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asal usul nama PULAU BANGKA

asal usul nama PULAU BANGKA.Bukti Peninggalan sejarah pulau bangka prasasti kota kapur.artifak
huruf pallawa VANKA.Versi mitos, sejarah kerajaan sriwijaya.Artefact, Treasure and History of Bangka
Island.Bangka Belitung Indonesia. Catatan BUKJAM

June 4, 2010 - PRLog -- Asal Usul Nama Pulau Bangka

Asal Usul Nama Pulau Bangka memiliki beberapa versi. Temuan arkeologi yang terkenal adalah prasasti
kota kapur yang menggunakan huruf pallawa dalam bahasa Melayu Kuno. Prasasti-prasasti kota kapur ini
menunjukan pengaruh kerajaan sriwijaya atas pulau bangka kala itu, diperkirakan antara abad ke-6 Masehi
dan abad ke-7 Masehi. Prasasti itu dibuat masa pemerintahan Dapunta Hyang, penguasa kerajaan Sriwijaya.
Artifak ini ditemukan oleh seorang Belanda bernama J.K. van der Meulen di tahun 1892 di daerah
kabupaten Bangka, kecamatan Mendo Barat.  Kemudian artifak-artifak tersebut dianalisa oleh H. Kern,
seorang ahli Epigrafi, dimana ia menganggap bahwa sriwijaya adalah nama seorang raja, karena “sri”
mengindikasikan seorang raja. Hingga akhirnya George Cœdès (1886-1969), seorang sejarahwan dan
arkeolog Perancis menyatakan bahwa Sriwijaya adalah sebuah Kerajaan. Prasasti ini dipahatkan pada
sebuah batu yang berbentuk tugu bersegi-segi dengan ukuran tinggi 177 cm, lebar 32 cm pada bagian dasar,
dan 19 cm pada bagian puncak. Isinya berupa “low enforcement” bagi orang-orang pulau Bangka, yakni
semua orang yang melawan atau memberontak terhadap Sriwijaya akan dihukum dan dikutuk. Di dalam
salah satu prasasti tersebut tertulis “ VANKA “ dalam huruf pallawa, yang diartikan TIMAH.

Asal Usul Versi berikutnya adalah Nama Pulau Bangka berasal dari kata bangkai. Mengapa demikian? Hal
ini berkaitan dengan banyaknya bangkai kapal yang kandas di pesisir Bangka. Sehingga akhirnya disebut
Pulau Bangkai yang berubah menjadi Pulau Bangka. Adapula mitos adanya seorang raksasa besar yang
mati terdampar dan bangkai si raksasa itu akhirnya menjadi pulau bangka. Versi lain, diantaranya ada yang
mengatakan bahwa Pulau Bangka itu berasal dari jenis batang kayu  namanya “ kayu bangka ” yang banyak
dibuat menjadi bandan kapal. 

Selanjutnya versi yang mengatakan bahwa Nama Pulau Bangka berasal dari orang-orang Tionghoa yang
menyebutnya “BANGKA” yang artinya timah. Hal ini didukung dengan fakta-fakta sejarah dimana
orang-orang Tionghoa dominan menjadi penambang timah jauh sebelum Belanda dan Inggris. Bahkan
jumlah orang Tionghoa yang datang itu tercatat pernah hingga melebihi jumlah pribumi yang ada. Bagi
orang Tionghoa, timah adalah alat yang penting untuk membuat kertas sembahyang dan perkakas,
disamping mereka perdagangkan timah batangan dengan orang-orang Eropa. Hingga kini, keturunan orang
Tionghoa tersebut masih mendiami Pulau bangka sebagai tanah air mereka. 90%-nya adalah Tionghoa suku
Hakka (khek), mereka berbahasa Melayu bangka dan Thong Boi, Bahasa suku Hakka (khek),  dan
menjadikan “Urang Bangka“ atau “Bangka Ngin” sebagai identitas mereka sehari-hari.

???????????? information Bangka Belitung Indonesia : info@bukjam.com, ????? Twitter Bangka Belitung
Indonesia : twitter.com/BUKJAM. 

Hakka Bangka Belitung Special Food Group :
facebook.com/pages/pangkal-pinang-tanjung-pandan/Makanan-KHAS-Bangka-Belitung/369261530729 

HIstory of Chinese in Bangka Belitung : http://www.facebook.com/pages/Pangkal-Pinang-Tanjung-Pand... 

HIstory of Bangka Belitung People : http://www.facebook.com/group.php?gid=274202391931
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Makanan khas bangka belitung (babel) is a food, dish, culinary, cake of Hakka & Malay of Bangka
Belitung, Indonesia. Saucu, Bong Li Piang, Mian, Doufu Hua, Doufu Zhao, Doufu Shui, Semblingkung,
Lempok, pempek, otak-otak, Niang Doufu, Yong Doufu, Mian Bao, lempah, martabak, hok lo pan,
oleh-oleh khas bangka belitung, cemilan khas bangka belitung, kue bangka, mie bangka, snack bangka,
kemplang, gunggung, getes, kerupuk, lempah, songsui, fu kian, bujan, ng jan, ng piang,pinkong, pangkal
pinang, liatkong, sungailiat, belinyu, jebus, koba, selan, batu rusa, merawang, manggar, tanjung pandan,
pulau lepar, gantung, dendang, kelapa kampit, belitung timur, ?????, ????, ??, ??, ???, ????, ????, ???,
??????, ????, ????, ????, ????, ??????, ???, ???, ??????, ??????, ??????, ????, ????

--- End ---
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