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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 
 

A. Deskripsi Mata Kuliah 

Sejarah Indonesia Abad 16 – 18 adalah salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh 

mahasiswa program studi pendidikan sejarah dan ilmu sejarah, berbobot 2 sks. Mata 

kuliah ini mengupas mengenai kondisi social, budaya dan politik nusantara menjelang 

perkembangan Islam, perkembangan Islam di kawasan Asia Barat, peranan jalur 

perdagangan dan pelayaran dalam perkembangan Islam di Indonesia, masuk dan 

berkembangnya Islam di Indonesia, perkembangan kerajaan bercorak Islam di 

Indonesia, peninggalan bercorak Islam di Indonesia, perpaduan (akulturasi dan 

sinkretisme) budaya dan kepercayaan local, Hindu Budha dan Islam di Indonesia 

 

B. Standar Kompetensi 

Setelah mempelajari diktat ini diharapkan para mahasiswa memiliki kemampuan 

mendeskripsikan perkembangan pengaruh Islam di Indonesia.  

 

C. Kompetensi Dasar 

1. Mendeskripsikan kondisi social, budaya dan politik nusantara menjelang 

perkembangan Islam 

2. mendeskripsikan perkembangan Islam di kawasan Asia Barat 

3. mendeskripsikan peranan jalur perdagangan dan pelayaran dalam perkembangan 

Islam di Indonesia 

4. Mendeskripsikan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia 

5. Mendeskripsikan perkembangan kerajaan bercorak Islam di Indonesia 

6. Mendeskripsikan peninggalan bercorak Islam di Indonesia 

7. Menemutunjukan perpaduan (akulturasi dan sinkretisme) budaya dan 

kepercayaan local, Hindu Budha dan Islam di Indonesia 

 

D. Indikator 

1. menguraikan desintegrasi kerajaan Sriwijaya menjelang perkembangan Islam 

2. mendeskripsikan desintegrasi kerajaan Majapahit menjelang perkembangan Islam 



3. Mendeskripsikan perkembangan Islam sejak jaman Nabi Muhammad sampai 

jaman khulafaur rosyidin. 

4. mendeskripsikan perkembangan Islam ke luar dari tanah Arab 

5. mendeskripsikan kegiatan perdagangan dan pelayaran di nusantara 

6. mendeskripsikan peranan kegiatan perdagangan dan pelayaran terhadap 

masuknya Islam di Indonesia 

7. mendeskripsikan waktu masuknya Islam ke Indonesia 

8. mendeskripsikan asal Islam yang masuk dan berkembang di Indonesia 

9. mendeskripsikan cara masuknya Islam ke Indonesia 

10. mendeskripsikan pembawa Islam ke Indonesia 

11. mendeskripsikan perkembangan kerajaan bercorak Islam di kawasan Sumatra 

12. mendeskripsikan perkembangan kerajaan bercorak Islam di kawasan Jawa 

13. mendeskripsikan perkembangan kerajaan bercorak Islam di kawasan Indonesia 

timur 

14. mendeskripsikan peninggalan budaya bercorak Islam dalam bidang bangunan 

15. mendeskripsikan peninggalan budaya bercorak Islam dalam bidang seni ukir dan 

pahat 

16. mendeskripsikan peninggalan budaya bercorak Islam dalam bidang 

pemerintahan 

17. mendeskripsikan peninggalan budaya bercorak Islam dalam bidang kepercayaan 

dan tradisi 

18. menemutunjukkan perpaduan budaya lokal, Hindu Buddha dan Islam dalam  

bidang bangunan  makam dan masjid 

19. menemutunjukkan perpaduan budaya lokal, Hindu Buddha dan Islam dalam  

bidang sedni ukir dan pahat 

20. menemutunjukkan perpaduan budaya lokal, Hindu Buddha dan Islam dalam  

bidang keperacayaan dan tradisi 

21. menemutunjukkan perpaduan budaya lokal, Hindu Buddha dan Islam dalam  

bidang pemerintahan 

E. Arti Penting 

Dengan mempelajari diktat ini para mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan dan 

ketrampilan berkaitan dengan muncul dan berkembangnya Islam di kawasan Asia 

Barat, proses masuk dan perkembangan awal pengaruh Islam di Indonesia serta 

perkembangan pemerintahan kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia. 



 

F. Tujuan 

Setelah mempelajari diktat ini diharapkan para mahasiswa semakin lebih memahami;  

1. kondisi social, budaya dan politik nusantara menjelang perkembangan Islam 

2. perkembangan Islam di kawasan Asia Barat 

3. peranan jalur perdagangan dan pelayaran dalam perkembangan Islam di 

Indonesia 

4. Masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia 

5. perkembangan kerajaan bercorak Islam di Indonesia 

6. peninggalan bercorak Islam di Indonesia 

7. perpaduan (akulturasi dan sinkretisme) budaya dan kepercayaan local, Hindu 

Budha dan Islam di Indonesia 

 

G. Prasyarat 

Untuk dapat lebih memahami diktat ini para mahasiswa sebaiknya telah memahami 

dan menguasai perkembangan jaman Pra Sejarah dan sejarah Indonesia masa 

pengaruh Hindu Budha di Indonesia (Mata kuliah Sejarah Indonesia sampai dengan 

1500) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

KONDISI SOSIAL, POLITIK DAN BUDAYA 

MENJELANG PERKEMBANGAN ISLAM DI NUSANTARA 

 

 

Islam datang dan berkembang ke kawasan Nusantara ketika dua pusat 

kekuasaan  di Indonesia menjelang mengalami keruntuhan (mengalami desintegrasi). 

Dua pusat kekuasaan tersebut adalah Sriwijaya dan Majapahit. Keruntuhan Sriwijaya 

yang merupakan kerajaan maritim diawali dengan kemunduran dalam bidang ekonomi 

yang selanjutnya berpengaruh dalam bidang sosial dan politik. Sedangkan kerajaan 

Majapahit yang merupakan kerajaan agraris runtuh diawali dengan kemunduran dalam 

bidang politik akibat dari pertikaian antar saudara keturunan raja (perang paregreg) yang 

akhirnya berpengaruh besar dalam bidang ekonomi dan sosial. 

 

A. Desintegrasi Kerajaan Sriwijaya 

1. Kemunduran Ekonomi Kerajaan Sriwijaya 

Kerajaan Sriwijaya mundur sekitar abad sebelas. Kemunduran kerajaan 

Sriwijaya diawali dengan adanya serangan dari kerajaan Colamandala dari India 

yang menyerang Sriwijaya bagian Semenanjung pada sekitar tahun 1023. 

Kawasan semenanjung yang mendapat serangan ini adalah daerah 

Kedah/Kadaran atau Kataha. Serangan dari kerajaan Colamandala ini 

berlangsung sampai tiga kali, yakni tahun 1023, tahun 1030 dan tahun 1068. 

Mengapa serangan Colamandala ini tidak langsung ke pusat kerajaan, 

melainkan ke Semenanjung? Untuk dapat menjawab pertanyaan itu, mari ikuti 

uraian berikut. Kita ketahui bahwa Sriwijaya adalah kerajaan Maritim. Sebagai 

kerajaan Maritim Sriwijaya sangat mengandalkan kawasan Semenanjung. 

Peranan penting Sriwijaya adalah kawasan Semenanjung ini. Dengan 

dikuasainya kawasan Semenanjung ini maka pusat kekuasaan akan melemah. 

Dengan dikuasainya kawasan Semenanjung yang merupakan urat nadi 

perekonomian Sriwijaya maka kegiatan perdagangan Sriwijaya menjadi 

melemah. 

Kerajaan Sriwijaya telah berusaha agar kemunduran ekonomi tidak 

semakin parah. Cara yang ditempuh untuk mengatasi kemunduran ini adalah 

dengan membebani bea yang tinggi bagi kapal yang masuk ke Sriwijaya. 



Ternyata harapan bagi bangkitnya ekonomi Sriwijaya tidak menjadi kenyataan. 

Justru yang terjadi sebaliknya. Dengan adanya bea yang tinggi ini maka kapal 

dagang justru menghindar atau menembus blockade. Kapal-kapal dagang ini 

juga kemudian mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Malaka (Malaka waktu 

itu baru bangkit). Dengan demikian kerajaan Sriwijaya semakin merosot. 

Kemerosotan dalam bidang ekonomi ini akhirnya berpengaruh dalam bidang 

sosial budaya kerajaan Sriwijaya. 

2. Kemunduran Sosial, Budaya dan Politik Sriwijaya 

Sriwijaya yang pernah berkembang sejak abad 7 sampai sekitar abad 12 

adalah merupakan Negara maritim yang pernah menjadi pusat perdagangan 

internasional di kawasan selat Malaka. Ramainya kegiatan perdagangan 

internasional di kerajaan Sriwijaya ini melahirkan kemakmuran bagi rakyat 

Sriwijaya. Bahkan dari berita I Tsing dapat kita ketahui bahwa kerajaan Sriwijaya 

pernah menjadi pusat pengkajian agama Budha. Mahaguru yang terkenal di 

kawasan ini adalah Satyakrti. 

Namun akibat kemunduran ekonomi Sriwijaya berimbas pada kehidupan 

sosial budaya rakyat. Ketiadaan dana menyebabkan tidak ada biaya untuk 

membiayai berbagai kegiatan sosial dan budaya. Seperti misal, merawat tempat-

tempat suci/ibadah, membiayai pusat-pusat studi agama Budha, membiayai 

upacara-upacara ritual keagamaan Budha. Dengan ketiadaan kegiatan-kegiatan 

ritual keagamaan Budha menjadikan perhatian masyarakat terhadap kehidupan 

sosial dan budaya juga berkurang. Sehingga akhirnya ketika ada alternatif 

kehidupan keagamaan baru yang dirasa relatif lebih menarik masyarakat 

kemudian memeluk agama baru tersebut. 

Kemunduran kehidupan perekonomian kerajaan Sriwijaya ini pada 

akhirnya juga membawa pengaruh yang besar dalam bidang politik. Akibat dari 

kemunduran bidang ekonomi ini pendapatan kerajaan mengalami kemerosotan 

tajam. Sementara untuk mengurus pemerintahan dan mengawasi wilayah-

wilayah kerajaan diperlukan dana yang besar. Karena ketiadaan dana ini maka 

kerajaan tidak dapat berbuat banyak ketika ada upaya-upaya di daerah-daerah 

wilayah kerajaan untuk melepaskan diri. Untuk mengirim misi mencegah daerah-

daerah melepaskan diri diperlukan dana besar, sementara dana tidak ada. 

Akhirnya satu persatu daerah-daerah kekuasaan Sriwijaya melepaskan diri. 

Daerah pertama yang terekam melepaskan diri dalam catatan Ling Wah Sai Ta 



adalah daerah Kien-Pi (Kampe) di Sumatra Utara. Hal ini kemudian diikuti oleh 

daerah-daerah lain. 

Kemunduran ini semakin diperparah dengan munculnya politik Nusantara 

yang pertama dari Kertanegara (1268-1292) yang berusaha menyatukan daerah-

daerah Nusantara di bawah kekuasaan Jawa. Untuk memuluskan rencana/politik 

Nusantaranya Kertanegara mengirimkan ekspedisi Pamalayu tahun 1275 dan 

kemudian pada tahun 1286 mengirimkan utusan kepada Warmadewa dengan 

membawa patung Amogapaca sebagai tanda persahabatan. Dengan pengiriman 

ini Kertanegara dapat mengurangi kekuasaan Sriwijaya di Selat Malaka. 

Kerajaan Sriwijaya pun akhirnya semakin mundur. Kemunduran ini semakin 

dipercepat dengan muncul dan berkembangnya kerajaan Malaka. Akhirnya 

kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan. 

Dengan melemah dan mundurnya kerajaan Sriwijaya memungkinkan 

Islam untuk melakukan Islamisasi lebih jauh. Sehingga pada abad sembilan 

Islam berkembang dengan pesatnya dan terbentuklah kerajaan Perlak disusul 

kemudian pada sekitar abad tiga belas kerajaan Samodra Pasai. 

 

B. Keruntuhan Majapahit 

1. sekitar kedatangan Islam di Jawa 

Islam datang ke Jawa tidak jelas kapan waktunya. Salah satu 

peninggalan arkeologis yang menjadi petunjuk mengenai kedatangan Islam ke 

Jawa adalah makam Fatimah binti Maemoon di Leran, Gresik, Jawa Timur. Pada 

nisan makam tersebut tertera angka tahun 495 H (1082). Ini menandakan bahwa 

pada abad 11 Islam telah masuk ke Jawa. Abad 11 – 13 memang masih sedikit 

bukti-bukti peninggalan purbakala ataupun berita asing yang menunjukkan 

bahwa Islam telah masuk Jawa. Bukti-bukti semakin banyak setelah abad 13, 

baik didasarkan pada panggilan maupun berita asing. Bukti tersebut bukan saja 

ditemukan di daerah pantai, tetapi juga pendalaman, bahkan dipusat (jantung) 

Majapahit, yakni komplek Makam Troloyo, Trowulan. Hal ini diperkuat dengan 

berita dari Cina, Ma Huan (Cina Muslim) yang datang ke Jawa pada sekitar 

tahun 1413. Dalam catatannya dinyatakan bahwa Islam tidak saja berkembang 

di pantai saja tetapi juga di pedalaman. Ma Huan juga menceritakan bahwa 

masyarakat Islam diterima sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat 

Hindu dan Budha Majapahit. 



Islam datang dan berkembang di Jawa pada waktu Majapahit mencapai 

puncak kejayaannya. Pertanyaannya; mengapa Majapahit sebagai sebuah 

kerajaan Hindu yang besar justru membiarkan Islam berkembang seluas-

luasnya, bahkan di jantung kekuasaan Majapahit sendiri, yakni Trowulan? Islam 

dibiarkan berkembang di kerajaan majapahit karena Islam bukan dianggap 

sebagai ancaman. Hal ini disebabkan paling tidak oleh beberapa hal : 

1. Islam masuk secara damai, dan menyesuaikan dengan budaya dan adat 

setempat (bukti arkeologis; ditemukannya makam Islam dengan nisan 

dengan tulisan corak Islam dan Hindu Majapahit) pada masing-masing 

sisinya di komplek makam Troloyo, Trowulan. 

2. Para mubaligh (penyebar Islam) dan para penganutnya tidak mengadakan 

kegiatan-kegiatan yang bersifat politik dan tidak mencampuri urusan politik 

Majapahit. 

3. Adanya toleransi yang tinggi dari kerajaan Majapahit. 

 

2. Kemunduran Politik Majapahit 

Setelah Majapahit mundur proses Islamisasi makin berkembang dari 

budaya sampai kekuasaan politik. Hal ini ditandai dengan munculnya Giri 

sebagai sebuah pemerintahan otonomi yang bercirikan pemerintahan Islam, 

yang kemudian disusul oleh kemunculan kerajaan yang lebih besar Demak. 

Majapahit mulai mengalami kemunduran sekitar tahun 1364. hal ini 

diawali dengan peristiwa wafatnya Gadjah Mada pada sekitar tahun 1363, yang 

kemudian disusul oleh kematian Hayam Wuruk. Sepeninggal Hayam Wuruk para 

pejabat/keluarga kerajaan saling berebut kekuasaan, terutama sekali antara Bre 

Wirabumi dan Wikramawardana. Peristiwa kekacauan inilah yang kemudian 

dikenal dengan perang Paregreg. 

Peristiwa kekacauan Majapahit ini memberi kesempatan kepada daerah-

daerah kekuasaan Majapahit yang jauh dari pusat untuk melepaskan diri. Hal ini 

terjadi karena dengan adanya perang saudara perhatian pusat kepada daerah-

daerah sangat lemah. Kesempatan inilah yang kemudian digunakan untuk 

melepaskan diri dari Majapahit. Dengan melemahnya Majapahit, maka Demak 

kemudian dapat berkembang dan akhirnya muncul sebagai kerajaan Islam. 

Dengan demikian tidak benarlah pendapat yang mengatakan bahwa runtuhnya 

kerajaan Majapahit dikarenakan adanya serangan dari Demak. Majapahit runtuh 



justru karena pertikaian antara saudara sendiri (perang Paregreg) bukan karena 

serangan Demak. 

Berkaitan dengan datang dan berkembangnya Islam memiliki hubungan 

dengan keruntuhan Majapahit, memang ada dua pendapat yang berbeda, yakni 

antara Meilink Reoflofs dan Van Leur. Menurut Meilink reoflofs datang dan 

berkembangnya Islam menyebabkan keruntuhan Majapahit. Sedangkan Van 

Leur menyebutkan bahwa bukan karena kedatangan Islam kemudian Majapahit 

menjadi runtuh, Islam mampu berkembang pesat justru karena pusat Hindu 

(Majapahit) mengalami desintegrasi. 

 

3. Kemunduran Sosial Budaya Majapahit 

Perang Paregreg atau kekacauan politik yang terjadi di Majapahit sangat 

berpengaruh terhadap kemunduran dalam bidang ekonomi. Hal ini paling tidak 

disebabkan karena ketiadaan perhatian dari Majapahit terhadap kehidupan 

ekonominya, karena pertikaian politik, sehingga kehidupan ekonomi menjadi 

ambruk. Pada perkembangannya kemunduran dalam bidang ekonomi ini juga 

berpengaruh besar terhadap kehidupan keagamaan dan budaya. 

Mengapa demikian? Untuk merawat tempat-tempat suci, apalagi 

membangunnya, memerlukan dana yang besar. Demikian juga untuk melakukan 

upacara-upacara ritual keagamaan Hindu, untuk persajian-persajian, hiburan-

hiburan yang berkaitan dengan upacara keagamaan diperlukan juga dana yang 

besar. Sementara dana sudah sangat berkurang atau malahan tidak ada akibat 

pertikaian politik. Karena ketiadaan dana inilah maka candi-candi sebagai tempat 

suci kurang terawat. Untuk membangun tempat suci yang lain pun jelas sangat 

tidak mungkin. Demikian juga upacara-upacara ritual, persajian-persajian, 

upacara-upacara pengorbanan, hiburan-hiburan yang berkaitan dengan upacara 

ritual keagamaan tidak dapat dilaksanakan. Karena di pusat (Majapahit) tidak 

mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang semacam itu, maka di daerah-

daerah pun juga tidak dilakukan. Akhirnya persajian hanya dilakukan secara 

individual. 

Peristiwa-peristiwa semacam itu akhirnya menimbulkan krisis atau 

guncangan kejiwaan yang hebat pada masyarakat. Ada sesuatu yang hilang 

dalam kehidupan ritualnya. Keguncangan-keguncangan ini memungkinkan 



terjadinya perubahan-perubahan sosial. Masyarakat cenderung mencari nilai-

nilai baru untuk menggantikan kekosongan kehidupan ritual yang telah hilang. 

Sementara itu Islam sudah mulai berkembang dengan pesat di 

masyarakat. Islam inilah yang akhirnya menjadi alternatif pilihan masyarakat 

untuk mengisi kekosongan kehidupan ritual mereka. Ada beberapa hal atau 

kelabihan yang menjadikan Islam sangat diminati/sangat menarik bagi 

masyarakat untuk memeluknya. Kelebihan-kelebihan tersebut paling tidak ; 

1. Islam adalah ajaran yang sangat demokratis. Islam tidak membedakan 

antar manusia, baik itu dari kastanya, ras, kebangsaan atau kedudukan. 

Dalam Islam antara orang yang satu dengan orang yang lain sama. Yang 

membedakan mereka hanyalah Taqwanya. 

2. Ajaran Islam adalah ajaran yang sempurna. Ajaran Islam mengatur 

kehidupan manusia, baik antar sesama manusia, antara manusia dengan 

alam, antara manusia dengan Tuhannya. Islam jug mengatur seluruh 

kehidupan manusia, bagaimana menjadi rakyat yang baik, bagaimana 

membagi warisan, bagaimana menerapkan hokum dan sebagainya. Bahkan 

dalam Islam ada adab (aturan) bagaimana kalau akan keluar rumah, masuk 

rumah, masuk tempat suci, masuk WC, akan makan, adab makan, selesai 

makan, dan sebagainya. 

3. Nabi Muhammad sebagai panutan umat benar-benar tepat dan layak 

untuk dijadikan sebagai panutan. Nabi Muhammad sebagai orang nomor 

satu dalam Islam (panutan) benar-benar tepat dan layak untuk dijadikan 

panutan atau contoh kehidupan. Untuk mencontoh sebagai seorang suami 

dan ayah yang baik, nabi Muhammad juga seorang suami (punya istri) dan 

seorang ayah (punya anak), beliau juga sebagai manusia biasa sebagaimana 

manusia pada umumnya. Untuk mencontoh kehidupan sebagai seorang 

pemimpin dan rakyat yang baik, nabi Muhammad juga seorang pemimpin 

negara dan agama serta juga sebagai anggota masyarakat. 

4. Islam disebarkan dengan cara damai, jauh dari cara-cara kekerasan. 

Karena dalam Islam tak ada paksaan untuk masuk Islam, maka Islam 

diajarkan/disampaikan dengan cara-cara damai. Bahkan Islam juga beegitu 

toleran dengan budaya dan adat istiadat setempat. Itulah sebabnya banyak 

sekali budaya dan adat pra Islam yang dipakai sebagai wahana Islamisasi. 



5. Para mubaligh menyelaraskan diri dengan rakyat dan budaya 

masyarakat setempat, tanpa menempatkan dirinya sebagai orang yang 

lebih tinggi. 

6. Ketuhanan dalam Islam adalah sublim dan sempurna. Tuhan/Allah 

adalah satu (Esa). Tak dapat dibantah lagi, Tuhan hanyalah satu! 

7. Para mubaligh juga menyelaraskan/mempraktekkan ajaran Islam pada 

dirinya/dalam kehidupan. Jadi para mubaligh tidak hanya 

ceramah/berkotbah, tetapi juga mempraktekkan/menerapkan apa yang 

disampaikan dalam kehidupannya. 

8. Dalam ajaran Islam, setiap muslim adalah pendakwah. Karena setiap 

muslim adalah pendakwah, menjadikan Islam cepat tersebar ke berbagai 

pelosok masyarakat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

MUNCUL DAN PERKEMBANGAN ISLAM DI KAWASAN ASIA BARAT 

 

 

 

Untuk lebih dapat memahami perkembangan Islam di Indonesia, kita perlu 

memahami terlebih dahulu pertumbuhan dan perkembangan Islam di tanah 

kelahirannya, Arab. Pada bagian berikut ini akan kita kaji mengenai pertumbuhan dan 

perkembangan Islam di Kawasan Asia Barat. Perhatikan peta Asia Barat di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para mahasiswa, tahukah kalian bagaimana muncul dan perkembangan agama 

Islam? Masalah ini sangat menarik untuk dibahas. Islam lahir di daerah tandus padang 

pasir dan di lingkungan masyarakat jahiliyah (kebodohan) dengan segala karakter 

kekerasannya. Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. dengan perjuangannya yang 

ulet, tahap demi tahap akhirnya mampu menerobos dan dapat merubah budaya jahiliyah 

tersebut. Budaya yang keras dapat dirubah ke dalam suasana budaya yang lembut dan 

beradab. Kedamaian pun memancar dari dunia Arab, berkembang ke berbagai penjuru 

dunia, termasuk diantaranya adalah ke Indonesia.  

 

A. Lahirnya Agama Islam 

Untuk memahami  perkembangan agama Islam di dunia Arab maupun 

perjalanannya sampai di Indonesia, kalian perlu memahami proses lahirnya agama 

ini di Arab. Hal ini sangat penting agar kalian bisa mengambil pelajaran dan 

memahami Islam konsepsi dasar agama Islam. 

1. Munculnya Agama Islam 

Munculnya agama Islam tidak dapat dipisahkan dari pembawa ajaran agama 

tersebut, yaitu Nabi Muhammad saw. Muhammad dilahirkan di Kota Mekah pada 

hari Senin tanggal 12 Rabiulawal tahun gajah (Amulfil), bertepatan dengan 

tanggal 20 April tahun 571 M. 

Muhammad adalah keturunan suku Quraisy. Muhammad dilahirkan dari 

seorang ibu bernama Siti Aminah binti Wahab dan ayahnya bernama Abdullah 

bin Abdul Muntalib. Muhammad telah menjadi yatim ketika masih dalam 

kandungan. Pada usia tiga tahun Muhammad telah menjadi yatim piatu, 

sehingga kemudian ia diasuh oleh kakeknya. Pada saat  Muhammad berusia 

enam tahun kakeknya meninggal dunia. Ia kemudian diasuh oleh pamannya 

yang bernama Abu Thalib. 

Mulai usia dua belas tahun, Muhammad telah ikut pamannya berdagang ke 

negeri Syam (Syria). Beliau terkenal sebagai orang yang jujur dan dapat 

dipercaya, sehingga mendapat gelar Al-Amin (dapat dipercaya). Kejujurannya 

semakin dikenal oleh masyarakat Quraisy. Demikian pula di kalangan saudagar, 

di antaranya Siti Khadijah. Siti Khadijah sangat tertarik dengan pribadi 

Muhammad, dan kemudian Khadijahh mempercayai beliau membawa 

dagangannya ke Syam. Muhammad akhirnya menikah dengan Siti Khadijah. 



Ketika itu Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berusia 40 

tahun.  

Pada usia menjelang 40 tahun, Muhammad sering mengadakan khalwat, 

yaitu memohon petunjuk kepada Tuhan, di Gua Hira. Hal itu dilakukan 

Muhammad  karena masyarakat Arab waktu itu dalam kondisi jahiliyah. Waktu itu 

memang bangsa Arab sering melakukan perang antarsuku, merampok, 

menjarah, meremehkan kedudukan wanita, suka foya-foya, mabuk-mabukan dan 

sejenisnya. Keadaan semacam itu sering disebut dengan jahiliyah (kebodohan). 

Untuk mendapatkan suasana batin yang tenang dan jauh dari kemaksiatan itu, 

Muhammad sering melakukan khalwat (menyendiri di tempat yang sunyi). 

Pada tanggal 17 Ramadan 611, ketika berkhalwat Gua Hira, Muhammad 

menerima wahyu dari Tuhan yang pertama. Saat itu Malaikat Jibril 

menyampaikan wahyu dari Tuhan kepada Muhammad. Wahyu yang pertama 

sekali diterima Muhammad dikenal dengan Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 

5. Ayat ini dimulai dengan kalimat perintah “Bacalah dengan nama Tuhanmu”. 

Hal ini terkandung maksud agar Muhammad dan juga umat manusia, membaca 

ayat-ayat Tuhan, baik yang ada di dalam kitab suci-Nya, maupun yang digelar di 

alam semesta. Dengan diterimanya wahyu yang pertama itu maka kenabian dan 

kerasulan Muhammad telah dimulai. Muhammad secara resmi sebagai utusan 

(rasul) Tuhan Allah swt., sehingga terkenal dengan sebutan Nabi Muhammad 

saw. Sejak itulah Muhammad menjadi rasul utusan Allah SWT. Setelah itu 

wahyu-wahyu berikutnya turun, selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari.  

Ajaran Islam menekankan pada tauhid, yaitu penyembahan kepada satu 

Tuhan (monoteisme) yakni Allah swt. Islam juga menekankan pada ajaran persa-

maan. Artinya, umat manusia adalah sama, yang berbeda hanya kadar taq-

wanya. Oleh karena itu, antara pria dan wanita dalam pandangan Islam adalah 

sama. Martabat wanita dihargai sebagaimana mestinya.  

Islam juga menekankan penggunaan akal dalam memecahkan masalah 

kehidupan di dunia. Apabila akal itu tidak mampu, diperintahkan untuk tawakal 

(berserah diri) kepada Tuhan. Ajaran Islam mengandung prinsip keseimbangan 



antara jasmani dan rohani, dunia dan akhirat, materiil dan spiritual, usaha dan 

berdoa, serta seimbang sebagai makhluk individu, sosial, dan ciptaan Tuhan. 

Setelah Nabi Muhammad saw. menerima wahyu dan diangkat sebagai 

rasul utusan Tuhan, beliau mulai melakukan dakwah, serta berjuang untuk 

menegakkan kebenaran dan menyebarkan Islam. Dengan perjuangan dan 

dakwah yang gigih, akhirnya agama Islam dapat tersebar dan diterima oleh 

masyarakat. Muncullah pemerintahan Islam di Arab dengan pemimpinnya Nabi 

Muhammad. Dalam hal ini nabi Muhammad berkedudukan sebagai nabi 

sekaligus sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. 

2. Sumber pokok ajaran Islam. 

Setiap agama mempunyai sumber ajaran atau way of life bagi 

pemeluknya. Hal ini sangat penting karena tanpa panduan hidup niscaya 

kehidupan manusia akan seperti binatang, yang bebas menentukan sikap dan 

kemauannya. Ajaran agama Islam bersumber pada dua sumber pokok, yaitu Al 

Quran dan Hadist. 

a.   Al Qur'an 

Al Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berisi wahyu aatau firman-firman 

Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw. dengan perantaraan 

Malaikat Jibril. 

b.   Hadits 

Hadist adalah setiap pemberitaan yang berkaitan dengan ucapan, sikap, 

tindakan, dan keteladanan dalam kehidupan Nabi Muhammad saw. 

3. Hari Hari Besar Islam 

Setiap agama pasti memiliki hari penting yang biasanya dijadikan sebagai 

hari besar. Hari besar umat Islam merupakan hari untuk memperingati peristiwa-

peristiwa penting dalam sejarah agama Islam. Agama Islam mengenal hari-hari 

besar atau hari raya sebagai berikut. 

a. Maulid Nabi, memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad saw. pada 

tanggal 12 Rabi'ulawal. 

b. Nuzulul Qur'an, memperingati peristiwa turunnya wahyu Tuhan yang pertama 

di Gua Hira, tangga117 Ramadan. 

c. Isra' Mir'aj. Isra' artinya perjalanan Nabi Muhammad saw. di waktu malam 

hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj, berarti 

perjalanan naik dari Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha (langit 



ke'tujuh), untuk menghadap Tuhan.  Isra' Mir'aj adalah perjalanan yang dilalui 

Nabi Muhammad untuk menerima wahyu dari Tuhan tentang kewajiban 

Shalat bagi umat Islam. Peristiwa Isra' Mi'raj terjadi pada tangga1 27 Rajab 

tahun 621 M 

d. Idul Adha atau Idul Qurban, diadakan pada tanggal 10 Zulhijah, bertepatan 

dengan pelaksanaan ibadah haji. Pada hari raya ini, orang Islam 

mengadakan kurban dengan menyembelih hewan temak (misal, kambing 

atau sapi). Daging ternak tersebut kemudian dibagikan kepada yang berhak, 

misalnya fakir miskin. 

e. Idul Fitri, jatuh pada tanggal 1 Syawal, setelah umat Islam menjalankan 

ibadah puasa pada bulan Ramadan. 

 

Aktivitas Sejarah 

Mintalah kepada salah satu teman kalian yang beragama Islam untuk 

menceritakan  sejarah dan makna penting dari beberapa hari besar yang ditulis 

di atas. Apabila di kelas kalian tidak ada yang beragama Islam, maka carilah dari 

sumber-sumber baik berupa buku atau majalah untuk menambah pemahaman 

kalian. 

 

B.   Perkembangan Agama Islam 

Nabi Muhammad tidak sempat menyebarkan agama ke berbagai penjuru 

pelosok dunia. Penyebaran agama Islam setelah wafatnya pemimpin umat Islam 

ini dilakukan oleh para generasi penerus Nabi Muhammad. Dalam ajaran Islam, 

penyebarkan agama adalah kewajiban kaum Muslim laki-laki dan perempuan, 

tidak memandang pangkat dan derajat. Sehingga seluruh komponen umat Islam 

memiliki kewajiban yang sama dalam syiar Islam. Namun kita perlu mengkaji 

beberapa ulama dan mubaligh yang memang secara khusus berperan 

melaksanakan penyebaran agama Islam secara sistematis. Bagaimana 

perkembangan agama Islam pada masa setelah beliau wafat? Kita akan 

mengkaji dalam bahasan berikut ini. 

1. Wafatnya Nabi Muhammad dan Pemerintahan Khulafa'ur-Rasyidin . 

Tahun 632 Nabi Muhammad saw. wafat. Kedudukan beliau sebagai 

nabi tidak mungkin digantikan orang lain. Nabi Muhammad saw. adalah nabi 

penutup dan nabi terakhir dari nabi-nabi yang diutus oleh Tuhan. Akan tetapi, 

kedudukan Nabi Muhammad saw. sebagai kepala negara dan pemimpin 



pemerintahan dapat digantikan oleh orang lain. Karena itu, setelah Nabi 

Muhammad saw. wafat, kaum muslimin mengadakan musyawarah untuk 

memilih pengganti Nabi Muhammad saw. sebagai kepala negara dan 

pemerintahan. Terpilih waktu itu adalah Abu Bakar. Jabatan Abu Bakar 

disebut dengan khalifah, artinya pemimpin atau pengganti. 

Setelah Nabi Muhammad saw. dikenal adanya empat khalifah yang 

terkenal, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khatab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi 

Thalib. Keempat khalifah itu terkenal dengan sebutan Khulafa'ur-Rasyidin 

(khalifah-khalifah yang jujur dan menegakkan kebenaran). Dalam masa 

pemeritahan Khulafa'ur-Rasyidin, agama Islam terus berkembang ke 

berbagai wilayah di luar dunia Arab. 

 

Aktivitas Sejarah 

Coba  kalian cari sejarah atau kisah perjuangan para sahabat Nabi 

Muhammad yang disebut pula khulafa’urrasyiddin. Pelajaran apa yang 

kalian dapatkan dari kisah kehidupan mereka? 

 

2. Kekuasaan Bani Umayah (661 - 750) 

Setelah kekhalifahan Khulafa'ur-Rasyidin muncullah kekhalifahan Bani 

Umayah. Kekhalifahan Bani Umayah berasal dari keturunan keluarga Uma-

yah. Kekuasaannya dipusatkan di Damaskus (Damsyik), Syria. Sebagai 

penguasa yang pertama adalah Muawiyah. 

Pada masa Bani Umayah, perluasan daerah Islam terus berjalan.  Di 

antara daerah-daerah yang dapat dikuasai adalah Samarkand (Asia) dan 

Maroko (Afrika). Diceritakan juga bahwa perkembangan Islam sudah sampai 

ke Eropa. Perluasan ini melalui tiga jalur, yaitu jalur barat, tengah, dan timur. 

Jalur barat dimulai pada tahun 710. Sebanyak tujuh ribu orang tentara 

termasuk empat ratus pasukan kavaleri di bawah pimpinan Tarik bin Ziyyad 

atau Al-Tarik, menyerbu ke Spanyol. Sebuah pulau kecil dan selat antara 

Semenanjung Spanyol dengan Afrika Utara yang dilalui Al-Tarik diberi nama 

Jabal AlTarik, yang kemudian menjadi Gibraltar. Serbuan Tarik sampai ke 

Kota Pirenea, diteruskan sampai ke Poitiers, kota perbatasan dengan 

Perancis. Namun dalam pertempuran yang terjadi pada tahun 732, pasukan 

Tarik dapat dipukul mundur oleh Karl Martel, sehingga mundur sampai 

Pirenea lagi. 



Perluasan kekuasaan Islam yang melalui jalur tengah, yaitu dari 

Tunisia ke Sicilia, terus menuju ke Semenanjung Apenina. Beberapa abad 

lamanya kekuasaan bangsa Arab berada di Sicilia dan daerah Italia Selatan, 

sampai akhimya daerah ini dapat direbut kembali oleh bangsa Norman pada 

abad ke- 11. 

Perjalanan tentara Islam yang melalui jalur timur dapat ditahan oleh 

Kaisar Leo III dari Kerajaan Bizantium Timur (717). Akan tetapi, akhirnya 

Islam berhasil berkembang ke arah timur sampai di India. 

 

3. Kekuasaan Bani Abbasiyah (750 - 1258) 

Tahun 750, Abul Abbas berhasil memimpin pemberontakan melawan 

Bani Umayah. Abul Abbas bersekutu dengan berbagai kelompok sehingga 

Bani Umayah dapat dikalahkan oleh Abul Abbas. Hampir seluruh anggota 

keluarga Umayah dapat dimusnahkan. Hanya ada seorang pangeran 

bernama Abdur Rahman ad-Dakhil yang berhasil meloloskan diri. 

Dengan tampilnya Abul Abas sebagai penguasa Islam, maka 

dimulailah kekuasaan Dinasti/Bani Abbasiyah. Pusat pemerintahan Bani 

Abasiah ada di Bagdad. Perkembangan yang paling menonjol di masa Bani 

Abbasiyah adalah perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Pada waktu 

pemerintah Bani Abbasiyah ada suatu masa yang dikenal dengan masa 

penerjemahan. Waktu itu sarjana-sarjana Barat bekerja sama dengan 

sarjana-sarjana muslim menerjemahkan karya-karya Yunani, Romawi Kuno, 

dan kemudian dipadu dengan kandungan Al Qur'an, sehingga melahirkan 

pengetahuan baru yang unggul. Karya-karya terjemahan ini nantinya ikut 

andil dalam munculnya Renaissance di Eropa Barat.  

Di samping ilmu pengetahuan, pada masa kekuasaan Bani Abasiah 

seni sastra juga berkembang. Karya sastra yang paling terkenal adalah  

Cerita Seribu Satu Malam. Perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan 

budaya terutama terjadi pada masa pemerintahan Harun Al Rasyid (786 - 

809). Pada masa pemerintahan Harun Al-Rasyid ini, dinasti Abbasiyah 

mencapai zaman kejayaan. 

Pada masa itu Bagdad berkembang menjadi pusat perdagangan. Para 

pedagang dari Cina ke Samarkand lewat jalan darat dan dari Indonesia ke 

India melalui laut. Juga berkembang jalur perdagangan dari Bagdad ke Syria 



menuju Eropa dan sebaliknya. Hal itu menyebabkan Bagdad menjadi kota 

dagang dan pusat kegiatan perekonomian di Asia Barat. 

Sepeninggal Harun Al-Rasyid, bani Abbasiyah mengalami 

kemunduran. Pada tanggal 10 Januari 1258 Istana Bagdad diserang oleh 

tentara Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, cucu Jengis Khan. Semua 

isi istana dihancurkan. Para kerabat istana dibunuh, bahkan banyak buku-

buku ilmu pengetahuan yang dibakar. 

 

4. Kekhalifahan Fatimiyah 

Perkembangan Islam tidak hanya terbatas hanya di kawasan Arab. 

Islam terus berkembang.  Perkembangan Islam yang ke arah barat, misalnya 

sampai di Afrika, bahkan sampai di Spanyol. Perkembangan di Afrika antara 

lain memunculkan Kekhalifahan Fatimiyah. Kekhalifahan Fatimiyah didirikan 

oleh golongan Syiah yang ingin mempertahankan keturunan Nabi 

Muhammad saw. Pada mulanya kekhalifahan Fatimiyah berpusat di Tunisia, 

kemudian pindah ke Mesir dengan Kairo sebagai pusatnya. 

Kekhalifalian Fatimiyah juga berhasil mengembangkan peradaban dan 

ilmu pengetahuan. Sebagai upaya pengembangan peradaban dan ilmu 

pengetahuan, di Kairo dibangun perguruan tinggi dan Masjid Al Azhar. 

Perguruan Tinggi Al Azhar menjadi pusat pengetahuan dan peradaban Arab 

sampai sekarang. Al Azhar dibangun pada tahun 972, pada masa 

pemerintahan Abu Tanin Mo'ad. Penguasa ini adalah khalifah keempat dari 

Dinasti Fatimiyah. Abu Tanin Ma'ad memerintah pada tahun 931 - 985. 

Kekhalifahan Fatlmiyah berakhir setelah Mesir direbut oleh sultan 

Salaudin pada tahun 1171. Salaudin adalah sultan dari kasultanan Turki 

Saljuk. Dengan demikian, tampillah kekuasaan islam di Afrika di bawah 

Kesultanan Turki. 

 

5. Kekhalifahan Kordoba (760 - 1492) 

Pada masa pemerintahan Dinasti Umayah, kekuasaan Islam sudah 

merambah sampai di tanah Iberia-Spanyol. Daerah ini dijadikan satu propinsi 

di bawah Dinasti Umayah. Pemerintahan ini berlangsung dari tahun 715 - 

760. Setelah Dinasti Umayah dikalahkan oleh Bani Abasiyah, propinsi 

tersebut menyatakan berdiri sendiri. Pemerintahan ini dipimpin  Abdur 



Rahman ad-Dhakhil. Beliau berasal keluarga Umayah yang berhasil 

melarikan diri sampai di Spanyol.  

Abdur Rahman ad-Dakhil kemudian mengembangkan kekuasaannya, 

sehingga berdirilah Kekhalifahan Kordoba (Andalusia) di Spanyol. Di bawah 

kekuasaan kekhalifahan Kordoba bangunan-bangunan megah mulai 

dibangun. Salah satunya adalah bangunan La Mesquita. 

Kekhalifahan Kordoba berhasil mencapai puncak kebesarannya pada 

masa pemerintahan Abdur Rahman an-Nasir atau Abdur Rahman III. Ia 

memerintah pada tahun 922 - 972. Pada waktu itu di Kordoba dibangun 

bangunan-bangunan yang megah. Di Kordoba dibangun istana Al Zahra. 

Istana ini mulai dibangun pada tahun 936. Di Kota Kordoba terdapat 113.000 

buah rumah. Pada abad ke-12 dibangun sebuah villa terkenal dengan 

sebutan Generalife, yang berasal dari kata Arab Jannat Al Arif, yang artinya 

surga yang bijaksana. Villa tersebut dikenal dengan taman dan pohon-pohon 

rindang dengan air terjun yang begitu indah. 

Kordoba juga menjadi pusat peradaban dan perkembangan ilmu 

pengetahuan. Ilmuwan yang terkenal antara lain Ibn Rusydi dan Ibn Tufail. 

Sebagai pusat ilmu pengetahuan, di Kordoba terdapat sekitar tujuh puluh 

buah perpustakaan dengan empat ratus ribu buah buku dan toko-toko buku 

yang tidak terhitung jumlahnya. 

Kordoba memang menjadi pusat pemerintahan yang megah. Di 

samping menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan, bangunan-

bangunan yang indah pun berdiri megah. Itulah sebabnya, Kordoba dikenal 

sebagai Mutiara Dunia. 

Kordoba juga mengembangkan kegiatan perdagangan dan pertanian. 

Di Kordoba banyak petani anggur, tulfah, delima, jeruk manis, tebu, dan 

zaitun. Di Kordoba juga terdapat para ahli tenun bulu biri-biri dan sutera. 

Pada waktu Kordoba mulai mengalami kemunduran, di Spanyol muncul 

Kerajaan Bani Al-Ahmar. Keluarga ini memiliki pusat pemerintahan di istana 

Al-Hambra di Kota Granada. Istana Al-Hambra dibangun oleh Ala Ghalib. 

Kota Granada merupakan benteng kekuasaan Islam di Eropa. Benteng itu 

jatuh akibat serangan dari penguasa Spanyol. Dengan demikian, berakhirlah 

kekuasaan Islam di Eropa. 



Di samping berkembang ke kawasan Afrika Utara dan Eropa, Islam 

juga berkembang ke kawasan lain. Kawasan iyu antara lain adalah 

Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

PERKEMBANGAN KERAJAAN-KERAJAAN BERCORAK ISLAM DI 

INDONESIA 

 

 

 

Masuk dan  berkembangnya Islam di Indonesia telah mendorong perkembangan 

kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Kerajaan Islam mana yang pertama kali 

berkembang di Indonesia?   Berikut ini akan kita kaji munculnya kerajaan Islam pertama 

di Indonesia dan perkembangan kerajaan-kerajaan Islam pada masa selanjutnya. 

 

A. Muncul dan Berkembangnya Kerajaan Bercorak Islam Paling Awal di Indonesia 

1. Kerajaan Perlak  

Hasil Seminar Sejarah Islam di Medan tahun 1963, telah menyimpulkan bahwa 

kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah Kerajaan Perlak. Kesimpulan seminar 

tersebut kemudian di kukuhkan dalam Seminar Sejarah Islam di Banda Aceh tahun 

1978. Kesimpulan ini kemudian dikukuhkan lagi dalam Seminar Sejarah Masuk dan 

Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara tahun 1980 di Banda Aceh. Dengan 

demikian semakin kukuhlah kesimpulan bahwa Kerajaan Islam pertama di Indonesia 

adalah Kerajaan Perlak.  

a. Sumber-Sumber dan Bukti Sejarah 

 Sumber sejarah yang dapat digunakan berkaitan dengan keberadaan  kerajaan 

Perlak paling tidak ada dua, yakni pertama naskah-naskah tua berbahasa Melayu dan 

kedua ditemukannya bukti-bukti peninggalan sejarah. 

1) Naskah-Naskah Tua Berbahasa Melayu 

Naskah-naskah tua yang dijadikan sebagai rujukan mengenai keberadaan 

Kerjaan Perlak paling tidak ada tiga yakni ; 



 Idharatul Haq fi Mamlakatil Ferlah wal Fasi, karangan buku Abu Ishak 

Makarani Al Fasy. 

 Kitab Tazkirah Thabakat Jumu Sultan as Salathin, karangan Syekh Syamsul 

Bahri Abdullah As Asyi. 

 Silsilah Raja-Raja Perlak dan Pasai, catatan Saiyid Abdullah Ibn Saiyid Habib 

Saifuddin. 

Ketiga naskah tua tersebut mencatat bahwa Kerajaan Islam pertama Nusantara 

adalah Kerajaan Islam Perlak. Hanya di sana-sini terdapat perbedaan tahun dan 

tempat, karena mungkin terjadi karena kekurang telitian para penyalinnya. 

Misalnya, mengenai tahun berdirinya kerajaan Perlak, Kitab Idharul Haq fi 

Mamlakatil Ferlah wal Fasi menyebut tahun 225 sementara Tazkirah Thabakat 

Jumu Sulthan As Salathin menyebut tahun 227. Secara tegas Kitab Idharul Haq 

fi Mamlakatil Ferlah wal Fasi menyebutkan bahwa kerajaan Perlak didirikan pada 

tanggal 1 Muhharam 225 H (840M ) dengan rajanya yang pertama adalah Sultan 

Alaidin Saiyid Maulana Abdul Aziz Syah, yang semula bernama Saiyid Abdul 

Aziz. 

2) Bukti-bukti Peninggalan Sejarah 

Paling tidak bukti-bukti peninggalan sejarah yang dapat digunakan sebagai dasar 

untuk mendukung dan membuktikan mengenai keberadaan Kerjaan Perlak ada 

tiga yakni ; mata uang Perlak, stempel kerajaan dan makam raja-raja Benoa. 

 Mata Uang Perlak 

Mata uang Perlak ini diyakini merupakan mata uang tertua yang diketemukan di 

Nusantara. Ada tiga jenis mata uang yang ditemukan, yakni yang pertama 

terbuat dari emas (dirham) yang kedua dari Perak (kupang) sedang yang ketiga 

dari tembaga atau kuningan. 

- Mata uang dari emas (dirham) 



Pada sebuah sisi mata uang emas tersebut tertulis “al A’la” sedang pada sisi 

yang lain tertulis “Sulthan”. Dimungkinkan yang dimaksud dalam tulisan dari 

kedua sisi mata uang itu adalah Putri Nurul A’la yang menjadi Perdana 

Menteri pada masa Sulthan Makhdum Alaidin Ahmad Syah Jouhan 

Berdaulat yang memerintah Perlak tahun 501 – 527 H (1108 – 1134 M). 

- Mata uang perak (kupang) 

Pada satu sisi mata uang Perak ini tertulis “Dhuribat Mursyidam”, dan pada 

sisi yang tertuliskan “Syah Alam Barinsyah”. Kemungkinan yang dimaksud 

dalam tulisan kedua sisi mata uang itu adalah Puteri Mahkota Sultan 

Makhdum Alaidin Abdul Jalil Syah Jouhan Berdaulat, yang memerintah tahun 

592 – 622 H (119 – 1225 M). Puteri Mahkota ini memerintah Perlak karena 

ayahnya sakit. Ia memerintah dibantu adiknya yang bernama Abdul Aziz 

Syah. 

- Mata uang tembaga ( kuningan ) 

Bertuliskan huruf Arab tetapi belum dapat dibaca. 

Adanya mata uang yang ditemukan ini menunjukkan bahwa Kerajaan Perlak 

merupakan sebuah kerajaan yang telah maju. 

 

 

 

 

 

Mata uang emas yang diperkirakan merupakan mata uang tertua di 

Indonesia 

 

 



 Stempel kerajaan 

Stempel kerajaan ini bertuliskan huruf Arab, model tulisan tenggelam yang 

membentuk kalimat “Al Wasiq Billah Kerajaan Negeri Bendahara Sanah 512”. 

Kerajaan Negeri Bendahara adalah menjadi bagian dari Kerjaan Perlak. 

 Makam Raja Benoa 

Bukti lain yang memperkuat keberadaan Kerajaan Perlak adalah makam dari 

salah seorang raja Benoa di tepi Sungai Trenggulon. Batu nisan makam 

tersebut bertuliskan huruf Arab. Berdasarkan penelitian Dr. Hassan Ambari, 

nisan makam tersebut dibuat pada sekitar abad ke-4 H atau abad ke-11 M. 

Berdasar catatan Idharul Haq fi Mamlakatil Ferlah wal Fasi, Benoa adalah 

negara bagian dari Kerajaan Perlak. 

Bukti-bukti peninggalan sejarah yang diketemukan tersebut semakin 

memperkuat keberadaan Kerajaan Perlak sebagai kerajaan tertua bercorak 

Islam di Indonesia.  

 

b. Raja-raja Penguasa Kerajaan Perlak 

Raja-raja yang pernah memerintah kerajaan Perlak dari berbagai catatan 

adalah sebagai berikut. 

1) Sultan Alaidin Saiyid Maulana Abdul Aziz Syah (225 – 249 H / 840 - 964 M). 

Semula Sultan ini bernama Saiyid Abdul Aziz. Pada tanggal 1 Muhharam 225 

H ia diangkat menjadi Sultan Kerajaan Perlak dengan Gelar Sultan Alaidin 

Saiyid Maulana Abdul Aziz Syah. Setelah pengangkatan ini Bandar Perlak 

diubah menjadi Bandar Khalifah. 

2) Sultan Alaidin Saiyid Maulana abdurrahim Syah (249 – 285 H / 864 – 888 M). 

Pada tahun 250 H, membangun sebuah lembaga pendidikan Islam yaitu 

Dayah Bukit De Cerek. 



3) Sultan Alaidin Saiyid Maulana Abbas Syah (285 – 300 H / 888 – 913 M). 

Mendirikan lembaga pendidikan baru, yaitu Dayah Cotkala disebuah dataran 

yang bernama Aramia di sebelah selatan Bandar Khalifah. 

4) Sultan Alaidin Saiyid Maulana Ali Mughayat Syah (302 – 305 H / 915 – 918 

M). Terjadi perang saudara yang berpangkal pada pertentangan antara aliran 

syi’ah dengan Ahlusunnah. Pertentangan berakhir dengan tumbangnya 

pemerintahan Saiyid (Dianasti Azizah) yang beraliran syi’ah dan munculnya 

dinasti Makhdum dari bangsawan alsi Peureelak (Perlak) yang beraliran 

ahlusunnah. 

5) Sultan Makhdum Alaidin Malik Abdul Kadir Syah Jouhan Berdaulat (306 – 310 

H / 918 – 922). Memperkuat kembali kerajaan yang porak-poranda akibat 

perang saudara. 

6) Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Amin Syah Jouhan Berdaulat (310 

– 334 H / 922 – 946 M). Mempersatukan kembali pertentangan antara 

keluarga Azizah dengan keluarga Makhdum dengan cara antara lain 

mengangkat seorang keturunan Azizah yang bernama Saiyid Maulana 

Abdullah sebagai mangkubuminya. 

7) Sultan Makhdum Alaidin Malik Jouhan Berdaulat (334 – 361 H / 946 – 973). 

Pecah kembali perang saudara, namun dapat diakhiri dengan melalui 

perjanjian Alue Meuh pada 10 Muhharam 353 H. isi pokoknya, Perlak dibagi 

menjadi dua ; Peureelak Baroh yang diperintah keluarga Azizah dan 

Peureelak Tunong yang diperintah keluarga Makhdum. 

8a.  Sultan Alaidin Saiyid Maaulana Mahmud Syah (365 – 377 H / 976 – 988)     

yang memerintah di Peureulak Baroh dengan kota kedudukannya di Banda  

Peureulak. 

8b.  Sultan Makhdum Alaidin Malik Ibrahim Syah Jouhan Berdaulat (365 – 402 H / 

976 – 1012) memerintah di Peureulak Tunong dengan kota kedudukannya di 

Bandar Khalifah. 

Pada masa dua kekuasaan di Perlak ini datang serangan dari Sriwijaya, yaitu 

tahun 986 M. Dalam serangan ini Sultan Maulana Makhmud gugur. Setelah 

Sriwijaya mundur dari Perlak dan dengan maksud untuk menyatukan 



kekuatan menghadapi serangan Dharmawangsa dari Jawa, Kerajaan Perlak 

disatukan kembali pada tahun 1006. 

9) Sulthan Makhdum Alaidin Malik Mahmud Syah Jouhan Berdaulat (402 – 450 H 

/ 1012 – 1059 M) 

10) Sultan Makhdum Alaidin Mansyur Syah Jouhan Berdaulat (450 – 470 H / 

1059 – 1078 M). 

11) Sultan Makhdum Alaidin Malik Abdullah Syah Jouhan Berdaulat (470 – 501 H / 

1078 – 1108 M). Untuk menghindari pertentangan dengan keluarga Azizah 

Sultan memperistri Putri Syarufah Hazizah. Dari perkawinan ini lahirlah 

seorang putri, Putri Nurul A’la yang nantinya memainkan peranan penting 

dalam pemerintahan Perlak. 

12) Sultan Makhdum Alaidin Malik Ahmad Syah Jouhan Berdaulat (501 – 527 H / 

1108 – 1134 M). Tindakan Sultan Makhdum Alaidin Malik Ahmad Syah 

Jouhan Berdaulat yang penting adalah mengangkat putri Nurul A’la menjadi 

Perdana Mentri. 

13) Sultan Makhdum Malik Mahmud Syah Johan  Berdaulat (527-522 H / 1134 – 

1158 M). Karena peranan wanita dalam pemerintahan wanita dipertanyakan 

maka kedua putri di  atas mengundurkan diri. 

14) Sultan Makhdum Alaidin Malik Usman Syah Johan Berdaulat (552-565 H / 

1158 –1170 M) 

15) Sultan Mahdum Alaidin Malik Muhammad Syah Johan Berdaulat (565-592 H / 

1170-1196 M). Mengislamkan daerah-daerah yang belum Islam. Daerah yang 

berhasil diislamkan adalah Kerajaan Indra Purba dan Kerajaan Seudu. 

16) Sultan Makhdum Alaidin Malik Abdul Jalil Syah Johan Berdaulat (592-622 H / 

1196 – 1225 M) 

17) Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Amin Syah II Johan berdaulat 

(622-662 H / 1225-1263 M). Merupakan masa kemajuan kerajaan Perlak 

terutama dalam bidang pendidikan Islam dan perluasan dakwah Islamiah. 

Dalam rangka mewujudkan semua itu, Sultan mengawinkan dua putrinya 

masing-masing. 

a. Putri Ganggang Sari (Putri Raihani) dengan Sultan Malikul saleh dari 

Samodra Pasai. 



b. Putri Ratna Kumala dengan Raja Tumasik (Singapura sekarang). A Hasmy 

menyebutkan bahwa perkawinan ini dengan parameswara Iskandar Syah 

yang kemudian bergelar Sultan Muhammad Syah. 

18) Sultan Makhdum Alaidin Malik Abdul Aziz Syah Johan Berdaulat (662-692 H / 

1263 –1292 M). Merupakan sultan terakhir Perlak, sebab sepeninggalan 

Sultan Makhdum Alaidin Malik Abdul Aziz Syah Johan Berdaulat Perlak di 

satukan dengan Samodra Pasai. Yang berkuasa waktu itu di Samudra Pasai 

adalah Muhammad Malikul Tahir, Putra Sultan Malikul Saleh dengan Putri 

Ganggang Sari. 

 

Susunlah silsilah raja-raja Perlak dengan membuat bagan atau pohon akar! 

Raja siapa yang paling lama berkuasa? Raja siapa yang berkuasa paling singkat? 

 

2. Kerajaan Samudra Pasai 

Pada masa selanjutnya Kerajaan Perlak mengalami kemunduran. Bagaimana 

setelah Kerajaan Perlak mundur? Ternyata masih berada di daerah Aceh sekarang 

muncul kerajaan Islam baru yang kemudian berkembang sangat pesat. Kerajaan 

tersebut adalah Kerajaan Samudera Pasai. Kerajaan ini muncul menggantikan Perlak 

yang semakin mengalami kemunduran. 

a.  Pertumbuhan Kerajaan Samudra Pasai 

Karena ketidakstabilan pemerintahan Perlak akibat adanya persaingan antar anggota 

keluarga kerajaan, para pedagang banyak yang mengarahkan kegiatannya ke tempat 

lain, yakni ke Pasai. Akibatnya, Perlak menjadi mundur. Pada waktu itu tampil 

seorang penguasa lokal di daerah Samudra bernama Marah Silu (Meurah Silu). Ia 

dibantu oleh Syeikh Ismail (Syarif dari Mekah). Marah Silu berhasil mempersatukan 

daerah Samudra dan Pasai. Kedua daerah tersebut kemudian dijadikan sebuah 

kerajaan dengan nama Samudra Pasai. 

b. Perkembangan Bidang Politik dan Pemerintahan 

Kerajaan Samudra Pasai terletak di Kabupaten Lhokseumawe, Aceh Utara. Raja 

pertama adalah Marah Silu yang bergelar Sulran Malik al Saleh. Ia memerintah pada 

tahun 1285 - 1297. Untuk memperkuat kedudukan dan memperluas pengaruhnya, 

Malik al Saleh memperistri putri penguasa Perlak sebagai permaisuri, yaitu Putri 

Ganggang Sari (Putri Raihani). Sultan Malik al Saleh kemudian mulai meletakkan 



dasar-dasar bagi pengembangan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam. Hubungan 

dengan Gujarat dan Mekah berjalan dengan baik. 

Pada masa pemerintahan Malik al Saleh, datang seorang musafir dari Venesia 

bernama Marco Polo. Ia menceritakan perkembangan Islam serta perdagangan di 

Perlak dan Samudra Pasai. 

Pada tahun 1297 Sultan Malik al Saleh meninggal dunia. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan ditemukannya batu nisan di sekitar seberang Sungai Pasai. Batu nisan itu 

berangka tahun 675 H atau 1297 M. 

                                             

Dengan meninggalnya Sultan Malik Shaleh, pemerintahan Samudra Pasai dilanjutkan 

oleh putranya bernama Sultan Muhammad, yang bergelar Sultan Malik al Tahir. Pada 

masa pemerintahan ini Perlak disatukan dengan kerajaan Samodra Pasai. Ia 

memerintah pada tahun 1297 - 1326. Raja Malik al Tahir kemudian digantikan oleh 

Sultan Ahmad yang juga bergelar Malik al Tahir (Malik al Tahir II). Raja ini 

memerintah pada tahun 1326 - 1348. 

Pada masa pemerintahan Sultan Malik al Tahir II Samudra Pasai herkembang pesat. 

Hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab terus 

dikembangkan. Dilihat dari struktur pemerintahannya, Sultan adalah penguasa 

tertinggi yang juga seorang ulama. Patihnya bergelar Amir. 

Kerajaan Samudra Pasai mulai berkembang menjadi pusat studi agama Islam. 

Pengaruh-Kerajaan Samudra Pasai semakin luas. Hal ini semakin memperkuat 

kedudukan Sarnudra Pasai dalam percaturan politik intemasional. 

Pengganti Sultan Malik al Tahir II adalah Sultan Zainal Abidin. Ia juga bergelar Sultan 

Malik al Tahir (Malik al Tahir III). Sultan Malik al Tahir III memerintah sekitar tahun 

1350. Akhir dari pemerintahannya kurang begitu jelas. Dalam Sejarah Melayu 

diceritakan bahwa Kerajaan Samudra Pasai diserang oleh Kerajaan Siam.  

Tidak lama kemudian Samudra Pasai yang sudah lemah diserang oleh tentara 

Majapahit. Akan tetapi, Samudra Pasai tertolong dengan datangnya Laksamana 



Cheng Ho dari Cina pada tahun 1405. Laksamana Cheng Ho adalah utusan Kaisar 

Cina untuk menjalin persahabatan dengan Sultan Samudra Pasai. Setelah itu, 

perkembangan Kerajaan Samudra Pasai kurang jelas. Pada tahun 1521 Samudra 

Pasai dikuasai oleh Portugis. 

c. Kehidupan Bidang Ekonomi 

Pada masa pemerintahan Malik al Tahir II, Samudra Pasai menjadi pelabuhan yang 

sangat penting. Samodra waktu itu sebagai tempat persinggahan kapal-kapal dagang 

dari India (Gujarat), Arab, Persia, dan Cina. Pelabuhan ini berkembang menjadi 

sebuah bandar transito (transit). Hal ini berdasarkan keterangan Ibn Batutah, seorang 

utusan Sultan Delhi, yang singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345, dalam perja-

lanannya ke Cina. Diceritakan oleh Ibn Batutah bahwa perdagangan di Samudra 

Pasai semakin ramai dan bertambah maju. Sultan memiliki angkatan laut yang kuat. 

Dengan demikian para pedagang merasa nyaman dan aman berdagang di Samudra 

Pasai. Komoditas yang penting dari Samodra Pasai antara lain lada,, kapur barus, 

dan emas. Di Samudra Pasai sudah dikenal uang sebagai alat tukar untuk 

kepentingan perdagangan. Selain itu, juga dikenal uang emas yang dinamakan 

Deureuham (dirham). 

 

d.  Kehidupan Bidang Sosial Budaya 

Kehidupan sosial kemasyarakatan di Kerajaan Samudra Pasai diatur dengan 

ketentuan-ketentuan syariat Islam. Semangat kebersamaan dan hidup saling 

menghormati dikembangkan di dalam masyarakat. Hubungan antara sultan dengan 

rakyat juga akrab. Sultan biasa melakukan musyawarah dan bertukar pikiran dengan 

para ulama. Ketika akan pergi sholat Jumat, sultan biasa berjalan kaki dan kalau 

pulang baru naik gajah atau unta. Sultan juga sangat hormat kepada setiap tamu 

yang datang. Bahkan tidak jarang memberikan tanda mata kepada tamu-tamunya. 

Hasil kebudayaan secara fisik tidak banyak yang ditemukan. Bentuk bangunan yang 

cukup terkenal di Samudra Pasai, misalnya batu nisan Sultan Malik al Salelr dan jirat 

dari putri Pasai, yang bertuliskan huruf Arab dalam bentuk kaligrafi yang sangat 

indah. 

 

3. Kerajaan Malaka 

Kerajaan Malaka sebenarnya tidak terletak di wilayah Indonesia saat ini, tetapi 

masuk dalam wilayah negara Malaysia. Tetapi kerajaan ini sangat penting artinya bagi 



perkembangan agama Islam di Indonesia pada masa selanjutnya. Bukankah pada masa 

tersebut belum dikenal istilah Indonesia? Memang pada dasarnya masyarakat Malaysia 

dengan masyarakat Sumatera mempunyai banyak  persamaan sejarah dan 

kebudayaannya.  

a. Pertumbuhan Kerajaan Malaka 

Setelah Samudra Pasai mengalami kemunduran dan Aceh belum berkembang, 

Malaka berkembang sebagai pelabuhan, pusat perdagangan, dan pusat penyebaran 

Islam yang sangat penting di Asia Tenggara. 

Pada saat itu datanglah seorang pangeran yang bernama Paramisora 

(Parameswara), dari Blambangan, Jawa Timur. Pangeran ini melarikadiri karena 

Blambangan diserang tentam Majapahit. Karena serangan itu, Paramisora melarikan 

diri sampai di Singapura dan terus menuju Malaka. Orang-orang Malaka 

menghormati Paramisora karena mereka tahu bahwa Paramisora pernah bertahta di 

Jawa. Setelah bertemu dengan Sidi Abdul Azis dan menyatakan diri masuk Islam, 

rakyat Malaka semakin hormat terhadap Paramisora. Paramisora kemudian 

dipercaya menjadi pemimpin mereka. Paramisora berhasil memimpin dan mem-

bangun Kota Malaka, sehingga berkembanglah wilayah tersebut menjadi Kerajaan 

Malaka. 

 

b. Perkembangan Bidang Politik dan Pemerintahan 

Paramisora adalah raja pertama Kerajaan Malaka. Ia memerintah pada tahun 1396 – 

1414. Paramisora lebih dikenal dengan nama Iskandar Syah. Sedangkan Hamka 

menyebutnya dengan Muhammad Syah. 

Usaha yang pertama kali dilakukan Sultan Iskandar Syah adalah membina hubungan 

baik dan mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari Kaisar Cina. Hal tersebut 

dilakukan karena Malaka waktu itu mendapat ancaman dari Siam maupun Majapahit. 

Setelah dirasa aman Paramisora mulai menata kehidupan politik pemerintahan 

secara teratur melalui ketentuan undang-undang. Undang-undang Kerajaan Malaka 

dirumuskan atas dasar adat istiadat. 

Sultan Iskandar Syah digantikan oleh putranya yang bernama Muhammad Iskandar 

Syah (Megat Iskandar Syah). Ia memerintah pada tahun 1414 - 1424. Sultan 

Muhammad Iskandar Syah menjalin hubungan dengan Cina dan Samudra Pasai. Hu-

bungan dengan Samudra Pasai semakin erat, sebab Sultan Muhammad Iskandar 

Syah menikah dengan putri Raja Samudra Pasai. 



Setelah pemerintahan Muhammad Iskandar Syah berakhir, timbul kekacauan yang 

disebabkan oleh adanya usaha perebutan kekuasaan dari kalangan anggota 

keluarga raja. Kekacauan segera dapat diatasi dengan tampilnya Raja Kasim. Raja 

Kasim bergelar Sultan Mudhafar Syah. Ia memerintah pada tahun 1424 - 1458. 

Sultan Mudhafar Syah terus berusaha memajukan Malaka. Beberapa daerah berhasil 

dikuasai. Daerah tersebut misalnya Pahang dan Indragiri. Kedudukan Malaka 

semakin kuat dan strategis. Dengan perkembangan demikian Malaka berhasil 

menggeser kedudukan Samudra Pasai. 

Sultan Mudhafar Syah digantikan oleh putranya yang bernama Sultan Mansyur Syah. 

Ia memerintah pada tahun 1458 - 1477. Pada masa pemerintahan Mansyur Syah, 

Malaka mencapai zaman keemasan. Daerah pengaruhnya bertambah luas. 

Beberapa daerah yang berhasil dikuasai adalah Semenanjung Malaka, Sumatra 

Tengah, daerah Kampar, Indragiri, Rokan, dan Kepulauan Riau. Perluasan daerah 

didukung oleh armada angkatan laut yang kuat di bawah pimpinan Laksamana Hang 

Tuah. Dengan angkatan laut yang kuat, Malaka tampil sebagai kerajaan maritim yang 

sangat tangguh. 

Kerajaan Malaka telah mengembangkan struktur birokrasi pemerintahan yang cukup 

teratur. Sultan adalah penguasa tertinggi sebagai duli (yang dipertuan). Di bawah 

sultan ada patih yang disebut Paduka Raja (Sri Nara Diraja) di Malaka. Ia 

membawahi pejabat-pejabat, sepelti bendahara, laksamana, tumenggung atau 

bupati, dan syahbandar. 

c. Kehidupan Bidang Ekonomi 

Catatan Ma Huan sewaktu berkunjung ke Malaka dapat dijadikan rujukan untuk  

menggambarkan kehidupan bidang ekonomi Kerajaan Malaka. Waktu itu Malaka 

belum ramai. Tanahnya kurang subur, sehingga kegiatan pertanian tidak hanyak 

diminati. Penduduk Malaka umumnya memilih kegiatan perdagangan daripada 

pertanian. Hal ini didukung oleh letak Malaka yang strategis. Letak yang strategis, 

mendorong Malaka cepat berkembang sebagai bandar dan pelabuhan transito. 

Banyak pedagang dari luar, diantaranya dari Persia, India, Asia Tenggara, dan Cina, 

singgah dan berdagang. Hal ini semakin menambah kemakmuran rakyat Malaka, 

sebab Kerajaan Malaka mendapat keuntungan dari perdagangan dan pemungutan 

bea cukai. 

 

 



d. Kehidupan Bidang Sosial Budaya 

Sesuai dengan ciri Malaka sebagai kerajaan maritim, rakyat Malaka lebih dinamis bila 

dibanding dengan masyarakat petani (agraris). Dalam susunan masyarakat di 

Malaka, terdapat kelas bangsawan dan golongan rakyat biasa.  

Malaka banyak dihuni oleh para pedagang dari berbagai daerah. Ada yang dari Jawa, 

Kalimantan, Makasar, bahkan dari Arab, Persia, India, dan Cina. Masing-masing 

memilild adat kebiasaan yang berbeda-beda. Malaka menjadi tempat berdagang, 

tempat tinggal, dan menjadi pusat penyebaran Islam. Dengan demikian, syariat dan 

budaya Islam berpengaruh terhadap perilaku masyarakat. 

Dalam kehidupan sehari-hari, raja, pejabat, maupun rakyat diatur dengan suatu 

undang-undang. Undang-undang itu dirumuskan berdasarkan adat istiadat Melayu. 

Isi undang-undang yang dikembangkan waktu itu antara lain, pemakaian payung 

untuk raja, pengaturan menghadap raja, upacara pemberian gelar, cara menghadap 

raja, dan upacara hari raya. Di samping itu dalam undang-udang tersebut juga ada 

larangan dan pantangan yang harus dipatuhi oleh rakyat. Misalnya, orang 

kebanyakan tidak boleh memakai kain berwarna kuning, tidak boleh memakai gelang 

kaki yang terbuat dari emas, dan tidak boleh membangun rumah bentuk 

berpenanjungan utau bertiang gantung (tidak langsung terletak di tanah). 

Di samping hukum, sastra juga berkembang cukup baik. Karya sastra yang terkenal 

diantaranya Sejarah Melayu dan Hikayat Amir Hamzah. 

e. Masa Akhir Kerajaan Malaka 

Sultan Mansyur Syah, digantikan oleh Sultan Alauddin Syah. Sultan Alauddin Syah 

memerintah tahun 1477 - 1488. Sultan Alauddin Syah digantikan oleh Sultan 

Mahmud Syah (1488 -1511). Sultan Mahmud Syah kurang cakap, sehingga tidak 

mampu mempertahankan kebesaran Malaka. Sultan juga kurang cakap menangani 

kegiatan perdagangan. Bahkan, pernah terjadi konflik (pertentangan) antara sultan 

dengan para pedagang. Akhirnya para pedagang sedikit demi sedikit beralih ke 

pelabuhan yang lain. Inilah yang  menyebabkan Malaka semakin mundur. 

Pada tahun 1509 muncul kapal-kapal Portugis di bandar Malaka. Pada tahun 1511, 

Portugis melakukan penyerangan dan berhasil menduduki Malaka. Penyerangan 

dipimpin oleh raja muda yang bernama d'Albuquerque. Serangan ini menyebabkan 

Kerajaan Malaka jatuh. Jatuhnya kekuasaan Islam di Malaka mengakibatkan 

pedagang Islam terpaksa menyingkir dan menyebar ke berbagai daerah. Para 



pedagang Islam kemudian mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Jawa, 

Sumatra, Kalimantan; bahkan ada yang sampai di Filipina Selatan. 

 

3. Kerajaan Aceh 

Akibat kejatuhan Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 pusat perdagangan 

Islam kembali ke wilayah Aceh. Akhirnya di tempat inilah tumbuh kembali kerajaan Islam 

yang kemudian berkembang dengan pesat. Bahkan dari tempat ini pula lahir para 

pejuang yang gigih melawan para penjajah Barat.  Bagaimana perkembangan kerajaan 

Aceh setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis? 

a. Pertumbuhan Kerajaan Aceh 

Pada mulanya Aceh dikuasai oleerada di baah kekuasaan Kerajaan Pedir. Setelah 

Malaka jatuh ke tangan Portugis, banyak pedagang Islam dari Malaka yang pindah ke 

Aceh. Kapal-kapal dari Asia Selatan tidak lagi singgah di Malaka, karena pemerintah 

Portugis di Malaka menjalankan monopoli, dan memungut bea pajak dan cukai yang 

cukup tinggi. Akhirnya kapal-kapal dagang dari berbagai wilayah mulai mengubah 

jalur pelayarannya, tidak lagi singgah di Malaka tetapi di Aceh. Setelah singgah di 

Aceh, mereka terus berlayar menyusuri pantai barat Sumatra, masuk Selat Sunda, 

kemudian singgah di Banten. Situasi tersebut menguntungkan Aceh. 

Para pedagang Islam tidak mau berdagang dengan orang-orang Portugis. Akhirnya 

orang-orang Islam memusatkan kegiatan pelayaran dan perdagangannya di Aceh. 

Setelah kuat dan maju, Aceh akhirnya berhasil melepaskan diri dari Pedir, dan berdiri 

sebagai kerajaan. 

b. Perkembangan Bidang Politik dan Pemerintahan 

Raja pertama dari Kerajaan Aceh adalah Raja Ibrahim. Setelah naik tahta, ia bergelar 

Sultan Ali Mughayat Syah. Ia memerintah pada tahun 1514 - 1528. Dalam waktu 

singkat Aceh berkembang pesat di bawah pemerintahan Sultan Ali Mughayat Syah. 

Ada beberapa faktor yang mendorong Aceh berkembang pesat antara lain sebagai 

berikut. 

1) Secara geografis letak Aceh sangat strategis. Aceh terletak di pintu gerbang 

pelayaran dari India dan negara-negara Arab yang akan berlayar dan berdagang 

ke Malaka, Cina, atau Jawa. 

2) Aceh memiliki pelabuhan Olele yang memenuhi persyaratan kenyamanan dan 

keamanan untuk kegiatan berdagang. Kenyaman dan keamanan ini dikarena 



pelabuhan Olele terlindung oleh Pulau We, sehingga terhindar dari ombak yang 

besar.  

3) Aceh merupakan daerah yang kaya akan hasil lada. Lada adalah komoditi yang 

sangat laku di pasaran intemasional.  

4) Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis menyebabkan banyak pedagang muslim 

yang memindahkan aktivitas dagangnya dari Malaka ke Aceh. 

Pada tahun 1515 Aceh menyerang Portugis di Malaka, tetapi tidak berhasil. Usaha itu 

diulangi pada tahun 1529, tetapi juga belum berhasil. Kegagalan-kegagalan ini 

disebabkan armada Aceh waktu itu belum begitu kuat. Walaupun Aceh mendapat 

bantuan dari Demak, namun belum berhasil mengalahkan Portugis. Sekalipun 

demikian, semangat patriotisme dan anti terhadap kekuasaan asing, tidak pernah 

luntur dari jiwa orang-orang Aceh. 

Tahun 1528, Sultan Ali Mughayat Syah meninggal. Ia digantikan oleh putranya yang 

bemama Sultan Salahuddin. Ia memerintah tahun 1528 - 1537. Sultan ini kurang 

mewarisi kecakapan ayahnya. Ia digantikan oleh adiknya bemama Sultan Alauddin 

Ri'ayat Syah. 

Sultan Alauddin Ri'ayat Syah memerintah pada tahun 1537 - 1568. Ia merupakan raja 

yang cerdik, gagah berani, dan bercita-cita tinggi. Ia berusaha mengembangkan 

kerajaannya, meningkatkan perekonomian, dan meluaskan daerah. Untuk mencapai 

cita-cita itu, hubungan dagang dan politik dengan luar negeri dipererat. Negara-

negara yang menjalin hubungan diplomatik dengan Aceh antara lain, Mesir, Turki, 

Arab, India, dan Cina.  

Sesuai dengan cita-citanya untuk menguasai wilayah yang luas, Aceh menduduki 

Sumatra sebelah barat sampai Bengkulen (Bengkulu) dan Sumatra sebelah timur 

sampai Danau Toba. Pada pertengahan abad ke-16, Aceh menduduki daerah-daerah 

di Semenanjung Malaka. Karena kegagahan dan keberhasilannya mengiasai wilaya-

wilayah yang luas tersebut, Sultan Alauddin Ri'ayat Syah diberi gelar Al Qahhar, 

artinya yang gagah perkasa.  

Setelah merasa kuat,  Aceh kembali ingin menyerang Malaka. Untuk kepentingan ini 

Aceh mengirim utusan ke Turki guna minta bantuan persenjataan. Waktu itu Turki 

hanya dapat mengirim dua kapal dan lima ratus orang ahli perang beserta 

persenjataannya. Bantuan dari Turki datang pada tahun 1566 dan 1567. Tahun 1568 

akhirnya Aceh melancarkan serangan terhadap Portugis di Malaka. Portugis 



kewalahan, namun masih mampu bertahan di benteng pertahanan A Famosa di 

Malaka. Serangan Aceh ini juga belum membuahkan hasil. 

Tahun 1568 Sultan Alauddin Ri'ayat Syah meninggal. Ia digantikan oleh putranya 

yang bernama Sultan Husin (1568 - 1575). Setelah itu berturut-turut yang menjadi 

raja adalah Sultan Alauddin Mansyur Syah (1577 - 1586), Raja Buyung (1586 - 

1588), dan Sidi Al-Mukamil.  

Sidi Al-Mukamil bergelar Sultan Alauddin Ri'ayat Syah (1588 - 1604). Sultan Sidi Al-

Mukamil dikenal sebagai sultan yang sangat alim dan halus budi bahasanya. Pada 

masa pemerintahannya hidup seorang laksamana dan pahlawan wanita, yakni 

Laksamana Malahayati. Karena sultan sudah tua, maka tahta kerajaan diserahkan 

kepada putranya, yaitu Sultan Kuasa Muda yang bergelar Sultan Ali Ri'ayat Syah 

(1604 - 1607). Mereka tetap tidak melepaskan semangat menentang kekuasaan 

Portugis di Malaka.  

Tahun 1585 Portugis melancarkan serangan terhadap Aceh. Serangan ini dipimpin 

oleh Jorge Temudo, Jorge Homes, dan Don Joao Ribeiro Gaio. Serangan dari 

Portugis dapat dimentahkan oleh tentara Aceh. 

Tahun 1607, Sultan Ali Ri'ayat Syah digantikan Darmawangsa Tun Pangkat. Ia 

bergelar Sultan Iskandar Muda dan memerintah tahun 1607 - 1636. Pada masa 

pemerintahan Iskandar Muda, Aceh mencapai zaman keemasan. Untuk mendesak 

kekuasaan Portugis di Malaka, Iskandar Muda memperluas daerah kekuasaannya ke 

Johor, Kedah, Perlak, Pahang, Bintan, Nias dan Deli. 

Untuk melindungi dan memberikan keamanan bagi kegiatan pelayaran dan 

perdagangan di seluruh wilayah Kerajaan Aceh, armada angkatan laut terus 

ditingkatkan. Sementara itu duta-duta Aceh dikirim ke negara-negara sahabat. 

Bahkan, pengiriman duta ini sampai ke Inggris. Hal itu semua untuk mencari 

dukungan bagi Aceh dalam upaya menandingi musuh-musuhnya, terutama Portugis 

di Malaka. Tahun 1629, Aceh di bawah pemerintahan Iskandar Muda mencoba 

kembali menyerang Malaka. Serangan ini lagi-lagi belum berhasil. 

Dalam bidang pemerintahan, Aceh memiliki birokrasi dan sistem pemerintahan yang 

teratur dan sudah maju. Wilayah Kerajaan Aceh terbagi menjadi tiga bagian sebagai 

berikut. 

 1) Wilayah inti, yaitu wilayah yang sudah dikuasi oleh Aceh sejak saat berdirinya. 

Daerah ini disebut Aceh Besar (Aceh Raya). Ada juga yang menyebut Aceh Lhee 

Sogoe (Aceh Segitiga), karena bentuknya seperti segitiga 



2) Wilayah pokok, yaitu wilayah kekuasaan yang masuk Kerajaan Aceh setelah Aceh 

berdiri. Misalnya daerah Pedir, Samudra Pasai, Perlak, Gayo, Alas, dan Singkel 

Barus. 

3) Wilayah takluk, yaitu daerah-daerah yang menyatakan takluk kepada Kesultanan 

Aceh. Daerah-daerah ini umumnya terletak di sebelah barat dan timur Pulau 

Sumatra. 

Sistem pemerintahan di Aceh juga sudah nampak teratur. Hal ini nampak dengan 

adanya pembagian pemerintahan menjadi dua bagian sebagai berikut. 

1) Pemerintahan Sipil 

Pemerintahan sipil dipimpin oleh kaum bangsawan yang disebut teuku. Di daerah 

Aceh Raya, wilayah terkecil disebut gampong dan dikepalai oleh seorang 

uleebalang (hulubalang). Beberapa gampong bergabung menjadi sagi yang 

dipimpin oleh seorang panglima sagi atau hulubalang hesar. Pejabat ini berkuasa 

atas daerahnya dan berhak memilih sultan. 

2) Pemerintahan Agama 

Di wilayah Aceh, beberapa gampong dipersatukan dalam bentuk mukim yang 

terikat dalam satu masjid. Setiap mukim dikepalai oleh seorang imam. Tokoh 

ulama yang memimpin di bidang agama terkenal dengan sebutan teungku. 

Bersama kaum bangsawan, kaum ulama ikut menentukan pemilihan sultan. 

Kehidupan pemerintahan dan pengangkatan sultan diatur dengan undang-undang 

yang dikenal dengan Kitab Adat Meukuta Alam. Undang-undang (hukum) ini 

dirumuskan atas dasar hukum Islam dan adat. Oleh karena itu, Aceh cenderung 

sebagai kerajaan yang bersifat teokratis. Aceh dikenal sebagai Serambi Mekah. 

Sebutan ini tidak terlepas dari usaha Sultan Iskandar Muda dalam menanamkan 

jiwa keagamaan yang kuat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di 

Kerajaan Aceh. 

c. Kehidupan Bidang Ekonomi 

Aceh memiliki letak yang strategis, sehingga Aceh berkembang menjadi pusat 

perdagangan intemasional, menggeser kedudukan Malaka. Setelah Malaka dikuasai 

Portugis, banyak pedagang dari luar yang datang ke Aceh. Pedagang-pedagang itu 

diantaranya dari Cina, Siam, India, Persia, Arab, Turki, bahkan pedagang dari Eropa. 

Aceh termasuk penghasil lada yang cukup besar. Perdagangan lada ikut menopang 

kehidupan perekonomian masyarakat, sehingga Kerajaan Aceh terus berkembang. 

Untuk memperkuat kedudukannya sebagai pusat perdagangan, Aceh menguasai 



daerah-daerah yang menghasilkan bahan ekspor. Misalnya, Aceh, Perlak, dan 

sekitamya sebagai penghasil lada, beras, kemenyan; Pahang sebagai penghasil 

timah; Minangkabau sebagai penghasil emas dan perak; serta Maluku sebagai 

penghasil rempah-rempah. Sebaliknya, Aceh mengimpor porselin dan sutra dari 

Cina, kain dari India, dan minyak wangi dari Timur Tengah. Dengan adanya kegiatan 

ekspor dan impor, maka perekonomian di Aceh terus mengalami perkembangan. 

c. Kehidupan Bidang Sosial Budaya 

Pada masyarakat Aceh dikenal adanya tiga golongan dalam masyarakat. Tingkatan 

yang paling atas dalam penggolongan ini adalah sultan dengan keluarganya. Mereka 

memiliki gelar tuanku. Di bawahnya ada golongan bangsawan, pejabat tinggi 

pemerintah pusat maupun daerah, serta para uleebalang. Pada umumnya mereka 

memakai gelar teuku. Para bangsawan di daerah-daerah pantai timur biasa memakai 

gelar tengku, karena mendapat pengaruh dari Melayu. Kemudian di bawah kaum 

bangsawan adalah rakyat kebanyakan. 

Adat istiadat dan agama Islam menjadi pegangan hidup masyarakat. Para ulama 

memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, 

perpaduan antara tuanku dan teuku bersama tengku melahirkan kekuatan yang 

ampuh bagi Kerajaan Aceh. 

Da1am bidang filsafat agama dan sastra Aceh mengalami kemajuan yang cukup 

mengesankan. Ulama besar dan terkenal zaman itu ialah Hamzah Fansuri. Ia 

menulis buku-buku tentang filsafat agama Islam dan syair-syair keagamaan, serta 

mengajarkan ilmu tasawuf yang dipengaruhi oleh ulama-ulama besar dari Iran. 

Setelah ia meninggal dunia ajaran-ajarannya disebarluaskan oleh salah seorang 

muridnya, yaitu Syamsuddin Pasai. Pada waktu itu ada seorang ularna besar yang 

bernama Nuruddin ar Raniri, pengarang buku yang berjudul Bustan-us-Salatin 

(Taman Raja-Raja). Buku ini berisi tentang ajaran-ajaran keagamaan, kesusilaan, 

dan sejarah. Nuruddin ar Raniri juga membentangkan adat-istiadat suku Aceh dan 

ajaran-ajaran agama Islam. Buku itu ditulis dalam bahasa Melayu. 

Seni bangunan juga mengalami kemajuan, misalnya bangunan istana dan masjid. 

Istana Sultan Aceh dikelilingi oleh lapangan yang berbentuk bulat telur dan diperkuat 

oleh empat lapis tembok pertahanan. Di dalam istana dihiasi dengan taman-taman. 

Menurut Nuruddin ar Raniri, Sultan membuat taman indah yang disebut Taman 

Ghairafa. Selain itu, juga dibangun bangunan megah tempat keluarga raja, yang 

disebut Gegunongan Menara Permata. Bangunan masjid yang terkenal, antara lain 



masjid Baitur Rahman yang dibangun pada zaman Sultan Iskandar Muda. (Penulis 

ketika berpose di depan masjid Baitur Rahman) 

      

e. Kemunduran Kerajaan Aceh 

Iskandar Muda digantikan oleh menantunya yang bemama Iskandar Thani. Ia 

memerintah pada tahun 1636 - 1641. Dasar-dasar kuat yang diletakkan Iskandar 

Muda, menyebabkan kebesaran Aceh dapat terus berlangsung di bawah 

pemerintahan Iskandar Thani. Tahun 1641, Iskandar Thani digantikan oleh 

permaisurinya (putri Iskandar Muda). Sejak saat itu pemerintahan Aceh mulai mun-

dur, karena permaisuri dan pengganti-penggantinya kurang mampu menghadapi 

kelicikan VOC dan tidak memahami seluk-beluk politik di sekitar Selat Malaka. 

Sehingga setelah VOC dapat merebut Malaka (1641), maka VOC mulai mempersulit 

pelayaran dan perdagangan Aceh. 

Pada akhir abad ke-17 Aceh kehilangan kedudukannya sebagai pusat perdagangan 

dan kekuatan politik. Pada tahun 1681, Aceh terpaksa mengadakan hubungan 

dengan VOC. Sejak itu kekuasaan Aceh semakin dipersempit oleh VOC. Hal ini 

mempercepat keruntuhan Kerajaan Aceh. 

 

B.  Perkembangan Kerajaan Bercorak Islam di Indonesia 

1.  Kerajaan Demak  

a. Pertumbuhan Kerajaan Demak 

Kemunculan Demak bersamaan waktunya dengan masa-masa keruntuhan 

kekuasaan Majapahit. Mundurnya Kerajaan Majapahit dan berkembangnya Islam di 

Jawa, memberi kesempatan bagi Demak untuk berkembang. Letak geografis Demak 

sekitar abad XV - XVI, sangat mendukung peckembangan Demak sebagai kota 

dagang dan -pusat penyebaran Islam. Waktu itu Demak terletak di tepi pantai, 

sehingga menjadi persinggahan kapal-kapal dagang dari bebagai wilayah. 

 

 



b. Perkembangan Bidang Politik dan Pemerintahan  

Bagaimana sejarah perkembangan sistem pemerintahan Kerajaan Demak? Siapa saja 

yang menjadi raja Demak? Bagaimana sistem pemerintahan yang diterapkan dalam 

kerajaan Demak? Berikut ini akan kita kaji sejarah politik Kerajaan Demak. 

1) Pemerintahan Raden Patah (1500 - 1518) 

Sultan pertama kerajaan Demak adalah Raden Patah. Ia bergelar Sultan Alam Akbar 

al Fatah. Raden Patah adalah putra Raja Kertabumi (Brawijaya V) dari Majapahit 

dengan putri Cina. Pada waktu itu Raden Patah sebagai Bupati Demak, yang secara 

resmi masih di bawah kekuasaan Majapahit. Setelah Demak menjadi kuat dan ketika 

Majapahit dipegang oleh Girindrawarna, pada tahun 1500 Raden Patah melepaskan 

diri dari kekuasaan Majapahit. Dengan dibantu oleh wali, Raden Patah kemudian 

memproklamasikan berdirinya Kerajaan Islam yang terkenal dengan sebutan 

Kesultanan Demak. Kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. 

Kerajaan Demak kemudian berkembang menjadi kerajaan besar. Di bawah pimpinan 

raja dan dibaritu oleh para wali, Demak berkembang menjadi pusat penyebaran 

agarna Islam yang sangat penting.  

Tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kejatuhan Malaka tersebut menjadikan 

Demak menjadi semakin penting peranannya sebagai pusat penyebaran agama 

Islam. Di lain pihak hal itu merupakan ancaman bagi kekuatan Demak di Jawa. 01eh 

karena itu, pada tahun 1513 Demak mengirim armada lautnya yang berkekuatan 

seratus kapal besar untuk menyerang Portugis di Malaka. Penyerangan ke Malaka 

dipimpin oleh Pati Unus, putra Raden Patah. Itulah sebabnya Pati Unus kemudian 

dikenal dengan nama Pangeran Sabrang Lor karena pemah menyeberang ke utara, 

yaitu ke Malaka (sebelah utara Jawa). Serangan Pati Unus ternyata gagal, karena 

Portugis memiliki perlengkapan perang yang lebih lengkap. Walaupun serangan ke 

Malaka gagal, Demak tetap berusaha menentang pengaruh Portugis.  

2) Pati Unus (1518 - 1521) 

Tahun 1518 Raden Patah wafat. Raden Patah digantikan oleh putranya, yakni Pati 

Unus. Ia memerintah tahun 1518 - 1521. Pati Unus terkenal sebagai panglima perang 

yang gagah berani. Pada masa kekuasaannya, Pati Unus memperkuat angkatan laut 

Demak untuk meningkatkan pertahanan laut. Hal ini dimaksudkan untuk 

membendung kekuatan Portugis agar tidak masuk ke Jawa. Pati Unus melarang 

pengiriman beras dari Jawa ke Malaka. Ia memerintahkan seorang tokoh bemama 



Katir untuk mengadakan blokade terhadap Malaka, sehingga Portugis kekurangan 

pangan. 

3) Pemerintahan Sultan Trenggana (1521 - 1546) 

Sampai Pati Unus wafat, ia tidak meninggalkan putra. Oleh karena  itu ia kemudian 

digantikan oleh adiknya Sultan Trenggana. Sultan Trenggana memerintah tahun 

1521 - 1546. Ia adalah seorang sultan yang bijaksana dan gagah berani. Pada masa 

pemerintahannya, Demak mencapai zaman keemasan. Ia meluaskan kekuasaannya 

ke Jawa Barat dan Jawa Timur. 

Musuh utama Kerajaan Demak adalah Portugis di Malaka. Pada waktu itu Portugis 

mulai meluaskan pengaruhnya ke Jawa Barat. Portugis juga merencanakan 

mendirikan benteng dan kantor dagang di Sunda Kelapa (hasil perjanjian antara 

Nrique Eme, utusan Portugis dengan penguasa Pajajaran). Hal ini menimbulkan 

kemarahan dan ketidakpuasan bagi Demak. Oleh karena itu, pada tahun 1522 

Demak mengirimkan tentaranya di bawah pimpinan Fatahilah. Pengiriman pasukan 

ini dimaksudkan untuk menundukkan Jawa Barat sekaligus untuk mengusir orang-

orang Portugis. Akhirnya terjadilah pertempuran antara tentara Fatahillah dan tentara 

Portugis. Pada tahun 1527, tentara Demak di bawah pimpinan Fatahillah berhasil 

mengalahkan dan mengusir orang-orang Portugis dari Sunda Kelapa. Setelah Sunda 

Kelapa berhasil diduduki oleh Fatahillah, nama Sunda Kelapa diganti dengan 

Jayakarta yang artinya kemenangan. Jayakarta kemudian menjadi Jakarta, ibu kota 

RI sekarang. 

Di samping menaklukkan Jawa Barat, Demak juga menaklukkan daerah-daerah di 

Jawa Timur. Ekspedisi ke Jawa Timur dipimpin oleh Sultan Trenggana dibantu oleh 

Fatahillah. Dalam ekspedisi tersebut, beberapa daerah di Jawa Timur dapat dikuasai. 

c. Kehidupan Bidang Ekonomi 

Posisi Kerajaan Demak yang berada di tepi pantai mendorong Demak berkembang 

sebagai kerajaan maritim. Kegiatan perdagangan menjadi penyangga utama bagi 

perekonomian kerajaan. 

Dalam kegiatan perdagangan, Demak berperan sebagai penghubung antara daerah 

penghasil rempah-rempah di Indonesia bagian timur dengan Malaka sebagai tempat 

pemasaran di Indonesia bagian barat. Demak dikenal sebagai kerajaan pengekspor 

beras. Hasil utama kerajaan Demak memang beras, di samping gula, kelapa, dan 

palawija. 

 



d. Kehidupan Bidang Sosial Budaya 

Masyarakat Demak secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga golongan,  yaitu 

golongan raja dan keluarganya, kaum bangsawan dan rakyat umum. Di samping itu, 

ada kelompok kaum ulama atau para wali yang memiliki peranan sangat penting 

pada masa perkembangan Kerajaan Demak. 

Kaum ulama atau para wali mendekatkan hubungar antara raja dan keluarganya, 

kaum bangsawan, dan rakyat. Kebaradaan pondok-pondok pesantren secara 

langsung maupun tidak langsung mendorong terjadinya hubungan antara kaum 

bangsawan, para ulama, dan rakyat. Hal itu karena di pondok pesantren terdapat 

para santri yang berasal dari kalangan bangsawan maupun dari rakyat. Dengan 

proses sosial yang semacam itu, sesuai dengan ajaran Islam, maka akan tercipta 

kebersamaan dan ukhuwah islamiyah (persaudaraan antar orang-orang Islam). 

Masjid dan pondok pesantren menjadi pusat pembinaan masyarakat, baik pembinaan 

agama maupun kehidupan sosial, bahkan kadang-kadang menyangkut bidang politik. 

Para ulama juga menjadi penasihat bagi raja di Demak. Dalam Bidang kebudayaan 

banyak hal yang cukup menarik, misalnya diciptakannya upacara garebeg besar di 

Demak oleh Sunan Kalijaga. Dinamakan Garebeg besar karena diadakan pada bulan 

Besar (Dzulhijah). 

Pada masa Kerajaan Demak, dibangunan masjid di berbagai tempat. Masjid-masjid 

itu banyak dibangun oleh para wali. Salah satu masjid agung peninggalan Kerajaan 

Demak yang sampai sekarang masih dapat kita temui dan kita nikmati 

kemegahannya adalah Masjid Agung Demak. Seni ukir dan hiasannya begitu indah, 

misalnya ukiran pada delapan tiang serambi dan pintu masuk. Di samping bentuk 

atapnya yang bertumpang tiga, keunikan masjid ini adalah adanya empat saka guru 

di dalam ruangan utama masjid berukuran cukup besar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

e. Masa Akhir Kerajaan Demak 

Dalam ekspedisi penaklukannya ke Pasuruan, tahun 1546,  Sultan Trenggono gugur. 

Pengganti Sultan Trenggana mestinya adalah Pangeran Sekar Seda Lepen. Namun 

karena pangeran ini telah dibunuh oleh Pangeran Mukmin (Pangeran Prawoto), anak 

Sultan Trenggana, maka dengan meninggalnya Sultan Trenggana, kemelut di Demak 

tidak dapat dihindarkan. Arya Penangsang, sebagai putra Pangeran Sekar Seda 

Lepen, menganggap dirinya sebagai pewaris sah dari Kerajaan Demak. Sebab, kalau 

Pangeran Sekar Sedo Lepen tidak terbunuh, mestinya ia yang akan menjadi raja, 

karena dialah yang menjadi pewarisnya. Arya Penangsang sangat dendam terhadap 

Pangeran Mukmin yang telah membunuh Sekar Sedo Lepen. Oleh karena itu Arya 

Penangsang kemudian merencanakan pembunuhan terhadap Pangeran Mukmin. 

Pangeran Mukmin menjadi sasaran pertama rencana pembunuhan oleh Arya 

Penangsang di samping karena alasan dendam, juga karena Pangeran Mukmin 

adalah putra Trenggana yang paling berhak untuk mendapatkan singgasana 

Kasultanan Demak. Akhirnya Arya Penangsang berhasil membunuh Sunan Prawoto. 

Pangeran Hadiri yang dipandang sebagai penghalang cita-cita Arya Penangsang 

juga berhasil dibunuh.  

 

Silisilah Penguasa Demak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Patah 

Pati Unus P. Sekar Seda Lepen P. Trenggana (Putri Putri) 

Putri Hadiwijaya P. Mukmin 



 

Penghalang lain untuk terwujudnya cita-cita Arya Penangsang untuk menjadi Sultan 

Demak adalah Hadiwijaya (Jaka Tingkir), adipati Jipang, yang menjadi menantu 

Trenggana. Hadiwijaya akhirnya juga menjadi incaran Arya Penangsang untuk 

dibunuh. Terjadilah konflik antara Adipati Hadiwijaya, dari Pajang, dengan Adipati 

Arya Penangsang, dari Jipang. Adipati Hadiwijaya dibantu oleh Ki Ageng Pemanahan 

dan Sutawijaya mengadakan perlawanan terhadap Arya Penangsang. Dalam 

pertikaian ini akhirnya Arya Penangsang berhasil dibunuh. Sutawijaya (anak 

Pemanahan) adalah pemuda yang berhasil membunuh Arya Penangsang.  

Dengan terbunuhnya Arya Penangsang, pada tahun 1568 Hadiwijaya memindahkan 

pusat pemerintahan Demak ke Pajang. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan 

kerajaan Islam di Demak dan muncullah Kerajaan Pajang. Pergeseran Demak ke 

Pajang ini menandai perpindahan pusat kekuasaan dari pesisir (Demak) ke 

pedalaman (Pajang). 

 

2. Pajang 

Setelah kemunduran Kerajaan Demak, pusat kekuasaan Islam di Jawa beralih 

ke Jawa Tengah pedalaman.  Hal ini akan semakin memperluas penyebaran agama 

Islam, dan mempengaruhi berbagai corak kerajaan Islam pada masa selanjutnya. Kalian 

tentu masih ingat bahwa Jawa Tengah pedalaman merupakan  salah satu pusat 

kebudayaan Hindu Buda. Tradisi Hindu Buda yang bercampur dengan kebudayaan 

setempat telah mendarah daging di tengah masyarakat yang sebagian besar petani. 

Bagaimana perjalanan Kerajaan Pajang setelah beralihnya pusat kekuasaan Islam dari 

pesisir menuju pedalaman? Berikut ini bahan kajian yang cukup menarik untuk kita 

cermati. 

a. Perkembangan Bidang Politik dan Pemerintahan 

Raja pertama Kerajaan Pajang adalah Hadiwijaya. Ia berhak memakai gelar sultan 

(Sultan Hadiwijaya), setelah kedudukannya sebagai Raja Pajang disahkan oleh 

Sunan Giri. Sultan Hadiwijaya memerintah tahun 1568 - 1582. Ia segera mendapat 

pengakuan dari adipati-adipati di seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Adipati-

adipati yang memberi pengakuan itu antara lain dari Pati, Pemalang, Selarong 

(Banyumas), Krapyak (Kedu Selatan), Purbaya (Madiun), Tuban, Blitar, Kediri, dan 

Demak yang waktu itu sudah diserahkan kepadaArya Panggiri (anak Sunan 

Prawoto). 

Arya Penangsang 



Tokoh-tokoh yang berjasa dalam usaha penumpasan kekuatan Arya Penangsang 

diberikan hadiah sesuai janji yang telah ia sampaikan. Misalnya, Ki Ageng 

Pemanahan (Ki Gede Pemanahan) diberi imbalan tanah daerah Mataram (sekitar 

Kota Gede dekat Yogyakarta sekarang) dan Hutan Mentaok. Oleh karena itu, Ki 

Ageng Pemanahan juga terkenal dengan nama Ki Gede Mataram. Ia diangkat 

sebagai bupati (adipati) di Mataram. Ki Penjawi yang juga sangat berjasa dalam 

tumbangnya Arya Penagsang diberikan hadiah wilayah Pati. Kemudian putra Ki 

Ageng Pemanahan, Raden Bagus (Danang) Sutawijaya diambil anak angkat oleh 

Sultan Hadiwijaya dan dibesarkan di istana Pajang.  

Pada masa pemerintahan Sultan Hadiwijaya, Pajang terus mengalami 

perkembangan. Daerah pengaruhnya cukup luas. Daerah-daerah yang berada di 

bawah kekuasaan Pajang antara lain, Pati, Pemalang, Selarong (Banyumas), 

Krapyak (Kedu Selatan), Mataram (Yogyakarta), dan beberapa daerah di Jawa Timur 

seperti Tuban, Surabaya, Madiun, Blitar, dan Kediri.   

b. Kehidupan Bidang Ekonomi 

Bergesemya pusat pemerintahan kerajaan Demak dari pesisir ke pedalaman, 

berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian. Kalau Demak lebih dikenal dengan 

kegiatan perdagangan maritimnya, Pajang lebih mengarah ke negara agraris. 

Kerajaan Pajang lebih mengembangkan pada kegiatan pertanian. Hasil-hasil 

pertanian itu antara lain beras, gula, dan palawija. Dengan demikian, ciri-ciri sebagai 

kerajaan agraris mulai tampak. Kegiatan pelayaran dan perdagangan di pantai masih 

berlangsung, tetapi kurang mendapat perrhatian. 

c.  Kehidupan Bidang Sosial Budaya 

Perpindahan pusat Pemerintahan dari pesisir ke pedalaman juga berpengaruh 

terhadap pola kehidupan masyarakat. Dengan perpindahan dari pesisir ke 

pedalaman sistem kehidupan feodal semakin terasa. Sultan memiliki kekuasaan dan 

kedudukan yang sangat tinggi, sementara rakyat begitu patuh kepada rajanya. 

Berbeda dengan kehidupan masyarakat pesisir yang lebih bebas dan dinamis, 

masyarakat di pedalaman hidup dengan penuh kehati-hatian dan mengutamakan 

kegotongroyongan (kebersamaan).  

Masyarakat pedalaman umumnya sangat ketat memegang tradisi dan budayanya. 

Meraka juga umumnya susah untuk berubah. Dengan semakin berkembangnya 

agama Islam maka terjadilah akulturasi budaya Islam dengan budaya Indonesia di 



pedalaman. Tradisi dan adat istiadat sebagai unsur Indonesia lama menjadi sangat 

nampak mewarnai budaya dan adat. 

d. Masa Akhir Kerajaan Pajang 

Tahun 1582, Sultan Hadiwijaya meninggal dunia. Dengan meninggalnya Hadiwijaya  

Arya Panggiri, yang menjadi adipati di Demak, berusaha merebut Pajang. Putra 

Sultan Hadiwijaya yang bernama Pangeran Benowo dapat disingkirkan. Arya 

Panggiri kemudian menaiki tahta Pajang untuk melanjutkan darah keturunan Demak. 

Arya Panggiri kurang mendapat dukungan rakyat Pajang, sebab ia bukan keturunan 

Hadiwijaya. Hal ini merupakan peluang bagi Pangeran Benowo untuk merebut 

kembali kekuasaannya. Pangeran Benawa kemudian meminta bantuan kepada 

Sutawijaya (penguasa Mataram) untuk melawan Arya Panggiri. 

Bagi Sutawijaya hal ini merupakan kesempatan yang baik untuk menunjukkan 

kekuatannya. Sutawijaya dan Pangeran Benowo melancarkan serangan terhadap 

Arya Panggiri di Pajang. Arya Panggiri menyerah dan kemudian dikembalikan ke 

Demak. Pangeran Benowo sendiri tidak sanggup menjadi raja dan menyerahkan 

kekuasaannya kepada Sutawijaya. Pusat Kerajaan Pajang kemudian dipindahkan ke 

Mataram. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan Kerajaan Pajang dan muncullah 

kerajaan Mataram Islam. 

 

3. Mataram Islam 

Para mahasiswa, masih ingatkah kalian dengan Kerajaan Mataram pada masa 

Hindu Budha? Pada periode perkembangan Islam juga muncul nama Kerajaan Mataram 

sebagai kelanjutan Kerajaan Pajang. Banyak peninggalan yang masih bisa ditelusuri 

hingga saat ini. Keraton Yogyakarta dan Surakarta merupakan bukti keberlanjutan 

eksistensi Mataram sebagai negara Kerajaan Islam yang sangat tangguh.  Mari kita kaji 

bersama bagaimana sejarah perjalanan Kerajaan Mataram Islam berikut ini!  

a. Perkembangan Bidang Politik dan Pemerintahan 

Dengan dipindahkannya pusat kekuasaan dari Pajang ke Mataram, berkembanglah 

Kerajaan Mataram Islam. Penguasa pertama kekrajaan Pajang adalah Panembahan 

Senapati. Siapakah Panembahan Senapati? 

1) Pemerintahan Panembahan Senapati (1586- 1601) 

Raja pertama Mataram adalah Sutawijaya. Ia anak Pemanahan dan anak angkat 

Sultan Hadiwijaya. Setelah menduduki jabatan sebagai Sultan di Mataram Islam, ia 



bergelar Panembahan Senapati Ing Alaga Sayidin Panatagama. Pusat kerajaan 

Mataram awalnya ada di Kota Gede, sebelah tenggara Kota Yogyakarta sekarang. 

Masa Pemerintahan Panembahan Senapati ditandai dengan perang yang terus-

menerus. Perang ini terjadi karena para bupati tidak mau memberikan pengakuan 

terhadap kekuasaan Senopati. Untuk menundukkan para bupati yang membangkang 

dan berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Mataram, terpaksa ditundukkan 

dengan peperangan. Bupati Ponorogo, Madiun, Kediri, Pasuruhan, Surabrya, dan 

Demak berhasil ditaklukkan. Cirebon dan Galuh berhasil ditaklukkan pada tahun 

1595. 

Sebelum usaha Panembahan Senapati untuk memperluas dan memperkuat Kerajaan 

Mataram selesai dengan memuaskan, beliau wafat pada tahun 1601. Beliau 

dimakamkan di Kota Gede. 

2) Pemerintahan Mas Jolang (1601-1613) 

Dengan wafatnya Panembahan Senapati, putranya yang bernama Mas Jolang naik 

tahta. Ia bergelar Sultan Anyakrawati. Ia memerintah pada tahun 1601 - 1613. Pada 

masa pemerintahannya banyak bupati dari Jawa Timur yang berusaha memberontak 

dan melepaskan diri. Pemberontakan itu antara lain terjadi di Demak, Ponorogo, dan 

Surabaya. Mas Jolang dengan susah payah harus menghadapi semua 

pemberontakan itu. Sebelum dapat memadamkan pemberontakan secara tuntas, 

Mas Jolang meninggal dunia pada tahun 1613. Karena meninggalnya di Krapyak, 

Mas Jolang dikenal dengan sebutan Panembahan Seda Krapyak. 

3) Pemerintahan Sultan Agung (1613 - 1645) 

Mas Jolang digantikan oleh putranya yang bernama Mas Rangsang. Ia lebih terkenal 

dengan nama Sultan Agung. Ia dilahirkan pada tahun 1591. Pusat pemerintahan 

Sultan Agung mula-mula di Kerta, kemudian pindah ke Pleret. Setelah tampil sebagai 

Raja Mataram, Sultan Agung harus menghadapi musuh lama Mataram, yaitu 

Surabaya. Surabaya memiliki pertahanan yang kuat, yaitu benteng pertahanan dari 

tembok yang sangat kokoh dan lokasinya dikelilingi oleh rawa-rawa. Hal ini 

mempersulit Mataram yang ingin menyerang Surabaya. Surabaya sulit dikalahkan 

Mataram karena Surabaya dibantu oleh Kediri, Tuban, dan Pasuruhan. Bahkan pada 

tahun 1614, gabungan pasukan dari empat wilayah tersebut berani melancarkan 

serangan terhadap Mataram. Berkat kegesitan dan keberanian pasukan Mataram, 

pada tahun 1615, tentara gabungan dari Surabaya dapat dipukul mundur dan 

dikalahkan di daerah Wirasaba (Majakerta). Sesudah Wirasaba jatuh, disusul Lasem, 



Pasuruhan (1617), dan Tuban (1620). Tahun 1622 Sultan Agung menundukkan 

Sukadana yang menjadi sekutu Surabaya.  Tahun 1624 serangan Mataram 

mengarah ke Madura. Madura pun akhirnya tunduk.  

b. Kehidupan Bidang Ekonomi 

Sesuai dengan letaknya yang di pedalaman, Mataram berkembang menjadi kerajaan 

agraris. Mataram lebih menekankan dan mengandalkan perkembangan bidang 

pertanian, walau tidak meninggalkan kegiatan perdagangan. 

Dalam bidang pertanian, Mataram mengembangkan daerah-daerah persawahan 

yang luas, terutama di Jawa Tengah. Hasil pertanian yang utama adalah beras. 

Komoditas  yang lain adalah kayu, gula, kelapa, kapas, dan hasil palawija. 

Dalam bidang perdagangan, beras merupakan komoditi utama, bahkan menjadi 

barang ekspor. Mataram menjadi pengekspor beras paling besar saat itu. Pada abad 

ke-17, Jepara menjadi bandar terpenting dalam aktivitas ekspor beras. Selain itu, 

juga ada bandarbandar lain, seperti Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Untuk 

mengangkut barang-barang dagangan dari pedalaman ke pelabuhan, digunakan 

gerobag yang ditarik kerbau. Apabila jaraknya dekat biasa digunakan pikulan, 

digendong, atau melalui aliran sungai. 

c. Kehidupan Bidang Sosial Budaya 

Kehidupan masyarakat Mataram bersifat feodal. Di Mataram dikenal beberapa 

kelompok dalam masyarakat. Ada golongan raja dan keturunannya, serta para 

bangsawan dan rakyat sebagai kawula kerajaan. Secara tradisional pemilik tanah 

kerajaan beserta isinya adalah raja. Untuk melaksanakan pemerintahan, raja dibantu 

oleh seperangkat pegawai dan keluarga istana. Gaji mereka berupa tanah lungguh 

(tanah yang hasil buminya dapat diambil oleh yang diberikan kuasa). Raja dan para 

pejabat dan pemegang tanah lungguh tidak mengerjakan tanah. Pengelolaan tanah 

diserahkan kepada bekel atau kepala desa. Sedangkan yang mengerjakan tanah 

adalah rakyat atau para petani penggarap. Ralyat juga berkewajiban membayar 

pajak. 

Gelar Sultan adalah sebagai panatagama, yaitu pengatur kehidupan keagamaan. 

Oleh karena itu, Sultan memiliki kedudukan yang sangat tunggi. Rakyat sangat 

hormat dan patuh, serta siap hidup dan mati mengabdi pada sultan. 

Kebudayaan Mataram maju pesat. Seni ukir, lukis, patung, dan seni hias mengalami 

perkembangan. Gapura Candi Bentar di makam Sunan Tembayat (Klaten) 

diperkirakan dibuat pada zaman Sultan Agung. 



Di bidang seni budaya, Sultan Agung memadukan unsur-unsur budaya Islam dengan 

budaya Hindu-Jawa. Karya-karya Sultan Agung yang terkenal misalnya; kalender 

Jawa yang mendasarkan pada perputaran bulan, buku Sastragending yang 

merupakan karya filsafat, serta kitab undang-undang yang disebut Surya Alam. 

Mataram juga mengembangkan perayaan sekaten untuk memperingati hari kelahiran 

Nabi Muhammad saw. Puncak acara sekaten adalah mengarak gunungan dari 

keraton ke depan masjid Agung. Gunungan ada beberapa macam, antara lain 

gunungan lanang, gunungan wadon, gunungan gepak, gunungan dharat, dan 

gunungan pawuhan. Dinamai gunungan karena gunungan ini biasanya dibuat dari 

berbagai makanan, kue, dan hasil bumi yang bentuknya lancip menyerupai gunung. 

Upacara ini merupakan sedekah sebagai rasa syukur dari raja kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. Upacara juga menjadi sarana dakwah dan untuk melihat kesetiaan para 

bupati dan punggawa kerajaan kepada rajanya. 

d. Masa Akhir Kerajaan Mataram 

Sultan Agung meninggal dunia pada tahun 1645. Ia dimakamkan di Bukit Imogiri. Ia 

digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat I. Akan tetapi, pribadi raja ini 

sangat berbeda dengan pribadi Sultan Agung. Amangkurat I adalah seorang raja 

yang lemah, berpandangan sempit, dan sering bertindak kejam. 

Pribadi, sikap, dan tindakan Amangkurat tersebut menimbulkan rasa tidak senang 

dari berbagai pihak. Para ulama mulai tidak senang dengan pemerintahan 

Amangkurat I. Para bupati pesisir mulai melepaskan diri. Keadaan tersebut 

mendorong Amangkurat I untuk bersekutu dengan VOC. Persekutuannya dengan 

pihak VOC semakin menguatkan sikap antipati dari berbagai pihak terhadap 

kekuasaan Amangkurat I.  

Terjadilan  beberapa perlawanan terhadap kekuasaan Amangkurat I. Perlawanan dan 

kekacauan di Mataram semakin melemahkan Mataram namun semakin memperkuat 

kedudukan VOC. Atas jasanya membantu Amangkurat I menghadapi berbagai 

perrlawanan dari berbagai pihak, VOC mendapat hadiah wilayah kekuasaan. 

Kerajaan Mataram yang besar dan terkenal akhirnya dibagi dua. Berdasarkan 

Perjanjian Gianti (1755), Kerajaan Mataram terpecah menjadi Kasunanan Surakarta 

dan Kesultanan Yogyakarta. 

 

 

 



4. Cirebon 

a. Pertumbuhan Kerajaan Cirebon 

Berdirinya kerajaan Cirebon tidak dapat dilepaskan dari tokoh pendirinya, Syarif 

Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Dalam penyebaran Islam ke kawasan Jawa 

Barat, Syarif Hidayatullah berjumpa dengan Pangeran Cakrabuwana, penguasa di 

Cirebon. Pangeran Cakrabuwana adalah keturunan dari Pajajaran (Hindu), tetapi ia 

sudah memeluk agama Islam. Pangeran Cakrabuwana berkedudukan di istana 

Pakungwati di Cirebon. Pemerintahan di Pakungwati kemudian diserahkan oleh 

Pangeran Cakrabuwana kepada Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah berhasil 

mengembangkan Cirebon sebagai kerajaan Islam dan melepaskan diri dari 

kekuasaan Pajajaran. 

b. Perkembangan Bidang Politik dan Pemerintahan 

Cirebon di bawah pemerintahan Syarif Hidayatullah mengalami perkembangan pesat. 

Pada tahun 1526, Cirebon dengan dukungan tentara Demak, di bawah pimpinan 

Fatahillah, berhasil membebaskan Banten dari kekuasaan Pajajaran. Sebagai 

penguasa di Banten kemudian diangkatlah putra Syarif Hidayatullah yang bernama 

Hasanuddin. Pada tahun 1527, Fatahillah atas dukungan Syarif Hidayatullah, 

memusatkan kekuatannya untuk mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Usaha ini 

tidak sia-sia. Akhirnya Portugis dapat diusir dari Sunda Kelapa. Untuk mengenang 

kegemilangan ini, nama Sunda Kelapa kemudian diganti dengan Jayakarta 

(kemudian menjadi Jakarta).  

Setelah kemenangan itu, Fatahillah kemudian diangkat menjadi bupati di Jayakarta 

Dengan adanya Banten dan Jayakarta sebagai wilayah kekuasaan Islam, Kedudukan 

Cirebon sebagai kerajaan Islam di Jawa Barat menjadi semakin kuat. Pada tahun 

1552, Fatahillah mewakili Syarif Hidayatullah memegang roda pemerintahan di 

Cirebon. Syarif Hidayatullah menyerahkan kekuasaan kepada menantunya, 

Fatahilah, karena dia sendiri baru melakukan tabligh (dakwah) keliling di berbagai 

daerah di Jawa Barat. 

Setelah Sultan Trenggana meninggal, pada tahun 1546, Cirebon memerdekakan diri 

sebagai negara yang bebas. 

Pada tahun 1568, Syarif Hidayatullah meninggal. Jenazahnya dimakamkan di puncak 

Gunung Jati, Cirebon. Oleh karena itu, Syarif Hidayatullah kemudian dikenal dengan 

nama Sunan Gunung Jati.  



Pada tahun 1570 Fatahillah, menantu Syarif Hidayatullah, meninggal. Kekuasaan di 

Cirebon kemudian diserahkan kepada putra Sunan Gunung Jati yang lain, yakni 

Pangeran Pasarean. Pangeran Pasarean berkedudukan di Keraton Pakungwati. 

Pangeran Pasarean inilah yang menurunkan Raja-raja Cirebon. Setelah Pangeran 

Pasarean, berturut-turut yang memerintah Cirebon adalah Pangeran Dipati Carbon, 

Panembahan Ratu, Pangeran Dipati Anom Carbon dan Panembahan Girilaya. Pada 

waktu Panembahan Girilaya meninggal, Cirebon dibagi menjadi Kerajaan Kasepuhan 

dan Kerajaan Kanoman. Pembagian kerajaan dilaksanakan pada tahun 1679. 

Kerajaan Kasepuhan diberikan kepada Pangeran Martawijaya (putra Pangeran 

Girilaya yang tertua) dan Kerajaan Kanoman diberikan kepada Kertawijaya (putra 

Pangeran Girilaya yang lain). 

Untuk memecah persatuan, VOC kemudian memecah Kesultanar Kanoman menjadi 

dua, yakni Kanoman dan Kacirebonan. Dengan demikian, di Cirebon ada tiga 

kekuasaan, yakni Kasepuhan, Kanoman, dan Kacirebonan. Pada akhir abad ke-17 

Cirebon dikuasai oleh VOC. 

c. Kehidupan Bidang Ekonomi 

Pada masa perkembangan Islam, Cirebon menjadi kota dagang dan pelabuhan yang 

sangat penting. Cirebon dihuni oleh kelompok-kelompok pedagang Islam. Cirebon 

terus berkembang menjadi pelabuhan untuk impor dan ekspor. Pelabuhan ini dikelola 

oleh seorang syahbandar. Perkembangan pelabuhan Cirebon didukung oleh letaknya 

yang strategis. Cirebon terletak di sebuah teluk dan berada di tengah-tengah jalur 

pelayaran dan perdagangan sepanjang pantai utara Jawa. Cirebon menjadi tempat 

pemberhentian kapal-kapal dari timur yang akan berlayar ke Sunda Kelapa ataupun 

Malaka. Hubungan itu dilakukan dengan alat transportasi berupa kapal-kapal pantai. 

Dari Cirebon, para pedagang juga melakukan hubungan dagang dengan Malaka. 

Perkembangan pelabuhan Cirebon membawa perkembangan daerah-daerah di 

pedalaman. Hasil-hasil dari pedalaman dapat diangkut ke pelabuhan untuk 

diperdagangkan. 

Dari kenyataan tersebut, jelaslah bahwa Cirebon menjadi kota dan kerajaan maritim. 

Kegiatan perdagangan menjadi mata pencaharian yang sangat penting. Pada masa 

pemerintahan Syarif Hidayatullah perdagangan di Cirebon berkembang pesat. 

Akhirnya pelabuhan Cirebon jatuh ke tangan VOC. 

 

 



d. Kehidupan Bidang Sosial Budaya 

Di Cirebon terdapat berbagai kelompok masyarakat pedagang. Tome Pires yang 

pernah datang di Cirebon tahun 1513 menyatakan bahwa Kota Cirebon telah dihuni 

oleh sekitar seribu orang. Kemudian ada tujuh orang pedagang besar, seorang di 

antaranya bernama Pate Kedir (Katir). Ia adalah seorang kepala kampung Jawa di 

Malaka. Pate Ketir kemudian diusir oleh tentara Portugis, sewaktu ia membantu 

serangan tentara Demak melawan Portugis di Malaka. 

Pada masa pemerintahan Syarif Hidayatullah, terutama setelah Sultan Trenggana 

meninggal, Cirebon benar-benar menjadi kerajaan yang bebas dan merdeka.  

Kerajaan Pajang dan Mataram sangat membawa pengaruh terhadap kerajaan 

Cirebon Sistem feodal yang biasa berkembang di daerah pedalaman mulai 

berpengaruh. Cirebon mulai jauh dari budaya kelautan yang gesit dan bebas. Sistem 

sosial di Cirebon berkembang seperti yang ada di Mataram, bahkan Fernando 

memandang Cirebon sebagai tiruan dari Mataram. 

Sistem budaya yang dikembangkan di Cirebon tidak jauh berbeda dengan yang ada 

di Mataram. Kalau di Mataram ada upacara grebeg, di Cirebon dikenal adanya 

upacara panjang jimat. Bidang seni bangun dan seni ukir juga dikembangkan di 

Cirebon. Misalnya, bangunan kompleks keraton, pintu-pintu gerbang, dan taman air. 

Di Cirebon terkenal sebuah peninggalan yang berupa gua dan kompleks taman air 

yang bernama Sunyaragi. Seni kaligrafi juga mengalami perkembangan di Cirebon. 

Cirebon kaya benda-benda pusaka, seperti kereta, benda-benda upacara dan alat-

alat persenjataan. 

 

5.  Banten 

Banten saat ini merupakan salah satu provinsi Negara Republik Indonesia yang 

terletak di barat Jakarta. Pada masa sebelumnya Bantena adalah bagian dari Provinsi 

Jawa Barat. Dalam sejarah perkembangan agama Islam di Indonesia, Banten 

merupakan salah satu pusat politik dan ekonomi yang sangat penting. Bahkan pada 

masa imperialisme dan kolonialisme, Banten merupakan salah satu kerajaan yang 

mengalami konflik besar dengan penjajah Belanda. Sampai saat ini kalian masih bisa 

menyaksikan bangunan-bangunan peninggalan Kerajaan Banten, terutama keraton dan 

masjid yang sangat terkenal. 

 

 



a. Pertumbuhan Kerajaan Banten 

Pada mulanya Banten adalah merupakan bagian dari kerajaan Pejajaran yang 

bercorak Hindu. Pada tahun 1526, Fatahillah bersama Pangeran Carbon membantu 

Pangeran Hasanuddin (putra Sunan Gunung Jati), membebaskan Banten dari 

kekuasaan Pajajaran. Banten akhirnya dapat direbut. Kemudian Hasanuddin diangkat 

sebagai penguasa di Banten.  

Setelah Sultan Trenggana wafat dan timbul kekacauan di Demak, Hasanuddin 

menyatakan Banten bebas dari ikatan Demak. Akhirnya muncullah Kerajaan Islam di 

Banten. 

b. Perkembangan Bidang Politik dan Pemerintahan 

Raja pertama di Banten adalah Hasanuddin. Ia memerintah sekitar tahun 1527 - 

1570. Hasanuddin dikenal sebagai peletak dasar Kerajaan Banten. Dialah yang 

menurunkan Raja-raja Banten. Pada masa pemerintahan Hasanuddin, Kerajaan 

Banten terus dikembangkan. Perluasan daerah ke pedalaman terus dilakukan. 

Perluasan wilayah juga dilakukan ke luar Jawa. Akhirnya wilayah Lampung, 

Indrapura, Selebar, dan Bengkulu dapat dikuasai. Dengar demikian daerah 

kekuasaan Hasanuddin semakin luas. 

Pada tahun 1570 Hasanuddin wafat. Ia meninggalkan dua orang putra laki-laki, yakni 

Pangeran Yusuf dan Pangeran Arya (Pangeran Jepara). Sejak kecil pangeran Arya 

memang sudah ikut bibinya (Ratu Kalinyamat) di Jepara. Itulah sebabnya Pangeran 

Arya dinamakan Pangeran Jepara. Ia kemudian berkuasa di Jepara menggantikan 

Ratu Kalinyamat. Sedangkan Pangeran Yusuf menggantikan Hasanuddin di Banten. 

Pangeran Yusuf melanjutkan usaha-usaha perluasan daerah. Pada tahun 1579, 

daerah-daerah yang masih setia pada Pajajaran ditaklukkan. Tahun 1580, Pangeran 

Yusuf meninggal. Ia digantikan oleh putranya, Maulana Muhammad. Karena Maulana 

Muhammad baru berumur sembilan tahun,  untuk menjalankan roda pemerintahan 

dikuasakan kepada mangkubumi kerajaan, sampai Maulana Muhammad dewasa. 

Pada tahun 1596, Maulana Muhammad melancarkan serangan ke Palembang. Pada 

waktu itu Palembang diperintah oleh Ki Gede ing Suro (1572 - 1627). Ki Gede ing 

Suro adalah seorang penyiar agama Islam dari Surabaya dan peletak dasar 

pemerintahan kerajaan Islam di Palembang. Kerajaan Palembang ini diserang  

karena kerajaan ini lebih setia kepada Mataram dan sekaligus merupakan saingan 

Kerajaan Banten. Kekuasaan Palembang dapat dikepung dan hampir saja dapat 

ditaklukkan. Pada saat banetn menjelang dapat kemenangan, Sultan Maulana 



Muhammad tiba-tiba terkena tembakan dari musuh dan meninggal. Karena 

meninggal di Palembang, ia dikenal dengan sebutan Prabu Seda ing Palembang. 

Dengan meninggalnya Maulana Muhammad, tentara Banten terpaksa ditarik mundur 

kembali ke Banten. 

Ketika meninggal, Putra Maulana Muhammad yang bemama Abumufakir Mahmud 

Abdul Kadir masih kanak-kanak. Oleh karena itu, pemerintahan dipegang oleh 

mangkubumi. Mangkubumi ini berhasil disingkirkan oleh Pangeran Manggala 

(Ranamanggala). Akhirnya, Pangeran Manggala berhasil mengendalikan kekuasaan 

di Banten. Setelah Abumufakir dewasa dan Pangeran Manggala meninggal tahun 

1624, , Banten secara penuh diperintah oleh Sultan Abumufakir Mahmud Abdul 

Kadir. 

Pada tahun 1596 orang-orang Belanda datang di pelabuhan Banten untuk yang 

pertama kalinya. Perkenalan pertama antara orang-orang Belanda dengan para 

pedagang Banten berjalan baik. Namun karena pada perkembangan berikutnya 

orang-orang Belanda bersikap angkuh dan sombong, bahkan mulai menimbulkan 

kekacauan di Banten, orang-orang Banten kemudian menolak dan mengusir orang-

orang Belanda. Akhirnya, orang-orang Belanda kembali ke negerinya. Dua tahun 

kemudian (tahun 1598), orang-orang Belanda datang lagi. Kali ini mereka menun-

jukkan sikap yang baik, sehingga diterima dan dapat berdagang di Banten dan di 

Jayakarta. 

Setelah Sultan Abumufakir meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Abumaali 

Achmad. Abumaali Ahmad kemudian digantikan oleh Sultan Abdulfattah atau yang 

lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Ia memerintah pada tahun 1651 - 

1682. Sultan Ageng Tirtayasa adalah seorang raja yang patriotis dan sangat anti 

terhadap kekuasaan VOC di Batavia. Ia bercita-cita mengusir VOC dari bumi 

Indonesia 

c. Kehidupan Bidang Ekonomi 

Banten sudah menjadi pelabuhan penting sejak zaman kekuasaan Pajajaran. Pada 

zaman Islam, Banten pun semakin berkembang. Beberapa faktor yang mendorong 

perkembangan pelabuhan Banten adalah sebagai berikut.  

1) Banten terletak di Selat Sunda yang menupakan jalur lalu lintas pelayaran dan 

perdagangan. Dari Banten para pedagang dapat berlayar menyusuri pantai timur 

Sumatra, ke Selat Malaka, dan terus ke Aceh. Dari Banten juga dapat menyusuri 



pantai barat Sumatra dan sampai ke wilayah Aceh. Oleh karena itu, Banten dapat 

berperan sebagai tempat bongkar muat barang dan mengisi perbekalan. 

2) Banten merupakan daerah penghasil bahan-bahan ekspor, seperti lada dan mrica. 

3) Banten merupakan pelabuhan yang cukup aman, sebab terletak di sebuah teluk 

dan terlindungi oleh Pulau Panjang. 

Dengan keadaan tersebut, maka Banten banyak disinggahi oleh para pedagang, baik 

dari dalam maupun dari luar. Untuk meningkatkan bahan ekspor, Banten juga 

menguasai daerah-daerah penghasil lada, misalnya Lampung dan Bengkulu. 

Untuk semakin meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat, pemerintah 

Banten juga meningkatkan bidang pertanian. Pada masa pemerintahan Pangeran 

Yusuf, areal sawah dan ladang diperluas, serta dibangun bendungan dan saluran 

irigasi. Kemudian dibangun terusan untuk memperlancar arus pengiriman barang dari 

pedalaman ke pelabuhan. Dengan demikian kehidupan rakyat terus berkembang, 

baik yang ada di pantai maupun yang ada di pedalaman. 

Pusat kegiatan perekonomian ada di pasar-pasar. Atas petunjuk Sunan Gunung Jati, 

maka pasar yang cukup besar, sebagai tempat ekspor dan impor, ditempatkan di 

dekat pelabuhan. Selain itu, ada pasar-pasar untuk kepentingan penduduk. 

 

 

Lukisan Suasana Kegiatan Perdagangan di Pesisir Banten 



 

d. Kehidupan Bidang Sosial Budaya 

Sesuai dengan tempatnya yang berada di pesisir, masyarakat Banten umumnya 

adalah pedagang. Di Kota Banten terdapat perkampungan-perkampungan para 

pedagang sesuai dengan asalnya. Misalnya, Kampung Pekojan (kampung para 

pedagang Arab), dan Pecinan (kampungnya para pedagang Cina). Di Banten 

terdapat guru-guru agama yang berasal dari tanah Arab. Agama dan budaya Islam 

berkembang di lingkungan masyarakat. Mereka hidup dengan ketentuan-ketentuan 

agama Islam. Pelaksanaan hukum dan keputusan pengadilan juga dilakukan secara 

ketat. 

Islam juga berkembang di daerah pedalaman. Namun ada sebagian masyarakat 

yang menyingkir di pedalaman Banten Selatan karena tidak mau memeluk agama 

Islam. Mereka tetap mempertahankan agama dan adat istiadat nenek moyang. 

Mereka dikenal dengan masyarakat Badui. Mereka hidup mengisolir diri di tanah 

yang disebut tanah Kenekes. Mereka menyebut dirinya orang-orang Kejeroan. 

Dalam bidang kebudayaan, seni bangunan mengalami perkembangan. Beberapa 

jenis bangunan yang masih tersisa, antara lain, Masjid Agung Banten, bangunan 

keraton, dan gapura-gapura. 

   

Masjid Banten  

 

 



e. Masa Akhir Kerajaan Banten 

Kemunduran Banten diawali perselisihan dalam lingkungan istana kerajaan. Pada 

masa akhir pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa timbul konflik. Sultan Ageng 

Tirtayasa yang berusaha menentang VOC, kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai 

raja muda. Keretakan di dalam istana ini diketahui oleh VOC. VOC kemudian 

memainkan peranan dengan politik devide et impera. VOC membantu Sultan Haji 

untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Dengan adanya bantuan dari 

VOC, Sultan Haji dapat mendesak Sultan Ageng Tirtayasa. Berakhimya kekuasaan 

Sultan Ageng Tirtayasa membuat semakin kuatnya kekuasaan VOC di Banten. Raja-

raja yang berkuasa berikutnya, bukanlah raja-raja yang kuat. Hal ini membawa 

kemunduran Kerajaan Banten. 

 

 

6. Kerajaan Makasar (Gowa-Tallo) 

Di daerah Indonesia timur,  perkembangan agama Islam juga berjalan sangat 

cepat. Perkembangan ini juga memengaruhi tumbuhnya berbagai kerajaan Islam di 

daerah tersebut. Salah satunya adalah Kerajaan Makasar di Sulawesi Selatan. Makasar 

merupakan salah satu bandar pelabuhan yang sangat ramai oleh para pedagang Barat, 

Arab, maupun Cina. Hasil utama rempah-rempah adalah pendorong utama tumbuhnya 

kerajaan tersebut menjadi kerajaan besar. Bagaimana perkembangan kerajaan Islam di 

Makasar? 

a. Nama-nama Kerajaan 

Di Sulawesi Selatan, pada abad ke-16, berdiri beberapa kerajaan, antara lain Gowa, 

Bone, Luwu, Tallo, Soppeng, Wajo, dan Sidenreng. Gelar raja pada masing-masing 

kerajaan berbeda. Raja Gowa bergelar Sombaya (yang disembah), sehingga lazim 

disebut Sombaya ri Gowa. Kerajaan Bone, rajanya bergelar Arung Mangku E (yang 

bertahta), sehingga disebut Arung Mangku E ri Bone. Kerajaan Luwu, rajanya 

bergelar Payunge atau Mapayunge (yang berpayung), sehingga lazim disebut 

Payunge atau Mapayunge ri Luwu.  

Raja-raja itu pada umumnya diangkat oleh Dewan Pemangku Adat yang 

beranggotakan empat puluh orang. Kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan 

itu biasa mengadakan persekutuan sesuai dengan pilihan masing-masing. Sebagai 

contoh, pada tahun1528, Gowa dan Tallo membentuk persekutuan, sehingga 

melahirkan satua kesatuan kerajaan yang terkenal dengan sebutan Kerajaan 



Makasar. Pada masa pemerintahan Raja Tunipalangga Ulaweng (1546-1565), 

Kerajaan Gowa-Tallo (Makasar) mulai memperkuat diri. Pusat pemerintahan ada di 

Sombaopu. 

Kerajaan Bone, Wajo, dan Soppeng juga membentuk persekutuan. Persekutuan ini 

lebih terkenal dengan sebutan Tellum Pocco. Antara Gowa-Tallo dengan Tellum 

Pocco selalu terjadi persaingan untuk memperebutkan pengaruh. 

b. Perkembangan Bidang Politik dan Pemerintahan 

Kerajaan yang paling berkembang di Sulawesi Selatan adalah Makasar. Raja yang 

berkuasa berhasil menaklukkan daerah-daerah baru di sekitarnya. Dengan demikian, 

pengaruh Kerajaan Makasar semakin bertarnbah. 

Pada saat itu Islam mulai berkembang di Sulawesi Selatan. Pembawa agama Islam 

ke Sulawesi Selatan yang terkenal adalah Dato' ri Bandang dan Sulaiman. Keduanya 

pada tahun 1605 berhasil mengislamkan para pejabat tinggi kerajaan. Kraeng 

Matoaya yang menjadi Raja Gowa, diangkat sebagai Raja Makasar dan setelah 

masuk Islam bergelar Sultan Alaudin. Ia memerintah pada tahun 1593 - 1639. 

Sedangkan Raja Tallo diangkat sebagai mangkubumi dengan gelar Sultan Abdullah.  

Kerajaan Makasar mencapai puncak kejayaan pada abad ke-17, yaitu di bawah 

kekuasaan Sultan Malikussaid yang memerintah pada tahun 1639 - 1653. Dalam 

masa pemerintahannya, Makasar berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. 

Tahun 1653, Sultan Malikussaid digantikan oleh putranya bernama Hasanuddin. Ia 

memerintah pada tahun 1653 - 1669. Hasanuddin terus melanjutkan usaha 

pembangunan yang dilaksanakan oleh ayahnya. Pada masa pemerintahan 

Hasanuddin, Kerajaan Makasar terus mempertahankan kejayaannya. Sultan 

Hasanuddin dikenal sebagai raja yang sangat anti terhadap dominasi asing. Oleh 

karena itu, ia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksakan oleh VOC. 

Karena kebaranian dan kebesarannya, Hasanuddin terkenal dengan sebutan Ayam 

Jantan dari Timur. Wilayah kekuasaan Kerajaan Makasar terus meluas. Pulau-pulau 

di sebelah selatan dapat ditaklukkan. Kerajaan Bone juga dapat dikuasai. 

Kerajaan Makasar telah mengembangkan birokrasi pemerintahan yang maju. Di 

dalam pemerintahan, raja adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam menjalankan 

tugas pemerintahan, raja dibantu oleh sebuah dewan yang disebut Kasuwiyang 

Salapanga. Nama itu kemudian diubah menjadi Bate Salapangan. Dewan ini terdiri 

atas kepala-kepala daerah atau raja-raja bawahan di lingkungan Kerajaan Makasar. 



Di antara mereka, yang paling berpengaruh dan berwibawa diangkat menjadi ketua 

yang disebut dengan Pancala (Pancalaya). 

Di dalam birokrasi pemerintahan Kerajaan Makasar, jabatan tertinggi di bawah raja 

adalah Pabbicarabutta (Tu. Mabbirara Butta) yang merupakan perdana menteri atau 

semacam patih mangkubumi. Pabbicarabutta bertugas mengatur dan memimpin 

penyelenggaraan pemerintahan dan kekuasaan negara, serta melakukan pembagian 

kekuasaan dan pekerjaan di antara para pembesar kerajaan lainnya. Pejabat di 

bawah Pabbicarabutta adalah Tumailalang Matowa (Tu. Mailalang Toa) dan 

Tumailalang Malolo (Tumailalang Lolo). Tumailalang Motowa adalah menteri 

kerajaan yang bertugas mengatur hubungan kekuasaan antara Raja Gowa (Sombaya 

ri Gowa) dengan raja-raja bawahan dan menyampaikan perintah raja kepada rakyat 

melalui raja-raja bawahan (Bate Salapangan). Tumailalang Malolo adalah menteri 

kerajaan yang bertugas menyelenggarakan urusan istana dan menyalurkan 

kehendak rakyat kepada raja. Selain itu, ia juga bertanggung jawab dalam bidang 

kesejahteraan. Ada juga pejabat menteri yang mengurus bidang keamanan dan 

ketenteraman. 

Tu Makkajanangang adalah menteri kerajaan yang mengurus masalah-masalah 

keamanan dalam negeri. Pati-Matarang adalah menteri kerajaan yang mengatur 

urusan pertahanan dan peperrangan, serta menentukan dan mengatur laskar-laskar 

yang akan dibawa ke medan perang. Panglima yang memimpin tentara dalam perang 

disebut Anrong Guru Lompana Tumakajannangang. 

Di Luwu, putra raja yang akan menjadi putra mahkota, sudah diikutkan dalam 

kegiatan pemerintahan. Hal itu dilakukan untuk melatih putra mahkota menjalankan 

pemerintahan. Ia diberi gelar Opu Caning. Selain itu, di samping raja dan pejabat 

tinggi pemerintah, juga ada pejabat-pejabat khusus. Pejabat-pejabat itu antara lain. 

1) Opu Lalantoro, petugas yang mengurus rumah tangga putra mahkota. 

2) Opu Wagi'e, petugas yang mengurus orang-orang yang membawakan sirih dan 

pinang bagi raja. 

3) Opu Cenrana, yaitu petugas pengawal istana. 

4) Kadhi, yaitu petugas yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan. 

Ia dibantu oleh imam, katib, dan bilal. 

 

 

 



c. Kehidupan Bidang Ekonomi 

Sesuai dengan kondisi alamnya, Kerajaan Makasar mengembangkan diri sebagai 

kerajaan maritim. Sebagai negara maritim, kehidupan perekonomian negara 

bergantung pada kegiatan perdagangan. 

Sejak pemerintahan Malikussaid, perdagangan di Makasar mengalami 

perkembangan. Perkembangan perdgangan itu terus terjadi pada masa 

pemerintahan Hasanuddin. Para pedagang Makasar dan Bugis berperan penting 

dalam mengembangkan perdagangan di perairan Indonesia. Dari kisah 

pengembaraan Sawerigading dan sebuah kitab tentang hukum laut yang disebut 

Amanno Gappa, dapat diketahui mereka berdagang dari pulau yang satu ke pulau 

yang lain, bahkan sampai di Siam dan Pahang.  

Perkembangan perdagangan yang pesat di Makasar didukung oleh letak Sombaopu 

yang strategis. Sombaopu terletak di tepi pantai yang berada di jalur lalu lintas 

perdagangan intemasional. Barang dagangan yang terkenal antara lain, beras dan 

emas. Untuk mendukung perkembangan perdagangan, Makasar menguasai pulau-

pulau yang ada di sekitar Sulawesi Selatan. Pulau-pulau itu antara lain, Pulau 

Selayar, Buton, Sumbawa, dan Lombok. Untuk mengembangkan kegiatan pertanian, 

Makasar menguasai daerah-daerah subur di bagian timur Sulawesi Selatan,  

c. Kehidupan Bidang Sosial Budaya. 

Dari segi sosial, masyarakat Kerajaan Makasar terbagi  dalam dua lapisan sebagai 

berikut. 

1) Lapisan atas, yang terdiri atas raja beserta kerabatnya. Mereka disebut dengan 

ana karaeng. 

2) Golongan rakyat umum, terdiri atas rakyat biasa dan hamba sahaya. Rakyat biasa 

dinamakan dengan tomaradeka dan hamba sahaya disebut dengan ata'. 

Golongan atas dan rakyat umum, secara ekonomis bebas untuk berusaha 

mendapatkan kesejahteraan hidup. Dalam soal perkawinan, rakyat umum tidak dapat 

menikah dengan kaum bangsawan. Keluarga bangsawan harus menikah dengan 

anggota bangsawan yang lain. 

Rakyat umumnya mendiami kampung-kampung. Setiap kampung terdiri atas banyak 

rumah dan banyak keluarga. Kampung dikepalai oleh seorang kepala kampung yang 

disebut dengan Macoa atau Matoa. Kepala kampung dibantu oleh dua orang 

pembantu yang disebut saring atau perennung. Gabungan dari banyak kampung 



disebut wanua Wanua dipimpin oleh seorang arung atau gallarang. Arung merupakan 

raja bawahan  dari raja penguasa pemerintah pusat. 

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Makasar berpedoman pada budaya Islam 

dan adat. Orang-orang Makasar banyak menghasilkan peralatan-peralatan yang 

berkaitan dengan kegiatan pelayaran. Mereka pandai membuat kapal. Mereka juga 

mengembangkan seni bangun, seperti masjid, keraton, dan makam para raja juga 

dikembangkan. 

Bidang sastra juga berkembang cukup maju pada masyarakat Makasar waktu itu. 

Karya sastra yang sekaligus menjadi sumber sejarah Sulawesi Selatan antara lain, 

Sanggala berisi kisah Raja-raja Toraja; Lontara berisi cerita dan silsilah Raja-raja 

Bone, Gowa, Wajo, Soppeng, Luwu, dan Sidenreng; serta I La Galigo berisi silsilah 

Raja-raja Bugis. Di Gowa juga terdapat kitab adat yang disebut Rappang, sedangkan 

di Bone disebut Latowa. 

d. Masa Akhir Kerajaan Makasar 

Kebesaran Kerajaan Makasar ternyata tidak dapat dipertahankan. Kemunduran 

Kerajaan Makasar disebabkan VOC mulai mencengkeramkan kekuasaan dan 

memaksakan monopoli di sekitar kawasan Sulawesi Selatan. VOC memerangi 

Makasar. Karena kalah persenjataan, Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani 

Perjanjian Bongaya. Dengan adanya perjanjian ini,  Kerajaan Makasar semakin 

mundur. 

 

7. Ternate dan Tidore 

Para mahasiswa, perhatikan gambar peta di atas! Pengaruh Islam telah sampai di 

wilayah  tersebut. Muncul beberapa pusat kekuasaan politik Islam yang sangat 

berpengaruh dalam perjalanan sejarah Indonesia. Bagaimana perkembangan berbagai 

kerajaan di wilayah tersebut, akan kita kaji dalam bahasan di bawah ini. 

a. Pertumbuhan Kerajaan Ternate dan Tidore 

Kurang lebih abad ke-13, di Kepulauan Maluku berkembang beberapa kerajaan. 

Kerajaan yang tertua adalah Jailolo. Setelah itu, muncul kerajaan Ternate dengan ibu 

kotanya di Sampalu. Selanjutnya, muncul kerajaan-kerajaan lain, seperti Tidore, 

Bacan, dan Obi. 

Pengaruh Islam mulai berkembang di Maluku sekitar abad ke-15. Islam mula-mula 

masuk ke Kepulauan Maluku di pelabuhan Hitu, Ambon. Penyebaran Islam ke 

Maluku dilakukan oleh para pedagang dan mubaligh dari Jawa. Pada waktu itu para 



pedagang Islam dari Demak, dan Gresik, bahkan dari Malaka sudah banyak yang 

berdagang di Maluku. Diantara mereka ada juga yang tinggal di daerah tersebut. Hal 

ini semakin memperlancar proses Islamisasi di Maluku. Mubaligh dari Jawa Timur 

yang ikut aktif menyebarkan agama Islam di Maluku adalah Maulana Husain.  

Dakwah Islam yang diperjuangkan Maulana Husain kemudian dilanjutkan para putra 

daerah yang telah selesai belajar agama Islam kepada Sunan Giri di Jawa Timur. 

Dengan adanya kegiatan dakwah Islam ke kawasan Maluku,  rakyat umum maupun 

kalangan atas kemudian memeluk agama Islam. Sebagai contoh, Raja Ternate, 

Sultan Marhum (1465 - 1486) masuk Islam. Begitu juga raja berikutnya, yakni Sultan 

Zainal Abidin (1486 - 1500) masuk Islam. Bahkan Zainal Abidin pernah belajar agama 

Islam di Gresik.  

Dalam perkembangannya, Kerajaan Temate dan Tidore mampu bertahan dan 

mengalami kemajuan pesat. Keduanya menjadi kerajaan yang paling terkenal di 

Maluku. Sayang, antara kedua kerajaan ini saling bersaing. 

b. Perkembangan Bidang Politik dan Pemerintahan 

Pada tahun 1512, Portugis sampai di Maluku. Maluku adalah tempat penghasil 

rempah-rempah. Orangorang Portugis kemudian memusatkan kegiatannya di 

Temate. Portugis juga berusaha mendekati dan bersahabat dengan Kerajaan 

Temate. Tahun 1522 Portugis di bawah pimpinan Antonio de Brito mendirikan 

benteng di Temate. Benteng ini dikenal sebagai benteng Saint John. Ternate waktu 

itu diperintah oleh Kaicil (Pangeran) Darus. Ia memerintah mewakili Boleife yang 

masih di bawah umur  

Tahun 1521, Spanyol datang ke Maluku. Pada tanggal 8 Nopember 1521 di bawah 

Carvalhinho dan Goncalo Gomes, Spanyol memasuki pelabuhan Tidore. Mereka 

diterima dengan ramah oleh orang-orang Tidore. Spanyol kemudian bersahabat 

dengan Kerajaan Tidore. Datangnya Portugis di Ternate dan Spanyol di Tidore, 

semakin mempertajam persaingan dan pertentangan antara Ternate dan Tidore.  

Pertentangan dan persaingan antara Portugis dengan Spanyol dan antara Ternate 

dengan Tidore makin memanas. Portugis berusaha menghalangi para perlagang dari 

Banda yang akan mengambil cengkih dari Tidore. Tindakan Portugis menumbuhkan 

permusuhan antara Tidore dengan Portugis. Spanyol kemudian tampil membantu 

Tidore.  Pada tahun 1529, Portugis yang dibantu Ternate dan Bacan, menyerbu 

Tidore. Terjadilah pertempuran antara persekutuan Portugis, Ternate, dan Bacan 



melawan Tidore yang dibantu Spanyol. Dalam pertempuran ini Tidore dapat 

dikalahkan. 

Dengan kemenangkan ini, Portugis semakin menunjukkan keserakahannya. Portugis 

berusaha menguasai perdagangan rempah-rempah. Hal ini menimbulkan kemarahan 

rakyat dan pejabat Ternate. Tahun 1533 timbul perlawanan rakyat Ternate dibantu 

oleh daerah-daerah tetangganya, termasuk Tidore. Portugis terdesak dan terpaksa 

mendatangkan bala bantuan dari Malaka. Bantuan dari Malaka akhirnya datang di 

bawah pimpinan Antonio Galvao. Dengan datangnya pasukan tambahan dari Malaka 

ini perlawanan rakyat Malukuakhirnya dapat dipatahkan. 

Persaingan antara Portugis dan Spanyol di Maluku dirasakan oleh keduanya tidak 

akan menguntungkan. Untuk menyelesarkan persoalan ini, pada tahun 1534 

diadakan Perjanjian Saragosa. Dalam perjanjian itu disepakati, Portugis tetap di 

Maluku, sedangkan Spanyol meninggalkan Maluku untuk memusatkan kegiatannya 

di Filipina. 

Dengan perjanjian tersebut, Portugis semakin leluasa di Kepulauan Maluku. Dengan 

bebas tanpa saingan, Portugis semakin memaksakan monopoli dalam perdagangan 

rempah-rempah di Maluku. Portugis juga bertindak sewenang-wenang dan mulai 

mencampuri urusan dalam neggri Maluku. Tindakan sewenang-wenang itu antara 

lain, Portugis membunuh mangkubumi Taruwes, menangkap Ayale, bahkan 

membuang Suttan Tabariyah ke Gowa.  

Tindakan sewenang-wenang Portugis itu menimbulkan kebencian di kalangan rakyat, 

dan menimbulkan perjuangan untuk melawan Portugis. Sultan Khairun, yang 

memerintah tahun 1550 – 1570, segera memimpin perlawanan untuk mengusir 

Portugis dari Maluku. Benteng pertahanan Portugis dikepung. Dalam keadaan yang 

terjepit itu, Gubemur Portugis De Mesquita menawarkan perundingan. Tawaran itu 

diterima. Ternyata Portugis bertindak licik. Pada saat berunding, Sultan Khairun 

dibunuh oleh tentara Portugis.  

Kejadian itu menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Baabullah, putra Sultan 

Khairun, yang dinobatkan sebagai sultan, segera memimpim perlawanan. Sultan 

Tidore juga ikut membantu Ternate untuk melawan Portugis. Benteng Portugis di 

Ternate dikepung selama lima tahun. Akibatnya, Portugis kekurangan bahan 

makanan. Tahun 1575 Portugis menyerah. Mereka tidak dibunuh, tetapi harus 

meninggalkan benteng Sao Paulo. Orang-orang Portugis kemudian pergi menuju 

Ambon, dan akhirnya terus ke Timor Timur setelah didesak oleh Belanda. 



Ternate mencapai jaman keemasan di bawah pemerintahan Sultan Baabullah (1570 - 

1583),. Tahun 1580 Sultan Baabulah berhasil meluaskan wilayahnya sampai di 

Sulawesi, Bima, Menado, dan Irian. 

c. Kehidupan Bidang Ekonomi 

Sudah sejak lama Ternate dan Tidore khususnya dan Kepulauan Maluku pada 

umumnya dari segi ekonomi memiliki arti yang sangat penting. Wilayah ini 

merupakan penghasil utama rempah-rempah. Dengan andalan hasil rempah-rempah, 

Ternate dan Tidore menjadi daerah tujuan dagang di Indonesia bagian timur. Banyak 

pedagang dari pulau-pulau yang lain, bahkan dari Malaka, Persia, dan Arab,Cina 

datang ke Ternate dan Tidore untuk membeli rempah-rempah. Rempah-rempah ini 

sangat laku diperdagangkan di tempat lain 

Melimpahnya hasil rempah-rempah di wilayah ini telah mendorong Ternate dan 

Tidore menjadi kerajaan maritim. Perkembangan ini juga didukung oleh kondisi 

geografis Ternate dan Tidore yang ada di tepi pantai dan banyak pulau-pulau di 

sekitarnya. Rakyat pada umumnya melakukan kegiatan perdagangan. Kegiatan 

perdagangan ini mendatangkan kemakmuran bagi rakyat wilayah itu. 

Berita mengenai wilayah Maluku sebagai penghasil utama rempah-rempah 

mendorong orang-orang Eropa untuk mencari dan berlayar ke Kepulauan Maluku. 

Mereka sangat berminat datang ke Maluku agar dapat membeli rempah-rempah 

dengan harga semurah-murahnya dan dapat menjual dengan harga yang setinggi-

tingginya.  

Orang-orang Eropa yang datang ke Maluku terutama sekali adalah orang-orang 

Portugis dan Spanyol. Kedatangan orang-orang Portugis dan Spanyol menyebabkan 

perdagangan di Maluku menjadi kacau. Orang Portugis ingin memonopoli 

perdagangan rempah-rempah, sehingga sering terjadi pertentangan dan peperangan 

antara ralyat dengan orang-orang Portugis ataupun Spanyol. 

d. Kehidupan Bidang Sosial Budaya 

Pelapisan masyarakat juga dikenal Masyarakat Ternate dan Tidore. Ada lapisan atas 

yang merupakan kaum bangsawan atau raja dan keluarganya. Ada rakyat umum, 

yang merupakan ralyat biasa maupun hamba sahaya. Raja di Maluku disebut dengan 

kolano. 

Di Banda, di daerah pedalaman, terdapat desa-desa yang dipimpin oleh Cabila. 

Tome Pires menggambarkan bahwa setiap daerah di Maluku dengan batas-

batasnya, memiliki-kebebasan dan kemerdekaan. Penduduk hidup bersama dalam 



masyarakat-masyarakat yang memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Dengan 

adanya kebebasan berusaha, maka masyarakat itu dapat mencapai kemakmuran. 

Pada masa perkembangan Islam, daerah-daerah di sepanjang pantai terdapat para 

pedagang dan penduduk beragama Islam, tetapi di pedalaman masih menganut 

dinamisme atau animisme. 

e. Masa Akhir Kerajaan Ternate 

Tantangan yang dihadapi Ternate semakin berat. Spanyol dari arah Filipina terus 

mendesak kekuatan Ternate. Belanda (VOC) yang mulai datang di Maluku ikut 

mendesak Ternate dari arah selatan. Suasana ini semakin mendorong mundurnya 

Ternate. Ternate semakin terdesak dan mengalami kemunduran setelah VOC mulai 

menguasai Kepulauan Maluku. Sekalipun demikian, semangat perjuangan rakyat 

Maluku untuk mengusir penjajah terus berkobar. Perjuangan dan perdawanan rakyat 

Maluku diteruskan oleh Sultan Nuku, Raja Tidore, yang berhasil mempersatukan 

Tidore dan Temate. 

 

8. Kerajaan Banjar 

Di Kalimantan juga muncul beberapa Kerajaan Islam sebagai pengaruh 

perkembangan Islam di Indonesia. Dari kajian di atas hingga bagian ini, semakin 

memperjelas pemahaman kita bahwa Islam pelan namun pasti telah berhasil merasuk 

dalam sistem kehidupan sebagian besar wilayah Nusantara. Mari kita kaji bersama 

perkembangan kerajaan di Kalimantan dengan  bahasan di bawah ini! 

a. Pertumbuhan Kerajaan Banjar 

Menurut Hikayat Banjar, Kerajaan pertama wilayah ini adalah Nagaradipa, berpusat 

di Tanjungpura, dan yang kedua adalah Nagaradaha, berpusat di Muara Bahan. 

Kerajaan Banjar merupakan kerajaan yang ketiga.  

Kerajaan Nagaradaha menjalin hubungan diplomatik dengan Majapahit. Penguasa 

Nagardaha waktu itu adalah adalah Suryanata. Selanjutnya Nagaradaha diperintah 

oleh Maharaja Sukarama. Setelah meninggal, ia digantikan oleh Pangeran 

Tumenggung.  

Beberapa tahun kemudian, terjadi pertentangan antara Pangeran Tumenggung 

dengan Pangeran Samodra. Bila dilihat dari garis keturunan, Pangeran Samudra 

memang lebih berhak atas tahta kerajaan. Ia memiliki darah keturunan (cucu) dari 

Maharaja Sukarama. Sejak kecil Pangeran Samudra mengasingkan diri. Setelah 

dewasa ia dinobatkan menjadi raja oleh Patih Masih dan para pendukungnya. Banjar 



dipilih sebagai pusat pemerintahan. perrtentangan Pageran Samodra dengan 

Pangeran Tumenggung berkembang menjadi pertempuran antara Nagaradaha 

dengan Banjar. Kerajaan Banjar dibantu oleh Demak. Banjar di bawah Pangeran 

Samudra dapat memenangkan perang. Pangeran Samudra kemudian masuk Islam.  

Setelah masuk Islam, Pangeran Samudra bergelar Sultan Suryanullah. 

b. Perkembangan Bidang Politik dan Pemerintahan 

Sultan Suryanullah terus melakukan perluasan wilayah. Daerah pengaruh 

kekuasaannya meluas sampai Sukadana (sekarang di Kalimantan Barat) dan 

Kotawaringin (sekarang di Kalimantan Tengah). 

Untuk memperkuat kedudukannya, hubungan dengan Demak terus dijalin. Kerajaan 

Banjar secara teratur mengirim upeti kepada Demak. Ketika Demak mengalami 

kemunduran, pengiriman upeti dihentikan. 

Tahun 1665 terjadi perang antara Kerajaan Banjar melawan Tuban dan Surabaya. 

Pada periode tahun 1622 - 1637 juga terjadi permusuhan antara Banjar dengan 

Mataram. Karena ancaman VOC semakin kuat dan berusaha memaksakan 

monopolinya, hubungan Banjar dengan Mataram mulai diperbaiki. 

Tahun 1606 rombongan VOC datang ke Banjarmasin. Mereka ingin mengadakan 

kontrak dan memaksakan monopoli perdagangan di wilayah Kerajaan Banjar. Hal ini 

ditolak oleh pihak Banjar. Bahkan pimpinan rombongan VOC, Gilles Michelszoorn 

dibunuh. Demikian juga ketika orang-orang VOC datang di Sambas pada tahun 1610 

untuk tujuan yang sama, mereka tidak diterima bahkan dibunuh.  

Akhirnya tahun 1635, VOC berhasil mengadakan kontrak. Monopoli perdagangan 

VOC. Dipaksanakan di Banjarmasin. Dalam perkembangannya, ternyata monopoli 

VOC tidak dapat berjalan. Hal ini karena banyak para pedagang dari Makasar, Jawa, 

dan Cina yang bebas berdagang dengan Banjarmasin. Raja Banjarmasin kemudian 

minta agar VOC kembali ke Batavia. Pertentangan dengan VOC mendorong 

hubungan Banjar dengan Mataram dan Banten menjadi semakin baik. 

Kerajaan Banjar ternyata telah mengenal birokrasi yang teratur. Struktur 

pemerintahan diatur sebagai berikut.  

1) Raja (sultan) sebagai penguasa tertinggi. 

2) Mangkubumi (patih) adalah wakil raja dan sebagai kepala pelaksana 

pemerintahan. Jabatan ini biasanya dijabat oleh seorang bangsawan keluarga 

dekat raja. 



3) Di bawah patih ada jabatan-jabatan pelaksana, yakni para mantri. Mantri-mantri itu 

antar lain; 

 a) Mantri panganan dan mantri pangiwa. Tugasnya mengurusi bidang militer. 

b) Mantri bumi dan mantri sikap. Tugasnya mengurusi perbendaharaan kerajaan. 

Di tingkat pusat, ada dewan mahkota. Dewan Mahkota terdiri atas para bangsawan 

keluarga dekat raja dan pejabat birokrasi tingkat atas seperti patih, mantri, dan kyai. 

Dewan mahkota bertugas sebagai pengontrol kekuasaan raja dan sebagai penasihat 

raja dalam memecahkan berbagai persoalan. Struktur pemerintahan Kerajaan 

Banjar, sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Kehidupan Bidang Sosial Budaya 

Masyarakat Kerajaan Banjar juga mengenal pembagian kelompok masyarakat. 

Kelompok atas terdiri atas raja beserta keluarganya atau kaum bangsawan. Keluarga 

raja lazim disebut kandanghaji. Di samping itu juga dikenal golongan wargahaji atau 

sakaparek. Mereka adalah keluarga yang berasal dari hasil perkawinan dengan 

anggota keluarga raja. Kelompok yang kedua adalah golongan rakyat umum. Selain 

itu, di kalangan rakyat terdapat golongan "yang memiliki kedudukan tinggi, misalnya 

syahbandar atau para pegawai. Golongan yang paling besar adalah rakyat umum. 

Mereka aktif melakukan perdagangan dan pertanian. Di kalangan rakyat ada dua 

golongan hamba sahaya atau golongan budak, yakni orang berutang dan budak yang 

berasal dari tawanan perang atau karena dibeli. Mereka umumnya melakukan 

pekerjaan yang kasar dan berat. Keberadaan mereka sangat dibutuhkan oleh 

golongan bangsawan ataupun golongan elite. 

Raja 

Dewan Mahkota 

Mangkubumi 

Matri Mantri Mantri Mantri 



d. Kehidupan Bidang Ekonomi 

Letak Banjarmasin yang berada di muara sungai memungkinkan kapal-kapal besar 

dapat berlabuh di pelabuhan kota itu. Banyak para pedagang dari luar, seperti dari 

Jawa (Demak dan Banten), Makasar, dan Cina, datang dan berdagang di 

Banjarmasin.. Bahkan dalam perkembangannya, Portugis dan Belanda juga tertarik 

dengan Banjar. Dengan demikian, Kerajaan Banjar berkembang sebagai kerajaan 

maritim. Beberapa hasil dari Kerajaan Banjar yang menjadi barang dagangan 

penting, antara lain lada, kapur barus, intan, batu bazoar, dan kayu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 
AKULTURASI DAN SINKRITISME TRADISI LOKAL, HINDU BUDHA, 

DAN ISLAM DI INDONESIA 
 
 
 
 

  

 Masuknya agama Hindu, Budha, dan Islam ke Indonesia telah memberikan 

pengaruh atau warna yang sangat jelas bagi kehidupan masyarakat Indonesia. 

Fenomena ini masih dapat kita amati dalam kehidupan masyakarat di Indonesia saat ini. 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kedatangan kedua agama ini tidak 

menunjukkan pertentangan dari masyarakat Indonesia. Justru yang terlihat adalah 

adanya jalinan interaksi positif berupa percampuran kebudayaan yang melahirkan 

kebudayaan baru pada masyarakat Indonesia dengan ciri khusus. 

A. Akulturasi Kebudayaan Lokal, Hindu Budha, dan Islam 

1. Pengertian Akulturasi 

Secara umum, akulturasi diartikan sebagai proses perpaduan antara dua 

kebudayaan atau lebih, sehingga melahirkan bentuk kebudayaan baru. Akan tetapi, 

unsur-unsur penting dari masing-masing kebudayaan (baik kebudayaan lama 

maupun kebudayaan yang datang berikutnya) masih terlihat. Dengan demikian, 

proses akulturasi akan terjadi apabila masing-masing kebudayaan yang saling 

berpadu itu seimbang.  

Masuknya pengaruh Kebudayaan Hindu-Budha ke Indonesia juga telah melahirkan 

akulturasi antara kebudayaan Hindu-Budha dengan kebudayaan Indonesia asli. Hal 

ini terjadi karena antara kebudayaan Hindu-Budha dengan kebudayaan Indonesia 

asli, sama-sama kuat. Begitu juga pada waktu kebudayaan Islam datang, terjadi 

proses akulturasi dengan kebudayaan Indonesia yang sudah ada. 

Berkembangnya kebudayaan Islam memang tidak kemudian menggantikan atau 

memusnahkan kebudayaan yang sudah ada. Antara kebudayaan Islam dengan 

kebudayaan yang telah berkembang sebelumnya terjadi akulturasi. Dari perpaduan 

budaya ini melahirkan kebudayaan baru yang unik dan menarik. 

2. Terjadinya Akulturasi 

Terjadinya interaksi antara kebudayaan Hindu Budha dengan Islam sekaligus 

terjadi interaksi dengan kebudayaan lokal. Seperti telah kalian kaji pada bab 

sebelumnya, bahwa kedatangan pengaruh agama Hindu Buda di Indonesia 



menimbulkan akulturasi dengan kebudayaan setempat. Hal ini terus berlanjut hingga 

pada masa pengaruh Islam. Kalian bisa mengidentifikasi terjadinya akulturasi antara 

tradisi lokal, Hindu Buda dan Islam ini dengan membandingkan kebudayaan 

pengaruh Hindu Buda dengan pengaruh Islam.  

Sifat  kebudayaan adalah dinamis, dan saling memengaruhi. Interaksi antar 

budaya akan menghasilkan budaya baru, atau kalau budaya itu sangat bertentangan 

maka akan muncul dampak negatif berupa konflik. Sementara dalam kajian kita 

terdahulu sangat jelas bahwa agama Hindu, Buda, maupun Islam masuk dengan 

penuh kedamaian. Masing-masing masuk dengan menyesuaikan pada kebudayaan 

setempat. Akhirnya semua kebudayaan tersebut dapat diterima oleh masyarakat 

Indonesia tanpa menimbulkan tragedi yang mengerikan, yakni pertumpahan darah. 

Bentuk lain interaksi antara tradisi lokal, Hindu Buda, dan Islam adalah dalam 

hal kepercayaan. Pada jaman megalithikum telah mengenal persembahan. Mantera, 

ritual kepercayaan animisme dan dinamisme. Hal ini terus berlanjut pada masa 

pengaruh Hindu Buda. Pada masa kedatangan Islampun tidak hilang begitu saja. 

Konsep-konsep animisme dan dinamisme pada masyarakat Islam Indonesia masih 

kita temukan hingga saat ini. Terjadinya percampuran dalam keagamaan ini disebut 

sinkritisme. 

Kalian bisa menemukan hal-hal ini terutama  pada masyarakat Jawa yang 

melakukan sesaji pada tempat-tempat yang dianggap keramat. Memuja senjata, 

binatang, gunung, laut, danau, dan sebagainya.   

B.  Bentuk Akulturasi 

Hasil proses akulturasi antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam 

dapat dilihat dalam bentuk fisik kebendaan, seperti seni bangunan, seni ukir/pahat, 

dan karya sastra. Di samping dalam bidang fifik kendaaan, akulturasi juga 

menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. 

Beberapa contoh bentuk akulturasi antara kebudayaan Islam dengan kebudayaan 

Indonesia yang telah berkembang sebelunya adalah sebagai berikut. 

1. Seni Bangunan 

a. Masjid dan Menara 

Seni bangunan yang berkembang pada jaman Indonesia masa Islam menunjukkan 

adanya peipaduan antara unsur Islam dengan kebudayaan Indonesia yang telah ada. 

Salah satu bentuk perpaduan seni bangunan Islam dengan seni bangunan yang telah 

berkembang sebelumnya adalah seni bangunan masjid. Dengan adanya perpaduan 



ini, bangunan masjid di Indonesia pada jaman perkembangan Islam memiliki bentuk 

yang unik. Perhatikan dan cermati gambar masjid Demak dan Masjid Kuno Aceh, 

temukan keunikannya ! 

 

 

 

 

        Gambar Kuno Masjid demak                                                     Masjid Kuno Aceh 

 

Bentuk bangunan Masjid yang merupakan hasil akulturasi memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut. 

a) Atapnya berupa atap tumpang, yaitu atap yang bersusun atau bertingkat, semakin 

ke aras semakin kecil dan tingkat yang paling atas berbentuk limas. Jumlah 

tumpang biasanya selalu gasal, ada yang tiga, ada juga yang lima. Bentuk atap 

bertumpang ini adalah karena pengaruh bentuk meru pada bangunan suci (Pure) 

Hindu. Atap masjid biasanya masih diberi lagi sebuah kemuncak yang dinamakan 

mustaka. 

 

 

Meru pada bangunan Pure Taman Ayun Bali 

 

b) Tidak adanya menara. Ini seperti lazimnya masjid-masjid yang ada di luar 

Indonesia. Masjid luar Indonesia umumny memiliki menara. Masjid-masjid di Mesir 



dan Masjid Abas di Karbala, Irak, memiliki menara yang sangat tinggi dan megah. 

Menara menjadi bagian penting, karena merupakan tempat muadzin menyerukan 

adzan sebagai panggilan orang untuk shalat. 

Di Indonesia pemberitahuan waktu shalat di samping dengan seruan adzan, juga 

dilakukan dengan pemukulan sebuah bedug atau kentongan. 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Bedug dan Kenthongan Kuno di Masjid Demak 

 

Masjid Kudus dan masjid Banten ada menaranya. Kedua menara itu bentuknya 

sangat unik. Menara Kudus merupakan sebuah candi langgam Jawa Timur yang 

telah diubah dan disesuaikan fungsinya. Ada juga yang menyatakan, bentuk 

menara masjid kudus mirip dengan Bale Kulkul. Bale Kulkul adalah bagian 

bangunan dari bangunan sebuah Pure. Cermati dan bandingkan gambar menara 

Kudus dan Bale Kulkul di Pure Taman Ayun Bali, kemudian temukan kemiripan 

bentuknya. 

  



                                      

 

 

   Bale Kulkul dan Menara Kudus                                                                         

 

Keunikan lain masjid Kudus adalah pada pintu-pintu masuk dan tempat wudhunya. 

Pintu-pintu masuk masjid Kudus, aslinya menyerupai pintu-pintu masuk dalam 

bangunan agama Hindu. Tempat  wudhunya juga unik, karena air wudhu keluar 

memancar dari mulut kalamakara. Ini jelas merupakan bentuk akulturasi antara 

Islam dengan Hindu. 

 



    
 

  

                                       

Pintu masuk masjid Kudus                                Tempat wudhu masjid kudus   

 

 

 

Salah satu kran wudhu 

Jaman dulu 

 

Menara masjid Banten adalah tambahan dari zaman kemudian yang diusahakan 

oleh seorang Belanda yang bernama Cardeel. Bentuk menaranya menyerupai 

sebuah mercusuar. Cermati gambar berikut ini. 

 

 

 



 

Foto Masjid Banten. Perhatikan atap tumpangnya yang berjumlah lima dan menyerupai 

meru pada bangunan pure 

 

b.  Makam 

Pemakaman mayat pada jaman Indonesia masa Islam banyak dipengaruhi oleh 

pandangan dan budaya yang berkembang pada masa sebelumnya. Kebiasaan-

kebiasaan jaman sebelum kedatangan dan perkembangan Islam akhirnya juga 

banyak dilakukan oleh masyarakat Islam. Misalnya, kalau pada jaman kuno mayat 

dimasukkan dalam kubur batu, pada jaman islam ada yang dimasukkan dalam peti. 

Sering pula di atas kubur ditabur bunga-bungaan. Saji-sajian dan selamatan yang 

telah berkembang pada jaman pra sejarah dan Hindu-Budha tetap hidup pada jaman 

Islam. Sehingga tidak mengherankan apabila pada hari-hari ke 1,  3, 7, 40, 100, 1 

tahun, 2 tahun dan 1000 harinya orang meninggal, sering diadakan selamatan dan 

kenduri. Selamatan dan kenduri ini diiringi dengan doa-doa Islam, yang kemudian 

lebih dikenal dengan tahlil. Selamatan ini dimaksudkan untuk mengantar roh ke 

hadirat Illahi. Ini jelas menunjukkan adanya perpaduan antara Islam dengan Budaya 

Hindu-Budha dan pra sejarah. 

Sesudah selamatan terakhir (nguwis-uwisi), yakni pada hari ke 1000, umumnya 

kuburan kemudian diabadikan (diperkuat dengan bangunan dari Batu). Pengabadian 



kubur ini biasanya dilakukan dengan membuat jirat atau nisan di atas kubur. Bagi 

orang-orang tertentu, umumnya bangsawan atau tokoh penting, di atas jirat didirikan 

rumah atau sering disebut cungkup.  

 

 

 

Cungkup Komplek Makam Sunan Drajat di Drajat, Jawa Timur, yang banyak dikunjungi para 

peziarah dari berbagai daerah nusantara. 

 

Banyak masyarakat berpandangan, bahwa makam merupakan kediaman terakhir 

yang abadi, maka diusahakan pula semacam rumah yang sesuai dengan kedudukan 

orang yang dikubur. Makam para raja atau orang penting dibangun seperti layaknya 

istana. Seakan-akan makam itu disamakan dengan orangnya, lengkap dengan ke-

luarganya serta pembesar-pembesar pengiringnya yang terdekat. Oleh karena itu 

bentuk pemakaman itu merupakan satu gugusan cungkup-cungkup dan jirat-jirat 

yang dikelompokkan menurut hubungan kekeluargaan. Gugusan ini dibagi menjadi 

berbagai halaman, yang dipisahkan oleh tembok tetapi dihubungkan dengan gapura-

gapura. Di dekat makam itu biasanya dibangun masjid, sehingga dikenal dengan 

masjid makam. Masyarakat berpandangan bahwa makam, apalagi makam orang-



orang terkemuka seperti para wali dan raja, adalah tempat yang suci dan keramat. 

Oleh karena itu, banyak bangunan masjid yang dibangvun satu kompleks dengan 

makam. Sebagai contoh adalah masjid makam di Demak, Kudus, Muria, Ampel 

(Surabaya), Gunung Jati (Cirebon), Bayat (Klaten), dan Sendangduwur (Tuban). 

 

 

Makam di sekitar Majid Demak (didalamnya ada makam R. Patah dan Sultan 

Trenggana 

 

 Kalau dihubungkan dengan budaya sebelumnya, pembuatan cungkup ini adalah 

karena pengaruh budaya sebelumnya. Pada jaman pra sejarah, tokoh-tokoh 

penting (kepala suku) sesudah meninggal diabadikan dalam bentuk Menhir. 

Perhatikan gambar menhir di bawah ini. Bandingkan besar Menhir dengan orang 

disebelahnya. 



 

Menhir. Betapa besar dan megahnya                                                                    

Pengaruh pengembangan Menhir sebagai simbol nenek moyang mereka membawa 

pengaruh pada perkembangan jaman sesudahnya. Pada jaman Hindu-Budha, tokoh-

tokoh penting (raja) diabadikan dalam bentuk bangunan candi. Hal inii jelas berbeda 

dengan aslinya di India. Di India candi adalah sebagai tempat bersemayamnya para 

Dewa. Di Indonesia, beberapa candi menjadi makam para raja. Adapun raja dan 

candi yang merupakan makamnya antara lain;  

 Erlangga : Candi Belahan, Malang 

 Ken Arok: Candi Kagenengan, Jawa Timur 

 Anusapati: Candi Kidal, Malang 

 Ranggawuni : sbg Syiwa di Weleri dan sbg budha amogapasha di Jajagu atau 

Candi Jago 

 Mahesa Cempaka: Kumeper dan Wudi Kucir 

 Kertanegara: candi Jawi, Pandaaan dan Candi Singasari, Singasari JATIM 



 R Wijaya : sebagai Syiwa di Simping (Candi Sumberjati) dan sebagai Budha di 

Antahpura di dalam Kota Majapahit 

 Jayanegara dicandikan di Srenggapura, Kepopongan 

 Udayana termasuk raja yang besar dari Wangsa Warmadewa. Ia memerintah 

bersarna permaisurinya bernama Mahendradatta (putri dari Raja 

Makutawangsawardana di Jawa Timur). Pada tahun 1001 M Mahendradatta 

meninggal dan dicandikan di Desa Burwan atau Buruan di dekat Bedulu. Arca 

perwujudannya berupa Durga terdapat di Kutri, daerah Gianyar, sehingga 

dikenal dengan Durga Kutri. 

 Udayana meninggal dan dicandikan di Banu Wka. 

 Anak Wungsu meninggal tahun 1077 M dan dicandikan di Gunung Kawi dekat 

Tampaksiring. 

 

2. Seni Ukir 

Dalam ajaran Islam mengukir, membuat patung, melukis makhluk hidup apalagi 

manusia secara nyata tidak diperbolehkan. Hal ini menyebabkan seni patung di 

Indonesia pada zaman perkembangan Islam, kurang berkembang. Padahal pada 

masa Hindu-Budha seni patung sangat berkembang, baik patung-patung bentuk 

manusia maupun binatang. Walaupun seni patung untuk menggambarkan makhluk 

hidup secara nyata tidak diperbolehkan, namun seni pahat atau seni ukir terus 

berkembang.  

Untuk menghindari penggambaran mahluk hidup, para seniman kemudian 

mengembangkan seni hias dan seni ukir dengan motif daun-daunan dan bunga--

bungaan. Pada masa ini muncul kreasi baru, yaitu kalau terpaksa ingin melukiskan 

makluk hidup, ukiran atau lukisan mahluk hidup akan disamarkan dengan berbagai 

hiasan, sehingga tidak lagi jelas-jelas berujud binatang atau manusia. Bentuk yang 

semacam itu disebut dengan stilir. 

Contoh seni hias dan seni ukir yang mewakili perkembangan seni ukir dan hias  

jaman Indonesia masa Islam paling banyak ditemui di masjid Mantingan, Jepara, 

Jawa Tengah, dan komplek makam Sendangduwur, Jawa Timur. 

 



 

Stilir Kera dan Ketam di Masjid Mantingan                             Gapura Makam Sendang 

Duwur 

 

3. Aksara dan Seni Sastra 

Masuk dan berkembangnya pengaruh Islam di Indonesia juga membawa pengaruh 

dalam bidang aksara dan tulisan. Abjad atau huruf-huruf Arab kemudian digunakan 

untuk menulis. Bahasa Arab juga mulai digunakan di Indonesia. Yang cukup menarik, 

Huruf Arab digunakan di bidang seni ukir. Sehingga, berkembanglah seni kaligrafi. 

Dalam  bidang karya sastra, bekembanglah hikayat, babad, suluk. 

a.  Hikayat 

Hikayat adalah karya sastra yang berisi cerita sejarah ataupun dongeng. Dalam 

hikayat banyak ditulis berbagai peristiwa yang menarik, keajaiban, atau hal-hal 

yang kadang-kadang tidak masuk akal. Hikayat ditulis dalam bentuk gancaran 

(karangan bebas atau prosa). Hikayat yang terkenal, antara lain, Hikayat Iskandar 

Zulkarnain, Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Khaidir, Hikayat si Miskin, Hikayat 

1001 Malam, Hikayat Bayan Budiman, dan Hikayat Amir Hamzah. 

b. Babad 

Babad berisi cerita sejarah, tetapi isinya tidak selalu berdasarkan fakta. Tulisan 

Babad berisinya campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Iutlah 

sebabnya, babad sering disamakan dengan hikayat. Di tanah Melayu tulisan yang 

mirip dengan babad dikenal dengan sebutan tambo atau silsilah. Contoh babad 

adalah Babad Tanah Jawi, Babad Cirebon, Babad Mataram, dan Babad 

Surakarta. 

c. Suluk 

Suluk adalah karya sastra yang berupa kitab-kitab dan isinya menjelaskan soal-

soal tasawuf. Contoh suluk antara lain; 

1) Suluk Sukarsa, isinya mengisahkan perjalanan hidup Ki Sukarsa dalam mencari 

ilmu untuk mendapatkan kesempumaan hidup. 



2) Suluk Wujil, berisi wejangan atau ajaran Sunan Bonang kepada Wujil, yakni 

seorang kerdil yang pemah menjadi abdi di Kerajaan Majapahit. 

3) Suluk Malang Sumirang, berisi penghormatan dan pujian terhadap seseorang 

yang telah mencapai kesempumaan, mendekatkan diri, dan menyatu dengan 

Tuhan. 

4) Syair. Syair merupakan karya sastra yang berupa sajak-sajak yang terdiri atas 

empat baris. Syair ini mirip dengan pantun. 

 

4. Kesenian 

Salah satu media proses penyebaran Islam di Indonesia adalah kesenian. Oleh 

karena itu pada jaman Indonesia masa Islam berkembang beberapa kesenian yang 

bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam. Kesenian tersebut antara lain sebagai 

berikut. 

1) Permainan debus, yaitu tarian yang pada puncak acara para penari menusukkan 

benda tajam ke tubuhnya tanpa meninggalkan luka dan mengeluarkan darah. 

Tarian ini diawali dengan pembacaan ayat-ayat dalam Al Quran dan salawat nabi. 

Tarian ini dapat ditemui di Banten dan Minangkabau. 

2) Seudati, sebuah bentuk tarian dari Aceh. Seudati berasal dari kata syaidati yang 

artinya permainan orang-orang besar. Seudati sering disebut saman artinya 

delapan. Sebutan delapan ini dikaitkan dengan jumlah penari Seudati. Tarian ini 

aslinya dimainkan oleh delapan orang penari. Para pemain menyanyikan lagu 

yang isinya antara lain salawat nabi. 

3) Wayang. Sebenarnya, pertunjukan wayang sudah berkembang sejak zaman 

Hindu. Pada zaman pperkembangan Islam di Indonesia, kesennian yang sangat 

disukai masyarakat ini terus dikembangkan. Cerita-cerita dalam pertunjukkan 

wayang kemudian dikaitkan dengan ajaran Islam. Pada perkembangan berikutnya, 

muncul pertunjukkan wayang golek. Wayang golek dikembangkan berdasarkan 

cerita Amir Hamzah. 



 

5. Sistem Pemerintahan 

Perkembangan Islam di Indonesia membawa pengaruh  politik dan pemerintahan 

yang bercorak Islam. Tanda-tanda munculnya pemerintahan yang bercorak Islam 

dapat dilihat di Perlak. Setelah itu berkembanglah kerajaan-kerajaan yang bercorak 

Islam. Jika dilihat dari sistem pemerintahannya, pemerintahan kerajaan yang bercorak 

Islam tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan sebelumnya (zaman Hindu-

Budha). Sistem pemerintahan pada zaman Hindu-Budha nampak mengembangkan 

sistem feodal, begitu juga kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam. 

Pada zaman Hindu-Budha raja dikenal sebagai titisan dewa (penjelmaan dewa), 

sedangkan raja-raja (sultan) dari kerajaan Islam diakui sebagai khalifah (wakil Tuhan) 

di muka bumi ini. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Islam di Indonesia 

mengandung aspek kepemimpinan yang religius atau kepemimpinan spiritual. Raja 

dipandang sebagai simbul kehidupan yang tertinggi di kerajaan. Raja sangat 

dihormati dan dipuja-puja oleh rakyatnya. Rakyat hidup dan mengabdi untuk rajanya. 

Suksesi atau pergantian penguasa dengan sistem turun-temurun. 

6. Kalender 

Sistem kalender yang dimilik oleh Islam juga berpenganuh di Indonesia. Adalah 

Sultan Agung, Raja Mataram, yang telah menggabungkan antara kalender jawa 

dengan kalender Islam. Jika sebelumnya digunakan kalender berdasarkan sistem 

matahari (Syamsiah), maka sebagai pengaruh dari sistem kalender Islam , diciptakan 

kalender dengan sistem peredaran bulan (komariyah). Sultan Agung juga melakukan 

sedikit perubahan mengenai nama-nama bulan dalam Islam. Misalnya, bulan 

Muharam diganti dengan Sura dan Ramadan diganti dengan Pasa. Kalender yang 

dikembangkan Sulatn Agung tersebut dimulai pada tanggal 1 Muharam tahun 1043 

H, atau tanggal 1 Sura tahun 1555 Jawa, tepatnya 8 Agustus 1633. 



7. Filsafat 

Perkembangan filsafat pada masa penyebaran Islam di Indonesia sangat dipengaruhi 

oleh ajaran tasawuf. Setiap orang berusaha mencari kebenaran dan kesempumaan 

hidup, melalui praktik-praktik keagamaan yang benar. Karena kebenaran mutlak 

hanya ada pada Tuhan, maka untuk mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan 

hidup di dunia maupun di akhirat, manusia harus terus-menerus mendekatkan diri 

sedekat-dekatnya kepada Tuhan.  

8. Bentuk Bentuk Akulturasi yang Lain 

Bentuk lain dari akulturasi antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan Islam 

antara lain nampak dalam hal-hal yang berkait dengan kelahiran, perkawinan, dan 

kematian. Pada upacara kelahiran dan perkawinan, terjadi perpaduan antara unsur 

Indonesia dengan unsur Islam. Pada upacara perkawinan, sangat nyata adanya 

perpaduan antara adat daerah di Indonesia dengan unsur Islam. Sepasang mempelai 

setelah dinikahkan dengan cara Islam, kemudian diikuti dengan berbagai upacara 

adat, yang masing-masing daerah sangat bervariasi. 

Kebiasaan yang erat kaitannya dengan manusia yang sudah mati, di masyarakat 

Indonesia dikenal adanya kegiatan ziarah. Kegiatan ziarah diikuti dengan 

memanjatkan doa-doa. Di tempat-tempat yang dikunjungi, banyak diantara para 

peziarah yang juga minta dikabulkan keinginan dan harapannya. Misal, enteng jodoh, 

enteng rejeki, naik pangkat, mendapatkan keturunan, sembuh dari sakit, dapat 

pekerjaan, dan sebagainya.  

 



 

Ziarah di Makam Sunan Ampel, Surabaya 

 

Upacara grebeg yang sangat terkenal di lingkungan masyarakat Jawa, terutama 

masyarakat Jawa Tengah dan Cirebon, juga merupakan bentuk nyata dari adanya 

akulturasi. Upacara Grebeg pertama kali dilaksanakan di Kerajaan Demak, kemudian 

berkembang sampai Kerajaan Mataram. Upacara itu sekarang dilestarikan di Demak, 

kraton Surakarta, Yogyakarta, dan Cirebon.  

 

 



 

 

Iring-iringan gunungan dalam rangkaian upacara garebeg sekaten 

 

Di Cirebon upacara mirip Grebeg dinamakan dengan panjang jimat. Panjang jimat 

sendiri adalah seperangkat piring dan baki untuk menempatkan makanan yang 

dibagi-bagikan. Piring dan baki itu hanya digunakan sekali setahun. Pada malam 

menjelang tanggal 12 Maulud, panjang jimat diarak dari kraton menuju masjid diiringi 

oleh sultan dan seluruh kerabat kraton. 

Di Demak, Kraton Yogyakarta dan Surakarta sampai sekarang sering diadakan 

upacara garebeg sekaten. Maksud dari upacara Grebeg itu tidak lain sebagai bentuk 

ucapan syukur dari sultan kepada Tuhan. Sultan mengadakan syukuran karena lelah 

dipercaya untuk memimpin rakyat. Hal ini jelas sesuai dengan ajaran Islam. Akan 

tetapi dalam prosesi upacara dan perlengkapan serta saji-sajiannya, tidak terlepas 

dari aspek budaya sebelumnya, sedangkan doa-doanya menggunakan cara-cara 

Islam. Puncak upacara garbeg adalah arak-arakan gunungan yang berisikan aneka 

hasil bumi. Gunungan aneka hasil bumu ini kemudian menjadi rebutan masyarakat. 

Masyarakat memiliki keyakinan bahwa aneka hasil bumi yang mereka dapatkan dari 



gunungan tersebut akan membawa keselamatan dan berkah bagi diri dan 

keluarganya. Keperceryaan semacam ini jelas merupakan pengaruh dari budaya 

sebelumnya. 

 

 
 

Berebut Gunungan untuk mendapatkan berkah 

 

Di samping upacara garebeg, upacara labuhan di pantai selatan yang sering 

dilakukan oleh kraton Yogyakarta dan Surakarta jugas merupakan bentuk perpaduan 

antara budaya Islam dengan budaya Pra Sejarah, Hindu-Budha dan Islam. Ritual 

yang dilakukan dalam upacara labuhan berasal dari budaya jaman pra sejarah dan 

Hindu-Budha, sedangkan doa-doa yang digunakan umumnya berasal dari Islam. 

 

 
 

 

 

 

 

 



Upacara labuhan di pantai selatan jawa 

 

Masyarakat nusantara, khususnya Jawa, juga mengenal berbagai kegiatan 

selamatan dengan bentuk kenduri. Selamatan diadakan pada waktu tertentu. 

Misalnya, selamatan atau kenduri pada 10 Muharam untuk memperingati Hasan-

Husen (putra Ali bin Abu Thalib), Maulud Nabi (untuk memperingati kelahiran Nabi 

Muhammad), Ruwahan (Nyadran) untuk menghormati para leluhur atau sanak 

keluarga yang sudah meninggal, dan selamatan pada hari raya Idul Adha dan Idul 

Fitri. Dalam selamatan atau kenduri biasanya berkumpul beberapa anggota 

masyarakat yang duduk mengitari berbagai jenis makanan dan ada juga semacam 

saji-sajian. Kemudian dibacakan doa menurut Islam oleh seorang modin atau kaum. 

Setelah itu, mereka bersama-sama menikmati aneka makan yang disajikan dalam 

upacara dan kenduri tersebut. 

 

Aktivitas Sejarah  

1. Amati budaya dan tradisi yang ada di sekitarmu. Dari pengamatnmu adakah 

budaya dan tradisi yang ada di sekitarmu yang merupakan bentuk akulturasi 

budaya. Tunjukkan unsur budaya masing-masing dari akulturasi tersebut. 

2. Carilah contoh-contoh bentuk akulturasi dan sinkritisme yang ada di sekitar tempat 

tinggal atau lingkungan kalian. Identifikasilah dalam hal apa saja terjadinya 

akulturasi dan sinkritisme tersebut? 

 

 

Rangkuman 

Kedatangan Islam di Indonesia telah menyebabkan terjadinya akulturasi dan 

sinkritisme dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Pengaruh Islam di Indonesia 

tidak meninggalkan begitu saja kebudayaan Hindu Buda yang telah lama mendarah 

daging. Para da’i Islam memanfaatkan berbagai  metode dakwah untuk menarik 

perhatian masyarakat yang telah memeluk agama sebelumnya. Hal ini menimbulkan 

kreasi dari para da’i untuk mengembangkan seni,  teknologi, dan sastra dalam 

melakukan dakwah.  

Mereka melakukan kolaborasi antara budaya Islam dan budaya Hindu Buda 

serta masyarakat setempat untuk syiar Islam. Akhirnya dapat ditemukan beberapa 

bentuk kebudayaan yang merupakan akulturasi tersebut. Sebagai contoh adalah bentuk 



masjid di Jawa yang memadukan bentuk joglo dan limas sebagai model asli masyarakat 

Jawa dan atap tumpang yang merupakan budaya Hindu Buda. Penyembelihan hewan 

kerbau di Kudus merupakan salah satu bentuk penghormatan para wali terhadap 

kepercayaan Hindu yang mengharamkan sapi.  Hal ini sebagai bukti suri tauladan nenek 

moyang kita dalam menjalin persaudaraan dengan sikap toleransi yang tinggi antar 

pemeluk agama. 

Sinkritisme juga merupakan salah satu bentuk interaksi antara Islam dengan 

Hindu Buda dan budaya setempat. Pemujaan tempat-tempat yang dianggap keramat, 

mantera-mantera yang menggunakan bahasa Arab adalah bentuk sinkritisme yang 

masih ada hingga saat ini. 

 

 



Glosarium 

 

Akulturasi  : Perpaduan antara dua kebudayaan atau lebih yang menghasilkan 

kebudayaan dalam bentuk baru 

Sinkritisme  : Percampuran antara dua ajaran atau agama dalam praktik-praktik 

keagamaan 

Kebudayaan  : Hasil budi, cipta, dan karsa manusia baik berupa hasil yang berupa fisik 

maupun pemikiran 

Bentar : Gapura pada halaman masjid, makam, atau candi yang atapnya 

terpisah 

Paduraksa  : Gapura pada halaman masjid, makam, atau candi yang atapnya 

menyatu 

Relief : Gambaran pada dinding candi, masjid, atau bangunan yang 

menggambarkan sesutu maksud 
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