
Peta Kerajaan Samudera Pasai

Sistem Politik dan Pemerintahan

Para raja-raja Samudera Pasai
1. Sultan Malik al-Saleh (1267 M – 1297 M)
2. Sultan Muhammad Malikul Zahir (1297 M – 1326 

M)
3. Sultan Ahmad Laidkudzahi (1326 M – 1383 M)
4. Sultan  Zainal  Abidin  Malik  al-Zahir  (1383  M – 

1405 M)
5. Sultan Shalahuddin (1405 M – 1412 M)

Kehidupan masyarakatnya juga begitu kental dengan nuansa agama serta kebudayaan Islam. 
Inilah yang membuat Aceh kemudian dikenal sebagai Serambi Makkah. Pemerintahnya bersifat 
teokrasi berdasarkan ajaran Islam. Sebagai sebuah kerajaan yang berpengaruh, Pasai juga menjalin 
persahabatan dengan penguasa negara lain seperti Campa, India, Tiongkok, Majapahit, dan Malaka.
Pada  tahun  1350  M,  Kerajaan  Majapahit  menggempur  Samudera  Pasai  dan  mendudukinya. 
Samudera Pasai pun mulai mengalami kemunduran. Sekitar tahun 1524 M, wilayah Pasai berhasil 
diambil kerajaan Aceh. Sejak saat itulah, riwayat kejayaan Samudera Pasai berakhir.

Sumber-sumber sejarah
1. Dalam  catatan  perjalanan  berjudul  Tuhfat  Al-Nazha, 

Ibnu Batutta menuturkan, pada masa itu Samudera Pasai 
telah  menjelma  sebagai  pusat  studi  Islam  di  Asia 
Tenggara. 

2. Marco Polo bertandang ke Samudera Pasai saat menjadi 
pemimpin rombongan yang membawa ratu dari Cina ke 
Persia. Bersama 2.000 pengikutnya, Marco Polo singgah 
dan  menetap  selama  lima  bulan  di  bumi  ‘Serambi 
Makkah’ itu. Dalam kisah perjalanan berjudul Travel of  
Marco Polo, pelancong dari Eropa itu juga mengagumi 
kemajuan yang dicapai kerajaan yang terletak di Aceh 
itu.

3. Dirham merupakan alat pembayaran dari emas tertua di 
Asia Tenggara. Mata uang ini digunakan Samudera Pasai sebai alat pembayaran pada masa 
Sultan Muhammad Malik al-Zahir. Pada satu sisi dirham atau mata uang emas itu tertulis; 
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Muhammad Malik Al-Zahir. Sedangkan di sisi lainnya tercetak nama Al-Sultan Al-Adil. 
Diameter Dirham itu sekitar 10 mm dengan berat 0,60 gram dengan kadar emas 18 karat.

4. Cakra  Donya  adalah  hadiah  yang  diberikan  Kaisar  Cina 
kepada Sultan Samudera Pasai. Hadiah berupa bel itu terbuat 
dari  besi  dan  diproduksi  pada  tahun  1409  M.  Bel  itu 
dipindahkan ke Banda Aceh sejak Portugis dikalahkan oleh 
Sultan Ali Mughayat Syah.

5. Makam  Malik  Al-Saleh  terletak  di  Desa  Beuringin, 
Kecamatan  Samudera,  sekitar  17  km  sebelah  timur 
Lhokseumawe. Nisan makam sang sultan ditulisi huruf Arab.

6. Malik  Al-Zahir  adalah  putera  Malik  Al-  Saleh,  Dia 
memimpin Samudera Pasai sejak 1287 hingga 1326 M. Pada 
nisan makamnya yang terletak bersebelahan dengan makam 
Malik  Al-Saleh,  tertulis  kalimat;  Ini  adalah  makam  yang 
dimuliakan Sultan Malik Al-Zahir, cahaya dunia dan agama. 

Keadaan Sosial dan Ekonomi
Selain sebagai pusat perdagangan, Pasai juga menjadi 

pusat  perkembangan  Islam  di  Nusantara.  Kebanyakan 
mubalig  Islam  yang  datang  ke  Jawa  dan  daerah  lain 
berasal dari Pasai.

Eratnya  pengaruh  Kerajaan  Samudera  Pasai  dengan 
perkembangan Islam di Jawa juga terlihat dari sejarah dan 
latar  belakang  para  Wali  Songo.  Sunan  Kalijaga 
memperistri  anak  Maulana  Ishak,  Sultan  Pasai.  Sunan 
Gunung  Jati  alias  Fatahillah  yang  gigih  melawan 
penjajahan Portugis lahir dan besar di Pasai. Laksamana 
Cheng Ho tercatat juga pernah berkunjung ke Pasai.

Situs Kerajaan Islam Samudera Pasai ini sempat sangat 
terkenal di tahun 1980-an, sebelum konflik di Aceh 

        semakin memanas dan menyurutkan para peziarah. 

Sejarah Pasai yang begitu bisa ditelusuri lewat sejumlah situs makam para pendiri kerajaan 
danketurunannya di makam raja-raja itu. Makam itu menjadi saksi satu-satunya karena peninggalan 
lain  seperti  istana sudah tidak ada.  Makam Sultan Malikussaleh dan cucunya,  Ratu Nahrisyah, 
adalah dua kompleks situs yang tergolong masih terawat. 

Menurut Snouck Hurgronje, hubungan langsung Arab dengan Indonesia baru berlangsung 
abad 17 pada masa kerajaan Samudra Pasai, Banten, Demak dan Mataram Baru.

Raja Zainal Abidin pada tahun 1511 terpaksa melarikan diri  dan meninggalkan tahtanya 
berlindung  di  Majapahit,  karena  masih  saudara  raja  Majapahit.  Hal  ini  berarti  hubungan 
kekerabatan Raja Samudra Pasai dengan Raja Majapahit terbina sangat baik, menurut berita Cina 
disebutkan pertengahan abad 15, Samudra Pasai masih mengirimkan utusannya ke Cina sebagai 
tanda persahabatan.

Tercatat, selama abad 13 sampai awal abad 16, Samudera Pasai dikenal sebagai salah satu 
kota  di  wilayah  Selat  Malaka  dengan bandar  pelabuhan yang sangat  sibuk.  Bersamaan dengan 
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Pidie, Pasai menjadi pusat perdagangan internasional  dengan lada sebagai salah satu komoditas 
ekspor utama.

Budaya

Sekelompok  minoritas  kreatif  berhasil 
memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh 
agama Islam, untuk menulis karya mereka 
dalam  bahasa  Melayu.  Inilah  yang 
kemudian disebut sebagai bahasa Jawi, dan 
hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya 
tulis  tersebut  adalah  Hikayat  Raja  Pasai 
(HRP).  Bagian  awal  teks  ini  diperkirakan 
ditulis sekitar tahun 1360 M. HRP menandai 
dimulainya  perkembangan  sastra  Melayu 
klasik di bumi nusantara. 

Sejalan dengan itu,  juga berkembang ilmu 
tasawuf.  Di  antara  buku  tasawuf  yang 
diterjemahkan  ke  dalam  bahasa  Melayu 
adalah  Durru  al-Manzum,  karya  Maulana 
Abu  Ishak.  Kitab  ini  kemudian 
diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh 
Makhdum  Patakan,  atas  permintaan  dari 
Sultan  Malaka.  Informasi  di  atas 
menceritakan  sekelumit  peran  yang  telah 
dimainkan  oleh  Samudera  Pasai  dalam 
posisinya  sebagai  pusat  tamadun  Islam  di 
Asia Tenggara pada masa itu.
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Sistem politik dan pemerintahan

Kesultanan Aceh Darussalam berdiri menjelang keruntuhan dari Samudera Pasai yang pada 
tahun 1360 ditaklukkan oleh Majapahit hingga kemundurannya di abad ke-14. Kesultanan Aceh 
terletak di utara pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja (Banda Aceh) dengan sultan pertamanya 
adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang dinobatkan pada pada Ahad, 1 Jumadil awal 913 H atau 
pada tanggal 8 September 1507.

Kesultanan  Aceh mengalami  masa keemasan  pada  masa  kepemimpinan Sultan  Iskandar 
Muda (1607 - 1636). Pada masa kepemimpinannya, Aceh telah berhasil memukul mundur kekuatan 
Portugis  dari  selat  Malaka.  Kejadian  ini  dilukiskan dalam La Grand Encyclopedie  bahwa pada 
tahun 1582, bangsa Aceh sudah meluaskan pengaruhnya atas pulau-pulau Sunda (Sumatera, Jawa 
dan Kalimantan) serta atas sebagian tanah Semenanjung Melayu. Selain itu Aceh juga melakukan 
hubungan  diplomatik  dengan  semua  bangsa  yang  melayari  Lautan  Hindia.  Pada  tahun  1586, 
kesultanan Aceh melakukan penyerangan terhadap Portugis di Melaka dengan armada yang terdiri 
dari 500 buah kapal perang dan 60.000 tentara laut.

Kemunduran Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah makin menguatnya 
kekuasaan  Belanda  di  pulau  Sumatera  dan  Selat  Malaka,  ditandai  dengan  jatuhnya  wilayah 
Minangkabau, Siak, Tapanuli dan Mandailing, Deli serta Bengkulu kedalam pangkuan penjajahan 
Belanda.  Faktor  penting  lainnya  ialah  adanya  perebutan  kekuasaan  di  antara  pewaris  tahta 
kesultanan.

Traktat London yang ditandatangani pada 1824 telah memberi kekuasaan kepada Belanda 
untuk menguasai segala kawasan British/Inggris di Sumatra sementara Belanda akan menyerahkan 
segala  kekuasaan  perdagangan  mereka  di  India  dan  juga  berjanji  tidak  akan  menandingi 
British/Inggris untuk menguasai Singapura.

Pada akhir November 1871, lahirlah apa yang disebut dengan Traktat Sumatera, dimana 
disebutkan dengan jelas "Inggris wajib berlepas diri dari segala unjuk perasaan terhadap perluasan 
kekuasaan Belanda di bagian manapun di Sumatera. Pembatasan-pembatasan Traktat London 1824 
mengenai Aceh dibatalkan."

Sumber-sumber sejarah

1. Surat Sultan Iskandar Muda kepada Raja James I
Sultan Iskandar Muda juga pernah mengirim surat kepada Raja Inggris James I pada tahun 
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1615 silam.  Surat  yang disebut  sebagai  “golden letter”  itu  ditulis  dengan menggunakan 
bahasa  Melayu  dengan  aksara  Arab  Jawi.  Disebut  memiliki  hiasan  tertua  dan  terindah, 
terbesar bahkan paling spektakuler. Sebab,  selain panjangnya mencapai  satu meter, surat 
bersampul sutra kuning asli itu ditulis dengan tinta warna emas di atas kertas jenis oriental. 
Surat asli tersebut sat ini berada di perpustakaan Bodlian, Oxford, Inggris.

Surat ini tiga perempat isinya melukiskan tentang keagungan Sultan Iskandar Muda (1607-
1636)  beserta  kekayaan  dan  keluasan  wilayah  kekuasaannya,  berikut  adalah  petikan 
terjemahan mukadimmah surat Sultan Islandar Muda untuk King James I :

"Surat daripada Seri Sultan Perkasa Alam Johan Berdaulat, raja yang beroleh martabat  
kerajaan,  yang  dalam  takhta  kerajaan  yang  tiada  terlihat  oleh  penglihat,  yang  tiada  
terdengar  oleh  pendengar,  yang  bermahligai  gading,  berukir  kerawang,  bersendi-
bersindura, bewarna sadalinggam, yang berair mas, yang beristana sayojana menentang "

2. Makam  Tuanku  Abdul  Hamid  di  
Belanda
Pangeran  Maurits  –  pendiri  dinasti 
Oranje–  juga  pernah  mengirim  surat 
dengan  maksud  meminta  bantuan 
Kesultanan  Aceh  Darussalam.  Sultan 
menyambut  maksud  baik  mereka dengan 
mengirimkan  rombongan  utusannya  ke 
Belanda.  Rombongan  tersebut  dipimpin 
oleh  Tuanku Abdul  Hamid.  Rombongan 
inilah  yang  dikenal  sebagai  orang 
Indonesia  pertama  yang  singgah  di 
Belanda.  Dalam  kunjungannya  Tuanku 
Abdul  Hamid  sakit  dan  akhirnya 
meninggal  dunia.  Ia  dimakamkan  secara 
besar-besaran di Belanda dengan dihadiri 
oleh  para  pembesar-pembesar  Belanda. 
Namun  karena  orang  Belanda  belum 
pernah  memakamkan  orang  Islam,  maka 
beliau  dimakamkan  dengan  cara  agama 
Nasrani di pekarangan sebuah gereja. Kini 
di makam beliau terdapat sebuah prasasti 
yang  diresmikan  oleh  Mendiang  Yang 
Mulia Pangeran Bernhard suami mendiang 
Ratu  Juliana  dan  Ayahanda Yang Mulia 
Ratu Beatrix. 

                 

3. Hadiah Cermin dari Raja Perancis
Kerajaan Aceh juga menerima kunjungan utusan Kerajaan Perancis. Utusan Raja Perancis 
tersebut semula bermaksud menghadiahkan sebuah cermin yang sangat berharga bagi Sultan 
Aceh.  Namun  dalam  perjalanan  cermin  tersebut  pecah.  Akhirnya  mereka 
mempersembahkan  serpihan  cermin  tersebut  sebagai  hadiah  bagi  sang  Sultan.  Dalam 
bukunya,  Danis  Lombard  mengatakan  bahwa  Sultan  Iskandar  Muda  amat  menggemari 
benda-benda  berharga.  Pada  masa  itu,  Kerajaan  Aceh  merupakan  satu-satunya  kerajaan 
Melayu yang memiliki Balee Ceureumeen atau Aula Kaca di dalam Istananya.  Menurut 
Utusan Perancis tersebut, Istana Kesultanan Aceh luasnya tak kurang dari dua kilometer. 
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Istana  tersebut  bernama  Istana  Dalam  Darud  Donya  (kini  Meuligo  Aceh,  kediaman 
Gubernur)

4. Masjid Raya Baiturrahman
Nama Masjid Raya Baiturrahman ini berasal dari nama Masjid Raya yang dibangun oleh 
Sultan Iskandar Muda pada tahun 1022 H/1612 M. Mesjid raya ini memang pertama kali 
dibangun oleh pemerintahan Sultan Iskandar Muda, namun telah terbakar habis pada agresi 
tentara Belanda   kedua pada bulan shafar  1290/April  1873 M, dimana dalam peristiwa 
tersebut tewas Mayjen Khohler

Kehidupan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Dalam bidang sosial, letaknya yang strategis di titik sentral jalur perdagangan internasional 
di Selat Malaka menjadikan Aceh makin ramai dikunjungi pedangang Islam.  Terjadilah asimilasi 
baik di bidang sosial maupun ekonomi. Dalam kehidupan bermasyarakat, terjadi perpaduan antara 
adat istiadat dan ajaran agama Islam. Pada sekitar abad ke-16 dan 17 terdapat empat orang ahli 
tasawuf  di  Aceh,  yaitu  Hamzah  Fansuri,  Syamsuddin  as-Sumtrani,  Nuruddin  ar-Raniri,  dan 
Abdurrauf dari Singkil.

Peta Kesultanan Malaka
Sumber-sumber sejarah

1. Parameswara telah  mengambil 
kesempatan  untuk  menjalinkan 
hubungan baik dengan negara Cina 
ketika  Laksamana  Yin  Ching 
mengunjungi  Melaka  pada  tahun 
1403.  Salah  seorang  dari  sultan 
Malaka  telah  menikahi  seorang 
putri  dari  negara  Cina  yang 
bernama Putri Hang Li Po.

2. Laporan dari kunjungan Laksamana 
Cheng Ho pada 1409 menyiratkan 
bahwa  pada  saat  itu  Parameswara 
masih berkuasa, dan raja dan rakyat 
Melaka sudah menjadi muslim. 

3. Kronik Dinasti Ming mencatat Parameswara telah tinggal di ibukota baru di Melaka pada 
1403, tempat armada Ming yang dikirim ke selatan menemuinya.  Sebagai balasan upeti 
yang diberikan Kekaisaran Cina menyetujui untuk memberikan perlindungan pada kerajaan 
baru tersebut.

Sistem politik dan pemerintahan
Parameswara kemudian menganut Agama Islam setelah menikahi putri dari Samudera Pasai. 

Laporan dari  kunjungan Laksamana Cheng Ho,  menyiratkan bahwa pada saat  itu  Parameswara 
masih  berkuasa,  dan  raja  dan  rakyat  Melaka  sudah  menjadi  muslim.  Pada  1414  Parameswara 
digantikan putranya, Megat Iskandar Syah. Malaka pernah dipimpin Raja Ibrahim, tampaknya tidak 
menganut  agama  Islam,  dan  bergelar  Seri  Parameswara  Dewa  Syah.  Saudara  seayahnya,  Raja 
Kasim, kemudian menggantikannya dengan gelar Sultan Mudaffar Syah.
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Di  bawah  pemerintahan  Sultan  Mudzaffar  Syah  Melaka  melakukan  ekspansi  di 
Semenanjung  Malaya  dan  pantai  timur  Sumatera  (Kampar  dan  Indragiri).  Ini  memancing 
kemarahan Siam yang menganggap Melaka sebagai bawahan Kedah, yang pada saat itu menjadi 
vassal Siam. Namun serangan Siam pada 1455 dan 1456 dapat dipatahkan.

Di bawah pemerintahan raja berikutnya yang naik tahta pada tahun 1459, Sultan Mansyur 
Syah, Melaka menyerbu Kedah, dan menjadikannya negara vassal.  Di bawah sultan yang sama 
Johor, Jambi, dan Siak juga takluk. Dengan demikian Melaka mengendalikan sepenuhnya kedua 
pesisir yang mengapit Selat Malaka.

Mahmud  Syah  memerintah  Malaka  sampai  tahun  1511, saat  ibu  kota  kerajaan  tersebut 
diserang pasukan Postugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Serangan dimulai pada 
tanggal  10  Agustus  1511dan  berhasil  direbut  pada  24  Agustus  1511.  Sultan  Mahmud  Syah 
melarikan  diri  ke  Bintan  dan  mendirikan  ibukota  baru  di  sana.  Pada  tahun  1526  Portugis 
membumihanguskan Bintan, dan Sultan kemudian melarikan diri ke Kampar, tempat dia wafat dua 
tahun kemudian. Putranya Muzaffar Syah kemudian menjadi sultan Perak sedangkan putranya yang 
lain Alauddin Riayat Syah II mendirikan kerajaan baru yaitu Johor.

Sistem pemerintahan Kesultanan Malaka ialah monarki Islam. 

Kehidupan Sosial dan Ekonomi
Malaka memungut pajak penjualan, bea cukai barang-barang yang masuk dan keluar, yang 

banyak  memasukkan  uang  ke  kas  negara.  Sementara  itu,  raja  maupun  pejabat-pejabat  penting 
memperoleh upeti atau persembahan dari pedagang yang dapat menjadikan mereka sangat kaya.
Suatu  hal  yang  penting  dari  Kerajaan  Malaka  adalah  adanya  undang-undang  laut  yang  berisi 
pengaturan  pelayaran  dan  perdagangan  di  wilayah  kerajaan.  Untuk  mempermudah  terjalinnya 
komunikasi antar pedagang maka bahasa Melayu (Kwu-lun) dijadikan sebagai bahasa perantara.

Kehidupannya  dipengaruhi  oleh faktor  letak,  keadaan  alam dan  lingkungan  wilayahnya. 
Sebagai  masyarakat  yang  hidup  dari  dunia  maritim,  hubungan  sosial  masyarakatnya  sangatlah 
kurang  dan  bahkan  mereka  cenderung  mengarah  ke  sifat-sifat  individualisme.  Kelompok 
masyarakat pun bermunculan, seperti adanya golongan buruh dan majikan.

Budaya
Dari  perkembangan  seni  sastra  Melayu  muncul  beberapa  hasil  karya  sastra  yang 

menggambarkan kepahlawanan dan keperkasaan tokoh-tokoh pendamping kerajaan Malaka dalam 
melaksanakan roda pemerintahannya. Tokoh-tokoh yang dianggap sebagai pahlawan dari Kerajaan 
Malaka pada masa kejayaannya adalah Hang Tuah, Hang Lekir dan Hang Jebat.

Sistem politik dan pemerintahan
Kesultanan Demak
Demak  di  bawah  Pati  Unus  adalah  Demak  yang 
berwawasan  nusantara.  Visi  besarnya  adalah 
menjadikan  Demak  sebagai  kerajaan  maritim  yang 
besar.  Pada  masa  kepemimpinannya,  Demak  merasa 
terancam  dengan  pendudukan  Portugis  di  Malaka. 
Dengan  adanya  Portugis  di  Malaka,  kehancuran 
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pelabuhan-pelabuhan Nusantara tinggal menunggu waktu.
Trenggana  berjasa  atas  penyebaran  Islam  di  Jawa 

Timur  dan  Jawa  Tengah.  Di  bawahnya,  Demak  mulai 
menguasai  daerah-daerah  Jawa  lainnya  seperti  merebut 
Sunda  Kelapa  dari  Pajajaran  serta  menghalau  tentara 
Portugis yang akan mendarat di sana (1527), Tuban (1527), 
Madiun  (1529),  Surabaya  dan  Pasuruan  (1527),  Malang 
(1545), dan Blambangan, kerajaan Hindu terakhir di ujung 
timur  pulau  Jawa  (1527,  1546).  Panglima  perang  Demak 
waktu itu adalah Fatahillah, pemuda asal Pasai (Sumatera), 
yang  juga  menjadi  menantu  raja  Trenggana.  Trenggana 
meninggal  pada  tahun  1546  dalam  sebuah  pertempuran 
menaklukkan  Pasuruan,  dan  kemudian  digantikan  oleh 
Sunan Prawoto

Suksesi  ke  tangan  Sunan  Prawoto  tidak  berlangsung 
mulus.  Ia  ditentang  oleh  adik  Trenggana,  yaitu  Pangeran 
Sekar  Seda  Lepen.  Pangeran  Sekar  Seda  Lepen  akhirnya 
terbunuh.  Pada  tahun  1561  Sunan  Prawoto  beserta 

keluarganya "dihabisi" oleh suruhan Arya Penangsang, putera Pangeran Sekar Seda Lepen. Arya 
Penangsang kemudian menjadi penguasa tahta Demak. Suruhan Arya Penangsang juga membunuh 
Pangeran  Hadiri  adipati  Jepara,  dan  hal  ini  menyebabkan  banyak  adipati  memusuhi  Arya 
Penangsang.

Arya  Penangsang 
akhirnya  berhasil  dibunuh 
dalam  peperangan  oleh 
Sutawijaya,  anak  angkat  Joko 
Tingkir.  Joko  Tingkir 
memindahkan  pusat 
pemerintahan ke Pajang, dan di 
sana  ia  mendirikan  Kerajaan 
Pajang.
Tindakan-tindakan  penting 
yang  pernah  dilakukan  Sultan 
Trenggono  adalah  sebagai 
berikut:
a) menegakkan agama Islam;
b)  membendung  perluasan 
daerah  yang  dilakukan  oleh 
Portugis;
c)  menguasai  dan 
mengislamkan Banten, Cirebon, dan Sunda Kelapa (Perluasan ke wilayah Jawa Barat ini dipimpin 
oleh Fatahilah (Faletehan) yang kemudian menurunkan raja-raja Banten).
d) berhasil menakhlukkan Mataram, Singasari, dan Blambangan.
Kesultanan Pajang

Pada awal berdirinya tahun 1549, wilayah Pajang hanya meliputi sebagian Jawa Tengah 
saja,  karena negeri-negeri Jawa Timur banyak yang melepaskan diri  sejak kematian Trenggana. 
Pada tahun 1568 Hadiwijaya dan para adipati Jawa Timur dipertemukan di Giri Kedaton oleh Sunan 
Prapen. Dalam kesempatan itu, para adipati sepakat mengakui kedaulatan Pajang di atas negeri-
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negeri  Jawa  Timur. Sebagai  tanda  ikatan  politik,  Panji  Wiryakrama dari  Surabaya  (pemimpin 
persekutuan adipati Jawa Timur) dinikahkan dengan puteri Hadiwijaya. Negeri kuat lainnya, yaitu 
Madura  juga  berhasil  ditundukkan  Pajang.  Pemimpinnya  yang  bernama  Raden  Pratanu  alias 
Panembahan Lemah Dhuwur juga diambil sebagai menantu Hadiwijaya.

Tanah Mataram dan  Pati  adalah  dua  hadiah  Hadiwijaya  untuk  siapa  saja  yang  mampu 
menumpas Arya Penangsang tahun 1549. Menurut laporan resmi peperangan, Arya Penangsang 
tewas dikeroyok Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi.

Ki  Penjawi  diangkat  sebagai  penguasa  Pati  sejak  tahun  1549.  Sedangkan  Ki  Ageng 
Pemanahan  baru  mendapatkan  hadiahnya  tahun  1556  berkat  bantuan  Sunan  Kalijaga.  Hal  ini 
disebabkan karena Hadiwijaya mendengar ramalan Sunan Prapen bahwa di Mataram akan lahir 
kerajaan yang lebih besar dari pada Pajang.

Ramalan tersebut menjadi kenyataan ketika Mataram dipimpin Sutawijaya putra Ki Ageng 
Pemanahan  sejak  tahun  1575.  Tokoh  Sutawijaya  inilah  yang  sebenarnya  membunuh  Arya 
Penangsang. Di bawah pimpinannya, daerah Mataram semakin hari semakin maju dan berkembang.

Pada tahun 1582 meletus perang Pajang dan Mataram karena Sutawijaya membela adik 
iparnya, yaitu Tumenggung Mayang, yang dihukum buang ke Semarang oleh Hadiwijaya. Perang 
itu dimenangkan pihak Mataram meskipun pasukan Pajang jumlahnya lebih besar.

Sultan-sultan Pajang
   1. Jaka Tingkir atau Hadiwijaya
   2. Arya Pangiri atau Ngawantipura
   3. Pangeran Benawa atau Prabuwijaya

Sumber-sumber sejarah
Kesultanan Demak - Pajak

1. Adanya Masjid Agung Demak yang dibangun oleh Raden Patah bersama para Wali Songo. 
Masjid  Agung  Demak  merupakan  tempat  di  mana  para  Wali Songo  bersidang  untuk 
bermufakat dalam suatu urusan. Salah satunya dalam memutuskan hukum pancung untuk 
Syekh Siti Jenar.

2. Selain Masjid Demak, bukti keberadaan Kesultanan Demak ialah makam para Wali Songo, 
yang tersebar dari Jawa Barat hingga di Madura, Jawa Timur. Pada zaman keemasannya, 
Wali Songo sudah merupakan “majelis ulama” pada masa itu. Ada dua wali yang dituakan 
dalam Wali Songo, yaitu Sunan Gresik serta Sunan Ampel. 

3. Bukti tidak langsung keberadaan Kesultanan Demak, ialah munculnya beberapa kesultanan-
kesultanan Islam lainnya di Pulau Jawa, seperti Kesultanan Banten di bawah Sunan Gunung 
Jati serta Kesultanan Mataram Islam  yang merupakan kelanjutan dari Kesultanan Pajang.

Kehidupan Sosial, Ekonomi, dan Budaya
Kehidupan Ekonomi
Dilihat  dari  segi  ekonomi,  Demak  sebagai  kerajaan  maritim,  menjalankan  fungsinya  sebagai 
penghubung atau transit daerah penghasil rempah-rempah di bagian timur dengan Malaka sebagai 
pasaran di bagian barat. Perekonomian Demak dapat berkembang dengan pesat di dunia maritim 
karena didukung oleh penghasil dalam bidang agraris yang cukup besar.
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Kehidupan Sosial Budaya
Kehidupan sosial  Demak diatur oleh hukum-hukum Islam,  namun juga masih menerima tradisi 
lama. Dengan demikian, muncul sistem kehidupan sosial yang telah mendapat pengaruh Islam.
Di bidang budaya, terlihat jelas dengan adanya pembangunan Masjid Agung Demak yang terkenal 
dengan  salah  satu  tiang  utamanya  terbuat  dari  kumpulan  sisa-sisa  kayu  yang  dipakai  untuk 
membuat masjid  itu sendiri  yang disebut soko tatal.  Di  pendapa (serambi  depan masjid) itulah 
Sunan Kalijaga (pemimpin pembangunan masjid) meletakkan dasar-dasar syaha- datain (perayaan 
Sekaten). Tujuannya ialah untuk memperoleh banyak
pengikut  agama Islam.  Tradisi Sekaten  itu  sampai  sekarang  masih  berlangsung  di  Yogyakarta, 
Surakarta, dan Cirebon.

Pajang  terletak  di  daerah  pedalaman  sehingga  kerajaan  ini  menitikberatkan  mata 
peneaharianya dari pertanian dengan hasil utamanya beras.

Kerajaan Pajang adalah pewaris Kerajaan Islam Demak, tetapi tradisi Hindu masih besar 
pengaruhnya  di  Pajang,  karena  di  daerah  agraris  pedalaman,  tradisi  Hindu  masih  sangat  kuat 
dipegang  dan  pengaruh  Islam  hanya  terbatas  pada  kalangan  tertentu.  Maka  muncul  akulturasi 
budaya antra Hindu dan Islam.

Tahu Lebih Dalam
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Peta lokasi Kesultanan Banten

Sumber Sejarah Kesultanan Banten

1. Dalam  Tambo Tulangbawang,  Primbon  Bayah, 
dan berita Cina, orang menyebut daerah Banten 
dengan  nama  Medanggili.  Sebutan  ini  setidak-
tidaknya berlaku hingga abad ke-13.  Sementara 
itu,  sumber  Cina  yang  berjudul  Shung  Peng 
Hsiang  Sung,  yang  diperkirakan  ditulis  tahun 
1430,  memberitakan  bahwa  Banten  merupakan 
suatu  tempat  yang  berada  dalam beberapa  rute 
pelayaran  yang   dibuat  Mao’Kun  pada  sekitar 
tahun  1421.  Rute  pelayaran  itu  adalah  Tanjung 

Sekong-Gresik-Jaratan;  Banten-Timor;  Banten  Demak;  Banten-Banjarmasing;  Kreug 
(Aceh)-Barus-Pariaman-Banten.  Sementara dalam buku Ying-Yai-She-Lan (1433) Banten 
disebut Shut’a yang sangat dekat pelafalannya dengan Sunda. Buku ini merupakan laporan 
ekspedisi Laksamana Cheng Ho dan Ma Huan ke beberapa tempat di Pulau Jawa.
Dalam catatan orang Eropa yang berasal dari catatan laporan perjalanan Tome Pires (1513), 
Banten  digambarkan  sebagai  sebuah  kota  pelabuhan  yang  ramai  dan  berada  di  bawah 
kekuasaan Kerajaan Sunda. Catatan itu menjelaskan juga bahwa Banten merupakan sebuah 
kota niaga yang baik karena terletak di sebuah teluk dan muara sungai. Kota ini dikepalai 
oleh  seorang  syahbandar  dan  wilayah  niaganya  tidak  hanya  menjangkau  Sumatera 
melainkan juga sampai di Kepulauan Maldwipa. Barang dagangan utama yang diekspor dari 

pelabuhan ini ialah lada, beras, dan 
berbagai jenis makanan lainnya.

2. Selain dari sumber asing, ada juga 
sumber  lokal  yang  menyebut-
nyebut  Banten.  Carita 
Parahiyangan  yang  ditulis  pada 
tahun  1518  menyebutkan  adanya 
sebuah  tempat  yang  bernama 
Wahanten  Girang  yang  terletak 
agak  ke  pedalaman.  Wahanten 
Girang dapat dihubungkan dengan 
nama  Banten,  bahkan  oleh 
sebagian  orang  nama  kota  ini 
dipandang  sebagai  kata  asal  bagi 
nama Banten.

Pada  pertengahan  abad  ke-16,  Banten  bukan  hanya  sebagai  pelabuhan  dagang  saja, 
melainkan  juga  telah  tumbuh  sebagai  pusat  kekuasaan  (kerajaan).   Kesultanan  Banten 
didirikan oleh dua unsur utama, yaitu kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Kekuatan 
politik yang merintis beridirnya Kesultanan Banten terdiri atas tiga kekuatan utama yaitu 
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Demak, Cirebon, dan Banten sendiri dengan Sunan Gunung Jati, Fatahillah, dan Maulana 
Hasanuddin sebagai pelopornya.
Perintisannya diawali dengan kegiatan penyebaran agama Islam, kemudian pembentukkan 
kelompok  masyarakat  muslim,  penguasaan  daerah  secara  militer  (1526),  dan  akhirnya 
penguasaan daerah secara politik sampai berdirinya suatu pemerintahan yang berdiri sendiri 
yang diberi nama Kesultanan Banten.

Sistem pemerintahan dan politik
Puncak kejayaan
Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Abu Fatah Abdulfatah 
atau lebih dikenal dengan nama Sultan Ageng Tirtayasa. Saat itu Pelabuhan Banten telah menjadi 
pelabuhan  internasional  sehingga  perekonomian  Banten  maju  pesat.  Wilayah  kekuasaannya 
meliputi  sisa  kerajaan  Sunda  yang  tidak  direbut  kesultanan  Mataram  dan  serta  wilayah  yang 
sekarang menjadi provinsi Lampung. Piagam Bojong menunjukkan bahwa tahun 1500 hingga 1800 
Masehi Lampung dikuasai oleh kesultanan Banten.

Masa kekuasaan Sultan Haji
Pada jaman pemerintahan Sultan Haji, tepatnya pada 12 Maret 1682, wilayah Lampung diserahkan 
kepada VOC. seperti tertera dalam surat Sultan Haji kepada Mayor Issac de Saint Martin, Admiral 
kapal VOC di Batavia yang sedang berlabuh di Banten. Surat itu kemudian dikuatkan dengan surat 
perjanjian tanggal 22 Agustus 1682 yang membuat VOC memperoleh hak monopoli perdagangan 
lada di Lampung.

Penghapusan kesultanan
Kesultanan Banten dihapuskan tahun 1813 oleh pemerintah kolonial Inggris. Pada tahun itu, Sultan 
Muhamad Syafiuddin dilucuti dan dipaksa turun takhta oleh Thomas Stamford Raffles. Tragedi ini 
menjadi klimaks dari penghancuran Surasowan oleh Gubernur-Jenderal Belanda, Herman William 
Daendels tahun 1808.

Sultan Ageng Tirtayasa
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Sultan Ageng Tirtayasa (Banten,  1631 -  1692) adalah putra Sultan Abu al-Ma'ali  Ahmad yang 
menjadi  Sultan  Banten  periode  1640-1650.  Ketika  kecil,  ia  bergelar  Pangeran  Surya.  Ketika 
ayahnya  wafat,  ia  diangkat  menjadi  Sultan  Muda  yang  bergelar  Pangeran  Ratu  atau  Pangeran 
Dipati. Setelah kakeknya meninggal dunia, ia diangkat sebagai sultan dengan gelar Sultan Abdul 
Fathi Abdul Fattah. Nama Sultan Ageng Tirtayasa berasal ketika ia mendirikan keraton baru di 
dusun Tirtayasa (terletak di Kabupaten Serang). Ia dimakamkan di Mesjid Banten.

Tahu Lebih Dalam
Penguasa pertama Banten
Menurut pendapat pertama, Pangeran Hasanudin atas petunjuk ayahnya, Syarif Hidayatullah (Sunan 
Gunung  Jati),  mendirikan  Kota  Surosowan  sebagai  ibukota  kerajaan.  Setelah  kota  itu  selesai 
dibangun, Maulana Hasanudin kemudian diangkat sebagai penguasa pertama Banten, yang pada 
waktu itu belum berdaulat karena masih berada di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Sunda. 
Pendapat ini didasarkan pada sebuah teks yang berbunyi :

“Pada waktu itu di Banten sedang timbul huru hara yang disebabkan oleh
Pangeran Sabakingkin, putera Susuhunan Jatipurba dengan para
pengikutnya … orang-orang muslim dan para muridnya, bertambahtambah
dengan kedatangan angkatan bersenjata Demak dan Cirebon
yang telah berlabuh di Pelabuhan Banten, kemudian menyerang dan
memukul … angkatan bersenjata Budha-prawa. Adipati Banten dan
para pengikutnya melarikan diri masuk ke hutan belantara menuju ke
arah tenggara ke kota besar Pakuan Pajajaran. Setelah itu dinobatkanlah
Pangeran Sabakingkin di Negeri Banten dengan gelar Pangeran
Hasanudin oleh ayahnya dipertuan bagi seluruh Daerah Sunda yang
berpusat di Paserbumi yaitu negeri Cirebon atau Carage …”

Menurut pendapat pertama ini, pengangkatan Maulana Hasanudin sebagai penguasa Banten terjadi 
tahun 1552, tepat ketika usianya menginjak 27 tahun.

Pendapat ini ditolak oleh Hoesein Djajadiningrat yang berpendapat bahwa pendiri Kerajaan Banten 
bukanlah Maulana Hasanudin, melainkan Sunan Gunung Jati. Selain mendirikan Kerajaan Banten, 
ia  pun  mendirikan  Kerajaan  Cirebon.  Sunan  Gunung  Jati  merupakan  orang  yang  mengangkat 
anaknya, Maulana Hasanudin, sebagai Raja Banten Ke-2. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
pada mulanya Banten merupakan tempat kedudukan Sunan Gunung Jati selaku raja dan Cirebon 
dikatakan sebagai mandalanya. Ketika Sunan Gunung Jati pindah ke Cirebon, Banten seolah-olah 
hanya  menjadi  suatu  kabupatian  saja  atau  seolah-olah  hanya  merupakan  bagian  dari  Kerajaan 
Cirebon. Dengan demikian, Sunan Gunung Jati membawahi Banten dan Cirebon sekaligus.

sumber : http://humaspdg.wordpress.com/2010/04/20/catatan-sejarah-kesultanan-banten/
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Kehidupan Sosial, Budaya, dan Politik
Dalam membangun Kerajaan Banten,  Hasanudin menekankan pada  bidang spiritual  dan 

material. Bidang spiritual ditempuh dengan penyebaran agama Islam yang dilakukannya dari tahun 
1515  hingga  1552.  Sementara  itu,  bidang  material  dilakukan  dengan  memelihara  dan 
mengembangkan  kegiatan  perniagaan  dan  pertanian  yang  telah  ada  serta  mempertahankan 
kedudukan dan peranan Banten sebagai kota pelabuhan. Hal ini dimungkinkan oleh karena Banten 
telah  menjadi  pelabuhan  tempat  persinggahan  saudagar-saudagar yang  sedang  menempuh jalan 
niaga Asia tradisional.

Para  saudagar  ini  membeli  rempah-rempah  dari  wilayah  Indonesia  bagian  timur  untuk 
dibawa ke negara-negara di Asia Barat dan Eropa. Dalam melakukan aktivitas perniagaannya, para 
saudagar ini menggunakan jalur perairan Nusa Tenggara, pantai utara Pulau Jawa, Selat Sunda, 
pantai Barat Sumatera, dan terus ke India. Jalur niaga ini semakin banyak dipergunakan oleh para 
saudagar, terutama saudagar Islam, seiring dengan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511. 
Oleh karena Portugis menganggap musuh terhadap para saudagar Islam, mereka tidak mau berlabuh 
di  Malaka.  Bahkan lebih dari  itu,  saudagar saudagar Islam yang telah menetap di  Malaka pun 
banyak yang pindah ke kota kota pelabuhan lain, di antaranya ke Banten dan Cirebon. Meskipun 
Banten dan Cirebon menjadi tempat menetap para saudagar Islam, namun hanya Banten-lah yang 
mengalami  kemajuan  yang  pesat  karena  kedudukannya  lebih  strategis  dibandingkan  dengan 
Cirebon.

Ketika  Sunan  Gunung  Jati  masih  memegang  kekuasaan  atas  Banten,  ia  bersama-sama 
dengan Fatahillah dan Pangeran Hasanudin berhasil merebut pelabuhan terpenting Kerajaan Sunda, 
yakni Sunda Kalapa, pada 1527. Keberhasilan ini ditandai dengan diubahnya nama Sunda Kalapa 
menjadi  Jayakarta.  Nilai  strategis dari peristiwa ini  adalah pertama, Banten memegang peranan 
lebih  penting  dan  dapat  menarik  perdagangan  lada  ke  pelabuhannya;  kedua,  Banten  telah 
menggagalkan usaha Portugis di bawah pimpinan Henrique de Leme yang hendak merealisasikan 
perjanjian dengan Raja Sunda.

Selain menaklukan Sunda  Kalapa,  beberapa daerah  di  luar  Pulau Jawa yakni  Lampung, 
Bengkulu, dan Selebar yang berbatasan dengan Sumatera Barat berhasil dimasukkan juga ke dalam 
wilayah kekuasaan Banten. Ekspansi ini dilakukan agar Banten dapat menguasai seluruh perairan 
Selat  Sunda  yang  sangat  strategis  bagi  kepentingan  pelayaran  dan  perdagangan  Banten  serta 
bertujuan untuk memperluas kebun lada.

Peta lokasi Kesultanan Mataram Islam 
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Sistem Pemerintah dan Politik
Struktur birokrasi Mataram didasarkan atas konsep perwilayahan negara dengan pusat kraton dan 
berkembang meluas ke luar, yang kalau digambarkan dapat berupa lingkaran konsentris. Dan dalam 
secara herturut-turut wilayah Mataram adalah:

   1. Kutagara atau Kutanegara, Negara atau Siti Narawita dengan kraton raja sebagai titik pusat, 
jadi  boleh  disebut  kraton  merupakan  pusat  sedangkan  Kutagara  atau  Negara  adalah  lingkaran 
wilayah yang pertama.
   2. Negara Agung : daerah di sekitar Kutagara, yang masih termasuk inti kerajaan, karena di 
daerah inilah terdapat daerah tanah lungguh (jabatan) dan para bangsawan yang bertempat tinggal 
di Kutanegara.
   3.  Mancanagara, daerah di Luar Negara Agung :

3.1  Mancanagara Wetan : Mulai Panaraga ke Timur.
3.2. Mancanagara Kulon : Mulai Purwareja ke Barat.

   4. Daerah Pasisiran:

4.1. Pasisiran Kulon : Demak ke Barat.
4.2. Pasisiran Wetan : Demak ke Timur.

            Untuk mengurusi pemerintahan di wilayah-wilayah tersebut disusunlah berbagai jabatan 
dengan berbagai tingkatannya, dan yang tertinggi di pusat sampai yang terendah di daerah. Jabatan 
itu secara berturut-turut adalah :
1.      Pejabat-pejabat tinggi dalam Kraton dan daerah Kutagara:
            Di dalam kraton: Raja, Ratu-Eyang (nenek raja), Ratu-Ibu (ibu raja), Ratu-Kencana 
(permaisuri), P. Adipati Anom (putra mahkota). Pemerintahannya diurus oleh 4 orang wedana lebet. 
Di atas keempat wedana ini dahulu ada jabatan patih lebet. Pada masa Kerta yang menjadi patih 
lebet Adipati Mandaraka. Pada masa Amangkurat I, Tumenggung Singaranu menjadi patih lebet. 
Tetapi sejak  tahun  1775  jabatan  patih  lebet  dihapuskan.  Keempat  wedana  lebet  itu  adalah:  a. 
Wedana Gedong Kiwa, b. Wedana Gedong Tengen, c. Wedana Keparak Kiwa, d. Wedana Keparak 
Tengen.  Wedana-wedanna  Gedong  mengurusi  keuangan  dan  perbendaharaan  kraton, 
sedangWedana-wedana  Keparak  mengurusi  keprajuritan  dan  pengadilan.  Para  wedana  lebet 
biasanya bergelar Tumenggung atau Pangeran (kalau masih berkeluarga raja). Sebelum tahun 1628 
wedana-wedana lebet Mataram adalah: P. Mandurareja, P. Upasanta (keduanya We,r,dana Keparak), 
P. Manungoneng, P. Sujanapura (keduanya Wedana Gedong). Tiap-tiap wedana lebet ini dibantu 
oleh seorang kliwon (pepatih atau lurah carik) yang biasanya bergelar Ngabehi, seorang kebayan 
(juga bergelar Ngabehi, Rangga atau Raden) dan 40 orang mantri-mantri jajar. Untuk mengurusi 
daerah kota (Kutanegara) raja menunjuk 2 orang wedana miji (miji = memilih, jadi wedana yang 
dipilih  untuk  tugas-tugas  tertentu).  Wedana-wedana miji  ini  langsung  dibawah  perintah  raja. 
Kedudukan wedana miji di zaman modern hampir sama dengan wali kota (sebagai stadholder in the 
city).
            Dalam masa akhir pemerintahan Sultan Agung salah seorang dari wedana miji adalah 
Tumenggung Danupaya. Dalam tahun 1661 (zaman Mangku Rat I) Danupaya diganti oleh Wirajaya 
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dalam  jabatannya  sebagai  “stadholder  in  Mataram”.  Sebagai  orang  kedua  adalah  Nitinegara. 
Sebelum itu terkenal pula 2 orang Tumenggung Mataram (tentulah ini Tumenggung-tumenggung 
Mataram proper = Tumenggung-tumenggung dari wilayah Kutagara = Wedana-wedana miji) yaitu 
Tumenggung Endranata dan Kyai Demang Yudaprana. Kedudukan kedua wedana miji ini sangat 
penting sehingga bersama-sama dengan keempat wedana lebet, mereka merupakan anggota Dewan 
Tertinggi Kerajaan. Tetapi pada zaman Kartasura (1774) pengurusan daerah Narawita diserahkan 
kepada 4 orang pejabat, seorang di antara mereka diangkat sebagai kepalanya (wedananya).
2.      Pejabat-pejabat di Wilayah Negara Agung
            Wilayah Negara Agung yang masih termasuk daerah pusat dari wilayah kerajaan ini 
administrasi pemerintahnya dikepalai oleh para wedana jawi. Sebagai pimpinan dan koordinator 
dan para wedana jawi adalah patih - jawi. Patih jawilah yang bertanggung jawab atas keberesan 
jalannya pemerintahan di daerah luar Kutagara, termasuk pengurusan masuknya pajak-pajak dan 
daerah wewenangnya, juga mengumpulkan tenaga-tenaga laskar orang desa bila diperlukan. Para 
wedana jawi jumlahnya sesuai  dengan bagian-bagian dari  Negara Agung dan bernama menurut 
daerah yang menjadi wewenangnya. Dengan demikian maka ada 8 wedana jawi, yaitu : Wedana 
Bumi (yang menguasai daerah Bumi),  Wedana Bumija,  Wedana Siti  Ageng Kiwa, Wedana Siti 
Ageng Tengen, Wedana Sewu,  Wedana Numbak Anyar, Wedana Penumping,  Wedana Penekar. 
Wedana-wedana ini bertempat tinggal di daerah Kutagara, dan masing-masing dibantu oleh seorang 
kliwon,  seorang kebayan,  dan 40 orang mantri  jajar. Untuk mengurusi  secara  langsung daerah-
daerah di Negara Agung diangkat bupati-bupati dengan pejabat-pejabat bawahannya. Untuk tanah-
tanah lungguh dan bangsawan-bangawan kraton yang juga terdapat di lingkungan Negara Agung, 
biasanya oleh bangsawan yang bersangkutan diwakilkan seorang Demang atau Kyai Lurah untuk 
mengurusinya.
3.      Pejabat-pejabat di wilayah Mancanagara
            Daerah-daerah di mancanegara baik kulon maupun wetan, masing-masing dikepalai oleh 
seorang  bupati  atau  lebih  (dalam  Surat  Pustaka  Radja  Puwara  istilahnya  juga  wedana),  yang 
biasanya  berpangkat  Tumenggung atau  Raden  Arya.  Jumlah  bupati  yang  mengepalai  tiap-tiap 
daerah tidak sama, tergantung pada luas dan tidaknya daerah itu. Sebagai contoh misalnya: pada 
zaman  Paku  Buwana  II  (Kartasura)  Daerah  Kediri  (dengan  tanah  cacah  4.000  karya)  hanya 
dikepalai  oleh  seorang  bupati  yaitu  Tumenggung 
Katawengan. Sedang daerah Madiun (dengan tanah 
cacah 16.000 karya) dikepalai oleh 2 orang bupati, 
yaitu  Raden  Tumenggung  Martalaya  dan  Raden 
Arya Suputra (24). Daerah yang tidak luas cukup 
dikepalai oleh seorang mantri atau seorang kliwon. 
Para  bupati  mancanagara  tersebut  di  bawah 
pengawasan seorang wedana bupati mancanagara. 
Pada  tahun  1677  Mas  Tumapel  (saudara  sepupu 
Panembahan  Mas  Giri)  yang  semula  menjabat 
sebagai bupati Gresik, kemudian diangkat menjadi wedana bupati mancanagara berkedudukan di 
Jipang  (terkenal  dengan  nama  Adipati  di  Jipang)  yang  ditugaskan  mengepalai  dan 
mengkoordinasikan bupati-bupati mancanagara. Juga di dalam tahun 1709 Tumenggung Surawijaya 
diangkat menjadi wedana bupati mancanagara wetan.
4.      Pejabat-pejabat di daerah Pasisiran
            Tiap-tiap daerah di pasisiran juga dikepalai oleh seorang bupati atau syahbandar, berpangkat 
Tumenggung, Kyai Demang atau Kyai Ngabehi. Sebagai contoh misalnya Bupati Pasisiran Jepara 
ialah  Ngabehi  Martanata  (1657),  Bupati  Semarang  Kyai  Ngabehi  Wangsareja, Bupati  Demak 
Tumenggung  Suranata.  Dalam  tahun  1618  sebagai  Bupati  Pasisiran  Jepara  Ulubalang  Kojah 
(keturunan India), dalam tahun 1631-1636 dijabat oleh Kyai Demang Leksmana. Meskipun bupati-
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bupati atau syahbandar itu mempunyai kekuasaan memerintah dalam daerah wewenangnya, tetapi 
mereka tidak lepas dan pengawasan pejabat-pejabat tinggi yang ada di Kutagara. Fakta-fakta di 
bawah ini kiranya memperjelas : Pemalang (1622-1623) di bawah yurisdiksi Pangeran Purbaya, 
yang diwakilkan di situ ialah seorang Kyai Lurah, sebagai stadholder. Pekalongan (1622) di bawah 
yurisdiksi Pangeran Upasanta. Tegal (1631-1638) tumenggungnya di bawah authority Tumenggung 
Mataram (wedana  miji)  Danupaya.  Semarang  (1631)  di  bawah  Tumenggung Warganaya, yang 
tunduk kepada Pangeran Kraton Tumenggung Arya Wangsa.
         Di samping jabatan-jabatan tinggi tersebut di atas, dalam tahun 1744 (zaman Kartasura) masih 
ada jabatan-jabatan yang diberi tugas khusus untuk mengepalai golongan-golongan rakyat tertentu. 
Jabatan-jabatan itu dipegang oleh 4 orang Tumenggung, yaitu :

1. Tumenggung yang mengepalai 6.000 orang Kalang.
2. Tumenggung yang mengepalai 1.000 orang Gowong.
3. Tumenggung yang mengepalai 1.200 orang Tuwaburu.
4. Tumenggung yang mengepalai 1.400 orang Kadipaten.

Semua jabatan ini di bawah kekuasaan patih jero (lebet).

5.      Jabatan-jabatan yang lebih rendah:
Di  samping jabatan-jabatan tinggi pemerintahan seperti  tersebut di  muka masih terdapat 

jabatan-jabatan tengahan dan rendahan yang jumlahnya sangat besar. Pejabat-pejabat tersebut tidak 
hanya  terbatas  pada  bidang  pemerintahan  saja,  tetapi  juga  pada  bidang-bidang  lain  yang 
berhubungan dengan kebesaran kraton dan raja. Serat Wadu Adji maupun Serat Radja Kapa-kapa 
memberikan uraian tentang nama-nama pangkat punggawa raja (abdi dalem) tersebut dengan arti 
dan tugasnya. Bukanlah maksudnya di sini akan disebut satu per satu jabatan-jabatan itu, tetapi 
hanya untuk sekedar memberi gambaran . Jabatan-jabatan yang berhubungan dengan pamong praja 
antara  lain  :  Panewu,  Panatus,  Paneket,  Panalawe,  (Penglawe),  Panigangjung,  Panakikil.  Yang 
berhubungan dengan Keagamaan: Pengulu, Ketib, Modin, Marbot, Naib, Suranata dan sebagainya 
(mereka sering disebut abdi dalem Pamethakan/Mutihan). Yang berhubungan dengan pengadilan: 
Jaksa, Mertalutut (tukang menghukum gantung), Singanegara (tukang menghukum dengan senjata 
tajam).  Yang berhubungan  dengan  keuangan:  Pemaosan  (yang  mengumpulkan  pajak  tanah), 
Melandang (yang memungut hasil bumi berupa padi, palawija dan sebagainya untuk disetorkan ke 
kraton, dan lain-lain). Yang berhubungan dengan perlengkapan: Pandhe (pekerja barangbarang dan 
besi), Kemas (pekerja barang-barang dan emas), Genjang (pekerja barang-barang selaka), Sarawedi 
(pekerja  intan),  Gemblak  (pekerja  kuningan),  Sayang  (pekerja  tembaga),  Gajahmati  (pembuat 
cemeti,  barang-barang anyaman, amben dan sebagainya), Gendhing (tukang membuat gamelan), 
Inggil (tukang merawat gamelan), Blandhong (pencari kayu), Kemit Bumi (tukang membersihkan 
dalam  cepuri  dan  mengangkut  barang-barang),  Palingga  (tukang  membuat  batu  bata),  Wegeg 
(tukang membuat batu nisan), Marakeh (pembuat gunting), Jlagra (pembuat barang-barang dan batu 
seperti umpak dan sebagainya), Undhagi (tukang ukir kayu), Gerji (tukang jahit) dan lain-lain.
          Demikianlah macam ragam nama jabatan (abdi dalem) raja, yang masing-masing mempunyai 
pegawai  (orangnya)  sendiri-sendiri.  Jabatan-jabatan  demikian  itu  rupanya  makin  lama  makin 
bertambah  jumlahnya  (macamnya),  sehingga  pada  pertengahan  abad  ke-19  (menurut  catatan 
Pangeran Juru, yaitu Patih Danuredja IV) jumlah tersebut tidak kurang dan 150 macam. Dalam 
hubungan ini perlu dikemukakan, bahwa lingkungan kehidupan para pejabat pertengahan di rumah-
rumah para bupati,  demang dan sebagainya), adalah bentuk miniatur kehidupan kraton.  Mereka 
mempunyai abdi-abdi pengiring, abdi-abdi kriya dan sebagainya dalam jumlah yang sesuai dengan 
kedudukannya.
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Peninggalan Budaya Mataram Islam

Kotagede
Kotagede terletak 10 Km arah tenggara dari  Kota Yogyakarta. Di tempat ini  kita dapati 

berbagai macam perhiasan dan interior yang terbuat dari perak. Kota kuno itu adalah bekas ibukota 
Kerajaan  Mataram  yang  awalnya  dibuka  oleh  Ki  Ageng  Pemanahan  abad  16  M.  Kotagede 
merupakan jembatan yang menghubungkan antara tradisi Hindu - Budha dan Islam, hal itu terlihat 
pada peninggalan kuno kompleks masjid makam Panembahan Senopati beserta keluarganya.

Sisa-sisa  peninggalan  Kerajaan  Mataram berupa  pintu  gerbang  masuk  komplek  Makam 
Kotagede yang berbentuk gapura paduraksa dan pohon beringin tua yang masih tumbuh kokoh 
sampai sekarang. Bangunan model paduraksa itu telah dikenal sejak masa Majapahit.

Masyarakat Kotagede yang mayoritas beragama Islam dikenal mempunyai etos kerja yang 
tinggi, mereka berdagang dan membuat kerajinan tangan dari perak. Kemampuan berdagang ini 
meruapakan  warisan  turun  temurun.  Orang  Kalang  pada  masa  kejayaan  Mataram di  Kotagede 
menjadi konglomerat-konglomerat pribumi yang hebat. Kejayaan Kotagede di masa lampau masih 
dapat disaksikan hingga sekarang. Ukir-ukiran yang dipahatkan pada kerangka bangunan rumah-
rumah orang Kalang menunjukkan kemewahan pada zamannya.

Di makam Kotagede sumere para pepundhen Mataram antara lain : Ki Ageng Pemanahan, 
Panembahan  Senopati,  Penembahan  Sedo  Krapayak,  Kanjeng  Ratu  Kalinyamat,  Kanjeng  Ratu 
Retno Dumilah, Nyai Ageng Nis, Panembahan Joyoprono, Nyai Ageng Mataram, Nyai Ageng Pati, 
Nyai Ageng Juru Mertani dan lain-lain.

Masjid Gede Kauman

Masjid yang juga dikenal dengan nama Masjid Gede Kauman ini terletak di sebelah barat 
Alun- Alun Utara yang secara simbolis merupakan transendensi untuk menunjukkan keberadaan 
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Sultan, yaitu di samping pimpinan perang atau penguasa pemerintahan (senopati ing ngalaga), juga 
sebagai  sayidin  panatagama  khalifatulah  (wakil  Allah)  di  dunia  di  dalam  memimpin  agama 
(panatagama) di kasultanan.

Dibangun  pada  masa  Sri  Sultan  Hamengkubuwono  I  oleh  seorang  arsitek  bernama  K. 
Wiryokusumo, masjid  ini  mempunyai  pengulu  pertama yaitu  Kyai  Faqih  Ibrahim Diponingrat. 
Seperti halnya masjid-masjid lain di Jawa, masjid ini beratap tumpang tiga dengan mustoko, masjid 
ini berdenah bujur sangkar, mempunyai serambi, pawestren, serta kolam di tiga sisi masjid. Namun 
beberapa keunikan yang dimiliki oleh masjid ini adalah mempunyai gapura depan dengan bentuk 
semar tinandu dan sepasang bangunan pagongan di halaman depan untuk tempat gamelan sekaten.

Masjid yang pernah dipugar akibat gempa bumi besar ini merupakan masjid jammi kerajaan 
yang  berfungsi  sebagai  tempat  beibadah,  upacara  kesagamaan,  pusat  syiar  agama,  dan  tempat 
penegaan tata hukum keagamaan.

Seluruh kompleks Masjid ini dikelilingi oleh pagar tembok tinggi  di mana pada bagian 
utara  terdapat  Dalem Pengulon  yaitu  tempat  tinggal  serta  kantor  abdi  dalem pengulu,  serta  di 
sebelah  barat  masjid  terdapat  beberapa  makam yang  diantaranya  adalah  makam  Nyai  Ahmad 
Dahlan.  Abdi  dalem pengulu  inilah  yang  membawahi 
para abdi dalem bidang keagamaan lainnya, seperti abdi 
dalem pamethakan, suronoto, modin,

Kawasan  di  sekitar  masjid  merupakan kawasan 
pemukiman  para  santri  ataupun  ulama.  Pemukiman 
tersebut  lebih  dikenal  dengan  nama  Kauman  dan 
Suronatan.  Dalam  perjalanan  histories  Yogyakarta, 
kehidupan religius di kampung tersebut menjadi inspirasi 
dan  tempat  yang  kondusif  bagi  tumbuh  dan 
berkembangnya  gerakan  keagamaan  Muhammadyah 
pada tahun 1912 M yang dipimpin oleh K.H.A. Dahlan. 

Kraton Karta
Karta,  Kerta,  atau  Charta  adalah  nama  sebuah  dusun  di  wilayah  Kalurahan  Plered, 

Kecamatan  Plered,  Kabupaten  Bantul,  Yogyakarta (kurang  lebih  4  kilometer  arah  selatan  dari 
Kotagede).  Karta  dulunya  adalah  sebuah  nama  kompleks  Keraton  Mataram  (setelah  Mataram 
Kotagede). Keraton Mataram Karta dibangun oleh Sultan Agung. Waktu pembangunan keraton ini 
tidak diketahui dengan pasti. Akan tetapi mengingat Sultan Agung naik tahta sekitar tahun 1614-an, 
maka pada abad itulah kira-kira Karta dibangun. Ketika pembangunan Keraton Kerta dilakukan, 
Sultan  Agung  untuk  sementara  masih  tinggal  di  dalam  keraton  ayah  dan  neneknya,  yaitu  di 
Kotagede.

Peninggalan-peninggalan  Keraton  Kerta 
dapat  dikatakan  sangat  minim.  Peninggalan  yang 
minim itu pun tidak begitu banyak membantu untuk 
memperkirakan  bagaimanakah  kira-kira  bentuk 
Keraton Kerta pada zamannya.  Benda peninggalan 
yang  dapat  ditemukan  di  sana  hanya  berupa  dua 
buah  umpak/alas  tiang  yang  terbuat  dari  batu 
andesit,  sisa batuan berbentuk persegi yang diduga 
merupakan  salah  satu  komponen  batur.  Umpak 
tersebut  berbentuk  prisma  terpancung.  Jumlah 
umpak  tersebut  semula  adalah  empat  buah.  Satu 
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buah  dibawa ke  Taman Sari  Yogyakarta dan digunakan sebagai  alas  tiang/umpak Masjid  Saka 
Tunggal yang ada di kompleks Taman Sari Yogyakarta. Sedangkan umpak yang satu lagi berada di 
Desa Trayeman, Bantul.

Pada sisi selatan umpak-umpak tersebut terdapat struktur batu putih yang membujur ke arah 
timur-barat  (sekarang  sudah  tidak  kelihatan  bekas-bekasnya).  Selain  peninggalan-peninggalan 
tersebut, ada lagi peninggalan yang lain yang berupa kompleks makam lama dan sisa-sisa masjid 
agung Kerta. 

Peta lokasi Kesultanan Gowa-Tallo

Sistem pemerintah dan politik Kesultanan Gowa-Tallo
Dalam menjalankan pemerintahan raja  Gowa dibantu 

oleh  beberapa  orang  pembesar  atau  pejabat  kerajaan, 
antara lain: :1. Pabbicara butta. Arti sebenamya, ialah juru 
bicara tanah atau juru bicara negeri.2. Tumailalalang Towa 
(tu = orang; ilalang = dalam; towa = tua).3. Tumailalang-
Iolo (Tu = orang; ilalang = dalam; lolo = muda).

Di samping itu raja Gowa dibantu oleh sebuah lembaga 
“perwakilan rakyat” yang disebut “Bate Salapanga” (bate 
= panji, bendera; salapang = sembilan). Jadi bate salapanga 
berarti  pemegang  bendera  atau  pembawa  panji  yang 
sembilan  orang.  Mula-mula  lembaga  ini  disebut 
“Kasuwiang  Salapanga”  (kasuwiang  =  mengabdi; 
salapang  =  sembilan).  Jadi  kasuwiang  salapanga  berati 
pengabdi  yang  sembilan  orang.  Lembaga  “kasuwiang 
salapanga” yang kemudian menjadi  “bate  salapanga” ini 
memang terdiri atas sembilan orang anggota.
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Keterangan lebih lanjut tentang para pembantu raja ini sebagai berikut:1. Pabbicara butta 
adalah  orang  kedua  sesudah raja  Gowa.  Jadi  jabatan  pabbicara  butta  dapat  disamakan  dengan 
perdana  menteri,  mahapatih  atau  mangkubumi  Kerajaan  Gowa.  Seperti  kita  ketahui  di  dalam 
Sejarah Gowa, pada masa pemerin¬tahan raja  Gowa yang ke-9 bemama Tumapa’risi Kallonna, 
Kerajaan  Gowa  dan  Kerajaan  Tallo  disatupadukan  kembali.  Penyatuan  kedua  Kerajaan  itu 
dikuatkan oleh ucapan sumpah raja-raja dan para pem¬besar kedua kerajaan itu. Sumpah itu di 
dalam bahasa  Makasar  ber¬bunyi:  “Ia  Iannamo Tau Ampassi  Ewai  Gowa-Tallo Iamo  Nacalla 
Re¬wata”.  artinya:  “Siapa-siapa saja  yang mengadudomba Kerajaan  Gowa dan Kerajaan Tallo, 
maka orang itu akan dikutuk oleh dewata”.

Sejak  itulah  Kerajaan  Gowa  dan  Kerajaan  Tallo,  terutama  dalam  hubungan  keluar, 
merupakan  satu  kerajaan  yang  bersatu.  Betapa  kokoh¬nya  perpaduan  antara  kedua  kerajaan 
bersaudara  itu  dapat  kita  lihat  dalam  ungkapan  bahasa  Makasar:  “Rua  Karaeng  Se’re  Ata”, 
artinya: “Dua raja namun satu hamba”. Maksudnya, dua raja memerintah atas rakyat yang tetap 
satu. Sejak itu pulalah raja Tallo dan keturunan pengganti baginda pada lazimnya diangkat menjadi 
pabbicara butta atau mangkubumi Kerajaan Gowa.

2. Tumailalang Towa. la adalah seorang pejabat atau pembesar kerajaan yang menyampaikan dan 
meneruskan  segala  perintah raja  Gowa kepada bate  salapanga,  kepada para  kepala  distrik  atau 
kepala wilayah, kepada para bate anak karaeng dan lain-lain. la menjaga pula agar supaya segala 
perintah raja Gowa dilaksanakan sungguh-sungguh. Ia sering pula memimpin sidang-sidang yang 
diadakan untuk membicarakan soal-soal yang sangat penting sifatnya. Tumailalang towalah yang 
menyampaIkan kepada sidang tersebut segala kehendak dan titah raja Gowa. Segala keputusan, 
saran-saran atau pesan-pesan raja Gowa disampaikan oleh tumailalang towa.

3. Tumailalang Lolo. Pejabat atau pembesar kerajaan ini selalu berada di dekat raja Gowa. Beliau 
inilah  yang  menerima  usul-usul  dan  permohonan  untuk  disampaikan  kepada  raja  Gowa.  Ia 
menerus¬kan segala perintah raja Gowa mengenai soal-soal rumah tangga is¬tana. Di dalam masa 
perang  beliau  sering  bekerja  bersama  dengan  panglima  pasukan-pasukan  Kerajaan  Gowa  yang 
disebut  “anrong¬guru-lompona-tumak-kajannangnganga”.  Mereka  sering  membicarakan  dan 
merencanakan segala soal yang bersangkut-paut dengan soal peperangan.

Jabatan tumailalang towa dan tumailalang lolo diangkat dan di¬pecat oleh raja Gowa. Ada 
juga yang mengatakan bahwa tumailalang towa dan tumailalang lolo yang menghubungkan secara 
timbal balik antara pemerintah atau raja Gowa dan rakyat Gowa yang diwakili oleh bate salapanga.

Dahulu kedua fungsi  itu dipegang oleh pacallaya,  lalu  oleh Tumailalang (orang yang di 
dalam).  Jadi  mula-mula  tumailalang  yang  menggantikan  kedudukan  paccallaya  hanya  ada  satu 
orang saja. Kemudian dijadikan dua orang, yakni tumailalang towa dan tumai¬lala lolo. Fungsinya 
pun dipecah  menjadi  dua,  yakni  :  Hubungan dari  raja  Gowa ke  bate  salapanga dipegang oleh 
tumailalang towa se¬dang hubungan dari batesalapanga ke raja Gowa harus melalui tu¬mailalang 
lolo.  Jadi  dengan  demikian  bate  salapanga  dapat  disamakan  .dengan  parlemen  atau  Dewan 
Perwakilan Rakyat.

4.  Bate Salapanga.  Seperti  yang sudah dikatakan tadi,  lembaga Ini terdiri  dari  sembilan orang 
anggota.  Tiap anggota  bate  salapanga adalah  kepala  pemerintahan di  wilayah  yang  merupakan 
federasi Gowa. Dahulu Gowa merupakan suatu federasi yang terdiri dari sembilan buah negeri atau 
daerah.  Tiap-tiap negeri atau daerah itu di kepalai oleh seorang penguasa yang merupakan raja 
kecil. Sembilan orang penguasa itulah yang mula-mula menjadi anggota Hadat Gowa yang disebut 
Bate Salapanga. Ketua dari bate salapanga disebut pacallaya.
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Peninggalan budaya dan Sumber Sejarah Gowa-Tallo

Batu Pelantikan Raja (Batu Pallantikang)

Batu  petantikan  raja  (hatu  pallantikang)  terletak  di  sebelah  tenggara  kompleks  makam 
Tamalate. Dahulu,  setiap  penguasa  baru  Gowa-Tallo di  sumpah  di  atas  batu  ini  (Wolhof dan 
Abdurrahim, tt : 67). Batu pallantikang sesungguhnya merupakan batu alami tanpa pem¬bentukan, 
terdiri dari satu batu andesit yang diapit 2 batu kapur. Batu andesit merupakan pusat pemujaan yang 
tetap  disakralkan  masyarakat  sampai  sekarang.  Pe-mujaan  penduduk  terhadap  ditandai  dengan 
banyaknya sajian di atas batu ini.  Mereka meyakini bahwa batu tersebut adalah batu dewa dari 
kayangan yang bertuah

Batu  petantikan  raja  (hatu  pallantikang)  terletak  di  sebelah  tenggara  kompleks  makam 
Tamalate. Dahulu,  setiap  penguasa  baru  Gowa-Tallo di  sumpah  di  atas  batu  ini  (Wolhof dan 
Abdurrahim, tt : 67). Batu pallantikang sesungguhnya merupakan batu alami tanpa pem¬bentukan, 
terdiri dari satu batu andesit yang diapit 2 batu kapur. Batu andesit merupakan pusat pemujaan yang 
tetap  disakralkan  masyarakat  sampai  sekarang.  Pe-mujaan  penduduk  terhadap  ditandai  dengan 
banyaknya sajian di atas batu ini.  Mereka meyakini bahwa batu tersebut adalah batu dewa dari 
kayangan yang bertuah.

Sumur Pendeta (Bungung Bissu)
Bangunan sumur ini terletak di sebelah timer Batu Tumanurung. Dahulu sumur ini hanya digunakan 
para pendeta (bissu-bissu). Sumur ini berukuran 4 x 4 meter Konstruksinya dan bahan batu bata, 
dengan teknik susun tanpa spesi.

Kompleks Makam Katangka

Kompleks ini terletak di sebelah utara bukit Tamalate, merupakan area pemakaman raja-raja Gowa 
dari masa yang lebih kemudian, dan raja-raja yang dimakamkan di kompleks makam Tamalate dan 
Bonto Biraeng. Pada kompleks ini terdapat bangunan makam kubah dan jirat biasa.

Jirat dan nisannya dominan terhuat dari ukiran kayu. Jirat 
kayu  diukir,  dengan  pahatan  hiasan  untaian  flora, 
meng¬gunakan  warna  menyolok,  merah  dan  terutama 
kuning  keemasan.  Pada  bagian  kepala  dan  kaki  jirat 
terdapat  semacam  gunungan  yang  dilengkapi  dengan 
kaligrafi  ayat-ayat  suci  Al-Qur'an  dan  identitas  yang 
dimakamkan.  Ragam  hias  beberapa  kubah 
-memperlihatkan adanya pengaruh anasir Barat,  terutama 
terlihat pada pintu masuk.

Kubah makam di kompleks ini berukuran lebih besar dari 
pada  makam  lain.  Di  dalam  kubah  terdapat  sejumlah 
makam,  mungkin  dari  satu  keluarga  terdekat.  Makam¬-
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makam di dalam kubah diatur berjajar dua. Lantai kubah lebih tinggi 60-75 cm dari permukaan 
tanah atau dasar pintu masuk. Konstruksi demikian menyebabkan jirat dan nisan di dalam bangunan 
kubah tampak seperti di atas panggung. Di antara kubah-kubah terdapat Mesjid Katangka.

Masjid Katangka

Mesjid Katangka didirikan pada tahun 1605 M. Sejak berdirinya telah mengalami beberapa kali 
pemugaran.  Pemugaran  itu  berturut-turut  dilakukan  oleh:  [a]  Sultan  Mahmud (1818);  [b]  Kadi 
Ibrahim  (1921);  [c]  Haji  Mansur  Daeng  Limpo,  Kadi  Gowa  (1948);  dan  [d]  Andi  Baso, 
Pabbicarabutta  GoWa (1962) sangat  sulit  meng¬identifikasi  bagian paling awal (asli)  bangunan 
mesjid tertua Kerajaan Gowa ini.

Yang  masih  menarik  adalah  ukuran  tebal  tembok 
kurang  lebih  90  cm,  hiasan  sulur-suluran dan  bentuk 
mimbar yang terbuat dari kayu menyerupai singgasana 
dengan sandaran tangan.  Hiasan makhuk di samarkan 
agar tidak tampak realistik. Pada ruang tengah terdapat 
empat  tiang  soko  guru  yang  mendukung  konstruksi 
bertingkat di atasnya. Mimbar dipasang permanen dan 
diplaster. Pada pintu masuk dan mihrab terdapat tulisan 
Arab  dalam  babasa  Makassar  yang  menyebutkan 
pemugaran  yang  dilakukan  Karaeng  Katangka  pada 
tahun 1300 Hijriah.

Makam Syekh Yusuf

Kompleks makam ini terletak pada dataran rendah Lakiung di sebelah barat Mésjid Katangka. Di 
dalam kompleks ini terdapat 4 buah cungkup dan sejumlah makam biasa. Makam Syekh Yusuf 
terdapat di dalam cungkup terbesar, berbentuk bujur sangkar Pintu masuk terletak di sisi Selatan. 
Puncak  cungkup  berhias  keramik.  Makam  ini  merupakan  makam  kedua.  Ketika  wafat  di 
pengasingan, Kaap, tanggal 23 Mei 1699, beliau di¬makamkan untuk pertama kalinya di Faure, 
Afrika  Selatan.  Raja  Gowa  meminta  kepada  pemerintah  Belanda  agar  jasad  Syekh  Yusuf 
dipulangkan  dan  dimakamkan  di  Gowa.  Lima  tahun  sesudah  wafat  (1704)  baru  per¬mintaan 
tersebut  dikabulkan.  Jasadnya  dibawa pulang  bersama  keluarga dengan  kapal  de  Spiegel  yang 
berlayar langsung dan Kaap ke Gowa. Pada tanggal 6 April 1705, tulang kerangka Syekh Yusuf 
dimakamkan dengan upacara adat pemakaman bangsawan di Lakiung. Di atas makamnya dibangun 

kubah yang disebut kobbanga oleh orang Makassar.

Makam  Syekh  Yusuf  mempunyai  dua  nisan  tipe 
Makassar, terbuat  dari  batu  alam yang permukaannya 
sangat  mengkilap.  Hal  ini  dapat  terjadi  karena  para 
peziarah  selalu  menyiramnya  dengan  minyak  kelapa 
atau  semacamnya.  Sampai  sekarang  peziarah  masih 
sangat  ramai  mengunjungi  tokoh  ulama  (panrita)dan 
intelektual  (tulnangngasseng)  yang  banyak  berperan 
dalam  perkembangan  dan  kejayaan  kerajaan  Gowa-
Tallo abad pertengahan.

Dalam  lontarak  "Riwayakna  Tuanta  Salamaka  ri 
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Gowa7,  Syekh  Yusuf dianggap  Nabi  Kaidir  (Abu  Hamid,  1994:  85).  la  tokoh  yang  memiliki 
keistimewaan, seperti berjalan tanpa berpijak di tanah. Dalam usia belia ia sudah tamat mempelajari 
kitab fiqih dan tauhid.  Guru tarekat  Naqsabandiayah,  Syattariyah,  Ba'alaniiyah,  dan Qa¬driyah. 
Wawasan sufistiknya tidak pernah menyinggung pertentangan antara Hamzah Fanzuri yang me-
ngembangkan ajaran Wujudiyah dan Syekh Nuruddin ar-Raniri.

Benteng Tallo
Benteng Tallo terletak di muara sungai Tallo. Benteng dibangun dengan menggunakan bahan batu 
bata, batu padas/batu pasir, dan batu kurang. Luas benteng diper¬kirakan 2 kilometer Bardasarkan 
temuan  fondasi  dan  susunan  benteng  yang  masih  tersisa,  tebal  dinding  benteng  diperkirakan 
mencapai 260 cm.

Akibat  perjanjian Bongaya (1667)  benteng dihancurkan.  Sekarang,  sisa-sisa  benteng dan bekas 
aktivitas berserakan. Beberapa bekas fondasi, sudut benteng (bas¬tion) dan batu merah yang tersisa 
sering dimanfaatkan penduduk untuk berbagai keperluan darurat, sehingga tidak tampak lagi bentuk 
aslinya. Fondasi itu mengelilingi pemukiman dan makam raja-raja Tallo.

Benteng Somba Opu
Benteng Somba Opu terletak di muara Sungai Jene' berang. Secara administratif terletak di Maccini 
Sombala, Kampung Sanrobone, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Denah 
benteng berbentuk persegi empat. Ukuran panjang salah satu sisi ± 2 km. Sisa bangunan yang masih 
baik dan dapat memperlihatkan denah asli benteng terdapat pada bagian sisi barat. Rekonstruksi sisi 
barat benteng dapat diketahui bahwa benteng dibangun dari bahan batu bata dengan ukuran yang 
bervariasi serta sedikit batu pasir, terutama pada bagian pintu sebelah dalam. Tinggi tembok 7-8 
meter, dengan ketebalan dinding rata-rata 12 kaki atau 300 cm. Ada empat bastion, tetapi yang 
tersisa dan direkonstruksi oleh SPSP Ujungpandang hanya I buah bastion.

Menurut sejarahnya, Benteng Somba Opu merupakan benteng induk yang berfungsi sebagai pusat 
pertahanan utama dan pusat pemerintahan kerajaan Gowa-Tallo. Dibangun atas perintah Raja Gowa 
IX,  Daeng Matanre Karaeng Mangnguntungi Tumaparisi Kallonna.  Selain benteng Somba Opu 
Raja Gowa IX juga merintis pembangunan benteng pengawal di antaranya Benteng `Penyua' atau 
sekarang lebih populer dengan Benteng Ujungpandang.

Benteng Ujungpandang

Benteng  Ujungpandang  terletak  di  Kelurahan  Kampung  Baru  Kecamatan  Ujungpandang,  Kota 
Madya  Ujungpandang.  L.uas  keseluhruhan  areanya  21.252  meter  persegi  dan  terdiri  atas  15 
bangunan.

Menurut sejarahnya, benteng ini juga dirintis oleh Raja Gowa IX Semula benteng berisi bangunan 
rumah Makassar dengan tiang-tiang kayu yang tinggi. Pem¬bangunan benteng diselesaikan pada 
tahun 1545 oleh raja Gowa X, / Manriogau Daeng Banto Karaeng Lakiung Tunipalangga Ulaweng, 
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sebagai benteng pertahanan pendamping kerajaan Gowa.

Benteng yang pada mulanya dibuat dari  tanah liat  ini  mempunyai model tak ubahnya benteng-
benteng Eropa abad ke-26 dan ke-17. Bentuk dasar benteng segi empat dan berarsitektur Portugis. 
Tonjolan-tonjolan  tambahan  pada  model  dasar  segi  empat  melahirkan  bentuk  benteng  yang 
menyerupai penyu. Bentuk penyu berhubungan dengan simbolisme kekuatan etnis Makassar, jaya 
di laut dan di darat, seperti halnya seekor penyu. Justru itu, naskah Lontarak menyebut benteng 
Penyua' (benteng penyu).

Area  benteng  ini  seluas  2,5  hektar  berdinding  tertinggi  7  meter  dan  terendah 5  meter  dengan 
ketebalan  2  meter,  kemudian  mengalami  penyempurnaan,  Di  tahun  1635  Masehi,  pada  masa 
pemerintah Ian Sultan Alauddin, raja Gowa keempat belas, dinding benteng yang terbuat dari tanah 
liat diberi lapisan batu berbentuk segi empat dengan variasi ukuran berbeda.

Fungsi  benteng  Ujungpandang  pada  saat  itu 
adalah  benteng  pengawal  benteng  induk, 
Somba Opu. Ketika kerajaan Gowa dikalahkan 
kompeni,  melalui  perjanjian  Bongaya  tahun 
1667,  benteng  Ujungpandang  beralih  milik. 
Selanjutnya, benteng tersebut diubah namanya 
menjadi Fort Rotterdam yang berfungsi sebagai 
pusat  pemerintahan  dan  pertahanan  kompeni. 
Cornelis  Janszoon  Speelman  (1666)  sangat 
berperan dalam pengubahan nama ini. Belanda 
kemudian juga melaku¬kan perubahan struktur 
bangunan  dan  gaya  Makassar  menjadi 
bangunan yang berciri Eropa, gaya Gotik abad 
XVII.

Kehidupan sosial dan ekonomi Gowa-Tallo

Kehidupan Ekonomi
Untuk menunjang Kerajaan Makassar sebagai pelabuhan dan untuk mencukupi kebutuhan 

sendiri, Kerajaan ini menguasai daerah yang subur di sebelah timurnya. Kerajaan yang ditaklukkan 
antara  lain  Kerajaan  Bone.  Sedangkan  untuk  menguasai  jalur  perdagangan  secara  sempurna, 
perluasan daerah diprioritaskan kesebelah selatan,  sehingga pulau-pulau yang berada di  sebelah 
selatan dan tenggara dapat dikuassai. Dengan demikian, jalur perdagangan waktu musim barat yang 
melalui sebelah utara Kepualauan Nusa Tenggara dan jalan perdagangan waktu musim timur yang 
melalui sebelah selatan Sulawesi dapat dikuasainya.

Makassar  berkembang  sebagai  pelabuhan  internasional.  Banyak  pedagang  seperti 
Portugis, Inggris, Denmark datang berdagang di Makassar. Dengan tipe perahunya seperti  Phinisi 
dan  Lambo,  pedagang-pedagang  Makassar  memegang  peranan  penting  dalam  perdagangan  di 
Indonesia. Kepentingan ini menyebabkan mereka berhadapan dengan Belanda yang menimbulkan 
beberapa kali peperangan. Belanda yang merasa berkuasa sepenuhnya atas maluku sebagai sumber 
rempah-rempah menganggap Makassar sebagai  pelabuhan gelap, karena disitu diperjual  belikan 
rempah-rempah yang berasal dari Maluku.

Untuk mengatur  pelayaran dan perdagangan di wilayahnya, disusunlah sebuah hukum 
perniagaan yang disebut  Ade Allopiloping Bicaranna Pabbahi’e dan sebuah naskah lontar karya 
Amanna Gappa.
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Kehidupan Sosial

Seperti disebutkan diatas, daerah Makassar baru masuk Islam pada abad ke-17 M yaitu 
ketika tahun 1605 kedua penguasa dari Kerajaan kembar Gowa dan Tallo memeluk agama Islam. 
Raja Gowa, Daeng Manrabia bergelar Sultan Alauddin dan Raja Tallo, Karaeng Mantoaya bergelar 
Sultan Abdullah dengan julukan awalul Islam. Dwi tunggal, Alauddin dan Abdullah sangat giat 
mengIslamkan rakyat mereka. Aktivitas kehidupan masyarakat diatur menurut syariat dan sumber-
sumber Islam serta hukum Islam.
 

Kerajaan Gowa-Tallo yang merupakan kerajaan kembar yang kelak menjadi Makassar 
sebenarnya  merupakan  dua  Kerajaan  yang  letaknya  berdekatan  malah  sampai-sampai  disebut 
Kerajaan  kembar  memiliki  Raja/Sultan  yang  berasal  dari  Gowa  dan  seorang  Perdana  Menteri 
(Mangkubumi) yang berasal dari Tallo dan beribukota di Somba Opu

Kehidupan budaya

Mengingat  Makassar  sebagai  Kerajaan maritim dengan sumber kehidupan masyarakat 
pada aktivitas pelayaran dan perdagangan maka sebagian besar kebudayaannya dipengaruhi oleh 
faktor tadi. Hasil kebudayaan yang paling besar dan terkenal sampai sekarang dari rakyat Makassar 
adalah pembuatan perahu Phinisi.

Selain  itu,  berkembang  juga  kebudayaan-kebudayaan  lainnya  seperti  seni  bangunan, 
sastra,  seni  suara  dan  lain  sebagainya.  Namun  sayang  tidak  banyak  yang  kita  ketahui  karena 
kurangnya peninggalan-peninggalan yang sampai pada kita.

Peta lokasi Ternate – Tidore
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Sistem pemerintahan dan politik

Sistem pemerintahan di Tidore cukup mapan dan berjalan dengan baik. Struktur tertinggi kekuasaan 
berada di tangan sultan. Menariknya, Tidore tidak mengenal sistem putra mahkota sebagaimana 
kerajaan-kerajaan  lainnya  di  kawasan  Nusantara.  Seleksi  sultan  dilakukan  melalui  mekanisme 
seleksi  calon-calon yang diajukan dari  Dano-dano Folaraha (wakil-wakil  marga dari  Folaraha), 
yang  terdiri  dari  Fola  Yade, Fola  Ake Sahu,  Fola  Rum dan Fola  Bagus.  Dari  nama-nama ini, 
kemudian dipilih satu di antaranya untuk menjadi sultan.

Ketika Tidore mencapai masa kejayaan di era Sultan Nuku, sistem pemerintahan di Tidore telah 
berjalan dengan baik.  Saat  itu,  sultan (kolano)  dibantu oleh suatu Dewan Wazir, dalam bahasa 
Tidore disebut  Syara,  adat  se  nakudi.  Dewan ini  dipimpin oleh sultan dan pelaksana  tugasnya 
diserahkan kepada Joujau (perdana menteri). Anggota Dewan wazir terdiri dari Bobato pehak raha 
(empat pihak bobato; semcam departemen) dan wakil dari wilayah kekuasan. Bobato ini bertugas 
untuk mengatur  dan melaksanakan keputusan Dewan Wazir. Empat  bobato tersebut  adalah:  (1) 
pehak labe, semacam departemen agama yang membidangi masalah syariah. Anggota pehak labe 
terdiri  dari  para  kadhi,  imam,  khatib  dan  modim;  (2)  pehak  adat  bidang  pemerintahan  dan 
kemasyarakatan  yang  terdiri  dari  Jojau,  Kapita  Lau  (panglima  perang),  Hukum Yade (menteri 
urusan luar), Hukum Soasio (menteri urusan dalam) dan Bobato Ngofa (menteri urusan kabinet); 
(3) Pehak Kompania (bidang pertahanan keamanan) yang terdiri dari Kapita Kie, Jou Mayor dan 
Kapita  Ngofa;  (4)  pehak juru tulis  yang dipimpin oleh seorang berpangkat  Tullamo (sekretaris 
kerajaan). Di bawahnya ada Sadaha (kepala rumah tangga), Sowohi Kie (protokoler kerajaan bidang 
kerohanian), Sowohi Cina (protokoler khusus urusan orang Cina), Fomanyira Ngare (public relation 
kesultanan)  dan Syahbandar  (urusan  administrasi  pelayaran).  Selain struktur  di  atas,  masih  ada 
jabatan lain yang membantu menjalankan tugas pemerintahan, seperti Gonone yang membidangi 
intelijen dan Serang oli yang membidangi urusan propaganda. 

Selanjutnya mengenai Struktur Pemerintahan Kerajaan Tidore sejak Sultan Tidore yang pertama 
yaitu Sultan Syah Jati alias Mohammad Nakel yang kemudian mengalami perobahan2 mengenai 
bentuknya pemerintahan di jaman Sultan Cirlaliati,–beberapa sumber menyebutkan Sultan ini yang 
pertama kali mulai masuk Islam–, dan di jaman Sultan Syafi ud-din dengan gelarannya Khalifat ul-
mukarram Sayid-din Kaulaini ila Jaabatil Tidore, dapat diuraikan sebagai berikut : KOLANO SEI 
BOBATO PEHAK RAHA, artinya : Sultan dan 4 Kementeriannya dengan pegawai, yang terdiri 
dari :
1. Pehak Bobato, Urusan Pemerintahan dikepalai oleh Jogugu. Anggota2nya :
a. Hukum2
b. Sangadji2
c. Gimalaha2
d. Fomanyira2
2. Pehak Kompania, Urusan Pertahanan dikepalai oleh Kapita2/Mayor :
a. Leitenan2
b. Alfiris2
c. Jodati2
d. Serjanti2
e. Kapita Kie
f. Jou Mayor, dan
g. Kapita Ngofa
3. Pehak Jurutulis, Urusan Tata-Usaha dikepalai oleh Tullamo (Sekneg). Anggota2nya :
a. Jurutulis Loaloa
b. Beberapa Menteri Dalam, yaitu:
1. Sadaha, (Kepala Rumah Tangga Kerajaan)
2. Sowohi Kiye, (Protokoler Kerajaan Bidang Kerohanian),
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3. Sowohi Cina, (Protokoler Khusus Urusan Orang Cina),
4. Sahabandar, (Urusan Administrasi Pelayaran).
5. Fomanyira Ngare, (Public Relation Kerajaan)
4. Pehak Lebee, urusan Agama/Syari’ah dikepalai oleh seorang Kadhi. Anggota2nya :
a. Imam2.
b. Khotib2.
c. Modin2.
* Selain struktur tersebut di atas masih terdapat Jabatan lain yang membantu menjalankan tugas 
pemerintahan, seperti Gonone yang membidangi intelijen dan Surang Oli yang membidangi urusan 
propaganda.
PEJABAT DALAM KEDUDUKAN MENURUT TINGKAT JABATAN
I. Bobato Yade Soa2 dan Sangadji se Gimalaha di pusat, terdiri dari :
1. Jogugu / Jojau
2.Kapita  Laut,  (Panglima 
Perang)
3.Hukum  Yade,  (Urusan  Luar 
Kerajaan)
4.Hukum Soa2, (Uurusan Dalam 
Kerajaan)
5.Bobato  Ngofa,  (Urusan 
Kabinet)
6. Gimalaha Marsaoly
7. Gimalaha Folaraha
8. Sangadji Moti
9. Gimalaha Sibu
10. Gimalaha Matagena
11.  Gimalaha  Sibuamabelo 

(Sambelo)
12. Gimalaha Togubu
13. Gimalaha Kalaodi
14. Gimalaha Soa Konora
15. Gimalaha Simobe
16. Gimalaha Doyado
17. Gimalaha Samafu
18. Gimalaha Maliga
19. Fomanyira Failuku
20. Fomanyira Tomacala
21. Fomanyira Yaba
22. Fomanyira Sosale
23. Fomanyira Jawa
24. Fomanyira Cobo
25. Fomanyira Dikitobo

26. Fomanyira Tasuma
27. Fomanyira Tomadou
28. Fomanyira Rum
29. Sngagaji Laisa Mareku
30. Sangadji Laho Mareku
31. Gimalaha Tomalouw
32. Gimalaha Tongowai
33. Gimalaha Mare
34. Gimalaha Tuguiha
35. Gimalaha Tomaidi
36. Gimalaha Tahisa
37. Gimalaha Tomanyili
38. Gimalaha Gamtohe
39. Gimalaha Dokiri
40. Gimalaha Banawa

IIa. Bobato Nyili Gamtumdi, terdiri dari :
1. Gimalaha Seli
2. Fomanyira Tambula
3. Fomanyiira Taran
4. Fomanyira Tomawange
5. Tomanyira Tofoju
6. Fomanyira Gurabati
IIb. Bobato Nyili Gamtufkange, terdiri dari :
1. Gimalaha Tomoyau
2. Fomanyira Tambula
3. Fomanyira Ngosi
4. Fomanyira Tobaru
5. Fomanyira Tunguwai
6. Fomanyira Goto
7. Fomanyira Sautu
8. Fomanyira Tomagoba
IIc. Nyili Lofo2, terdiri dari :
1. Sangadji Maba
2. Sangadji Soa Gimalaha
3. Sangadji Bicoli
4. Himalaha Wayamli
5. Sangadji Patani
6. Gimalaha Kipay
7. Sangadji Kacepi

8. Gimalaha Sanafi
9 Sangadji Weda
10 Gimalaha Soa Cina
11. Sangadji Somola
12.  Gimalaha  Somola,  (1  s/d  12  disebutkan 
Gamrange,–Tiga Negeri–)
13. Gimalaha Akelamo
14. Gimalaha Payahe
15. Gimalaha Wama
16. Gimalaha Akemayora
17. Gimalaha Tafaga
18. Fomanyira Tauno
19. Fomanyira Loko
20 Fomanyira Taba
21. Kalaodi Maidi, (13 s/d 21 distrik Oba)
IId. Bobato Nyili Gulu2 (Papua), terdi i dari :
1. Kolano Waigeo
2. Kolano Salawati
3. Kolano Misowol, (Lilintinta).
4.  Kolano  Waigama, (Miyan).  (1  s/d  4=Raja 
Ampat).
5. Sangadji Umka
6. Gimalaha Usboa
7. Sangadji Barey
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8. Sangadji Beser
9. Gimalaha Kafdarun
10. Sangadji Wakeri
11. Gimalaha Warijo
12. Sangadji Mar
13. Gimalaha Warasay, (5 s/d 13 -Papua Gam 

Sio – (9 Soa).
14. Sangadji Rumbarpon
15. Sangadji Rummansar
16. Sangadji Anggaradifu
17.  Sangadji  Waropon,  (14  s/d=Mavor  Soa-
Raha (4 Soa).

Kehidupan Sosial Budaya

Masyarakat di Kesultanan Tidore merupakan penganut agama Islam yang taat, dan Tidore sendiri 
telah menjadi pusat pengembangan agama Islam di kawasan kepulauan timur Indonesia sejak dulu 
kala. Karena kuatnya pengaruh agama Islam dalam kehidupan mereka, maka para ulama memiliki 
status dan peran yang penting di masyarakat. Kuatnya relasi antara masyarakat Tidore dengan Islam 
tersimbol  dalam  ungkapan  adat  mereka:  Adat  ge  mauri  Syara,  Syara  mauri  Kitabullah  (Adat 
bersendi Syara, Syara bersendi Kitabullah). Perpaduan ini berlangsung harmonis hingga saat ini

Berkenaan  dengan  garis  kekerabatan,  masyarakat  Tidore menganut  sistem matrilineal.  Namun, 
tampaknya terjadi  perubahan ke  arah patrilineal  seiring dengan menguatnya pengaruh Islam di 
Tidore. Klen patrilineal yang terpenting mereka sebut soa. Dalam sistem adat Tidore, perkawinan 
ideal adalah perkawinan antar saudara sepupu (kufu).  Setelah pernikahan,  setiap pasangan baru 
bebas  memilih  lokasi  tempat  tinggal,  apakah  di  lingkungan  kerabat  suami  atau  istri.  Dalam 
antropologi sering disebut dengan utrolokal.

Dalam usaha  untuk menjaga  keharmonisan  dengan alam, masyarakat  Tidore menyelenggarakan 
berbagai jenis upacara adat.  Di antara upacara tersebut adalah upacara Legu Gam Adat Negeri, 
upacara Lufu Kie daera se Toloku (mengitari wilayah diiringi pembacaan doa selamat), upacara 
Ngam Fugo, Dola Gumi, Joko Hale dan sebagainya.

Untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari, orang Tidore menggunakan bahasa Tidore yang 
tergolong  dalam  rumpun  non-Austronesia.  Dengan  bahasa  ini  pula,  orang  Tidore  kemudian 
mengembangkan  sastra  lisan  dan  tulisan.  Bentuk  satra  lisan  yang  populer  adalah  dola  bololo 
(semacam peribahasa atau pantun kilat), dalil tifa (ungkapan filosofis yang diiringi alat tifa atau 
gendang),  kabata  (sastra  lisan  yang  dipertunjukkan  oleh  dua  regu  dalam  jumlah  yang  genap, 
argumennya  dalam  bentuk  syair,  gurindam,  bidal  dsb).  Sebagian  di  antara  satra  lisan  ini 
disampaikan dan dipertunjukkan dengan iringan alat tifa, sejenis gendang. Sasra tulisan juga cukup 
baik berkembang di Tidore, hal ini bisa dilihat dari peninggalan manuskrip kesultanan Tidore yang 
masih tersimpan di Museun Nasional Jakarta. Dan boleh jadi, manuskrip-manuskrip tersebut masih 
banyak tersebar di tangan masyarakat secara individual.

Untuk  mencukupi  kebutuhan  sehari-hari,  orang-orang  Tidore  banyak  yang  bercocok  tanam  di 
ladang. Tanaman yang banyak ditanam adalah padi, jagung, ubi jalar dan ubi kayu. Selain itu, juga 
banyak ditanam cengkeh, pala dan kelapa. Inilah rempah-rempah yang menjadikan Tidore terkenal, 
dikunjungi para pedagang asing Cina, India dan Arab, dan akhirnya menjadi rebutan para kolonial 
kulit putih.
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