan areal perkebunan dengan 

cara membeli sebidang tanah atau lahan kepada raja Kebo Parud. Para saudagar pemasok 

barang dagangan antara desa disebut Wanigrama untuk saudagar laki dan Wanigrami 

untuk saudagar perempuan (Sutiawan dalam Ardika, ed., 1997: 113 & 116). 

 

c)  Sistem dan Organisasi Dagang Pengecer 

Dalam perdagangan, selain ada pedagang antar pulau/internasional dan pedagang 

penyalur, dapat dipastikan ada pedagang pengecer, yang tentu masih ada hubungan 

organisasi dengan kedua sistem dan organisasi pedagang di atasnya. Dalam prasasti 

memang ada disinggung tentang adanya pedagang eceran/kecil disebut dengan istilah 

atanja, manghalu, dan adagang (Sutiawan dalam Ardika, ed.,1997: 109-117) 

 

3) PENGARUH TERHADAP SISTEM PENGETAHUAN 

Untuk melihat pengaruh kebudayaan Tionghoa terhadap sistem pengetahuan, 

tidak bisa lepas dari keunggulan bidang pengetahuan orang-orang Tionghoa di bidang 

perdagangan, di masa lampau bahkan sampai sekarang. Keunggulan itu terbukti dari 

tingkat penguasaan pasar oleh padagang Tionghoa melebihi dari etnik lain manapun di 

Asia Tenggara. 

 

a)  Pengetahuan perdagangan antar pulau 

Dari penemuan mekara perunggu tipe Higgher khas Bali, yang kini masih 

disimpan di Pura Penataran Sasih Pejeng, yang oleh masyarakat disebut Bulan Pejang, 

dapat diduga adanya perdagangan antar pulau pada masa itu. Perlu dicatat, bahwa secara 

geologis Bali tidak mempunyai sumber bahan baku timah dan tembaga untuk keperluan 

pembuatan artefak perunggu. Bahan baku logam tersebut diduga diperolah dari pulau 

atau daerah lain di Asia Tenggara. Timah terdapat di Semenanjung Melayu, Bangka, 

Belitung, Riau, Singkep, dan daerah Yunan serta Thailand bagian timur laut. Sedangkan 

tembaga terdapat di Sumatra, Jawa, Sulawesi, Timor, dan Papua Nugini. Kenyataan ini, 
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menunjukkan bahwa Bali telah terlibat dalam perdagangan antar pulau pada awal abad 

Masehi (Ardika, 1997: 60-61). 

Jauh di masa kemudian, (perlu dibaca kembali keterangan 2a di atas), 

membuktikan bahwa di masa lampau telah ada hubungan politik perdagangan antara Bali 

dan Tiongkok, terbukti dari pernah diperbantukannya seorang pejabat kerajaan dari 

Tiongkok dalam pengelolaan pelabuhan di Bali. Diduga perbantuan itu dalam rangka proses 

pembelajaran pejabat-pejabat kerajaan Bali sendiri untuk alih pengetahuan dan teknologi di 

bidang perdagangan antar pulau ataupun penyalur dan pengecer, yang di Asia Tenggara 

pada masa lampau sampai sekarang memang lebih dikuasai oleh para pedagang Tionghoa.  

Atas jasa perbantuan dan hubungan baik yang begitu tulus kerajaan Tiongkok itu, 

serta untuk selalu mengikat rasa persaudaraan antar rakyat keturunan Tionghoa dan Bali 

itulah diduga dibangunnya tonggak sejarah oleh raja dan rakyat Bali, yang sampai kini 

dikenal sebagai Ratu Gede Subandar dan Ratu Ayu Subandar (syahbandar). Walaupun 

bangunan pemujaan ini adalah milik masyarakat Hindu di Bali, pada kenyataannya sampai 

saat ini tempat pemujaan Ratu Gede/Ayu Subandar dipuja bebas oleh masyarakat keturunan 

Tionghoa di Bali dan Luar Bali yang walaupun tidak beragama Hindu. Bahkan, pemangku 

untuk palinggih Ratu Ayu Subandar di Pura Segara, Pelabuhan Buleleng sudah turun-

temurun bersifat khusus, dan harus berasal dari keturunan etnis Tionghoa (Tim Redaksi Bali 

Post, 2006: 267). Demikian pula, untuk Ratu Gede Subandar di Pura Batur, disamping 

secara umum ditangani oleh pemangku pura Batur, juga memiliki mangku khusus dari etnis 

keturunan Tionghoa. 

 

b)  Pengetahuan Perdagangan Tetap (Pasar) dengan Mata Uang Kepeng 

Suatu hal yang menarik perhatian adalah, dalam kehidupan perekonomian Bali 

pada masa lampau, ternyata mata uang Tiongkok (uang kepeng) mempunyai peranan 

penting sebagai alat tukar perdagangan (Sutiawan dalam Ardika ed., 1997: 113). Mata 

uang kepeng adalah mata uang yang berasal dari negeri Tiongkok dan merupakan alat 

bayar yang sah, semula dibawa oleh para saudagar Tiongkok sebagai alat pembayaran, 

kemudian juga diketahui sebagai komoditi yang diperjualbelikan.  

Pada abad ke enam Masehi uang kepeng dibawa oleh para pedagang Tionghoa ke 

Indonesia, oleh para raja-raja di Indonesia juga difungsikan sebagai alat tukar di wilayah 

kekuasaannya, disamping fungsi-fungsi yang lain seperti sarana upacara. Sebelumnya, di 

Bali hanya dalam beberapa kasus dipakai alat tukar emas (Mas/Suwarna), namun 

kebanyakan perdagangan antar penduduk dilakukan dengan cara barter, pada hari-hari 

khusus dan di tempat pertemuan jalan/ sungai, kemudian juga dikembangkan pasar tetap 

di dekat kota-kota kerajaan. Dalam prasasti pasar disebut dengan pken. Sedangkan 

pimpinan pasar disebut dengan Ser Pasar. 

Mata uang kepeng yang berasal dari Tiongkok dibuat dari perunggu yaitu 

campuran antara tembaga dan besi yang di tengah-tengahnya berlubang (bolong). Mata 

uang kepeng Tiongkok yang paling awal didapatkan di Bali, berasal dari tahun 618. Uang 

ini dikeluarkan raja-raja yang termasuk dalam beberapa dinasti seperti Dinasti Tang 618-
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906, dari tulisan Kao Fru, Kaisar Chen tahun 758-760, Dinasti Sung 960 – 1279, Dinasti 

Ming  1368–1644, Dinasti Yuan 1280–1368 (Ardana dalam Sulistyawati, ed. 2008).  

Ardana menduga, terdapatnya uang kepeng di Bali, kemungkinan disebabkan 

oleh terjadinya hubungan perdagangan antara Indonesia dengan kerajaan di Tiongkok. 

Perdagangan ini awalnya dimulai dari daerah pelabuhan-pelabuhan di pantai Utara Bali, 

disebut-sebut kota pelabuhannya desa Julah, Manasa di Buleleng Timur. Kemudian 

berkembang juga di Bali Selatan, karena ada disebut pelabuhan Belanjong Sanur. Dari 

daerah pelabuhan ini mereka berdagang memasuki desa-desa di Bali seperti Renon di 

Denpasar. Bahkan di Bali utara mereka berdagang masuk sampai jauh ke pedalaman Bali, 

yaitu desa Sukawana dan Kintamani.  

Kunjungan orang-orang Tionghoa ke Indonesia selain dilakukan oleh para 

pedagang juga dilakukan oleh para peziarah dari kalangan pendeta Budha Tiongkok 

dengan tujuan perjalanan ke kota suci Budha di Nalanda India Utara. Sebagai contoh 

perjalanan ziarah Fa Hien, singgah di Je-po-thi (Jawa/pada abad ke 5 M, perjalanan It-

sing ke India menyinggahi kerajaan Mo-lo-you (Melayu), Sant-fot-si (Sriwijaya-

Palembang) pada abad 7 (Widya, 1979:5; Ardana dalam Sulistyawati, ed., 2008:11). 

Dalam hal ini, perlu diketahui berdasarkan cerita rakyat yang berkembang, bahwa 

permaisuri raja Jayapangus dari Tiongkok adalah seorang puteri Biksu yang bernama 

Kang Si Ta, yang datang ke Bukit Kintamani bersama putrinya untuk mendirikan 

pertapaan Budha. 

 

c)  Pengetahuan Metallurgi 

Mekara Perunggu khas Bali di Pura Penataran Sasih, desa Pejeng, yang terbukti 

telah dicetak di Bali sendiri, oleh orang-orang Bali masa lampau. Menurut Ardika (1997: 

60-61), ini adalah bukti bahwa masyarakat Bali pada awal abad Masehi, telah berhasil 

mengadopsi teknologi pengerjaan logam (metallurgi), yang awalnya berasal dari daratan 

Dongson (wilayah Tiongkok Selatan, kini Vietnam). Orang Bali juga telah berhasil 

menciptakan bentuk artefak yang unik dan khas Bali. Keberadaan artefak perunggu yang 

bentuknya unik dan khas itu mengisyaratkan adanya transfer teknologi dan dinamika 

budaya lokal (Bali).  

 

4) PENGARUH TERHADAP BAHASA 

Pengaruh kebudayaan Tionghoa terhadap bahasa Bali dapat dilihat dari 

munculnya nama-nama desa yang memakai bahasa Tionghoa, nama tanaman dan orang 

dan juga ada bahasa sastra, bahkan nama kerajaan. 

 

a)  Nama Desa, Tanaman Khas dan Nama Orang 

Selain terkenal peninggalan purbakalanya, wilayah Kintamani juga memiliki 

nama-nama desa yang memakai bahasa Tionghoa seperti: Song-an sekarang desa Songan, 

Ting-an artinya daerah ketinggian sekarang desa Pinggan, Paket-an tempat perjudian raja 

sekarang Banjar Paketan dan desa Sia-kin sekarang bernama desa Siakin. Selain nama 
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desa juga terdapat nama tanaman khas yang hanya terdapat di Bali, khususnya banyak 

tumbuh sepanjang jalan raya Payangan dan Luwus-Baturiti yaitu Leci. Tanaman leci 

menurut cerita rakyat dibawa dari negeri Tiongkok oleh orang-orang Tionghoa pada 

masa lampau yang kini telah banyak berbaur dengan penduduk lokal di seputar daerah 

Kintamani sampai desa Peliatan, Ubud ataupun Baturiti. Demikian pula dengan nama 

orang, ada yang memakai bahasa Tionghoa misalnya, I Putu Liong, Wayan Encik, Tjik 

De, dll. 

 

b)  Bahasa Sastra 

Pengaruh dalam bentuk bahasa sastra, di Bali terdapat Geguritan Sam-Pik (GS), 

merupakan salah satu karya sastra tradisional Bali yang digubah dari cerita SPIT yang 

berasal dari Tiongkok. GS merupakan satu-satunya bukti adanya pengaruh sastra 

Tiongkok dalam kesusastraan Bali. Penggubah GS adalah Ida Bagus Ketut Sari dari 

Griya Wanasari, Banjar/Dusun Pekandelan, Desa Sanur Kaja yang ditulis pada tanggal 16 

Januari 1915. Naskah yang dijadikan sumber untuk menggubah GS adalah berupa kitab. 

Kemungkinan kitab ini adalah naskah cerita SPIT yang berbahasa Melayu (Kusuma, 

dalam Sulistyawati, ed.: 2008: 112). 

Sampai saat ini naskah GS dalam khazanah kesusastraan Bali ditemukan ada 

berupa naskah yang berbentuk lontar dan ada yang berbentuk kertas, baik yang diketik 

maupun yang dicetak. Naskah GS yang berbentuk lontar merupakan koleksi Gedong 

Kirtya, Singaraja, sebanyak dua buah, disimpan dengan kode: No. IV/d.514 dan 

IV/d.1764. Satu buah lontar GS milik Ajin Getar di Kerambitan, Tabanan, dan satu buah 

lagi milik Perpustakaan Lontar Fakultas Sastra Universitas Udayana yang disimpan 

dalam keropak dengan kode No. Krop. 294. Sedangkan naskah GS yang ditulis pada 

kertas adalah koleksi Gedong Kirtya, Singaraja sebanyak dua buah dengan kode No. 

IV/d.514 dan No. 514. Satu naskah koleksi Puri Kerambitan dengan No. 4702. Dua buah 

naskah GS koleksi Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Bali dengan No. 238 dan Ci.117. 

Dan satu buah GS koleksi Perpustakaan Pusat Universitas Udayana dengan 

No.899.2221,Uni-A.C7 (Windu Sancaya,1994:33-47). 

 

c)  Nama Kerajaan (Keraton Balingkang) 

 Rontal Usana Bali ada menyebutkan Ratu Daitya berkeraton di Balingkang. 

Keraton Balingkang yang dimaksud adalah subuah keraton di daerah pedalaman, terletak 

di sebelah utara Danau Batur dan di sebelah timur bukit Penulisan. Kang sangat mungkin 

berasal dari istilah Tiongkok kuna yang berarti raja. Kata Balingkang berarti Raja Bali. 

Istilah “kang” pada keraton Balingkang kemungkinan besar berkaitan dengan 

disuntingnya putri raja Tiongkok dari Dinasti Chung Kang (Sung) oleh raja Bali Sri Aji 

Jayapangus, sehingga keratonnya disebut Balingkang.  

Keraton raja Bali itu tersebut kemungkinan besar adalah Pura Dalem Balingkang 

di Banjar Paketan, desa Pinggan, Kintamani sekarang. Kata Dalem dalam bahasa Bali 
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juga berarti raja. Jadi Pura Dalem Balingkang adalah benteng atau istana raja Bali yang 

beristrikan putri dari raja Chung Kang di Tiongkok (Dinasti Sung). Secara konseptual, 

pola Pura Dalem Balingkang mencerminkan pola keraton seorang raja. Adanya tunon 

atau tempat pembakaran jenazah untuk bangsawan, mengingatkan bahwa tempat itu 

adalah bekas dihuni oleh keluarga keraton/bangsawan Bali Kuna (Tim Redaksi Bali Post, 

2006: 213-221).. 

 

5) PENGARUH TERHADAP KESENIAN 

 Pengaruh kebudayaan Tionghoa terhadap kesenian Bali di antaranya yang paling 

mudah dilihat adalah dengan dikenalnya pertunjukkan sakral Barong Landung sejenis 

ondel-ondel Betawi, Tari Baris Cina sejenis Rodat, dan cerita Sam Pik Ing Tay (baik 

dalam bentuk geguritan ataupun seni pertunjukan). 

 

a) Tari Barong Landung 

Jenis tarian Barong Landung adalah tergolong tarian sakral yang simbolis magis 

untuk menjaga desa dari kekuatan negatif seperti wabah penyakit. Sebagai tarian sakral, 

barong Landung jarang dipentaskan di depan umum, hanya pada waktu hari-hari setelah 

Galungan, mereka ngelawang (menari dari gerbang penduduk satu ke gerbang lain) dari 

desa ke desa, dan pada hari-hari tertentu seperti desa kena mala petaka. Waktu 

ngelawang, dipentaskan lakon drama kekeluargaan sederhana memakai bahasa Bali 

dengan lagu dan dialog subyeknya kehidupan sehari-hari. Pementasan ini berisikan 

lelucon dan dagelan, bersamaan dengan nasehat-nasehat orang tua kepada anak-anak. 

Pementasan kecil ini berakhir dengan lagu-lagu yang dinyanyikan tokoh-tokoh utama, 

kemudian prosesi dilanjutkan ke desa lainnya. 

Pagelaran barong landung biasanya memakai empat sampai lima tokoh/peran, 

berturut-turut disebut: Jero Gede, jero Luh, Mantri dan Galuh atau ditambah Cupak. 

Gambaran kelima tokoh: (1) Jero Gede berbadan hitam legam, rambut panjang hitam 

terurai, mengenakan hiasan kepala (daster) putih berperada, kain berwarna poleng dan 

terselip keris di punggungnya; (2) Cupak, badannya berwarna merah, rambutnya hitam 

kejur (jerang), mengenakan hiasan kepala (destar) polos (tanpa corak dan perada), kain 

berwarna poleng dan menyelipkan keris di pinggang; (3) Jero Luh badannya berkulit 

putih, rambut keputih-putihan, disanggul khas Bali (pusung tagel), mengenakan 

selendang (selempang) bermotif batik dan kain batik kembang nyonya; (4) Mantri, 

mengenakan atribut serupa dengan mantra pada pertunjukkan seni arja; (5) demikian pula 

dengan tokoh Galuh (Kardji dalam Atmaja, ed., 1993: 62-65). 

Lahirnya simbol Barong Landung yang disakralkan oleh masyarakat Bali Tengah 

(Badung, Denpasar, dan Gianyar) bersumber dari folklor tentang perkawinan raja Bali 

dengan putri Tiongkok, yang disimbolkan dalam bentuk tarian (Tim Redaksi Bali Post, 

2006: 217). 
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b) Tari Baris Cina dan Gong Beri 

Tari Baris Cina (seperti telah disinggung dalam pemujaan Ratu Tuan di atas) 

adalah salah satu dari puluhan jenis baris yang didapatkan di Bali seperti Baris Dapdap, 

Baris Presi, Baris Gede, Baris Jangkang dan lain-lainnya. Baris ini mungkin yang paling 

unik dibandingkan tarian baris lainnya, karena di dalamnya terkandung unsur-unsur 

pengaruh kebudayaan Tionghoa (Yudabakti, 2007: 77). Perbedaan baris cina dari tari 

baris yang lain dapat ditinjau dari segi kostum, gamelan dan tariannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengenai kostum/busananya dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu: 

Kelompok penari pertama jumlahnya delapan orang prajurit berpakaian putih-putih 

dengan memakai celana panjang dan baju putih serta topi koboi. Kelompok kedua 

berjumlah delapan orang prajurit pula, celana dan bajunya hitam-hitam serta topi koboi. 

Atribut lain, sama-sama bersenjatakan pedang di tangan, bertopi, berkumis, serta 

berjenggot panjang seperti pendekar silat Tiongkok. Masing-masing kelompok dipimpin 

oleh seorang komandan (pengater), juga memakai atribut sesuai dengan kelompoknya. 

Mengenai instrumen gamelannya, tergolong sederhana yaitu terdiri atas: (a) 

Gong beri, gong yang besar yang jumlah dua buah yaitu satu yang besar dan yang lainnya 

lebih kecil dengan nada suara bor dan ber; (b) Tawa-tawa, sejenis kempur yang besar, 

jumlahnya 2 buah, dengan nada suara pung dan pir; (c) Kempli, dengan nada suara plu; 

(d) Bende, dengan nada suara teng, teng; (e) Bedug, yaitu kendang besar; (f) Ceng-ceng; 

(g) Sungu kerang, bunyinya ung, ung dibunyikan dengan meniup. Kekhasaan 

gamelannnya terletak pada dua buah Gong Beri yang digunakan. Gong Tiongkok (tanpa 

moncol) ini, kalau dipukul mengeluarkan suata Berrr…r dan Borrr…r, seperti pada gong 

pengiring film Kung Fu Cina. 

Tarian Baris Cina menyerupai tari rodat (Jembrana) yaitu gerak tari yang keras 

menyerupai gerak kungfu Tiongkok atau pencak silat yang ada di Bali. Pada mulanya 

semua penari keluar sebanyak 16 orang untuk menari seperti biasa, seakan-akan latihan 

kekembangan silat, tetapi akhirnya kedua kelompok penari itu berlatih perang dengan 

memakai pedang mereka. 

Tari Baris Cina 
Baris Putih dan Baris Selem. 
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Hal menarik adalah makna dari perbedaan busana 

penarinya yang saling perang tanding, menurut Made 

Kunda (pemangku Pura Ratu Tuan Baris Cina Renon, 

berumur 80 tahun), dilandasi oleh ajaran agama Hindu 

yang disebut “rwa bhineda”. Rwa artinya dua, dan 

bhineda berbeda. Jadi, arti selengkapnya adalah dua hal 

yang selalu berbeda dan ada dalam bertentangan tetapi 

merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. 

Misalnya, ada yang baik di pihak lain ada yang jelek, 

ada utara dan selatan, ada gembira disisi lain sedih, ada 

pria dan wanita. Hal ini merupakan realitas di dalam kehidupan manusia dan manusia 

tidak bisa menghindari. Hanya orang yang arif bijaksana dapat bersikap sama baik dalam 

kondisi yang gembira dan sedih. Sifat ini hanya dimiliki oleh tokoh pewayangan 

Maharaja Dharmawangsa, yaitu saudara tua dari keluarga Pandawa. 

 

c) Cerita Sam Pik Ing Tay 

Cerita Sam Pik Ing Tay (SPIT) adalah cerita yang berasal dari negeri Tiongkok. 

Cerita ini diperkirakan berasal dari abad ke empat Masehi tepatnya pada masa 

pemerintahan dinasti Chin Timur yang berkuasa antara tahun 317-420 Masehi (Abadi, 

1990: i). Tanpa menyebut sumber yang jelas Abadi bahkan berani mengatakan bahwa 

kisah ini terjadi pada masa pemerintahan Raja Bok Tee, raja kelima dinasti Chin Timur 

yang memerintah dari tahun 345-357 Masehi (1990: xvii). Pada mulanya SPIT adalah 

berupa cerita rakyat atau cerita lisan seperti lazimnya cerita-cerita masa lampau. 

 Cerita SPIT di Indonesia sangat populer lebih dari satu abad lamanya. 

Kepopulerannya tidak terbatas di kalangan orang-orang Tionghoa Peranakan, tetapi juga 

meresap sampai kalangan orang-orang Bumi Putera khususnya di kalangan suku Betawi, 

Jawa, dan Bali. Hal ini terbukti dari alkulturasi cerita SPIT dalam bentuk ludruk, 

ketoprak di Jawa; drama tari Arja dan tembang macapat yang di Bali disebut geguritan 

(Abadi, 1990: xvii; Agastia, 1979). Bahkan, cerita ini di tahun 1970-an juga pernah 

dijadikan lakon Drama Gong oleh sekaha Drama Gong Banyuning Singaraja Tentang 

cerita dalam bentuk Geguritan Sam Pik (GS) merupakan salah satu karya sastra 

tradisional Bali, dapat dibaca kembali pada pengaruh dalam bahasa sastra di atas.  

 

6) PENGARUH TERHADAP SISTEM MATA PENCAHARIAN HIDUP 

Pengaruh kebudayaan Tionghoa (budaya pedagang) terhadap sistem mata 

pencaharian, sangat terlihat dari berkembangnya sektor perdagangan baik antardesa, antar 

pulau ataupun perdagangan internasional Bali masa lampau. 

 

 

 

Gambelan Gong Beri 
di Pura Dalem Renon 
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a.  Perdagangan Lokal, Antar Pulau dan Internasional 

Menurut Van Leur (1955) hubungan dagang antara India dan Indonesia telah 

lebih dulu berkembang daripada hubungan dagang antara Indonesia dan Tiongkok. 

Hubungan dagang Indonesia dengan India telah menyebabkan terjadinya perubahan-

perubahan dalam tata Negara dan tata susunan masyarakat sebagai akibat penyebaran 

agama Hindu dan Budha pada beberapa daerah di Indonesia. Bukti-bukti arkeologis 

menunjukkan bahwa pada abad IX Masehi di Bali telah terdapat pusat-pusat kekuasaan 

politik, yaitu timbulnya kedudukan raja dan bentuk pemerintahan kerajaan.  

Kerajaan Bali Kuna keberadaannya ditopang oleh sektor pertanian. Hasil utama 

sektor pertanian waktu itu adalah: jahe, keladi, padi, bawang merah, bawang putih, 

kelapa, pisang, pinang, durian, cabai dan lain-lain. Hasil peternakan: sapi, itik, kambing, 

babi, ayam, kerbau. Sektor perikanan: ikan gabus, sejenis lele, nalyan (air tawar), kuluma 

(ikan danau), penyu dan lain-lain. Komoditi penting perdagangan adalah bawang merah, 

bawang putih, pewarna batik, buah mengkudu, jenis kacang-kacangan, juga kapas. Hasil 

ternak yang diperjualbelikan ialah: sapi, kambing, ayam, itik, dan kerbau. 

Komoditi ini dijual oleh pedagang-pedagang dari Kintamani ke desa-desa 

pelabuhan di Bali Utara seperti Les, Jullah, Buwundalem (Bondalem), Indrapura, Bulihan 

dan Manasa. Para pedagang pesisir ini kemudian mengantar-pulaukan komoditi pertanian 

Bali ke daerah tetangga, bahkan ke Asia Tenggara. Menariknya, pada abad XII ini telah 

terjadi semacam otonomi perdagangan antara daerah pesisir Bali Utara dengan 

pedalaman Kintami dan sekitarnya. Perdagangan antardesa menggunakan binatang kuda 

sebagai alat transportasi, sedangkan perdagangan antarpulau umumnya menggunakan 

alat-alat transportasi air berupa lancing (perahu lebih kecil), perahu, talaka (perahu lebih 

besar) dan semacamnya. 

Masa kemudiannya berkembang hubungan dagang India dan Tiongkok, yang 

menempatkan Indonesia di gelanggang perdagangan “internasional” di masa lampau. 

Pelabuhan sepanjang pantai utara Sumatra, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sampai 

Maluku menjadi pusat-pusat persinggahan para pedagang asing Tionghoa dan India. Oleh 

karena itu, Manasa berkembang menjadi pelabuhan sangat penting dalam kaitannya 

dengan kegiatan perdagangan internasional antara abad XI-XIII Masehi, bahkan Manasa 

berkembang menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan di Bali Utara. Karena 

demikian, maka tidak mengherankan para pedagang asing terutama Tionghoa dan India 

terlibat pula dalam perdagangan itu. 

Raja sebagai pucuk pimpinan tertinggi tampaknya telah terlibat langsung dalam 

hal perdagangan. Kebijakan raja dalam menata sistem perekonomian dan perdagangan 

tertuang dalam pranata sosial masyarakat yang berwujud lembaga institusional. Raja 

mengangkat sejumlah pejabat yang berhubungan dengan perdagangan seperti pimpinan 

pasar (Ser Pasar), Pimpinan yang mengatur para pedagang (Juru Wanigrama/wanigrami 

atau Juru Wanyaga), serta aturan-aturan yang menyangkut kepentingan perdagangan. 

Rupanya, pihak penguasa atau raja amat menyadari bahwa sektor perdagangan sangat 
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mendukung kelangsungan bagi tetap berdirinya sebuah kerajaan, di samping sektor 

pertanian, industri dan lain-lain, 

Dalam perdagangan besar ini terlihat peran penting para saudagar, mungkin 

termasuk di dalamnya saudagar Tionghoa. Tempat pemujaan untuk para saudagar antar 

pulau/internasional adalah Ratu Syahbandar, yang banyak terdapat di pura-pura kuna di 

Bali, seperti: Pura Puseh Penegil Dharma (Kubutambahan, Buleleng), Pura Segara, 

Pelabuhan Buleleng, Pura Pulaki (Buleleng Barat), Pura Dalem Balingkang (Sukawana, 

Kintamani), pura Ulun Danu Batur (Kintamani), Pura Besakih (Karangasem), dan 

tempat-tempat lain..  

Golongan saudagar disebut dengan istilah wanigrama (saudagar laki) dan 

wanigrami (saudagar perempuan). Mereka mempunyai kepala atau pejabat yang 

mengurus semua kepentingannya, yang disebut juru wanigrama dan juru wanigrami. 

Para pedagang pada umumnya disebut banyaga atau wanyaga, ada di bawah pimpinan 

juru wanyaga. Banyaga adalah pedagang besar yang melakukan perdagangan antar pulau 

dan diduga juga melakukan perdagangan “internasional”. Sedangkan pedagang 

eceran/kecil disebut dengan istilah atanja, manghalu, dan adagang (Sutiawan dalam 

Ardika, ed.,1997: 109-117). 

  

b).  Perdagangan dengan sistem pasar tetap 

 Praktek jual beli yang sedang berkembang di Bali sejak Bali Kuna dengan sistem 

mata uang Tiongkok (uang kepeg), membutuhkan tempat untuk memperjualbelikan 

barang-barang dagangan. Munculnya pasar tetap sebagai inti kehidupan ekonomi 

masyarakat desa di Bali, tidak terlepas dari kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Di 

dalam prasasti-prasasti Bali Kuna, pasar disebut dengan istilah pken, sedangkan pimpinan 

pasar disebut Ser Pasar.  

 Dalam prasasti Dausa Pura Bukit Indrakila AI ada disebutkan bangunan pasar, 

sedangkan dalam prasasti Sukawana AI disebukan lagad pasar. Dari kedua prasasti Bali 

Kuna tersebut, tampak telah ada sarana berupa bangunan untuk mengadakan proses jual 

beli. Menurut Goris (1954: 265), istilah lagad pasar merupakan bangunan tempat 

melakukan transaksi jual beli di pasar. Jenis bangunan ini diduga menyerupai bangunan 

los, karena bangunan ini seperti ini sampai kini masih digunakan sebagai tempat kegiatan 

jual beli di pasar-pasar tradisional (Sutiawan dalam Ardika, ed.,1997: 114). 

 

7) PENGARUH TERHADAP SISTEM TEKNOLOGI DAN PERALATAN 

Dalam bidang teknologi dan peralatan banyak sekali adanya pengaruh 

kebudayaan Tiongkok, seperti pada ornamen bangunan tradisional Bali, Bentuk/Pola 

Orientasi Bangunan tradisional Bali dan penggunaan porselin Tiongkok, serta teknik cor 

logam. 

 

 



 16 

a)  Ornamen 

Dalam arsitektur ditemukan adanya pengaruh di bidang ornamen, dengan 

dikenalnya patra Cina dan patra Mesir. Untuk patra Mesir ini dapat diperkirakan adalah 

pengaruh Tiongkok bukan dari Negara Mesir, walau ada nama yang sama dengan nama 

Negara Mesir dewasa ini. Ini dibuktikan dengan banyaknya penggunaan patra Mesir 

dalam peninggalan purbakala arsitektur Tiongkok, dan sebaliknya tidak ditemukan jenis 

patra Mesir dalam arsitektur Mesir sendiri. Menurut pinisepuh puri Agung Karangasem, 

Bapak Prof. Dr. Putra Agung, S.U. yang juga pakar sejarah (wawancara,19 Oktober 

2007), sebutan Cina dan Mesir adalah sekedar pemberian nama terhadap kedua jenis 

ornamen yang diperkenalkan oleh Cik A Tuang (seniman berdarah Tionghoa) ketika 

mengerjakan Puri Agung Karangasem, bukan menunjuk negara. 

Khusus di Pura Segara Pelabuhan Buleleng, terjadi pula akulturasi budaya dalam 

memperindah tempat pemujaan. Tampak dengan adanya paduraksa yang berhiaskan seni 

dari negeri Tiongkok. Saat masuk ke dalam pura, umat langsung mendapati paduraksa 

yang dimaksud, yang bermotif Tiongkok, dengan bahan dari batu dan semen bercat putih. 

Kemudian candi bentar di madya mandala, lalu jeroan dengan sejumlah pelinggihnya, 

salah satunya adalah pelinggih Ratu Ayu Sumandar, yang pemangkunya juga khusus 

berasal dari etnis Tionghoa (Tim Redaksi Bali Post, 2006: 266-268). 

 

b) Bentuk dan Pola Orientasi Bangunan 

Penulis juga menduga adanya hubungan pengaruh antara pola orientasi bangunan 

rumah tinggal di Bali dengan Tiongkok, dan bentuk-bentuk dasar bangunan, khususnya 

bentuk gerbang masuk pekarangan rumah yang sempit pada kedua peradaban ini. 

Persamaan pola orientasi dan bentuk beberapa bangunan kedua rumah tinggal tradisional 

di kedua peradaban, dapat dijadikan alasan memperkuat dugaan ini, cuma untuk 

membuktikannya dibutuhkan kajian yang lebih mendalam dari sudut sejarah/arkeologi.  

Di Bali semua jenis bangunan dalam pekarangan rumah berorientasi ke tengah 

atau natah sebagai ruang kosong yang sewaktu-waktu memiliki multi fungsi, demikian 

pula dengan di Tiongkok kuna. Demikian pula adanya bentuk-bentuk bangunan,  

misalnya kori/angkul-angkul di Bali yang hampir mirip bentuknya dengan gerbang 

masuk rumah tradisional masyarakat Tiongkok kuna. 

 

c)  Penggunaan Porselin 

Selain bidang arsitektur, dari sudut arkeologis di Bali banyak terdapat penemuan 

berupa porselin, piring, mangkok Tiongkok. Masyarakat Bali telah biasa memakai 

porselin kuna sebagai alat-alat rumah tangga ataupun peralatan upacara. Barang-barang 

pecah belah ini diperkirakan berasal dari Tiongkok. Salah satunya, berdasarkan bukti-

bukti hasil penggalian arkeologi di situs Blanjong Sanur. Penelitian arkeologi pada tahun 

1991 oleh tim mahasiswa jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Unud yang dibimbing oleh 

para dosen, menghasilkan penemuan berupa fragmen keramik Tiongkok yang tertua dari 
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dinasti Sung abad 10-13, yang berupa piring porselin bentuknya tipis mengkilap, 

mangkok, guci, tempayan, pot bunga porselin. Diketemukan pula porselin dari dinasi 

Yuan abad 13-14 dengan contoh peninggalannya berupa piring, mangkok, cepuk, cawan. 

Dari dinasti Ming peninggalannya berupa piring, mangkuk (Tim Dosen mahasiswa 

Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Unud, 1991: 56). 

Rupanya porselin Tiongkok di masa lampau, pernah menjadi barang dagangan 

yang bernilai mahal/berharga dan bernilai budaya tinggi di Bali. Keberhargaan dan 

pemberian nilai budaya tinggi terhadap barang-barang porselin Tiongkok ini, 

menyebabkan barang ini pernah dijadikan ragam hias arsitektur penting di Bali. Banyak 

bangunan-bangunan penting pemujaan (pura) dan puri yang dihias dengan porselin. 

Adanya fungsi baru (diluar fungsi aslinya di Tiongkok) dari barang-barang porselin ini di 

Bali, membuktikan kreatifitas masyarakat dan kemajuan peradaban (genius loci) 

masyarakat Bali. 

 

d)  Penguasaan Teknik Cor Logam 

Pada masa perunggu menyebar kebudayaan Dongson, yang peninggalannya 

arkeologisnya tersebar di seluruh Asia Tenggara. Dikatakan kebudayaan Dongson, 

karena kebudayaan ini berasal dari Dongson, daerah Yunan Tiongkok Selatan (kini 

Vietnam). Kebudayaan mengecor logam ini juga menyebar sampai ke Bali terbukti dari 

adanya peninggalan Mekara Perunggu di Pura Penataran Sasih, desa Pejeng. Mekara 

semula diperkirakan hanya diimpor dari luar Bali (Dongson), namun belakangan oleh 

para ahli arkeologi diyakini telah mampu dicetak di Bali sendiri, terbukti setelah 

ditemukannya pecahan pragmen alat pencetaknya di halaman Pura Desa Manuaba, 

Tegallalang dan di desa Sembiran, Buleleng, yang setelah dicocokkan dengan bentuk-

bentuk ragam hias mekara pejeng, menunjukkan ketepatan bentuk dan ukurannnya.

 Menurut Ardika (1997: 60-61), masyarakat Bali pada awal abad Masehi, 

tampaknya telah mengadopsi teknologi pengerjaan logam (metallurgi), yang diduga 

berasal dari daratan Asia Tenggara, namun mereka telah berhasil menciptakan bentuk 

artefak yang unik dan khas Bali. Keberadaan artefak perunggu yang bentuknya unik dan 

khas itu mengisyaratkan adanya transfer teknologi dan dinamika budaya lokal (Bali). 

Pendapat ini juga sesuai dengan hasil penelitian Von Heine Geldern (Ardana, 

dalam Ardika, ed., 1997: 45) berdasarkan persebaran kapak persegi, dapat diketahui 

bahwa asal mula bangsa Austronesia (penduduk Asia Tenggara) adalah dari daerah 

Yunan di Tiongkok Selatan, ialah daerah di hulu sungai-sungai  Mekong dan Menam 

yang mengalir ke Indo-China (sekarang Vietnam) serta Salwin yang mengalir ke Birma. 

Dengan melalui lembah-lembah sungai tadi mereka sampai di daerah Tonkin yang 

menjadi pusat kebudayaan kapak persegi dan daerah Dongson sebagai pusat kebudayaan 

perunggu. 

Dari daerah Tonkin melalui Sungai Mekong bangsa ini tersebar ke selatan, dan 

bercabang menjadi dua arah penyebaran. Penyebaran menuju ke selatan sampai di 
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Malaysia, kemudian terus masuk ke Sumatra, Jawa, dan Bali. Mereka memesuki 

kepulauan Indonesia kira-kira 2000 SM, yang dikenal sebagai zaman neolithikum. 

Perebaran mereka yang menuju ke arah barat melalui daerah-daerah Kamboja, Thailand, 

Burma akhirnya sampai ke pantai timur India, yang dikenal dengan bangsa Austro-Asia. 

 

PENUTUP 

 

 Berdasar fakta-fakta sejarah di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Bali 

dari masa paling kuna sampai masa postmodern selalu bersifat terbuka dan arif-bijaksana 

dalam menerima pengaruh baru, yang datang dari luar Bali. Manusia Bali tidak pernah 

alergi terhadap perbedaan etnik yang datang ke Bali dengan berbagai pengaruh budaya 

yang mereka bawa. Sebaliknya, manusia Bali sangat genius dalam memanfaatkan dan 

mengelola (manage) pergaulan mereka dengan beragam etnik dan budaya yang masuk ke 

Bali, untuk mengambil hikmah dan keuntungan darinya, dalam rangka membangun 

kemajuan peradaban budaya Bali sendiri, yang lebih elok, indah, damai dan sejahtera.  

Dalam watak keterbukaannya, manusia Bali juga memiliki kemampuan selektif 

dan adaptif yang sangat tinggi dalam menyerap pengaruh budaya luar ini, sehingga 

mereka tidak pernah kehilangan kepribadian budaya dan bangsanya. Bahkan, berkat 

adanya pengaruh budaya asing khususnya dalam konteks tulisan ini peradaban Tiongkok, 

masyarakat Bali melalui kelebihan geniusitasnya telah mampu melahirkan karya-karya 

budaya baru yang dapat menjadi milik budaya Bali sendiri, yang dikenal dengan genius 

loci, local genius. Dengan memanfaatkan unsur-unsur budaya asing secara selektif dan 

adaptif lahirlah peradaban budaya Bali yang selalu terbarukan, sehingga kebudayaan Bali 

tidak statis, mati, melainkan selalu hidup. Karena itulah, wajar para pakar kebudayaan 

melihat dan memperlakukan Bali sebagai Museum Hidup, Life Monument Dunia, bukan 

Dead Monument. 

Belajar dari pengalaman sejarah dapat direkomendasikan bahwa, keterbukaan dan 

kebijaksanaan leluhur manusia Bali di masa lampau patut dicontoh bagi manusia Bali 

masa kini, agar tidak kehilangan kearifan dan kebijaksanaan yang telah dibangun sebagai 

Life Monument Dunia yang tiada duanya di seantero jagat. Manusia Bali masa kini harus 

tetap mampu bahkan lebih arif dan bijaksana dari leluhurnya dalam menerima pengaruh 

peradaban dari segala penjuru dunia yang cenderung menglobal.  

Dengan senjata keterbukaan ditambah kemampuan selektif dan adaptif yang 

tinggi harus mampu membalik pengaruh arus global menjadi glokal (global tetapi lokal). 

Dengan kata lain, mampu menciptakan dan mewujudkan budaya Bali yang lokal menjadi 

mengglobal, semakin dikenal dan digemari serta diperhitungkan dunia. Bali harus mampu 

menjadi taman firdaus bagi bertemunya beragam etnik dan budaya dunia, yang penuh 

dengan kedamaian dan keindahan berazaskan kemanusiaan yang adil dan beradab 

sebagaimana diamanatkan oleh Sila Kedua dalam Pancasila.  
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