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(bahan belajar untuk siswa-siswi yang saya bimbing) 

Pengertian Konsep  

Konsep adalah abstrak, entitas mental yang universal yang menunjuk pada kategori atau kelas dari 
suatu entitas, kejadian atau hubungan. 

Suatu konsep adalah elemen dari proposisi seperti kata adalah elemen dari kalimat. Konsep adalah 
abstrak di mana mereka menghilangkan perbedaan dari segala sesuatu dalam ekstensi, 
memperlakukan seolah-olah mereka identik. Konsep adalah universal di mana mereka bisa 
diterapkan secara merata untuk setiap extensinya. 

Konsep adalah pembawa arti. Suatu konsep tunggal bisa dinyatakan dengan bahasa apa pun. 
Konsep ANJING bisa dinyatakan dengan 'Hund' dalam bahasa Jerman, 'chien' dalam bahasa 
Prancis, 'perro' dalam bahasa Spanyol. (Wikipedia) 

Menurut saya, konsep mewakili pengertian/pemahaman mengenai sesuatu yang berguna 
memberikan persepsi yang sama pada interpretasi mengenai sesuatu hal yang diwakili konsep 
dimaksud. Berikut ini adalah konsep-konsep yang diambil dari disiplin ilmu sosial khususnya 
mengenai Sejarah masa klasik (Hindu-Budha) yang pernah berjaya di Nusantara sekitar abad 4 
sampai abad ke 15, sebagai referensi belajar para siswa untuk SD, SLTP, maupun SLTA.  

KONSEP-KONSEP KUTAI 
 

1. Kutai 
2. Sungai Mahakam 
3. Kalimantan Timur 
4. Yupa 
5. Palawa 
6. Sansekerta 
7. Kundungga 
8. Aswawarman 
9. Mulawarman 

10. Waprakecwara 
11. Hindu Ciwa 
12. Brahmana 

 
1. Kutai adalah kerajaan hindu pertama yang pernah 

berdiri di nusantara pada abad ke 4 di wilayah 
Kalimantan timur. 
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2. Sungai Mahakam adalah batang air yang mengalir di 
wilayah Kalimantan Timur dan bermuara ke Selat 
Makasar. 

3. Kalimantan timur adalah salah satu wilayah propinsi di 
Indonesia yang terletak di pulau kalimantan, beribukota 
Samarinda. 

4. Yupa adalah tiang batu pengikat hewan 
kurban. Pada Yupa Kutai didapati 
guratan tulisan Palawa dengan memakai 
bahasa Sansekerta, menjelaskan tentang 
suatu peristiwa penting yang pernah 
terjadi. Ada yang 
menyebut/menyamakan Yupa dengan 
Prasasti, ada pula yang menyebut Yupa 
saja, dan membedakannya dengan 
Prasasti. Perbedaan Yupa Kutai dengan 
Prasasti Tarumanegara dan prasasti dari kerajaan 
Hindu-Budha lainnya terletak pada fungsi. Yupa 
Kutai difungsikan sebagai tiang batu tempat mengikat 
hewan kurban. 

5. Palawa adalah hurup yang dipakai pada Yupa Kutai 
yang berasal dari dinasty Palawa yang pernah berkuasa 
di India Selatan pada abad ke 4 masehi. 

6. Sansekerta adalah bahasa (bahasa suci = untuk ibadah) 
yang dipakai pada Yupa Kutai yang berasal dari India 
sebagai bahasa para Brahmana. 

7. Kundungga adalah raja/pendiri kerajaan Kutai. 
8. Aswawarman adalah raja pengganti Kundungga yang 

telah menggunakan nama dari pengaruh Hindu. 
9. Mulawarman adalah raja terkenal dari Kutai yang 

memerintah sekitar abad 4 dan pernah 
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mempersembahkan 20.000 ekor sapi untuk persembahan 
kepada kaum Brahmana. 

10. Waprakecwara adalah nama lapangan suci tempat 
upacara kurban kepada dewa Ciwa yang pernah 
dilaksanakan pada masa pemerintahan Mulawarman. 

11. Hindu Civa adalah agama yang 
menyembah Civa sebagai dewa 
tertinggi.   

12. Brahmana adalah sekte (golongan) 
orang suci pemimpin agama Hindu 
dan merupakan kasta tertinggi 
dalam masyarakat Hindu. 

 
KONSEP-KONSEP 
TARUMANEGARA 
 

1. Tarumanegara 
2. Bogor 
3. Prasasti 
4. Palawa 
5. Sansekerta 
6. Prasasti Tugu 
7. Prasasti Ciareuteun 
8. Prasasti Jambu 
9. Prasasti Pasir Awi 
10. Prasasti Kebon Kopi 
11. Prasasti Muara Cianten 
12. Prasasti Cidang Hiang 
13. Hindu Wisnu 
14. Gomati 

 
1. Tarumanegara 

adalah sebuah 
kerajaan Hindu yang pernah berdiri di wilayah Jawa 
Barat (dekat Bogor) pada sekitar abad ke 5 Masehi. 

2. Bogor adalah sebuah kota madya terletak di propinsi 
Jawa Barat. 
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3. Prasasti adalah piagam atau 
dokumen yang ditulis pada bahan 
yang keras dan tahan lama. Berasal 
dari bahasa Sansekerta. Arti 
sebenarnya adalah "pujian". 
Namun kemudian dianggap sebagai 
"piagam, maklumat, surat 
keputusan, undang-undang atau 
tulisan". Orang awam menyebutnya 

sebagai batu bertulis. 
4. Palawa adalah tulisan 

yang berasal dari dinasti 
Palawa yang pernah 
berjaya di India Selatan 
pada abad ke 4 masehi. 

5. Sansekerta adalah 
bahasa yang berasal dari 
india sebagai bahasa suci yang dipakai kaum brahmana 
dalam ibadah agama Hindu. 

6. Prasasti Tugu adalah 
inskripsi (batu bertulis)  
peninggalan dari 
Kerajaan 
Tarumanegara yang 
ditemukan di Bekasi. 

7. Prasasti Ciareuteun 
adalah inskripsi (batu bertulis) peninggalan kerajaan 
Tarumanegara yang berisi tentang kerajaan, nama raja 
dan gambar telapak kaki raja.   

8. Hindu Wisnu adalah agama yang menyembah dewa-dewa 
dengan dewa utama yang disembah adalah dewa Wisnu. 
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9. Gomati adalah nama sungai yang digali oleh raja 
Purnawarman yang tertulis pada prasasti Tugu. 

 
KONSEP-KONSEP MATARAM HINDU 
 
1. Prasasti Canggal 
2. Lingga 
3. Ciwa 
4. Kunjarakunja 
5. Jawa Dwipa 
6. Sanna 
7. Sanjaya 
8. Syailendra 
9. Borobudur 
10. Prambanan 
 

1. Prasasti canggal adalah prasasti yang 
ditemukan di desa Canggal dekat 
Magelang. Prasasti ini berangka tahun 
732 M, berisi tentang pendirian 
Lingga di bukit Stirangha di daerah 
Kunjarakunjadeca.  

2. Lingga adalah lambang dewa Civa dan lambang kelamin pria 
yang jika dipersatukan dengan Yoni merupakan lambang 
kesuburan. 

3. Civa adalah dewa perusak pada mitologi 
dan kepercayaan Hindu.  

4. Kunjarakunjadeca adalah nama daerah 
yang tersurat pada prasasti Canggal 
sebagai tempat pendirian Lingga-Yoni 
lambang pendirian kerajaan Mataram. 

5. Jawa Dwipa adalah bahasa sansekerta 
untuk menyebut Pulau Jawa.  

6. Sanna adalah Raja pertama pendiri 
kerajaan Mataram Kuno ayah dari raja 
Sanjaya pendiri dinasty Sanjaya. 



http://www.awidyarso.co.cc 6 

7. Sanjaya adalah Raja Mataram pendiri dinasty Sanjaya, yang 
bercorak Hindu. 

8. Syailendra adalah nama dinasty yang pernah memerintah 
Mataram Kuno dengan corak Budha. Candi Borobudur adalah 
bangunan yang didirikan pada masa dinasty ini. 

9. Borobudur adalah candi 
Budha yang dibangun 
semasa pemerintahan 
Mataram Kuno dibawah 
kekuasaan Syailendra. 
Didirikan tahun 746 C / 824 
M oleh Samaratungga. 

10. Prambanan=Rorojonggrang 
adalah candi Hindu yang dibangun 
semasa pemerintahan Mataram 
Kuno dibawah kekuasaan dinasty 
Sanjaya raja Rakai Pikatan.  

 
 
KONSEP-KONSEP KEDIRI 
 

1. Kediri 
2. Sungai Brantas 
3. Raja Bameswara 
4. Jayabaya 
5. Jongkojayabaya 
6. Ken Arok 
7. Desa Ganter 
8. Baratayudha 
9. Mpu Sedah dan Mpu Panuluh 
10. Kitab Smaradhahana 

 
1. Kediri adalah sebuah kerajaan bercorak Hindu yang pernah 

berdiri di wilayah sekitar Kediri, jawa Timur sekitar abad ke 12 
Masehi. 

2. Sungai Brantas adalah batang air yang mengalir ke laut Jawa di 
wilayah Jawa Timur. 
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3. Bamecwara adalah raja kerajaan Kediri yang memerintah tahun 
1117 -1130 M, sebelum raja Jayabhaya. 

4. Jayabhaya adalah raja Kediri yang paling 
terkenal dengan ramalannya “jongko 
jayabaya” yang memuat masa depan 
Indonesia.  

5. Jongkojayabaya adalah buku karangan 
Jayabaya yang memuat ramalan tentang 
masa depan Indonesia. 

6. Ken Arok adalah pendiri kerajaan 
Singasari yang mengalahkan raja 
Kertajaya (raja Kediri terahir) 

7. Desa Ganter adalah tempat Ken Arok 
mengalahkan Kertajaya raja Kediri terahir 
pada tahun 1222 M. 

8. Bharatayudha adalah buku karangan Mpu Sedah dan Mpu 
Panuluh yang menceritakan perang saudara antara keluarga 
Bharata (Pandawa lawan Korawa) 

9. Mpu Sedah dan Mpu Panuluh adalah pujangga yang hidup pada 
masa Kediri yang mengarang kitab Bharatayudha. 

10. Smaradahana adalah kitab karangan Mpu Dharmaja yang 
mengisahkan hangusnya dewa 
Kamajaya dan dewi Ratih (dewa-
dewi cinta) karena amarah dewa 
Civa yang membakar keduanya 
dengan trinetra (mata ketiga) 

 
KONSEP-KONSEP SINGASARI 
 
1. Singasari 
2. Ken Arok  
3. Anusapati 
4. Ken Dedes 
5. Toh Jaya 
6. Ranggawuni 
7. Kertanegara 
8. Amogapaca 
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9. Ekspedisi Pamalayu 
10. Kubilai Khan 
11. Jayakatwang 
1. Singasari adalah nama kerajaan Hindu yang didirikan Ken Arok 

di wilayah sekitar Malang, Jawa Timur pada tahun 1222, setelah 
mengalahkan raja Kediri terahir (Kertajaya) 

2. Ken Arok adalah raja pertama Singasari pendiri dinasty Isyana 
setelah merebut kekuasaan Tumapel dari akuwu Tunggul 
Ametung.  

3. Anusapati adalah raja 
Singasari tahun 1227 
dengan merebut kekuasaan 
dari tangan Ken Arok dan 
membunuhnya. 

4. Ken Dedes adalah 
permaisuri Tunggul 
Ametung yang diperistri 
Ken Arok dan menurunkan 
raja-raja Singasari. Karena 
kecantikannya yang 
sempurna maka Ken Dedes diberi gelar Pradjnaparamitha. 

5. Toh Jaya adalah raja pengganti Anusapati yang memerintah 
Singasari antara tahun 1248 – 1268 dengan membunuhnya. 

6. Ranggawuni adalah Raja Singasari pengganti Toh Jaya yang 
berkuasa tahun 1268. 

7. Kertanegara adalah raja Singasari 
yang paling terkenal dan berhasil 
membawa puncak kejayaan wilayah 
nusantara dikenal sebagai (kerajaan 
nusantara 1) 

8. Amoghapaca adalah patung yang 
dikirimkan oleh Kertanegara pada saat 
ekspedisi Pamalayu dengan mengirim 
ratusan ribu tentara (terbuat dari 
perunggu) menuju Dharmasraya 
sebagai prasasti/tanda penaklukan 
Singasari atas wilayah Sumatra.  
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9. Ekspedisi Pamalayu pengiriman ratusan ribu pasukan ke 
Wilayah Dharmasraya tahun 1275 M oleh Kertanegara untuk 
membendung serangan tentara mongol yang diperkirakan akan 
masuk menyerang Singosari melalui Sumatra sambil 
menaklukkan wilayah-wilayah Sumatra. 

10. Kubhilai-Khan adalah kaisar China yang pernah mengirimkan 
utusannya ke Singasari (Kertanegara), agar Singasari tunduk 
pada China. Dalam peristiwa ini Singasari menyatakan menolak 
tunduk pada perintah Kubhilai-Khan. 

11. Jayakatwang adalah raja (gelang-gelang = Kediri) bawahan 
dari Singasari yang berhasil mengalahkan Kertanegara dan 
menghancurkan Singasari pada tahun 1292. 

 
KONSEP-KONSEP MAJAPAHIT 
 

1. Majapahit 
2. Arya Wiraraja 
3. Raden Wijaya 
4. Hutan Tarik 
5. Buah Maja 
6. Kertarajasa Jayawardhana 
7. Jayanegara 
8. Ranggalawe, Nambi, Sora, Kuti 
9. Bhayangkara 
10. Bedander 
11. Gajah Mada 
12. Bhiksuni 
13. Tribhuwanatunggadewi 

Jayawisnuwardhani 
14. Arya Tadah 
15. Sumpah Palapa 
16. Mpu Nala 

17. Kutaramanawa 
18. Peristiwa Bubat 
19. Mpu Prapanca 
20. Negarakertagama 

 
1. Majapahit adalah kerajaan Hindu terbesar 

terahir yang pernah berjaya sebagai 
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kerajaan nusantara III (1293-1478), berpusat di tanah Tarik 
(sekarang = Mojokerto) Jawa Timur. Wilayah kekuasaannya 
meliputi Indonesia sekarang ditambah Malaysia, Singapore dan 
Philipina Selatan. 

2. Arya Wiraraja 
adalah bupati 
Madura yang 
membantu Raden 
Wijaya meminta 
Jayakatwang agar 
memberi tanah Tarik 
untuk mendirikan 

Majapahit. Pernah pula membantu Jayakatwang menyerang 
Kertanegara dan menghancurkan Singasari tahun 1292. 

3. Raden Wijaya adalah Raja pertama pendiri Majapahit yang 
bergelar Kertarajasa Jayawardhana.  

4. Hutan Tarik adalah kawasan hutan yang 
diberikan Jayakatwang kepada Raden 
wijaya untuk pendirian Majapahit yang 
pada masa kemudian menjadi pusat 
pemerintahan kerajaan Majapahit (kini 
wilayah Tarik berada di kab. Mojokerto = 
Trowulan) 

5. Buah Maja adalah jenis buah berkulit 
keras (dulu dipakai sebagai tempat air) 
yang banyak tumbuh di hutan Tarik pada 
masa Majapahit. Buah ini rasanya pahit, 
dan menjadi inspirasi terciptanya nama 
Majapahit = pahit getirnya perjuangan 
rakyat. 

6. Kertarajasa Jayawardhana adalah nama gelar Raden Wijaya 
ketika naik tahta menjadi raja Majapahit tahun 1293. 

7. Jayanegara adalah raja Majapahit pengganti Raden Wijaya 
tahun 1309. Masa pemerintahan Jayanegara (sering disebut Kala 
Gemet dalam Pararaton) adalah masa kacau. Banyak 



http://www.awidyarso.co.cc 11 

pemberontakan terjadi (seperti: Pemberontakan Ra Semi, Ra 
Kuti, Ranggalawe, Nambi, Sora dan Juru Demung) 

8. Ranggalawe, Nambi, Sora, Ra Kuti adalah petinggi-petinggi di 
kerajaan Majapahit yang memberontak pada masa 
pemerintahan Jayanegara, sebab raja Jayanegara tidak 
memperhatikan rakyatnya, tetapi menghamburkan uang negara 
untuk kesenangan pribadi. 

9. Bhayangkara adalah pasukan 
khusus (elit kawal raja) pada masa 
Majapahit yang dipimpin Gajah 
Mada yang pernah 
menyelamatkan Jayanegara dari 
gempuran dan serangan 
pemberontakan Kuti. 

10. Bedander adalah desa perdikan (khusus desa anugerah raja) 
karena desa ini pernah menjadi tempat persembunyian raja 
dalam menyelamatkan diri dari serangan pemberontakan Kuti 
yang ketika itu hampir membunuh raja.  

11. Gajah Mada adalah maha patih Majapahit 
pemimpin pasukan khusus Bhayangkara yang 
berhasil mewujudkan cita-cita persatuan 
nusantara di bawah kekuasaan Majapahit 
dengan Sumpahnya yang terkenal Palapa. 
Sampai moksanya, Gajah Mada hidup 
sederhana dan tidak berkeluarga. 

12. Bhiksuni adalah orang wanita yang memilih 
jalan untuk menjadi biksu, menjauhkan diri 

dari keduniawian (kehidupan dunia) melakukan 
tirakat, doa, tapabrata dan kesucian. 

13. Tribhuwanatunggadewi Jayawisnuwardhani 
adalah raja Majapahit pengganti Jayanegara 
tahun 1328. Ia menggantikan posisi Gayatri yang 
telah menjadi bhiksuni. 

14. Arya Tadah adalah patih Majapahit pada masa 
Raden Wijaya sampai masa pemerintahan 
Hayam Wuruk. Setelah tua digantikan Gajah 
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Mada. 
15. Sumpah Palapa adalah sumpah Maha Patih Majapahit Gajah 

Mada ketika diwisuda menduduki jabatan tersebut. Sumpah itu 
berisi tekad Gajah Mada untuk mempersatukan seluruh wilayah 
Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Dan selama sumpah 
itu belum terwujud, Gajah Mada tidak akan mengenyam 
kebahagiaan tetap lelaku prihatin dan hidup sederhana, bahkan 
tidak menikah. 

16. Mpu Nala adalah panglima angkatan laut Majapahit yang 
menjaga kewibawaan Majapahit di wilayah perairan Nusantara. 

17. Kutaramanawa adalah kitab hukum/undang-undang 
Majapahit yang disusun Gajah Mada untuk mengatur tata laku 
masyarakat dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. 
Sekarang dapat disamakan dengan KUHP. 

18. Peristiwa Bubat adalah peristiwa berdarah (perang) di 
lapangan Bubat antara utusan kerajaan sunda yang memboyong 
calon permaisuri Hayam Wuruk (Citra Resmi Dyah Pitaloka) 
dengan pasukan Majapahit pimpinan Gajah Mada (1353) 

19. Mpu Prapanca adalah pujangga yang mengarang kitab 
Negarakertagama hidup pada masa Majapahit di bawah 
pemerintahan Hayam Wuruk.  

20. Nergarakertagama adalah kitab 
karangan Mpu Prapanca yang berisi 
tentang peristiwa/sejarah kerajaan 
singasari dan Majapahit. Dalam 
kitab ini terdapat istilah Pancasila. 
Yang kini menjadi dasar negara 
Indonesia. 

 
���������������	
����	�

 
1. Kronik Dinasti Tang 
2. Kalingga 
3. Shima (Simo) 
4. Hwi-Ning 
5. Prasasti Tukmas 
6. Budha Hinayana 
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7. Jnanabadra (Jo-no-pok-to-lo) 
 

1. Kronik Dinasty Tang adalah catatan-catatan (kejadian) penting 
yang ditulis oleh dinasty Tang di China, yang pernah 
memerintah antara tahun 618 – 906 Masehi. 

2. Kalingga adalah nama kerajaan bercorak Budha yang oleh para 
ahli diperkirakan pernah ada di Jawa Tengah sekitar abad ke 7 
berdasarkan bukti kronik Tang dan prasasti Tukmas. 

3. Shima (Simo) adalah ratu kerajaan Kalingga yang tercatat pada 
kronik dinasti Tang sebagai ratu yang adil dan memerintah 
tahun 647 M, dan kerajaannya mencapai kemakmuran. 

4. Hwi-Ning adalah pendeta Budha yang pernah mampir ke 
kerajaan Kalingga tahun 664 dan bersama pendeta Jnanabadra 
menterjemahkan kitab suci agama Budha aliran Hinayana ke 
dalam bahasa Tiongkok. 

5. Prasasti Tukmas adalah batu bersurat peninggalan kerajaan 
Kalingga yang ditemukan di desa Tukmas di kaki gunung 
Merbabu, berangka tahun 650 M menggunakan hurup Palawa 
dan bahasa Sansekerta. 

6. Budha Hinayana dari asal kata Hina = kecil dan Yana = 
Kendaraan. Artinya kendaraan kecil. Yaitu satu dari aliran 
agama Budha yang meyakini hanya sedikit orang akan mencapai 
tingkat Budha. 

7. Jnanabadra adalah pendeta Budha yang pernah hidup dari masa 
Kalingga dan bersama Hwi-Ning menterjemahkan kitab Budha 
Hinayana kedalam bahasa Tiongkok tahun 664 M. 

 
 
��������������

�����	�	��
 

1. Sriwijaya 
2. Sungai Musi 
3. Palembang 
4. Balaputradewa 
5. Bukit Siguntang 
6. Talang Tuo 
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7. Telaga Batu 
8. Kota Kapur 
9. Karang Birahi 
10. Maritim 
11. I-Tsing 
12. Sakyakirti 
13. Dharmapala 
14. Nalanda 
15. Sanggrama Wijayotunggawarman 
16. Candi Muara Takus 

 
1. Sriwijaya adalah Kerajaan bercorak Budha yang pernah berdiri 

di Nusantara pada sekitar abad ke 7 dan runtuh tahun 1377 oleh 
serbuan Majapahit. Pusat kerajaan ini di Palembang, dan 
pernah berjaya sebagai kerajaan maritim pada masa 
pemerintahan raja Balaputradewa pada abad ke 9. 

2. Sungai Musi adalah batang air yang mengalir di wilayah 
Sumatra Selatan dan bermuara ke Selat Bangka. 

3. Palembang adalah kota yang pernah menjadi pusat 
pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Kini Palembang menjadi 
ibukota pusat pemerintahan propinsi Sumatra Selatan. 

4. Balaputradewa adalah 
raja Sriwijaya yang 
memrintah sekitar abad 
ke 9 dan membawa 
kerajaannya kepuncak 
kejayaan sebagai 
kerajaan Maritim. Raja 
ini berasal dari Jawa, 
anak Samaratungga dari 
dinasty Syailendra.  

5. Bukit 
Siguntang/Kedukan Bukit adalah prasasti peninggalan Sriwijaya 
yang berangka tahun 684 M, ditemukan di Bukit Siguntang, 
palembang. 

6. Talang Tuo berangka tahun 684 M, ditemukan di Palembang. 
7. Telaga Batu tidak berangka tahun, ditemukan di Palembang, 

berisi sumpah dan kutukan. Diduga prasasti ini dipakai untuk 
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menyumpah para pejabat Sriwijaya untuk menjalankan tugas 
sebaik-baiknya. 

8. Kota Kapur berangka tahun 686 M, ditemukan di pulau Bangka. 
9. Karang Birahi berangka tahun 686 M ditemukan di Jambi. 
10. Maritim = kelautan. Kerajaan Maritim artinya kerajaan yang 

memiliki wilayah laut yang luas, armada laut yang kuat, dan 
penguasaan wilayah laut yang strategis atas perdagangan kota 
bandar-bandar niaga sebagai sumber kemakmuran kerajaan. 

11. I-Tsing adalah pendeta Budha terkenal dari China yang pernah 
mampir dan belajar di Sriwijaya selama 4 tahun untuk 
memperdalam agama Budha dan menterjemahkan kitab suci 
Budha dari bahasa Sansekerta ke bahasa Tionghoa. 

12. Sakyakirti adalah mahaguru ilmu agama Budha yang berasal 
dari India dan menetap di Sriwijaya  untuk mengajar agama 
budha pada masa pemerintahan Balaputradewa. 

13. Dharmapala (sama dengan Sakyakirti) 
14. Nalanda adalah sebuah perguruan tinggi di India (di wilayah 

Nalanda) tempat para mahasiswa Sriwijaya dikirim untuk 
belajar agama Budha sekitar abad ke 9. 

15. Sangrama Wijayotunggawarman adalah raja Sriwijaya yang 
pernah ditahan musuh tahun 
1025 M, oleh raja Colamandala 
dari India Selatan ketika 
Sriwijaya diserang.  

16. Candi Muara Takus adalah 
komplek percandian bercorak 
Budha peninggalan kerajaan 
Sriwijaya yang terdapat di 
daerah kabupaten Kampar, 
desa Muara Takus, Jambi. 

 
 
 
 

 


