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BAB 1 

KERAJAAN AWAL ABAD MASEHI  
 

 
1. Pengantar  

Informasi dan pengetahuan sejarah bangsa-bangsa yang mendiami Pulau Sumatera 
sampai awal abad masehi belum mendapat rujukan yang dapat mengungkapkan secara 
jelas dan luas, semuanya masih samar-samar. Tidak banyak ahli sejarah Indonesia yang 
menulis tengtang kejadian awal-awal abad masehi sehingga yang menjadi rujukan utama 
adalah bersumber dari catatan-catatan sejarah oleh bangsa lain. Menurut A.A. Navis 
(1981), menyatakan bahwa pada peta yang dibuat Claudius Ptolomeous telah diterangkan 
nama Malagi Colon yang letaknya di ujung Tanah Semenanjung. Setidak-tidaknya dalam 
masa Ptolomeou, yang hidup pada abad ke 1 M, nama Melayu telah terkenal. Namun, tidak 
dapat dijelaskan apakah Melayu itu merupakan suatu kerajaan atau suatu bangsa, karena 
catatan sejarah lebih memperkenalkan nama Swarnadwipa. Penyamaan Malaei Colin 
dengan Melayu tampaknya juga tidak mendapatkan kesepakatan para sejarawan. 

Menurut Munoz (2006) bahwa pembentukan negara-negara telah mencapai fase 
awalnya sebelum abad ke-1M dan para pimpinan Austronesia memiliki keuasaan yang kuat 
dalam wilayah mereka masing-masing. Wilayah-wilayah pesisir sering terbatas pada 
emporium-emporium (suatu pusat dagang, biasanya terdiri atas sebuah desa atau kota 
kecil yang dekat dengan sebuah pelabuhan). Lalu lintas alur sungai. Dalam sistem 
egaliterian tradisisonal oarang-orang Austronesia, pada pimpinan tidak mampu 
mengembangkan kekuasaan mereka di luar emporium mereka. Penaklukan-penaklukan 
militer hanya menyebabkan kemenangan yang sementara, dengan tanpa adanya 
kemungkina hubngan-hubungan vassal yang permanen terbangun antara para pemimpin 
lokal dengan seorang pimpinan tertinggi. Oleh karena itu semua wilayah semua wilayah 
alur sungai terbagi menjadi banyak area inti yang saling bersaing. 

Dengan berkembangnya kebudayaan India dan peningkatn kecanggihan sosial dari 
komunitas-komunitas lokal, para piminan Austronesia – yang sekarang sebaai raja atau 
hamaharaja – mampu untuk melegitimasi dominasi mereka atas wilayah yang lebih luas. 
Para pimpinan yang takluk umumnya diangkat kembali sebagai pimpinan bawahan yang 
otonom. Kulke (19860) telah mencatat bahwa terkesamping dari satus kedewataan yang 
diklaim oleh si Raja, beban kultural dari warisan Austronesia-nya memberi arti bahwa dia 
pada dasarnya tetap seorang pimpina di antara para pimpinan yang dikendalikannya. 
Semua pimpinan bisa menjadi Raja jika mereka mampu tetap mengkhawaritkan dan setiap 
waktu menjadi sumber tantangan. 

Konsep awal tentang raja muncul karena sistem politik yang kompleks yang disaranai 
oleh adopsi selektif beberapa kerajaan dari India, terutama tentang konsep status raja. 
Munoz (2006) menyebutkan bahwa dengan menyebarnya kebudayaan India, keruweta 
komunitas-komunitas lokal semakin meningkat dan para pimpinan kelompok mampu 
melegitimasi dominasi mereka atas wilayah-wilayah yang lebih luas. Oleh karena itu 
kebudayaan India memberikan sebuah kerangka kelembagaan pada entitas-entitas politik 
lokal terbatas yang belum mewujud memungkinkan mereka untuk menetapkan hubungan 
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yang legitimate dan permanen antara daerah-daerah taklukan dan para penakluk mereka. 
Ini memungkinkan pembentukan, selama abad ke-1 M, kerajaan-kerajaan atau sistem 
politik lokal di Jawa, Sumatera dan Semenanjung Malaysia; kerajaan-kerajaan awal yang  
para pemimpinnya kemudian menggunakan gelar Raja atau Maharaja. 

Kerajaan-kerajaan awal dicirikan dengan suatu keragaman pusat-pusat politik atau 
terkadang pusat-pusat politik regional yang tak memiliki tapal-tapal batas yang pasti. Pusat 
politik bergerak antara kota-kota  yang saling bertetagga menurut alur dinasti yang sedang 
berkuasa. Ketidakstabilan itu menjelaskan alasan kenapa sebagian daerah pemerintahan 
awal kemudian menghilang begitu saja sejalan dengan berjalannya waktu, sementara 
yang, lain, menikmati wilayah geografis yang lebih baik dan keuntungan dagang, bisa 
bertahan dalam waktu yang sangat lama bahkan sampai ratusan tahun. 

Khusus untuk periode awal masehi di Austronesia (khususnya di wilayah nusantara) 
dijelaskan bahwa tahapan-tahapan awal pesisir ini dimulai dari pemukiman-pemukiman 
kecil di sekitar bandar sungai, para penguasa umumnya tidak memiliki kekuasaan melebihi 
batas-batas wilayah kekuasaan mereka dengan perkembangan dagang, pemukiman 
berkembang menjadi emporium-emporium yang mendominasi 

Lebih lanjut diterangkan bahwa kerajaan yang diperkenalkan sebagai Swarnadwipa 
itu apda abad ke-5 M hanya dada satu kerajaan, yakni kerajaan Kuntala atau Kantoli. Rupa-
rupanya kerajaan itu didirikan oleh para penganut Budha dari Gandhara di India Selatan. 
Mungkin karena mereka telah berdatangan seabad sebelumnya sebab tertarik pada 
banyaknya emas di pulau itu. Setelah membentuk kerajaan yang kuat di pulau Sumatera, 
mereka membuat hubungan dengan Cina pada tahun 441 M. Pengiriman itu berlangsung 
sampai tahun 520 M. Pusat kerajaan Kuntala diperkirakan di dekat perbatasan Jambi 
dengan Riau. 

Untuk melihat perkembangan kerajaan-kerajaan di Sumatera sejak awal abad 
masehi, maka akan ditelusuri perkembangan bentuk-bentuk komunitas mendekati bentuk 
kerajaan yang paling sederhana. Artinya terbentukkan susunan pemerintahan yang 
berbentuk kerajaan akibat dari interaksi penduduk setempat dengan pendatang atau 
pedagang dari India, karena sebagian besar pendapat ahli sejarah menyatakan bahwa 
bentuk kerajaan pertama jauh semasa agama Hindu dan Budha India yang masyarakat 
dan daerahnya sudah mempunyai bentuk pemerintahan dengan sistem kerajaan. 
Perkembangan pemerintahan dengan sistem kerajaan tersebut berpengaruh cepat pada 
daerah-daerah yang memunyai kontak dagang dengan mereka. Beberapa informasi 
tentang kerajaan-kerajaan awal akan diterangkan dengan mengutip pendapat dan hasil 
kajian sejarawan sebelumnya. 
 

2. Kerajaan Koying 
 

a. Keberadaan Kerajaan Koying 
Ada catatan yang dibuat oleh K’ang-tai dan Wan-chen dari bangsa Wu (222-208 M) 

tentang adanya negeri Koying.Tentang negeri ini juga dimuat dalam ensiklopedi T’ung-tien 
yang ditulis oleh Tu-yu (375-812 M) dan disalin oleh Ma-tu-an-lin dalam ensiklopedi Wen-
hsien-t’ung-k’ao (Wolters 1967: 51). Diterangkan bahwa di kerajaan Koying terdapat 
gunung api pada kedudukannya 5.000 di timur Chu-po.  
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Di utara Koying ada gunung api dan di sebelah selatannya ada sebuah teluk bernama 
Wen. Dalam teluk itu ada pulau bernama P’u-lei (Pulau). Penduduk yang mendiami pulau 
itu semuanya telanjang bulat, lelaki maupun wanita, dengan kulit berwarna hitam kelam, 
giginya putih-putih dan matanya merah. Mereka melakukan dagang barter (tukar menukar) 
dengan para penumpang kapal yang mau berlabuh di Koying seperti ayam dan babi serta 
bebuahan yang mereka tukarkan dengan berbagai benda logam. Melihat warna kulitnya 
kemungkinan besar penduduk P’u-lei itu bukan termasuk rumpun  Proto-Negrito yang 
sebelumnya menghuni daratan Sumatera. 

Menurut catatan Cina yang lain, lokasi Koying diperkirakan di Indonesia Barat ataupun 
di Semenanjung Malaka. Jika lokasinya memang di wilayah tersebut akhir itu, pasti hal 
demikian tidak mungkin karena dilaporkan bahwa Koying merupakan sebuah negeri 
dengan banyak gunung api sedang di Semananjung Malaka tidak ada gunung api. Jika 
kedudukannya di Indonesia Barat, yakni di Kalimantan, Jawa atau Sumatera, di pulau 
tersebut pertama juga tidak ada gunung api. Kalau negeri itu kedudukannya dianggap di 
Jawa juga sukar untuk diterima mengingat dengan demikian negeri itu harus berada di 
selatan gunung api bersangkutan yakni misalnya di Pegunungan Selatan Jawa. Kalau 
Koying dicoba ditempatkan di sebelah timur pulau Jawa, hal itu juga tidak mungkin karena 
wilayah itu tidak disebut-sebut dalam catatan Cina, dan besar kemungkinan memang belum 
dikenal oleh mereka. 

Menurut data Cina, Koying memiliki pelabuhan dan telah aktif mengadakan 
perdagangan, terutama dengan berbagai daerah di bagian barat Sumatera. Catatan Cina 
tentang hal itu didapatkan dari sumber India dan Funan (Vietnam) karena pengiriman 
perutusan perdagangan langsung dengan Cina belum dilakukan. Dilaporkan selanjutnya 
bahwa Koying berpenduduk sangat banyak dan menghasilkan mutiara, emas, perak, batu 
giok, batu kristal dan pinang. Dari aktifnya perdagangan rasanya sangat sukar untuk 
menerima pantai selatan Jawa sebagai kedudukan Koying. Namun dapat ditambahkan 
selain Koying telah melakukan perdagangan dalam abad ke 3 M juga di Pasemah (wilayah 
Sumatera Selatan) dan Ranau (wilayah Lampung) telah ditemukan petunjuk adanya 
aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh Tonkin (Tongkin, Ton-king) dan Vietnam (Fu-
nan) dalam abad itu juga. Malahan keramik hasil zaman dinasti Han (abad ke 2 SM sampai 
abad ke 2 M) ditemukan di wilayah Sumatera tertentu (Ridho, 1979). 

Adanya kemungkinan penyebaran berbagai negeri di Sumatera Tengah hingga 
Palembang di Selatan dan Sungai Tungkal di utara digambarkan oleh Obdeyn (1942), 
namun dalam gambar itu kedudukan negeri Koying tidak ada. Jika benar Koying berada di 
sebelah timur Tupo (Thu-po, Tchu-po, Chu-po) dan kedudukannya di Muara pertemuan 
dua sungai, maka ada dua tempat yang demikian yakni Muara Sabak (Zabaq, Djaba, 
Djawa, Jawa) dan Muara Tembesi (Fo-ts’i, San-fo-tsi’, Fo-che, Che-li-fo-che) sebelum 
seorang sampai di Jambi (Tchan-pie, Sanfin, Malayur, Moloyu, Malayu). Dengan demikian 
seolah-olah perpindahan Kerajaan Malayu Kuno pra-Sriwijaya bergeser dari arah barat ke 
timur mengikuti pendangkalan Teluk Wen yang disebabkan oleh sedimen terbawa oleh 
sungai terutama Batang Tembesi. 

Interaksi dagang yang terjadi secara langsung dan adapula melalui perantaraan pihak 
ketiga. Hubungan dagang secara langsung terjadi dalam perdagangan dengan negeri-
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negeri diluar di sekitar Teluk Wen dan Selat Malaka maka besar kemungkinan negeri 
Koying berada di sekitar Alam Kerinci. 

Adanya kontak atau hubungan antar negeri dapat dilihat dari bukti-bukti peninggalan 
sejarah kuno di Kerinci berupa barang-barang keramik yang berasal dari zaman Dinasti 
Han di Cina (202 SM s.d 221 M), barang-barang tersebut berupa guci terbuka, guci tertutup, 
mangkuk bergagang dan wadah berkaki tiga tempat penyimpanan abu jenazah. Benda-
benda keramik yang telah ditemukan kelihatannya bukan barang kebutuhan sehari-hari, 
melainkan barang-barang yang sering digunakan untuk upacara sakral bagi keperluan 
wadah persembahan. 

Penemuan benda-benda yang berasal dari negeri Cina sebagaimana diungkapkan di 
atas, menunjukkan adanya jalur perdagangan atau kontak dagang baik secara langsung 
maupun tidak langsung antara penduduk negeri Koying dengan penduduk dari daratan 
negeri Cina. Kontak dagang masa silam antara negeri Cina dengan kerajaan di Alam 
Malayu menurut catatan geografi kepustakaan Dinasti Han telah berlangsung sejak 
pemerintahan Kaisar Wu Di. Tentang catatan geografi ini dikemukakan oleh Wan Hashim 
Wan Teh (1997: 96) sebagai berikut: 

“Dalam Geografi Kepustakaan Dinasti Han (Han Shu Di Li Zhi) terapa catatan 
yang mengatakan bahwa semenjak pemerintahan Kaisar Wu Di (140 SM – 87 
SM) sudah terdapat hubungan resmi antara Dinasti Han dengan sebuah 
kerajaan di Jawa atau Sumatera bernama Diao Bian (bahasa Cina) atau 
Dewavarman. Hubungan kerajaan Cina dengan kerajaan Alam Malayu pada 
awal kurun masehi tersebut mempunyai kepentingan perdagangan, membeli 
mutiara, batu-batu permata, barang-barang antik, emas dan bermacam kain 
sutra” 

Melihat pada komoditas perdagangan sebagaimana yang disebutkan dalam catatan 
geografi kepustakaan di atas, ternyata sebagian besar dari komoditas tersebut dihasilkan 
oleh negeri yang berada di Alam Kerinci atau salah satu negeri di pusat Alam Melayu. Di 
negeri ini sejak zaman pra-sejarah telah dikenal menghasilkan barang-barang dagang 
tersebut. Oleh sebab itu besar dugaan bahwa penduduk negeri ini telah menjual barang-
barang tersebut ke negeri tetangganya yaitu Kerajaan Javadwipa. Selanjutnya Kerajaan 
Javadwipa yang merupakan salah satu kerajaan maritim di kawasan nusantara pada waktu 
itu, lalu mengekspor barang-barang tersebut ke negeri Cina. 

Atas dasar bukti-bukti peninggalan sejarah yang ditemukan menunjukkan pula bahwa 
negeri Koying telah aktif melakukan kontak dagang dengan negeri luar. Barang-barang 
tersebut kemudian mereka tukar dengan barang yang dibutuhkan oleh pedagang dari luar 
yang dibawa para pedagang negeri luar yang berlabuh di Teluk Wen, seperti benda-benda 
keramik, manik-manik, sutera dan benda-benda perhiasan lainnya. 

Pedagang dari negeri luar yang singgah di pelabuhan Teluk Wen adalah para 
pedagang dari India Funan dan dari Kerajaan  Javadwipa. Melalui perantara para pedagang 
ini barang-barang yang dihasilkan penduduk negeri Koying bertebaran ke manca negara 
termasuk ke negeri Cina. Demikian pula sebaliknya barang-barang yang mereka bawa dari 
negeri luar seperti dari negeri Cina terutama barang-barang keramik masuk pula ke negeri 
Koying. 
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Setelah satu kerajaan maritim besar merupakan mitra dagang utama negeri Koying, 
armada dagang kerajaan ini secara berkala menyinggahi pelabuhan Teluk Wen untuk 
membeli dan kemudian menjualnya ke manca negara. Melalui hubungan dagang dengan 
kerajaan Javadwipa telah menyebabkan komoditi negeri Koying menyebar kemana-mana 
termasuk ke negeri Cina. Demikian pula barang-barang dari negeri luar terutama yang 
mempunyai hubungan dagang dengan kerajaan Javadwipa masuk pula ke negeri Koying. 

Hubungan perdagangan secara langsung antara negeri Koying dengan negeri Cina 
besar dugaan belum pernah terjadi. Kalaupun ada barang-barang perniagaan negeri Cina 
masuk ke negeri Koying masuk ke negeri Cina, semuanya melalui perantara armada 
dagang kerajaan Javadwipa dan para pedagang India dan Funan yang singgah di 
pelabuhan Teluk Wen. Belum adanya kontak hubungan langsung antara Koying dengan 
negeri Cina termuat dalam catatan Cina yang dikemukakan oleh Sartono (1992:6) dimana 
disebutkan bahwa: 

Negeri Cina mengetahui bahwa Negeri Koying memiliki pelabuhan dan telah aktif 
mengadakan perdagangan terutama dengan berbagai daerah di bagian barat 
Sumatera. Informasi tersebut diperoleh Cina dari sumber India dan Funan 
(Vietnam) karena pengiriman perutusan dan perdagangan langsung ke negeri 
Koying belum dilakukan. Disebutkan juga bahwa penduduk negeri ini berjumlah 
banyak dan menghasilkan mutiara, perak, batu giok,batu kristal dan pinang. 

Merujuk pada informasi di atas, berarti negeri Cina hanya mengetahui keberadaan 
negeri Koying melalui pedagang kerajaan Javadwipa, India dan Funan. Selain itu, terdapat 
indikasi bahwa barang-barang perniagaan yang dibawa dari negeri Koying sebagian besar 
banyak yang dijual ke negeri Cina. Begitu pula sebaliknya barang-barang dari negeri Cina 
yang dibeli oleh armada dagang Javadwipa, dan para pedagang India dan Funan, dapat 
diduga pula kebanyakan dijual ke negeri Koying. Mungkin hal inilah yang menyebabkan 
keberadaan negeri Koying termuat jelas pada berbagai catatan sejarah negeri Cina. Dalam 
sebuah tulisan S. Sartono (1992:5 & 7) dikemukakan pula bahwa: 

Dalam wilayah Jambi ada 3 kerajaan Melayu Kuno pra-Sriwijaya yang seiring 
disebut dalam catatan Cina yaitu: Koying (abad ke 3), Tupo (abad ke 3) dan 
Kantoli (Kuntala abad ke 5). Catatan tentang adanya negeri (kerajaan) Koying 
dibuat oleh K’ang-tai dan Wan-chen dari bangsa Wu (222-280). Selain itu juga 
dimuat dalam ensklopedi T’ung-tien yang ditulis Tuyu (375-812 M) dan disalin 
oleh Ma-tu-an-lin ke dalam Ensklopedi Wenhxien-t’ung-k’ao (Wolters 1967: 51). 

Catatan negeri Cina yang dikemukakan di atas menerangkan tentang keberadaan 
negeri/kerajaan Koying dimana disebutkan ciri wilayahnya teradap banyak gunung api, 
kedudukannya 5.000 li di timur Chu-po (Tu-po), di daerah ini terdapat banyak sungai yang 
bermuara ke Teluk Wen, negeri ini berpenduduk banyak dan mendiami pergunungan Bukit 
Barisan serta penghasil mutiara, emas, perak, batu krisal dan pinang. 

Dari catatan negeri Cina yang dikemukakan Wan-Hashim Wan Teh dan S. Sartono, 
mendukung kuat keberadaan negeri Koying terletak di pusat inti Alam Malayu. Sedangkan 
daerah Alam Kerinci ini, mulai dari Gunung Kerinci di sebelah utara sampai gunung 
Masumai di sebelah Selatan pada masa lampau diketahui banyak terdapat gunung api aktif. 
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Sekarang gunung api tersebut sudah tidak dijumpai lagi, karena sebagian sudah padam 
dan sebagian lagi sudah meletus. Berbagai perubahan memang telah terjadi akibat dari 
peristiwa alam dan rotasi bumi. Sebagai contoh danau Kerinci, danau Gunung Tujuh, danau 
Pauh dan lain-lain terbentuk akibat dari letusan gunung api. 

Dalam catatan Cina lainnya yang dikemukaan S. Sartono (1992:6), ada yang 
menyebut lokasi Koying diperkirakan berada di Indonesia Barat ataupun di Semenanjung 
Malaka. Namun pada daerah Semenanjung Malaka tidak ditemukan gunung api, demikian 
pula halnya dengan pulau Kalimantan. Kalau kedudukannya dianggap di Pulau Jawa 
misalnya di pergunungan  Selatan Jawa yang terdapat gunung api, berarti  daerah ini 
berada pada bagian Selatan dari jajaran gunung api Bukit Barisan. Sedangkan kebanyakan 
sumber Cina menyebutkan negeri Koying berada  pada daerah yang banyak gunung api di 
wilayah pergunungan Bukit Barisan. Selanjutnya, bila negeri Koying tersebut dicoba untuk 
ditempatkan di sebelah Timur pulau Jawa, kelemahannya tidak satupun wilayah tersebut 
dinyatakan dalam catatan Cina.  

Sungguh pun S. Sartono memperkirakan kerajaan Koying telah ada sekitar abad ke 
tiga M, namun catatan negeri Cina menyatakan hubungan perdagangan dengan daerah ini 
telah berlangsung semenjak sebelum M. Selain itu bukti peninggalan sejarah yang 
ditemukan di daerah ini menunjukkan benda-benda peninggalan sejarah semasa dinasti 
Han, yakni kekuasaan raja-raja di daratan Cina sebelum M.  

Berdasarkan hal di atas maka dapat disimpulkan dan diyakini bahwa negeri Koying 
yang disebutkan dalam beberapa catatan sejarah negeri Cina, tidak lain merupakan sebuah 
negeri yang keberadaannya terletak di wilayah Alam Kerinci, yaitu daerah yang dihuni oleh 
suku bangsa Kerinci. Sungguhpun demikian masih terdapat pertanyaan yang perlu dijawab, 
yaitu: apakah nama Koying tersebut merupakan nama negeri/kerajaan yang diberikan suku 
bangsa Kerinci pada waktu itu, atau sebuah nama yang diberikan oleh bangsa lain. 

Berdasarkan berbagai catatan peninggalan sejarah yang pernah ditelusuri dan 
dipelajari terutama dari catatan Tulisan Rencong (Encong, Enchung) sampai saat ini belum 
ditemukan kata Koying. Oleh sebab itu besar dugaan kata Koying hanya sebutan yang 
diberikan orang dari negeri Cina kepada sebuah negeri di Alam Kerinci yang merupakan 
tempat mereka menjual dan memperoleh barang-barang perniagaan. Dugaan ini cukup 
kuat mengingat secara langsung bangsa Cina disebutkan belum pernah mengunjungi 
daerah tersebut, baik mengirim perutusan secara resmi, apalagi melakukan perdagangan 
secara langsung. Mereka hanya mengetahui daerah tersebut dari mitra dagangnya yaitu 
bangsa India dan Funan yang telah sering berniaga ke sana. Namun yang jelas, di wilayah 
Alam Kerinci sebelum atau sekitar permulaan abad M telah terdapat sebuah pemerintahan 
berdaulat yang diakui keberadaannya oleh negeri Cina yang disebut dengan negeri Koying 
atau kerajaan Koying. 

 

b. Ensiklopedi Negeri Cina 
Salah satu catatan sejarah penting yang mengungkapkan tentang “Alam Kerinci” 

tertulis dalam ensiklopedi yang terdapat di negeri Cina. Ensiklopedi ini secara tegas 
memang tidak menyebutkan Alam Kerinci, namun daerah yang dimaksud berdasarkan ciri-
ciri yang dikemukakan mempunyai kemiripan yang sangat dekat. Pengungkapan ciri-ciri ini 
dapat dipahami mengingat daerah tersebut belum diketahui namanya. 
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Informasi negeri Cina yang menyebutkan ciri-ciri keberadaan suatu daerah di pusat 
inti Melayu pada pergunungan Bukit Barisan dikemukakan S. Sartono (1992), bahwa pada 
wilayah Provinsi Jambi pernah ada 3 (tiga) kerajaan Melayu Kuno pra-Sriwijaya yang sering 
disebut-sebut dalam catatan Cina. Ketiga kerajaan itu adalah Koying (abad ke 3 M), Tupo 
(abad ke 3 M) dan Kuntala (abad ke 5 M). 

Keberadaan sebuah negeri di pergunungan Bukit Barisan pada pusat inti Melayu yang 
mereka sebut dengan negeri Koying dikemukakan oleh K’ang-tai dan Wan-chen yang hidup 
pada masa pemerintahan bangsa Wu (222-280 M). Selain itu juga ditemukan dalam Tung-
tien yang ditulis Tu-yu (375-812 M) dan tulisan disalin Ma-tu-an-lin dalam ensiklopedi Wen-
hsien-rungk’ao (Wolters 1967:51). Mereka menerangkan bahwa Negeri Koying merupakan 
sebuah wilayah yang banyak terdapat gunung api yang besar dan dibagian selatan terdapat 
sebuah teluk yang diberi nama Teluk Wen.  

Dalam kawasan Teluk Wen terdapat sebuah pulau yang mereka sebut P’u-lei 
(?=pulau). Orang yang mendiami pulau ini, baik laki-laki maupun wanita bertelanjang bulat, 
berkulit hitam kelam, giginya putih-putih dan bermata merah. Mereka melakukan dagang 
barter (tukar-menukar) barang-barang dengan penumpang kapal yang akan berlabuh di 
Pelabuhan Koying. Barang-barang tersebut mereka tukar dengan berbagai benda logam.  

Dilihat dari warna kulit kemungkian besar penduduk Pu-lei itu bukan termasuk dalam 
rumpun Melayu, tetapi banyak persamaannya dengan rumpun Proto-Negrito yang 
sebelumnya telah lama menghuni daratan Sumatera. Selain itu, Negeri Koying dinyatakan 
memiliki pelabuhan dagang dan aktif melakukan perdagangan dengan berbagai daerah 
dibagian barat Sumatera. Penduduk negeri ini diperkirakan sangat banyak dan 
menghasilkan mutiara, emas, perak , batu giok, batu kristal dan pinang. 

Versi lain catatan Cina memperkirakan lokasi Koying di wilayah Kalimantan atau pulau 
Jawa atau Semenanjung Malaka. Akan tetapi pada daerah Kalimantan dan Semenanjung 
Malaka tidak ditemukan gunung api. Sedangkan bila kedudukannya dianggap di Jawa, 
maka negeri ini akan berada di Tenggara gunung api dari pusat inti Malayu. Jadi tidak 
mungkin daerah yang dimaksud berada pada baigan Selatan pulau Jawa. Selanjutnya, bila 
daerah negeri ini ditempatkan di sebelah Timur pulau Jawa, hal ini tidak pernah disebutkan 
dalam catatan Cina. 

Semua catatan Cina yang menerangkan tentang negeri Koying tersebut dibuat 
berdasarkan sumber yang mereka peroleh dari orang-orang India dan Funan (Vietnam). 
Kelau suku bangsa tersebut telah lama mempunyai hubungan atau kontak dagang dengan 
negeri Cina. Orang-orang dari Negeri Cina sendiri belum pernah mengadakan hubungan 
perdagangan langsung ataupun tidak langsung dengan nama Koying. 

Secara implisit berdasarkan ciri-ciri geografis yang dikemukakan, maka Negeri Koying 
itu sangat melekat dengan kondisi geografis  wilayah Alam Kerinci, yaitu sebuah wilayah di 
tengah Pulau Sumatera yang merupakan bagian dari Alam Melayu. Wilayah ini barada 
dalam kawasan pergunungan Bukit Barisan, di daerah ini terdapat banyak gunung api 
terbesar dan tertinggi di Alam Melayu yang sekarang dikenal denan nama Gunung Kerinci. 
Posisi daerah ini berada di bagian timur kerajaan Tupo yaitu sebuah kerajaan pra-Sriwijaya 
yang pernah terdapat di sekitar daerah Muaro Tebo sekarang. 

Memang timbul pertanyaan apakah pada waktu itu daerah yang dimaksudkan sudah 
mempunyai nama, baik yang diberikan penduduknya ataupun orang lain, mengingat 
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informasi tentang hal itu belum diketahui orang, karena faktor komunikasi dalam masalah 
bahasa antara satu sama lain (antara suku bangsa Kerinci dengan suku bangsa lain) belum 
dapat saling mengerti.  

Pada sisi lain dapat saja daerah tersebut belum sama sekali diberi nama baik oleh 
penduduknya sendiri, maupun bangsa lain yang pernah tahu atau datang ke wilayah itu. 
Tidak ditemukan secara jelas mengenai keberadaan lokasi Negeri Koying pada catatan 
Cina disebabkan karena negeri ini terpadat di pedalaman Alam Melayu, diperlukan waktu, 
dan kekuatan untuk sampai ke lokasi negeri Koying. Semua catatan yang terdapat pada 
waktu itu mengenai negeri Koying tidak lain di dapat berdasarkan informasi masyarakat 
atau pendatang yang berlabuh di Teluk Wen, sedangkan mereka sendiri belum pernah 
masuk atau tinggal di pedalaman pegunungan di Negeri Koying.  

 
c. Pusat Pemerintahan Koying 
Kehidupan penduduk negeri ini tertentu telah berlangsung sejak lama, dimulai dari 

zaman pra-sejarah. Mereka mengawali kehidupan dalam suatu tatanan kemasyarakatan, 
berangkat dari kelompok-kelompok masyarakat dalam lingkup kecil yang dikenal dengan 
istilah talang/koto, hingga kemudian membentuk suatu masyarakat yang lebih besar dalam 
lingkup kesatuan negeri yang akhirnya membentuk sebuah pemerintahan. Bisa dikatakan 
bahwa revolusi peradaban suku bangsa Kerinci bergerak secara alamiah. 

Sebenarnya sebutan kerajaan sebagaimana yang disenyalir dalam catatan negeri 
Cina tidaklah tepat untuk menyatakan kedaulatan sebuah negeri (negara) di kawasan Alam 
Kerinci. Istilah kerajaan tidak dikenal dalam komunitas masyarakat Kerinci. Bentuk 
pemerintahan kerajaan dengan kekuasaan secara turun temurun dari seorang raja kepada 
putra mahkotanya belum pernah dijumpai di daerah ini.  

Kekuasaan negeri yang dijumpai di daerah ini menurut sepanjang adat hingga 
sekarang tetap dijabat secara bergilir dalam suatu komunitas masyarakat sesuai dengan 
tingkatan strata mereka. Setiap pemimpin masyarakat dalam komunitas akan dipilih secara 
demokratis dan dianugrahkan gelar atas jabatan yang disandang oleh anggota 
kelompoknya (primus inter parest atau orang yang utama diantara yang sama).  

Untuk pemegang pemerintahan negeri ini digilir di antara pemimpin kelompok 
masyarakat tersebut melalui suatu system yang disebut dengan ‘sko bagilir sandang 
baganti’ atau kekuasaan digilir dan dipegang secara bergantian (a system of rotating right). 
Itulah sebabnya sampai sekarang di bumi Alam Kerinci tidak pernah ditemukan nama dari 
seorang raja yang pernah berkuasa. Atas dasar itu, maka sebutan kerajaan dalam tulisan 
ini kurang kena, karena lebih tepat digunakan istilah negeri/negara atau pemerintahan 
Koying. 

Pengertian negara dalam hal ini adalah kumpulan dari persekutuan adat dalam 
kelompok-kelompok kecil, lalu bersatu membentuk strata komunitas persekutuan yang 
lebih besar yang tersebar dalam wilayah Alam Kerinci, di mana kemudian kelompok ini 
bergabung membentuk pemerintahan atau negara. Oleh sebab itu, maka wilayah dari 
Negara atau pemerintahan Koying terdiri atas kumpulan dari talang, koto, kampong dan 
dusun yang tersebar dalam wilayah Alam Kerinci. 

Kembali pada catatan negeri Cina yang menyatakan keberadaan Negeri Koying, 
dimana di antara ciri-ciri yang dikemukakan menyebutkan bahwa penduduk negeri ini 
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berjumlah banyak dan mendiami daerah di sepanjang pergunungan Bukit Barisan, maka 
keberadaannya cukup kuat bila dilihat dari penyebaran talang dan koto di sepanjang lereng-
lereng dan lembah-lembah pergunungan, mulai dari daerah Kerinci Tinggi sampai ke 
daerah Kerinci Rendah. Daerah-daerah yang mereka diami adalah sekitar pinggiran hutan 
yang subur untuk tanah pertanian dan daerah-daerah potensial penghasil bahan 
pertambangan. Pusat-pusat pemukiman ini umumnya berada tidak jauh dari sumber air, 
seperti di sekitar danau, di sepanjang tepi sungai dan di sekitar rawa-rawa. 

Sekarang hal yang perlu untuk ditelusuri adalah di mana pusat dari Negara Koying 
dan apa nama tempat tersebut. Dalam catatan negeri Cina tidak dijumpai hal yang dapat 
mengidentifikasi di mana letak pusat pemerintahan Koying. Berita negeri Cina hanya 
memberikan gambaran tentang keberadaan wilayah yang mereka sebut dengan nama 
negeri Koying dengan ciri-ciri daerahnya.  

Berdasarkan ciri-ciri tersebut hanya diidentifikasi bahwa daerah tersebut adalah 
wilayah Alam Kerinci. Sedangkan di mana letak pusat pemerintahan negeri Koying tidak 
sedikitpun disinggung. Oleh sebab itu, bila hanya berdasarkan informasi negeri Cina maka 
sulit untuk menelusuri letak pusat kekuasaan pemerintahan Koying. Hal ini juga berlaku 
untuk kerajaan masa lalu yang se-zaman dengan Koying, seperti kerajaan Javadwipa, 
kerajaan Tupo dan lainnya.  

Bahkan letak pusat pemerintahan kerajaan jauh setelah Koying seperti kerajaan 
Melayu dan kerajaan Sriwijaya sampai kinipun tidak diketahui secara pasti. Selain itu 
sumber tertulis dari daerah ini, terutama dari catatan-catatan yang terdapat pada tulisan 
rencong belum di dapatkan cerita yang memberikan gambaran tentang hal ini. 

Sebenarnya berdasarkan atas bukti-bukti peninggalan pra-sejarah dan sejarah yang 
ditemukan di daerah ini, dan dapat diperkirakan letak pusat-pusat pemukiman penduduk 
(seperti talang, koto dan kampong). Bahkan dapat diprediksi bahwa tempat kediaman 
tersebut telah ada semenjak zaman apa. Umpamanya tempat kediaman orang pada zaman 
pra-sejarah batu tua (paleolitikum) dapat dilihat dari peninggalan batu serpih (flakes) dan 
batu yang belum diasah pada sekitar lokasi temuan itu.  

Kediaman orang pada zaman batu tengah (mesolitikum) tentunya akan ditemukan 
benda-benda flakes, batu yang mulai diasah, tulang, dan pebble. Tempat kediaman orang 
zaman batu baru (neolitikum) dapat dilihat dari keberadaan peninggalan batu besar 
(megalit), tembikar, kapak lonjong, dolmen, menhir dan lain-lain. Tempat pemukiman 
penduduk pada zaman logam akan ditemukan bekas peninggalan bejana perunggu, 
candrasa, manik-manik, dan lain-lain. 

Sungguhpun informasi tertulis, baik yang bersumber dari daerah ini, maupun dari 
sumber luar, belum ada yang menyebutkan letak pusat pemerintahan Koying, namun 
dengan memperhatikan peninggalan sejarah pada banyak lokasi di daerah Kerinci yang 
berasal dari Dinasti Han, maka tabir kegelapan tentang hal ini dapat sedikit terungkap.  

Peninggalan sejarah dari Dinasti Han berupa benda-benda keramik banyak sekali 
ditemukan pada desa-desa yang terdapat di sekitar danau Kerinci bagian selatan, seperti 
pada desa Muak kecamatan Batang Merangin dan lain-lain. Benda-benda keramik yang 
telah ditemukan itu merupakan barang-barang mewah pada saat itu dalam bentuk guci 
terbuka, guci tertutup, mangkok bergagang, wadah penyimpanan abu jenazah, pecahan 
piring, cawan dan mangkok. Mengingat benda-benda tersebut merupakan barang-barang 
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mewah maka bisa dipastikan bahwa pemiliknya adalah para pemuka masyarakat atau 
pembesar negeri. Merekalah kelompok dari orang-orang yang dianggap mampu untuk 
mendapatkan benda-benda tersebut, apalagi benda-benda tersebut merupakan barang-
barang yang harus didatangkan dari negeri seberang yang sangat jauh. 

Secara logika sudah pasti barang keramik tersebut dibeli para petinggi/pemuka negeri 
dengan harga yang sangat mahal, dan tidak mungkin dapat dibeli oleh rakyat biasa. Lokasi 
penemuan benda-benda ini setidaknya telah menunjukkan bahwa para pemuka 
masyarakat dan petinggi negeri Koying menetap di sekitar lokasi tersebut.  

Tempat menetapnya para petinggi dan pemuka masyarakat suatu negeri tentulah 
merupakan ibunegeri atau ibukota pusat pemerintahan. Atas dasar hal di atas, maka dapat 
diperkirakan bahwa pusat pemerintahan Negara Koying berada di sekitar lokasi tersebut, 
yaitu pada dataran sebelah selatan Danau Kerinci atau pada lokasi dusun purba 
Jerangkang Tinggi. Namun apa nama tempat pusat pemerintahan negeri Koying pada 
waktu itu belum dapat diketahui, baik berdasarkan sumber informasi yang digali dari daerah 
ini sendiri maupun dari sumber luar. 

Melihat jauhnya lokasi danau Kerinci dari daerah pantai maka dapat dipastikan kontak 
dagang yang terjadi antara penduduk negeri Koying dengan orang-orang luar, hanya 
berlangsung di pelabuhan dagang di Teluk Wen dekat Muara Tebo sekarang. Di pelabuhan 
dagang inilah barter barang-barang perniagaan dilakukan. Para pedagang negeri Koying 
dari daerah menanti pedagang dari negeri luar seperti dari India, Funan dan 
negeri/kerajaan nusantara sekitarnya membeli barang-barang mereka. Sebaliknya para 
pedagang luar menjual barang-barang niaganya kepada para pedagang negeri Koying. 
Berarti dalam hal ini para pedagang negeri luar tidak pernah mengetahui negeri yang 
berada dalam wilayah Koying termasuk letak dan nama ibukota negeri Koying itu sendiri. 

Hal ini dapat dimengerti, karena untuk menjangkau daerah di sekitar danau Kerinci 
bukanlah hal yang mudah, disamping jaraknya cukup jauh dengan Teluk Wen, lagi pula 
medannya sangat sulit penuh dengan pegunungan dan lembah-lembah terjal, sehingga 
sangat membahayakan bagi orang tidak terbiasa menempuhnya. Di samping 
membahayakan juga memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat mencapai lokasi 
sekitar danau Kerinci. Kondisi ini menyebabkan pedagang negeri luar enggan berkunjung 
secara langsung ke pusat negeri Koying. Mungkin inilah sebabnya tidak satupun sumber 
catatan sejarah negeri luar yang memberitakan tentang nama ibukota atau pusat 
pemerintahan negeri Koying.  

Sumber negeri Cina hanya sebatas memberitakan tentang keberadaan negeri Koying 
dan pelabuhan Teluk Wen, yaitu pelabuhan dagang yang digunakan penduduk negeri 
Koying, sebagai tempat dimana para pedagang dari berbagai negeri berniaga atau 
melakukan tukar menukar barang. Pada mulanya pemerintahan Koying hanya menguasai 
negeri-negeri kecil yang terdapat pada dataran tinggi Bukit Barisan dalam wilayah Alam 
Kerinci. Sedangkan pada daerah dataran rendah bagian Selatan dari negeri Koying saat 
itu berada dibawah kekuasaan pemerintahan Tupo (Kerajaan Tupo) yang berpusat di 
sekitar daerah Muara Tebo sekarang. Di sini terdapat sebuah pelabuhan dagang yang 
ramai dikunjungi berbagai negeri yang disebut dengan pelabuhan Teluk Wen. Awalnya 
negeri Koying ikut memanfaatkan pelabuhan dagang ini untuk menjual berbagai komoditi 
dagang yang dihasilkan penduduknya. Namun dalam perjalanan sejarah yang panjang 
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terjadi perselisihan antara negeri Koying dengan kerajaanTupo. Perselisihan disebabkan 
karena kekuatiran kerajaan Tupo yang berlebihan terhadap negeri Koying dalam 
perdagangan di Teluk Wen. Tupo mempersulit lalu lintas barang dari negeri Koying dengan 
menetapkan pajak yang tinggi dan memberlakukan berbagai peraturan yang memberatkan 
negeri Koying.  

Sampai pada saat tertentu kedua pemerintahan akhirnya tidak dapat lagi mencapai 
kesepakatan. Pada sisi lain para pedagang dari negeri Koying yang melintasi wilayah Tupo 
sudah sering mendapat gangguan. Pada sekitar pertengahan abad ke 3 M peperangan 
antara kedua kerajaan tidak dapat dihindari lagi. Akhir peperangan tersebut, negeri Koying 
dapat mengalahkan kerajaan Tupo dan menguasai sepenuhnya pelabuhan Teluk Wen 
termasuk negeri-negeri yang berada disekitarnya.  

Pelabuhan dagang Teluk Wen yang juga merupakan ibukota kerajaan Tupo lalu 
dijadikan kota niaga atau pusat perdagangan negeri Koying. Setelah pertengahan abad ke 
3 M Negara Koying diperkirakan mencapai puncak kejayaannya. Pelabuhan dagang Teluk 
Wen semakin berkembang dan ramai dikunjungi pedagang dari berbagai negeri.  

Koying juga menjalin kerjasama dalam mencari mutiara dengan orang-orang 
keturunan Proto-Negrito yang menghuni sebuah pulau di dalam Teluk Wen. Produksi 
mutiara yang melimpah menyebabkan Negara Koying menjadi terkenal di luar negeri 
sebagi negeri penghasil mutiara. Pada saat yang sama aktivitas perdagangan dari berbagai 
kapal manca negara yang keluar masuk Selat Malaka menunjukkan peningkatan. Pada 
penghujung abad ke 3 M, selain Koying terdapat 2 buah kerajaan di pantai timur Sumatera 
yang mempunyai jalur perdagangan dengan luar negeri, yaitu kerajaan Pasemah yang 
berada di wilayah Sumatera Selatan dan Kerajaan Ranau yang berada di wilayah 
Lampung. Sama halnya dengan negara Koying, kedua kerajaan tersebut mempunyai 
pelabuhan dagang yang selalu ramai dikunjungi pedagang dari Tongkin dan Funan. 
Perkembangan ini telah membuat Negara Koying merasa perlu untuk mengamankan 
daerah pantai timur yang menghadap Selat Malaka yaitu daerah di sekitar Kuala Tungkal 
sekarang.  

Pada daerah sepanjang pantai ini terdapat beberapa pelabuhan kecil tempat 
persinggahan kapal-kapal niaga yang ingin menuju Teluk Wen. Daerah Kuala Tungkal 
sampai ke daerah Jambi sekarang dulunya berada dalam gugusan Teluk Wen. Sungai 
Batanghari waktu itu belum ada, yang ada hanya sungai-sungai yang mengalir dari dataran 
tinggi Kerinci dan daerah sekitarnya yang bermuara ke Teluk Wen di sekitar Muara Tebo 
sekarang. Sudah barang tentu jarak antara pelabuhan Teluk Wen dengan pelabuhan-
pelabuhan kecil yang terdapat di daerah pantai timur tidak sejauh jarak antara Muara Tebo 
dengan Kuala Tungkal sekarang. 

Pengamanan dan penguasaan daerah pantai timur di sekitar Kuala Tungkal tidak lain 
demi menjaga keberlangsungan dan keamanan perdagangan di Selat Malaka dan 
keamanan negeri Koying sendiri. Dikhawatirkan bila daerah tersebut tidak dalam kendali 
Negara Koying, maka pihak luar dapat memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan kecil di pantai 
timur untuk keperluan invasi ke Negara Koying. Negara Koying kemudian berhasil 
menguasai daerah pantai timur dan menjadikan pelabuhan-pelabuhan kecil yang terdapat 
di sana berada di bawah pengamanan dan kendali Negara Koying kurun waktu ini 
merupakan saat-saat penting dalam kejayaan Negara Koying. 
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Namun demikian penguasaan atas wilayah pantai timur atau daerah di sekitar Kuala 
Tungkal, pada akhirnya menimbulkan kesulitan tersendiri bagi Negara Koying. Kendala 
yang mereka hadapi antara lain: (i) daerah ini cukup jauh dari pusat kekuasaan yang berada 
di Alam Kerinci, (ii) topografi daerah berawa-rawa dan merupakan daerah pasang surut 
sehingga menyebabkan tidak dapat dikembangkan pola pertanian seperti di daerah 
pegunungan.  

Kondisi tersebut telah menyebabkan orang-orang dari negeri Koying tidak mau 
menetap di sini. Akibatnya Negara Koying kesulitan menempatkan orang-orangnya di sana 
untuk mengembang daerah ini bersama penduduk di sekitarnya. Kesulitan kemudian 
diatasi dengan mempercayakan sepenuhnya pengendalian darah sekitar pantai timur 
kepada pemuka masyarakat yang telah dibina. Melalui kerjasama dan saling menghormati 
roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Kerjasama yang terjalin baik telah 
menyebabkan Negara Koying tidak mengalami hambatan dalam mengontrol dan 
mengembangkan wilayah sepanjang pantai timur. I’tikad baik yang diperlihatkan para 
pemimpin masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan menyebabkan Negara 
Koying tidak ragu memberi kesempatan secara lebih luas keapda penduduk negeri untuk 
menduduki psosisi jabatan penting. 

Memasuki abad ke 4 M, Teluk Wen semakin dangkal. Pendangkalan disebabkan 
proses alamiah yaitu terjadinya penumpukan sedimen dari tanah pergunungan. Dalam 
proses yang berlangsung ratusan tahun, akhirnya Teluk Wen menjadi tertutup dan 
daerahnya berubah menjadi dataran rendah. Kapal-kapal dari negeri luar akhirnya hanya 
dapat melayari sungai besar yang terdapat di tengah dataran rendah ini, yaitu Sungai 
Batanghari sekarang.  

Sehubungan dengan proses hilangnya Teluk Wen, S. Sartono (1992) mengatakan 
bahwa akibat dari pendangkalan Teluk Wen diduga telah menyebabkan Negara Koying 
terpaksa : (i) memindahkan pelabuhan dagang dari Teluk Wen ke daerah pantai timur di 
sekitar daerah Kuala Tungkal sekarang, dan (ii) memindahkan pusat pemerintahan dari 
pergunungan Bukit Barisan di Alam Kerinci ke daerah Muara Tungkal (Kuala Tungkal). 
Berarti dalam hal ini menunjukkan bahwa pelabuhan dagang Teluk Wen sudah tidak efektif 
lagi digunakan untuk pelayaran samudera bagi kapal-kapal manca negara yang ingin 
berlabuh. 

Dugaan pelabuhan samudera Negara Koying dipindahkan ke sekitar pantai Kuala 
Tungkal dengan mengembangkan pelabuhan yang ada di sana cukup kuat. Pelabuhan itu 
kemudian difungsikan sebagai pelabuhan samudera yang dapat dilabuhi kapal-kapal besar 
untuk menggantikan fungsi pelabuhan Teluk Wen. Sedangkan bekas pelabuhan Teluk Wen 
tetap difungsikan sebagai pelabuhan penghubung bagi kapal-kapal kecil yang melayani 
bongkar muat barang-barang dagang penduduk negeri di Alam Kerinci dan daerah 
sekitarnya. Dari sini kemudian baru dibawa ke pelabuhan samudera di pantai Kuala 
Tungkal. 

Apakah dengan pemindahan fungsi pelabuhan Teluk Wen ke pelabuhan di pantai 
timur tersebut pusat pemrintahan Koying juga ikut pindah. Sebagian dari ahli sejarah 
berpendapat bahwa pusat pemerintahan negara Koying tidak dipindahkan dan tetap berada 
di Alam Kerinci. Perkiraan ini sangat rasional mengingat sangat sulit bagi negara Koying 
untuk meninggalkan daerah asalnya, karena basis kekuatan pemerintahan berada pada 
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penduduk negeri yang mendiami wilayah Alam Kerinci yaitu komunitas suku bangsa 
Kerinci. Selain itu wilayah terbesar kekuasaan negara Koying berada di kawasan pusat 
pergunungan Bukit Barisan yaitu wilayah Kerinci Tinggi, wilayah Kerinci Rendah dan 
daerah-daerah kecil lainnya di sekitar Kerinci Rendah bagian selatan. Maka dapat 
dikatakan bahwa pusat pemerintahan Koying tidak pernah dipindahkan dan tetap berada  
di Alam Kerinci.  

Dalam perkembangan selanjutnya, kekuasaan Koying atas wilayah pantai timur di 
sekitar Kuala Tungkal akhirnya diduga sepenuhnya diserahkan kepada penduduk negeri 
setempat. Kebijakan ini kelihatannya dilakukan atas pertimbangan karena wilayah tersebut 
secara ekonomi sudah tidak menguntungkan dipertahankan. Mutiara sebagai komoditas 
andalan sudah tidak diproduksi lagi dari kawasan Teluk Wen.  

Pada sisi lain barang-barang komoditi perdagangan dari negeri Koying telah 
menunjukkan penurunan. Pada akhirnya negara Koying melepaskan daerah pantai timur 
dan mendorong terbentuknya pemerintahan baru. Pemerintahan baru ini disebut dengan 
kerajaan Kantoli (Kuntala) dan diperkirakan abad ke 5 M. Antara negara Koying dengan 
kerajaan Kuntala terjalin persahabatan yang baik, sehingga para pedagang dari pelabuhan 
dagang kerajaan Kuntala untuk mengekspor berbagai komoditi dagang ke manca negara. 
Pelabuhan dagang Kuntala semakin ramai karena banyak negeri kecil disekitarnya juga 
turut menggunakannya. Perkembangan ini telah memberikan keuntungan besar bagi 
kemakmuran kerajaan Kuntala. 

Sesungguhnya Negara Koying telah memusatkan perhatiannya hanya dalam 
mengurus penduduk negerinya sendiri di wilayah Alam Kerinci, namun perdagangan 
dengan negeri luar tetap dilalukan melalui pelabuhan Kuntala. Barang-barang dagang yang 
selama ini dipikul para pedagang dari daerah pergunungan Alam Kerinci dan kemudian 
dikapalkan di pelabuhan Teluk Wen, kini harus diangkut terlebih dahulu dengan 
menggunakan kapal-kapal kecil menelusuri  sungai yang mengalir ke pelabuhan Kuntala. 
Dari pelabuhan Kuntala baru barang-barang dagang tersebut dikapalkan ke mancanegara.  

Sungguhpun dalam kondisi yang telah berubah, namun hubungan perdagangan 
negeri Koying dengan negeri luar tetap terjalin dengan baik, karena para pedagang negeri 
Koying sejak lama sudah sangat dikenal pedagang mancanegara  terutama oleh para 
pedagang Tamil. Pedagang Tamil menyebut  para pedagang dari negeri Koying dengan 
sebutan ‘orang gunung’ atau dalam bahasa Tamil disebut “Kurinci” yaitu orang-orang yang 
berasal dari pusat pergunungan Bukit Barisan atau Alam Kerinci. 

 

d. Berakhirnya Kerajaan Koying 
Keberadaan Koying yang pernah dikenal di mancanega sampai abad ke 5 M sudah 

tidak kedengaran lagi. Diperkirakan setelah Koying melepaskan kekuasaannya atas 
kerajaan Kuntala, kejayaan pemerintahan Koying secara perlahan-lahan menghilang. 
Koying yang selama ini tersohor sebagai salah satu negara nusantara pemasok komoditi 
perdagangan manca negara sudah tidak disebut-sebut lagi.  

Keadaan seperti ini sebenarnya tidak dialami Koying saja, karena kerajaan lainpun 
yang pernah jaya semasa itu banyak pula yang mengalami nasib yang sama. Kerajaan 
Javadwipa yang tersohor, akhirnya juga tenggelam secara tidak menentu. Dari berbagai 
literatur dapat dipelajari, bahwa keberadaan suatu pemerintahan atau kerajaan yang telah 
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ratusan tahun lamanya, suatu ketika akan mengalami masa kemunduran dan kemudian 
bahkan lenyap sama sekali. Penyebabnya bisa karena faktor dari dalam seperti: perebutan 
kuasaaan, hilangnya pengaruh terhadap wilayah kerajaan yang sudah sangat luas, 
terjadinya pemberontakan rakyat karena ingin memisahkan diri, atau sebaliknya 
disebabkan faktor dari luar seperti: ditaklukkan kerajaan lain dan lenyap karena terjadinya 
bencana alam yang dahsyat. Namun demikian, biasanya setelah lenyapnya suatu kerajaan, 
maka akan muncul pemerintahan baru atau kerajaan baru sebagai penggantinya. 

Besar dugaan menghilangnya Koying secara perlahan-lahan dikarenakan sudah tidak 
mampu lagi mengayomi wilayahnya yang sudah semakin luas akibat berkembangnya 
pusat-pusat negeri baru yang semakin banyak. Menyebarnya pusat-pusat pemukiman telah 
melemahkan kendali pemerintahan Koying terutama dalam mengatur dan mengontrol 
keberadaan negeri-negeri baru yang tersebar dalam wilayah kekuasaannya. 

Ketidakmampuan ini bisa dikarenakan faktor jarak antara pusat-pusat pertumbuhan 
negeri baru dengan pusat pemerintahan Koying berada dalam yang jauh. Selain itu, antara 
pusat-pusat pertumbuhan pemukiman baru tersebut hanya bisa dijangkau dengan 
menempuh jalan pintas melalui hutan belantara. Kondisi alamiah itu telah menyebabkan 
hubungan pemerintahan menjadi sulit berjalan baik. Komunikasi antara penyelenggara 
pemerintahan dan masyarakat pada pusat-pusat pemukiman baru dengan negeri asalnya 
sebagai pusat pengendalian pemerintahan menjadi renggang. 

Penduduk pada banyak negeri-negeri baru sebenarnya juga berasal dari komunitas 
yang sama yaitu dari orang-orang yang berasal dari negeri yang telah ada sebelumnya. 
Jadi penyebaran penduduk dalam wilayah Alam Kerinci antara satu tempat dengan tempat 
lainnya masih mempunyai hubungan pertalian daerah. Mereka membuat pusat-pusat 
permukiman baru tidak lain untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih 
layak.  

Pada negeri baru yang dibuat, mereka lalu membuka sawah, ladang dan mencari 
kehidupan dari lingkungan alam yang ada. Mereka mengumpulkan hasil-hasil hutan seperti 
damar, rotan, mendulang dan menambang emas serta mencari batu permata, untuk 
kemudian menjualnya ke para pedagang. Selanjutnya para pedagang kemudian membawa 
ke pelabuhan-pelabuhan dagang, sehingga menyebar ke berbagai pelosok negeri. 

Negeri-negeri baru ini dalam perjalanannya tumbuh dan berkembang menjadi negeri 
yang makmur dengan penduduk yang kian bertambah. Malahan negeri-negeri yang pernah 
ada sebelumnya menjadi tertinggal sama sekali. Pertumbuhan banyak negeri baru ini 
diduga kuat telah menimbulkan pengaruh yang besar terhadap kelangsungan 
pemerintahan Koying. Keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan penduduk 
dengan wilayah yang semakin tersebar, menjadikan penguasa Koying lemah dalam 
pengawasan. Kerapuhan dalam menjalankan roda pemerintahan, akhirnya menyebabkan 
pengaruh dan kekuasaan Koying secara perlahan-lahan pada negeri-negeri baru tersebut 
menjadi hilang. 

Lahirnya negeri-negeri baru di Alam Kerinci pada saat itu, tidak lain merupakan proses 
gerakan migrasi penduduk yang terpencar dalam berbagai kelompok kecil (talang dan 
koto), lalu bersatu dalam kelompok yang lebih besar sehingga terbentuklah dusun. Dusun 
yang terbentuk pada masa itu dapat dikatakan sebagai dusun awal (dusun purba) yang 
kemudian dalam perjalan sejarah berkembang menjadi banyak dusun.  
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Sudah barang tentu proses pertumbuhan negeri atau dusun-dusun baru ini berjalan 
secara bertahap dan diperkirakan berlangsung dalam kurun waktu cukup lama. Adapun 
dusun awal yang menjadi cikal bakal negeri-negeri yang akan berlangsung dalam 
pemerintahan Segindo sebagai pengganti dari pemerintahan Koying. 
 
2. Kerajaan Tupo  

a. Keberadaan Bandar Perdagangan 
Menurut Mansur dkk (1970), keberadaan pusat-pusat kerajaan dipinggir sungai atau 

pantai disebabkan oleh adanya kegiatan perdagangan antar pulau. Pada awal-awal abad 
M, kegiatan perdagangan sudah menjadi bagian penting dari pergerakan sejarah manusia. 
Barang-barang yang diperdagangkan mulanya dari volume kecil, namun karena adanya 
keuntungan yang cukup besar menyebabkan pedagang antar pulau waktu itu telah berjalan 
dengan baik, dan kegiatan perdagangan aktif dengan volume besar walaupun mereka 
menyadari adanya banyak ancaman di perjalanan.  

Tidak heran pengusaha-pengusaha waktu itu selalu disambut hangat di tempat-
tempat perdagangan di sepanjang sungai atau pesisir laut yang sering disebut bandar. 
Keberadaan bandar ini menjadi bagian yang sangat penting bagi kemajuan suatu daerah.  

Lalu lintas selalu sangat tergantung pada iklim (angin musim). Pelayaran pulang pergi 
dari ‘negeri-negeri maju’ waktu itu (India, Persia dan Cina) ke wilayah Indonesa 
memerlukan waktu yang cukup lama. Karena itu nakhoda-saudagar yang datang ke 
bandar-bandar dagang mempunyai gudang yang cukup untuk menampung komoditas 
dagang. Hubungan dagang ketika itu lebih bersifat pribadi. Kontak dagang antara 
pedagang pendatang dengan pengusaha setempat, sering menjadi turun menurun, ada 
kalanya erat sekali.  

Di sepanjang pulau Sumatera berdiri banyak bandar dagang yang terus berkembang, 
kemudian dari bandar-bandar dagang ini muncul penguasa-penguasa daerah yang 
akhirnya membentuk suatu pemerintahan atau kerajaan. Kerajaan-kerajaan tua awal-awal 
abad M antara lain kerajaan Tupo (Tebo) dengan bandar Muaro Tebo, Kerajaan San-fo-tsi 
(Tembesi). Keberadaan kerajaan-kerajaan kuno yang ada di daerah nusantara 
informasinya sebagian besar didapat dari catatan-catatan kuno dari perjalanan armada 
niaga dari kerajaan Cina dan India, sedangkan informasi lain masih belum dapat 
mendukung secara pasti keberadaan kerajaan tersebut. Namun informasi yang didapat dari 
catatan-catatan kuno mengindikasikan adanya kerajaan-kerajaan kuno di nusantara, hanya 
saja kadang kala letak dan kepastian tahun masih memerlukan penelitian yang lebih dalam. 

b. Keberadaan Kerajaan Tupo 
Salah satu kerajaan kuno yang terdapat di daratan Sumatera adalah Kerajaan Tupo, 

diperkirakan keberadaannya pada abad ke 3 M. Menurut Ferran (1922) ada catatan sejarah 
Cina yang ditulis oleh Fu-nan-t’u-su-chw’en berasal dari K’ang-tai bertahun 245-250 yang 
melaporkan tentang adanya negeri bernama Tup (Cho-ye, Jaya, Wijaya, Sriwijaya).  

Dari catatan itu timbul pertanyaan apakah ada kemungkinan kerajaan Sriwijaya sudah 
berdiri di abad ke 3 M. Kalau betul begitu maka kedudukan Sriwijaya bukan di Palembang, 
atau memang ada negeri lain yang juga bernama Sriwijaya di abad ke ketiga yang pusatnya 
bukan di Palembang. Selain itu dengan adanya transliterasi toponim Tupo yang berbunyi 
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Tebo (Muara Tebo), apa mungkin ada negeri bernama Sriwijaya abad ke 3 M yang 
berkedudukan di Muara Tebo, jika memang demikian ada negeri Sriwijaya dalam abad ke-
3 M yang lebih tua dari negeri Sriwijaya yang berkedudukan di Palembang di abad ke 7 M. 
Juga apakah Bukit Siguntang di Provinsi Jambi mempunyai kaitan dengan nama bukit yang 
sama di daerah Palembang yang ada hubungannya dengan Dapunta Hyang. 

Namun sampai sekarang, keberadaan Kerajaan Tupo belum banyak didapat 
informasinya atau diteliti keberadaannya. Legenda atau mitos tentang kerajaan ini 
ditengah-tengah masyarakat wilayah Tebo khususnya atau Jambi umumnya belum 
ditemukan, sehingga keberadaan kerajaan ini hanya sebatas informasi dan catatan 
perjalanan pedagang Cina yang sempat mengadakan kontak dagang dengan pedagang di 
bandar Tebo. 
 
3. Kerajaan Kantoli 

 

a. Asal Kerajaan Kantoli  
Menurut S. Sartono (1992), akibat dari pendangkalan Teluk Wen diduga telah 

menyebabkan sulitnya kapal-kapal dagang untuk merapat sampai ke pelabuhan Muara 
Tebo, sehingga fungsi pelabuhan tersebut sebagai pelabuhan samudera tidak lagi dapat 
dipertahankan. Negara Koying sebagai penguasa wilayah Teluk Wen terpaksa  
memindahkan pelabuhan dagang dari Teluk Wen ke darah pantai timur di sekitar daerah 
Kuala Tungkal sekarang. 

Pelabuhan di pantai timur Sumatera itu mulai difungsikan sebagai pelabuhan 
samudera yang dapat dilabuhi kapal-kapal besar untuk menggantikan fungsi pelabuhan 
Teluk Wen, dan pelabuhan Teluk Wen difungsikan sebagai pelabuhan penyangga bagi 
kapal-kapal kecil yang melayani bongkar muat barang-barang dagang penduduk negeri di 
Alam Kerinci dan daerah sekitarnya. Dari sini kemudian baru dibawa ke pelabuhan 
samudera di pantai Kuala Tungkal. 

Sebelumnya telah diceritakan bahwa akhirnya Negeri Koying melepaskan daerah 
pantai timur dan mendorong terbentuknya pemerintahan baru. Pemerintahan baru ini 
disebut dengan kerajaan Kantoli (Kuntala) dan diperkirakan abad ke 5 M. Antara negara 
Koying dengan kerajaan Kuntala terjalin persahabatan yang baik, sehingga para pedagang 
dari pelabuhan dagang kerajaan Kuntala untuk mengekspor berbagai komoditi dagang ke 
manca negara. 

 

b. Catatan Keberadaan Kerajaan Kantoli 
Menurut Liangsu, pada abad 5 M, Kantoli dianggap sebagai kerajaan dagang yang 

terpenting di luar lingkaran pengaruh Funan. Mingshu menyatakan bahwa: “San-fo-tsi 
(nama Cina untuk Sriwijaya) sebelumnya bernama Kantoli” (Ferrand, 1922: 24), oleh 
karena itu Kantoli bisa dianggap sebagai pendahulu Sriwijaya (atau Malayu, karena lokasi 
dari negara-negara yang dicatat dalam kronik Cina terkadang tidak akurat). Keterangan 
tersebut menuntun pada dugaan bahwa Kantoli berada antara Jambi dan Palembang. 

Nama Kantoli telah dikenal oleh pemerintahan Kaisar Hsiau-wu (459-464). Menurut 
catatannya raja dari Kantoli bernama Sa-pa-la-na-lin-da menyuruh utusannya bernama 
Taruda untuk pergi ke negeri Cina sebagai utusannya. Pada informasi lain disebutkan 
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Kantoli mengirim duta pertama mereka ke Cina saat di bawah Kaisar Xioa-Wudi dari Dinasti 
Liu Siong, yang telah memerintah Cina Selatan antara tahun 454 dan 454 M.  

Kronik-kronik Cina menuliskan bahwa nama dari raja Kantoli itu sebagai Varanarendra 
dan dutanya adalah seorang India bernama Rundra. (Coedes, G. 1989: 108). Kedua 
informasi di atas menunjukkan kemiripan nama raja Kantoli waktu itu (Sa-pa-la-na-lin-da = 
Varanarendra, dan utusannya Taruda=Rundra). 

Menurut paparan Sejarah Nasional Indonesia Jilid II dari edisinya yang ke-4 tahun 
1984, pada halaman 79-80 dituliskan sebagai berikut:  

“Dari kitab sejarah dinasti Liang diperoleh keterangan bahwa antara tahun 430-
475 M beberapa kali utusan dari Ho-lo-tan dan Kan-toli datang di Cina  ada juga 
utusan dari To-lang – Po-hwang. Kantoli ini terletak di salah satu pulau di laut 
selatan. Adat kebiasaannya serupa di Kamboja dan Campa. Hasil negerinya yang 
terutama pinang, kapas dan kain-kain berwarna. Sedangkan dalam kitab sejarah 
dinasti Ming disebutkan bahwa San-fo-tsi dahulu disebut juga Kan-to-li.  
Menurut G. Farrand, Kan-to-li di dalam berita Cina ini mungkin sama dengan 
Kandari yang terdapat dalam berita Ibnu Majid yang berasal dari tahun 1462. 
Karena  San-fo-tsi dahulu juga disebut Kan-to-li, sedangkan San-fo-tsi 
diidentifikasikan dengan Sriwijaya, maka Farrand menafsirkan Kan-to-li terletak di 
Sumatera dengan pusatnya di Palembang.  
“Sementara itu J.L. Moens mengidentifikasikan singkil Kendari dalam berita Ibnu 
Majid dengan Kan-to-li di dalam kitab sejarah dinasti Liang dan Ming. Sedangkan 
yang dimaksud dengan San-fo-tsi ialah Malayu. 
“Pendapat lain mengenai Kan-to-li ditemukakan oleh J.J. Boeles. Ia mengatakan 
bahwa Kan-to-li yang disebut di dalam berita Cina itu mungkin berada di Muangthai 
Selatan. Pendapatnya ini didasarkan atas adanya sebuah desa yang bernama 
Khantuli di Pantai Timur Muangthai Selatan. Pendapat Boeles ini ditentang oleh 
O.W. Wolters, ia mengatakan bahwa Kan-to-li tidak mungkin ada di Muangthai 
Selatan, karena di desa Khantuli sama sekali tidak ditemukan keramik Cina dari 
zaman Sung lama. Ia cenderung untuk menempatkan Kan-to-li di Palembang, 
karena San-fo-tsi biasa dihubungkan dengan Palembang. “Identifikasi Kan-to-li 
dengan Kandali atau Singkil Kendari juga dikemukakan oleh Obdeyn. Oleh karena 
Kan-to-li dianggap sama dengan San-fotsi, maka kemungkinan besar Kan-to-li di 
Sumatera Selatan. Tetapi pendapat umum di antara para ahli ialah, bahwa Kan-
to-li diperkirakan di Pantai timur Sumatera bagian Selatan, yang daerah 
kekuasaannya meliputi daerah-daerah Jambi dan Palembang.” 

Dari kutipan di atas jelaslah kiranya bahwa sesungguhnya tidak ada pegangan 
sedikitpun yang dapat dijadikan titik tolak untuk melangkah lebih lanjut. Untuk menetapkan 
bahwa Kan-to-li adalah Malayu hanya berdasarkan berita Cina yang menyebutkan bahwa 
“San-fo-tsi dahulu disebut juga Kan-to-li kiranya belum memberi suatu kepastian, karena 
masih perlu dikaji secara khusus apakah rumus aljabar yang diterapkan ini pada 
tempatnya, tentang lokasi bukti ada sesuatu petunjuk yang meyakinkan. 

Sanusi Pane (1955) menyebutkan: 
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”Tarikh Tiongkok menyebut Kan-to-li pula, Kerajaan itu mengirim utusan 
penghabisan kalinya ke Tiongkok di tahun 563 M. Hampir boleh dipastikan, bahwa 
kerajaan itu terletak di Andalas dan namanya yang sebenarnya adalah Kandari”. 

Di daerah Jambi diyakini ada dua kerajaan kecil yang mulai muncul sekitar awal abad 
ke-5 M, yakni kerajaan Ho-lo-tan dan Kan-to-li. Dalam sejarah dinasti Sung (960-1280 M) 
Ho-lo-tan terletak di She-po atau Thu-po. Menurut pendapat Sartono (1978). She-po atau 
Thu-po dianggap sama dengan Tebo Sekarang, yakni Muara Tebo. Di pinggiran sungai 
Batanghari dijumpai sebuah pemukiman kuno bernama Ke-do-tan. Masih perlu penelitian 
tentang toponim Ho-lo-tan dengan Ke-do-tan secara seksama.   

Kerajaan kedua yang telah menjalin hubungan dengan Cina adalah kerajaan Kan-to-
li. Menurut sumber Cina kerajaan Kan-to-li telah berkali-kali mengirim utusan mulai tahun 
441–563 M. Menurut pendapat Mulyana (1981), toponim Kan-to-li sama dengan Kuntala 
atau Tungkal. Jadi kerajaan Kan-to-li berada di pedalaman sungai Tungkal, Jambi. Negeri 
Kan-to-li telah tenggelam pada permulaaan abad ke-7 M. 

A.A. Navis  (1981)  menyetakan bahwa menurut catatan sejarah, Kuntala diperkirakan 
merupakan kerajaan pertama di Sumatera. Namun para sejarawan saling berbeda 
pendapat dalam menetapkan lokasinya. Mulayana (1981) mengidentifikasikan Kandali 
yang menurut lafal Cina disebut Kantali. Dalam berita Cina disebutkan bahwa Kantali 
mengirim utusanke Cina tahun 441 dan berakhir 520. Berdasarkan berita Cina itu pula ahli 
sejarah mencoba mencari lokasinya, antara lain di Muangtai elatan karena di sana 
ditemukan sebuah tempat yang bernama Kantoli. Ada yang mengatakan  di Aceh Timur, 
tempat yang sekarang bernama Singkil Kandari. Sedangkan yang lain mengatakan 
lokasinya di Muara Tembesi karena berita cina dikatakan baha kerajaan Sanf-fo-tsi 
dahulunya bernama Kantali. Sedangkan San-fo-tsi diidentifikasikan sebagai Tembesi. Akan 
tetapi, ahli sejarah lain yang menduga baha San-fo-tsi sama dengan Shih-li-fo-shi yan 
gdalam berita Cina yang diidentifikasikan sebagai Sriwijaya. 

Menurut catatan yang dibuat dalam pemerintahan kaisar Wu dari dinasti (wangsa) 
Liang (502-549)  kerajaan Kandali mengirim utusannya ke Cina pada tahun 502, 519 dan 
520. Dilaporkan juga bahwa kerajaan Kandali berada di laut selatan dan adat kebiasaan 
penduduknya seperti Kamboja dan Campa. Hasil buminya meliputi: bahan pakaian 
berbunga (tenun ikat) kapas dan pinang bermutu tinggi. Informasi lain menyatakan, pada 
tahun 502 M, negara Kantoli dipimpin oleh seorang Raja bernama Gautama Subhadra 
(yang digantikan oleh anaknya Pyravarman Vinyavarman), yang mengirim duta ke Cina 
pada tahun 519 M. 

Menurut Mulyana (1981) penyebutan kata berupa toponim dapat pula terjadi. Misal 
toponim Kandala dan Kantoli, yang berada di sekitar Jambi, mungkin berasal dari India 
Selatan. Kedua toponim, yakni Kandali dan Kantoli, berasal dari transliterisasi Cina suatu 
tempat yang belum diketahui hingga sekarang, sepertinya Benggala-Benggali, Ghandara-
Ghandari, Badara-Badari, Kuntala-Kuntali, Kantoli-Kandali. Kandali (Kuntala) terdapat di 
pantai timur Sumatera dalam abad ke 5-6 M. Lebih jauh dikemukakan bahwa gophala 
diucap ghopal, Sanjaya sebagai Sanjay, Sriwijaya sebagai Sriwijay. Kuntala sebagai Kuntal 
dan juga Tungkal. Di Sumatera Timur terdapat sungai Tungkal yang bagian hulunya 
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bernama sungai Pengabuan dan hilirnya bernama sungai Tungkal yang bermuara di Kuala 
Tungkal. 

Dalam catatan negara Laut Selatan yang mengirim utusan ke Cina, oleh I T’sing tidak 
disebut-sebut tentang kerajaan Kuntala (Kandali, Kantoli). Nasib negera ini selanjutnya juga 
tidak diketahui, mungkin dikuasai oleh Jambi. Yang jelas, dalam abad ke 7 muncul 2 
kerajaan di pantai timur Sumatera yakni: Moloyu (Malayu, Jambi) dan Sriwijaya 
(Palembang). Dalam perkembangan selanjutnya antara sekitar 670 - 742 Shih-li-fo-shih 
dianggap sebagai Sriwijaya dan antara 853 – 1037 sebagai San-fo-tsi. 

Dalam catatan Cina, negara-negara yang mengirim utusan ke negeri itu dalam abad 
ke 5-6 adalah: Kantoli, P’o-ta, P’o-houang, Tan-tan, dan Ho-lo-tan. Kan-toli mengirim 
utusan pada tahun 441, 445, 502, 519, 520, dan 563 M, sedangkan P’o-ta pada tahun 435, 
449, dan 451 M. Yang masih disebut I T’sing dalam abad ke 7 di zaman Sriwijaya adalah 
Tan-tan dan P’o-li. 

Jika sesudah abad ke 5 tidak sibut-sebut lagi tentang Kantoli, nama itu muncul 
kembali sewaktu wangsa Ming (1368 – 1644 M) yang disamakan dengan San-fo-tsi. 
Menurut Wolters (1967: 212) Min-Shih mengemukakan bahwa negeri Kan-to-li merupakan 
suatu kerajaan dagang yang besar. 

Sedangkan Wheatly (1961) menyampingkan kemungkinan bahwa negeri itu 
berkedudukan di Semenanjung Malaka. Pada umumnya negeri Kan-to-li dianggap 
berkedudukan di pantai tenggara Sumatera yang kemungkinannya mencakup pula 
Palembang dan Jambi. 

Menurut kronik Cina, pada abad ke 5 dan ke 6 M, jauh sebelum nama Siwijaya (Shih-
li-fo-shih) dan Melayu (Mo-lo-yu) tercantum dalam kronik-krinik Cina, di daerah Asia 
Tenggara terdapa sebuah negeri atau kerajaan yang disebut dalam kronik Cina dengan 
nama Kan-to-li. Keterangan tentang negeri ni terdapat dalam  sejarah Dinasti Liang (502-
556 M), yang antara lain berbunyi: “Negeri Kan-to-li terletak pada sebuah pulau di laut 
selatan. Negeri ini menghasilkan pakaian dengan motif bunga, kapas dan pinang”. 

Dari kronik-kronik Cina diketahui pula bahwa negeri Kan-to-li mengirimkan utusan ke 
negeri Cina pada tahun 441, 445, 502, 518, 520, 560, dan 563 M.  Oliver W. Wolters 
mengatakan bahwa pada abad ke 5 dan ke 6 masehi, ada dua kerajaan di Asia Tenggara 
yang melakukan perdagangan dengan Cina, yaitu Kerjaan Kan-to-li dan Kerajaan Ho-lo-
tan. Semenjak akhir abad ke 6 M, nama Kan-to-li tidak pernah disebut-sebut lagi, dan baru 
pada abad ke 14 M, nama ini disebut lagi dalam kronik Ming-shih (sejarah Dinasti Ming), 
tak kala kronik tersebut membicarakan negeri San-fo-tsi. Kronik Ming-shih mengatakan 
bahwa “San-fo-tsi dahulu kala disebut Kan-to-li. Keterangan ini dapat ditafsirkan bahwa 
lokasi Kan-to-li pada abad ke 6 M sama denggan lokasi San-fo-tsi pada abad ke 14 M. 

Pendapat para ahli sejarah mengenai lokasi Kan-to-li bermacam-macam. G.E. 
Gerini melokasikannya di Chaiya, Muangtai Selatan. Demikijan juga pendapat J.J. 
Boeles, Paul PelHot dan W.P. Groeneveldt berpendapat bahwa Kan-to-li terletak di 
Sumatera. J.L. Moens melokasikannya di Aceh, sementara Nilakanta Sastripun 
menempatkan di Sumatera tanpa lokasi yang jelas. O.W. Wolters menempatkan Kan-to-
li di Palembang atau Jambi. 

Telah diuraikan sebelumnya bahwa yang dinamakan “Sa-fo-tsi pada abad ke 14 M 
adalah kerajaan Malayu – Jambi. Oleh karena kronik Ming-shin abad ke 14 M jelas 
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mengatakan bahwa “San-fo-tsi dahulu kala disebut Kan-to-li”, maka lokasi Kan-to-li 
berhubungan dengan lokasi negeri Malayu, dan harus dicari di daerah Jambi. 

Tidak dapat disangkal bahwa pada abad-abad permulaan abad masehi, daerah 
Asia Tenggara banyak mendapat pengaruh dari India Selatan. Prasasti-prasasti Sriwijaya 
banyak menggunakan huruf Pallawa. Juga banya nama tempat di Asia Tenggara yang 
diambil dari nama tempat di Asia Selatan, seperti Taruma, Mandura, dan sebagainya. 
Oleh karena itu tidak mustahil bahwa nama seperti yang ditransliterasikan menjadi Kan-
to-li itu juga berasal dari tempat di India Selatan, seperti pernah dikemukakan oleh O.W. 
Wolters: “Tidaklah aneh jika nama Kan-to-li diturunkan dari sebuah toponim di India”. 

Dalam meyusuri nama asli dari Kan-to-li, ada baiknya mengutip keterangan J.G. de 
Casvaris: “Asal huruf Asia Tenggara pada zaman purba adalah huruf Pallawa yang 
digunakan pada sejumlah prasasti raja-raja Dinasti Pallawa. Prasasti-prasasti itu 
bertarikh pertengahan abad ke 4 M dan ditemukan di berbagai daerah di India Selatan. 
Huruf ini juga dipakai pada beberapa prasasti di Srilangka dan pada prasasti-prasasti 
suku Kadamba di derah Kuntala (Mysore Utara). 

Nama Kuntala pada uraian di atas sangat menarik perhatian. Dari sejarah 
India diketahui bahwa Kerajaan Kuntala berkuasa di India Selatan pada abad 
keempat, dan kekuasaan suku Kadamba itu berakhir pada abad kelima." 
Apakah tidak mungkin nama Kuntala i tu diambil sebagai nama negeri di sekitar 
Jambi, lalu ditransliterasikan oleh kronik Cina menjadi Kan-to-li? 

Slamet Mulyana, dalam buku terbarunya Kuntala, Sriwijaya dan Suwarnabhumi, 
menerangkan bahwa nama Kuntala dapat mengalami metatesis (pertukaran 
bunyi) menjadi Tunghai. Nama ini sampai sekarang masih kita jumpai sebagai nama 
daerah dekat Jambi. Ada juga kemungkinan lain. Van der Meulen menerangkan bahwa 
kata "Kan-to-li" merupakan transliterasi dari kata Sansekerta, Ahandhari atau 
Ahandhara, yang artinya batanghari. Lagi pula Klaudios Ptolemaios pada abad kedua 
sudah menyebutkan negeri "Akandra" yang terletak di Asia Tenggara." Nama 
batanghari kini merupakan nama sungai di daerah Jambi. 

Nama asli dari negeri "Kan-to-li" memang baru dapat dipastikan dengan 
bantuan prasasti. Yang jelas, lokasi negeri itu harus kita cari di sekitar Jambi. Setelah masa 
kemakmuran lama, disebabkan selalu naiknya permintaan hasil-hasil hutan Sutara (kayu-
kayu aromatik dan damar) di pasar Cina, Kantoli mengalami keruntuhan pada pertengahan 
abad ke 6 M.  

Peristiwa ini berkaiTan dengan penaklukan Cina Selatan oleh Yang Jian, pengusaha 
Zhou yang mendirikan Dinasti Sui setelah mengakhiri tiga abad perpecahan di Cina. Yang 
Jian, yang naik tahta dengan gelar Wendi, tenyata adalah kaisar yang sangat hebat. Dia 
mereorganisir kembali tentara kerajaan, memperbaiki Tembok Besar, membangun koloni-
koloni pertanian baru, memperluas sistem irigasi antara Cina Selatan dan Utara dan 
mereformasi administrasi. Dia juga sangat sederhana, melarang kemewahan dan 
penggunaan kosmetika di dalam kerajaannya. Dampak negatif dari kemampuan yang 
mengesankan dalam mereformasi pemerintahan dan mengisi keuangan negara kembali ini 
adalah bahwa perdagangan barang-barang mewah dan rempah menurun tajam selama 
masanya berkuasa.  
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Hal ini menjadi pukulan yang sangat berat dan fatal bagai kerajaan-kerajaan kecil Asia 
Tenggara yang sumber penghasilannya berdagang dengan Cina. Akibatnya, ekonomi 
Kantoli cukup tergantung pada pasaran Cina dan berhentinya perdagangan tersebut 
akhirnya menghilangnya Kantoli dari peta sejarah. 

 

4. Suksesi Kerajaan Melayu Kuno 
 Tentang suksesi kerajaan melayu kuno, dapat diuraikan sebagai berikut: 
1. Di wilayah Jambi ada 3 kerajaan Melayu Kuno pra-Sriwijaya yang sering disebut-sebut 

dalam catatan Cina. Ketiga kerajaan itu adalah Tupo (abad ke 3 M), Koying (abad ke 
3 M), dan Kantoli (Kuntala) (abad ke 5 M). 

2. Antara Jambi dan Muara Tungkal ada suatu teluk besar bernama Teluk Wen. Muara 
Tungkal terletak di ujung pantai utara teluk itu dan Jambi di ujung pantai selatannya. 

3. Di tepi utara teluk Wen, di sekitar Muara Tebo sekarang, terdapat kerajaan Tupo. 
4. Di tengah teluk Wen di sebelah selatan Muara Tebo, terdapat pulau bernama Pulei 

yang mungkin dihuni oleh rumpun proto-Negrito yang lebih primitif dari Bangsa 
Malayu. 

5. Lebik ke arah timur dari Tupo terdapat kedudukan Kerajaan Koying yang memiliki 
banyak gunung api. 

6. Di sebelah barat laut Jambi terdapat Muara Tungkal yang kelak menjadi tempat 
kedudukan kerajaan Kantoli (Kuntala). 

7. Jatuhnya kerajaan Kantoli (Kuntala) tidak disebut-sebut dalam sejarah, namun boleh 
jadi tiba-tiba muncul nama-nama kerajaan Moloyu (Malayu) di Jambi dan Sriwijaya di 
Palembang abad ke 7 M. 

8. Tidak diketahui secara pasti apakah Kantoli (Kuntala) dikuasai oleh Jambi, namun 
nampaknya memang begitu yang disebabkan oleh perebutan kekuasaan Selat 
Malaka. 
Perihal evolusi dan suksesi kerajaan-kerajaan Malayu Kuno zaman pra-Sriwijaya 

dikemukakan tiga kemungkinan, yakni:  
1. Bahwa semula kerajaan Malayu Kuno berpusat di Muara Takus. Tempat kedudukan 

itu dipilih setelah Malayu (Jambi) dikuasai oleh Sriwijaya (Palembang). Dengan kata 
lain, Kerajaan Malayu kuno seolah-olah didesak oleh Sriwijaya dari arah Jambi ke 
barat sampai di Muara Takus (Soekmono, 1955, 1958,1978). 

2. Kerajaan pertama tercatat bernama Tupo, kemudian Koying yang dalam abad ke 7 M 
mula-mula berkedudukan di suatu daerah yang memiliki banyak gunung api. Daerah 
itu tentunya terdapat di sekitar atau di tengah-tengah Bukit Barisan. Kemudian dalam 
abad ke 3 M juga mungkin Koying menguasai kerajaan Tupo di sebelah baratnya dan 
kemudian menjadikan Muara Tebo sebagai kota pelabuhan. Pendangkalan Teluk Wen 
yang lama-kelamaan terjadi ke arah timur menyebabkan 2 hal: 
1) Koying memindahkan pelabuhannya dari Muara Tebo ke Muara Tungkal. 
2) Pusat Kerajaan Koying sama sekali tidak dipindahkan dari daerah Bukit Barisan 

ke Muara Tungkal. 
Dalam hal butir (1) pusat kerajaan Koying tetap berada di tengah Bukit Barisan, 
sedang dalam butir (2) pusat Koying pindah ke Muara Tungkal. Bagaimana hubungan 
Koying dan Kantoli (Kuntala) belum diketahui secara pasti. Apakah kota pelabuhan 
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Muara Tungkal lama-kelamaan merasa kuat dan kemudian memisahkan diri dari 
pusatnya di Koying dan mengganti namanya menjadi Kantoli (Kuntala). Atau Kantoli 
(Kuntala) berupa sebuah negara di luar wilayah Koying yang kemudian menguasai 
Muara Tungkal sebagai kota pelabuhan Koying. Atau karena daerah yang begitu luas 
akibat berpindahnya pelabuhan dari Muara Tebo ke Muara Tungkal, sedangkan 
pemuka Koying enggan untuk memindahkan ibukotanya ke Muara Tungkal sehingga 
Koying menganjurkan agar Kantoli menjadi suatu kerajaan yang terpisah dari Koying 
tapi tetap sebagai menjadikan Muara Tungkal sebagai pelabuhan Koying (Ja’far, 
2001). 
Singkatnya Kerajaan Melayu kuno berpindah dari arah barat ke timur dari pusatnya di 
Bukit Barisan ke pantai timur Sumatera (Sartono 1978), dengan begitu arah 
perpindahannya berbalikan dibandingkan dengan arah perpindahan seperti 
dikemukakan oleh Soekmono (1955, 1978). 

3. Dalam pembahasannya tentang kerajaan Malayu Kuno, Mulyana (1981) mulai dengan 
kerajaan Kuntala yang identik dengan Kantoli. Kedudukan kerajaan itu di Muara 
Tungkal, ia tidak membahas kelanjutan sejarah Kuntala, namun secara langsung 
mengatakan tentang adanya dua kerajaan yakni Moloyu (Malayu) di Jambi dan 
Sriwijaya di Palembang. Apakah Kantoli (Kuntala) di Muara Tungkal kemudian direbut 
oleh Malayu dalam abad ke 7 M tidak juga disinggung olehnya. 
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BAB 2 

KERAJAAN MELAYU  VS NEGERI SIGINDO 
 
 

1. Asal-usul Sigindo 
Diperkirakan bahwa sekitar abad ke 6 M di wilayah Alam Kerinci (yang terdiri dari 

daera Kerinci Tinggi dan Kerinci Rendah), telah terbentuk negeri-negeri yang secara 
terpisah mempunyai pemerintahan sendiri. Sebuah komunitas masyarakat sudah barang 
tentu mencari pemimpin dari orang-orang yang mempunyai pengaruh dan disegani dalam 
kelompoknya. Biasanya mereka juga merupakan  orang yang diyakini memiliki kesaktian 
sehingga diharapkan dapat melindungi negeri dari berbagai mara bahaya yang ditimbulkan 
manusia, alam, binatang, maupun roh-roh jahat. Munculnya pemimpin-pemimbin negeri 
baru ini diperkirakan seiring dengan pertumbuhan negeri-negeri di Alam Kerinci yaitu 
sekitar abad ke 6 M. Para pemimpin negeri itu, dikenal dengan sebutan Sigindo atau kepala 
kaum/kelompok dari suatu komunitas keturunan dari kelompok masyarakat yang mendiami 
suatu daerah tertentu, di mana sekaligus merangkap sebagai kepala pemerintahan dari 
suatu wilayah negeri. 

Sebuah negeri Sigindo terdiri atas beberapa buah dusun, di mana di dalam sebuah 
dusun terdapat kelompok kekerabatan masyarakat seketurunan. Pada kelompok 
kekerabatan ini masih terdapat lagi  kelompok yang lebih kecil yaitu kumpulan dari 
kelompok-kelompok kekeluargaan, sedangkan strata masyarakat yang paling kecil adalah 
keluarga. Masing-masing strata kekerabatan mulai dari unit yang terkecil dipimpin oleh 
seorang ketua kelompok yang ditunjuk dan dipilih menurut ketentuan adat yang berlaku. 

Dalam perkembangan selanjutnya, untuk unit keluarga terkecil disebut dengan Tumbi 
oleh kepala Tumbi atau kepala keluarga. Kumpulan dari beberapa unit keluarga kecil 
(Tumbi) dalam lingkup kekerabatan seketurunan disebut dengan istilah Perut, dan dipimpin 
oleh Tengganai. Lapisan berikutnya merupakan dari beberapa Perut disebut dengan istilah 
Kelebu dan dipimpin oleh kepala Kelebu yang lazim disebut sekarang dengan istilah Ninik 
Mamak. Sedangkan kumpulan dari kekerabatan Kelebu disebut dengan ‘luhak; atau lurah 
yang dipimpin oleh seorang kepala lurah yang lazim disebut dengan Depati. Masing-masing 
strata di atas mempunyai tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri, yang pada intinya 
menuntun dan membimbing masyarakat untuk dapat mentaati norma dan ketentuan adat 
negeri. 

Melalui strata kemasyarakatan di atas, segala bentuk kebijakan pemerintah negeri 
disampaikan secara berantai ke bawah. Melalui alir system ini dilakukan pengendalian 
terhadap komponen masyarakat atau warga yang terhimpun dalam sebuah negeri Sigindo. 
Masing-masing pemimpin pada strata masyarakat yang terbentuk memikul tugas dan 
tanggung jawab membina dan mengurus anak negeri atau kaum kerabatnya. 

Bila sebuah negeri Sigindo hanya merupakan sebuah dusun, maka berarti Sigindo 
yang memerintah hanya memerintah strata kelompok masyarakat yang berada alam 
lingkup dusun itu saja. Namun apabila sebuah negeri Sigindo terdiri atas banyak dusun di 
bawahnya, maka Sigindo yang berkuasa berarti memerintah dan mengatur seluruh strata 
kemasyarakatan yang terdapat pada beberapa dusun. Makin banyak dusun-dusun yang 
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berada di bawah sebuah pemerintahan Sigindo menunjukkan besarnya kekuasaan 
seorang Sigindo. 

Pada pemerintahan para Sigindo dikisahkan bahwa kehidupan masyarakat di Alam 
Kerinci berjalan dengan baik. Masyarakat dapat hidup aman, tentram dan makmur. 
Pemerintahan Sigindo semakin meluas sehingga di Alam Kerinci terdapat banyak negeri 
yang di bawah kepemimpinan Sigindo. Banyak di antara negeri Sigindo tersebut berasal 
dari induk Sigindo yang sama atau negeri tersebut berasal dari induk negeri yang 
serumpun, namun secara otonom masing-masing menjalankan pemerintahan secara 
terpisah. 

Masing-masing mengurus dan mengatur kepentingan penduduk negerinya tanpa ikut 
campur Sigindo asalnya. Tidak ada Sigindo yang berada dibawah kekuasaan Sigindo yang 
lain, atau satu Sigindo takluk pada kekuasaan sebuah pemerintahan Sigindo lainnya. 
Walaupun tidak terdapat hubungan secara hirarki dengan pemerintahan Sigindo negeri 
asal, namun pemerintahan Sigindo yang berumur lebih tua (Sigindo asal) selalu dihormati 
oleh Sigindo yang lebih baru. Negeri Sigindo yang keberadaannya lebih muda sungguhpun 
tidak berada di bawah kekuasaan atau  pengaruh Sigindo asal, akan tetapi mereka selalu 
mengikuti langkah kebijakan pendahulunya dalam memimpin negeri. Perselisihan antara 
negeri Sigindo jarang diceritakan, karenanya boleh dikatakan jarang terjadi. Kalaupun ada, 
itupun hanya terjadi antara Sigindo pada tingkatan lapisan di bawah atau antara negeri 
Sigindo yang berbeda asal. Perselisihan biasanya akan dapat diselesaikan melalui peran 
Sigindo-Sigindo asalnya. Inilah di antara kekhasan dari pemerintahan Sigindo di Alam 
Kerinci. 

 

2. Wilayah Sigindo-Sigindo 
Dalam pertumbuhannya, sebagaimana kebanyakan pemerintahan negeri-negeri 

pada masa lalu, ada negeri yang kuat dan berkembang, sebaliknya ada pula yang tidak 
mampu bertahan dan akhirnya tenggelam atau lenyap. Hal tersebut juga berlaku terhadap 
negeri-negeri Sigindo di Alam Kerinci, di mana tidak semua negeri Sigindo dapat tumbuh 
menjadi negeri yang makmur dan kuat. Bagi negeri yang tidak mampu berkembang, maka 
secara alamiah lenyap dengan sendirinya. Bila mana suatu negeri Sigindo tidak dapat 
bertahan lagi, maka biasanya rakyat negeri tersebut akan memilih bergabung dengan 
negeri Sigindo lain, yaitu dengan negeri Sigindo yang lebih kuat dan makmur. Kondisi ini 
merupakan seleksi alamiah yang terjadi terhadap kemapanan dari suatu pemerintahan 
Sigindo yang tersebar di Alam Kerinci. Sehingga pada akhirnya pemerintahan Sigindo yang 
bertahan, memang benar-benar pemerintahan Sigindo yang telah teruji kemapanannya. 

Dari sekian banyak negeri Sigindo di Alam Kerinci, di antaranya yang sering disebut 
orang untuk Kerinci Tinggi sampai pada abad ke 13 M adalah: 
1. Sigindo Jerangkang Tinggi, berdiri semenjak akhir abad ke 6 M dan pimpinan terakhir 

pada abad ke 13 M bernama Sigindo Batinting (Segerinting), terletak di wilayah Selatan 
Danau Kerinci. Wilayah ini diduga merupakan lokasi bekas dusun purba Jerangkang 
Tinggi. Di wilayah ini terdapat beberapa dusun yang dulunya berkembang pesat dan 
maju. 
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2. Sigindo Sakti, yang lokasinya diperkirakan terletak di bagian timur dusun Lempur. 
Negeri dalam wilayah tanah Sigindo ini adalah dusun-dusun yang berasal dari dusun 
purba Tanjung Muara Sekiau. 

3. Sigindo Balak, wilayahnya memayungi negeri-negeri yang berasa dari bekas dusun 
pubra Renah Punti. Daerah tanah Sigindo ini diperkirakan di sekitar dusun Serampas 
sekarang. 

4. Sigindo Elok Misai, yang diperkirakan berada disekitar dusun Jangkat (Muara 
Maderas). Negeri tanah Sigindo ini berasal dari dusun purba Koto Mutun. 

5. Sigindo Bauk, diperkirakan berada dekat dusun Tamiai sekarang. Negeri dari tanah 
Sigindo ini berasal dari dusun purba Muara Sekiau berlokasi di tepi Batang Merangin. 

6. Sigindo Teras, diperkirakan berlokasi di sekitar dusun Pengasi, yang berasal dari 
dusun purba Jerangkang Tinggi. 

7. Sigindo Kumbang, diperkirakan berlokasi di daerah Jujun di pinggir Danau Kerinci. 
Wilayah Sigindo ini  berasal dari dusun purba Jerangkang Tinggi. 

8. Sigindo Kerau, diperkirakan berlokasi di dusun Selemean sekarang. Negeri di bawah 
tanah Sigindo ini berasal dari dusun purba Koto Jelatang. 

9. Sigindo Keramat, diperkirakan berlokasi di luar dusun Hiang sekarang. Negeri yang 
tercakup disini berasal dari dusun purba Koto Jelatang. 

10. Sigindo Kecik, diperkirakan berlokasi di luar dusun Tanah Kampung sekarang. Negeri 
yang terlingkup dalam wilayah kekuasaan Sigindo Kecik berasal dari dusun purba Koto 
Beringin. 

11. Sigindo Siung, diperkirakan berlokasi di daerah perbukitan di sekitar dusun Kumun 
sekarang. Negeri yang berada di bawah tanah Sigindo ini beradal dari dusun purba 
Talang Betung. 

12. Sigindo Panjang Rambut, diperkirakan berlokasi di atgas bukit dekat dusun Sungai 
Liuk sekarang. Negeri yang berada di bawah tanah Sigindo ini berasal dari dusun 
purba Koto Beringin. 

13. Sigindo Merak, diperkirakan berlokasi di atas perbukitan dekat dusun Tebat Ijuk 
sekarang. Negeri yang masuk wilayah ini berasal dari dusun purba Koto Limau Sering. 

14. Sigindo Junjung, diperkirakan berlokasi di Tanjung Kerbau Jatuh (Sanggaran Agung) 
sekarang. Negeri yang berada di bawah tanah Sigindo ini berasal dari pemekaran 
dusun purba Jerangkang Tinggi. 

15. Sigindo Siah, tanah Sigindo Rawo, tanah Sigindo Batinting dan tanah Sigindo Bujang 
diperkirakan berlokasi di sekitar dusun Pulau Sangkar sekarang. Negeri yang ini 
berasal dari dusun purba Jerangkang Tinggi. 

16. Sigindo Kuning, berlokasi di daerah Pratin Tuo (dusun Tuo). Negeri yang berada di 
bawah Sigindo ini berasal dari dusun purba Lapai Tuo. Daerah ini di sebelah Timur 
Serampas. 
Sedangkan untuk daerah Kerinci Rendah tanah Sigindo yang sering dituturkan dalam 

perbincangan tetua masyarakat adalah: 
1. Sigindo Segilintang, berada di sekitar daerah Pamenang sekarang. Negeri yang 

berada dalam lingkup tanah Sigindo ini berasal dari dusun purba Sungai Lintang. 
2. Sigindo Timben, berada pada daerah sekitar dusun Sungai Manau sekarang. Negeri 

yang berada dalam lingkup wilayah ini berasal dari dusun purba Timben. 
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3. Sigindo Pengantung, wilayahnya berada pada daerah sekitar Pangkalan Jambu 
sekarang. Sigindo ini memerintah negeri yang berasal dari dusun purba Pengantung. 

4. Sigindo Malgan, wilayahnya juga berada pada daerah sekitar Pangkalan Jambu. 
Negeri yang berada dalam lingkup tanah Sigindo ini berasa dari dusun purba Malgan. 

5. Sigindo Simukun, wilayahnya berada di sekitar Nalo dan Tantan sekarang. Negeri 
yang berada dalam lingkup wilayah ini beradal dari dusun purba Muaro Simukun. 

6. Sigindo Demahu, wilayahnya juga berada pada daerah sekitar Nalo dan Tantan 
sekarang. Negeri yang berada dalam lingkup tanah sigindo ini berasal dari dusun 
purba Demahu. 

7. Sigindo Buluh, wilayah berada pada daerah sekitar Nalo dan Tantan. Negeri yang 
berada dalam lingkup tanah Sigindo ini berasal dari dusun purbah Lubuk Buluh. 
Pada masa kejayaannya, keberadaan negeri Sigindo di Alam Kerinci telah menjadi 

pembicaraan dari banyak kerajaan atau pemerintahan pada waktu itu. Perkembangan ini 
berpengaruh cukup besar terhadap eksistensi pemerintahan negeri-negeri Sigindo. 
Kekhawatiran akan terjadi perselisihan di antara negeri Sigindo yang disebabkan perebutan 
pengaruh dari kerajaan luar mungkin saja terjadi. Para Sigindo menyadari akan potensi 
komplik ini, maka untuk itu para Sigindo yang berpengaruh di Alam Kerinci lalu 
memprakarsai langkah-langkah konsolidasi ke arah persatuan dan kesatuan negeri-negeri 
Sigindo. 

Prakarsa ke arah terbentuknya persatuan ini telah melahirkan Negara Sigindo Alam 
Kerinci yang bernaung dalam satu payung pemerintahan yang terkoordinasi pada tahun 
644 M. Pusat pemerintahan kolektif ini berkedudukan di Jerangkang Tinggi, dengan Sigindo 
rumpun kerabat tertua yaitu Sigindo Batinting dari Jerangkang Tinggi ditunjuk sebagai 
pimpinan yang pada umum kegiatan yang berhubungan kegiatan perdagangan dengan 
pihak luar. Negeri-negeri yang berada dalam kesepakatan Sigindo ini memanfaatkan 
pelabuhan yang sama di Teluk Wen untuk melakukan kerjasama dengan pihak luar 
khususnya dengan Kerajaan Melayu Kuno yang berada di bagian Timur daerah aliran 
Sungai Batanghari. 

Keberadaan negara Sigindo Alam Kerinci sebagai salah satu daerah penghasil 
komoditi dagang manca negara di wilayah pusat Alam Melayu telah membuat negeri ini 
mempunyai hubungan dagang dengan banyak kerajaan di sekitarnya. Salah satu di 
antaranya, negara Sigindo menjalin persahabatan dengan kerajaan tetangga yaitu kerajaan 
Malayu. Hubungan baik ini telah dibina cukup lama dan kedua belah pihak mendapat 
manfaat yang saling menguntungkan terutama dalam perniagaan di antara penduduk 
negeri. Namun hubungan  baik ini, akhirnya mendapat gangguan akibat perubahan 
konstelasi atau perimbangan kekuasaan di Asia Tenggara waktu itu. Sebuah kerajaan baru 
muncul, sebagian ahli sejarahmenyatakan terletak di pinggir Sungai Batanghari, sebagian 
lagi bersepakat menyatakan berada di pinggir sungai Musi pada abad ke 6 M. Pada sisi 
lain ada pula yang mengambil kesimpulan berdadarkan Prasasti Kedukan Bukit yang 
menyatakan bahwa Dapunta Hiyang berangkat membawa pasukannya dari daerah 
Minanga Tamwan berakhir di Muka Upang kemudian membuat kerajaan Sriwijaya. 
Terlepas pendapat-pendapat para ahli sejarah tersebut, bahwa kerajaan baru ini 
berkembang cepat dengan memperluas pengaruhnya pada daerah sekitarnya dan 
menyebar sampai ke daerah-daerah lain di sekitar Sumatera dan Semenanjung Malaysia. 
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3. Negara Sigindo dan Kerajaan Sriwijaya 
Menurut A.A. Navis (1984:6-7), kerajaan Sriwijaya bermula dari Kelantan di 

Semenanjung bagian timur kemudian pindah ke Muara Takus (Sumatera) di tepi Batang 
Kampar. Negeri ini dikenal sebagai pusat agama Budha pada waktu itu dan sering 
dikunjungi bhairawa dari Mahal (India). Di sini terdapat sebuah candi tempat peribadatan 
bernama candi Muara Takus. Pada sekitar tahun 682 M pusat kerajaan berpindah ke tepi 
sungai Musi. Kepindahan pusat kerajaan diduga karena posisi Muara Takus sebagai pusat 
pengendalian kekuasaan kurang strategis bagi perkembangan masa depan kerajaan. 
Dalam prasasti Kedukan Bukit tahun 683 M disebutkan mereka pindah dengan membawa 
tentara sebanyak 20.000 orang menggunakan perahu dan 1.312 orang berjalan kaki. 
Mengendalikan kekuatan besar itu, mereka lalu membangun Kedukan Bukit menjadi 
ibukota kerajaan. Lokasi Kedukan Bukit diperkirakan terletak di sungai Musi atau sekitar 
kota Palembang sekarang. 

Versi lain dari H. Boedenani (1970: 19-22) mengatakan kerajaan Sriwijaya berasal 
dari kaki Gunung Dempo di pergunungan Bukit Barisan di tengah pulau Sumatera bagian 
selatan. Dari sini mereka turun mengikuti aliran sungai Musi dan pada tahun 682 M mereka 
membuat ibukota di Kedukan Bukit. Kepindahan ini diperkuat oleh prasasti Talang Tuo  
tahun 684 M yang ditemukan tidak berapa jauh dari Kedukan Bukit. Sebagaimana 
disebutkan dalam prasasti Kedukan Bukit, dengan kekuatan bala tentara yang besar 
mereka membangun kerajaan dan kemudian menaklukkan daerah sekitarnya. 

Kerajaan Sriwijaya yang berambisi untuk mengukuhkan pengaruh dan kekuasaannya 
atas bumi nusantara terus melakukan ekspansi ke daerah-daerah di sekitarnya dengan 
mengirim pasukan dan armada perang yang tangguh. Salah satu daerah terdekat yang 
menjadi sasaran Kerajaan Sriwijaya adalah  kerajaan Melayu. Kerajaan Malayu merupakan 
salah satu kekuatan kerajaan  terkuat yang menguasai perairan Selat Malaka saat itu. 
Selain mengontrol jalur perairan Selat Malaka, kerajaan Melayu juga menguasai sumber 
komoditi perdagangan yang dipasok dari negeri-negeri pedalaman Sumatera, termasuk 
dari negeri-negeri Sigindo. Posisi strategis kerajaan Melayu menjadi penting artinya bagi 
kerajaan Sriwijaya. Oleh sebab itu kerajaan Melayu perlu segera dikuasai agar tidak 
menjadi batu sandungan di kemudian hari. 

Untuk menaklukkan kerajaan Melayu, maka kerajaan Sriwijaya mempersiapkan 
strategi penyerangan secara matang. Persiapan dilakukan mengingat posisi kerajaan 
Melayu  merupakan satu kerajaan terkuat di Sumatera. Setelah segala sesuatu 
dipersiapkan dengan baik, maka penyerangan lalu dilaksanakan baik melalui darat maupun 
laut terhadap daerah-daerah pusat kekuatan  kerajaan Melayu. Gempuran yang dilakukan 
berkali-kali dari berbagai penjuru wilayah menyebabkan kerajaan menjadi amat kewalahan. 
Upaya yang melelahkan dan memakan banyak korban jiwa maupun materi itu, akhirnya 
membuahkan hasil dengan takluknya kerajaan Melayu. Diperkirakan pada sekitar 
pertengahan abad ke 6 M, kerajaan Sriwijaya dapat menguasai hampir sebagian besar 
wilayah kerajaan Melayu. Kekalahan kerajaan Melayu telah menempatkan kerajaan 
Sriwijaya tumbuh dan berkembang dengan cepat. Sama halnya dengan kerajaan Melayu, 
pengaruh kerajaan Sriwijaya juga sampai ke daratan Asia Tenggara, seperti Malaysia 
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(Tanjung Kra), Birma, Kamboja, Annam dan kepulauan Filipina. Daerah-daerah itu 
sebelumnya berada dibawah pengaruh kekuasaan kerajaan Melayu. 

Masih dalam abad ke 7 M, ekspansi kerajaan Sriwijaya juga dilakukan ke daerah 
Selatan dengan menaklukkan kerajaan Tulang Bawang di daerah Lampung. Setelah itu, 
kerajaan Sriwijaya mengukuhkan pula kekuasaannya atas pulau Bangka (Prasasti Kota 
Kapur tahun 686 M). Ekspansi tidak terhenti di sini, karena diteruskan ke pulau Jawa. 
Berbarengan dengan ekspansi ke pulau Jawa, kerajaan Sriwijaya melakukan pula 
penyerangan ke daerah-daerah pedalaman pulau Sumatera. Salah satu daerah yang 
menjadi sasaran adalah negara Sigindo Alam Kerinci. Kerajaan Sriwijaya kelihatan sangat 
berkepentingan terhadap negeri-negeri Sigindo, karena wilayah Alam Kerinci di bawah 
pemerintahan para Sigindo selama ini diketahui sebagai daerah pemasok berbagai 
komoditi dagang untuk pasar manca negara. 

4. Kerinci Rendah Dikuasai Sriwijaya 
Selama terjadi komplit antara kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan Melayu, pasokan 

komoditi perdagangan dari daerah Alam Kerinci terasa sangat menurun. Demikian juga 
setelah kerajaan Sriwijaya menaklukkan kerajaan Melayu arus barang-barang melalui 
daerah Jambi dan Alam Kerinci volumenya terus berkurang. Menurunnya pasokan komoditi 
dagang yang berasal dari daerah Alam Kerinci ke jalur perdagangan pantai timur Jambi 
dikarenakan negeri-negeri Sigindo telah mulai mengalihkan jalur perdagangan ekspornya 
ke pelabuhan-pelabuhan pantai Barat Sumatera yang kebetulan lagi berkembang. 
Perubahan jalur perniagaan ini dilakukan para pedagang negeri Sigindo atas pertimbangan 
keamanan yang sulit untuk diatasi. Selain itu, kebetulan pula pelabuhan samudera di pantai 
Barat mulai banyak digunakan armada dagang manca negara dari daratan India dan Asia 
Tenggara. Perubahan situasi ini memberikan prospek yang cukup baik bagi negeri-negeri 
disekitar pantai Barat dalam perniagaan, mengingat perairan Selat Malaka semakin tidak 
kondusif untuk dilayani. 

Akan tetapi kerajaan Sriwijaya beranggapan bahwa negeri-negeri Sigindo Alam 
Kerinci sengaja melakukan pembangkangan. Sebenarnya apa yang dikemukakan kerajaan 
Sriwijaya hanya merupakan alasan semata. Padahal sebenarnya kerajaan Sriwijaya 
berambisi menaklukkan seluruh pemerintahan atau kerajaan-kerajaan yang terdapat di 
sekitarnya. Kecongkakan yang tidak bisa dibendung lagi, lalu mereka wujudkan dengan 
menyerang negeri-negeri Sigindo pada wilayah Kerinci Rendah. Daerah ini merupakan 
wilayah yang dulunya berbatasan langsung dengan kerajaan Melayu. 

Untuk menyerang Kerinci Rendah, kerajaan Sriwijaya mengerahkan kekuatan darat 
dan armada lautnya. Pasukan darat didatangkan melalui Jambi dan Rawas, sedangkan 
armada laut didatangkan dengan melewati jalur sungai Batanghari, terus menelusuri sungai 
Batang Tembesi dan kemudian masuk ke daerah Kerinci Rendah melalui sungai Batang 
Merangin. Mengingat perahu-perahu pengangkut pasokan sulit untuk berlayar jauh lebih ke 
hulu lagi menelusuri  Batang Merangin dan Matang Masumai yang dangkal dan berbatu, 
maka pasokan didaratkan di ujung Muara Mesumai (Bangko). Tempat ini lalu dijadikan 
sebagai basis penyerangan ke daerah-daerah Kerinci Rendah. 

Dari Muara Mesumai serangan pertama dilakukan terhadap tanah Sigindo Sungai 
Lintang yaitu daerah di sekitar anak Sungai Batang Lintang yang bermuara ke Batang 
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Merangin, daerah Sigindo Sungai Lintang dengan mudah dapat dikuasai. Dari sini pasukan 
melanjutkan penyerangan ke daerah tanah Sigindo Timben, Pengantungan, Malgan, 
Semukun, Lubuk Buluh dan tanah Sigindo Damahu. Penyerangan tahap kedua mendapat 
perlawanan yang keras dari rakyat Kerinci Rendah. Namun karena pasukan Sriwijaya 
dengan kekuatan yang besar dan peralatan perang yang lengkap. Perlawanan rakyat 
Kerinci Rendah dapat dipatahkan. 

 

5. Prasasti Karang Birahi 
Setelah menaklukkan Daerah Kerinci Rendah, pemerintahan Sriwijaya membuat 

sebuah prasasti yang berupa peringatan kepada daerah pendudukan Sriwijaya untuk selalu 
tunduk kepada Kerajaan Sriwijaya. Bagi penduduk yang berniat untuk melawan 
pemerintahan kerajaan Sriwijaya atau penduduk yang melakukan kejahatan akan dikutuk 
oleh dewa penguasa alam. Prasasti ini dikenal dengan nama Prasasti Karang Birahi. 
Prasasti Karang Birahi ditemukan di pinggir Sungai Batang Merangin di Dusun Karang 
Birahi di wilayah Kerinci Rendah tepatnya di Kecamatan Pamenang Kabupaten Merangin 
sekarang. Tempat prasasti ini berada berjarak lebih kurang 25 km dari Bangko, ibukota 
Kabupaten Merangin. Prasasti ini  bertarikh tahun Saka Kuno 608 atau tahun 686 M, 
bertulisan huruf Pallawa, berbahasa Melayu Kuno bercampur dengan kata-kata 
Sansekerta. Bahasa Melayu Kuno yang dipakai tersebut besar dugaan adalah bahasa 
Kerinci Kuno, mengingat bahasa Kerinci merupakan bagian dari bahasa Melayu.  

Menurut J.G. de Casparis seorang ahli sejarah dan purbakala Belanda yang telah 
membaca tulisan ini berpendapat, bahwa isi dari Prasasti Karang Birahi bermakna 
permohonan kepada para dewa untuk melindungi kekuasaan Kerajaan Sriwijaya  dan 
menghukum setiap orang yang bermaksud jahat dan durhaka kepada kerajaan, serta 
melindungi keselamatan orang yang taat dan setia kepada kerajaan. Namun setelah 
diamati secara seksama, sebenarnya prasasti ini merupakan peringatan dari kekuasaan 
Sriwijaya kepada daerah dan rakyat yang baru ditaklukkannya. Adapun bunyi dari prasasti 
Karang Birahi (Boekhari, 1978) adalah: 
(1) O //Shida//  kitan hamwa wari awal o kandra Kayetni  
(2) paihumpaan namuha ulu lawan tandrun luah maka matai ta  
(3) ndrun luahwinuupaihapaan o hankiru muah kayet nihumpa u  
(4) nai tunaui o umenten bhakti ni ulun haraki  o anai tunai // kita sawanakta de  
(5) wata mahardhika sannidhana o manraksa yan kadatuan sriwijaya o kita tuwi tandrun  
(6) luah wanakta deata mulana yang persumahan parawis o kadaci yang uran  
(7) di dalanan bhumi ajnana kadatuan ini parawis o dhrohaka wanun o samawuddhi la  
(8) wan drohaka o manujari drohaka o niujari drohaka tahu din drohaka o tida  
(9) ya marpphadah tidy a bhakti o tatwarjjawa diyaku o dnan di iyan nigalarku ganyasa 

datua o niwunuh  
(10) ya sumpah nisuruh  tapik ya mulan o parwwandan datu sriwijaya o talu muah ya dnan   
(11) gora santanana o tathapi sawanakna yan wuatna jaha o maka lanit uran o maka sa  
(12) kit o maka gila o matragada o wisaprayoga o upah tuwa o tamwal o saramwat o kasi  
(13) han o wasika rana iyewamad o janan muah ya siddha o pulan ke yah muah yan dosa  
(14) na wuatna jaha inan o ini gran kadaci iya bhakti tatwarjjawa di yaku o dnan di yan ni  
(15) galarkuasanyasa datua o santi muah kawuatana o dnan gotra santanaa  o samddha 
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(16) swastha o nirogo o nirupadrawa subhiksa muah yan wanuana parawis// 

Terjemahan  (Sumber Museum Negeri Jambi, 1992) : 
(1) Tercapailah sudah maksud kita sampai tanda ini, tandrun kayet 
(2) Yang melakukan pemberontakan, bertemu tanding melawan tandrun lua (raja sungai), 

matilah dia oleh 
(3) tandrun luah, dibunuhlah si pemberontak itu. Jangan terjadi lagi pemberontakan si 

kayet. 
(4) itu sudah tenang (padam). Haturkan bhaktimu  kepadaku. Itu sudah (menjadikan) 

tenang. (hai) kamu semua 
(5) para dewa yang berkuasa dan hadir (di sini), yang menjaga kedatuan Sriwijaya. 

Demikian pula kamu tandrun luah. 
(6) dan semua dewa yang menjadi asal mula mantra kutukan ini jika orang 
(7) di dalam seluruh kekuasaanku ada yang memberontak atau yang bersekongkol de- 
(8) ngan pemberontakkan, berbicara dengan pemberontak. Mendengarkan (rencana) 

pemberontakan. Mengetahu pemberontakan tidak  
(9) menghormati dan tidak berbhakti dan setia kepadaku, dan mereka yang sudah 

kuangkat menjabat datu. (mereka) akan terbunuh 
(10) oleh mantra kutukan. (mereka) diperintahka nuntuk dihancurkan oleh kepala-kepala 

daerah kedatuan Sriwijaya dan dihukum berat bersama dengan 
(11) suku dan keluarganya. Disamping itu semua orang yang berkelakuan jahat. Misalnya 

yang melenyapka orang. Membuat orang 
(12) sakit, membuat orang gila, mengunakan mantra jahat. Meracun orang dengan bisa 

dan tuba, (racun) dari kulit kayu dan tanaman merambat, menggunakan aji 
pengasihan 

(13) melakukan tenung dengan ilmu hitam, terutama yang demikianlah, jangan tgercapai 
(kehendaknya), dan biarlah mereka jatuh dalam dosa-dosa 

(14) orang yang tabianya jahat, namun apabila mereka berbhakti dan setia kepada mereka 
yang 

(15) sudah kuangkat menjabat datu, mereka akan mendapat berkah beserta suku dan 
keluarganya. (Semoga) berhasil  

(16) (mendapat) kesehatan jauh dari penyakit, jauh dari mala petaka dan (menjadi) 
makmur seluruh negeri.  
 

Sungguhpun telah berhasil menaklukkan negeri Sigindo di daerah Kerinci Rendah 
dengan susah payah kemudian menguasainya dalam waktu yang cukup lama (lebih dari 3 
abad lamanya). Kemudian keinginan untuk menaklukkan seluruh negeri Sigindo Alam 
Kerinci  tidaklah surut. Selama ini wilayah Kerinci Tinggi belum pernah mereka taklukkan 
karena untuk menyerang daerah tersebut tidak sulit dan harus membelah hutan belantara 
yang sangat ganas.  

Pasukan Sriwijaya ingin masuk ke daerah Kerinci Tinggi yang kaya dengan produk 
perdagangan yang sangat diminati oleh negara luar, di samping itu daerah ini juga 
merupakan basis kekuasaan pemerintahan negeri-negeri Sigindo. Akan tetapi menyerang 
Kerinci Tinggi bukanlah hal yang mudah. Pasukan Sriwijaya menyadari bahwa mereka 
akan dihadapkan dengan tentangan yang lebih berat. Perlawanan dari pasukan dan rakyat 
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negeri-negeri Sigindo di Kerinci Tinggi tentu akan lebih sengit. Negeri-negeri Sigindo di 
Kerinci Tinggi telah siaga menyongsong kedatangan mereka. Selain itu, pasukan Sriwijaya 
menyadari pula bahwa mereka akan berhadapaan dengan kondisi alam yang rawan, 
dikarenakan daerah Kerinci Tinggi merupakan daerah pergunungan yang penuh dengan 
tebing terjal, lembah dalam, rimba raya yang lebat, sungai yang beriak deras dan binatang 
berbisa yang kerkeliaran  di mana-mana. 

Setelah mempersiapkan segala sesuatunya secara matang, maka pasukan Sriwijaya 
mulai mencoba bergerak masuk ke daerah Kerinci Tinggi. Sulitnya medan dan cuaca yang 
dingin telah menyebabkan pasukan banyak yang menderita sakit dalam perjalanan. Walau 
dihadang banyak hambatan, akhirnya pasukan Sriwijaya dengan susah payah dapat 
mencapai daratan tinggi Kerinci pada wilayah tanah Sigindo Bauk di Tamiai. Kedatangan 
pasukan Sriwijaya segera dilaporkan rakyat ke penguasa negeri Sigindo di Jerangkang 
Tinggi yaitu Sigindo Batinting sebagai pimpinan tertinggi Negara Sigindo Alam Kerinci. 
Koordinasi dilakukan para pemimpin negeri Sigindo di seluruh Kerinci Tinggi untuk 
menghadapi kedatangan pasukan Sriwijaya yang akan menduduki daerah Kerinci Tinggi. 

Setelah segala sesuatu dipersiapkan mulai dari perbekalan, taktik dan strategi 
perang, maka pasukan negeri-negeri Sigindo lalu diberangkatkan  untuk menghadang 
musuh. Pada suatu tempat di Bukit Malegan dekat dusun Pulau Sangkar sekarang, kedua 
pasukan bertemu dan terjadilah pertempuran sengit. Pasukan Sriwijaya karena tidak 
menguasai medan perang dan telah lelah melawan keganasan alam dengan mudah dapat 
diporak-porandakan. Semangat membara dari pasukan negeri Sigindo beserta rakyat 
disekitarnya dalam menghadapi pasukan Sriwijaya menyebabkan pasukan Sriwijaya dapat 
ditumpas. Tak seorangpun dibiarkan meloloskan diri, semuanya mati dalam pertempuran. 
Sebagai peringatan atas kejadian tersebut, maka tempat di mana berlangsungnya 
pertempuran sengit itu, lalu diberi nama dengan Telaga Darah. Walaupun peristiwa 
peperangan terjadi ratusan tahun yang silam, namun sampai kini lokasi Telaga Darah di 
Bukit Melegan selalu dikenang rakyat Kerinci sebagai tempat kemenangan pasukan 
Sigindo atas pasukan Kerajaan Sriwijaya. 

Berita kekalahan pasukan Sriwijaya di Kerinci Tinggi, kemudian diterima induk 
pasukan yang bermarkas di Kerinci Rendah. Sudah barang tentu hal ini amat menyakitkan, 
karena tidak seorangpun di antara mereka yang dapat kembali. Kekalahan di Telaga Darah 
merupakan tamparan yang amat berat bagi kelanjutan ekspedisi pasukan Sriwijaya. 
Akhirnya, mereka lalu mengurungkan niatnya untuk menyerang kembali Kerinci Tinggi. 
Keputusan diambil atas pertimbangan medan yang sangat berat di wilayah Kerinci Tinggi 
dan kekuatan pasukan Sigindo Sigarinting dan sigindo-sigindo lain yang telah bersatu 
berjuang mempertahankan wilayah Kerinci Tinggi tidak bisa diremehkan. 

Sungguhpun keinginan menyerang daerah Kerinci Tinggi tidak dilanjutkan, akan tetapi 
pendudukan atas wilayah Kerinci Rendah tetap dipertahankan. Kerajaan Sriwijaya sangat 
berkepentingan terhadap Kerinci Rendah, karena daerah ini sangat potensial dalam 
pertambangan emas. Dalam mengukuhkan keberadaannya di Kerinci Rendah, kerajaan 
Sriwijaya memperlakukan kebijakan yang keras. Rakyat dipaksa meningkatkan produksi 
pertambangan emas dan kegiatan pengumpulan hasil hutan. Hasil produksi harus dijual 
kepada kerajaan Sriwijaya untuk keperluan ekspor. Bagi mereka yang membangkang akan 
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ditindas dan ditumpas. Boleh dikatakan semasa kekuasaan kerajaan Sriwijaya, rakyat 
Kerinci Rendah selalu ditekan dan ditakuti-takuti agar tidak memberontak. 

Sebagai peringatan kepada rakyat atas berkuasanya kerajaan Sriwijaya di Kerinci 
Rendah, lalu didirikan sebuah prasasti di dusun Karang Birahi yang terletak persis di pinggir 
Sungai Batang Merangin. Prasasti sengaja ditempatkan di sini karena dusun Karang Birahi 
merupakan tempat persinggahan orang-orang yang keluar masuk Kerinci Rendah dalam 
berniaga, sehingga keberadaannya dapat dilihat banyak orang. Prasasti Karang Birahi 
bertarikh 608 tahun Shaka atau 686 M, ditulis dengan menggunakan huruf Pallawa dalam 
bahasa Melayu Kuno bercampur kata-kata Sangsekerta. Prasasti ini secara tegas 
mengatakan bahwa Kerinci Rendah merupakan daerah kekuasaan kerajaan Sriwijaya. 
Kerajaan telah menetapkan daerah administratif dan menunjukkan kepada pemerintahan 
untuk mengatur negeri beserta rakyatnya. Semua rakyat diminta tunduk dan mengormati 
kekuasaan Sriwijaya. Bagi yang membangkang dan mencoba melakukan pemberontakan 
akan ditumpas.  

Namun sampai dengan berakhirnya Kerajaan Sriwijaya, daerah Kerinci Tinggi tidak 
pernah dapat ditundukkan, sehingga daerah Kerinci Tinggi adalah satu-satunya wilayah di 
Sumatera yang tidak pernah takluk oleh kerajaan Sriwijaya (sampai abad ke 11 M, Kerajaan 
Sriwijaya berakhir). Semenjak itu Kerinci Tinggi secara turun temurun diperintah oleh siapa 
saja yang diangkat oleh masyarakat adat untuk silih berganti menyandang gelar Sigindo 
sampai pada abad ke 13 M. 

6. Raja Keminting - Sigindo Batinting 
Pada masa pimpinan wilayah dipegang oleh Sigindo Batinting (pada sumber lain 

beliau bernama Raja Keranting yaitu anak dari Raja Keminting yang berasal dari kerajaan 
Melayupura Pagaruyung). Beliau ini mempunyai semangat juang dan kekuatan batin yang 
sangat kuat sehingga dapat memenangkan setiap pertempuran di perjalanan, sehingga 
akhirnya sampai di suatu daerah yang disebut Jerangkang Tinggi. Di Jerangkang Tinggi 
terdapat tiga orang penguasa yang cukup disegani, yakni: 1. Kerenggo Bungkuk, 2. 
Lemutung Hitam, dan 3.Tebun Tandang 

Dalam perebutan kekuasaan terjadilah perkelahian yang sangat sengit. Alhasil dalam 
perkelahian ini ”meninting-balui”, artinya tidak ada yang kalah dan yang menang, sehingga 
akhirnya diadakan perundingan damai dengan cara: menyabung ayam. Setelah taji 
dibuang timbal-balik ayam telah dilepas berlaga dengan sengitnya. Masing-masing 
menghimbau tuah. Tuanku Siah Rao menghimbau tuah sambil menghentakkan tongkatnya 
yang mana di ujung tongkatnya tersebut berisi tanah dari Pagaruyung.  

Tuah dihimbau: ”Kalau tidak ujung tanah Pagaruyung tentang ini kalahlah saya, kalau 
ada ujung tanah Pagaruyung tentang ini, maka menanglah saya”. Pertandingan akhinya 
Tuanku Siah Rao memenangkan pertandingan. Setelah menang beliau diangkat secara 
adat  menguasai wilayah Sigindo Segerinting, namun masyarakatnya juga memanggil 
beliau dengan gelar Sigindo Batinting. Batinting dalam bahasa Kerinci Kuno berarti 
seseorang yang tahan  tinting, tahan terhadap pukulan, tahan terhadap bantingan dan 
segala senjata tajam dalam perkelahian tiga lawan satu ketika melawan penguasa di sekitar 
Jerangkang tinggi yaitu Kerenggo Bungkuk, Lemutung Hitam dan Tebun Tandang. 
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Semenjak itu Sigindo Batinting mengatur Pemerintahan di wilayah Kerinci Tinggi 
(wilayah Sigindo Sigarinting). Karena Jerangkang Tinggi terletak di atas bukit (dekat desa 
Muak dan Pondok sekarang), transportasi untuk mengatur pemerintahan cukup sulit karena 
sebagian dusun dan permukiman penduduk berada dipinggir sungai dan danau. Oleh 
sebab itu beliau memindahkan pusat pemerintahan ke daerah pinggiran sungai yang 
strategis yaitu di atas sebuah pulau dipinggir Batang Merangin. Tempat ini beliau beri nama 
”Pulau Sangkar”, demi untuk mendekatkan nama dengan daerah yang ditinggal beliau yaitu 
Batu Sangkar. Orang-orang yang telah kalah dalam pertandingan diangkat menjadi 
sabahat yang menguasai wilayah tertentu. 
1. Karenggo Bungkuk, diberi kekuasaan untuk memerintah dan menguasai daerah Lubuk 

Paku dan diberi gelar Menggung. 
2. Lemutung Hitam, diberi wilayah kekuasaan tetap di Jerangkang Tinggi (Muak) dan 

bergelar Rio. 
3. Tebun Tandang, diberi wilayah kekuasaan berdampingan dengan wilayah Pulau 

Sangkar yaitu Dusun Pondok dan diberi gelar Mangku. 
4. Sedangkan orang-orang yang ikut bersama beliau dari Selampaung Pagaruyung 

dianggap sebagai keluarga sendiri diberi kekuasaan di satu wilayah di daerah selatan 
pusat pemerintahan dengan nama yang sama dengan daerah yang ditinggalkan yaitu 
Dusun Selampaung. 
Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan tersebut maka Sigindo Batinting 

memerintah dengan aman, setiap penguasa wilayah yang ditunjuk tunduk pada 
pemerintahan Pulau Sangkar dan selalu melaporkan setiap perkembangan pada  Sigindo 
Batinting. 

 

7. Restrukturisasi Kerinci Rendah 
Lama kondisi di daerah Kerinci Rendah sepeninggal kerajaan Sriwijaya berada dalam 

keadaan tidak menentu. Akhirnya secara alamiah dan perlahan-lahan kondisi masyarakat 
berangsur baik. Rakyat sudah dapat membenahi dan membangun negeri tempat tinggal. 
Situasi yang mulai kondusif memberikan kesempatan untuk menata kehidupan kembali 
secara lebih baik. Para cerdik pandai dan tokoh masyarakat mulai memikirkan upaya ke 
arah pengembangan negeri dan rakyatnya. Pemerintahan Negara Sigindo di Alam di 
Kerinci Tinggi dalam hal ini tidak mau ikut mencampuri urusan negeri-negeri Kerinci 
Rendah walaupun sebelumnya daerah Kerinci Rendah berada dalam suatu kesatuan 
pemerintahan. Raykat Kerinci Rendah diberikan kebebasan sepenuhnya dalam menata 
dan menentukan sendiri apa yang sebaiknya mereka lakukan. Sikap ini diambil mengingat 
negeri–negeri Kerinci Rendah sudah sangat lama lepas dari kesatuan Negara Sigindo Alam 
Kerinci. Rakyat Kerinci Rendah bisa menentukan pilihannya sendiri, apakah ingin 
membentuk pemerintahan sendiri atau bergabung kembali dalam kesatuan Negara Sigindo 
Alam Kerinci dengan menghidupkan kembali pemerintahan Sigindo di Kerinci Rendah. 

Dalam arah yang masih tidak jelas, negeri-negeri di Kerinci Rendah secara perlahan-
lahan mulai melakukan berbagai upaya untuk meroposisi ulang tata pemerintahan negeri 
tanpa terpengaruh oleh berbagai kemungkinan pilihan yang mungkin saja bisa terjadi di 
kemudian hari. Namun gambaran sistem pemerintahan negeri pada masa lalu yang pernah 
ada tetap menjadi bahan pertimbangan utama. Langkah awal yang dilakukan banyak 
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negeri adalah menyatukan kelompok-kelompok kekerabatan satu keturunan darah 
(genealogis) yang telah terpecah-pecah ke dalam suatu himpunan territorial genealogis 
tertentu. Faktor kekerabatan genealogis semasa kekuasaan Sriwijaya telah diabaikan, 
karena masyarakat digiring dalam bentuk kelompok teritorial saja. Pada hal faktor 
genealogis merupakan perekat persatuan rakyat di Alam Kerinci, dan melalui hirarki 
genealogis pula pemerintahan Sigindo dibangun. Untuk itu di banyak negeri di Kerinci 
Rendah persekutuan kekerabatan ditata kembali dalam kelompok masyarakat seketurunan 
darah mulai dari piak (perut), kelebu dan tuboh (lurah). 

Pada daerah aliran sungai (DAS) Batang Pangkalan Jambi dan DAS Batang Seringat 
yang keduanya bermuara memasuki DAS Batang Masumai berdiam banyak penduduk 
yang berasal dari dusun purba Timben, Pengantungan dan Malagan. Pada wilayah ini lalu 
berkembang menjadi banyak kampung. Selanjutnya di daerah ini kemudian terbentuk 
persekutuan masyarakat adat Alam Pangkalan Jambu. Persekutuan masyarakat ini 
dipimpin oleh seorang yang bergelar pemangku. 

Demikian pula halnya di sepanjang DAS Masumai dan anak-anak sungainya terdapat 
beberapa kampung dimana penduduknya berasal dari dusun purba Muaro Semukun, 
Lubuk Bulun dan Damahu. Di daerah ini terbentuk persekutuan adat Alam Masumai yang 
berpusat di Lubuk Gaung. 

Di sebelah Timur dari tanah Pemangku Alam Pangkalan Jambu dan Tanah Pemangku 
Alam Masumai di sepanjang DAS Tantan dan anak-anak sungainya terdapat kampung 
antara lain: Baru Nalo, Nalo Gedang, Telun, Danau, Aur Berduri dan Sungai Ulak. Sungai 
Tantan yang juga bermuara ke Sungai Batang Berangin dan di muara sungai ini dikenal 
orang Pulau Tujuh Sangkil Belarik. Kampung-kampung di atas kemudian lalu membentuk 
kesatuan negeri tanah Pemangku Alam Tantan dengan pusat pemerintahan di Sungai Ulak, 
Tanah Pemangku Alam Tantan ini merupakan tanah pemangku yang paling kecil di Kerinci 
Rendah. 

Dalam suasana pengembangan integritas kehidupan masyarakat, diceitakan bahwa 
pada waktu itu menetap pula di Kerinci Rendah seorang alih ketatanegaraan adat bernama 
Karenggo Bungkuk Timpang Dado yang berasal dari Pulau Sangkar. Menurut penuturan 
orang adat Kerinci Rendah dia datang dari Jambi setelah memenuhi panggilan raja Jambi. 
Kecerdasan dan kepribadiannya yang baik telah menimbulkan simpati dari Raja Jambi 
pada waktu itu. Lalu raja menikahkan dengan anak angkatnya bernama Puti Lelo Beruji. 
Ketika pulang dari Jambi Keranggo Bungkuk singgah di Kerinci Rendah dan kemudian 
diminta untuk tinggal di sana. Dia tidak keberatan dan akhirnya menetap di Lubuk Gaung 
bersama istrinya. Karenggo Bungkuk Timpang Dado berperan banyak dalam penataan 
pemerintahan negeri pada masa itu. Mereka mempunyai tiga anak laki-laki kembar, diberi 
nama Setio Nyato, Setio Rajo dan Setio Beti. Setelah tumbuh dewasa lalu Setio Nyato 
kawin dengan gadis di Tanah Rendah, Setio Rajo kawin dengan gadis di Lubuk Gaung, 
dan Setio Beti kawin dengan gadis di Nalo. Berkat didikan orang tuanya ketiganya juga 
menguasai bidang pemerintahan dan adat. Sebagai anak batin mereka kemudian lalu 
diangkat menjadi pemuka adat. Ketiganya juga mempunyai peran yang besar dalam 
penataan pemerintahan negeri di Kerinci Rendah. 

Pembenahan tata pemerintahan negeri dilakukan mengacu pada kenyataan bahwa 
pertumbuhan negeri berlangsung tidak merata. Ada negeri yang makmur dan penduduknya 
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semakin banyak, sebaliknya banyak pula negeri yang tidak berkembang. Untuk itu 
kampung yang berkembang perlu dinaikkan statusnya menjadi dusun, sedangkan 
kampung yang tidak berkembang diintegrasikan dengan dusun yang berkembang. Pada 
sisi lain kedudukan orang adat statusnya diperkuat, dan fungsinya diperjelas. 

Penataan negeri pada tanah Pemangku Pangkalan Jambu dengan merubah status 
kampung menjadi dusun dan mengintegrasikan beberapa kampung ke dalam dusun induk. 
Pada Tanah Pemangku Masumai dengan kondisi perkembangan negeri yang lebih baik, 
maka kampung yang terdapat di sini statusnya sudah dapat disamakan dengan dusun. 
Adapun dusun, berada dalam naungan Tanah Pemangku Alam Masumai. 

Pembenahan berlangsung pula pada negeri yang terletak di sepanjang DAS Merangin 
dalam wilayah Kerinci Rendah yaitu di sekitar daerah Pulau Rengas dan Pamenang. Dalam 
perkembangannya kampung-kampung yang terletak di sekitar kedua daerah tersebut 
berhasil tumbuh menjadi dusun. Dusun-dusun tersebut lalu membuat payung pemerintahan 
sebagaimana yang terjadi pada wilayah negeri Masumai, Pangkalan Jambu dan Tantan. 
Untuk dusun-dusun di sekitar negeri Pulau Rengas mereka menamakannya daerah 
Pamuncak Pulau Rengas dan berpusat di Pulau Rengas. Dusun yang berada dalam 
wilayah negeri Pamuncak Pulau Rengas antara lain: Biuku Tanjung, Kunkai, Bangko 
Rendah, Bangko Tinggi dan Dusun Mudo. Daerah ini juga sering disebut dengan Mudik 
Batang Merangin dan penduduk yang mendiami wilayah ini berasal dari Pulau Sangkar dan 
Lunang. Untuk dusun-dusun di sekitar negeri Pamenang yang penduduknya berasal dari 
negeri Pemerab di Sungai Tenang mereka menamakannya dengan daerah Pemerap–
Pemenang, mengambil nama negeri asalnya.  

 

8. Kerinci dan Migrasi dari Minangkabau 
Dalam perkembangan selanjutnya, pada sekitar tahun 1343 M daerah Kerinci Rendah 

pernah pula kedatangan migrasi dari Minangkabau. Mereka datang secara berkelompok 
dan umumnya terdiri dari kaum laki-laki. Mereka meninggalkan negerinya kerena tidak sudi 
dijajah, serta tidak menyukai pemerintahan Adityawarman dan pemindahan pusat kerajaan 
dari Siguntur dekat Sijunjung ke Pagaruyung. Kedatangan mereka di Kerinci Rendah tidak 
lain hanya untuk mencari tempat kehidupan baru dalam suasana bebas dari perasaan 
dijajah. Mereka datang dengan memegang prinsip sesuai dengan pepatah adat: di mana 
batang terguling di sana cendawan tumbuh, di mana tanah dipijak disana langit dijunjung, 
dimana negeri dihuni disana adat dipakai. 

Daerah yang didatangi para migrasi dari Minangkabau diantaranya, Nibung, 
Pangkalan Jambu, Saringat dan Ulu Tabir. Setelah itu, mereka lalu menyebar ke kampung 
yang terdapat di sekelilingnya. Dalam perkembangannya, para migran ini berasimilasi dan 
bergabung dengan penduduk asli. Orang Minangkabau yang minoritas kemudian luluh 
dalam kelompok masyarakat Kerinci Rendah. Sungguhpun percampuran ini tidak 
membawa pengaruh terhadap adat istiadat setempat, namun dampak sosio kultural cukup 
positif terhadap kemajuan dan dinamika kehidupan masyarakat. 

 

9. Melayu dan Kerinci: Naskah Melayu Tertua  
Menyembah dan menghormati arwah leluhur merupakan unsur terpenting dalam keper-

cayaan tradisional Indonesia. Tradisi tersebut tidak begitu saja hilang dengan masuknya 
agama baru seperti Islam atau Kristen, melainkan unsur tradisional sering dipadukan dengan 
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agama baru sehingga terjadi sinkretisme (berpadunya dua budaya agama). Kebanyakan 
masyarakat Indonesia sekarang menganut agama Islam sehingga arwah leluhur tidak lagi 
disembah – hal mana bertentangan dengan agama Islam – tetapi masih tetap dihormati. Arwah 
leluhur dianggap dapat melindungi dan memberkati keturunannya sehingga upacara yang 
berkaitan dengan penguburan yang dilakukan oleh kebanyakan orang Indonesia lebih 
daripada sekedar memenuhi kewajiban menurut agama Islam. Benda-benda yang pernah 
dimiliki oleh seorang leluhur sering dianggap sakral dan disimpan sebagai pusaka. Hal ini 
terutama penting bagi kaum elit tradisional seperti para depati di Kerinci. Pusaka Kerinci 
lazim dilihat sebagai wujud nyata kebesaran nenek moyang dan menjadi bukti bahwa 
keturunannya berhak atas gelar-gelar yang disandang oleh para leluhur mereka. Sebagai 
pimpinan tradisional para depati di Kerinci memang selalu laki-laki, akan tetapi gelar 
depati diturunkan secara matrilinear dari seorang ibu ke puterinya, yang suaminya nanti 
berhak untuk menjadi depati. Pada umumnya anak wanita tertua yang berhak mewarisi 
pusaka dan suaminya menjadi depati. Akan tetapi keputusan tentang siapa yang menjadi 
depati bergantung pada faktor-faktor lain pula seperti kemampuan seseorang sehingga tidak 
jarang terjadi bahwa anak wanita lainnya dipilih sebagai pemegang pusaka. 

Pada upacara pengangkatan seorang depati semua pusaka yang disimpan di loteng 
rumah diturunkan, dibersihkan, dan dipamerkan. Oleh sebab itu maka upacara tersebut 
juga disebut sebagai kenduri sko (kenduri pusaka), sebuah upacara yang biasanya memakan 
waktu berhari-hari. Pusaka hanya boleh diturunkan dari loteng apabila proses tersebut 
diawasi oleh seorang dukun wanita yang disebut dayang-dayang. Karena kemampuannya 
untuk berkomunikasi dengan para leluhur maka ia dapat saja membatalkan upacara bila 
persyaratannya tidak dipenuhi secara sempurna. Misalnya apabila sesaji-sesaji yang diper-
siapkan sebagai santapan para leluhur tidak lengkap, atau kalau ada hambatan lain.  

Naskah, sering tetapi tidak selalu, termasuk di dalam koleksi pusaka, dan tidak ada 
koleksi pusaka yang terdiri dari naskah melulu. Jenis pusaka yang disimpan sangat beragam. 
Sebagian pusaka menjadi bukti kekuasaan para leluhur seperti panji-panji, tombak, keris, dan 
perisai sementara pusaka lain melambangkan kekayaan dan wibawa leluhur seperti keramik 
antik, kain, atau naskah Alquran. Di samping itu termasuk beragam azimat dan malahan 
juga benda yang relatif modern, seperti kliping dari surat kabar berbahasa Perancis, atau 
sebuah baju kaos dengan tulisan bahasa Inggris. 

Kalau memang demikian mengapa naskah Tanjung Tanah dapat bertahan selama 
hampir tujuh ratus tahun di sebuah kampung kecil di pedalaman Sumatera? Sebagaimana 
sudah disebut di atas, barang pusaka Kerinci selalu disimpan di loteng rumah, dan jarang 
sekali diturunkan. Penyimpanannya juga tidak sembarangan melainkan dilakukan dengan 
sangat seksama. Semua barang pusaka pada umumnya dibalut dengan kain dan disimpan 
di sebuah peti kayu yang sangat kokoh. Bila disimpan dengan cara itu maka pusaka itu 
terlindung dari sinar matahari yang bersifat merusak. Pusaka yang dibalut kain dan disimpan 
dalam peti juga terlindung dari perubahan suhu secara mendadak yang juga bersifat 
merusak. Memang suhu di siang hari menjadi sangat panas di loteng rumah, akan tetapi 
suhu panas sendiri sifatnya tidak begitu merusak dibandingkan perubahan suhu yang terjadi 
secara mendadak. Faktor yang paling mendukung dari segi pelestarian ialah bahwa 
kelembaban udara di loteng relatif rendah. Selama atap tidak bocor barang pusaka yang 
disimpan di loteng dapat saja bertahan untuk sangat lama. Selain itu keadaan alam Kerinci 
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juga mendukung. Hawa di Kerinci sebetulnya tidak patut disebut sebagai iklim tropis karena 
letaknya Kerinci di pegunungan. Tanjung Tanah terletak 800 m di atas permukaan laut 
dengan suhu tertinggi di siang hari sekitar rata-rata 27 derajat dan suhu terendah di malam 
hari rata-rata 20 derajat. Dibandingkan dengan daerah pesisir curah hujan juga lebih 
rendah. 

Bila kita tanya mengapa pusaka disimpan di loteng maka jawabannya karena 
lotenglah tempat yang paling terhormat di rumah, dan juga karena alasan keamanan. Akan 
tetapi dapat kita duga bahwa sebetulnya sudah ada pengetahuan tentang tempat mana yang 
paling sesuai dari segi pelestarian. Soalnya bukan di Kerinci saja pusaka disimpan di loteng. 
Pusaka di Kerinci itu pun jarang diturunkan sehingga terlindung dari sinar matahari, dan 
hanya dipamerkan pada acara penguburan ketua adat (Kahlenberg, 2003:86). 

Masyarakat Kerinci sampai sekarang masih teguh berpegangan pada adat leluhur 
mereka dan benda-benda pusaka dianggap memiliki nilai yang luar biasa yang dapat 
melindungi mereka dari ancaman bahaya. Bila ada benda pusaka yang hilang akibatnya bisa 
fatal bukan saja untuk pemiliknya tetapi untuk seluruh masyarakatnya. Oleh sebab itulah 
maka sampai sekarang masih banyak pusaka di Kerinci yang selama berabad-abad 
tersimpan dengan aman. 

Selain faktor mendukung yang sudah disebut di atas masih ada faktor lain yang 
barangkali tidak kalah penting. Naskah Tanjung Tanah ditulis di daluang, dan kertas kulit kayu 
itu dapat bertahan lama asal tidak dibubuhi kanji. Jika naskah daluang tidak diolesi kanji 
maka naskah itu memiliki sifat pelestarian yang sangat mendukung dan dapat bertahan 
selama ratusan tahun (Dr. Tim Behrend, korespondensi pribadi, 24 Desember 2003). 

 

Aksara dan Media Tulis 
Di dalam karya Tambo Kerintji Voorhoeve memuat transliterasi 261 naskah. Tiga 

naskah di antaranya, yaitu nomor 259, 260, dan 261, pada saat itu disimpan di Museum 
Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (cikal bakal Museum 
Nasional), dan kini tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ke-258 
naskah yang lain berasal dari 83 koleksi naskah/pusaka di Kerinci. Hampir semua naskah 
Kerinci ditulis pada lima jenis media, yakni bambu, kulit kayu, daun lontar, tanduk, dan 
kertas dengan menggunakan tiga jenis aksara, yaitu surat injung, jawi, dan sejenis aksara 
yang oleh Voorhoeve disebut “Jawa Kuno”.  

Empat naskah ditulis pada media yang tidak lazim ditemukan di Kerinci, yaitu nas-
kah Tanjung Tanah yang ditulis di daluang (TK 214), silsilah depati Saliman yang ditulis 
di tulang (TK 119), sebuah teks berhuruf jawi yang ditulis dengan tinta di kulit (TK 178), dan 
sebuah teks yang sangat pendek, dan tidak jelas isinya, yang ditulis di “tapak gajah” 
(TK 191). Tapak Gajah (Merremia=Convolvulus nymphaeifolia Hall) merupakan sebuah 
tumbuhan yang digunakan sebagai obat, tetapi tidak jelas bagaimana “tapak gajah” 
tersebut dapat digunakan sebagai media tulis. Sayang naskah tersebut belum sempat 
dilihat oleh penulis. Daluang merupakan media tulis yang lazim dipakai di Jawa dan 
Madura, sementara naskah tulang sering ditemukan di daerah Batak, tetapi kulit (apakah 
itu kulit lembu, kambing atau kerbau tidak disebut) sangat jarang digunakan sebagai 
bahan tulis. 
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Aksara yang paling lazim digunakan adalah surat injung serta jawi. Naskah lontar dan 
daluang ditulis dengan aksara “Jawa Lama”. Akan tetapi, pada sebuah artikel yang ditulis 
Voorhoeve di kemudian hari beliau sempat meralat asumsi tersebut: 

“Ternyata saya salah dalam menyebut semua naskah beraksara Jawa di Kerinci 
sebagai Jawa Kuna. Schrieke telah mencatat di tahun 1929 bahwa aksara Jawa 
yang digunakan di Kerinci terdiri atas dua jenis aksara yang berbeda. Aksara yang 
jelas kuno digunakan dalam kitab undang-undang Tanjung Tanah (no. 160) serta 
dalam naskah yang berasal dari Hiang (no. 136). Kedua-duanya jelas dari zaman 
pra-Islam, dan aksara yang digunakan barangkali merupakan aksara yang 
berdiri di antara tulisan Jawa Kuna dan aksara rèncong.” (Voorhoeve, 1970) 

Voorhoeve ternyata mengikuti kebiasaan pada masa itu yang cenderung 
menganggap semua aksara yang mirip dengan aksara Jawa Kuna sebagai aksara Jawa 
terlepas dari tempat asalnya. Akan tetapi menurut De Casparis terdapat kemungkinan 
bahwa aksara Jawa Kuna sebetulnya berasal dari Sumatra karena sebagian besar prasasti-
prasasti yang tertua ditemukan di Sumatera. Oleh karena sebab itu, dan karena kaitan 
antara aksara Jawa Kuna dengan aksara Sumatera Lama belum diketahui dengan 
sempurna,  maka De Caspar is  (1975:57) memilih istilah aksara Malayu, yang 
khususnya ia gunakan untuk aksara pasca-Pallawa yang terdapat di prasasti-prasasti 
Adityawarman. Dalam artikel yang dikutip di atas, Voorhoeve juga mengakui bahwa 
beberapa naskah yang semula ia sebut sebagai Jawa Kuna ternyata lebih muda: 

“Surat lontar yang dikirim oleh pihak istana Jambi kepada para depati di Kerinci 
merupakan contoh yang sanga tjarang ditemukan. Surat tersebut ditulis pada daun 
lontar yang dipotong sehingga menjadi panjang tetapi kecil bidangnya. Ketika 
masih lentur daun lontar tersebut digulung dan ditutup dengan sebuah cap yang 
terbuat dari tanah liat. [...] DR. Poerbatjaraka berhasil untuk membaca beberapa 
kalimat yang ditulis dengan aksara Jawa dalam bahasa Jawa campur bahasa 
Melayu. [...] Menurut DR. Th. Pigeaud aksara tersebut berasal dari sekitar abad 
ke-18 atau sesudahnya. Piagam yang berhuruf jawi juga ditulis dalam 
periode yang sama.” (Voorhoeve, 1970:388-389) 

Voorhoeve tidak menyebut naskah lontar mana yang dimaksud, tetapi agaknya ia 
merujuk pada naskah TK 217-222: "Enam helai surat bertuliskan Jawa Lama pada daun 
lontar, ada yang berbahasa Melayu ada yang berbahasa Jawa. Salinannya belum siap (lagi 
diperiksa oleh tuan Dr. Poerbatjaraka di Batawi)” . 

Sebagaimana tampak dari tabel di atas (yang tidak termasuk naskah Tanjung Tanah) 
terdapat persesuaian yang nyata antara aksara dan media tulis. Semua naskah bambu dan 
hampir semua naskah tanduk menggunakan surat injung sementara kebanyakan naskah 
kulit kayu dan kertas berhuruf jawi, dan naskah lontar umumnya beraksara Jawa. Korelasi 
antara media dan teks juga menjadi ciri-ciri khas dalam tradisi pernaskahan Batak (Kozok, 
2000an) dan persesuaian tersebut ternyata bukan kebetulan. 

 

Naskah Tanjung Tanah 
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Beda dengan kitab undang-undang lainnya, naskah Tanjung Tanah tidak ditulis dengan 
menggunakan huruf jawi, melainkan memakai aksara pasca-Pallawa yang masih serumpun 
degan aksara Jawa Kuno. Aksaranya masih belum diteliti dengan sempurna, tetapi untuk 
sementara dapat disimpulkan bahwa aksara yang paling mirip adalah aksara yang diguna-
kan pada prasasti-prasasti Adityawarman yang bertuliskan aksara Melayu, istilah tersebut 
merupakan ciptaan De Casparis. Naskah Tanjung Tanah juga berbeda karena tidak ditulis 
pada kertas melainkan pada kertas daluang sementara naskah Melayu yang hingga kini 
diketahui hampir semuanya menggunakan kertas, baik kertas Arab maupun kertas Eropa. 

Pada umumnya teks undang-undang menunjukkan pengaruh Islam, dan hampir selalu 
dibuka dengan formula Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim sedangkan naskah Tanjung Tanah 
dimulai dengan beberapa kalimat berbahasa Sansekerta yang juga mencantumkan tahun 
penulisan yang sayang sekali tidak terbaca. Naskah Tanjung Tanah juga ditutup dengan 
beberapa kalimat berbahasa Sansekerta yang menyebut nama raja, ialah Paduka Ari 
Maharaja Dharmasraya, dan juga bahwa kitab undang-undang dimaksud untuk seluruh tanah 
Kerinci (seisi bumi Kurinci). 

Selain bahasa Sansekerta yang terbatas pada awal dan akhir, naskah Tanjung 
Tanah seluruhnya ditulis dalam bahasa Melayu. Mengingat teksnya berasal dari abad ke-
14 M maka bahasa yang digunakan sudah jauh berbeda dengan bahasa Melayu sekarang, 
dan hanya sebagian yang dapat dimengerti oleh seorang penutur bahasa Melayu zaman kini 
karena selama masa 600 tahun tentulah bahasa Melayu mengalami perubahan baik 
dari segi kosa kata maupun dari sintaks kalimat. Sifat kekunoan juga tampak pada 
bentuk mamunuh (membunuh) yang konsonan awal luluh bila ditambah awalan mem-. 
Kekunoan bahasa juga nyata pada bilangan 8 yang ditulis dua lapan.  

 

Isi Naskah Tanjung Tanah 
Naskah Tanjung Tanah telah diterjemahkan dalam sebuah upaya terpadu sejumlah 

pakar bahasa Melayu, bahasa Sansekerta , dan bahasa Jawa Kuna yang berkumpul di kampus 
Universitas Indonesia pada tanggal 12-18 Desember 2004 dalam rangka lokakarya yang 
diadakan oleh Yayasan Naskah Nusantara. Bagian teks yang berbahasa Sansekerta 
diterjemahkan oleh I Kuntara Wiryamartana dan Thomas Hunter. Disebut bahwa naskah 
ini merupakan “anugerah titah Sang hyang Kemitan kepada penguasa di Bumi Kerinci” 
dengan peringatan agar penduduknya ”jangan tidak taat kepada dipatinya masing-masing.” 
Tidak diketahui siapa yang dimaksud dengan Sang hyang Kemitan, namun 
tampaknya bahwa yang dimaksud dengan gelar tersebut adalah raja Melayu yang 
dianggap sebagai inkarnasi (penjelmaan) dari dewa. Kata pembukaan dalam bahasa 
Sansekerta sangat pendek, dan disusul teks undang-undang yang berbahasa Melayu yang 
isinya diuraikan di bawah. 

Alinea terakhir teks berbahasa Melayu menyebut bahwa undang-undang disusun atas 
perintah maharaja Dharmasraya, dan bahwa “para pembesar Bumi Kerinci [...] memberi 
perhatian sepenuhnya.” Semua yang terjadi dalam sidang besar “ditulis dengan lengkap 
oleh Kuja Ali, Dipati, di balai kerapatan, di Palimbang, di hadapan paduka maharaja 
Dharmasraya.” Besar kemungkinan bahwa yang dimaskud dengan palimbang bukan kota 
Palembang (yang dahulu kala juga disebut Palimbang), melainkan “Tanah Emas” atau 
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“Daerah Hilir.” Kedua kemungkinan tersebut akan diuraikan di sini. Dasar kata palimbang 
ialah limbang, yang berarti “mencuci”, antara lain juga “mencuci emas”: 

“The name Palembang is perhaps derived from the word limbang. This means 
panning for alluvial gold and, according to Van Rijn van Alkemade, during the latter 
half of the nineteenth century people still dived for gold in the Musi. However, 
the quantities found did not amount to much (Van Rijn van Alkemade 1883: 
66).” (Nas, 1995) 

Dengan demikian, yang dimaksud dengan palimbang ialah kawasan penghasil emas. 
Pertanyaan yang timbul di sini, daerah mana yang dimaksud? Daerah penghasil emas 
utama ialah Kerinci dan daerah Minangkabau. Apakah sidang yang menghasilkan kitab 
undang-undang Tanjung Tanah bertemu di daerah Minangkabau? Mungkin saja kitab 
undang-undang ini diresmikan di Suruaso, ibu kota kerajaan Melayu pada saat itu, dan bahwa 
sidang tersebut dihadiri oleh maharaja Dharmasraya selaku “gubernur” yang memerintah 
kawasan hulu Batang Hari termasuk barangkali Kerinci. Di samping interpretasi yang tadi, 
ada pula kemungkinan kedua, ialah bahwa palimbang berarti “tanah rendah” atau “ilir”. 

Menurut Sejarah Melayu nama asli Palembang ialah Perlembang: 

“Kata sahibul-hikayat, ada sabuah negeri di tanah Andelas, Perlembang 
namanya. Demang Lebar Daun nama rajanya, asalnya daripada anak cucu 
Raja Sulan, Muara Tatang nama sungainya. Adapun Negeri Perlembang itu, 
Palembang yang ada sekarang inilah. Maka di hulu Muara Tatang itu ada 
sabuah sungai, Melayu namanya. Di dalam sungai itu ada satu bukit yang 
bernama Bukit Siguntang, di hulunya Gunong Mahameru, di daratnya ada satu 
padang yang bernama padang Penjaringan” (Shellabear, 1967:20). 

Limbang, selain “mencuci” juga memiliki arti “rendah” (dari tanah) (Wilkinson, 
1959:693). Menurut Wilkinson yang merujuk pada kutipan Sejarah Melayu di atas, 
perlimbang berarti “tanah rendah” sementara “Mahameru” adalah “tanah tinggi”. 
Interpretasi tersebut juga masuk akal karena di naskah Tanjung Tanah kita mene-
mukan palimbang di samping Kurinci, yang berarti “tanah tinggi”. Dengan demikian “di 
waseban, di Palimbang” dapat berarti “di balai kerapatan di tanah rendah” (arti waseban 
mungkin sama dengan paseban dalam bahasa Jawa yang berarti “tempat pertemuan”) 
sehingga palimbang merujuk pada kawasan ilir. 

Akan tetapi kawasan ilir mana yang dimaksud? Hal ini tidak dapat dijawab dengan 
pasti, tetapi ada tiga kemungkinan. Pertama, yang dimaksud dengan palimbang adalah 
Dharmasraya sendiri, kedua, palimbang merujuk pada daerah hilir Batanghari, dan dengan 
demikian tempat yang dimaksud adalah Muara Jambi yang pernah menjadi ibu kota 
Melayu dan mungkin pada saat penulisan kitab undang-undang Tanjung Tanah masih 
memainkan peranan penting sebagai salah satu kota administrasi dan pusat perdagangan 
kerajaan Melayu. Kemungkinan ketiga, ialah yang dimaskud dengan palimbang memang 
kota Palembang. Kebanyakan ahli sejarah cenderung menganggap bahwa selama abad 
ke-14 M, Palembang, bekas ibu kota Sriwijaya, telah kehilangan pamor, dan disingkirkan oleh 
kerajaan Melayu sehingga interpretasi yang ketiga ini agak sulit diterima. 
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Kozok (2006) cenderung untuk menganggap bahwa tempat yang dimaksud 
dengan palimbang tidak lain daripada Dharmasraya karena tidak ada alasan mengapa balai 
kerapatan yang disebut terletak di tempat lain daripada di Dharmasraya sendiri. Di 
samping ketiga interpretasi di atas masih ada pula interpretasi satu lagi, yaitu bahwa 
keharuman nama Palembang sebagai salah satu tempat yang paling berjaya selama sejarah 
Sumatera, masih dibawa-bawa dan digunakan sebagai epithet ibukota di kemudian hari. 

Alinea terakhir teks undang-undang disusul oleh kata penutup yang, sebagaimana 
halnya dengan kata pembuka, juga ditulis dalam bahasa Sansekerta. Kata penutup 
diawali dengan persembahan kepada Sang Dewa Suci ialah sang raja yang disusul dengan 
sebuah seloka (puisi) yang memuja para dipati sebagai “sang pembela [negeri] 
terhadap aneka musuh, yang berkata tegas, pemimpin para kesatria.” Selanjutnya, arti kata-
kata yang digunakan dalam seloka dipati masih dijelaskan secara terperinci. Adanya daftar 
kata seperti itu merupakan kebiasaan para pakar bahasa Sanskerta di Nusantara. Dengan 
demikian penulis naskah, Dipati Kuja Ali, menunjukkan kemahirannya karena ternyata ia 
memahami konvensi-konvensi penulisan Sansekerta yang berlaku pada zamannya. Daftar 
kata tersebut juga sekaligus menekankan sekali lagi kedudukan terhormat para dipati yang 
di sini disebut sebagai “yang unggul.” 

Ternyata enam ratus lima puluh tahun yang lalu Kerinci sudah memiliki kitab undang-
undang yang komprehensif. Bahwa kitab undang-undang tersebut ditetapkan di 
Dharmasraya menunjukkan bahwa Kerinci pada saat itu menjadi bagian kerajaan Melayu 
Adityawarman. Hal tersebut juga menjadi jelas dari tingkatan gelar para penguasa. 
Penguasa tertinggi di dalam kerajaan Melayu menyandang gelar maharajadhiraja, yang 
setahu kita, hanya digunakan oleh Akarendrawarman dan Adityawarman yang berkuasa di 
ibukota Melayu di Suruaso. Penguasa tertinggi di Dharmasraya memegang gelar sebagai 
maharaja, artinya dia masih mengakui raja yang lebih tinggi, yaitu raja Melayu di Suru-
aso. Sedangkan penguasa tertinggi di Kerinci hanya menyandang gelar sebagai raja sehingga 
dapat disimpulkan bahwa raja tersebut tunduk pada sang maharaja di Dharmasraya. 

Bagaimana bentuk sistem pemerintahan di Alam Kerinci tidak dapat dipastikan, 
tetapi terdapat kemungkinan bahwa sang raja yang disebut itu merupakan seorang dari ilir 
yang mewakili kepentingan Melayu-Jambi di Kerinci. Namun Ja’far (2003), menerangkan 
bahwa pada abad ke 6 sampai 13 bentuk pemerintahan yang ada di Kerinci adalah 
Pemerintahan Negeri Sigindo. Sedangkan pemerintahan Kerinci mulai abad ke 14 dikenal 
dengan nama Pemerintahan Depati IV Alam Kerinci. Mungkin itu pula sebabnya bahwa 
penulis Naskah Tanjung Tanah bergelar depati, yaitu Dipati Kuya Ali. Salah satu 
kelembagaan depati dari kerajaan Depati IV Alam Kerinci adalah Depati Atur Bumi yang 
melingkupi wilayah Hyang dan sekitarnya termasuk daerah Tanjung Tanah. Depati Atur 
Bumi dalam pemerintahan semasa itu berfungsi sebagai ‘menteri dalam negeri’-nya 
Kerajaan Depati IV Alam Kerinci. Mungkin saja Depati Kuya Ali adalah sekretaris (juru catat 
dan simpan) dari Depati Atur Bumi. 

Hubungan Kerinci dengan pusat kerajaan pada saat itu kelihatan sangat erat, dan hal 
itu tidak mengherankan bila mengingat bahwa bagi kerajaan Melayu, Kerinci merupakan 
sebuah daerah yang penting karena sumber daya alam yang dikandungnya. Dari kitab 



 42 

undang-undang Tanjung Tanah tampak bahwa kerajaan pusat di Dharmasraya sangat meng-
hormati para dipati di Kerinci dan berupaya untuk menetapkan dasar hukum yang 
memungkinkan adanya hubungan yang saling bermanfaat bagi kedua belah pihak. 

Menyimak naskah Tanjung Tanah timbul kesan bahwa di abad ke-14 M penduduk Kerinci 
lebih rela menerima raja di ilir sebagai tuannya, karena kedua belah pihak diuntungkan 
dari hubungan yang ada yang berazaskan kepastian hukum. Selain itu, kerajaan Melayu di 
abad ke-14 M dianggap lebih berwibawa karena Melayu pada saat itu berada di tengah-tengah 
kejayaannya, dan dapat menikmati kekayaan yang berlimpah. Kekayaan itu tentu berasal dari 
sumber daya alam, dan pada abad ke-14 M hasil pertambangan, hasil hutan, dan hasil 
pertanian menjadi sumber kekayaan utama. Akan tetapi adanya sumber daya alam belum 
cukup agar sebuah negeri menjadi makmur dan sentosa bila tidak ada kepastian hukum. 
Dilihat dari sudut pandang itu maka dapat disimpulkan bahwa – secara relatif – Kerinci 
mungkin lebih makmur di abad ke-14 dari pada di abad-abad sesudahnya, perlu kiranya 
direnungkan apakah kepastian hukum yang ada sudah cukup untuk menjamin bahwa 
kekayaan alam dieksplorasi sedemikian sehingga “saisi bumi Kurinci si lunjur Kurinci” dapat 
memanfaatkan kekayaan sumber daya alamnya secara maksimal. 

 

Aksara Naskah Tanjung Tanah 
Teks undang-undang ditulis dengan sejenis aksara pasca-Pallawa yang mirip dengan 

aksara Melayu zaman Adityawarman. Aksara Melayu merupakan turunan dari aksara 
Pallawa yang berasal dari India Selatan, dan digunakan di berbagai tempat di Nusantara. 
Dari zaman ke zaman aksara Pallawa berubah bentuknya sehingga menjadi aksara 
Nusantara yang pertama yang, antara lain, digunakan dalam prasasti-prasasti Sriwijaya 
yang kebanyakan berasal dari abad ketujuh. Karena jumlah prasast i  d i  Sumat era  
dan juga di  kawasan berbahasa Melayu sangat sedikit maka tidak jelas bagaimana 
sejarah perkembangan aksara Sumatera di antara zaman Sriwijaya sampai pada prasasti 
Adityawarman di abad ke-14. Secara paralel aksara pasca-Pallawa juga berkembang di 
Jawa, Sunda, Madura, dan Bali, sehingga pada abad ke-16 terdapat berbagai ragam aksara 
pasca-Pallawa, yang antara lain, mencakup aksara yang digunakan di Majapahit (Jawa), 
Pajajaran (Sunda), dan di dalam kerajaan Mlayu di zaman Adityawarman. Pada tulisan 
yang digunakan di ketiga daerah ini masih tampak warisan Pal lawa sehingga Tim 
Behrend (Universitas Auckland) menganjurkan istilah “late Pallavo-Nusantaric”. Aksara 
Pallawa-Nusantara ini selanjutnya mengalami perubahan yang cukup berarti sehingga 
timbullah berbagai ragam tulisan di Nusantara yang hubungan satu dengan yang lain belum 
diteliti secara sempurna. Aksara ini mencakup aksara Jawa dan Bali, serta beberapa ragam 
aksara di Sumatera (surat  Batak dan surat  u lu ) ,  Sulawesi, dan di Filipina yang 
mengalami perubahan yang sangat radikal sehingga hubungannya dengan aksara induknya 
tidak lagi jelas. 

Prasasti-prasasti Akarendrawarman dan Adityawarman, dan demikian juga naskah 
Tanjung Tanah, menggunakan aksara Melayu. Karena kebanyakan prasasti ditemukan di 
daerah Minangkabau, maka tidak salah kalau aksara tersebut disebut sebagai aksara asli 
Minangkabau-Melayu. Aksara Melayu ini masih jelas termasuk kelompok aksara pasca-
Pallawa yang berkembang di Nusantara mulai dari aksara Sriwijaya hingga pada aksara Jawa 
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Kuno. Dengan demikian aksara tersebut jelas termasuk dalam keluarga tulisan pasca-palla-
wa, tetapi berbeda dengan aksara yang dianggap lebih khas Sumatera seperti surat ulu 
atau surat Batak. 

Tentu saja hal ini tidak menjawab pertanyaan mengapa naskah Tanjung Tanah ditulis 
di daluang dan tidak di bambu, atau di tanduk kerbau yang merupakan bahan tulis yang paling 
umum di Kerinci. Hal tersebut tentu berkaitan dengan pengaruh Jawa yang sudah sejak 
abad ke-13 atau malahan sebelumnya merembes ke Sumatera bagian selatan. Aditya-
warman yang pernah menjadi mantri praudhataro di istana Majapahit pasti sangat 
terpengaruh dengan budaya Jawa dan ingin menerapkan gaya kerajaan seperti di Jawa di 
dalam kerajaannya. Hal ini tentu tidak berarti bahwa kerajaan Melayu semata-mata mencon-
toh Majapahit, tetapi memilih unsur-unsur yang dianggapnya sesuai dan yang dapat 
memperkuat kedudukan sang Maharajadhiraja sebagai penguasa mutlak. Kalau menulis di 
bambu dan tanduk kerbau sudah menjadi tradisi kerakyatan dengan menggunakan 
aksara setempat seperti aksara Kerinci, maka sang raja dan para pegawai tinggi merasa 
perlu membedakan dirinya dari rakyat biasa dengan menggunakan aksara dan bahan tulis 
yang berbeda. 

 

Analisis Radiokarbon 
Untuk membuktikan kebenaran asumsi Voorhoeve bahwa naskah Tanjung Tanah 

memang berasal dari zaman sebelum agama Islam tersebar di pelosok-pelosok alam 
Melayu di sekitar Bukit Barisan, maka sebuah sampel naskah ditentukan usianya dencan 
cara pengukuran umur dengan metode radiokarbon. Sampel kecil yang dengan izin 
pemilik naskah Tanjung Tanah diambil dari salah satu halaman yang kosong (tidak 
mengandung tulisan), dikirim ke Rafter Radiocarbon Laboratory di Wellington, New Zealand 
untuk dianalisis dengan menggunakan spektrometer pemercepat masa. Accelerator mass 
spectrometry (AMS) merupakan metode yang relatif baru yang pertama kali diperkenalkan 
pada tahun 1977. 

Analisis sampel naskah Tanjung Tanah yang diadakan di Laboratorium Rafter meng-
hasilkan umur radiokarbon 553 ± 40 tahun before present (BP) yang sama dengan tahun 
1397 M ± 40 tahun (1357 – 1437 M) karena tahun 1950 dianggap sebagai ‘present’, 
demikianlah memang konvensi yang berlaku. Akan tetapi umur yang ‘konvensional” 
tersebut tidak persis sama dengan umur yang sebenarnya karena waktu paruh karbon-14 
adalah 5.730 tahun dan bukan 5.568 tahun sebagaimana dianggap semula. Waktu paruh 
ialah waktu yang dibutuhkan untuk meluruhkan setengah dari inti atom. Artinya apabila 
proses peluruhan dimulai pada satu kilogram material radioaktif, material tersebut akan luruh 
menjadi setengah kilogram dari unsur tersebut. Selanjutnya setengah kilogram material 
tersebut akan menjadi setengahnya lagi setelah waktu paruhnya dan seterusnya. 

Karbon-14 dihasilkan terus menerus di bagian atas atmosfer akibat tembakan sinar 
kosmis (partikel nuklir energi tinggi) di alam, sehingga semua organisme mengandung 
karbon-14. Kadar kandungan karbon-14 juga tergantung pada intensitas pancaran yang 
mengalami perubahan di sepanjang masa. Kedua faktor tersebut perlu diperhatikan untuk 
penanggalan yang tepat, dan penyesuaian d i lakukan dengan men ggunakan 
kalibrasi INTCAL98 (Stuiver et al., 1998). Setelah diadakan kalibrasi maka terdapat dua 
kemungkinan tentang umur naskah Tanjung Tanah: Dengan probabilitas 95,4%, naskah 
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Tanjung Tanah jatuh pada kurun waktu 1304 dan 1370 M (44,3%), atau antara tahun 
1380 dan 1436 M (5 1,7%). Persentase yang dikurung adalah distribusi probabilitas 
yang untuk kedua kurun waktu hampi r  sama sehingga kita harus menerima 
kenyataan bahwa penanggalan tidak dapat diadakan dengan sangat tepat. Namun 
demikian jelas bahwa pohon yang digunakan untuk menghasilkan kertas daluang ditebang 
antara tahun 1304 dan 1436 M. 

Dapat disimpulkan bahwa naskah Tanjung Tanah ditulis selama abad ke-14 atau 
pada awal abad ke-15. Bila hasil analisis karbon-14 dikaitkan dengan data-data sejarah 
sebagaimana dilakukan di atas, maka kemungkinan besar bahwa naskah Tanjung 
Tanah ditulis pada paruh kedua abad ke-14. Kenyataan bahwa tidak pernah ditemukan 
naskah Melayu yang berasal dari zaman pra-Islam malahan diinterpretasikan oleh sebagian 
pakar sebagai petunjuk bahwa, lain dengan orang Jawa atau orang Bali misalnya, orang 
Melayu tidak pernah memiliki tradisi pernaskahan pra-Islam dengan menggunakan daun 
lontar, buluh, atau kulit kayu sebagai media tulis. 
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BAB 3 

KERAJAAN MELAYU AWAL ABAD MASEHI  
 
 

1. Awal Berdiri Kerajaan Melayu 
Pada awal abad 7 M, beberapa penguasa yang telah terpecah-pecah akibat dari 

berakhirnya kerajaan Kantoli, dan sisa-sisa petinggi kerajaan di sepanjang sungai 
Batanghari mulai mengorganisasi diri kembali. Petinggi-petinggi bekas kerajaan 
sebelumnya yang namanya belum ditemukan membuat persekutuan klan-klan sepanjang 
alur Sungai Batanghari dan mengikuti pemukiman mereka di sebuah situs di bagian hilir 
sungai, terbentuklah sebuah pemerintahan yang berama Melayu (Munoz 2006:155). Lokasi 
pemerintahan ini mungkin terletak dekat Muara Jambi (Kumpeh), di mana sisa-sisa yang 
berasal dari penghujung abad 1 M telah ditemukan. Posisi geografis Melayu telah 
memungkinkan aliran perdagangan utama yang memasuki atau keluar dari alur sungai 
Batanghari, dan hal ini memungkinkan pemukiman mereka menjadi kekuatan perdagangan 
yang dominan dari wilayah alur sungai itu. Kerajaan Melayu ini kembali menata kehidupan 
masyarakat, sumber penghasilan perdagangan dengan fihak luar dengan memanfaatkan 
kegiatan perdagangan yang cukup ramai di Selat Malaka. 

Kerajaan Melayu ini mulai memperbaiki dan memfungsikan kembali pelabuhan-
pelabuhan dagang di sepanjang Sungai Batanghari, sehingga memungkinkan pemukiman 
mereka menjadi kekuatan perdagangan yang dominan dari wilayah alur sungai. Didukung 
pula bahwa ketergantungan pihak luar akan barang-barang kebutuhan dipasok dari daerah 
pedalaman kerajaan Melayu. Pelabuhan kerajaan Melayu akhirnya menjadi pusat dagang 
yang penting bagi komunitas-komunitas yang bermukim di lereng timur pergunungan Bukit 
Barisan dan di perbukitan Minangkabau, dan wilayah-wilayah ini adalah tempat hasil-hasil 
hutan dan mineral berasal. Produk-produk penting dari kerajaan ini adalah emas aluvial 
yang dikumpulkan dari sungai-sungai yang mengalir dari gunung, dan hasil-hasil alam yang 
sangat dibutuhkan oleh pihak luar, antara lain damar, kayu manis, kemenyan, dan rempah-
rempah lainnya. 

Para pemimping-pemimpin Melayu telah sukses dalam memperoleh status kontrol 
tertentu terhadap desa-desa yang berada di bagian hulu sungai (meskipun bentuk 
sebenarnya dari hubungan tersebut belum diketahui dengan baik), meskipun perdagangan 
desa ini dilaksanakgan oleh pemerintahan-pemerintahan otonom terpencil yang bermukim 
di pegunungan, yang kemubidan menjadi tergantung pada pelabuhan Melayu untuk 
memperoleh barang-barang buatan seberang lautan. Pada waktu itu status masyarakat 
sangat tergantung pada seberapa banyak dan mewahnya barang-barang hasil pertukaran 
dengan negeri di seberang lautan. Sistem pertukaran (perdagangan) pada waktu itu masih 
bersifat barter (pertukaran barang dengan barang). Sebagian besar masyarakat terpencil 
ini memberi emas sebagai ganti garam dan barang-barang impor. 

Pasokan emas ini merupakan sumber kemakmuran yang hebat bagi para pemimpin 
Melayu dan untuk mempertahankannya perdagangan yang penting ini mereka 
berkewajiban untuk mengeluarkan sumber daya dalam jumlah besar untuk mengendalikan 
para pimpinan lokal (para datuk) di pergunungan itu. Walau begitu diragukan jika mereka 
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memiliki kemampuan untuk memaksa sebagian besar mereka dengan gaya militer, oleh 
karena itu sebagian besar dari hubungan politis mereka pastilah dilakukan melalui 
persekutuan dan pembelian kesetiaan. 

Dalam sejarah Dinasti Tang Baru, mengungkapkan bahwa dua utusan pertama 
kerajaan Melayu dikirim ke Cina pada tahun 644 M. Sumber yang sama juga memberikan 
keterangan bawah pada masa itu, Raja-raja Melayu adalah pemeluk Hindu (kemungkinan 
besar penganut ajaran Siwa), dan oleh karena itu disimpulkan bahwa para penguasaan 
kerajaan Melayu pastilah sealu bersaing dengan para tetangganya untuk mendapatkan 
bagian pasaran Cina. Telah dilihat bahwa pada waktu itu ada dua jaringan aktif komersial 
yang berjalan paralel, jaringan penganut Wisnu dan jaringan penganut Budha. Jaringan 
kaum Wisnu mengembang, dengan situs di Funan, Melayu,  pulau Bangka, Tarumanagara 
dan lain-lain, sementara jaringan penganut Budha tetap mantap di Semanjung Malaya. 
Kedua jaringan itu kelihatannya bersaing dengan sengit. (Mangui, P.Y, 2004:304-305). 

Aktivitas Melayu menggangu ambisi-ambisi politik dari tetangganya yang kuat, 
kerajaan Melayu Budha Sriwijaya di daerah selatan Melayu, yang telah berdiri di tepian 
sungai Musi, mulai aktif melakukan kontak dagang dengan memanfaatkan wilayah 
perdagangan yang sama, yaitu keramaian di Selat Malaka. Mereka merasa aman 
terlindungi oleh tapal-tapal batas alami dari sungai mereka, kemungkinan besar tidak sadar 
dengan ancaman yang tumbuh di sebelah selatan perbatasan mereka. Pada abad 7 M, 
pertahanan pemukiman Melayu tidak secanggih yang mereka bangun kemudian. Batu 
merupakan barang langka dan setiap angin musim menghancurkan pagar-pagar kayu dan 
tanggul-tanggul tanah yang mengelilingi komplek “kedatuan” (mirip dengan Kraton Jawa, 
ini merupakan kata Melayu untuk kompleks berbenteng atau tempat raja dan keluarga 
tinggal). Kompleks ini dikelilingi rumah para punggawa dan pendeta, kuil (terkadang berada 
di dalam kedatuan), dan “vanua”, daerah pemukiman pada orang-orang urban. Vanua 
kemudian dikelilingi oleh kompleks Malayu, “Samaryyada”, perbatasan provinsi yang 
dipimpin oleh para datu lokal; Kadatuan berada di pusat teritorial mandala si penguasa. 
Kemungkinan besar kompleks Kedatuan Malayu kemungkinan besar adalah sekedar pagar 
yang dibangun untuk memberi kesan hebat dan ciut nyali para pimpinan desa yang 
mencoba untuk meragukan otoritas sang Raja. Keamanan yang mereka berikan bersifat 
ilusi dan pada tahun 682 M, raja Sriwijaya, Jayanasa, melakukan penyerbuan terhadap 
Melayu dan menguasai ibukotanya. 

 

2. Lokalisasi Kerajaan Melayu 
Keberadaan dan letak kerajaan Melayu dan Sriwijaya masih dalam perdebatan, dan 

ada sebagian ahli berkeberatan terhadap penggunaan berita-berita Cina sebagai sumber 
sejarah kerajaan Melayu, tidak juga dapat pungkiri bahwa berita pertama yang dengan jelas 
menyebutkan nama “Melayu” adalah berita Cina juga. Dari kitab sejarah dinasti Tang 
didapat  keterangan bahwa datangnya utusan dari Mo-lo-you di Cina pada tahun 644 dan 
645 M. Sudah barang tentu sulit dicarikan keberatan untuk mengidentifikasikan kata Cina 
ini dengan Melayu. 

Kontak antara pedagang pendatang dengan penguasa setempat, seringkali sudah 
turun temurun, ada kalanya erat sekali. Tanpa disadari kontak pribadi lama dan erat itu, 
membawa akibat kepada kedua belah pihak saling mengambil unsur-unsur kerajaan 
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masing-masing. Kalau kontak dagang berasal dari Cina yang beragama Budha (Hinayana) 
maka agama itulah yang berkembang di bandar dagang tersebut, demikian pula kalau 
kontak dagang dari Persia (agama Islam), maka agama Islam-lah yang berkembang, dan 
lain-lainnya. 

Kerajaan Budha (Hinayana) yang kemudian timbul dan berkembang di Minangkabau 
Timur, ialah pusat-pusat perniagaan lada. Melayu (Tua) dengan Muara Tembesi sebagai 
bandar utamanya dan Sriwijaya (Tua) dengan Muara Sabak (Jambi) sebagai bandar 
utamanya. Kerajaan–kerajaan Budha (Hinayana) inilah yang dikunjungi oleh I-tsing, 
pendeta Budha dari Cina, dalam perjalanannya ke India (671 M) dan pulang kembali ke 
negerinya (685 M). 

Berita yang lebih menarik karena lebih jelas mengarah kepada apa yang dicari adalah 
kisah perjalanan I-Tsing, seorang pendeta Budha dari Cina yang pernah tinggal di Sriwijaya 
cukup lama, dalam perjalanannya dari Kanton di Cina ke Negapattam di India dalam tahun 
671/672, ia singgah dulu di She-li-fo-she untuk belajar bahasa Sanskerta selama enam 
bulan. Dari sini ia menuju Mo-lo-yeu, di mana ia tinggal selama dua bulan, untuk kemudian 
meneruskan perjalanannya ke Chieh-cha (Kedah) dan selanjutnya ke India. Dalam 
perjalanan pulangnya pada tahun 685 ia singgah lagi di Mo-lo-yeu, “yang telah menjadi 
Shih-li-fo-she”, selama 6 bulan. 

Kisah perjalanan I-tsing itu memberikan gambaran bahwa Melayu adalah tempat 
persinggahan yang cukup penting, karena tidak dilewati begitu saja, baik dalam pelayaran 
dari Cina ke India maupun sebaliknya. Adapun letak dari Bandar Malayu itu, kiranya dapat 
disimpulkan dari keterangan mengenai arah pelayaran yang diceritakan I-tsing. Pelayaran 
dari Sriwijaya ke Melayu memakan waktu 15 hari, dan demikianlah juga dari Melayu ke 
Kedah. Hanya saja, dari Melayu ke Kedah orang harus berganti arah. 

Dengan berpedoman kepada lokasi Sriwijaya di Palembang dan Melayu di Jambi, 
maka keterangan I-tsing itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jarak Palembang–Jambi tidak 
sama dengan jarak Jambi–Kedah, padahal sama-sama memakan waktu 15 hari pelayaran. 
Demikian juga, arah pelayarannya, kiranya kedua jalur itu pada pokoknya sama-sama 
membujur dari tenggara ke barat laut, sehingga adanya perobahan arah dalam melayari 
jalur Jambi–Kedah menggoyahkan semua teori yang sudah tersusun rapi. Tidak 
mengherankan kalau Moens melontarkan pendapat lain lagi guna menopang teorinya  
tentang lokasi Sriwijaya. Dikatakannya bahwa pada waktu I-tsing berlayar dari Cina ke 
India, Sriwijaya berpusat di Kelantan, pantai Timur Jazirah Malaka, sedangkan Melayu 
berada di Palembang. Oleh karena itu jarak pelayaran Sriwijaya–Melayu dan Melayu–
Kedah adalah sama haluan sehingga arah Sriwijaya–Melayu dan arah Melayu–Kedah 
menjadi berlawanan dari timur laut–barat daya, menjadi tenggara–barat laut. Selanjutnya 
dikatakan bahwa ketika I-tsing singgah lagi di Malayu dalam perjalannan pulangnya, 
Melayu telah menjadi Sriwijaya yang setelah itu memindahkan pusat pemerintahannya ke 
daerah Muara Takus. 

Kisah pelayaran pulang pendeta Budha Cina bernama I-tsing dari India mencatat 
bahwa kerajaan Mo-lo-yue telah menjadi Sriwijaya. Timbulnya perobahan politik di dalam 
kerajaan Melayu terjadi sekitar tahun 671-679 M. Interpretasi atas perobahan di dalam 
kerajaan Melayu ini ada beda pendapat antara para ahli. 
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Sarjana Perancis bernama Georges Coedes adalah ilmuan pertama yang 
menempatkan pusat kerajaan Sriwijaya di Palembang, melalui karangannya Le Royume d 
Crivijaya, BEFEQ No. XVIII tahun 1918. Garis besar pendapat Coedes adalah sbb: 
a. Kerajaan Melayu berlokasi di Jambi. 
b. Mengidentifikasi kata Sriwijaya dengan kerajaan. 
c. Kerajaan Melayu dicaplok oleh kerajaan Sriwijaya. 
d. Menempatkan pusat kerajaan Sriwijaya di Palembang 

Untuk mendukung hipotesisnya Coedes meneliti dengan seksama isi prasasti 
Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Karang Birahi,dan Kota Kapur. Menurut Coedes prasasti ini 
adalah sebagai bukti otentik pencaplokan Melayu oleh Sriwijaya. Coedes dalam karyanya 
ini tidak atau belum menempatkan faktor arkeologis berupa situs purbakala, dengan 
geomorfologi pantai timur Sumatera. Tapi Coedes sangat berjasa dalam menempatkan 
istilah Sriwijaya sebagai suatu kerajaan. 

Sarjana pertama yang menentang Palembang sebagai lokasi pusat kerajaan 
Sriwijaya adalah J.L. Moens. Inti hipotesis Moens adalah sebagai berikut: 
a. Pusat kerajaan Melayu adalah di Palembang. 
b. Prasasti Kedukan Bukit adalah prasasti penundukan Melayu oleh Sriwijaya. 
c. Antara tahun 683 dan 695 pusat pemerintah Sriwijaya pindah dari Semenanjung Muara 

Takus, Riau. 
d. Pusat kerajaan Sriwijaya di Muara Takus, Riau. 

Landasan teori Moens berdasarkan atas interpretasinya terhadap route perjalanan I-
tsing. Moens berpendapat bahwa perjalan I-tsing dari Sriwijaya ke Melayu sebagai 
pelayaran dari pantai timur Semenanjung Palembang. Dari Melayu I-tsing meneruskan 
pelayaran ke Kedah (Chieh-cha). Arah pelayaran dari Melayu ke Kedah ialah dari Tenggara 
ke barat-laut, maka arah pelayaran Melayu ke Kedah berbeda arah dari Sriwijaya ke 
Melayu. Kemudian akhirnya Moens mengambil kesimpulan arah pelayaran Sriwijaya ke 
Melayu dari arah barat ke Tenggara. 

Pada bulan Juli dan Agustus 1974, sebuah team dari Amerika Serikat mengadakan 
ekskavasi di 4 (empat) situs di Palembang. Tim di bawah pimpinan Dr. Bernet Bronson dan 
Jan Wisseman kerjasama dengan Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional Jakarta, 
mengeluarkan pendapat bahwa Sriwijaya tidak mungkin di Palembang, karena situs-situs 
di sekitar Palembang menunjukkan permukiman abad ke 14 sampai 17 M (Sholihat, 1982). 
H.G. Quaritch Wales, tahun 1935 menempatkan Chaiya (Thailand Selatan) sebagai lokasi 
pusat kerajaan Sriwijaya. Rolang Bradell menempatkan semenanjung Malaya sebagai 
lokasi pusat kerajaan Sriwijaya. Sedangkan M.C. Chand Chirayu Rajani tahun 1974 
mendukung Thailand Selatan sebgai pusat kerajaan Sriwijaya. 

Sarjana Belanda bernama F.M. Schnitger tahun 1926 menolak lokasi Palembang 
sebagai pusat kerajaan Sriwijaya, ia menempatkan Muara Jambi pusat kerajaan Sriwijaya. 
Seorang ahli arkeologi Indonesia, Soekmono tahun 1955, melalui pendekatan geomorfologi 
pantai timur Jambi, menolak penempatan pusat kerajaan Sriwijaya di Palembang, ia 
melokalisasi Jambi sebagai pusat kerajaan Sriwijaya. Begitu pula Slamet Muljana, tahun 
1981 menolak Palembang sebagai pusat kerajaan Sriwijaya, ia menempatkan Jambi 
sebagai lokalisasi yang tepat. 
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Kerajaan Melayu tercatat dalam sejarah sejak abad ketujuh. Mungkin kerajaan ini 
lebih dahulu berdiri dari Sriwijaya, karena namanya lebih dahulu tercatat dalam kronik Cina. 
Hsin-Tang-shu mencatat bahwa utusan Mo-lo-yu (Melayu) datang ke istana Cina pada 
tahun 644-645 M, sedangkan utusan Shih-li-fo-shih (Sriwijaya) baru datang untuk pertama 
kalinya pada tahun 670 M. Wolters menduga bahwa pada mulanya negeri Sriwijaya 
merupakan negeri bawahan Melayu, kemudian Sriwijaya memerdekakan dirinya untuk 
bangkit sebagai kekuatan baru. 

Pelabuhan Melayu merupakan tempat persinggahan yang utama dalam jalur 
pelayaran dan perdagangan antara India dan Cina. Pendeta I-tsing sendiri pernah tinggal 
selama 2 bulan di Melayu, dalam perjalanannya dari Sriwijaya ke  India. 

Tidak dapat disangkal bahwa Negeri Melayu berlokasi di Jambi. Pelokasian ini 
ditunjang oleh prasasti dan mendapat dukungan dari hasil penelitian geomorfologi, yang 
membuktikan bahwa letak Jambi pada abad ketujuh sangat strategis dalam penguasaan 
lalu lintas di Selat Malaka. Itulah sebabnya Kerajaan Sriwijaya berusaha menaklukkan 
Melayu-Jambi, agar Sriwijaya dapat menguasai Selat Malaka. Menurut Bambang 
Soemandio, ketika I-Tsing pulang dari India pada tahun 685 M, ia mengatakan bahwa 
”Malayu sekarang sudah menjadi Sriwijaya” (Utomo, 2002:2). Namun kemudian nama 
Jambi identik dengan nama Melayu (Sartono, 1992:3). Pada berita Cina yang ditulis oleh 
Ling Piao Lui disebutkan bahwa Chan-pi atau jambi pada tahun 853 dan tahun 971 M 
mengirim misi dagang ke Cina (Utomo. 1992: 182). Kemudian dalam Dinasti Song (960-
1270) disebutkan sebuah kerajaan Sumatera bernama San-fo-tsi terletak di Laut Selatan 
dengan ibukotanya Chan-pi. Namun mengenai Melayu dapat ditelusuri pula peninggalan 
budaya yang banyak terdapat di sepanjang sungai Batanghari yang berhulu di Sumatera 
Barat dan bermuara ke Jambi. 

Peninggalan tersebut berupa candi ditemukan di daerah Muara Jambi, Solok Sipin, 
Pematang Jering, Pematang Saung, Lubuk Ruso, Teluk Kuali. Candi yang berada di hilir 
Sungai Batanghari diperkirakan antara abat IX-XIII. Peninggalan ini berdasarkan 
penemuan batu bertulis yang ditemukan di situs Muara Jambi, diperkirakan abad ke 9-10 
M. Sedangkan Candi Kemingking diperkirakan dibangun pada abat ke 10-13 M (Data 
Suaka PSP Jambi). Peninggalan budaya berbentuk arca ditemukan di Muara Jambi, 
Rantau Kapas Tuo, Betung Bedarah, Tanah Periuk, Kuala Tungkao, Rantau Limau Manis, 
Solok Sipin, dan Teluk Kuali. Arca tersebut adalah arca Awalokiteswara perunggu, acara 
Budha batu, potongan arca Budha, arca Budha perunggu, arca Padmapani, arca Ganesha 
batu, arca Dipalaksmi, arca Aksobya perunggu, arca Nadi, arca Makara batu, dan arca 
Prajnaparamita. Peninggalan arca yang ada di DAS Batanghari bagian hilir diperkirakan 
berasal dari abad ke-6 M yang ditemukan di Solok Sipin dan arca paling muda ditemukan 
di Koto Kandis dan Muaro Jambi, yaitu arca Dipalaksmi dan Prajnaparamita. Menurut 
Setyawati Sulaiman, arca Prajnaparamita (tanpa lengan dan kepala) memiliki persamaan 
dengan arca yang ada di Singasari, sehingga diduga arca ini berasal dari abat ke 13-14 M 
(Utomo, 1992:81). 

 
3.  Pusat Kerajaan Melayu 

Sebelum menetapkan pusat kerajaan Melayu, lebih dahulu dibicarakan adat-
istiadat kaum pendatang yang mendirikan kerajaan Melayu. Di seberang utara Selat 
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Malaka, terhampar daerah Semenanjung Melayu, yang disebut Malaya, didiami oleh 
penduduk asli bangsa Melayu. Di seberang selatan memanjang pantai timur 
Sumatera, di mana terletak pelabuhan Melayu yang sudah dikenal  pada zaman 
Sriwijaya. 

Nama Malaya dan Melayu berasal dari kata yang sama, yakni  kata Sanskerta 
malaya, artinya: "bukit". Kata tersebut berkembang di dua tempat yang berbeda. Di 
seberang utara Selata Malaka, kata tersebut mempertahankan bentuk aslinya malaya; di 
seberang selatan kata tersebut mengalami perubahan bunyi, menjadi Melayu. Di daerah 
Orissa, masih ada gunung yang bernama Malayagiri, di dekat ujung Comorin ada lagi 
gunung yang bernama Malayam. Bentuk tersebut terang turunan dari bentuk kata 
Sanskerta malaya. Dalam bahasa Tamil kata Malaya itu menjadi malai, artinya: "bukit". 

Sesudah menjadi kebiasaan kaum pendatang untuk menyebut tempat tinggalnya 
yang baru dengan nama tempat kediaman yang ditinggalkannya. Apalagi jika antara 
tempat tinggal yang baru dan yang lama terdapat kemiripan. Demikianlah, Semenanjung 
Melayudi sebut Malaya oleh kaum pendatang dari India sesuai dengan  keadaan 
alamnya. 

Daerah Semenanjung Melayu penuh dengan bukit -bukit. Penduduk aslinya 
menyebut dirinya bangsa Melayu, karena mereka kebanyakan keturunan orang pendatang 
dari seberang selatan Selat Malaka. Dalam kesusastraan Jawa kuno, nama Malaya belum 
dikenal. Yang tersebut dalam Nagarakretagama, yang ditulis pada tahun 1365, ialah nama 
Tumasik, Pahang, dan Trengganu. 

Mungkin sekali nama Malaya ini timbulnya dalam pemakaian sesudah abad ke-14. 
Juga, jika diselidiki asal nama kerajaan Campa, mengandung arti peristiwa pemindahan 
nama dari India ke tempat lain. Di India, malah ada dua tempat yang bernama Campa; 
satu di Bhutan dan lainnya di Madhya Pradesh. Nama pulau Madura juga berasal dari 
nama provinsi di India Selatan. Demikian pula nama Brunei, yang kemudian menjadi 
nama seluruh pulau (yakni) Borneo, berasal dari nama sungai Porunal di daerah 
Travancore, Zaman sekarang, adat yang demikian i tu masih berjalan. Di 
daerah transmigrasi Sumatera Selatan, banyak amat nama desa yang sama 
dengan nama kota di Jawa, seperti Purwokerto, Purbolinggo,  Kutaharjo, dan 
sebagainya. Di daerah Selangor, masih ada kampong Jawa dan kampung Asam Jawa. 
Adat kebiasaan Jawa terbawa pula ke tempat tersebut. Nama camatnya ialah Radin 
Sunarno, meskipun sudah keturunan di situ. 

Melayu sebagai nama kerajaan di Sumatera lebih tua dari pada Malaya sebagai nama 
Semenanjung Melayu. Nama Melayu sebagai nama kerajaan sudah dikenal dalam berita 
Tionghoa pada tahun 644/645. Kata Melayu memang mirip sekali dengan kata Malaya. 
Yang berbeda hanya vokalnya terakhir, yakni ma dan u. 

Seperti telah disinggung, kata Malaya sebagai nama Semenanjung Melayu 
mempertahankan bentuk aslinya Sanskerta. Sedangkan kata Melayu sebagai nama 
kerajaan di Sumatera mengalami perubahan bunyi: datangnya di Indonesia melalui 
bahasa Tamil, malai. Karena sesudah mengucapkan bunyi i, mulut tertutup, maka 
terdengar bunyi u yang pada hakikatnya bukan fonem dalam bahasa Tamil.  Oleh 
karena itu, kata malai lalu menjadi malayu—Malaya. 
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Piagam persumpahan Karang Birahi, yang dimaksud sebagai peringatan keras raja 
Sriwijaya kepada rakyat Melayu, tidak terdapat di kota atau di sekitar kota Jambi, 
melainkan di hulu sungai  Merangin. Piagam serupa itu hanya layak ditempatkan 
di daerah jajahan yang masih membahayakan. Diletakkan di tempat yang ramai dikunjungi 
orang, supaya diketahui orang banyak. Apalagi jika diperhatikan perjalanan yang 
dilakukan oleh Dapunta Hyang mulai dari Batang (muara) Tebo, maka kiranya tidak aneh 
bila pusat kerajaan Melayu itu terletak di pedalaman di sekitar Muara Tebo. 

Jika demikian, maka pusat kerajaan itu terpisah dari pelabuhan. Pantai laut tidak 
merupakan syarat mutlak bagi pusat kerajaan. Pusat kerajaan Singasari dan Majapahit 
tidak terletak di tepi pantai. Pusat kerajaan itu terpisah dart pelabuhan. Biasanya, pusat 
kerajaan itu terletak di tempat yang menguntungkan: di tanah subur yang  
merupakan daerah pertanian, atau di pantai laut yang merupakan pelabuhan. Daerah di 
sekitar Muara Tebo adalah daerah makmur, daerah pertanian. Lagi pula, Muara 
Tebo mudah dicapai dari pelabuhan Jambi melalui sungai Batanghari. Demikianlah, baik 
ditinjau dari peninggalan-peninggalan kuno yang berupa piagam maupun dari 
pemberitaan piagam Tanjore dan piagam Kedukan Bukit, maka letak pusat kerajaan 
Melayu di sekitar Muara Tebo lebih menguntungkan dari pada di kota Jambi. Pusat 
kerajaan yang letaknya demikian tidak mudah diserang oleh musuh baik dari laut 
maupun dari darat. Untuk dapat mencapai Muara Tebo, musuh harus berhasil  
merebut pelabuhan Jambi lebih dahulu. 

Justru karena Sriwijaya bernafsu untuk menguasai lalu -lintas kapal di Selat 
Malaka, Sriwijaya harus merebut pelabuhan Melayu dahulu. Tetapi karena pelabuhan 
hanya sebagian dari milik kerajaan, maka pusat kerajaan itu perlu diserbu. Hanya dengan 
demikian, maka kekuasaan kerajaan Melayu itu patah. Ditinjau dari sudut ini, maka  
dapat dipahami mengapa perjalanan itu mulai dari MuaraTebo, tidak dari kota Jambi. 

 

Piagam Talang Tuwo 
Setahun setelah penundukkan kerajaan Melayu, raja Sriwijaya memberikan hadiah 

kepada rakyat berupa taman. Pemberian hadiah itu disertai piagam yang bertarikh 
tahun 684, dan berisi pesan Dapunta Hyang kepada rakyat untuk menikmati hadiah 
taman yang bersangkutan. 

Piagam tersebut ditemukan di Talang Tuwo yang terletak 5 km sebelah barat daya 
Bukit Siguntang, pada tanggal 17 November 1920 oleh residen Westenek. Penemuan 
piagam diumumkan pada tahun 1921 di majalah berkala Jawa 1. Penetapan tarikh tahun 
berasal dari Dr. F.D.K. Bosch. Dari piagam tersebut, ternyata bahwa Dapunta Hyang 
menghadirkan beberapa taman di pelbagai tempat yang tidak disebut namanya. Selain 
memuat pesan Dapunta Hyang Sri Jayanaga, piagam tersebut memuat doa untuk 
kebahagiaan raja Sriwijaya atas kemurahan hatinya. Didoakan agar beliau memperoleh 
segala hal yang baik sesuai dengan ajaran agama Budha. Segala hal yang baik itu 
disebut dengan istilah-istilah dalam agama Budha. Pesan Dapunta Hyang termuat 
pada baris dua, mulai dengan kata sawanyaknya dan berakhir pada baris dengan 
kata sacaracara. Selanjutnya adalah ucapan pemahat atau pembesar yang 
menyuruh pahat piagam tersebut, berupa doa kepada Dapunta Hyang. 
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Dalam bukunya, Hindoe-javaansche Geschiedenis, hlm. 121, Krom menulis tentang 
piagam Talang Tuwo itu seperti berikut: "Nade daardoor to breiken gelukkige testanden 
volgen de in het uitzichtgesteldegoederen van geestelijke aard, het ontwaken van degedachte dan 
de Bodhz', het niet gescheiden zi n van Drie Juweelen etc. ... (Artinya: Setelah mencapai 
keadaan yang berbahagia, kemudian menyusul hal -hal rohaniah seperti: 
membangkitkan bodhicitta, tidak bercerai dengan Sang Hyang Ratnatraya dan 
sebagainya). 

Jasa Coel dalam penerbitan piagam Talang Tuwo berupa usaha membetulkan 
bacaan teks dan mencari arti kata-katanya. Namun, karena kurang tepat 
menghubungkan kata-kata yang bersangkutan, terjemahannya sangat kusut. De Casparis 
mengemukakan beberapa keberatan terhadap terjemahan Coedes dalam Prasasti 
Indonesia II. Istilah-istilah agama Budha itu tidak saja diterjemahkan, karena hal itu lebih 
banyak berhubungan dengan agama dari pada usaha untuk memahami maksud piagam. 

Teks dan terjemahan piagam Talang Tuwo itu seperti berikut: 

Swastisri sakawarsatita 606 dim dwitiya suklapaksa wulan caitra sdna tatkdlhnya 
parlak friksetra ini niparivuat. 
parwan dapunta hyang srijayanaga (sa) inipranindbdndm dapunta hyang 
sawanyaknya mmltdnam di sini nyiur pinang hanau, rumwiya dngan 
samicrdnyayangkdyu nimdkan wuahnya tathapi Mur wuluh pattung 
ityewamddipunarapl yang parlak wukan 
dngan tawad talaga sawanyaknya yang wuatku sucarita pardwis prayolandkan 
punydnya sarwwasatwa sacaracara ware pdydnya tmu 
sukha di dsanakhli di antara mdrgga Li tmu much ya dhdra dngan air niminumnya 
sawanyaknya wuatnya huma parlak mancak muah ya mangbidupipafuprakhra 
marhulun tuwi wrMdhz' much ya jangan ya nikndi sawanyaknya yang upasargga 
pidana swapnawighna,- warang wuatnya kathamapi anukfilayanggraha naksatra 
pardwis diva nirwyddhi ajara kawuatananya tathdpi sawanyaknya yang bbr&ydnya 
saytdr jawa dredhabhakti muah ya diya yang mitrdnya tuwljdngan ya kapata ya 
wininya mulang anukula bbdrayy ‘muab ya warang sthdndnya ldgi curi ucca 
wadhdnya paraddra di sdna punarapi tmu ya kalydndMitra marwwangun wodhicitta 
dngan maitridhdri di dang hyang ratnatraya jangan marsdrak dngan hyang 
tatnatraya tathapi nityakdia tydga marpla ksdnti marwwangun wiryya rdjin 
tdhudisamifrdnya filpakdla pardwis samddhitacz'nta tmu ya prajnya smrdI 
medbdivipunarapi dbairyyamdnz' mandsdttwa wajrafarira anupamafakti jaya 
tathdpi jdtismara awikalendriya mancak rapa subhaga basin halap ddeawdkya 
wrahmaswara jddi Idki swayambhu puna(ra)pi tmu ya d'ntdmaninidhdna tmu 
janmawafitd karmmawafltd kiqawafz'td awasina tmu ya 
anuttdrabhisamyaksamvodhi.  

Artinya: 
Bahagia! Tahun Saka 606 pada hari kedua bulan terang bulan Caitra, itulah 
waktunya taman Sriksetra ini dibuat, milik Dapunta Hyang Sri Jayanaga. 
Inilah pesan Dapunta Hyang: "Semuanya yang ditanam di situ: nyiur, pinang, 
enau, rumbia, dan lain-lainnya. Pohon-pohon itu dimakan buahnya, tetapi 
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aur, buluh, betung dan yang semacam itu. Demikian pula taman-taman 
lainnya dengan tebat dan telaganya, yang kubuat. Semua itu dimaksudkan 
demi kebahagiaan segenap makhluk, baik yang bergerak maupun yang tidak 
bergerak." 
Hendaklah daya upaya yang mulia itu mendapat kesukaan di kemudian hari 
dengan jalan lain. Semoga beliau mendapat makanan dan air untuk 
minumnya. Segala sesuatu yang dibuatnya—ladang, kebun luas—supaya 
menghidupi segala makhluk. Semoga semua hamba beliau hidup sejahtera! 
Jauhkanlah beliau dari segala bencana, dari pidana dan penyakit tidak dapat 
tidur. Semoga segala usahanya berhasil baik, bintang-bintangnya lengkap, 
terhindar dari penyakit dan dianugerahi awet muda! Semoga semua abdi setia 
bakti kepada beliau. Jangan hendaknya para sahabat berkhianat terhadap 
beliau; para bini hendaknya tetap setia sebagai isteri kepada beliau. Di manapun 
beliau berada, janganlah dilakukan curi, curang, bunuh, dan zina di situ. 
Mudah-mudahan beliau bertemu dengan kalyanamitra, membangun bodhicitta 
dengan maitri, menyembah kepada Ratnatraya, bahkan senantiasa 
tenang bersila membangun keteguhan hati, keuletan, dan pengetahuan 
tentang perbedaan segala silpakala dan pemusatan pikiran. 
Semoga beliau memperoleh pengetahuan, ingatan, dan kecerdasan, dan 
lagi ketetapan mahasatwa, badan manikam wajrafarira yang Sakti tanpa 
umpama. Mendapat kemenangan dan ingatan kepada kelahiran yang lampau, 
indera lengkap, rupa penuh, kebahagiaan, kegembiraan, ketenangan, kata 
manis, suara Brahma. Jadi lelaki karena kekuatannya sendiri. Mudah-mudahan 
beliau memperoleh cinta manindhara, janmawafita, karmmawafita, 
kleawafita, akhirnya mendapat anuttarabhi samsyak sambodhi. 
 

Siapa Dapunta Hyang (Kutipan dari buku Prof. Slamet Mulyana) 
Baik pada piagam TalangTuwo maupun pada piagam Kedukan Bukit, telah kita jumpai 

gelar dapunta hyang, tanpa mengetahui tepat bagi siapa gelar itu diperuntukkan. 
Mengingat bahwa menurut berita Tionghoa, dari sejarah Sung banyak keluarga di kerajaan 
San-fo-ts'i yang bergelar ‘pu’, maka gelar dapunta hyang harus diperuntukkan bagi 
orang yang amat tinggi kedudukannya. Kehormatan yang amat tinggi itu ditunjukkan 
dengan bubuhan da-, -ta, dan sebutan hyang. Pemakaian gelar terikat pada waktu dan 
tempat. Oleh karena itu, mungkin sebutan atau gelar yang sama,  berbeda maknanya 
di Jawa dan di Sumatera. Zaman sekarang, kata teuku atau tengku di Aceh dan 
Persekutuan Tanah Melayu menunjukkan keturunan raja yang masih akrab. Demikian 
pula, gelar atau sebutan tengku dan ungku di Johor. Tetapi, sebutan tengku atau engku 
di Minangkabau biasa digunakan untuk menyebut seorang guru. Derajatnya sama dengan 
pak zaman sekarang di Indonesia, dan chikgu di Singapura. Misalnya, engku Sulaiman 
(Minangkabau) = chikgu Sulaiman (Singapura) = pak Sulaiman (Indonesia sekarang). Ring-
kasnya, gelar atau sebutan itu dalam pemakaiannya dapat mengalami perubahan 
semantik. 

Pada piagam dari tahun 860 M di Jawa, terdapat gelar dapunta, yakni dapunta 
Anggada. Contoh lain, dapunta di Panunggalan: yang dipertuan di Panunggalan (K.O. IX); 
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dapunta Marhyang (O.j 0. 11). Dapunta Anggada adalah pembesar biara. 
Bagaimanapun,dapunta adalah gelar yang berhubungan dengan kehidupan di biara. 

Hingga sekarang, menurut De Casparis, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa 
dapunta itu digunakan sebagai gelar raja. Jika diperhatikan piagam lain sebagai analogi, 
maka berdasarkan analogi itu mungkin dapat diambil kesimpulan, yang dimaksud ialah 
gelar pada piagam Khmer, yang telah diterbitkan oleh Coedes dalam REFE0.18, 6 (1918), 
918), dan pada piagam Kertanegara yang ditemukan di tepi sungai Langsat.  Nama 
raja Melayu pada piagam Khmer ialah Crimat Trailokaraja Maulibhusana Warmmadewa, 
dan pada piagam Kertanagara Crimat Tribhuwanaraja Mauliwarmmadewa. Keduanya 
menggunakan gelar crimat, di India Selatan berarti "tuan", dan dipakai khusus dalam 
kehidupan keagamaan. Tetapi gelar crimat itu di wilayah kerajaan Melayu pada tahun 1286 
terang digunakan sebagai gelar raja. 

Kata crimat sebagai gelar di India Selatan sama tepat dengan kata dapunta di 
Jawa pada tahun 860 H. Kedua-duanya digunakan sebagal gelar pembesar biara. 
Jika kita mengenal Crimat Trailokaraja Maulibhusana Warmmadewa pada piagam Khmer 
dan Crimat Tribhuwanaraja Mauliwarmmadewa pada piagam Kertanagara, maka pada 
piagam Talang Tuwo, kita mengenal Dapunta Hyang Sri Jayanaga. Dapunta Hyang 
memberikan pesan kepada segenap rakyat untuk menikmati hadiah taman. 

Hingga sekarang, orang berpendapat bahwa piagam TalangTuwo adalah piagam 
Sriwijaya, dan hadiah taman itu diberikan oleh raja Sriwijaya. Kiranya, yang memberi pesan 
ialah raja Sriwijaya. Yang berpesan adalah orang yang bergelar dapunta hyang. Segala puji-
pujian yang muluk diperuntukkan bagi dapunta hyang, yang memberi hadiah 
taman. Jadi, logisnya dapunta hyang adalah gelar raja Sriwijaya. Pada piagam Talang 
Tuwo itu, yang bergelar dapunta hyang ialah Sri Jayanaga. Jadi, Sri Jayanaga adalah raja 
Sriwijaya pada tahun 684 H. Pada piagam Kedukan Bukit, juga disebut dapunta hyang 
tanpa diikuti nama. Sama dengan dapunta hyang pada piagam Talang Tuwo baris 2. 
Mengingat bahwa selisih waktu antara piagam Kedukan Bukit dan piagam TalangTuwo 
hanya satu tahun saja, maka sekiranya dapunta hyang pada Kedukan Bukit itu adalah 
dapunta hyang Sri Jayanaga juga. 

Andaikata dapunta hyang pada piagam Kedukan Bukit itu hanya gelar kepala biara, 
seperti dapunta Anggada, maka agak aneh bahwa kepala biara ikut campur dengan 
urusan ketentaraan. Juga, (pada piagam Talang Tuwo) agak aneh bahwa kepala 
biara memberikan hadiah taman (tidak hanya satu) kepada masyarakat. Biasanya kepala 
biara malah mendapat hadiah dari raja atau pembesar lainnya. Yang menunjukkan 
dugaan bahwa Dapunta Hyang adalah kepala biara,  kecuali perbandingan dengan 
dapunta pada piagam Jawa Kuno, juga penemuan pecahan piagam, di mana terdapat 
pecahan kalimat yang berbunyi: wihara ini diwanua. Sudah jelas bahwa Dapunta Hyang 
datang di Mata danau untuk membuat wanua. Dari pecahan piagam tersebut, nyata bahwa 
di wanua itu terdapat biara. Berdasarkan jalan pikiran di atas, maka biara itu adalah hadiah 
raja Sriwijaya, yang bergelar dapunta hyang. 

Dari pelbagai piagam, nyata sekali bahwa raja-raja Sriwijaya sikapnya sangat baik 
terhadap agama Budha, bahkan menjadi pro-motor untuk kesuburan agama 
tersebut. Setidak-tidaknya, raja Sriwijaya menjadi pelindungnya, jika tidak langsung 
turut campur dalam urusan agama secara aktif. 
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Demikian juga dalam piagam Nalanda dinyatakan bahwa Balaputra, dewi yang 
menyebut dirinya Suwarnadwipa dhipariaharaja, keturunan Yawahamipadah, mendirikan 
sebuah wihara di Nalanda. Meskipun menurut tafsiran soal mendirikan biara itu 
mempunyai maksud politik, yakni untuk mengeratkan persahabatan dan kemudian untuk 
memperoleh bantuan dari India, namun ditinjau dari sudut keagamaan, hadiah 
biara itu menunjukkan kecenderungan raja Sriwijaya kepada agama Budha.  

Pada chapter Leiden, yang tertulis dalam bahasa Tamil, dinyatakan juga bahwa Cri 
Marawijayotunggawarman, putra raja Cudamaniwarman keturunan Sailendra, raja 
Kataha dan Sriwijaya, menghadiahkan sebuah desa di Nagippattana. Ayahnya 
menghadiahkan sebuah biara yang diberi nama Cudamaniwarmanwihara. Hadiah itu 
diberikan pada tahun pertama pemerintahan raja Cola Rajaraja I (1005/1006). Dalam 
persahabatannya dengan Tiongkok, raja San-fo-ts'i, Ti-hua-ka-lo (Dewa 
Kalottungga), memperbaiki candi Tien Ching di Kanton dan menghadiahkan 
400.000 uang emas, yang kemudian digunakan untuk membeli ladang padi guna 
membina candi dan para pendeta di biara. Raja San-fo-ts'i, Ti-hua-ka-lo, mendapat 
julukan jenderal besar yang menyokong pembaharuan ibadah dan keutamaan. 
Perbaikan candi Tien-Ching dilakukan pada tahun 1079. 

Dari contoh-contoh di atas, terbukti bahwa raja-raja Sriwijaya sering 
menghadiahkan biara untuk kepentingan kehidupan  keagamaan di luar negeri. 
Tidaklah aneh jika raja Sriwijaya juga menghadiahkan sebuah biara di negerinya sendiri 
yang diperingati pada pecahan piagam yang terdapat di Telaga Batu, tempat dapunta 
hyang mendirikan wanua. Pemberian hadiah biara bertalian dengan perjalanan jaya yang 
dilakukan oleh Dapunta Hyang dari Muara Tebo atas kemenangan terhadap 
kerajaan Melayu, dengan diikuti oleh dua puluh ribu tentara. 

Pembangunan biara yang demikian adalah gejala biara. Sebuah manifestasi rasa 
terima kasih. Pembangunan candi Tara di Kalasan pada tahun 778 M juga bertepatan 
dengan munculnya rajakula Sailendra Pancapana Panangkaran dan berhentinya rajakula 
Sanjaya, yang menggunakan perhitungan tarikh Sanjaya. Piagam yang menggunakan 
tarikh Sanjaya yang terakhir ialah piagam Taji Gunung (O.JO.XXXVI). 
Pembangunan bangunan suci sebagai manifestasi rasa terima kasih seorang raja yang 
demikian banyak dilakukan di luar negeri. 

 

Piagam Karang Birahi 
Piagam persumpahan Karang Birahi ditemukan pada tahun 1904 oleh Kontrolir L.M. 

Berkhout di hulu sungai Merangin, cabang sungai Batanghari; atau lebih tepat, cabang 
sungai Tembesi. Krom telah mengemukakan pendapatnya tentang piagam 
persumpahan Karang Birahi itu pada tahun 1921 dalamT.B.G. LIX hlm.426 431, 
dan dalam bukunya, Hindoe-javaansche Geschiedenis, hlm. 117, ia berpendapat bahwa 
pengeluaran piagam itu boleh dipandang sebagai pernyataan kekuasaan Sriwijaya yang, 
katanya, sama dengan peristiwa menaikkan bendera Sriwijaya. Pendapat itu masih 
ditambah dengan ucapan, yang berdasarkan pemberitaan I-Tsing: kerajaan Melayu 
sebagai saingan berat Sriwijaya juga sudah ditundukkan. 

Menurut De Casparis, ancaman yang termuat dalam piagam Karang Birahi dan 
Kota Kapur ditujukan kepada musuh-musuh dalam negeri. Fragmen a dan b yang 
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ditemukan di Bukit Siguntang dan Telaga Batu sangat menarik perhatian, karena 
kedua pecahan piagam itu menguraikan perjuangan dalam negeri, setidak-tidaknya pada 
awal pertumbuhan kerajaan Sriwijaya. Musuh-musuh dalam negeri ini sesungguhnya 
sulit ditegaskan, karena kita tidak mengetahui dengan pasti, sampai di mana batas 
kerajaan Sriwijaya pada tahun 686, dan berapa juga luas wilayah Sriwijaya,  dan di mana 
letaknya. 

Dalam uraian mengenai perjalanan pulang dari India, I-Tsing mencatat bahwa 
banyak negeri-negeri bawahan Sriwijaya. Sayang sekali, I-Tsing tidak menyebutnya 
satu demi satu. Namun, kita dapat menangkap maksudnya, yakni bahwa negeri-negeri 
bawahan itu semula berdiri sendiri sebagai kerajaan merdeka sebelum masuk  
wilayah Sriwijaya. I-tsing hanya menyebut satu saja di antara negeri-negeri 
bawahan yang banyak itu, yakni kerajaan Melayu. Kiranya, kerajaan Melayu adalah salah 
satu negeri bawahan Sriwijaya yang sangat penting. 

Yang terang ialah bahwa I-Tsing mempunyai kepentingan dalam, penyebutan itu, 
karena pelabuhan Melayu adalah tempat I -Tsing singgah dalam perjalanannya ke 
Nalanda. Dengan negeri-negeri bawahan lainnya, I-Tsing tidak mempunyai sangkut 
paut. Ancaman itu jelas dimaksud untuk mengelakkan pemberontakan di negeri -
negeri bawahan yang disebut oleh I-Tsing. Oleh karena itu, piagam persumpahan itu harus 
ditempatkan di negeri-negeri yang dianggap membahayakan. 

Hingga sekarang, piagam persumpahan itu baru tiga buah yang ditemukan, yakni 
piagam Karang Birahi, piagam Kota Kapur, dan piagam Telaga Batu. Mungkin masih 
ada lagi yang akan menyusul. Menilik isinya, piagam-piagam persumpahan itu harus 
dikeluarkan pada waktu yang bersamaan dan atas motif yang sama pula. Hanya satu 
saja di antara piagam-piagam persumpahan itu yang memuat tarikh tahun, yakni piagam 
tarikh-tahun, yakni piagam Kota Kapur, dengan tarikh tahun 686. Jadi, piagam-piagam 
persumpahan itu dikeluarkan tiga tahun sesudah penundukan kerajaan Melayu. 

Piagam persumpahan Kota Kapur ditutup dengan kalimat yang berbunyi, bahwa 
pada waktu piagam itu dikeluarkan, tentara Sriwijaya berangkat ke Pulau Jawa, karena 
pulau Jawa tidak berbakti kepada Sriwijaya. Itulah motif pengeluaran piagam-piagam 
persumpahan tersebut. Keberangkatan tentara Sriwijaya ke Jawa membawa akibat 
pengurangan kekuatan pertahanan dalam negeri. Dengan sendirinya Dapunta Hyang takut 
kalau-kalau timbul pemberontakan di wilayah Sriwijaya sebagai usaha untuk 
memperoleh kemerdekaan kembali, atau sebagai balas dendam terhadap Sriwijaya. 

Pemberontakan yang mungkin timbul adalah pemberontakan di negeri-negeri 
bawahan. Tidak mustahil pula bahwa pemberontakan akan timbul di pusat kerajaan 
akibat hasutan para pembesar, yang tidak menyetujui politik Dapunta Hyang. Oleh 
karena itu, tekanan terletak pada drohaka, pengkhianat. Barang siapa melawan kekuasaan 
Dapunta Hyang, atau barang siapa melakukan pemberontakan atau bersekutu dengan 
pemberontak terhadap kekuasaan Sriwijaya, dicap sebagai drohaka atau pengkhianat. 
Dalam bentuk apapun, pemberontakan terhadap kekuasaan Dapunta Hyang akan 
ditumpas. Penumpasan itu pasti akan berhasil, seperti telah terbukti dengan penumpasan 
Kandra Kayet, pemberontak yang kuat sekali. 

Peristiwa penundukan Kandra Kayet rupa-rupanya masih hangat sekali dan masih 
teringat oleh setiap orang di wilayah Sriwijaya.  Karena ketiga-tiganya, piagam 
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persumpahan itu mulai dengan peristiwa penumpasan Kandra Kayet. Jangankan 
orang lain yang lebih lemah, Kandra Kayet yang sangat kuat sekalipun berhasil 
ditumpas oleh Dapunta Hyang. Dalam perang melawan Kandra Kayet Sriwijaya kehilangan 
seorang senapati yang bernama Tandrun Luah. Dalam perkelahian, Tandrun Luah 
terbunuh oleh Kandra Kayet. Namun, akhirnya Kandra Kayet berhasil juga diringkus oleh 
Dapunta Hyang. Penumpasan Kandra Kayet oleh Dapunta Hyang itulah yang harus 
menjadi peringatan pada setiap orang di wilayah Sriwijaya yang berangan-angan untuk 
memberontak terhadap kekuasaan Dapunta Hyang. Itulah makna manggala ketiga piagam 
persumpahan tersebut, yang hingga sekarang belum berhasil diterjemahkan. 

Secara lengkap, George Coedes menguraikan penemuan piagam Kota Kapur dalam 
terbitannya, Les inscriptions malaieses de Qivijaya. Secara singkat uraiannya demikian; 
Kota Kapur terletak di pulau Bangka, di sebelah utara sungai Menduk. Uraian tentang 
tempat penemuan piagam Kota Kapur disampaikan oleh van der Meulen kepada 
Roufaer (BXI 74, 1918hal. 142). Van der Meulen, administrator di Sungai Selan, 
menemukan piagam persumpahan Kota Kapur dalam bulan Desember 1892. 

Pada tanggal 5 Agustus 1893, batu piagam tersebut diangkut ke Jakarta. 
Brandes selaku konservator membuat pengumuman tentang penerimaan batu 
piagam tersebut dalam notulen tahun 1893. Pada waktu itu, boleh dikatakan bahwa 
Brandes adalah satu-satunya sarjana yang menaruh perhatian kepada piagam 
tersebut. la pun membuat turunan piagam yang diterimanya (O.J.0. CXXI). 

Pada tahun 1909, sepeninggal Dr. Brandes, turunan itu dikirimkan kepada Prof. 
Kern. Beberapa tahun kemudian, Kern menerbitkan teks dan terjemahannya 
dalam RKI.67 tahun 1913, hlm.393-400. Teks dan terjemahannya lebih dalam lagi 
dalam V. VII hlm. 205. "Suatu karya yang jenial!" kata Coedes tentang terbitan Kern 
tersebut. C.O. Blagden mencoba memberikan catatan linguistik  tentang piagam 
Kota Kapur dalam jurnal MB.R.A.S.64 tahun 1913 di bawah judul The Kota Kapur (West 
Bangka) inscription. Seterusnya, piagam tersebut mendapat perhatian G. Coedes dalam 
terbitannya, Le Royaume de (srivijaya tahun 1918, dan dalam Les inscriptions malaises 
de (srivijaya tahun 1930. perhatian G. Ferrand termuat dalam L'empire Sumatranais de 
Qzvijaya tahun 1922 dan perhatian Krom dalam Hindoe-javaansche Geschiedenis tahun 
1926, 1931. 

Suatu kenyataan ialah bahwa piagam Karang Birahi tepat benar dengan piagam Kota 
Kapur. Yang berbeda hanya barisnya. Kedua piagam tersebut mulai dengan peristiwa 
Kandra Kayet dan Tandrun Luah. Kata hamwan pada piagam Karang Birahi terdapat 
pada baris i pada piagam Kota Kapur pada baris i? Kata Tandrun Luah pada piagam 
Karang Birahi terdapat pada baris 2, 2-3, 5-6; pada piagam Kota Kapur pada baris 1, 
2, 2, sama-sama tiga kali. Piagam Telaga Batu senapas dengan piagam Kota Kapur dan 
Karang Birahi, namun redaksinya agak berbeda, juga, piagam Telaga Baru mulai dengan 
manggala yang sama. 

Telah disinggung di muka, bahwa manggala itu hingga sekarang belum berhasil 
diterjemahkan. De Casparis mengemukakan pendapat bahwa manggala piagam 
persumpahan itu mungkin tetap gelap untuk selama-lamanya. Menurut pendapat 
Slamet Mulyana, manggala itu bukan mantra persumpahan, seperti yang dikemukakan 
oleh Coedes dan para ahli sejarah lainnya, tetapi peristiwa pada abad ke-7 di kerajaan 
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Sriwijaya. Tidak dapat dikatakan, pembesar daerah mana Kandra Kayet itu, karena 
ketiga piagam persumpahan yang bersangkutan tidak memberitakan asalnya. Yang 
jelas ialah asal Tandrun Luah. La adalah senapati atau pahlawan Sriwijaya, karena pada 
piagam Kota Kapur dan Karang Birahi dinyatakan bahwa ia menjaga kedatuan Sriwijaya. 
Pada piagam Telaga Batu, pernyataan itu tidak ada. 

Tidak dapat disangkal bahwa Tandrun Luah adalah nama orang, karena di situ 
dinyatakan bahwa Tandrun Luah dibunuh:Tandrun Luah winunu. Pembunuhnya ialah 
Kandra Kayet: Kandra Kayet maka matai. Penjajaran Tandrun Luah dengan para dewata 
yang menjaga kedatuan Sriwijaya harus ditafsirkan bahwa yang dimaksudkan adalah 
arwah Tandrun Luah. Setelah ia dibunuh oleh Kandra Kayet, arwahnya masih 
tetap menjaga kedatuan Sriwijaya. Zaman sekarang, orang akan menyamakannya dengan 
arwah para pahlawan (kemerdekaan) yang telah gugur. Selama hidupnya, mereka 
mempertahankan negaranya terhadap serangan musuh; karena mereka sekarang 
sudah gugur, arwahnya menjaga atau melindungi negara.  Demikianlah, kalimat kita 
tuwi Tandrun Luah wanyaknya dewata mulanya yang parsumpah, anpar, awis, saya 
tafsirkan: "Dan kau Tandrun Luah dan semua para dewata, yang dijadikan permulaan 
(pembukaan) seluruh persumpahan". Piagam persumpahan memang mulai  dengan 
peristiwa Tandrun Luah dan Kandra Kayet. 

Pada manggala itu dijelaskan siapa musuh Tandrun Luah. Di situ ditemukan nama 
Kandra Kayet. Kayet berhasil membunuh Tandrun Luah, tetapi akhirnya pem -
berontak Kayet berhasil dikalahkan juga oleh raja Sriwijaya. Diakui oleh Dapunta Hyang 
bahwa Kandra Kayet adalah orang pilihan. Buktinya, ia berhasil mengalahkan Tandrum 
Luah. Namun meskipun demikian, ia berhasil ditumpas juga. 

Ditegaskan pada baris 2 bahwa sebab-sebab timbul peperangan itu ialah karena 
Kandra Kayet memberontak kekuasaan Sriwijaya; tidak mau tunduk kepada 
Sriwijaya, berkhianat terhadap raja  Sriwijaya. Penghianatan Kandra Kayet dijadikan 
cermin bagi semua pembesar di pusat kerajaan dan bagi semua penduduk di wilayah 
Sriwijaya. Barang siapa berbuat seperti Kandra Kayet, akan mengalami nasib yang sama 
dengan Kandra Kayet. Peristiwa itu harus dicamkan benar-benar dalam ingatan. 

Dua hal yang harus mendapat perhatian sepenuhnya dari semua orang di wilayah 
Sriwijaya, terutama dari mereka yang berangan-angan akan memberontak, selama 
tentara Sriwijaya bertugas di luar untuk menundukkan pulau Jawa. Pertama, bahwa orang 
kuat seperti Kandra Kayet, yang berhasil membunuh Tandrum Luah, akhirnya dapat 
dikalahkan oleh Dapunta Hyang.  Kedua, barang siapa memberontak terhadap 
kekuasaan Sriwijaya, akan mengalami nasib yang sama seperti Kandra Kayet. 
Kemenangan Dapunta Hyang terhadap Kandra Kayet itu harus mendapat perhatian 
sepenuhnya. 

Harus diakui bahwa pada manggala tersebut terdapat kata-kata yang sulit, kata-kata 
yang tidak lagi digunakan dalam bahasa Indonesia/Melayu, dalam bahasa daerah di 
Sumatera. Namun, kiranya para manggala itu dapat ditangkap. Mengenai keterangan 
kata-kata yang sulit ditafsirkan, telah saya berikan dalam karangan saya yang berjudul 
"Perkembangan Penelitian Bahasa Nasional" hlm.134-135, dalam Research di Indonesia 
1945-1965 IV. Keterangan itu tidak perlu diulang lagi di sini. Lagi pula, penjelasan kata-
kata itu agak mengganggu dalam penulisan sejarah. Literatur mengenai bahasa Sriwijaya 
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hampir lengkap termuat dalam artikel tersebut di atas, sehingga barang siapa ingin 
ikut memerhatikan bahasa Sriwijaya memperoleh petunjuk seperlunya. 

Piagam persumpahan Kota Kapur jelas menunjukkan hubungan antara Sriwijaya dan 
pulau Jawa. Pada tahun 686, Sriwijaya berusaha menundukkan pulau Jawa. Kerajaan 
mana yang akan ditunjukkan, tidak diketahui, karena kerajaan itu tidak disebut. Tentara 
Sriwijaya berangkat ke Jawa pada hari pertama bulan terang bulan Waisaka tahun 
Saka 608. Piagam persumpahan Sriwijaya adalah follow up operasi militer Sriwijaya. 
Berdasarkan jalan pikiran di atas, maka terjemahan piagam Kota Kapur itu lalu seperti 
berikut: 

Seorang pembesar yang gagah berani, Kandra Kayet, di medan pertempuran. la 
bergumul dengan Tandrun Luah dan berhasil  membunuh Tandrun Luah. 
Tandrun Luah mati terbunuh di medan pertempuran. Tetapi bagaimana nasib Kayet 
yang berhasil membunuh itu? Juga Kayet berhasil ditumpas. Ingatlah akan 
kemenangan itu, ia enggan tunduk kepadaku. Ingatlah akan kemenangan itu! 

Kamu sekalian dewata yang berkuasa dan sedang berkumpul menjaga kerajaan 
Sriwijaya! Dan kau, Tandrum Luah, dan para dewata yang disebut pada pembukaan seluruh 
persumpahan ini! Jika pada saat manapun di seluruh wilayah kerajaan ini ada orang 
yang berkhianat, bersekutu dengan pengkhianat, menegur pengkhianat  atau ditegur 
oleh pengkhianat, sepaham dengan pengkhianat, tidak mau tunduk dan tidak mau 
berbakti, tidak setia kepadaku dan kepada mereka yang kuserahi kekuasaan datu, orang 
yang berbuat demikian itu akan termakan sumpah. Kepada mereka, akan segera dikirim 
tentara atas perintah Sriwijaya. Mereka sesanak keluarganya akan ditumpas! Semua yang 
berbuat jahat, menipu orang, membuat sakit, membuat gila, melakukan tenung, 
menggunakan bisa, racun, tuba, serambat, pekasih, pelet dan yang serupa itu, mudah-
mudahan tidak berhasil. Dosa perbuatan yang jahat untuk merusak batu ini hendaklah 
segera terbunuh oleh sumpah, segera dipukul. Mereka yang membahayakan, yang 
mendurhaka, yang tidak setia kepadaku dan kepada yang kuserahi kekuasaan datu, 
mereka yang berbuat demikian itu, mudah-mudahan dibunuh oleh sumpah ini. Tetapi 
kebalikannya mereka yang berbakti kepadaku dan kepada mereka yang kuserahi 
kekuasaan datu, hendaknya diberkati segala perbuatannya dan sanak keluarganya, 
berbahagia, sehat, sepi bencana dan berlimpah-limpah rezeki segenap penduduk 
dusunnya! Tahun Saka 608 hari pertama bulan terang bulan Waisaka, itulah waktunya 
sumpah ini dipahat. Pada waktu itu, tentara Sriwijaya berangkat memerangi tanah 
Jawa karena tidak mau tunduk kepada Sriwijaya. 
 

4. Melayu dan Perkembangan Agama Islam 
Hingga lebih kurang pertengahan abad ke-7 M negeri Cina memainkan peranan 

sebagai ”supplier’ terbesar rempah-rempah termasuk lada ke daerah Timur Tengah. Lada 
itu terutama diangkut dari Muara Tembesi (Kerajaan Melayu Tua) dan Muara Sabak 
(kerajaan Sriwijaya/Jambi) dengan jung-jung Cina ke Kanton. Dengan kabilah onta, lada itu 
bersama-sama dengan hasil kerajinan Cina seperti kain sutra, lak, dsb, menempuh jalan 
yang lama dan berbahaya hingga sampai ke Damsyik, kota dagang terbesar di Timur 
Tengah. Perniagaan melalui ’jalan sutra’ itu sangat menguntungkan negeri Cina. 
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Sejak pertengahan abad ke 7- M terjadi perubahan politik besar di Timur Tengah, 
maupun di Cina. Cina telah bangkit sebagai kekuasaan besar di Asia di bawah pimpinan 
dinasti Tang (607-908 M). Daerah takluknya meliputi sebagian besar daratan Asia Tengah. 
Keamanan lalu lintas barang dan manusia terjamin baik dan perniagaan antara Cina 
dengan Timur Tengah berkembang pesat. Agama resmi Cina Tang adalah agama Budha 
Mahayana. Daerah kuasa khalifah Ummayyah (661-750 M) meliputi semenanjung Iiberia 
(732 M). Ibukotanya Damsyik ialah pusat perniagaan, kegiatan politik, dan kebudayaan 
terbesar di Timur Tengah. 

Kedua kerajaan besar itu, Cina Tang di Timur dan Khalifah Ummayyah di Barat, tidak 
selalu hidup berdampingan dalam suasana damai. Ketegangan dan pertempuran 
bersenjata sering terjadi di daerah Sinkiang, yang penduduknya beragama Islam tapi takluk 
di bawah kekuasaan Cina. Pertikaian politik antara kedua kerajaan itu menjalar ke bandar-
bandar Melayu di Sumatera. Masing-masing hendak memonopoli perniagaan lada, dengan 
menanamkan pengaruh ekonomi dan menyebarkan agama masing-masing di daerah lada 
itu. Sehingga dengan demikian semenjak abad ke-7 M atau permulaan abad ke-8 M raja-
raja di bandar-bandar dagang seperti Minangkabau Timur, raja Sriwijaya (?) Jambi, telah 
menganut agama Islam. Terhenti dakwah Islam dan kemudian hilang lenyap sama sekali 
pengaruh agama Islam adalah akibat ”counter action” yang dilakukan oleh Cina Tang, yang 
merasa kepentingan ekonominya di Sumatera terancam oleh Khalifah Ummayyah. 

Menurut Mansoer dkk (1970), berita Cina lama selanjutnya menyebut ’San-fo-tsi’ 
sebagai bandar yang sering dikunjungi oleh saudagar-saudagarnya untuk membeli lada. 
Phonetis kata ’san-fo-tsi’ dekat sekali dengan bunyi ’tembesi’. Bandar Sriwijaya Tua (Jambi) 
yang utama ialah Muara Sabak, yang dalam pemberitaan Arab disebut ’Zabaq’. Orang Arab 
mentranskrip ’Sriwijaya’ sebagai ’Sribuzza’, dan berita Cina menuliskan ’Che-li-fo-che’. Dari 
berita-berita ini menyebutkan bahwa kerajaan tua yang berada dibandar-bandar penting 
Sumatera adalah kerajaan Melayu Tua yang berpusat di Muara Tembesi. 

Daerah sebelah selatan Jambi mulai penting sebagai produsen lada dan dengan 
bantuan armada Cina Tang, San-fo-tsi mendirikan pangkalan disana (683 M). Che-li-fo-
che, Sriwijaya/Jambi, Muara Sabak, diapit oleh Melayu Tua/Muara Tembesi di Utara dan 
Palembang di sebelah selatan. Dalam hubungan ini penting berita I-tsing, bahwa ”Mo-lo-
yoe” telah menjadai ”Sriwijaya” (685 M). Berita I-tsing itu mendapat ketegasan dalam batu 
bertulis Kedukan Bukit, yang tertanggal 605 Syaka atau 683 M. Antara lain diberitahukan, 
bahwa ’Dapunta Hyang’ telah ’nayik di sana’ dengan ’koci’, yang membawa ’bala dua 
laksyar banyaknya’ guna ’menyalap siddhyatra’ dan ’marbuwat banua srivijaya jaya’. 
Sebagai tempat bertolak disebut ”minanga Tamwan”, yang berdasarkan penyelidikan 
bahasa oleh Purbatjaraka disimpulkan sebagai ”minangkabwa”, asal kata ”minangkabau’. 

Dalam prasasti Talang Tuwo berasal dari tahun yang sama (683 M), memberitakan 
tentang didirikan ”ksetra” guna kesejahteraan segala makhluk. Upacara pendirian taman 
itu sesuai dengan upacara agama Budha Mahayana. ”Revolusi istana” yang didalangi oleh 
angkatan laut Cina mengakibatkan mati terbunuhnya Sri Maharaja Indra-warman, raja 
Sriwijaya? Jambi, Muara Sabak (730 M). Suasana politik yang membara dan gawat di Syria 
pada tahun 750 M berhasil menumpas kekuasaan Khalifah Ummayyah di Damsyik, 
menghalang-halangi Khalifah Ummayyah untuk memberikan bantuan militer seperlunya 
kepada ”Zabaq”. Dengan demikian terhentilah dakwah Islam di wilayah ini selama lebih 
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kurang 400 tahun, sampai berikutnya pada abad ke 13 masuk kembali ke wilayah ini. 
Agama Budha Hinayana digantikan oleh agama Budha Mahayana. (Mansoer dkk, 1970). 

 

5. Keberadaan Bandar Jambi 
Berita Cina yang berasal dari masa Dinasti Song (960-1279 M) menyebutkan bahwa 

sebuah kerajaan di Sumatera yang bernama San-fot’si. Ibukota kerajaannya terletak di 
Chan-pi. Rakyatnya berdiam di rakit-rakit yang ditambatkan di tepian sungai, sedangkan 
para pembesar kerajaan berdiam di daratan. Atap rumah tinggal di rakit-rakit dibuat dari 
ilalang (Hirth dan Rockhill 1967:62). Terdapat dua nama untuk menyebutkan kerajaan di 
Sumatera yang keduanya mengacu kepada nama Sriwijaya. Kedua nama itu adalah Shih-
li-fo-shih dan San-fo-t’si. Kedua nama itu menurut pakar sejarah dan arkeologi dikenal 
dengan nama Kerajaan Sriwijaya sebelum abad ke-9 M dengan pusatnya di Palembang. 

Setelah Sriwijaya memindahkan ibukotanya ke Jambi, penyebutannya berubah 
menjadi San-fo-t’si. Masalahnya, bagaimana halnya dengan Melayu. Untuk nama kerajaan 
ini berita Cina telah menyebutkannya dengan nama Mo-lo-yeu. Antara Melayu dan 
Sriwijaya agaknya terjadi suatu persaingan di mana kerajaan yang terlebih dahulu adalah 
Kerajaan Melayu, yaitu pada tahun 644-645 M. Keberadaan kerajaan ini sudah diakui 
dengan diterimanya utusan ke Cina. 

Antara Kerajaan Melayu dan Sriwijaya selalu terjadi persaingan dan satu sama lain 
saling mendominasi. Suatu saat ketika Sriwijaya lengah, Melayu bangkit kembali dengan 
mengirim utusan ke Cina. Misalnya pada sekitar pertengahan abad ke-11 serangan Cola 
Mandala, Melayu memanfaatkan kesempatan untuk bangkit kembali. Sebuah prasasti yang 
ditemukan di Srilangka menyebutkan, bahwa pada masa pemerintahan Vijayabahu di 
Srilangka (1055-1100 M), Pangeran Suryanarayana dari Melayupura (Melayu) berhasil 
memegang pemerintahan di Suwarnapura (Sumatera) (Wolters 1970:92-93). 

Melayu merupakan sebuah kerajaan yang dianggap penting. Eksistensi kerajaan ini 
selalu diakui oleh berbagai kerajaan. Sebuah kerajaan besar di Nusantara akan selalu akan 
mempertahankan kerajaan Melayu, seperti misalnya kerajaan Sriwijaya  dan Majapahit. 

Dalam kitab Negarakertagama Pupuh XIII:1 dan 2 disebutkan: 
1. Terperinci demi pulau negara bawahan, paling dulu Melayu, Jambi dan Palembang, 

Karitang, Teba, dan Dharmashraya pun juga ikut disebut, Kandis, Kahwas, 
Manangkabwa, Siyak, Rekan, Kampar dan Fane, Kampe, Haru, dan Madahiling juga, 
Tumihang Periak, dan Barat. 

2. Luwas dengan Samudra dan Lamuri, Batan, Lampung dan Barus. Itulah terutama 
negara-negara Melayu yang tunduk. 
Kitab Negarakertagama menyebutkan Melayu lebih dahulu dan menyebutkan sebagai 

sebuah negara terpenting dari seluruh negara bawahan Majapahit. Wilayah kekuasaan 
kerajaan ini meliputi seluruh daratan pulau Sumatera, dari ujung barat laut hingga ujung 
tenggara. Beberapa daerah yang merupakan “bawahan” Melayu seperti misalnya Jambi, 
Dharmashraya, Kandis dan Minangkabwa berlokasi di daerah Sungai Batanghari. Karena 
menyebutkannya yang pertama, agaknya Jambi merupakan tempat yang penting. Pada 
waktu itu mungkin merupakan sebuah bandar penting dan bekas ibukota kerajaan. Pada 
masa Majapahit, ibukota Kerajaan Melayu sudah berlokasi di Dharmashraya yang 
lokasinya di daerah hulu Batanghari. 
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Mengenai perpindahan pusat kerajaan ini, atau setidak-tidaknya perpindahan 
pemukiman tampak dari pertanggalan situs, berita Cina dan beberapa prasasti. Situs-situs 
arkeologi yang ditemukan di daerah Batanghari, mulai dari daerah hilir sampai ke daerah 
hulu menunjukkan suatu pertanggalan yang berbeda. Situs di daerah hilir menunjukkan 
suatu pertanggalan yang tua, seperti misalnya situs Koto Kandis berasal dari abad ke 8 -
13 M. Di daerah hulu Batanghari menunjukkan pertanggalan yang lebih muda, yaitu dari 
sekitar abad ke-13-14 M. Berita Cina Ling Piaou Lu I (889-904 M) menyebutkan Chan-pi 
mengirim misi dagang ke Cina, sedangkan Kitab Sejarah Dinasti Song (960-1297 M), Buku 
489 menyebutkan raja tinggal di Chan-pi (Jambi). 

Apabila data pertanggalan situs dan data berita Cina dikorelasikan, maka akan 
tampak keselarasannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas Kerajaan 
Melayu pada masa awalnya (sebelum Sriwijaya abad ke-7) berlokasi di daerah hilir 
Batanghari dengan pusatnya di sekitar kota Jambi sekarang. 

Situs Muara Jambi yang merupakan suatu kompleks percandian, dibangun secara 
bertahap, misalnya bangunan Candi Gumpung dibangun setidak-tidaknya dalam dua tahap 
pembangunan. Berdasarkan temuan lempengan emas yang bertulisan yang ditemukan di 
dalam sumuran candi Gumpung, menurut paleografinya berasal dari sekitar abad ke-8 M 
(Boechari 1981, tidak diterbitkan) tetapi langgam arca Frajnaparamita yang ditemukan di 
antara reruntuhan candi Gumpung, berasal dari abad ke-13-14 M (Sulaiman 1983:203).  

Berdasarkan pertanggalan relatif dari pareografi, daya seni arca, dan gaya seni 
bangunan Sulaiman menduga bahwa kompleks percandian Muara Jambi sudah ada 
sebelum ada pengaruh Singasari. Lagi pula, seorang guru yang bernama Atisa dari India 
yang belajar di Malayagiri pada tahun 1011-1023 M. Mungkin ia berjunjung ke Muara Jambi 
pada waktu datang ke Malayagiri. 

Jambi dengan kompleks percandiannya di Muara Jambi mungkin merupakan tempat 
yang strategis. Daerah ini merupakan daerah Kerajaan Melayu yang pada waktu Sriwijaya  
sedang kuat berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Pada waktu Sriwijaya merupakan 
sebuah Talasocracy, sebuah kerajaan yang merupakan himpunan dari bandar-bandar. 
Setelah Sriwijaya  lemah, Kertanegara memandang perlu menjalin persahabatan dengan 
Melayu karena adanya ancaman dari Cina. 

Mengenai perpindahan pusat kerajaan ini, atau setidak-tidaknya perpindahan 
pemukiman tampaK dari pertanggalan situs, berita Cina dan berita prasasti. Situs-situs 
arkeologi yang ditemukan di daerah Batanghari, mulai dari daerah hilir sampai ke daerah 
hulu menunjukkan pertanggalan yang berbeda. Situs di daerah hilir menunjukkan suatu 
pertanggalan tua, seperti misalnya situs Koto Kandis berasal dari abat ke 8-13 M dan Muara 
Jambi berasal dari sekitar abat ke 8-13 M. Di daerah hulu Batanghari menunjukkan 
pertanggalan yang lebih muda, yaitu sekitar abad ke 13-14 M. Berita Cina Ling Piao Lui 
(889-904 M) menyebutkan chan-pi (Jambi) mengirim misi dagang ke Cina, sedangkan Kitab 
Sejarah Dinasti Song (960-1297) Buku 489, menyebutkan raja tinggal di Chan-pi (Jambi). 
Apabila data pertanggalan situs dan data berita Cina dikorelasikan, maka akan tampak 
keselarasannya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas kerajaan Melayu 
pada masa awalnya (sebelum Sriwijaya abad ke 7) berlokasi di daerah hilir Batanghari 
dengan pusatnya di sekitar kota Jambi sekarang. 
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Situs Muara Jambi yang merupakan suatu kompleks percandian, dibangun dalam 
beberapa tahap, misalnya bangunan Candi Gumpung dibangun setidak-tidaknya dalam 
waktu dua tahap pembangunan. Berdasarkan temuan lempengan emas yang bertulisan 
yang ditemukan dalam sumur candi Gumpung, menurut palografinya berasal dari abad ke 
8 M (Buchari 1981, tidak diterbitkan), tetapi lenggam arca Prajnaparamita yang ditemukan 
di antara runtuhan candi Gumpung, berasal dari abad ke 13-14 M (Sulaiman, 1983). 
Berdasarkan pertanggalan relatif dari paleografi, daya seni arca, dan gaya seni bangunan 
diduga bahwa kompleks percandian Muara Jambi sudah ada sebelum kedatangan 
pengaruh Singasari. Lagipula, seorang guru yang bernama Atisa dari India yang belajar di 
Malayagiri pada tahun 1011-1023 M. Mungkin ia berkunjung ke Muara Jambi pada waktu 
datang ke Malayagiri. 

Jambi dengan kompleks percandiannya di Muara Jambi mungkin merupakan tempat 
yang strategis. Daerah ini merupakan daerah Kerajaan Melayu yang pada waktu Sriwijaya 
sedang kuat berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Pada waktu Sriwijaya merupakan 
sebuah Talasocracy, sebuah kerajaan yang merupakan himpunan dari bandar-bandar. 
Setelah Sriwijaya lemah, Kertanagara memandang perlu menjalin persahabatan  dengan 
Malayu karena adanya ancaman dari Cina. Untuk itulah pada tahun 1275 dikirim ekspedisi 
Pamalayu, untuk lebih mempererat persahabatan Melayu, kemudian tahun 1286 
Kertanagara mengirim arca Amoghapasa. 

 

6.  Peninggalan Kuno di Hulu DAS Batanghari 
Di sepanjang DAS Batanghari (terutama di hulu) terdapat banyak peninggalan sejarah 

tentang kehidupan masa lalu. Tepatnya terdapat empat buah kompleks candi, yaitu: 
komplek candi Muaro Jambi, komplek candi Padang Roco, komplek candi Pulau Sawah, 
dan komplek candi Rawa Mangambe. Candi-candi tersebut telah pernah diteliti baik pada 
masa pemerintahan Belanda maupun sesudah kemerdekaan Indonesia. Candi yang 
pernah digali oleh Belanda di bawah pimpinan Schnitger tahun 1935 (Helmi, 1997:2), 
ditemukan banyak candi-candi dan peninggalan kuno yang sangat berharga bagi 
pengetahuan kehidupan masa silam. Benda kuno yang ditemukan diantaranya arca 
Bhairawa, arca Amogaphasa, dan lain-lain. Arca Bhairawa ditemukan di Sungai Langsat, 
memiliki tinggi 4,41 meter, berdiri di atas mayat, arca ini dibuat semasa Anarendrawarman. 
Arca ini dipandang sebagai lambang yang harus melindungi negara Adityawarman 
terhadap penyebaran agama Islam (Casparis, 1922: 238). 

Arca Amoghapasa berangka tahun 1286 M, memilik prasasti di bagian bawah dan 
belakangnya. Prasasti yang terletak di bawah (dasar) arca ini dikenal dengan prasasti 
Amoghapasa yang dikeluarkan oleh Kertanegara dari kerajaan Singasari untuk 
ditempatkan di kerajaan Melayu, tepatnya di Dharmasraya. Prasasti ini tidak dapat 
dipisahkan dengan Ekpsedisi Pamalayu. Menurut sumber sejarah Indonesia kuno, 
khususnya Kitab Pararaton dan Kitab Negarakertagama disebutkan bahwa tahun 1275 M, 
Raja Kertanegara mengirim tantaranya ke daerah Melayu, pengiriman pasukan ini dikenal 
dengan sebutan Ekspedisi Pamalayu (Djoened, 1993:83). Maksud dari ekspedisi ini 
menjalin persahabatan antara Singasari (Jawa) dengan Melayu Suvarnabhumi (Sumatera) 
untuk sama-sama menahan ekspansi Kaisar Kubilai Khan dari Cina. 
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Untuk mempererat persahabatan kedua kerajaan tersebut, maka Kertanegara 
mengirim arca Amoghapasa pada tahun 1286 M pada raja Srimat Tribhuanaraja 
Mauliwarmadewa yang berkuasa di Melayu Swuvarnabhumi. Raja Melayu menyerahkan 
dua orang putrinya Dara Petak dan Dara Jingga. Kedua putri ini dikawini oleh bangsawan 
Majapahit. Dara Petak diperistri oleh Raden Wijaya, Dara Jingga diperistri oleh 
Adwayawarman yang memiliki anak bernama Adityawarman. 

Sesudah ekspedisi Pamelayu, ibukota kerajaan Melayu berlokasi di Dharmasraya di 
hulu Sungai Batanghari (Utomo, 2002:3), yaitu di daerah Sungai Langsat. Tahun 1316, 
Kerajaan Melayu yang dipimpin oleh Akarendawarman, dan kemudian pada tahun 1347 
diperintah oleh Adityawarman. Adityawarman memindahkan pusat kerajaan dari Sungai 
Langsat ke pedalaman Minangkabau, daerah Saruaso sekarang (Carparis, 1992). Hal ini 
didukung oleh 22 prasasti yang tersebar di Kabupaten Tanah Datar (sekarang), di 
antaranya prasasti Pagaruyung, prasasti Kuburajo, prasasti Saruaso, prasasti Batu 
bapahat, prasasti Pariangan, prasasti Rambutan, dan prasati Ombilin. Prasasti-prasasti 
tersebut sebagian besar menceritakan tentang raja Adityawarman (Zubir, 2002: 22). 

Berangkat dari informasi yang diperoleh dari berita asing (Cina dan Arab) serta 
keberadaan peninggalan kuno yang terdapat di sepanjang DAS Batanghari menunjukkan 
bahwa peninggalan budaya yang ditemukan di hilir lebih tua dibandingkan dengan temuan 
yang ada di hulu. DAS Batanghari menunjukkan keterkaitan kerajaan Melayu dengan 
kerajaaan lain seperti kerajaan Singasari (Majapahit), kerajaan Minangkabau dan lain-lain. 

 

7. Letak Kerajaan Melayu Berdasarkan Prasasti 
Paling mudah mengkaitkan istilah melayu dengan suku bangsa, nama bahasa, dan 

nama kebudayaan, yakni suku Melayu. Pertama, istilah Melayu dikembangkan dari toponim 
Mo-lo-yue oleh seorang pendeta Budha dari Cina bernama I-tsing tahun 671. Dalam kronik 
Cina Tang-hui-yao yang disusun oleh Wang-pu tahun 961 M dan buku catatan Hsin-tang-
shu pada abad ke 7 M, kerajaan Mo-lo-yue telah mengirim utusan ke negeri Cina tahun 
644/615 M (Muljana, 1981). Kedua, istilah Melayu dikembangkan dari nama sebuah Sungai 
Melayu, Menurut sejarawan Malaysia H. Muhammad Said, sumber dari Co. Greiny, dikutip, 
dari Kitab  Undang-undang Siam, dikatakan ada kerajaan Melayu pada tahun 677 M di 
Sungai Melayu (Hashim, 1984). Salah satu sungai bernama yaitu Melayu dijumpai di lokasi 
situs percandian Muara Jambi. Ketiga, istilah Melayu atau Malaya berasal dari kata yang 
sama yaitu Malaya dari bahasa Sanskerta. Keempat, istilah Melayu dikembangkan dari 
toponim Malai. Dalam bahasa Tamil, kata Malai artinya Bukit. Kelima, nama Melayu ada 
ditulis dengan Malayur (Coedes, 1918), ada di tulis Malayu atau Melayu, sedangkan dalam 
catatan dinasti Yuan (abad ke 13 – 14) ditulis dengan kata Ma-li-yu-eul (Coedes, 1918). 
Sedangkan Marcopolo menulis istilah Malayu dengan mata Malaiur. 

Di dalam naskah kuno silsilah Raja-raja Jambi yang ditulis oleh Anakdo Ngebih 
Sutodilogo (1317 Hijriah) menjelaskan, bahwa pusat pemerintahan Melayu di Jambi sering 
mengalami perpindahan. 

 

a. Solok Sipin di Kota Jambi 
Pertama, pusat pemerintahan berada di lokasi situs Solok Sipin, di Kota Jambi 

sekarang, tepatnya di sekitar kelompok candi Sekarabah, sekarang Mesjid Agung Al-Falah 
Jambi. Dikisahkan bahwa raja yang memerintah bernama Raja Dewa Sekarabah, gelar si 
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Pahit Lidah. Raja Dewa Sekarabah adalah keturunan Mukat-mukatan, artinya dari kalangan 
pimpinan keagamaan. Tanda kesetiaan rakyat kepada raja diwujudkan dalam bentuk 
sumpah, misalnya bila ada yang menentang maka akan mendapat malapetaka. 

Dalam prasasti Tanjore, dikeluarkan oleh Rajendra coldewa tahun 1030 di India, 
dinyatakan ibukota kerajaan Melayu dengan benteng pertahanannya terletak di atas bukti 
(Mulyana, 1981). Kawasan situs Solok Sipin di kota Jambi adalah suatu kawasan 
perbukitan di pinggir sungai Batanghari dengan ketinggian sekitar 22-27 meter dari 
permukaan laut. Di lokasi situs ini dijumpai kelompok candi yakni candi Sekarabah, candi 
Koto, candi Solok Sipin dan candi Sausekip, 4 buah makara, arca budha, stupa. Dengan 
sejumlah fakta arkeologis dan keadaan geomorpologi wilayah Jambi, agaknya mungkin 
sekali sekitar abad ke 7 M kota Jambi menjadi pusat suatu pemerintahan kerajaan. 

 

b. Muaro Jambi 
Pusat pemerintahan yang kedua berada di Muara Jambi, tepatnya di lokasi situs 

percandian Muara Jambi. Menurut Suthadilogo (1317), raja terakhir yang memerintah 
bernama Raja Tun Telanai. Raja Tun Telanai dan rakyatnya menganut agama Budha. 
Dalam masa pemerintahannya Jambi menjalin hubungan dengan Jawa (Ratu Mataram) 
dan Negeri Chaiya, Thailand Selatan. 

Belum diketahui dengan seksama latar belakang perpindahan pusat pemerintahan 
dari kota Jambi ke Muara Jambi. Juga belum diketahui nama-nama raja yang memerintah 
di Muara Jambi sebelum Raja Tun Telanai. Tapi diperkirakan Raja Tun Telanai hidup dan 
memerintah jauh sebelum berlangsung ekspedisi Pamelayu tahun 1275 M. Ada 
kemungkian raja Tun Telanai hidup dan memerintah di Jambi pada awal abad ke 11 M, 
yaitu pada masa kerajaan Cola menyerang Sriwijaya tahun 1017 M, tahun 1025 M dan 
tahun 1030 M. 

 

c. Rambahan 
Dalam prasasti Amoghapasa berangka tahun Saka 1208 atau tahun 1286 M 

disebutkan sebuah kerajaan Suwarnabhumi, sebuah tempat Dharmasraya, serta negeri 
Melayu. Dengan memperhatikan isi prasasti Amoghapasa, lokasi prasasti, keadaan situs 
purbakala, di Jambi, temuan benda purbakala di Jambi, serta geomorfologi kawasan pantai 
Jambi maka kawasan pedalaman Jambi adalah kawasan akhir kerajaan Budhis di Jambi. 

Interpretasi sejarawan dalam dan luar negeri agaknya sependapat bila kerajaan 
Melayu masih ada menjelang keruntuhan kerajaan Sriwijaya, yakni kerajaan 
Suwarnabhumni yang terletak di Rambahan (Dharmasraya). Yang menarik adalah 
mengapa arca Amoghapasa yang dikirim raja Kertanegara itu tidak ditempatkan di Muara 
Jambi dan atau di Solok Sipin. 

Salah satu alasan bahwa di kawasan DAS Batanghari bagian pantai timur, terutama 
di sekitar Muara Jambi dan kota Jambi telah terjadi akulturasi kebudayaan Melayu dengan 
unsur-unsur budaya Islam. Pergeseran sistem nilai kelompok minoritas kreatif dan 
mayoritas kreatif berkurang atau hilang daya kreatifitasnya. Sekitar abad ke 13 -14 M 
masyarakat pendukung kerajaan Melayu Budhis di kawasan hulu sungai Batanghari, yakni 
di Rambahan, Teluk Kuali, Betung Bedara, Padang Roco, dan Sungai Langsat masih belum 
hilang daya kreativitas Budhisnya. Sementara di kawasan pantai barat Sumatera pada 
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abad ke 13-14 M telah berkembang pula agama Islam yang masuk dari Aceh (Saudagar, 
1992). 

 

8. Batanghari dan Kerajaan Malayu 
Daerah aliran Sungai Batanghari yang cukup luas itu memiliki sejarah yang cukup 

panjang (Utomo 1992). Beberapa situs arkeologi yang ditemukan di daerah itu 
menunjukkan adanya pemusatan pemukiman kuno di beberapa tempat, di pinggir sungai. 
Pada masa itu sungai merupakan sarana transportasi yang penting dari dan ke daerah 
pedalaman. Pengangkutan barang dan manusia melalui jalan darat di wilayah Asia 
Tenggara baru dikembangkan pada  abad ke 19 M.  

Perkembangan kota maritim yang dapat tumbuh menjadi kota besar biasanya terletak 
di tepi sungai besar (Sartono, 1977: 2). Demikian pula halnya lokasi Jambi yang sejak dulu 
terletak di tepi Sungai Batanghari. Pelabuhan Jambi diduga dulunya merupakan pelabuhan 
sungai. Sungai Batanghari yang lebarnya sekitar 500 meter dan panjangnya lebih dari 800 
kilometer cukup baik untuk pelayaran sungai, setidak-tidaknya mulai dari muara sampai ke 
kota Jambi sekarang. Secara geografis Jambi terletak di lintas pergagangan antara India 
(di bagian barat) dan Cina (di bagian timur), sehinga dilihat dari segi perekonomian dapat 
memungkinkan berkembang lebih pesat. 

Di dalam kitab Sejarah Dinasti Tang (abad 7-10 M), untuk pertama kalinya disebutkan 
datangnya utusan dari negeri Mo-lo-you pada tahun 644-645 M. Toponim Mo-lo-you dapat 
diidentifikasikan dengan Malayu yang letaknya di pantai timur Sumatera, dan pusatnya di 
sekitar Jambi. Sementara itu, di dalam berita Arab dari zaman Kekhalifahan Muawiyah 
(661-681 M) disebut nama negeri Zabaq sebagai bandar lada terbesar di Sumatera bagian 
selatan. Toponim  zabaq dapat diidentifikasikan dengan Sabak (Muara Sabak) yang 
letaknya di daerah Tanjung Jabung, di muara Sungai Batanghari. 

Di dalam sebuah berita Cina disebutkan bahwa pada tahun 853 dan tahun 871 M, 
Chan-pi mengirim misi dagang ke Cina (Wolters 1974: 144). Dalam catatan Ling-piau-lui 
yang ditulis tahun 889-904 M, disebutkan Chan-pi menghasilkan sejenis kacang-kacangan 
yang bentuknya seperti bulan sabit. Orang-orang Hu mengumpulkannya dan diberikan 
kepada pegawai Cina sebagai curiosities (Wolters, 1974). 
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BAB 4 

ASAL USUL KERAJAAN MELAYU 

1. Mo-lo-yeu 
Dalam perjalanan pulang dari Tan-mo-lo-ti, I-Tsing menceritakan bahwa ia naik kapal 

raja dari Ka-cha ke arah selatan selama sebulan, menuju negara Mo-lo-yeu. Di sini 
biasanya orang singgah sampai pertengahan musim pasang untuk menunggu tibanya 
musim angin barat daya. Kemudian baru berlayar ke utara menuju Kwang-fu (Kwang-
tung). Yang dimaksud oleh I-tsing dengan negara Mo-lo-yeu di sini ialah pelabuhan di 
negara Mo-lo-yeu, yang pada waktu itu sudah berada di bawah kekuasaan Shah-li-fo-
shih, sama dengan pelabuhan tempatnya singgah dalam perjalanannya dari Fo-shih 
menuju India. I-Tsing juga menceriterakan bahwa pendeta Wu-hing berlayar dengan 
perahu raja dari Fo-shih ke negara Mo-lo-yeu selama 15 hari. Jelasnya ialah bahwa dari 
pelabuhan Mo-lo-yeu, orang biasanya terus berlayar ke utara menuju Tiongkok tanpa 
singgah di Fo-shih.  

Dalam uraiannya I-tsing jelas sekali menunjukkan adanya pelabuhan Mo-lo-yeu, 
tempat masuk perahu raja Fo-shih untuk berangkat ke Tan-mo-lo-ti, dan adanya 
kerajaan Mo-lo-yeu yang telah menjadi bagian kerajaan Fo-shih sekembalinya I-Tsing dari 
Nalanda pada tahun 685. Tidak perlu diragukan bahwa Mo -lo-yeu adalah 
transkrip Tionghoa dari nama Malayu atau Melayu. Sebelum menetapkan letak dua 
tempat tersebut, ada baiknya mengumpulkan berita-berita mengenai kerajaan Melayu lebih 
dahulu, yang kiranya berguna untuk memecahkan persoalannya. 
1. Berita yang tertua mengenai kerajaan Melayu berasal dart T'ang-hut-yao, yang 

disusun oleh Wang Fu pada tahun 961 pada masa pemerintahan dinasti Tang, 
dan dari Hs'in Tang Shu, yang disusun pada awal abad ke-7. Pada masa 
pemerintahan dinasti Sung atas dasar sejarah lama yang terdiri dari T’inghuz-yao 
seperti tersebut di atas, dan Tse-fu-yuan-kuel, susunan Wang-chin-yo dan Yang I 
antara tahun 1005  dan 1013 M. Menurut berita itu, kerajaan Melayu mengirim utusan 
ke Tiongkok pada tahun 644/645 M. Pengiriman utusan ke Tiongkok oleh 
kerajaan Melayu pada abad ke-7 hanya tercatat satu kali saja. Selama itu, yang 
tampak di istana kaisar utusan dari kerajaan Shi-Li-fo-shih atau Fo-shih saja. Sebab-
musabab kejadian itu baru dapat dipahami, setelah I-tsing menulis bukunya, 
Memoire dan Record, yang menyatakan bahwa kerajaan Melayu telah menjadi 
bagian kerajaan Sriwijaya. Tiap kali ia menyebut nama Melayu, selalu dibubuhi 
keterangan yang sekarang telah menjadi kerajaan Sriwijaya". 

2. Dalam perjalanannya ke India, I-Tsing singgah di Fo-shih. la menyebut negeri Melayu 
demikian: "Sang raja memberi bantuan kepada saya dan mengirim saya ke negeri 
Melayu, yang sekarang menjadi kerajaan Sriwijaya. Saya tinggal di situ dua bulan, 
kemudian berangkat dari situ menuju Ka-cha." Waktu I-tsing menguraikan negara-
negara di laut Selatan, yang penduduknya umumnya memeluk agama Budha, 
terutama aliran Hinayana, la menyebut juga kerajaan Melayu, sebagai pengecualian. 
Terhitung dari barat: negeri Pu-Iii-shih, lalu negeri Molo-yeu, yang sekarang termasuk 
kerajaan Shih-li-fo-shih, negeri Moho-sin, negeri Holing, negeri Tan-tan, negeri Pem-
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pen, negeri Po-li, negeri Ku-lun, negeri Fo-shih-pu-lo, negeri O-shan, dan negeri Mo-
chia-man. Masih ada lagi beberapa negeri kecil -kecil yang tidak disebut di sini. 

3. Dalam uraiannya mengenai negeri-negeri di laut Selatan, I-Tsing menggunakan kata 
thou, yang dapat berarti "pulau" atau "negara" (tanah daratan). Satu kali ia 
menggunakan kata Chin-chou untuk menunjukkan pulau Sumatra, yakni waktu 
ia menceriterakan perjalanannya dengan Tao-hong dari Kwang-tung ke Chin-chou 
dan sampai Fo shi. Sampai di Shih. Chin adalah terjemahan nama 
Suwarnadwipa: Pulau Emas. Nyata sekali bahwa pada zaman I -tsing nama 
Suwarnadwipa itu sudah dikenal. Disebut sebagai Suwarnadwipa adalah terutama 
negeri Melayu, seperti yang dikenal pada piagam Adiryawarman dan Kertanagara.  

4. Waktu I-Tsing menguralkan pendeta Wu-hing, yang dalam perjalanannya ke India juga 
singgah di Sriwijaya, la pun menyebut nama kerajaan Melayu, namun tanpa dibubuhi 
keterangan apa-apa: "Sesudah berlayar satu bulan lamanya, Wu-hing sampai di Shih-
Li- fo-shih. Sang raja menerimanya dengan baik dan menghormatinya sebagai tamu 
yang datang dari negara putra dewata, Yang Agung.  Ia menumpang perahu raja 
menuju negeri Mo-lo-yeu. Setelah berlayar 15 hari lamanya, la sampai di sana. 15 
hari lagi ia sampai Ka-cha. Pada akhir musim dingin, la berganti kapal dan berlayar 
ke arah barat. Sesudah 30 hari ia sampai di Nagapatana. Dari sini ia berlayar 
lagi menuju pulau Simhala. Ia sampai di sana 20 hari  kemudian." Ch'ang-min 
berlayar dengan kapal yang panjangnya 200 kaki dan dapat membawa 
penumpang antara 600 sampai 700 orang. Ia menuju negeri Ho-ling. Dari sini ia 
menumpang perahu ke negeri Mo-lo-yeu dengan maksud meneruskan 
perjalanannya ke India. Tetapi kapal itu terlalu berat muatannya, kapal karam tidak 
jauh dari pangkalan. Ch'ang-min tenggelam.  

Lokalisasi tempat-tempat dalam perihal perjalanan  I-Tsing,  yang pent ing untuk 
tu juan k i ta dalam pasal  in i  ia lah menetapkan di mana kiranya letak 
pelabuhan Melayu, tempat singgah I-Tsing, Wu-hing, dan pendeta Tiongkok menuju 
India dan kebalikannya. Berita Arab yang berasal dari Dimaski kurang lebih  tahun 1325 
terang tidak benar. Dimaski berkata bahwa di negara Kalah, yang panjangnya 800 mil 
dan lebarnya 350 mil, terdapat kota Fansur, Jawa, Malayur, Lawri, dan Kalah. Kedah 
terletak di pantai seberang utara, dan Melayu terletak di pantai seberang selatan 
Selat Malaka, yang oleh orang Arab bernama Yakubi, disebut Salahat atau Salahit.  

Para Ahli sejarah menyatukan pelabuhan dan pusat kerajaan Melayu di  satu 
tempat, yakni di Jambi. I-Tsing dengan jelas menunjukkan bahwa arah pelayaran 
dari Kedah ke negeri Melayu ialah ke selatan dalam waktu sebulan. Uraian itu ditambah 
dengan keterangan, bahwa negeri Melayu itu sekarang menjadi bagian Sriwijaya. Ini tidak 
berarti pelabuhan Melayu itu lalu menjadi pelabuhan Sriwijaya. Baga imanapun, 
kedua pelabuhan itu masih terpisah, karena baik I-Tsing maupun Wu-hing menumpang 
perahu raja dari Fo-shih ke Mo-lo-yeu. Hingga sekarang, pendapat Rouffaer, bahwa 
pusat kerajaan Melayu ialah Jambi, diterima seluruhnya oleh para ahli sejarah,  
namun tidak ada buruknya meneliti kembali pendapat yang sudah  teradat itu. 

Penetapan geografi sejarah kuno memang perlu ditinjau lagi. Banyak hal-hal yang 
tidak memuaskan. Banyak nama-nama tempat yang disebut oleh I-Tsing dan berita-berita 
Tionghoa lainnya belum terpecahkan. Beberapa yang sudah ditetapkan geografinya 
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perlu diteliti lagi. Yang memang sudah benar, karenanya, menjadi lebih tegak dan 
teguh, yang masih goyah memperoleh orientasi baru. Bukanlah syarat mutlak bahwa 
pusat kerajaan itu terletak di tepi pantai. Contoh pusat kerajaan yang terdapat di 
pedalaman, baik zaman dahulu maupun zaman sekarang, banyak sekali. Penyatuan 
pusat kerajaan dan pelabuhan di satu tempatpun bukan syarat mutlak. Pusat kerajaan 
Majapahit terletak di pedalaman. Pelabuhannya tetap terletak di tepi sungai. Pelabuhan 
yang terdapat di pantai ialah Tuban dan Jung Galuh. Ini hanya salah satu contoh saja 
dari sejarah kuno. 

Pada zaman Adityawarman, pusat kerajaan Melayu sudah terang terpisah dengan 
pelabuhannya. Pada zaman Sriwijaya, pusat kerajaan Melayu digantikan oleh pusat 
kerajaan Sriwijaya. Pelabuhannya masih tetap digunakan, justru untuk menguasai lalu-
lintas kapal-kapal di Selat Malaka. Dengan penguasaan atas pelabuhan Melayu 
itu, Sriwijaya berhasil menjadi negara penting di Asia Tenggara yang menguasai pula lalu 
lintas kapal-kapal di Selat Malaka. penguasaan selat Malaka menjadi perebutan antara 
Sriwijaya dan Melayu. Dari piagam Tanyore yang dikeluarkan pada tahun 1030, kita tahu 
bahwa benteng kerajaan Melayu tidak terletak di pantai laut, tetapi di atas bukit. Pusat 
kerajaan Melayu, karenanya, tidak mungkin terletak di pantai laut atau di kota Jambi, tidak 
mungkin disatukan dengan pelabuhan Melayu. 

Orang berlayar tentu memilih jalan yang menguntungkan. Jalan yang menguntungkan 
biasanya jalan yang pendek. Jika yang berlayar adalah perahu dagang, perahu itu akan 
mencari jalan pendek dan tempat-tempat yang dapat disinggahi untuk keperluan 
dagang. I-Tsing dengan tegas menyatakan bahwa pelayaran dari India ke  
Tiongkok kebanyakan dilakukan melalui pelabuhan Kedah dan  Melayu. Di Melayu, 
para penumpang menunggu sampai pertengahan musim panas, kemudian terus 
berlayar ke utara menuju Kanton. Pelayaran dari India ke Tiongkok tidak melalui Fo-
shih. Ini berarti bahwa pelabuhan Fo-shih dalam pelayaran India ke Tiongkok dan 
kebalikannya tersisih. Justru oleh karena itu, Sriwijaya yang sedang berkembang berusaha 
menundukkan kerajaan Melayu dan merebut pelabuhan Melayu demi penguasaan lalu-
lintas kapal-kapal di Selat Malaka. Itulah sebabnya maka pada pemberitaannya, I-Tsing 
selalu menambahkan keterangan, bahwa negeri Melayu itu sekarang sudah menjadi 
bagian Sriwijaya.  

Pada tahun 671, ketika I-Tsing berkunjung untuk pertama kalinya di Sriwijaya. Ia 
masih menyaksikan sendiri bahwa kerajaan Melayu itu masih merdeka terhadap 
Sriwijaya. Namun, 15 tahun kemudian, ketika ia pulang dari Nalanda menuju Sriwijaya, 
dilihatnya bahwa sudah ada perubahan ketatanegaraan dalam kerajaan Sriwijaya. 
Negeri Melayu telah menjadi bagian Sriwijaya. Untuk menetapkan di mana letak 
pelabuhan Melayu, masih diperlukan keterangan lebih lajut. Letak pelabuhan Melayu 
dan pelabuhan Sriwijaya atau Mo-lo-yeu dan Shih-li-fo-shih, hingga sekarang masih 
merupakan teka-teki. Oleh karena itu, persoalan letak Mo-lo-yeu dan Shih-li-fo-shih dibahas 
bersama. Dengan kata lain, persoalan geografi Mo-lo-yeu dilanjutkan dalam bab "Shih-li-
fo-shih". 

2. Shih-li-fo-shih 
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Suatu hal lagi kiranya penting untuk penetapan letak pelabuhan Melayu, ialah uraian 
I-Tsing tentang negeri-negeri di laut Selatan yang memeluk agama Budha. Dalam 
urutan dari barat, ia menyebut: P'o-lu-shih, Mo-lo-yeu, yang sekarang menjadi bagian 
kerajaan Shih-li-fo-shih, Mo-ho-sin, Ho-ling, Tan-tan, Pem-pen, Po-li, K'u-lun, Fo-shih-pu-
lo, A-shan, dan Mo-chia-man. Masih ada beberapa pulau kecil-kecil lagi yang tidak disebut 
di sini. Uraian dari barat pada I-Tsing ini kiranya harus ditafsirkan menurut perjalanan 
dari India ke Tiongkok melalui laut. Tidak dari barat berturut-turut ke timur menurut 
kiblat semata-mata. Kiranya, yang dimaksud dengan negeri-negeri di laut Selatan yang 
memeluk agama Budha adalah  negeri-negeri yang terdapat di perjalanan dari India 
ke Tiongkok, mulai dengan P'o-lu-shih. 

Negeri lain yang letaknya di sebelah timur, seperti Jawa, Bali, Lombok, Sulawesi dan 
sebagainya, masih sangat disangsikan, karena I-Tsing tidak pernah mengujungi tempat-
tempat tersebut. Kiranya, juga perlu mendapat perhatian bahwa penyebutan itu 
didasarkan atas pelabuhan yang pernah disinggahi atau diketahuinya. Ini adalah hal 
yang masuk akal. Nama-nama yang tersebut di atas, kebanyakan, belum mendapat 
pemecahan yang memuaskan. Kita mulai dengan P'o-lu-shih. 
1) Dalam urutan negeri-negeri di laut Selatan yang memeluk agama Budha, I-Tsing 

menyebut P'o-lu-shih sebagal negeri yang terletak di ujung barat. Sesudah 
P'o-lu-shih, baru menyusul Molo-yeu. Dengan kata lain, negeri P'o-lu-shih terletak 
di sebelah barat negeri Melayu. Di tempat lain, I-Tsing juga memberitakan negeri P'o-
lu-shih berkenaan dengan pendeta Korea, yang setibanya di P'o-lu-shih jatuh sakit. 
P'o-lu-shih terletak di sebelah barat Shih-li-fo-shih. Prof. Chavannes menyamakan 
P'o-lu-shih ini dengan Lang-po-lou-se dari sejarah Tang. Lang-po-lou-se terdapat di 
sebelah barat Shih-li-fo-shih. Baik Prof. Chavannes maupun Takakusu 
melokalisasikannya dengan Perlak. Ptolomeus menyebut Argyrie Chora: pulau 
perak; Chryse Chora: pulau emas, dan Chryse Chersonesos: jazirah emas. Negeri-
negeri tersebut dilokalisasikannya di daratan Asia Tenggara. Sesudah itu ia 
menyebut lima pulau Barusai dan Tiga, Sabadelbal, yang didiami oleh orang-orang 
yang makan daging manusia. Barusai dari berita Ptolomeus itu kiranya sama saja 
dengan P'o-lu-shih dari berita I-Tsing. Prof. Kern menyamakannya dengan Barus 
atau Baros yang terletak di pantai barat Sumatera di daerah Tapanuli. Demikianlah, 
Barus pada abad ke-7 menguasai Sumatera Utara sampai pantai timurnya. 
Wilayahnya disebut dengan Hama ibu kotanya, hal yang demikian biasa dalam 
sejarah. 

2) Dalam perialanannya pulang dari Nalanda, I-Tsing menguraikan bahwa ia berangkat 
dari Tan-mo-lo-ti ke arah timur menuju Kacha. Singgah di sini sampai musim dingin. 
Dengan menumpang perahu raja, ia berangkat dari Ka-cha menuju Mo-lo-yeu, 
yang sekarang menjadi Fo-shih. Pelayaran itu menempuh waktu sebulan. Umumnya 
perahu tiba di pelabuhan Mo-lo-yeu pada bulan pertama atau bulan kedua. Tinggal 
di situ sampai pertengahan musim panas. Lalu berangkat ke utara menuju Kwang-
tung. Lebih kurang sebulan kemudian, sampai di tempat tujuan. 

3) I-Tsing juga menceritakan bahwa pendeta Wu-hing berlayar dengan perahu raja 
dari Fo-shih ke negeri Mo-lo-yeu selama 15 hari, maka penyamaan pelabuhan 
Mo-lo-yeu dengan pelabuhan Fo-shih tidak mungkin. 
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4) Satu hal lagi yang harus mendapat perhatian ialah bahwa di pelabuhan Melayu ini, 
perahu berlayar ke utara menuju Tiongkok tanpa singgah di Fo-shih. Dengan 
kata lain, pelabuhan Melayu merupakan tempat berlabuh perahu-perahu dari 
Selat Malaka yang akan menuju Tiongkok sambil menunggu datangnya angin 
barat daya. Kebalikannya, perahu-perahu dari laut Cina yang akan berlayar melalui 
Selat Malaka menuju India dan negeri barat lainnya singgah di pelabuhan Melayu, 
sambil menunggu tibanya musim angin timur laut. Ditinjau dari segi perdagangan 
dan kesibukan lalu-lintas, letak pelabuhan Melayu lebih menguntungkan dari 
pada pelabuhan Fo-shih atau Sriwijaya. 

5) Pelayaran I-Tsing pada tahun 671 dari Kwang-tung ke Fo-shih, mengarungi laut 
Cina, hanya makan waktu 20 hari. Jalan yang ditempuhnya berbeda dengan 
pelayarannya yang kedua pada tahun 689, dari Kwang-tung kembali ke Fo-shih. 
Pada pelayarannya yang kedua ini, I-Tsing menyusuri pantai. Dalam perjalanan yang 
pertama, I-Tsing langsung menuju Fo-shih, mengarungi lautan besar, kemudian 
berangkat ke Mo-lo-yeu, terus ke India. Ini berarti bahwa pelabuhan Mo-lo-yeu terletak 
di sebelah barat Fo-shih, atau paling sedikit dalam perjalanan Fo-shih–India. 

6) Berdasarkan tinjauan geomorfologi, Drs. Sukmono mengemukakan pendapat, bahwa 
satu-satunya tempat yang letaknya sangat ideal untuk menguasai pelayaran di 
Selat Malaka dan laut Selatan ialah Jambi. la beranggapan bahwa Jambi 
adalah pusat kerajaan Sriwijaya. Justru karena letak Jambi yang sangat ideal itulah, 
maka kiranya Jambi sesuai benar dengan uraian I-Tsing mengenai 
kedudukan pelabuhan Melayu. Letak pelabuhan Sriwijaya tidak  sebagus 
pelabuhan Melayu. Demikianlah, pada hakikatnya hasil penyelidikan Drs. Sukmono 
malah memperkuat pendapat, bahwa Jambi adalah pelabuhan Melayu, sedangkan ia 
bermaksud untuk menetapkan Jambi sebagai pusat kerajaan Sriwijaya. 

7) Arca Amoghapasa, hadiah raja Kertanagara pada tahun 1286, sebelas tahun sesudah 
keberangkatan tentara Singasari ke negeri Melayu, ditempatkan di Dharmasraya. Arca 
tersebut diangkut dari Jawa ke Suwarnabhumi untuk dihadiahkan kepada Srimat 
Tribuwanaraja  Mauliwarmmadewa. Arca itu terdapat di Padang Roco dekat sungai 
Langsat di distrik Batanghari. Nama Langsat juga tersebut pada piagam 
Aditityawarman, di mana juga terdapat nama Malayapura. Demikianlah, pusat 
kerajaan Melayu letaknya harus di sebelah selatan kota Jambi, terpisah dari 
pelabuhannya. Pelabuhan Melayu terletak pada muara sungai Batanghari, di kota 
Jambi yang sekarang. Mengenai lokalisasi pusat kerajaan Melayu ini, akan 
diberi pembahasan yang lebih mendalam. 

8) Karena letak pelabuhan Melayu sudah dapat dipastikan di muara sungai Batanghari, 
di kota Jambi sekarang, maka identifikasi Fo-shih dengan muara sungai Musi di 
Palembang masuk akal, tidak perlu diragukan. Perjalanan dari Fo-shih ke pelabuhan 
Melayu, menurut I-Tsing, makan waktu 15 hari. Jika kita memerhatikan perjalanan 
Dapunta Hyang dari Sriwijaya ke Minanga Tamwa, yakni Muara Tebo, yang letaknya di 
sebelah selatan kota Jambi, maka perjalanan itu makan waktu kurang dari 26 hari. 
Hal ini diberitakan pada piagam Kedukan Bukit. Berapa hari lamanya Dapunta 
Hyang singgah di Minanga Tamwa, tidak dinyatakan. Demikianlah, berita I-Tsing 
mengenai jarak antara Foshih dan pelabuhan Melayu sesuai dengan berita pada 
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piagam Kedukan Bukit tentang pelayaran Dapunta Hyang dari Sriwijaya ke Minanga 
Tamwa, alias Muara Tebo. 

9) Karena perjalanan Wu-hing dan I-Tsing dari Fo-shih ke India melalui pelabuhan Melayu, 
maka letak Fo-shih harus di sebelah tenggara pelabuhan Melayu tidak mungkin ada di 
sebelah baratnya. Satu-satunya pelabuhan di sebelah tenggara Jambi adalah muara 
sungai Musi. Demikianlah, Fo-shih harus terletak di muara sungai Musi. Nama 
Palembang pada zaman I-tsing belum dikenal. 

10) Sriwijaya terletak di tepi sungai. Menurut berita Record, Sriwijaya terletak di tepi 
sungai. Nama sungainya sama dengan nama kerajaannya. Dalam bahasa Tionghoa, 
baik nama kerajaannya maupun nama sungainya ialah Fo-shih, singkatan dari Shih-li-
fo-shih. Beritanya demikian. Pada tanggal 20 dan 7 tahun pertama pemerintahan 
Yung-ch'ang (689), la sampai di Kwang-tung kembali. Pelayaran-kembali itu tidak 
direncanakan lebih dahulu. Semula, ia datang di sungai Fo-shih titip surat rahasia ke 
Kwang-tung untuk minta kiriman kue-kue, kertas dan tinta, guna menulis naskah--
naskah Sangskerta dan sebagai upah kerja tulis. Namun, pada waktu itu tiba angin 
baik. Oleh karena itu, layar-layar segera dipasang. Its'ing ikut terbawa. la tidak 
bermaksud akan pulang. 

11) Letak Sriwijaya. Letak Sriwijaya diberitakan oleh I-tsing dengan panjang bayang-
bayang orang yang berdiri di bawah matahari. Katanya: "Di negeri Shih-li-fo-shih, 
kita lihat bahwa bayang-bayang di welacakra tidak menjadi panjang atau menjadi 
pendek pada pertengahan bulan delapan. Pada tengah hari, tak tampak bayang-bayang 
orang yang berdiri di bawah matahari. Lain halnya kalau musim semi. Matahari tepat 
di atas kepala dua kali satu tahun. Kalau matahari di sebelah selatan, bayang-bayang 
membujur ke utara; panjangnya lebih kurang dua atau tiga kaki. Kalau matahari di 
sebelah utara, bayang-bayangnya sama, tetapi jatuh ke selatan.  
Dari segala berita yang telah dikumpulkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

Sriwijaya terletak di tepi sungai, di sebelah tenggara (timur) pelabuhan Melayu 
(Jambi), di sekitar garis khatulistiwa. Satu-satunya tempat yang memenuhi syarat-
syarat tersebut ialah muara sungai Musi, di daerah yang belum dikenal sebagai nama 
tempat di muara sungai Musi. Juga nama Musi belum dikenal sebagai nama sungai. 
Baik nama sungainya maupun nama kota dan kerajaannya disebut Fo-shih atau Sriwijaya. 

 

3. Mo-ho-sin 

Sesudah negeri Mo-lo-yeu, I-Tsing menyebut Mo-ho-sin. Hingga sekarang, 
lokalisasi Mo-ho-sin masih simpang siur. Terang sekali bahwa negeri-negeri yang disebut 
oleh I-Tsing sebagai negara Budha ialah negara-negara yang terletak di jalan pelayaran 
India-Tiongkok. Yang agak mencolok ialah bahwa di antara negara-negara di laut 
Selatan itu, tidak ada satu pun yang menurut tafsiran para sarjana terletak di daerah 
Semenanjung Melayu. Padahal, Semenanjung Melayu jelas terletak di laut 
Selatan, berhadapan dengan negeri  Melayu di pantai timur Sumatera, dan jelas terletak 
di jalan pelayaran India–Tiongkok. Suatu kemustahilan, bahwa pengaruh agama Budha 
tidak terdapat di Semenanjung. 
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Dari hasil penyelidikan prasejarah Malaya, yang disusun oleh Tweed'le, nyata 
sekali akan adanya agama Budha di Semenanjung Melayu. Bahkan arca Budha dari 
abad ke-5 terdapat juga di Kedah. I-Tsing pasti mengetahui tentang adanya agama 
Budha di jazirah Melayu. Lagi pula, Semenanjung Melayu termasuk daerah yang besar. 
I-Tsing menambahkan pada uraiannya sebuah keterangan, yang kelihatannya tidak 
penting, tetapi berguna untuk tujuan kita, yakni: masih ada beberapa pulau kecil-kecil lagi 
yang tidak disebut di sini. Di antara pulau-pulau itu, pasti Semenanjung tidak termasuk, 
karena Semenanjung adalah negara yang terhitung besar. Oleh karena itu, saya 
berpendapat bahwa Semenanjung itu juga disebut dalam rangkain negara Budha 
oleh I-Tsing. Hanya saja namanya bukan Semenanjung. Catatan ini boleh dianggap 
penting, karena hal ini mengubah tafsiran para sarjana mengenal nama salah satu 
negara yang disebut oleh I-Tsing. Nama yang saya maksudkan ialah Mo-ho-sin. 

Berdasarkan keserupaan bunyi, Takakusu menduga bahwa Mo-ho-sin sama dengan 
Mahasin atau Masin. Nama itu lalu disamakan dengan Banjarmasin di muara sungai Barito 
di Kalimantan Selatan. Tetapi di dalam lampiran peta, ia menyebut dengan sangat hati-
hati pulau Buton sebagai Mahasin, dan Banjarmasin diikuti tanda tanya. 

Dr. Rouffaer menyamakan Mo-ho-sin dengan Hasin, yang terdapat pada 
piagam Airlangga dan harus dicari di luar Jawa; mungkin sekali Tumasik. Pendapat 
Rouffaer ini timbul, karena ia menerjemahkan nama-nama yang dijumpainya pada 
piagam Airlangga. Seperti Wura-wari diterjemahkan dengan "klaar water", air jernih; 
sama dengan Ganggayu dalam Sejarah Melayu. Ganggayu ini terdapat di 
Semenanjung. Lawaran diterjemahkan dengan "lief water”, air cantik; disamakan 
dengan Langka atau Langkasuka, yang dikatakannya Johor Lama; Galuh 
diterjemahkannya dengan “manikam"; manikam adalah Johor, karena Johor berasal 
dari jauhar, manikam. Dengan sendirinya pendapat Rouffaer ini mendapat  
sambutan sarjana Inggris Winstedt dalam bukunya, History of Johore.  

Winstedt lebih percaya kepada Krom dari pada kepada Rouffaer. Krom bersikap 
sangat hati-hati terhadap teori Rouffaer yang sangat berani. Ia mencari Hasin dan 
Galuh di Jawa Timur. Bagaimanapun, Mo-ho-sin, menurut I-Tsing berbeda dengan 
Hasin pada piagam Airlangga yang dipersoalkan di atas. Mengenai Mo-ho-sin ini, Krom 
tidak mengeluarkan sesuatu pendapat, kecuali mengemukakan pendapat Rouffaer. Ia 
membenarkan usaha untuk mencari Mo-ho-sin di Semenanjung Melayu, karena 
Semenanjung tidak disebut oleh I-Tsing. 

Prof. Dr. Poerbatjaraka membicarakan Mo-ho-sin dalam bukunya, Riwayat 
Indonesia I. Pendapatnya secara lengkap seperti berikut: 

1. Menurut pendapat kami sendiri, dugaan bahwa Mo-ho-sin terletak di 
Semenanjung itu kurang benar. Sebab, di atas sudah dikatakan bahwa kekuatan 
Sriwijaya telah menduduki tanah Semenanjung (Malaka). Jadi, bila di Semenanjung 
masih ada kerajaan, bagaimanapun juga kerajaan itu sudah tidak berarti, sebab 
sudah ada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Oleh sebab itu, I-Tsing tidak menyebut salah 
satu kerajaan di Malaka. 

2. Dengan dugaan yang terbelakang ini, maka letak Mo-ho-sin itu dapat diduga ialah 
di Pulau Jawa, karena menilik tempat yang disebut oleh I-Tsing, di antara Sriwijaya 
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dengan Ho-ling (Jawa). Jadi, di sebelah barat Ho-ling; barangkali di Pasundan. 
Adapun alasan bagi dugaan ini agak panjang dan kami terangkan seperti di bawah 
ini. 

3. Di dalam tulisan yang dimuat di Bijdragen voor de Taal, Landen Volenkunde, tahun 
1921, halaman 72 seterusnya, Dr. Rouffaer menyamakan Mo-ho-sin dengan Hasin, dan 
lain-lainnya ialah Singapura. Di sini kami katakan dengan hormat kepada Dr.  
Rouffaer, bahwa ceriteranya itu sebagian besar hanya Petal-hampa (bualan atau omong 
kosong ) saja. 

4. Di dalam, T.B.G. Jaid 19 tahun 1870 muka 393, Dr. Van der  Tuuk menulis 
seperti berikut: "Di dalam piagam dari Banten, selalu saja didapati perkataan Wong 
encik buat menamakan orang Melayu. Perkataan ini sangat menarik perhatian kami, 
sebab membuktikan bahwa perkataan Wong Melayu di masa itu ialah nama 
nistaan, nama penghinaan. Bangsa lain yang datang  berperahu. Dalam piagam 
itu, juga dinamakan wongasin. Mula-mula kami kira bahwa kata Melayu asing; akan 
tetapi sering kali kami jumpai kata itu selalu ditulis dengan n saja. Oleh karena itu, 
kami berpendapat bahwa kata itu asal dari asin. Di dalam piagam yang lebih muda 
... kami berjumpa dengan perkataan Wong Jaketra, dan di dalamnya piagam-piagam 
lainnya selalu wong Jayakerta... ". 

5. Sekian tulisan Dr. Van der Tuuk yang kami ambil. Biarpun tidak dikatakan dengan 
banyak perkataan, akan tetapi memilik tulisan Van der Tuuk yang sekonyong-
konyong mengganti perkataan wong. 

Asin di dalam piagam yang tua dengan wong Jayakerta di dalam piagam yang lebih 
muda, maka boleh diduga bahwa wongasin di sini maksudnya semata-mata sama 
dengan wong witan, yakni orang timor. Oleh karena itu, tanah di daerah (tempat) yang 
bernama asin seharusnya dicari di Tanah Jawa, yang letaknya ke timur dari  Banten. 

Di dalam tembaga tulis yang berangka tahun 872  (saka, terdapat di daerah 
Klaten Surakarta), ada tersebut ramani hasin. Kata Hasin di sini terang nama suatu tempat. 
Ada lagi nama Hasin, yakni yang tersebut di dalam batu tulis, O.J.O. no. IX (muka 128-
129). Jikalau dihilangkan ialah seperti  berikut: Angka tahun 956 saka, bulan, hari, dan 
seterusnya rikd diwaanydjna ri mandrdja ... (Airlangga) ...  Tinadah rakrydn 
mandmantri ... (nama segenap menteri besar) kunionakin ikanang kardmdn ring baru 
makabehan padamlakna sang hyang djfia haji tamra pracdsti tinanda garudamuka 
kmitanaya sambandha ri panghinep pdduka fri mandrdja i rikanang tbdni ring baru 
maprayojana i rikang rdtri ri sdanganydfijayafatwa fri mandrdja ring samara kumawafna 
musuhira ikana i hasin atinr tumunggalakna ikanangprtiwimandala an simd 
pdrnnahanikanang thdni ring baru Bening rdma ring baru makabehan. 

Artinya: "Angka tahun 956 (saka, bulan, hari dan seterusnya itulah harinya 
perintah dari maharaja (Airlangga) diterima (oleh) yang terhormat (para) menteri besar 
... (nama segenap menteri besar) menyuruh supaya sekalian penduduk di desa Baru 
dibuatkan Surat kekancingan di atas logam yang, menurut perintah mulia baginda, ditandai 
dengan muka garuda, supaya menjadi pegangan dan dirawat (oleh sekalian penduduk di 
desa Baru), lantaran ketika baginda menginap di desa Baru, di masa, perangnya dan dapat 
menguasai musuhnya di masa itu di Hasin, selanjutnya menyatukan sekitar  tanah 
(Jawa), maka desa Baru dijadikan desa merdeka bagi sekalian penduduk di desa Baru". 
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Inilah pokok isi batu-tulis itu yang penting. Selanjutnya, tertangkaplah raja di 
Hasin, lalu dibunuhnya. Barangkali sudah sangat terang bahwa kerajaan Hasin itu letaknya di 
tanah Jawa. Dan oleh karena itu, bahwa kerajaan maharaja Airlangga itu di tanah Jawa 
Timur. Tentu saja, kerajaan Hasin itu letaknya di Tanah Jawa sebelah barat, baik masih di 
dalam bagian tanah Jawa Tengah maupun di tanah Pasundan. Sebab, jikalau Hasin 
itu dianggap terletak di luar tanah Jawa, perkataan "menyatukan sekitar tanah" yang kami 
tambah dengan "Jawa" itu agak susah diartikan. 

Di atas, telah kami katakan bahwa Rouffaer menyamakan Mo-ho-sin dengan Masin, 
lalu disamakan dengan yang sekarang menjadi Singapura. Pertanyaan: Apakah maharaja 
Airlangga yang hendak menyerang musuhnya di Singapura bermalam di desa Baru. Apakah 
harapan beliau menjadikan merdeka desa Baru itu hanya mendoakan dari jauh saja untuk 
kemenangannya di dalam perang di Singapura. Hal itu suatu hal yang sangat mustahil. 
Apalagi, kalau kita ingat kata "menyatukan sekitar tanah (Jawa)", negeri Hasin itu, tidak 
boleh tidak, tentu terletak di pulau Jawa. 

Masih ada lagi nama Hasin yang terdapat dalam riwayat Jawa, yakni di dalam buku 
Pararaton (cetakan kedua muka 20, terjemahan muka 63). Dikatakan bahwa permaisuri raja 
Dangdang Gendis di Kediri, yang dikalahkan oleh Ken Arok, ialah Dewi Amisani, Dewi Hasin, 
dan Dewi Paja. Tentang nama yang kedua itu, Dr. Brandes yang mengerjakan buku 
Pararaton dengan teliti sekali, sepatah kata pun tidak memberi keterangan. Menurut 
perasaan kami, istri sang Dangdang Gendis yang tiga orang itu ialah istri lantaran 
perkawinan politik. Yang pertama istri asal dari negerinya sendiri, yang kedua dari kerajaan 
Hasin, yang ketiga dari kerajaan Paja, yang seharusnya dibaca Pajang. Biarpun kira-kira di 
masa itu kerajaan Hasin dan Pajang (dekat Solo) kecil sekali, akan tetapi masih dianggap kuat 
juga oleh sang Dangdang Gendis menambah kekuatannya di dalam kerajaannya sendiri di 
Kediri. Bahwa sang Dewi Hasin itu seorang putri dari kerajaan Hasin, yang dulu telah 
dikalahkan oleh raja Airlangga, hal ini  barangkali tidak perlu lagi diterangkan lebih 
panjang. Kami ulangi lagi, letak negeri atau kerajaan Hasin atau Mo-ho-sin ialah di tanah 
Jawa, agaknya ke sebelah barat. (Di daerah Batang tepatnya di Pekalongan kecamatan 
Warung-asem, sekarang masih ada di desa Masin). 

Penyebutan Mo-ho-sin dilakukan I-Tsing sesudah Mo-lo-yeu, yang sekarang menjadi 
bagian kerajaan Shih-li-fo-shih. Ini dapat ditafsirkan bahwa wilayah kerajaan Mo-lo-yeu, 
atau pelabuhan Mo-lo-yeu yang pernah disinggahi oleh I-Tsing, terletak agak ke barat di 
pantai Sumatra Timur dari Mo-ho-sin. Telah kita ketahui bahwa pantai timur Sumatera 
termasuk wilayah kerajaan Sriwijaya. Menurut uraian I-Tsing sendiri, perjalanan dari 
India ke Tiongkok melalui pelabuhan Melayu biasanya langsung ke utara, tanpa melalui 
pelabuhan Fo-shih. Perjalanan yang demikian menerobos Selat Malaka, terus ke Tumasik, 
yang dalam transkripsi Tionghoa menjadi Tan-ma-shi, menuju laut Cina. Di sebelah kiri 
memanjang pantai barat Malaka–Pontian; di sebelah kanan pantai timur Sumatera. 

Ahli peta Chia-tan menyebut negeri seberang timur itu Lo-yueh dan di seberang 
barat Fo-shih. Lo-yueh adalah Lo-cak menurut catatan Marco Polo. Lo-cak ini bentuk ubahan 
dari Lo-kok, yang berarti Negara Lo, dan yang dimaksud dengan Lo adalah Langkasuka. 
Negara ini oleh I-Tsing disebut Lang-chia-shu. Chia-tan menganggap kerajaan Langkasuka 
yang terletak di pantai timur Malaya meliputi Juga wilayah Malaya sebelah barat dan 
selatan. I-Tsing, yang tinggal bertahun-tahun di Fo-shih dan pernah mengadakan 
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perjalanan dari India ke Tiongkok, pasti lebih tahu tentang keadaan pantai barat Malaya 
daripada Chia-tan. la tentu tahu akan adanya beberapa pelabuhan di pantai barat Malaya. 
Satu-satunya nama yang agak mirip dengan Mo-ho-sin ialah bandar Maharani, yang 
sekarang menjadi Muar. Bandar Maharani sudah lama dikenal sebagai tempat yang ramai 
dan tempat yang baik. Tidak asing bagi para ahli sejarah, bahwa pembentukan kerajaan 
Johor dimulai dari Muar. Raja Singapura Iskandar Syah, ketika negaranya diserang oleh 
tentara jawa, lari ke Muar. Bandar Maharani terletak di muara sungai Maharani, hingga 
sekarang masih digunakan.  

Tidaklah aneh bahwa bandar Maharani sudah berupa pelabuhan dan menjadi pusat 
kerajaan pada abad ke-7, ketika I-Tsing menetap di Shih-li-fo-shih. Penyelidikan 
paling akhir yang dilakukan oleh H.D. Collings di Tanjung Bunga dekat Muar 
menunjukkan bahwa tempat tersebut mempunyai kebudayaan-batu baru, karena dalam 
penggalian ia menemukan artefak-artefak batu bersegi empat yang mempunyai 
hubungan dengan kebudayaan-batu baru. Kerajaan yang ada di situ mungkin tidak sebesar 
kerajaan Kedah. 

 

4. Kehidupan Maharaja 
Sejumlah pedagang Arab telah menyediakan banyak keterangan tentang kota-kota, 

para penulisnya dianggap sebagai bagian dari mandala Sriwijaya (dalam tulisan para 
pedagang, "Zabag"). Bahkan jika sebagian keterangan mereka, menurut catatan naratif yang 
umum ada masa itu, penuh dengan fantasi-fantasi dan mencampur tempat-tempat serta 
kejadian. Mereka masih memiliki kaitan satu sama lainnya. Mereka juga memberi kita suatu 
pemahaman yang lebih bagus akan beberapa kebiasaan penduduk Sriwijaya. 
Beberapa ikhtisar yang paling menarik telah dicatat di bawah ini.  

Ibn Kordadhbeh (844-848 M) menulis dalam Kitab al masalik wa'l-mamalik: 61 Raja 
Zabag bernama Maharaja. Sang Maharaja menerima penghasilan 200 Mann" 
emas setiap harinya. Dia menyuruh untuk melebur emas emas itu dalam 
satu batangan emas dan melemparkannya ke air sambil berkata: "ini hartaku". 
Sebagian dari penghasilannya diambil dari adu jago. Salah satu dari kaki-kaki jago 
yang menang menurut hukum adalah hak Raja, pemilik jago membelinya kembali 
dengan emas. 

Kelihatannya, untuk memastikan bahwa ayam jago jagoannya tetap berkaki utuh, si 
pemilik berkewajiban membayar pajak atas kemenangan-kemenangannya. Sebuah cara 
cerdik menarik pajak dari suatu permainan. Berikut adalah ringkasan dari kisah-kisah 
pedagang Arab yang bernama Sulayman. Perjalanan Sulayman di India dan Cina, yang 
berasal dari tahun 851 M, dan dikomentari oleh Abu Zayd Hasan pada 916 M:64 Keterangan 
tentang Zabag (hal. 95.) 

Raja kota ini dikenal dengan nama Maharaja. Dikatakan bahwa luas lahan yang 
dikuasai oleh kota ini sebesar 900 parasang 15 persegi. Sang Raja juga menguasai 
banyak pulau yang meluas hingga 1000 parasang. Di antara negeri negeri yang 
diperintahnya adalah pulau Sribuza yang tanahnya seluas 400 parasang persegi, 
pulau Ramni yang luasnya 800 parasang persegi. Dalam pulau yang terakhir, orang 
bisa menemukan perkebunan lada, polion kamper dan lainnya. Juga menjadi 
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bawahan sang Maharaja negeri Kalah yang berada di antara Cina dan Arab. 
Negeri Kalah memiliki luas 80 parasang persegi. Kota Kalah adalah sebuah pasar, 
di mana gaharu, kamper, cendana, gading, timah, kayu hitam, brazil wood dan 
segala macam rempah-rempah dan jamu yang terlalu panjang untuk disebutkan, 
diperdagangkan. Pelabuhan ini adalah tujuan perahu-perahu Oman. 

Sang Maharaja menguasai semua pulau ini. Pulaunya sendiri tempat dirinya 
tinggal merupakan pulau yang sangat subur dan berpenduduk padat.  
Seseorang yang dapat dipercaya mengatakan bahwa saat ayam-ayam jago 
mulai berkokok pada fajar hari, seperti halnya di tanah Arab, mereka  akan 
saling sahut-menyahut satu sama lainnya dalam jarak lebih dari 100 parasang. 
Hal ini bisa terjadi karena desa-desanya saling sambung dan karena tak ada 
gurun atau reruntuhan,  mereka berderet  secara  berkesinambungan. 
Orang yang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki atau kuda di negeri 
ini bisa pergi kemanapun dia suka. Jika lelah, dia bisa berhenti dimanapun yang 
dia suka, dia selalu bisa menemukan tempat menginap. 

Ringkasan terakhir ini menarik, dalam hal bahwa ia tidak bisa dirujukkan pada 
Sumatera, yang selalu berpenduduk jarang. Sangat boleh jadi itu merujuk ke Jawa, yang, 
seperti yang telah kita lihat, pernah menjadi pusat Maharaja Sriwijaya. Di antara hal-hal 
yang hebat yang bisa kita ketahui tentang kebiasaan kebiasaan Zabag, saga akan 
melaporkan hal-hal berikut: 

Raja pulau ini yang bergelar maharaja beristana di depan sebuah talag (alag" 
adalah padanan Arab untuk kata Sanskrit "Tadaga," yang bermakna kolam.). 
Hubungan dengan laut melalui sebuah terusan. Talag ini mengairi sebuah danau 
kecil di dalam istana sang Raja. Setiap pagi, pelayannya membawakan sebuah 
batangan emas yang ukurannya sebesar batu bata. Selama pasang naik 
batangan-batangan emas itu tertutup oleh genangan air. Selama pasang 
turun, batangan-batangan emas itu terlihat kembali dan berkilauan terkena 
sinar mentari. Sang Raja mengamatinya sambil  duduk dari aulanya yang 
tinggi dan mengelilingi danau. Kebiasaan ini tidak pernah berhenti, setiap hari 
sebatang emas dilemparkan ke dalam danau. Sepanjang sang raja masih hidup, 
tak seorang pun bakal menyentuh batangan-batangan emas itu. 
Pada kematian sang Raja, penerusnya akan mengambil semua emas di 
dalam danau itu tanpa sisa. Mereka dihitung dan dilebur. Kemudian 
sebagian dibagi di antara anggota kerajaan, lelaki, wanita dan anak-anak, 
jenderal dan para hambar raja menurut pangkat dan keistimewaan mereka. 
Sebagian yang lain dibagi untuk kaum miskin. Jumlah dari batangan emas 
dan bobotnya dicatat secara resmi dan dicatatan kerajaan dituliskan bahwa Raja 
anu setelah berkuasa selama sekian tahun setelah mangkat telah 
meninggalkan begitu banyak emas batangan dan bahwa emas batangan itu 
telah dibagi di antara para pangeran dan hamba-hamba kerajaan. Di antara para 
raja Zabag adalah suatu kemuliaan untuk memiliki umur panjang dan mewariskan 
batangan emas dalam jumlah besar. 
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Berlawanan dengan keterangan sebelumnya, ini tidak bisa dirujukkan kepada sebuah 
keraton Jawa Tengah, namun sungguh sesuai  dengan sebuah istana Malaysia yang terletak 
di pinggiran sungai Palembang atau Jambi, dan Palembang adalah kemungkinan yang 
terbesar, karena pasang-surut yang mempengaruhi sungai Musi lebih besar dari pada yang 
mempengaruhi sungai Batang Hari. 

Ibn Said (1214-1274 M), di dalam sebuah manuskript yang dikumpulkan dalam 
tulisan-tulisan karya Ptolemy dan Ibn Fatima, memberikan sebuah gambaran alternatif dari 
kebiasaan ini: 

Sejak mereka memerintah pulau-pulau ini, kebiasaan yang ada adalah 
bahwa masing-masing Raja dari dinasti itu sekali setahun melemparkan 
sebatang emas ke kanal. Setelah kematian sang raja, orang akan menghitung 
batang-batang emas itu dan orang akan mengetahui lamanya waktu 
berkuasanya. Salah satu batang emas diletakkan kembali ke bagian lain dari 
kanal dan yang lain dibagikan kepada tentara untuk menghormati raja yang 
baru. Masing-masing batu bata yang diisikan untuk mewakili berkuasanya 
seorang raja berada pada salah satu sisi kanal dan setiap tahun batang-
batang emas lain dilemparkan oleh raja yang berkuasa pada sisi kanal lainnya. 
Saat ingin tahu seberapa banyak raja-raja telah memerintah negeri itu, 
orang harus menghitung jumlah batangan emas yang disisihkan ... pada pagi 
hari, emas ini berkilauan di air. 

Semula catatan ini menjelaskan kekayaan dan harta proverbial dari para Maharaja. 
Seperti yang telah kita lihat, kekayaan dan prestise adalah dua sarana utama yang digunakan 
dalam di mandala itu. 

Kekayaan besar Sriwijaya disebabkan oleh pendapatan luar biasa yang didapat dari 
perdagangan yang dilakukan di pelabuhan Palembang. Hal itu memungkinkan sang 
Maharaja untuk mendanai perang, membeli kesetiaan dan menyuap vassal-vassal musuh. 
Kemurahhatian para penguasa terhadap hamba-hamba yang loyal adalah sebuah 
instrumen tradisional dari pemerintah masyarakat-masyarakat Melayu, oleh karena itu 
punggawa-punggawa yang loyal selalu memiliki suatu vested interest dalam menjaga 
sumber kemakmuran mereka–Maharaja dan kotanya. 

Sumber data yang lain terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di mandala 
Melayu, bisa diketemukan dalam tulisan sarjana-sarjana Cina, yang juga telah 
mengumpulkan beberapa keterangan menarik. Zhao Rugua, yang hidup pada abad 13, 
menulis sebuah buku yang diberi judul Zhu Fan Zhi (tertanggal kira-kira 1225 M) yang 
didasarkan pada keterangan para saudagar Cina dari abad 12 dan 13 M. Kami memberikan 
beberapa nukilannya di bawah ini : 

Kau berlayar selama satu bulan dan sampailah kau ke selat-selat Linga, di mana 
sepertiga dari para pedagang berhenti sebelum memasuki San-fot-Si.Ada 
banyak orang yang yang menggunakan Mpu sebagai nama keluarga. Dinding-
dinding dari ibukotanya terbuat dari batu bata dan memiliki diameter sampai 
beberapa puluh Li. Sang Raja meninggalkan istananya, dia akan 
menggunakan sebuah perahu; dia mengenakan sarung. Dia dilindungi dari terik 
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mentari dengan sebuah payung sutera dan para pengawalnya membawa tombak 
emas. 
Para penduduknya bermukim di sekitar kolam dan juga di sungai, di atas rumah 
apung yang di tutupi dengan bambu-bambu. Mereka t idak  membayar 
pajak. Mereka sangat ahli dalam bertempur di darat ataupun di atas kapal. Saat 
mereka bersiap melakukan perang dengan negeri lain, mereka menggalang 
pasukan untuk keperluan tersebut. Panglima perang disebutkan dan setiap 
orang membawa perlengkapan mereka sendiri. Menghadapi musuh atau 
kematian, mereka tak ada bandingannya. 
Dalam bertransaksi mereka tidak menggunakan keping-keping tembaga namun 
menggunakan keping-keping perak. Sebagian besar waktu dalam satu tahun 
cuacanya panas dan tidak ada musim dingin. Hewan-hewan peliharaan sama 
dengan yang ada di Cina. Mereka membuat arak dengan bebungaan, kelapa, 
buah pinang dan made. Semua arak ini difermentasi dan membuat mabuk saat 
meminumnya.  
Untuk menulis dokumen-dokumen resmi mereka menggunakan huruf-huruf 
asing. Cincin sang raja digunakan sebagai Stempel. Mereka juga mengenal 
huruf-huruf Cina namun hanya menggunakannya untuk mengirim pesan ke 
kerajaan (Cina) . 
Hukum negeri ini sangat ketat. Perzinahan bisa membawa pelakunya 
mendapatkan hukuman mati. Saat sang raja meninggal, semua orang akan 
berkabung dengan mencukur rambut mereka. Terkadang anggota kerajaan 
mengorbankan diri mereka dalam api. Tindakan ini dinamakan sebagai sehidup-
semati. Di kota itu ada sebuah patung Buddha bernama "Gunung Emas" 
yang terbuat dari coran emas. Sebelum naik tahta, setiap raja baru akan 
membuat patung emas baru dengan model dirinya untuk menggantikan 
patung yang lama. Orang-orang memberi penghormatan pada patung ini dan 
memberi persembahan mangkuk emas. Patung-patung dan mangkuk-mangkuk 
itu bertuliskan peringatan bagi generasi mendatang untuk tidak melebur atau 
menghancurkannya. 
Di negeri ini saat seseorang sakit, dia akan membagi-bagikan harta perak 
seberat tubuhnya kepada orang-orang miskin. Praktek ini dianggap sebagai 
sebuah cara untuk menunda kematian. Mereka memberi dan menggelari raja 
mereka Long-tsing. Sang raja tidak boleh makan biji -bijian namun 
memakan sagu. Jika dia melanggar pantangan tersebut, maka akan ada 
kemarau panjang. Sang raja memakai mahkota yang tinggi dan berat yang 
penuh bertahtakan ratusan permata. Dalam upacara-upacara besar, 
hanya raja sendir i yang mampu mengenakannya tiada seorang pun yang 
bisa. Saat singgasana kerajaan kosong, semua putra raja bertemu dan hanya 
seorang yang mampu mengenakannya saja, yang bisa menjadi raja baru. 
Ibukota kerajaan terletak di kawasan perairan dan menguasai selat -selat di 
mana para pedagang hilir-mudik melalui darat atau laut. Pada masa lampau, 
sebuah rantai besi digunakan untuk menghalangi para bajak laut memasuki kota. 
Rantai ini bisa dinaikkan dan diturunkan. Setelah beberapa tahun, rantai itu tidak 
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lagi digunakan dan sekarang tergeletak di pinggir sungai. Para penduduk 
mengkeramatkannya seperti halnya kaum Buddha dan kapal-kapal yang 
datang memberi persembahan kepadanya. Saat diminyaki,  ia akan 
berki lauan sepert i sebuah rantai  baru dan buaya  menghindarinya. Jika 
ada sebuah kapal berlayar di dekat San-fot-si namun tidak singgah, semua 
perahu lokal akan melaut untuk menyerangnya menurut sebuah siasat 
yang telah direncanakannya. Mereka rela mati untuk itu dan inilah alasan kenapa 
negeri ini telah menjadi sebuah pelabuhan yang penting. 

Zhao Rugua mengumpulkan keterangan-keterangan dari tangan kedua dan tanggal 
dari memorinya menunjukkan bahwa boleh jadi dia telah mengkacaukan keterangan 
yang menjelaskan Palembang dan Jambi, yang adalah ibukota baru Sriwijaya pada abad 
12. Pernyataan bahwa masyarakat tidak ditarik pajak menunjukkan bahwa para maharaja 
masih mampu mengumpulkan kekayaan mereka dari sumber-sumber lainnya. Komentar-
komentar Zhao Rugua tentang penggunaan koin sebagai alas tukar perdagangan juga 
menarik, karena sampai saat ini baru tiga keping perak yang bisa diketemukan di Jambi dan 
tak satupun di Palembang. Tiga keping perak ini serupa dengan yang dibuat di Barus. 
Keterangan ini adalah satu-satunya catatan penggunaan semacam alat tukar untuk 
transaksi-transaksi di Sriwijaya.  Selain itu menuntun pada anggapan bahwa kebanyakan 
perdagangan kemungkinan dilaksanakan dengan barter. 
 

5. Perseteruan Dengan Jawa 
Semenjak mundurnya Sriwijaya, para Raja Jawa telah meluaskan lingkaran pengaruh 

dan menguatkan otoritas mereka di Jawa. Pada abad 10 M, di bawah kekuasaan Sindok, 
mereka memindahkan ibukota kerajaan mereka dari Medang di Jawa Tengah ke keraton 
yang baru di Jawa timur. Lokasi baru ini memungkinkan mereka untuk membangun sebuah 
pengaruh mari t im yang kuat di  laut Jawa dan untuk  mengendalikan perdagangan 
rempah-rempah antara kepulaun bagian timur Indonesia dengan Selat Malaka. 

Pada kira-kira 930 M pemukiman sebuah koloni Jawa di Banten Girang (Jawa barat) 
bisa menjadi catatan. Sebuah prasasti berbahasa Melayu kuno diketemukan di Kebon Kopi, 
dan berasal dari 932 M. Menyokong bukti keberadaan pemukiman ini. Gaya dari sisa-sisa 
peninggalan yang ada seperti gua-gua meditasi, patung-patung dan candi Siwa yang 
diketemukan di wilayah itu mencirikan gaya daerah Jawa Tengah. Keterkaitan gaya Melayu 
dan Jawa di sebuah wilayah Sunda ini telah dijelaskan secara tentatif oleh Guillot. Dia 
mengatakan bahwa pemukiman Jawa itu merupakan pemukiman sekelompok bangsawan 
dan keluarga mereka yang loyal terhadap Sailendra, yang dipaksa mengasingkan diri 
setelah kekalahan Balaputra.  

Keluarga-keluarga ini bermigrasi ke arah barat ke selat Sunda, yang pada masa itu masih 
dalam kendali Sriwijaya. Karena mereka berasal dari kelompok yang loyal terhadap 
Sriwijaya, mereka dibolehkan untuk membangun sebuah kota di situs Banten Girang. Dari 
Banten, orang-orang Jawa ini menjadi makmur dan meluaskan pengaruh mereka sampai 
wilayah Lampung di Sumatera Selatan, oleh karena itu hampir bisa dikatakan bahwa mereka 
menguasai seluruh Selat Sunda. Sejauh para penguasa Jawa di Banten Girang ini loyal 
terhadap mandala Sriwijaya, kendali mereka atas kedua sisi selat itu tidak mendatangkan 
masalah bagi para Maharaja. 
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Namun begitu, seperti halnya dengan kebanyakan vassal-vassal sebuah mandala, 
godaan untuk berpindah loyalitas itu sangat tinggi. Pencarian peluang-peluang komersial 
yang lebih baik berujung pada tersambungnya kembali dengan Raja-raja Sanjaya di Jawa 
Timur. Bagaimanapun mereka adalah penganut Siwa bukan Buddha dan mereka lebih memiliki 
kemiripan pandangan dengan para saudara Jawa mereka dari pada dengan para Maharaja 
Sriwijaya. Sampai penghujung abad 10, sebuah hubungan politik dan perdagangan 
yang bersahabat telah terbentuk antara Banten Girang dan Jawa Timur. 

Perpindahan Banten Girang kepada Jawa Timur ini secara de facto telah merubah 
keseimbangan kekuasaan antara Sriwijaya dan Jawa Timur. Dengan bantuan Banten Girang, 
sekarang tampaklah mungkin bagi para raja Jawa untuk menaklukkan Sriwijaya. P a da  
9 9 0 ,  d i  b a wah  ke ku as aa n  ma h ar a ja  S r i w i j a ya  Culamanivarmadeva, Raja Jawa 
Dharmawangsa melancarkan penyerbuan mematikan terhadap Sriwijaya dan, dilanjutkan 
dengan sebuah serangan dadakan, Palembang dikuasai oleh pasukan Jawa. Penyerangan 
ini tak akan berhasil tanpa dukungan implisit dari para penguasa Banten Girang. Meskipun 
mereka tidak secara langsung terlibat dengan penyerangan tersebut, mereka mampu 
untuk menutupi gerak armada Jawa,  menetralkan kekuatan Sriwijaya di Sumatera 
Selatan dan menawarkan dukungan logistik bagi pasukan Jawa. 

Sejarah Song memberi saksi bahwa penyerangan tersebut terjadi pada antara 988-
992 M, secara kebetulan, awal dari periode ini  berkaitan dengan kedatangan seorang 
duta Sriwijaya, yang dikirim oleh Culamanivarmadeva. Dalam perjalanannya kembali, si duta 
besar singgah di sebuah pelabuhan Cham dimana dia kemudian menjadi tamu dari  para 
pedagang Sriwijaya, bahwa kotanya telah diserbu oleh orang-orang Jawa. Dia memutuskan 
untuk tinggal di Champa  dan menunggu angin musim selanjutnya. Pada 992 M, mengikuti 
kabar buruk terkait situasi di Palembang, si duta besar kembali ke Kanton untuk meminta 
perlindungan kepada Kaisar Cina. Sebuah pernyataan Kekaisaran kemudian dikeluarkan 
oleh Taizong (Dinasti Song Utara). 

Raja Jawa Dharmawangsa dan para penasehatnya telah mendapat hari penyerangan 
yang bagus. Armada Jawa mungkin sekuat Sriwijaya dan mereka bersekutu dengan 
para pangeran Jawa yang telah mengendalikan Selat Sunda dan Sumatera Selatan. 
Walau begitu, mereka gagal untuk memikirkan dua hal penting lainnya.  

Pertama, mereka menganggap bahwa organisasi Sriwijaya serupa dengan bentuk 
organisasi kerajaan mereka dan mungkin mengharapkan bahwa sebuah serangan yang 
sukses atas Palembang akan cukup untuk membuat Sriwijaya bertekuk lutut, 
menghancurkan legitimasi Culamanivarmadeva sebagai Maharaja. Namun struktur politik 
Sriwijaya berbeda dari struktur mandala-mandala agraris Jawa dan penalaran Jawa tidak bisa 
diterapkan pada mandala Buddha yang kuat itu. Struktur politik Sriwijaya lebih cair dan lebih 
kompleks. Kekuasaan tidak dipusatkan pada sebuah titik geografis yang tetap namun 
berfluktuasi menurut lokasi para penguasanya. 

Kedua, mereka meremehkan kekuatan sukutu Sriwijaya dan kemampuan politik 
Culamanivarmadeva. Para Maharaja Sriwijaya telah mendapatkan kekayaan mereka dari 
sistem perdagangan upeti dengan Cina, yang sama-sama menguntungkan bagi para kaisar 
Cina, yang telah pula memberi para Maharaja Sriwijaya dengan sebuah peranan strategis 
dalam mel indungi  usaha -usaha Cina d i  Lautan Selatan . Culamavarmadeva 
memasuki sebuah proses diplomatik dengan dua kekuatan besar asing pada masa 



 82 

itu Chola dan Cina. Setelah mendapatkan kenetralan Chola dan dukungan dari Cina, dia 
tetap bebas untuk menyatukan kembali kekuatannya untuk melancarkan serangan balasan 
dengan para vassalnya. 

Mengikuti kesuksesan awal mereka, kesalahan taktik utama yang dibuat oleh pihak Jawa 
adalah saat mereka menguasai Palembang dan Sumatera Selatan, karena hal itu 
memandekkan gerak pasukan mereka sementara pihak Melayu bebas mernbangun 
pasukan mereka untuk membuat serangan balasan. Setelah dua tahun peperangan yang 
keras, pasukan Jawa menghadapi kekalahan. Para panglima mereka 
memutuskan untuk menyelamatkan apa yang masih tersisa dan kembali ke Jawa, 
meninggalkan sekutu lokal mereka menghadapi nasib mereka sendirian. Pada 993 
Culamanivarmadeva telah bisa menguasai Palembang kembali. 

Culamanivarmadeva tidak akan lupa atau memaafkan kehancuran yang disebabkan oleh 
para penyerbu selama masa penjarahan mereka, karena kerusakan yang dilakukan terhadap 
istana Palembang dan kematian para punggawanya membutuhkan balas dendam yang 
setimpal. Walau begitu, dia bukan orang tolol dan sadar bahwa sebuah serangan frontal 
tanpa persiapan matang terhadap Jawa timur akan membawa bencana bagi para 
pasukannya. Dengan sabar, dengan menggunakan kekayaan luar biasa Sriwijaya, dia 
menyokong dan mendanai penentangan terhadap Dharmawangsa dengan memupuk 
benih perpecahan di antara vassal-vassal Jawa-nya. Perlu 10 tahun bagi dirinya untuk 
menyiapkan balas dendamnya, dan pada 1005 M dia telah siap. Kontingen-kontingen 
Sriwijaya dikirim untuk menyokong seorang pangeran Jawa pemberontak yang bernama 
Wunawari. Pada 1006 M Wunawari melancarkan serangan mendadak ke Kraton 
Dharmawangsa saat istana tersebut sedang melakukan pesta pernikahan. Semua anggota 
keluarga bangsawan Jawa tersebut dibantai, kecualian seorang bangsawan muda bernama 
Airlangga yang bisa meloloskan diri. 

Sebelum penyerangan ini, Culamanivarmadeva, yang sungguh merupakan politisi 
yang hebat, membuat langkah dengan mengirim duta yang lain ke Cina untuk memberi 
keterangan kepada Kaisar Cina bahwa, Setelah kepergian pasukan Jawa dari Palembang, 
sebuah candi telah dibangun atas namanya. Bisa dilihat bahwa pernyataan rasa terima kasih 
yang nyata terhadap Cina yang telah mendukungnya selama krisis berlangsung ini 
sangatlah dihargai oleh sang Kaisar dari catatan berikut, diambil dari sejarah Song : 90; 

Pada 1003 M,  Ra ja  Seu L i - tchou- lo -wou-n i - fo -ma- t iao -houa 
(Curnalanivarmadeva) mengirimkan dua duta untuk memberikan upeti. Mereka 
mengatakan bahwa di negeri mereka sebuah candi Buddha telah dibangun demi 
paduka Kaisar panjang umur. Mereka memohon nama candi itu dari Kaisar 
dan memberinya genta-genta. Kaisar sangat menghargai pembangunan 
candi itu. Sebuah dekrit Kekaisaran kemudian dibuat untuk memberi nama candi 
itu Tcheng-tier-wan-thou (10.000 tahun anugrah langit) dan memerintahkan 
pembuatan genta-genta bagi para duta itu. 

Sementara Cumalanivarmadeva merencanakan balas dendam terhadap 
Dharmawangsa, para komandannya juga aktif mengembalikan wilayah Sunda ke dalam 
wilayah Sriwijaya. Dengan keji wilayah Sumatera Selatan dan Lampung dibersihkan dari 
pengaruh Jawa oleh pasukan Sriwijaya, dan Banten Girang diserang dan dibinasakan. 
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Hanya beberapa gelintir bangsawan Banten yang mampu meloloskan diri ke wilayah 
pegunungan di wilayah barat daya Jawa. Mereka bisa bertahan untuk beberapa periode 
waktu di wilayah Citatih sebelum lenyap dari sejarah beberapa saat setelah 1030 M. 

Mendapatkan pelajaran dari pengalaman mereka, selama dua abad selanjutnya para 
maharaja sriwijaya tidak membolehkan adanya kekuatan politik apapun di kedua sisi Selat 
Sunda. Situasi ini tetap tak berubah sampai abad 13 saat ketergantungan politik Sunda 
kepada Sriwijaya tercatat dalam tulisan Zhao Rugua dalam Zhu fan Shi (1225 M): 94; 
Sin'to [Sunda] adalah daerah bawahan Sriwijaya dan wilayah itu merupakan 
penghasil lada utama bagi Cina. 

Cumalanivarmadeva mangkat pada 1008 M dan penerusnya adalah anak lelakinya Sri 
Maravijayottungavarman, yang mengirimkan du t a  p e r ta m an ya  ke  C in a  pa da  
t a h un  y an g  s a ma .  Rea ks i  Culamanivarmadeva terhadap krisis yang dihadapi Sriwijaya 
menuntun pada keyakinan umum bahwa dia adalah salah satu Maharaja yang paling hebat 
semenjak Jayanasa, Dharmasetu dan Wisnu. Dia telah sukses mempertahankan 
mandalanya dan pengaruh diplomatiknya meluas jauh melewati Asia Tenggara. Masa 
kekuasaannya telah meninggalkan banyak catatan sejarah bagi kita. Seperti halnya dengan 
catatan-catatan tentang para dutanya yang yang diketemukan dalam kronik-kronik Cina, ada 
juga prasasti yang sangat penting bertahun 1044-1046 M, yang diketemukan di Tanjore 
(selatan Madras, India). Prasasti yang terkenal ini menggambarkan hubungaan antara 
Culamanivarmadeva dengan para penguasa kerajaan terkuat India Selatan, kerajaan 
Chola yang menakutkan. 

Prasasti Tanjore merujuk pada tahun 1005 M, tahun ke-21 berkuasanya raja chola. 

Prasasti ini memperingati hadiah Raja-raja yang berbentuk sebuah desa bagi sebuah kuil 
Buddha yang dibangun di Negapatnam (pelabuhan Tanjore) oleh penguasa Kadaram 
(Kedah). Menurut prasasti ini, pembangunan kuil ini diawali oleh maharaja Sriwijaya 
Culamanivarmadeva dan diselesaikan oleh putranya Sri Maravijayottungavarman. Kuil ini 
mungkin dibangun untuk kenyamanan para pendeta Buddha Sriwijaya yang mengunjungi 
India dan Sri Lanka. Tanjore merupakan titik yang penting dalam perjalanan mereka, apakah 
mereka bertujuan ke biara-biara di Nalanda atau ke situs-situs suci di Sri Lanka. Hadiah yang 
besar bagi sebuah kuil Buddha orang-orang Sriwijaya yang terletak di tanah India 
menandakan bahwa hubungan antara India dan Sriwijaya sangatlah erat. 

 

6. Akhir Kerajaan Sriwijaya 
Peninggalan kebudayaan berbentuk prasasti ditemukan di Karang Birahi, oleh L.M. 

Berkhout tahun 1904, berisikan kutukan-kutukan dan ancaman. Peninggalan berupa 
keramik pada umumnya berasal dari abad ke 10-13 M. Peninggalan berbentuk lempengan 
emas bertulis diperkirakan dari abad ke 9-10 M, dan peninggalan budaya berupa perhiasan 
seperti kalung emas seberat 98 gram dan ikat pinggang (sabuk) emas seberat 300 gram 
lebih ditemukan tahun 1995. Perhiasan ini juga berasal dari abad ke-7 M (Suaka PSP 
Jambi, 1995). Hal ini dapat dihubungkan dengan berita Arab dan Cina yang menyatakan 
bahwa Melayu merupakan penghasil emas yang terbesar di kawasan Nusantara. 

Pengaruh India Selatan tampak pada gelar beberapa raja Melayu yang termuat pada 
piagam Khmer dan pada piagam Kertanegara di tepi sungai Langsat. Nama raja  
Melayu pada piagam Khmer ialah Sri Trailokaraja Maulibhusana Warmmadewa. Gelar 
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Kertanegara mat trallo ialah srimat Tribhuwanaraja Mauliwarmmadewa. Gelar srimat 
dipakai di India Selatan dengan arti "tuan", istimewa dalam kehidupan keagamaan 
di biara-biara. 

Berabad-abad lamanya negeri Malayu menjadi bawahan Kerajaan Sriwijaya. Pada 
tahun 853 dan 871 M negeri Malayu Jambi sempat mengirimkan utusan ke negeri Cina. 
Rupanya pada saat itu Kerajaan Sriwijaya agak lalai mengawasi Malayu, sehingga negeri 
bawahannya itu sempat mencuri kesempatan dua kali untuk mengirimkan utusan ke Cina. 
Tindakan Malayu itu sudah tentu dianggap tidak pantas oleh Raja Sriwijaya, karena yang 
berhak mengirimkan utusan hanyalah negeri yang merdeka, sedangkan Malayu adalah 
bawahan Sriwijaya. Itulah sebabnya raja Sriwijaya menegaskan kepada istana Cina, 
melalui utusan yang datang tahun 905 M, bahwa dia adalah ”Raja Jambi”, artinya raja yang 
menguasai Jambi. 

Selama kira-kira empat abad kawasan ini dikuasai oleh Kedaulatan Sriwijaya, akan 
tetapi sejak abad XI dominasi Sriwijaya atas pelayaran di Selat Malaka mulai mendapat 
tantangan dari beberapa kekuasaan tandingan. Sebelah timur telah muncul kekuatan baru 
di bawah Airlangga, sedangkan di sebelah barat ada tantangan dari kerajaan Colamandala 
di India Selatan. Sekitar 1024 – 1025 M armada Chola menyerang Sriwijaya, Masa 
kekacauan yang terjadi sesudahnya, memunculkan berbagai kekuatan baru di kawasan ini. 
(Lapian, 1992). 

Rupanya kekuatan Sriwijaya yang tadinya berpusat di Palembang, kini beralih ke 
Jambi, namun kedudukannya sebagai kekuatan tunggal tidak lagi dapat dipulihkan seperti 
sedia kala, malahan beberapa tempat mulai mucul kekuatan baru yang makin mandiri 
sehingga makin melemahkan kekuatan pusatnya (Lapian, 1992). Ketika pertangahan abad 
kesebelas Kerajaan Sriwijaya mulai lemah akibat serbuan dahsyat Colamandala, negeri 
Malayu memanfaatkan kesempatan untuk bangkit kembali. Sebuah prasasti yang 
ditemukan di Srilangka menyebukan, bahwa pada zaman pemerintahan Vijayabahu di 
Srilangka (1055-1100), Pangeran Suryanarayana di Malayapura  (Sumatera). Hal ini 
menunjukkan bahwa pada pertengahan abad kesebelas, negeri Malayu-Jambi telah 
berhasil memerdekakan dirinya dari kekuasaan Sriwijaya. Pada patung makara bertarikh 
1064 M dari daerah Solok Sipin, Jambi, terpahat nama seorang pembesar, Dharmavira. 
Kronik Cina, Ling-wai-tai-ta,  menyebutkan bahwa pada tahun 1079, 1082, dan 1088, negeri 
Chan-pi (Jambi) di San-fo-tsi (Sumatera) mengirimkan utusan ke negeri Cina. Perlu dicatat, 
bahwa negeri yang diakui utusannya oleh Kaisar Cina hanyalah negeri yang merdeka. 

Pendapat Buchari, yang menyatakan bahwa sebelum tahun 683 Sriwijaya harus dicari 
di sekitar batang Kuantan di daerah ulu sungai Indragiri, dan Malayu di daerah Muara 
Sungai Asahan di Sumatera Utara. Dengan penentuan lokasi ini maka jarak Sriwijaya-
Melayu dan Melayu-Kedah menjadi kira-kira sama, yaitu 15 hari perjalanan. Demikianlah 
maka tidak dapat dipungkiri bahwa berita-berita Melayu itu hanya dapat menambah teori 
baru kepada sejumlah teori yang sudah ada, sedangkan teori-teori yang lama masih juga 
bertahan.  Namun demikian, dari semua keterangan, penafsiran dan kesimpulan yang 
serba kabur itu, didapat sedikit titik terang, yaitu bahwa nampaknya para pakar dan peneliti 
sepakat untuk menempatkan Melayu di sekitar Jambi sekarang. Hanya saja, kalau dikaji 
lebih lanjut maka perlu juga kiranya dipertimbangkan apakah benar bahwa penentuan 
lokasi itu dikaitkan dengan adanya sungai di Muara Jambi yang dikenal dengan nama 
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Sungai Melayu. Soalnya adalah, bahwa sampai sekarang tidak ada petunjuk lain yang 
memaksa kita mengarahkan pandangan ke Jambi. 

Di dalam kitab Sejarah Dinasti Tang (abad ke 7-10 M) untuk pertama kalinya 
disebutkan datangnya utusan dari Mo-lo-yeu pada tahun 644-645 M. Toponim mo-lo-yeu 
dapat diidentifikasikan dengan Melayu yang letaknya di pantai timur Sumatera, dan 
pusatnya di sekitar Jambi. (Utomo, 1992). Sementara itu, di dalam berita Arab dari zaman 
Kekhalifahan Muawiyah (661-681 M) disebut nama negeri Zabag sebagai bandar lada 
terbesar Sumatera Bagian Selatan. 

Pada  tahun 692 M, ketika untuk kedua kalinya I’tsing  dalam perjalanannya ke India 
singgah di Mo-lo-yeu negeri tersebut sudah menjadi Shih-li-fo-shih atau Sriwijaya 
(Bambang Sumadio 1974:53). Dengan arti kata kerajaan Mo-lo-yeu sudah ditaklukkan oleh 
Sriwijaya. Dalam Catatan Ling Piau Lui yang ditulis tahun 889-904 M, disebutkan Chan-pi 
(Jambi) menghasilkan sejenis kacang-kacangan yang bentuknya seperti bulan sabit. 
Orang-orang Hu mengumpulkannya dan diberikan kepada pegawai Cina sebagai 
curiosities (Wolters 1947: 144). Menurut Wolters, toponim Chan-pi dapat diidentifikasikan 
dengan Jambi sekarang. 

Berdasarkan gelar tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa raja-raja Melayu itu 
kecuali mengepalai kerajaan juga secara resmi mengepalai kehidupan keagamaan. 
Demikianlah, baik gelar rajanya maupun nama kerajaannya berasal dari India Selatan. 
Peristiwa yang agak mencolok ialah bahwa piagam-piagam yang dikeluarkan oleh raja-
raja Melayu, yang ditemukan hingga sekarang, kebanyakan tertulis dalam bahasa 
Sangskerta. Berbeda dengan piagam-piagam Sriwijaya. Tidak ada piagam Melayu yang 
ditemukan di sekitar kota Jambi.  

Menurut Munoz (2006), pada tahun 990 M, di bawah kekuasaan maharaja Sriwijaya 
Culamanivarmadeva, raja Jawa Dharmavamsa yang berada di Jawa Timur dibantu 
kerajaan Banten Girang menguasai Selat Sunda melancarkan penyerbuan mematikan 
terhadap Sriwijaya, dan dilanjutkan dengan sebuah sarangan dadakan, Palembang dikuasi 
oleh pasukan Jawa. Penyerangan in tak akan berhasil tanpa dukungan implisit dari para 
penguasa Banten Girang. Meskipun mereka tidak secara langsung terlibat dalam 
penyerangan tersebut, mereka mampu untuk menutupi gerak aramada Jawa, menetralkan 
kekuatan Sriwijaya di Sumatera Bagian Selatan dan menawarkan dukungan logistik bagi 
pasukan Jawa. 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam sejarah Disnasti Song, memberi saksi bahwa 
penyerangan tersebut terjadi antara tahun 988-992 M, secara kebutulan, awal dari periode 
ini berkaitan dengan kedatangan seorang duta Sriwijaya, dan dikirim oleh 
Culamanivarmadewa. Dalam perjalananannya kembali, di duta besar singgah di sebuah 
pelabuhan Cham di mana dia kemudian menjadi tahu dari para pedagang Sriwijaya bahwa 
kotanya telah diserbu oleh orang-orang Jawa. Akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di 
Champa dan menunggu angin musim selanjutnya. Pada tahun 992 M, mengikuti kabar uruk 
terkait situasi di ibukota kerajaan Sriwijaya, si duta tersebut kembali ke Kanton untuk 
meminta perlindungan kepada Kaisar Cina. Sebuah pernyataan Kekhaisaran kemudian 
dikeluarkan oleh Taizong (Dinasti Song Utara). 

Raja Jawa Dharmavamsa dan para penasehatnya telah mendapat penyerangan 
terhadap Sriwijaya mereka lupa memikirkan dua hal penting yaitu:  
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Pertama, mereka menganggap bahwa organisasi Sriwijaya serupa dengan bentuk 
organisasi kerajaan mereka dan mungkin mengharapkan bahwa sebuah serangan yang 
sukses atas Palembang akan cukup untuk membuat Sriwijaya bertekuk lutut, 
menghancurkan legitimasi Culamanivarmadewa sebagai Maharaja. Namun struktur politik 
Sriwijaya berbeda dari struktur mandala-mandala agrasis Jawa dan penalaran Jawa tidak 
bisa diterapkan pada mandala Buddha yang kuat itu. Struktur politik Sriwijaya lebih cari dan 
lebih kompleks: keuasan tidak dipusatkan pada sebuah titik geografis yang tetap namun 
berfluktuasi menurut lokasi para penguasanya. 

Kedua, mereka meremehkan kekuatan sekutu Sriwijaya dan kemampuan politik 
Culamanivarmadewa. Para Maharaja Sriwijaya telah medapatkan kekayaan mereka dari 
sistem perdagangan upeti dengan Cina, yang sama-sama menguntungkan bagi para kaisar 
Cina, yang telah pula memberi para Maharaja Sriwijaya dengan sebuah peranan strategis 
dalam melindungi usaha-usaha Cina di Lautan Selatan (lihat O.W. Wolters, 1970, hal 20), 
Culamanivarmadewa memasuki sebuah proses diplomatik dengan dua kekuatan besar 
asing pada masa itu --- Chola dan Cina. Setelah mendapatkan kenertralan Chola dan 
dukungan dari Cina, dia tetap bebas untuk menyatukan kembali kekuatannya untuk 
melancarkan srangan balasan dengan para vassalnya. 

Mengikut kesuksesan awal mereka, kesalahan taktik utama yang dibuat oleh pihah 
Jawa adalah saat mereka menguasai Palembang dan Sumatera Bagian Selatan, karena 
hal itu memandekkan gerak pasukan mereka sementara pihak Melayu bebas membangun 
pasukan mereka untuk membuat serangan balasan. Setelah dua tahun peperangan yang 
keras, pasukan Jawa menghadapi kebinasaan. Para panglima mereka memutuskan untuk 
menyelamatkan apa yang masih tersisa dan kembali ke Jawa, meninggalkan sekutu lokal 
mereka menghadapi nasib mereka sendirian. Pada tahun 993 Cuamanivarmadeva telah 
menguasai ibukota kerajaan mereka kembali. 

Munoz (2006), lebih lanjut menjelaskan bahwa Culamanivarmadeva setelah 
penyerangan terhadap kerajaanJawa yang dipimpin oleh Dharmawangsa, dengan 
menggunakan kekayaan yang luar biasa banyaknya selanjutnya dengan bantuan yang 
besar mendanai penentang-penantang terhadap Dharmawangsa dan terus memupuk 
benih perpecahan terhadap vassal-vassal Jawa. Perlu 10 tahun bagi dirinya untuk 
menyiapkan balas dendamnya, dan pada tahun 1005 M tida telah siap mengirim 
pasukannya untuk menyerang Dharmawangsa dengan cara membantuk pemberontak 
Jawa yang bernama Wunawari. Pada tahun 1006 M, Munawari melancarkan srangan 
mendadak ke Kraton Dharmavamsa saat istana tersebut sedang melalukan pesta 
pernikahan. Semua anggota keluarga bangsawan Jawa tersebut dibantai habis, dengan 
perkecuaalian sorang bangsawan yang bernama Airlangga yang bisa meloloskan diri. 

Di sini, terlihat bahwa Culamanivarmadewa, raja Sriwijaya merupakan seorang politisi 
besar, membuat langkah dengan mengirim duta yang lain ke Cina untuk memberi 
keteranan kepada Kaisari Cina bahwa, setelah pergian pasukan Jawa dari Sumatera 
Bagian Selatan, sebuah candi telah dibangun atas namanya. Bisa dilihat bahwa pernyataan 
rasa terima kasih yang nyata terhadap Cina yang telah mendukungnya selama krisis 
berlangsung, ini sangatlah dihargai oleh sang Kaisar dari catatan berikut diambil dari 
sejarah Dinasti Song: 
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Pada tahun 1003 M, Raja Sseu Li-tchou-lo-wou-ni-ga-ma-tiao-houa 
(Cumalavanivarmadeva) mengirim dua duta untuk memberikan upeti. Mereka 
mengatakan bawa di negeri mereka sebuah candi Buddha telah dibangun demi 
agar paduka Kaisar panjang umur. Mereka memohon nama candi itu dari Kaisar 
dan memberinya genta-genta. Gaisar sangat menghargai pembangunan candi itu. 
Sebudah dektrik Kekaisaran kemudian dibuat untuk memberi nama candi iut 
Tcheng-tien-wan-chou (10.000 tahun anugarah langit) dan memerintahkan 
pembuatan genta-genta bagi para duta itu 

Mendapat pengalaman membiarkan kerajaan-kerajaan lain berada disekitar wilayah 
kekuasaanya yang telah mengganggu kestabilan negaranya, Culamanivarmadewa tidak 
mau terulang lagi sehingga satu persatu kerajaan-kerajaan tersebut dilenyapkan. Sebelum 
menyerang Dharmavamsa,  terlebih dahulu pengaruh kerajaan Jawa di Sumatera Bagian 
Selatan dan kawasan Selat Sunda dibersihkan terlebih dahulu.  Dengan kekuatan pasukan 
yang cukup mereka menyerang wilayah selatan kerajaannya sampai ke Lampung, dan 
terus Banten Girang diserang dan dilenyapkan. Hanya beberapa orang bangsawan Banten 
saja yang mampu meloloskan diri ke wilayah pergunungan di barat daya Jawa. Mereka bisa 
bertaan untuk beberapa periode waku di wilayah Ci tatih sebelum lenyap dari sejarah 
beberapa saat setelah tahun 1030 M. 

Pada masa bad ke 11 M terdapat dua kekuatan besar kerajaan yaitu kerajaan Chola 
di India dan kerajaan Sriwijaya di Sumatera, yang sama-sama berkembangkan 
mengandalkan sumberdaya maritim dan perdagangan, mereka disamping mempunyai 
hubungan perdagangan yang kuat, juga bersaing menguasai sumberdaya perdagangan. 
Pada mulanya Sriwijaya berkembang dengan penguatan struktur mandala: sebuah pusat 
yang sanat kuat dan dikelilingi oleh konsentrasi daerah-daerah kekuasaannya yang tidak 
terlalu kuat sehingga kekuatan arti yang sebenarnya ada di tangan sang maharaja terutama 
di wilayah inti di istana dan ibukota. Sedangkan pada jaringan sungai yang mengelilingi 
pusat kerajaan berbagi kewenangan dengan parenagan lokal (para datu). Mandala-madala 
yang lebih kecil yang berda di luar wilayah inti berada di alur-alur sungai lain di Sumatera, 
di pulau-pulau lain di Semenanjung Malaysia. Sehingga dengan penguasaan sumberdaya 
perdagangan dan sumberdaya maritim, termasuk pengusaan terhadap kawasan kelautan 
pelabuhan utama menjadi sangat penting, salah satunya adalah penguasaan jalur 
perdagangan di Selat Malaka merupakan kunci utama dalam memenangkan perdagangan 
di samping perdagangan sistem upeti dengan Cina. 

Sebagai penerus dari Cumalaivarmadewa, Sri Mahavijayotunggawarman yang 
diangkat menjadi raja pada tahun 1008 M, di samping memperkuat kekuatan maritim dan 
perdagangan, maharaja juga sebagai penganut Buddha yang kuat, sehingga maharaja 
selalu terikat dengan keberadaan candi. Munoz (2006) menyatakan bahwa jika sebuah 
candi hilang atau hancur, akan membawa kehancuran dan kebinasaan bagi dinasti dan 
kerajaan, status raja dan takhta mereka terletak di mana mereka berdiri, secara sendirinya 
mereka adalah palladium (sebuah objek yang melambangkan dinasti yang selalu dibawa 
oleh raja) dan juga sebagai pusat kerajaan. 

Lebih lanjut diterangkan bahwa mandala kerajaan dibangun atas dasar jaringan 
kekerabatan sehingga mereka mampu memindahkan pusat pemerintahan dencan cepat ke 
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sebuah ibukota sementara atau yang baru tergantung pada sifat bahaya aau kesukaran-
kesukaran tradisoal yang mereka hadapi. Posisi para Maharaja sebagai pusat Sriwijaya 
tercermin dalam sistem direksional yang digunakan oleh orang-orang melayu – ini tidak 
didasarkan atas topofrafi atau astronomi, namun didasarkan pada titik-titik kardinal yang 
berpusat pada para penguasa mereka dan pemukimannya. 

Sepanjang  nilai spiritual sang maharaja tak ternoda, penyerbuan atau hilangnya 
ibukotanya, bahkan jika ia membawa sebuaah kerugian ekonomi dan politik yang hebat, 
tidak cukup untuk melemahkan kekuatan poltik dan kemampuan militer sang Maharaja. 
Hanya pengangkapan dan pembunuhan sang maharaja yang melemahkan sekuatan 
Sriwijaya wlau secara temporal. Dalam peristiwa semacam ini, sekali seseorang yang cakap 
diangkat menjadi raja, dia mampu mengumpulkan kembali kekuatan-kekuatan Melayu dan 
membalas penyerbu dari basis-basis yang baru. 

Keberadaan dua kerajaan besar - Chola dan Sriwijaya – hubungan mereka tidaklah 
selalu berjalan seiring dan mulus, persoalan keagamaan dan alasan-alasan komersial 
sering menjadi pemicu ketegangan keduanya. Pada saat kekuatan dan persekutuan 
dagang sama-sama kuat, Rajendra Chola sama-sama melakukan perdagangan sistem 
upeti dengan Cina, dan pergesekan kepentingan ini menyebabkan Rajendra Chola pada 
tahun 1020 M menyerang pelabuhan-pelabuhan utama Sriwijaya.  

Untuk menyerang sasaran yang begitu jauh dari India, kerajaan Chola harus 
membangun armada kapal yang besar dan persiapan-persiapan logistik yang besar dan 
mencukupi. Ternyata persekutuan dagang antara ke dua kerajaan sudah sulit untuk 
dipertahankan menyebabkan Rajendra Chola pada tahun 1025 M sekali menyerang pusat-
pusat perdagangan dan pertahanan Sriwijaya. Rajendra Chola langsung memimpin 
penyerangan dan penyerbuan sepanjang pesisir Sumatera dan Semenanjung Malaysia, 
mereka berhasil menghancurkan kekuatan-kekuatan Sriwijaya di  sepanjang pesisir 
Sumatera dan Semenanjung Malaysia, termasuk pusat-pusat perdagangan dan pusat 
pemerintahan Sriwijaya termasuk Jambi, Palembang, Langkasuka, Panai dan Kedah. 
Riwiayat penyerbutan ini dijelaskan pada sebuah prasasti di Tanjore yang bertarik 1025 M. 
Namun tidak ada fakat dan bukti yang menunjukkan bahwa ekspedisi meliter ini kemudian 
dilanjutkan dengan sebuah penundukan militer Chola, dan boleh jadi mereka pulang ke 
Tanjora membawa harta jarahan milik Sriwijaya. Hanya saja dijelsakan bahwa sang 
Maharaja Kedah dan Sriwijaya yang bernama Sangramavijayottungavarman telah dijadikan 
tawanan selama penyerbuan pusak kerajaan Sriwijaya. 

Munoz (2006) menyatakan bahwa dengan ditahannya Maharaja 
Sangramavijayottungavarman dan sebagian besar kotanya dihancurkan menyebabkan 
Sriwijaya tidak memiliki pimpinan dan semenjak itu Sriwijaya mengalami periode 
kekacauan. Setelah beberapa  waktu, seorang Maharaja baru bernama Sri Deva nak 
takhtan dan restu Cina aktivitas dagang dipulihkan kembali, seorang duta datang di istana 
Cina pada tahun 1028 M, dan setelah peristiwa itu konsekuensi politik dari penyerbuan 
Chola memaksa Sriwijaya untuk berdamai dengan musuh-musuh lamanya pdar raja Jawa 
Timur. Aliansi ini diperantarai oleh anggota keluarga Sangramavijayottungavarman, yang 
bisa meloloskan diri dari serbuan Chola, terutama salah satu anak perempuan Maharaja 
Sriwijaya mengungsi ke Jawa Timur, di mana Airlangga tengah membangun kejayaannya 
sendiri. 
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Semenjak penyerbuan oleh Rajendra Chola ke pusat-pusat Sriwijaya yang 
mempunyai konsekuensi kekalahan meliter telak menyebabkan prestise Sriwijaya semakin 
lama semakin menghilang. Kekalahan itu menggambarkan batasan-batasn aliansi 
perdagangan menjadi semakin lemah karena pertanyaan mengenai manfaat menjadi 
anggota mandala lemah tersebut bisa bertahan. 

Lebih lanjut diterangkan bahwa penguasa-penguasa dalam aliansi perdagangan 
mengambil inisiatif sendiri untuk meminta pengakuan dari Cina, dan sumber-sumber Cina 
mencatat dua duta yang datang dari Jambi dan Palembang, kedatangan mereka tidak 
berbarengan dan tidak diketahui satu sama lainnya. Adalah sukar untuk memastikan jika 
kehadiran duta yang berbarengan ini merupakan suatu pertanda adanya perebutan 
kekuasaan lain antara keluarga bangsawan yang berbeda mengendalikan Sriwijaya. Tapi 
satu hal yang jelas, bahwa kelemahan militer ditambah dengan hilangnya prestise para 
Maharaja ini, mungkin telah berkembang lebih jauh mengarah pada perpecahan. 

 
7. Pergeseran politik: Hegemoni Jambi 

Munoz (2006) menerangkan bahwa peningkatan pengaruh persekutuan dagang 
Tamil di Sumatera Bagian Utara dan penumpasan pemberontakan di Kedah, kendali 
Sriwijaya atas Selat Malaka menjadi mengendor. Sebagai hasilnya, perdagangan rempah-
rempah yang berasal wilayah timur dikuasai oleh kerajaan-kerajaan dari Jawa Timur. 
Jangan untuk mempertahankan mandala yang besar mencapai wilayah yang luas, terlihat 
bahwa kekuatan kerjasama perdagangan tidak dapat didominasi oleh Sriwijaya, sehingga 
semanjak itu pula Sriwijaya memasuki periode keruntuhan, dan juga Maharaja Sriwijaya 
tidak lagi mempunyai hasrat besar untuk meluaskan kekuasaan mereka. Palembang 
sekarang terletak terlalu jauh dari wilayah produksi sumber daya perdagangan, sehingga 
kendali tersebut dipegang oleh penguasa Melayu. Ini ditandai dengan adanya pengiriman 
duta-duta dagang ke Cina tahun 1079, 1082, dan 1089 M. 

Ada banyak spekulasi terkait dengan motif-motif pemindahan ibukota Melayu itu 
masuh jauh ke hulu sungai Batanghari, salah satu alasan utama yang dikedepankan adalah 
bahwa Jambi menawarkan perlindungan yang lebih baik dan kendali tambang emas yang 
terletak di bagian hulu sungai Batanghari. Walau begitu, tidaklah bisa dilupakan bahwa 
federasi Sriwijaya juga menghadirkan beberapa ciri mandala, terutama tentang persaingan 
untuk menjadi pimpinan tertinggi. Oleh karena itu perpindahan pusat kekuasaan ke Jambi  
sangat mungkin terjadi karena kesimpulan alami yang sederhana dari persaingan internal 
antara penguasa dari vassal ini dari mandala Sriwijaya, yang terjadi setiap  Maharaja. 
Kemungkinan dalam periode 1025 dan 1089 M pusat keuasaan bergantian antara 
Palembang dan Jambi, menurut keluarga yang berpengaruh dalam aktiviitas diplomatik dari 
manadala itu. Pada akhirnya Jambi bisa lebih berpengaruh dibandingkan Palembang 
karena para rajanya paling kaya, paling prestisius dan paling kuat di antara saingannya, 
dan terutama mereka lebih berkuasa dari para bangsawan manapun di  Palembang. 

O.W. Wolters (1996) menyebutkan bahwa pada abad ke 11 M, Jambi kembali menjadi 
pusat pemerintahan baru bagi Sriwijaya. Dalam dua abad berikutnya pusat kerajaan 
dibenahi, banyak kuil-kuil baru dibangun dan yang telah tua direstorasi. Sejumlah candi, 
biara dan tempat suci yang berdiri lebih dari 5 kilometer di sepanjang sungai Batanghari 
memberi gambaran kemakmuran dan ukuran Jambi selama masa itu. Sebagian besar dari 
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candi-candi ini menghadirkan ciri ajaran Buddha Mahayana, membuktikan bahwa ajaran 
tersebut masih menjadi titik keyakinan dan dominan para Maharaja masa itu.  

Zhao Rugua (1922), menyebutkan bahwa kondisi Palembang berubah daro pusat dan 
ibukota kerajaan menjadi sekedar sebuah pelabuhan perdagangan vassal yang sederhana 
dan sudah menjadi daerah bawahan dari San-fo-tsi (Melayu). Munoz (2006) mengatahan 
bahwa  meskipun pemindahan ibukota ini memandai berakhirnya “Sriwijaya”, dalam arti 
“mandala Melayu yang ibukotanya berada di Palembang”, kevendrungan para pedagang 
Arab dan Cina untuk terus merujuk penerusnya mandala Melayu itu (yang ibukotanya 
berada di Jambi) dengan nama Zabag dan San-fo-tsi (Sriwijaya) telah menuntun para 
sejarawan untuk menggunakan “Sriwijaya” saat merujuk kerajaan yang penguasanya 
bermukim di Jambi. 

8. Masa Akhir Melayu - Sriwijaya  Jambi 
Pemindahan pusat pemerintahan Sriwijaya ke Jambi bukan berarti telah terjadinya 

keruntuhan kerajaan maritim besar tersebut karena kekuatan terbesar penyangga kekuatan 
Sriwijaya bukan terletak pada pusat pemerintahan melainkan terbangun atas dasar dari 
pendapatan-pendapatan hasil perdagangan yang dilakukan oleh Maharaja di pelabuhan-
pelabuhan perdagangan baik yang berasal dari pelabuhan-pelabuhan penyangga yang 
dimiliki oleh kerajaan bawahan maupun yang diperoleh dari pelabuhannya sendiri. Peran 
besar dari Maharaja adalah mengkonsolidasikan aktivitas-aktivas perdagangan secara 
ekonomis yang dibenarkan dalam kerangka sistem dagang upeti dengan Cina. Setiap 
penggantian Maharaja dan kegiatan perdagangan semasa pemerintahannya akan selalu 
mengirim duta kerajaan dengan Cina. Kegiatan perdagangan sistem upeti ini memerlukan 
pengakuan dari Cina dimaksudkan adanya jaminan kontak perdagangan yang 
menguntungkan kedua pihak, dan ini selalu dijaga oleh setiap Maharaja yang memerintah 
di kerajaan Sriwijaya maupun oleh kerajaan – kerajaan lain yang ingin melaksanakan 
kontak perdagangan dengan Cina. Terlihat pada masa itu dinasti-dinasti yang ada di Cina 
mempunyai peranan penting bagi kelancaran perdagangan dan sering pula memberikan 
perlindungan khusus terhadap pemerintahan-pemerintahan mitra dagang apabila terjadi 
gangguan terhadap keamanan mitranya. Demikian pula dinasti-dinasti di Cina sering pula 
terjadi pegolakan sehingga menyebabkan kekalahan dinasti yang sedang berkuasa dan 
kemudian digantikan pula oleh dinasti baru, sehingga banyak pula penguasa-penguasa 
yang berpengaruh pada masa suatu dinasti terpaksa harus meninggalkan Cina dan sering 
minta perlindungan dengan kerajaan mitra dagangnya dan begitu pula sebaliknya. 
Informasi mengenai perkembangan kepemimpinan pada kedua pihak sangat diperlukan 
untuk menjamin hubungan diplomatik selanjutnya. 

Perubahan kebijakan dari dinasti yang berada di Cina sangat mempengaruhi sistem 
keseluruhan dari kegiatan perdagangan mitra dagangnya. Misalnya pada masa Dinasti 
Song sangat mengandalkan kekuatan perdagangan dengan sistem upeti, namun sewaktu 
kekuasaan dipegang oleh Xiazong (1163-1190 M), Cina mengembangkan armada 
angkatan laut yang kuar, membuat kebijakan perdagangan langsung dengan mitra 
dagangnya. Munoz (2006) menjelaskan bahwa pada masa itu, kapal-kapal dagang Cina 
dikatakan mengungguli kapal-kapal lain, berlayar dari Jepang sampai ke Persia. Kemajuan 
teknologi Cina dalam perkapalan dan navigasi mendukung berkembangnya perdagangan 



 91 

maritim, yan gkarena perkembangan jaringan komersial Cina di kepulawan Indo-Melayu 
dengan sistem perdagangan langsung dan menghilangkan sistem perdagangan upeti telah 
menghancurkan  monopoli perdagangan oleh Maharaja yang berkuasa di kerajaan Melayu-
Sriwijaya. 

Lebih lanjut diterangkan bahwa pada tahun 1178 M, sewaktu kerajaan Melayu-
Sriwijaya dibawah pimpinan Maharaja Trailokyarasa Maulibushana Varmadewa diberitahu 
oleh Kaisar Song Xiaozong bahwa para dutanya tidak lagi diperbolehkan datang ke 
Hangzhou, ibukota Song Selatan, dan pemberitahuan resmi ini menandai berakhirnya 
perdagangan upeti. Akibat dari tidak berlakunya sistem perdagangan upeti ini 
menyebabkan terjadinya kesulitan Maharaja Melayu-Sriwijaya untuk mempertahankan dan 
mengkoordinasikan pelabuhan-pelabuhan bawahan untuk tetap dibawah kendali Maharaja. 
Penguasa-penguasa daerah bawahan dapat langsung melakukan kontak dagang dengan 
pedagang-pedagang Cina sehingga menyebabkan terjadinya perubahan pola 
perdagangan internasional. Dengan pola perdagangan baru yang dilakukan oleh Cina 
memberikan keuntungan dan kesejahteraan yang lebih baik bagi kedua belah pihak, yang 
sebelumnya harus melibatkan para Maharaja. Akibat dari pola perdagangan baru tersebut, 
para pedagang Cina sangat mengedalikan pasar, sehingga menyebabkan meningkatnya 
ketegangan komersial antara bekas sekutu-sekutu kerajaan Melayu-Sriwijaya. Negara-
negara kota di Sumatera bagian utara tidak memerlukan pelayanan pelabuhan dibawah 
koordinasi maharaja, dan akhirnya satu persatu melepaskan diri dari ikatan perdagangan 
dengan Melayu-Sriwijaya. Masing-masing penguasa daerah baik yang beada di sepanjang 
pantai di Sumatera maupun yang berada di Semenanjung Malaysia melakukan hal yang 
sama untuk melepaskan diri dari kendali Melayu-Sriwijaya tanpa dapat dibendung oleh 
Maharaja. 

O.W. Walters (1990), mengatakan hal yang sama bahwa  menjelang tahun 1178 M, 
kapal-kapal dari Canton telah berlabuh di pelauhan Lamuri, yang terletak di utara Sumatera 
pada musim dingin tanpa harus memberi tahu Maharaja Melayu-Sriwijaya. Kegiatan 
perdagangan langsung dilakukan oleh Cina di sepanjang Teluk Siam sampai ke Jawa. Lagi 
pula menjelang abad ke 12 M bukan saja pedagang-pedagang Cina yang datang 
berdagang melalui pusat-pusat perdagangan di sepanjang pantai di Sumatera dan 
Semenanjung Malaysia melainkan pedagang-pedangan dari Tamil, Arab, Kaherah dan 
lainnya telah melakukan transaksi perdagangan di wilayah-wilayah yang dulunya dikuasiai 
oleh kerajaan Melayu-Sriwijaya. 

Perpecahan dalam kekuasaan kerajaan Melayu-Sriwijaya yang mengikuti berakhirnya 
era perdagangan upeti dan ditambah dengan kemampuan Cina dalam melakukan 
ekspedisi laut mereka sendiri,  keduanya adalah dua faktor penting yang melemahkan 
kerajaan Melayu-Sriwijaya yang berpusat di Jambi. Ini dapat dilihat dari kebangkitan 
kerajaan-kerajaan kecil di pantai timur Sumatera dan kerajaan-kerajaan yang berada di 
utara Selat Malaka (O.W. Woltersm 1990). Walaupun masalah utama keruntuhan kerajaan 
Melayu-Sriwijaya adalah ketidakmampuan para penguasanya untuk secara politik 
menyesuaikan diri dengan polat perdagangan internasional yang bersifat terbuka. Munoz 
(2006) menyebukan bahwa Maharaja menanggapi persaingan terbuka dari kota-kota utara 
Sumatera dan Semenanjung Malaysia dengan menggunakan paksaan bagi kapal-kapal 
Cina dan Arab agar mereka berhenti di Jambi dan di Palembang. Manuver yang mudah 
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namun tidak bijak ini hanya membawa sedikit keberhasilan dan dengan menurunnya 
penghasilan dagang mereka, Maharaja Melayu-Sriwijaya tidak lagi menjadi cukup kaya 
untuk mempertahankan orang laut, yang menjadi tulang punggung angkatan laut mereka. 
Dlaam perkembangan waktu, satu-satunya tempat yang memiliki kemiripan kedamaian dan 
keteraturan Sriwijaya lama adalah Melayu dan bagian utara Semenanjung Malaysia, 
Kedah, Langkasuka dan Tambralinga yang masih agak lengket dengan Sriwijaya. 

Munoz (2006) menerangkan lebih lanjut bahwa sebuah patung perungggu yang 
bertarik 1183 M yang ditemukan di Wat Hua Wiang id Chaiya memiliki tulisan nama dari 
Maharjaa Trailokaraja Maulibhusana Varmadewa dan prasastinya menunjukkan bahwa 
patung itu dibentuk di bawah pengawasan seorang gubernur lokal Melayu: “mahasenapati 
Telani yang memerintah negeri Grahy” (Grahy berkaitan dengan Chaiya). Prasasti ini 
menunjukkan bawha pada tahun 1183 M Chaiya masih berada di bawah pengaru Melayu-
Jambi, berhasrat untuk mengeguhkan kembali pengaruhnya atas kerajaan Tambralinga. 
Hal ini mungkin untuk melindungi vasalnya yang berada di utara dari nafsu ekspansionis 
Khmer. 

Memasuki masa akhir abad ke 13 M,  perubahan juga terjadi di Jawa, penerus 
Airlangga, pada abad ke 12 mengalami keruntuhan perlahan. Secara ekonomi dan budaya 
mereka tetap jaya, namun mandala mereka dilukai oleh barbagai pemberontakan yang 
muncul silih berganti. Sampai tahun 1222 M, sebuah dinasti Jawa yang baru telah 
mengambil kekuasaan dari raja lama dan membangun pusat kerajaan di Singosari (Jawa 
Timur). Para penguasa baru ini sangat cakap dan ambisius, dengan cepat meluaskan 
dominasi mereka sampa pada suatu titik bahwa, pada ujung abad ke 13 M, raja 
Kertanegara yang kuat mengincar tambang-tambang emas di Melayu. 

Pada kondisi yang sama yang dialami oleh kerajaan Melayu-Sriwijaya di Jambi, 
mandala maharaja bukan lagi kekuatan yang hebat  semenjak sistem perdagangan upeti 
yang dilakukan oleh Cina dihilangkan membuat para Maharaja dan pelabuhan-pelabuhan 
Sumatera tidak mempunyai peranan penting lagi. Raja-raja secara individu sangat 
menikmati hubungan dagang langsung dengan pihak Cina, Arab, India, oleh karena itu 
Jambi tidak terlalu penting lagi bagi mereka. Mengai para penguasa Tamrablinga, mereka 
masing-masing membutu kebutuhan mereka sendiri, tidak lagi merasa teritkat dengan 
ikatan-ikatan yang telah membuat kuat Maharaja Melayu-Sriwijaya. Karena perhatian 
mereka telah teralihkan, para pengusasa Melayu gagal untuk bereaksi terhadap tumbuhnya 
bahaya yag dibawa oleh orang-orang Thai di sungai Menam dan kerajaan Singosari di 
Jawa. Dengan memanfaatkan kurangnya kesataun antara pemimpin Melayu, kedua 
kekuatan ini secara bersamaan menyerang kota-kota Melayu. 

Munoz (2006) lebih lanjut menerangkan serangan-serangan ini terjadi pada masa-
masa paling buruk dalam sejarah Melayu. Pasukan dan angkatan laut Melayu menghilang 
dan tiada seorangpun yan gelah mengendalikan armaada Orang Laut,  dan yang tersisa 
hanya para prajurit dan armada kapal yang berceceran dan tak ada Maharaja yang mampu 
untuk membantuk aliansi baru yang mampu menahan kombinasi serangan orang Thai di 
Semenanjung Malaysia dan serangan Jawa di Sumatera. 

Kertanegara, raja Singosari di Tumapel, adlaah yang pertama kali melancarkan 
serangan terhadap Melayu pada tahun 1275 M. Terisolir dari Pantai dan tidak mendapat 
tambahan keuatan dari daerah Semenanjung, dimana para pemimpin di sana masih sibuk 
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menghadang serangan Thai, Melayu akhirnya ditaklukan pada tahun 1286 oleh pasukan 
yang dikirim oleh Kertanegara dengan sandi Ekspedisi Pamalayu (walau beberapa tafsiran 
oleh ahli sejarah bahwa Ekspedisi Pamalayu merupakan usaha kerajasama antara 
Singosari dan Melayu untuk menghadang masuknya tentara Kubilai Khan yang akan 
menyerang Jawa karena tidak ditemukan bukti catatan peperangan di antara kedua 
kerajaan).  

Terlepas dari pendapat ahli sejarah, seorang raja muda bernama Tribuana 
Maulivarmadewa memposisikan diri sebagai raja Melayu. Namun menurut pakar sejarah 
lain menyatakan bahwa sewaktu kekuatan Melayu sudah tidak mampu lagi untuk 
mendomasi perdagangan di kawasan Selat Malaka, ditambah lagi semakin banyak 
pelabuhan-pelabuhan pantai timur Sematera tidak lagi menyatakan ketundukan terhadap 
Maharaja Melayu dan lebih menikmati perdagangan langsung dengan pihak luar tanpa 
harus dikoordinasikan oleh Maharaja Melayu sehingga jumlah pendapatan dan kekayaan 
Maharaja Melayu semakin berkurang.  

Ketidakmampuan untuk menguasai dan memonopoli perdagangan seperti 
sebelumnya menyebabkan berkurangnya kemampuan untuk melindungi kepentingan 
daerah-daerah bawahan yang sebelumnya merasa aman dibawah lindungan Maharaja 
Melayu, ditambah lagi seringnya terjadi ketegangan-ketegangan baru akibat dari 
pelaksanaan pasar langsung menyebabkan Maharaja Melayu untuk melepaskan 
penguasaan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan yang dulunya berafiliasi dengan 
Melayu. Sehingga pada masa memerintahan Maharaja Trailokaraja Maulibhusana 
Varmadeva memindahkan pusat pemerintahan ke daerah hulu sungai Batanghari dengan 
pusat pemerintahan di Rambahan dan merubah nama kerajaan menjadi kerajaan Melayu 
Dharmasraya dan menjadikan pelabuhan utama di Jambi dan Palembang sebagai daerah-
daerah bawahan. Mereka diberi otonomi penuh baik pemerintahan maupun kegiatan 
perekonomian untuk berdiri sendiri dalam suatu ikatan untuk saling mendukung dalam 
keamanan wilayah dan kegiatan perdagangan. Tujuan utama lain dari pemindahan pusat 
pemerintahan adalah penguasaan terhadap jalur sumber bahan perdagangan di daerah 
hulu dan menghindari serbuan terbuka dari kerajaan lain yang menginginkan penguasaan 
sumber komoditi perdagangan dan tambang emas yang sangat banyak di daerah hulu 
Sungai Batanghari. Di samping itu, diharapkan penguasaan terhadap sumber komoditas 
perdagangan dan emas di daerah hulu, tingkat pendapatan dan kesejahteraan Maharaja 
dan kerajaan bisa dipertahankan. 

Suksesi pimpinan dari kerajaan Melayu, tidak banyak informasi dan tentang kapan 
terjadinya pergantian pimpinan dari di kerajaan Melayu-Dharmasraya, sehingga pada tahun 
1275 H, Maharaja Melayu-Dharmasraya yang menerima ‘Ekspedisi Pamalayu” yang dikirim 
oleh Kertanegara raja kerajaan Singosari adalah pada masa pemerintahan Srimat 
Tribuanaraja Mauli Warmadeva, suksesi dari dari Srimat Trailokaraja Maulibhusana 
Wamradewa. 

Pada tahun 1286, raja Kertanagara memberikan hadiah area kepada raja Melayu, 
Srimat Tribuwanaraja Mauliwarmadewa, yang dinyatakan dengan tegas bahwa pengiriman 
patung Amogaphasar berserta dengan 13 pengikutnya diangkut dari bhumi Jawa ke 
Sumatrabhumi, ditempatkan di Dharmasraya atas perintah raja Sri Kertanagara Wikrama 
Dharmottunggadewa. Atas hadiah itu semua penduduk Melayu gembira, para pendeta, 
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ksatria, waisya dan sudra, terutama raja Srimat Tribuwanaraja Mauli Warmadewa. 
Patung ini pertama kali ditempatkan di Dharmasraya, sebuah tempat yang berlokasi di 
wilayah peralihan antara alur sungai Batanghari hilir dan dataran tinggi yang lebih dangkal 
sehingga tidak mungkin dilayari oleh kapal perang dan kapal-kapal besar untuk kegiatan 
perdagangan. Teks yang tertulis dalam prasasti Rambahan diterjemahkan traskripsi oleh 
Damais 1952 dan terjemahan oleh Slamet Mulyana 1981, sebagai berikut: 

1) Salam sejahtera, pada tahun 1208 Shaka, bulan bhadrapada, hari pertama 
limabelas hari pertama, hari mavulu wage, hari kamis wuku madankungan, letak 
raja bintang di barat daya. 

2) .... pada waktu ituloah arca Paduka Aryya Amoghapasa lokesvara dan 13 
pengikutnya bersera 7 ratna permata datang dibawa dari bhumi Jawa ke 
Suvarnabhumi supaya didirikan di Dharmasraya  

3) sebagai sebuah hadiah dari sri wiswarupa kumar. Untuk tujuan tersebut, paduka 
Sri Maharajadiraja Sri Kertanagara vikrama dharm-mottunggadewa 
memerintahkan rakryan mahamentri, Advayabrahmana, rakryan srikan 
Sugatabrhama dan 

4) samagat peyanan han Dipankaradasa, dan rakryan damun Mpu Vira untuk 
menghantarkan paduka amoghapasa. Semoga hadiah iitu membuat gemberia 
semua rakyat di bhumi Malayu, termasuk Brahmana, Vaisa dan Sudra di antara 
para bangsawan (arrya) dan Sri Maharaja Tribuana Maulivarmadea adalah yang 
pertama kali measa bahagia. 

Berdasarkan isi dari prasasti tersebut, menurutt Shuhaimi (1992) bahwa arca 
Amoghapasa melambangkan arca seorang raja yang menganggap dirinya seorang 
cakrawartin (penguasa dunia) dan menjelma sebagai dewa Amoghapasa. Dari prasasti 
tersebut terlihat bahwa Maharaja Melayu yang menerima arca tersebut adalah Tribuana 
Mauliwarmadewa. 

Maharaja Tribuana Mauliwarmadewa merupakan suksesi (pengganti) dari Maharaja 
sebelumnya yang bernama Trailokaraja Maulibhusana Warmadewa, namun menurut 
Munoz (2006) menyebutkan bahwa ia adalah seorang raja muda yang ditempatkan di 
takhta Melayu oleh Kertanagara. Dari dua pendapat tersebut mempunyai agrumen masing-
masing sehingga belum disepakati mana yang sebenarnya. Terlepas dari itu setelah 
kematian Kertanegara pada tahun 1292 M akibat dari kudeta Jayakatwang dari kerajaan 
Kediri terhadap kerajaan Singasari, dan berkat kembalinya pasukan Ekspedisi Pamalayu 
ke Jawa dan invasi Mongol terhadap kepulauan Indonesia, Tribuana Mualiwarmadewa 
kembali mendapatkan kemerdekaannya. 

Kemudian setelah Raden Wijaya (menantu Kertanagara) mengalahkan Jayakatwang, 
kemudian mendirkan kerajaan baru bernama Majapahit. Sebagai hasil pergolakan di Jawa, 
Malayu tetap merdeka selama separoh abad sampai 1347 M saat di bahwa kepemimpinan 
Rajapatni Gayatri, pasukan Majapahit kembali menyerbu Melayu sekali lagi. Pasukan 
Malayu tidak mampu menahan serangan angkatan laut Mahapahit dan kerajaan tersebut 
lagi menjadi negeri jajahan.  

Sehubungan dengan itu, menurut Pararaton dua putri Melayu anak dari Tribuana 
Mauliwarmadewa dibawa bersama kembalinya pasukan Ekspedisi Pamalayu; yang tertua 
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bernama Dara Jingga kawin dengan  wedamentri yang bernama Advajawarman yang 
kemudian mempunyai anak bernama Adityawarman. Sedangkan adiknya bernama Dara 
Pitak dikawinkan oleh Raden Wijaya (raja Majapahit I) disamping menikahi ke empat puteri 
Kertanegara. Perkawinan Raden Wijaya dengan Dara Petak melahirkan anak yang 
bernama Jayanagara (raja Majapahit II). 

Setelah Jayanegara meninggal pada tahun 1329 M, mengikuti kematian Jayanegara, 
pemerintahan dipegang oleh Rajapatni Gayatri, yang adalah seorang anak bungsu dari 
Raden Wijaya. Dara Jingga sangat dekat dengan Rajapatni Gayatri sehingga hubungan 
antara kerajaan Majapahit dengan kerajaan Melayu Dharmasraya sangatlah dekat. 
Sehingga Jayanegara dan Adityawarman hidup dan dididik dilingkungan keraton Majapahit. 
Itulah sebabnya sewaktu kerajaan Majapahit dipimpin oleh Tribhuvana Devi dengan 
perdana menterinya Gajah Mada, mereka mengirim Adityawarman untuk kembali dan 
menjadi raja di kerajaan Melayu Dharmasraya, dengan alasan bahwa Adityawarman 
adalah cucu dari raja Melayau Maharaja Tribuana Mauliwarmadewa. Gajah Mada yakin 
Adityawarman dapat diterima dengan baik di kerajaan Melayu karean beliau adalah 
keturunan Melayu dan bisa diterima sebagai raja oleh elit-elit lokal. 
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BAB 5 

PUSAT KERAJAAN MELAYU 
 

 

1. Kitab Nagarakertagama 
Nagarakertagama pupuh 61/2 menguraikan bahwa pada tahun 1254 Raja 

Wisnuwardhana menobatkan puteranya. Segenap rakyat Janggala dan Panjalu datang ke 
Tumapel untuk menghadiri upacara penobatan itu. Setelah dinobatkan, putera mahkota 
mengambil nama abhiseka Sri Kertanagara. Ibu kota Kutaraja berganti nama singasari. 
Uraian ini memberi kesan seolah-olah pada tahun 1254 itu, Wisnuwardhana 
menyerahkan kekuasaannya kepada puteranya Kertanagara. Hal itu tidak benar 
karena dalam prasasti Mula Malurung dinyatakan dengan jelas bahwa pada tahun 1255 
Wisnuwardhana masih memerintah Tumapel, sebagai raja agung yang menguasai 
Janggala dan Panjalu.   

Raja Kertanagara dinobatkan di Daha sebagai raja bawahan. Berkat kelahirannya dari 
perkawinan Wisnuwardhana dengan Permaisuri Waning Hyun, Kertanagara mempunyai 
kedudukan sebagai raja mahkota, mengepalai raja-raja bawahan lainnya. Sebagai raja 
bawahan yang memerintah Daha, ia mempunyai hak untuk mengeluarkan prasasti di 
wilayahnya. Hal itu memang terjadi. Prasasti Pakis Wetan, bertarikh 8 Februari 1267, dan 
prasasti Penampihan, bertarikh 13 Oktober 1269, kedua-duanya dikeluarkan oleh Raja 
Kertanagara pada waktu Raja Wisnuwardhana masih hidup.  

Sepeninggal Raja Wisnuwardhana pada tahun 1270, Kertanagara bertindak sebagai 
raja agung menguasai Singasari dan Kediri seperti mendiang Wisnuwardhana. Kidung Panji 
Wijayakrama pupuh 1 menguraikan watak Sri Kertanagara, yang juga bergelar Siwa-Budha, 
seperti berikut: "Raja Kertanagara mempunyai maha menteri, bernama Mpu Raganata. Mpu 
Raganatha adalah orang bijak, jujur, dan pemberani. Keberanian mengemukakan 
keberatan-keberatannya terhadap sikap dan pimpinan sang prabu. Hubungannya 
dengan Prabu Kertanagara disamakan dengan hubungan Patih Sri  Laksmikirana 
dengan Prabu Sri Cayapurusa dalam cerita Singhalanggala. Juga patih Sri Laksmikirana 
bersikap jujur, berani membantah dan mencela sikap Sang Prabu Cayapurusa. Prabu Kerta-
nagara yang berwatak angkuh dan sadar akan kekuatan dan kekuasaannya (ahangkara), 
menolak mentah-mentah pendapat dan keberatan Mpu Raganatha bahkan beliau menjadi 
murka, mendengar ujar Mpu Raganatha. Dengan serta merta Mpu Raganatha dipecat dari 
jabatannya, digantikan oleh Mahisa Anengah Panji Angragani. 

Dalam Kidung Harsawijaya, disebut dengan jelas bahwa Prabu Kertanagara 
menjatuhkan Mpu Raganata dari kedudukannya sebagai patih amangkubhumi menjadi 
Ramadhyaksa di Tumapel. Mpu Raganata kecewa, t idak senang kepada  
pemerintahan sang prabu. Dikatakan dalam kidung tersebut, asmu ewa sang mantri 
wrevdba zrehira sang ahulun. Wiraraja dijatuhkan kedudukannya sebagai demang menjadi 
adipati di Madura Timur. la tidak senang terhadap pemerintahan Raja Kertanagara. 
Dikatakan, tan trepti rebing nigari arawat-rawat kewuh. Tumenggung Wirakreti dijatuhkan 
kedudukannya sebagai tumenggung menjadi mantri angabhaya (menteri pembantu). Pujangga  
meninggalkan pura untuk bertapa di hutan. Pupuh 1/82a menguraikan bahwa penurunan 
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Wiraraja dari jabatan demang menjadi adipati sangat melukai hati dan menimbulkan 
kemarahan. Dari percakapan antara Wirondaya dengan Raja Jayakatwang, dalam pupuh 
2/16a-16b dengan jelas diceritakan, bahwa sejak pemecatan para wreddha mantri dan 
pengangkatan para yuwa mantri (menteri muda) rakyat tidak senang terhadap sikap Sang 
Prabu Kertanagara. Perbuatan itu meninggalkan kegelisahan. 

Demikianlah sepeninggal Wisnuwardhana dan Bhatara Narasingamurti, Prabu 
Kertanagara segera mengadakan perubahan besar-besaran dalam bidang administrasi 
untuk disesuaikan dengan pelaksanaan politik ekspansinya. Para pembesar yang telah 
lama mengabdi dalam pemerintahan Prabu Wisnuwardhana dan tidak dapat menyesuaikan 
diri dengan politik baru yang akan dijalankan oleh Prabu Kertanagara, disingkirkan dan 
diganti oleh tenaga-tenaga baru, yang menyetujui gagasan politik sang prabu. Perubahan 
itu menimbulkan kegelisahan di antara para pegawai dan rakyat. 

Nama Mpu Raganatha tidak tercatat pada piagam Penampihan, yang dikeluarkan pada 
bulan Kartika tahun 1191 (Oktober-November 1269). Pada piagam tersebut, yang tercatat 
ialah Patih Kebo Arema dan Sang Ramapati, yang sangat dipuja sebagai penasehat politik 
sang prabu dalam mengadakan hubungan dengan pembesar-pembesar di Madura dan 
Nusantara. Sang Ramapati mengepalai kabinet menteri yang terdiri dari patih, Demang, 
tumenggung, rangga, dan kanuruban. Melihat fungsinya dalam pemerintahan, kiranya Sang 
Ramapati dalam piagam Panampihan itu sama dengan Mpu Raganata dalam Pararaton dan 
Kidung Harsawijaya/Panji Wijayakrama. 

Timbullah pemberontakan bersenjata yang mengejutkan Prabu Kertanagara. Kidung 
Panji Wijayakrama pupuh 1 menyebut, pemberontakan Kelana Bhayangkara, dan 
Nagarakretagama pupuh 41/4, pemberontakan Cayaraja. Pemberontakan-pemberontakan 
itu, meskipun akhirnya dapat ditumpas, menghambat pelaksanaan gagasan politik 
perluasan wilayah. Untuk dapat mengirim tentara ke seberang lautan, kekisruhan di dalam 
negeri harus diatasi dahulu. 

Pararaton, Kidung Panji Wijayakrama, Kidung Harsawijaya, dan Nagarakretagama pupuh 
41, semuanya menyebut pengiriman tentara Singasari ke negeri Melayu (Suwarnabhumi) 
pada tahun Saka 1187 (1275 A.D.), lima tahun setelah pecahnya pemberontakan Kelana 
Bhayangkara atau Cayaraja. Dalam Kidung Harsawijaya, dinyatakan bahwa nasehat  
Raganatha ten tang pengi r iman ten tara ke  Suwarnabhumi ditolak oleh Prabu 
Kertanagara. Raganatha mengingatkan sang prabu tentang kemungkinan balas dendam 
Raja Jayakatwang dari Kediri terhadap Singasari, sebab Singasari dalam keadaan kosong 
akibat pengiriman tentara ke Suwarnabhumi. Prabu Singasari sebagai pendahulu 
Majapahit Kertanagara berpendapat, raja bawahan Jayakatwang tidak akan memberontak 
karena beliau berutang budi kepada sang prabu. Jayakatwang adalah bekas pengalasan 
(pegawai) keraton Singasari, yang diangkat sebagai raja bawahan di Kediri oleh Sri 
Kertanagara. Gagasan pengiriman tentara ke Suwarnabhumi dapat dukungan penuh dari 
Mahisa Anengah, pengganti Raganatha. Demikianlah diputuskan untuk mengirimkan 
tentara ke Malayu. Keputusan itu dilaksanakan pada tahun 1275 A.D. Dalam sastra sejarah 
Jawa, ekspedisi ke Malayu itu biasa disebut Pamalayu atau perang melawan Malayu. 

Ekspedisi ke Malayu berhasil baik. Tentara Singasari berhasil menundukkan raja 
Malayu, Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa di Dharmasraya, yang berpusat di Jambi dan 
menguasai Selat Malaka. Terbukti dari isi piagam Amoghapasa atau piagam Padang Arca, 
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yang dikeluarkan oleh Sri Kertanagara pada bulan Bhadrapada tahun Saka 1208 (Agustus-
September 1286 A.D.). Bunyinya sebagai berikut:  

"Salam bahagia pada tahun saka 1208, bulan Bhadrapada, hari pertama bulan 
naik, hari Mawulu, Wage, hari kamis, wuku Madangkungan, letak raja bintang di 
barat daya... tatkala itulah arca paduka Amoghapasa Lokeswara dengan empat 
betas pengikut serta tujuh ratna permata, dibawa dari bumi Jawa ke 
Suwarnabhumi, ditegakkan di Dharmasraya, sebagai hadiah Sri Wiswarupa. 
Untuk tujuan tersebut, Sri Kertanagara Wikramottunggadewa me -
merintahkan rakryan mahamantri Dyah Adwayabrahma, rakryan sirikan dyah 
dyah Sugatabrahma, payanan Hyang Dipangkaradasa, rakryan Demung Wira, 
untuk menghantar paduka Arca Amoghapasa. Semoga hadiah itu membuat 
gembira segenap penduduk negeri Malayu, termasuk para brahmana, ksatria, 
waisya, sudra, dan terutama pusat segenap para arya, Sri Maharaja Srimat 
Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa." 

Nagarakretagama pupuh 41/4 menguraikan, bahwa Prabu Kertanagara dengan 
pengiriman tentara itu sebenarnya mengharapkan agar Raja Dharmasraya tunduk 
begitu saja karena takut akan kesaktian sang prabu. Ekspedisi ke Negeri Malayu yang 
berhasil gemilang, mempunyai akibat yang sangat buruk di dalam negeri. Pada tahun 1280 
A.D., timbul pemberontakan yang dipimpin oleh Mahisa Rangkah menurut pemberitaan 
Nagarakretagama pupuh 41 /1. Pembesar-pembesar yang kena pecat, terutama adipati 
Wiraraja di Sumenep, mendapat kesempatan baik untuk membalas dendam dan 
melampiaskan kemarahannya kepada Sri Kertanagara. Ia menghasut raja 
bawahan Jayakatwang dari Kediri untuk memberontak dengan cara mengirim surat 
seperti berikut:  

"Patik memberitahukan kepada sang prabu. Padukanata dapat disamakan 
dengan orang yang sedang berburu. Hendaklah sekarang inilah saat yang paling 
baik dan paling tepat. Tegal sedang tandus, tidak ada rumput, tidak ada lalang; 
daun-daun sedang gugur berhamburan di tanah. Bukitnya kecil-kecil jurangnya 
tidak berbahaya, hanya didiami harimau tua, yang sama sekali tidak menakutkan. 
Tak ada kerbau, sapi, rusa yang bertanduk. Jika mereka itu sedang 
menyenggut rumput, baiklah mereka itu diburu. Pasti tidak berdaya. Satu-satunya 
harimau yang tinggal, adalah harimau guguh, sudah tua renta, yakni Mpu 
Raganatha."  

Dari surat hasutan Wiraraja di atas, nyata bahwa Singasari dalam keadaan kosong.Tidak 
ada lagi orang yang dapat dibanggakan. Raganatha adalah satu-satunya pembesar, yang 
terpandang sebagai pahlawan, namun sudah tua renta, seperti harimau kawakan, yang 
tidak lagi bergigi. Meskipun demikian, Raja Kertanagara tidak mau menyadari kenyataan 
itu. Beliau berani menolak permintaan Meng Khi, utusan kaisar Cina Kubilai Khan, untuk 
mengakui kekuasaan kaisar dan mengirim utusan ke Tiongkok dengan membawa upeti 
sebagai tanda takluk. Meng Khi dipahat dahinya dan disuruh pulang. Hinaan terhadap 
utusan kaisar Tiongkok itu berlangsung pada tahun 1289 A.D. Prabu Kertanagara tidak 
mau tunduk kepada kemauan Kaisar Kubilai, apalagi takluk kepada kekuasaannya. 
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Isi surat Wiraraja kepada Jayakatwang dalam Kidung Harsa Wijaya sama tepat dengan 
pemberitaan Serat Pararaton Bagian VI, kesamaan itu merupakan penulisan Kidung Harsa 
Wijaya benar berdasarkan Serat Pararaton. Setelah Jayakatwang membaca surat 
Wiraraja, tahulah beliau akan makna ibarat yang disuarakan oleh Wiraraja dan segera bertanya 
kepada Wirondaya, pembawa surat tentang bagaimana keadaan Singasari sebenarnya. 
Jawabnya semenjak Raja Kertanagara memegang tampuk pimpinan kenegaraan, segala 
nasihat Mpu Raganatha dan Para wreddha menteri diabaikan. Para wredha menteri digeser 
dari kedudukan mereka dan diganti oleh menteri muda. Sang prabu cenderung untuk 
menerima segala nasehat para menteri baru. Rakyat tidak puas dengan sikap yang demikian. 
Jayakatwang lalu menanyakan pendapat Patih Mahisa Mundarang. Jawabnya:  

"Moyang Paduka, Prabu Dandang Gendis (Kertajaya), binasa akibat 
pernberontakan anak petani Pangkur, anak Ni Ndok. Itulah raja Singasari yang 
pertama dan bergelar Raja Rajasa. Bala tentara Kediri sirna bagai gunung 
disambar halilintar. Prabu Kertajaya beserta bala tentaranya musnah karena 
tindakan Ken Arok. Kediri karenanya dijajah Singasari. Padukalah yang mempunyai 
kewajiban membangun kembali kerajaan Kediri dan membalas kekalahan Prabu 
Kertajaya marhum" 

Setelah mendengar nasihat adipati Wiraraja dan pendapat patih Mundrang, Raja 
Jayakatwang segera mengeluarkan perintah  menyerbu Singasari. Jaran Guyang 
berangkat menyerang Singasari dari jalur utara, Patih Mahisa Mundarang menyerang dari 
selatan. Bala tentara Daha di bawah pimpinan Jaran Guyang melintas sawah ke arah utara 
dengan membawa kereta, bende, gong, dan tunggul,  berhenti di Desa Mameling. 
Banyak orang desa yang ketakutan, lari mengungsi ke Kota Singasari. Yang berani 
melawan, banyak yang menderita luka parah. Utusan dari Mameling sudah sampai di istana 
melaporkan bahwa tentara Kediri telah sampai di Mameling, namun Prabu Kertanagara 
tidak percaya. Baru setelah menyaksikan sendiri para pengungsi mengalir ke kota, 
beliau percaya akan kebenaran laporan, tetapi telah terlambat. Nararya 
Sanggramawijaya dengan bala tentaranya, yang tidak siap berperang, mendadak 
diperintahkan berangkat ke Mameling untuk melawan musuh. 

Sementara itu, Prabu Kertanagara tinggal di pura, kenikmatan hidup, seolah-olah 
tidak ada bahaya mengancam, dihadap oleh Paru Angragani. Beliau terperanjat 
mendengar sorak bala tentara Daha di Manguntur. Kidung Harsawijaya menguraikan 
bahwa adhyaksa Raganatha dan menteri angabhaya Wirakerti memberi nasihat kepada sang 
prabu demikian: "Adalah Karam bagi seorang raja mati terbunuh oleh tentara musuh dalam 
keputerian. Lawanlah musuh yang datang menyerang", Demikianlah Raja Kertanagara kali 
itu mengindahkan nasehat Mpu Raganatha. Raja Kertanagara, Panji Angragani, Mpu 
Raganatha, dan Wirakreti gugur dalam perlawanan gigih melawan musuh, yang 
mendadak datang menyerbu Kota Singasari. Sejarah Singasari berakhir dengan 
mangkatnya Prabu Kertanagara pada tahun 1292. Nagarakretagama pupuh 43/5 mencatat 
bahwa Sri Kertanagara pulang ke Jinalaya pada tahun Saka 1214 (1292 A.D.) dan diberi 
gelar "Yang Mulia di alam Siwa-Budha". 

Versi Nagarakretagama dan Pararaton yang mengatakan bahwa Jayakatwang adalah 
raja Kediri perlu dibetulkan karena menurut prasasti Mula-Malurung, Jayakatwang adalah 
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raja Gelang-Gelang berkat perkawinannya dengan Nararya Turukbali, puteri Sang Prabu 
Seminingrat. Sesungguhnya yang menjadi raja Kediri sejak tahun 1254 sampai 1292 ialah 
Raja Kertanagara. Jadi, serangan Jayakatwang terhadap Singasari pada tahun 1292 
dilancarkan dari Gelang-Gelang, bukan dari Kediri seperti diuraikan dalam Pararaton dan 
Nagarakretagama serta beberapa kidung. Prasasti Mula-Malurung mengatakan dengan 
jelas bahwa Jayakarwang adalah kemenakan Raja Seminingrat, jadi saudara sepupu dengan 
Sri Kertanagara. Baru setelah berhasil memusnahkan Sri Kertanagara, menurut prasasti 
Pananggungan 1296, Jayakatwang menduduki ibu kota Daha dan memerintah Singasari 
sebagai negara bawahan.  

Kidung Harsawijaya berulang kali menyebut Jayakatwang raja Kediri, sehingga utusan 
Bupati Wiraraja dari Sumenep datang ke Kediri untuk memberitahu sang prabu supaya 
serangan terhadap Singasari segera dilancarkan, kesempatan yang baik jangan dibiarkan 
lewat. Mahisa Mundarang memberikan nasehat yang serupa dan menyebut Jayakatwang 
keturunan Raja Kertajaya. Berdasarkan prasasti Mula-Malurung, utusan Wiraraja itu dikirim 
ke Gelang-Gelang, tidak ke Kediri. Kidung Harsawijaya mengatakan bahwa Sri Kertanagara 
tidak khawatir tentang akan adanya kemungkinan serangan dari Kediri, karena ia percaya 
bahwa Raja Jayakatwang tidak akan menyalah-gunakan kebaikan sang prabu, yang telah 
sudi mengangkatnya sebagai raja Kediri. Uraian di atas tidak tepat, karena yang mengangkat 
Jayakatwang sebagai raja ialah Nararya Seminingrat menurut prasasti Mula-Malurung, bukan 
Raja Kertanagara. Lagi pula, Jayakatwang tidak diangkat sebagai raja Kediri, melainkan 
sebagai raja Gelang-Gelang. Seperti ditunjukkan di atas, baru pada tahun 1292, 
Jayakatwang menjadi raja Kediri. 

 
2. Peristiwa di Kerajaan Majapahit 

Pengungsian Ke Madura 
Di antara raja-raja Singasari, Sri Kertanagara yang pertama-tama melepaskan 

pandangan ke luar Jawa. Ia meninggalkan politik tradisional yang berkisar pada Janggala-
Panjalu. Ia ingin mempunyai kerajaan yang lebih luas dan lebih besar dari pada sekadar 
kerajaan Janggala-Panjalu warisan Raja Airlangga. Ia mendobrak politik tradisional dan 
menganut paham baru. Paham baru mendapat tantangan dari pihak penganut politik lama, 
karena golongan ini telah berakar pada yang lama. Untuk melancarkan aliran politiknya, ia 
tidak segan-segan menyingkirkan para pembesar yang menghalanginya dan menggantinya 
dengan tokoh-tokoh lain pendukung paham barunya. Dalam gelanggang politik dan 
kehidupan agama, Kertanagara membawa pembaruan dan sanggup melaksanakan yang 
diidam-idamkannya. Namun, ia kurang waspada sehingga ia berhasil dijegal di tengah jalan 
oleh lawannya. Kematiannya yang serba mendadak merupakan sebab utama dari 
kegagalan pelaksanaan cita-citanya. 

 

Sejarah Majapahit dari Kertarajasa Jayawardhana sampai Sri Rajasanagara 
termuat dalam pupuh 45 sampai 49 secara singkat. Pada hakikatnya mulai dengan 
pengungsian Nararya Sanggramawijaya Madura, setelah Kerajaan Singasari runtuh dan 
Raja Kertanagara mati terbunuh. Kisah pengungsian ke Madura dan pembangunan 
negara Majapahit banyak diuraikan dalam Pararaton, Kidung Panji Wijayakrama, dan Harsa 
Wijaya, namun sumber sejarah yang terutama ialah piagam Kudadu, dikeluarkan oleh 
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Nararya Sanggramawijaya pada bulan Bhadrapada tahun Saka 1216 (Agustus-
September 1294 M). Piagam Kudadu dimaksud sebagai piagam pengukuhan anugerah 
tanah Kudadu oleh Raja Kertarajasa kepada kepala desa Kudadu, atas segala jasanya 
kepada Nararya Sanggramawijaya dalam Jalanan pengungsian ke Madura. Kisah 
pengungsian itu seperti berikut:  

"Adapun yang menyebabkan (penganugerahan tanah Kudadu) ialah sikap 
kepala desa Kudadu. la memberi tempat persembunyian kepada sang prabu, 
sebelum beliau menjadi raja dan masih bernama Nararya 
Sanggramawijaya. Pada waktu itu, beliau sedang terlibat kesedihan 
menuju desa Kudadu dalam kejaran musuh. Sebabnya karena Sri 
Kertanagara, yang sudah berpulang ke dalam Siwa-Budha, didatangi musuh 
Sri Jayakatwang dari Gelang-Gelang. Ia (Sri Jayakatwang) berlaku 
curang, mendurhakai sahabat, mengingkari perjanjian terdorong nafsu untuk 
menyirnakan Sri Kertanagara yang bersemayam di negeri Tumapel. Ketika 
tentara Sri Jayakatwang sampai di Jasun Wungkal, Sri Kertanagara 
memberi perintah kepada sang prabu dan Ardaraja untuk menanggulangi 
tentara musuh.  
Ardaraja menantu Sri  Kertanagara, juga putera Sri Jayakatwang. Sang 
prabu dan Ardaraja meninggalkan Tumapel. Ketika sampai di Desa Kedung 
Pelut, sang prabu bertemu dengan musuh. Musuh dilawan, kalah melarikan 
diri. Tidak diketahui berapa jumlah korban yang jatuh. Tentara sang prabu 
terus menuju Lembah, namun tak tampak musuh pada tentara pengawal, 
sang prabu bergerak ke barat melewati Batang menuju Kapulungan. Di situ 
tampak musuh, terjadilah pertempuran antara mereka dan tentara sang 
prabu di sebelah barat Kapulungan. Musuh kalah, banyak yang luka 
parah dan gugur. Tentara sang prabu bergerak lagi menuju Rabut Carat. 
Tidak lama kemudian kelihatan musuh dari arah barat. Terjadi lagi pertempuran. 
Musuh kalah, lari dan meninggalkan banyak korban. Rupanya, musuh 
tidak akan kembali lagi. Sementara itu, tampak tunggul musuh melambai-
lambai di sebelah timur Haniru, merah dan putih warnanya. Seketika itu juga 
Ardaraja mendadak menyarungkan senjatanya, bertindak curang, lari ke arah 
Kapulungan dengan maksud jahat. Itulah sebabnya, tentara sang prabu 
binasa, namun beliau tetap setia kepada Sri Kertanagara. Oleh karena itu, 
sang prabu tinggal di Rabut Carat, kemudian bergerak ke utara menuju 
Pamotan Apajeg di seberang sungai. 
Masih ada kira-kira enam ratus orang pengikut sang prabu. Pagi berikutnya, 
musuh datang membuntuti sang prabu. Tentara sang prabu melawan 
mereka, sedangkan sang prabu sendiri mundur memisahkan diri. Sementara itu, 
tentara sang prabu sudah berkurang karena ada yang lari untuk 
menyelamatkan dirinya meninggalkan sang prabu. Sang prabu cemas, 
karena tidak bersenjata. Sang prabu berucap dengan para pengikut akan pergi 
ke Terung untuk berunding dengan kepala desa Terung, Wuru Agraja, yang 
diangkat sebagai akuwu (kepala desa) oleh mendiang Sri Kertanagara dengan 
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harapan memperoleh bantuan darinya untuk mengerahkan 
penduduk desa di sebelah timur dan timur laut Terung. Demikianlah pikiran sang 
prabu.  
Semua pengikut senang setelah tiba malam, sang prabu berangkat menuju 
Kulawan, takut kalau-kalau diikuti musuh, karena jumlah musuh terlalu besar. 
Setibanya di Kulawan bertemu dengan musuh.Dalam kejaran musuh 
sang prabu mengungsi ke utara menuju Kambangsri. Di Kambangsri pun beliau 
bertemu dengan musuh Lagi, dalam kejaran musuh, sang prabu lari ke arah utara, 
bersama dengan para pengikut beliau. Para pengikut yang mati, hanyut, yang 
terburu musuh ditusuk dengan galah, yang selamat lari bercerai-berai. Tinggal 
dua belas orang saja pengikut yang menjaga sang prabu. Pada Siang hari, sang 
prabu datang pada penduduk Desa Kudadu, dengan lapar, lelah, letih, dan 
sedih. 
Sungguh berat, penderitaan yang menimpa beliau. Ketika beliau sampai di 
rumah kepala desa Kudadu, beliau disambut dengan hormat dan rasa kasih 
seperti terbukti dari jamuan makan, minum, dan nasi yang dihidangkan oleh kepala 
desa Kudadu kepada beliau. Kepala desa Kudadu mencarikan tempat 
persembunyian agar beliau jangan sampai dapat ditemukan oleh musuh. 
Akhirnya, kepala desa Kudadu menunjukkan dan mengiringkan beliau sampai 
daerah Rembang dalam perjalanan beliau mengungsi ke Madura, seperti yang 
beliau inginkan. Demikianlah perhatian dan perlakuan kepala desa Kudadu yang 
penuh rasa kasih terhadap sang prabu, benar-benar mengharukan dan 
membangkitkan rasa terima kasih dalam hati sanubari sang prabu. Kini beliau 
telah menjadi raja, menjadi pelindung jagat seolah-olah dewa yang turun dari 
surga, tidak boleh tidak ingin membalas budi kepada siapa pun yang pernah 
berbuat balk kepada beliau." 
 

Kertarajasa Jayawardhana 
Kidung Panji Wijayakrama mengisahkan, setibanya di Madura, Nararya 

Sanggramawijaya (biasa disingkat Raden Wijaya) dan pengikut-pengikutnya segera 
menuju Sumenep untuk menemui adipati Wiraraja. Sampai di Sumenep, Wiraraja sedang 
dihadap oleh para pegawai di balai. Ketika melihat Raden Wijaya datang, Wiraraja tergopoh-
gopoh pulang. Peristiwa itu benar-benar membingungkan Raden Wijaya dan para 
pengikutnya, namun tidak lama kemudian Wiraraja kembali membawa kuda yang telah 
berpelana. Raden Wijaya dipersilakan naik, diiringkan pulang ke rumahnya. Di rumah, 
isteri Wiraraja telah menyediakan makanan untuk menjamu  tetamunya. Raden 
Wijaya dijamu dan diberi pesalin. Sikap Wiraraja yang tidak terpengaruh oleh perubahan 
zaman akibat runtuhnya kerajaan Singasari oleh tentara Kediri, mengharukan hati para te-
tamunya. Dalam jamuan makan itu, Raden Wijaya secara jujur berjanji kepada Wiraraja, 
jika kelak dapat menguasai Pulau Jawa, sebagai tanda terima kasih, kerajaan akan dibagi 
dua antara Wiraraja dan Raden Wijaya. 

Wiraraja puas mendengar janji itu dan menyatakan kesediaannya untuk membantu 
segala usaha Raden Wijaya untuk mencapai cita-citanya. Ia memberi nasehat, agar Raden 
Wijaya pura-pura menyerah kepada Prabu Jayakatwang. Jika bersedia, ia akan memberi 
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bantuan, agar Raden Wijaya diterima sebagai pegawai di istana Kediri. Jika diterima, 
Wiraraja berpesan, agar Raden Wijaya selama tinggal di istana menyelidiki kekuatan 
tentara Kediri; kemudian mengajukan permohonan untuk membuka hutan dan tanah 
tandus di Tarik, di sebelah selatan Surabaya. Wiraraja berjanji akan mengerahkan orang-
orang Madura untuk mengerjakannya. Selain itu, Raden Wijaya diharapkan mencari 
simpati orang-orang Tumapel dan menarik mereka ke Tarik. Raden Wijaya 
menyanggupi. 

Wiraraja lalu mengirim utusan ke Daha, yang membawa surat berisi pernyataan, 
Raden Wijaya menyerah dan ingin mengabdi kepada Sang Prabu Raden Jayakatwang. 
Jawaban surat di atas, keinginan Raden Wijaya disambut dengan senang hati. Raden Wijaya 
lalu berangkat ke Daha, diantar Wiraraja sampai Terung. Sesampainya di batas kota, terus 
menuju Jung Biru dan mengirim utusan ke istana untuk memberi tahukan 
kedatangannya.  Lalu sang Prabu  Jayakatwang memerintahkan menteri Sagara 
Winotan dan Jangkung Angilo untuk menjemput Raden Wijaya ke Jung Biru. Kedatangan 
Raden Wijaya dan para pengikutnya di Daha bertepatan dengan perayaan pesta Galungan. 
Raden Wijaya menyampaikan usul kepada sang prabu untuk membuat daerah Tank 
menjadi hutan perburuan Raja Jayakatwang, karena sang prabu suka berburu, usul itu 
disetujui tanpa curiga, segera Raden Wijaya mengirim utusan ke Madura untuk minta tenaga 
kerja. Wiraraja tidak mengingkari janji, segera mengerahkan orang-orang Madura untuk 
diangkut ke Tarik. Dalam waktu singkat, hutan Tarik berhasil dibuka, dan menjadi 
perkampungan tempat tinggal orang-orang Madura. Perkampungan baru itu diberi nama 
Majapahit.  

Raden Wijaya datang menengok Majapahit pada hari Mertamasa tahun Saka 1214. 
Daerah yang sudah dibuka berupa sawah yang telah ditanami. Tanamannya telah agak 
tinggi, daunnya masih muda. Kebun-kebun ditanami beraneka bunga, pucang, pinang, 
kelapa, dan pisang. Raden Wijaya tidak lagi kembali ke Daha, tetapi menetap di Majapahit 
membuat persiapan untuk memberontak. Namun, persiapan itu sangat dirahasiakan. 
Menteri Sagara Winotan, yang diutus oleh Raja Jayakatwang untuk menyusul Raden 
Wijaya, tidak diberi kesempatan melihat-lihat keadaan perkampungan baru 
Majapahit secara bebas. Boleh dipastikan bahwa pembukaan hutan di daerah Tarik 
berlangsung pada akhir tahun 1292 M, yakni antara saat jatuhnya kerajaan Singasari oleh 
tentara Kediri dan kedatangan tentara Tartar di Majapahit atas perintah Kaisar Kubilai Khan 
untuk menghukum Raja Kertanagara. Dari berita Cina, tentara Tartar itu sampai di Majapahit 
pada 1 Maret 1293. Tentara Tartar di bawah komando Sih-pi, Kau Hsing, dan Ike Mese, 
sebagian mendarat di Tuban, lainnya berlayar menuju Sedayu. Mereka berkampung di tepi 
Sungai Brantas. Ike Mese mengirim tiga orang perwira ke perkampungan baru Majapahit 
untuk menyampaikan pesan agar Raden Wijaya tunduk dan mengakui kekuasaan Kaisar 
Kubilai Khan, dan diharapkan segera kembali. 

Raden Wijaya menjawab bahwa ia bersedia untuk tunduk kepada keinginan Kaisar, 
namun ditambahkan, bahwa ia sedang dalam pertengkaran dengan Raja Jayakatwang di 
Gelang-Gelang, yang telah berhasi l  membunuh Raja Kertanagara. I tulah 
sebabnya, ia  menyingkir ke Majapahit. Ia berjanji akan mengirim menteri Sih-lanan-da-
cha-ya dan empat belas orang lainnya untuk menghadap komandan tentara Tartar. Utusan 
datang memberitahukan bahwa tentara Raja Jayakatwang berkeliaran di Majapahit dan 
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menyatakan bahwa Raden Wijaya minta bantuan. Ike Mese segera datang ke Majapahit, 
dikawal sampai Canggu. Tentara Raja Jayakatwang menyerang dari tiga jurusan.  

Pasukan Daha yang datang menyerbu dari arah tenggara dan barat berhasil dipukul 
mundur oleh Kau Hsing. Delapan hari kemudian, tentara Tartar bersiap mengadakan 
serangan balasan. Daha dijadikan sasaran utama. Tentara dibagi menjadi tiga pasukan. Satu 
pasukan berlayar menyusuri Sungai Brantas menuju Daha. Satu pasukan di bawah 
pimpinan Ike Mese menuju Daha dari arah timur. Satu pasukan di bawah komando Kau 
Hsing menyerang dari arah barat. Tentara Majapahit di bawah pimpinan Raden Wijaya 
membentuk barisan belakang. Pada 15 Maret, tentara Tartar bergerak menuju Daha. Pada 
19 Maret, ketiga pasukan bertemu di tepi kota. Lebih dari seratus ribu prajurit Daha siap 
menghadang. Sesuai dengan rencana, pukul enam tepat, pagi-pagi tanggal 20 Maret, sirine 
berbunyi sebagai tanda bahwa serangan serentak mulai. Pertempuran berlangsung sampai 
pukul dua siang dan Kota Daha diserang tiga kali. Tentara Daha kocar-kacir. Beberapa ribu 
terjun ke bengawan Brantas, lebih dari lima ribu orang mati terbunuh. Prabu Jayakatwang 
mundur masuk ke dalam kota, diikuti oleh para pengikutnya, namun segera berhasil 
dikepung dan Jayakatwang menyerah pada sore harinya. 

Pada 22 April, Raden Wijaya minta izin pulang ke Majapahit dengan alasan akan 
menyiapkan upeti bagi Kaisar. Sih-pi dan Ike Mese mengizinkannya, tanpa curiga, 
bahkan malah memberi pengawal dua orang perwira dan dua ratus prajurit. Kau Hsing 
terperanjat mendengar berita bahwa Raden Wijaya dilepaskan ke Majapahit, namun tidak 
berkuasa untuk membatalkan perintah, lagi pula Raden Wijaya sudah telanjur berangkat. 
Pada 19 April, pengawal-pengawal itu mati terbunuh, bahkan tentara Majapahit di bawah 
pimpinan Raden Wijaya mendadak menyerang tentara Tartar lainnya, yang sedang berkubu di 
Daha dan Canggu mabuk-mabuk mengadakan pesta kemenangan. Tentara Tartar mundur 
ke laut dalam kejaran orang Majapahit dan berlayar kembali pada 24 April 1293, kehilangan 
tiga ribu prajurit. Prabu Jayakatwang dan puteranya yang tertawan dibunuh. Mereka 
membawa pulang lebih dari seratus tawanan, peta, daftar penduduk, Surat bertulis emas 
dari Bali dan barang-barang lainnya bernilai kira-kira 500.000 tail perak. 

Perang Tartar berakhir Nararya Sanggramawijaya dinobatkan sebagai raja Majapahit. 
Menurut Kidung Harsa Wijaya, penobatannya berlangsung pada purneng kartikamasa 
panca dasi sukleng carui tanggal 15 bulan Kartika, Oktober-November tahun 1293, dan 
mengambil nama abhiseka Kertarajasa Jayawardhana. Negara baru Majapahit dianggap 
sebagai lanjutan kerajaan Singasari, yang telah runtuh pada tahun 1292. Sebagai tanda 
bukti kesetiaan pendirinya kepada para raja leluhur di Singasari. Nararya Sanggramawijaya 
sendiri adalah keturunan Singasari, putera Dyah Lembu Tal, cucu Narasingamurti dan 
menantu raja Kertanagara seperti diakuinya sendiri dalam piagam Kudadu.  

Secara resmi, rajakula Majapahit bernama Rajasa-wangsa, seperti tercantum pada 
piagam yang dikeluarkan pada tahun 1305, lempengan 1 baris 3. Mengapa Nararya 
Sanggramawijaya mengambil nama abhiseka Kertarajasa Jayawardhana, dijelaskan dalam 
prasasti tahun 1305 M bagian II. Dikatakan bahwa nama beliau terdiri dari 10 suku kata 
yang dapat dipecah menjadi empat kata, yakni kerta, rajasa, jaya, dan wardhana. Unsur 
kerta mengandung arti, baginda memperbaiki Pulau Jawa dari kekacauan, yang ditimbulkan 
oleh penjahat-penjahat dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Oleh karena itu, bagi 
rakyat beliau sama dengan matahari yang menerangi bumi. Unsur rajasa mengandung arti, 
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baginda berjaya mengubah suasana gelap menjadi suasana terang karena kemenangan 
beliau terhadap musuh. Dengan kata lain, beliau adalah penggempur  musuh. Unsur 
jaya mengandung arti, baginda mempunyai lambang kemenangan berupa sen ja ta  
tombak beru jung mata  t iga  (trisulamuka). Karena senjata itu segenap musuh hancur 
lebur. Unsur wardhana mengandung arti, baginda menghidupkan segala agama, 
melipatgandakan hasil bumi, terutama padi, demi kesejahteraan rakyat. 

Demikianlah keterangan nama  abhiseka Kertarajasa  Jayawardhana 
menurut isi prasasti tahun 1305, yang dikeluarkan secara resmi atas perintah baginda 
sendiri. Nama itu dapat juga dihubungkan dengan nama-nama raja Singasari, leluhur 
Nararya Sanggramawijaya: Kertanagara, Rajasa, Jayawisnuwardhana, namun keterangan 
yang demikian tidak disebut dalam prasasti. Pengikut-pengikut Nararya Sanggramawijaya 
disebut dalam berbagai sumber sejarah seperti Pararaton, Kidung Panji  Wiayakrama, Kidung 
Sorandaka, dan beberapa piagam, seperti piagam Kudadu, piagam Penanggungan, dan 
piagam tahun 1305, nama-nama yang tersebut dalam piagam-piagam. Berikut beberapa 
nama pengikut Nararya Sanggramawijaya, yang mendapat anugerah kedudukan tinggi 
setelah pembentukan kerajaan Majapahit menurut piagam. Dalam piagam Kudadu 1294, 
disebut nama-nama, seperti Rakryan Menteri Hino Dyah Pamasi, Rakryan Trisula adalah 
senjata Dewa Siwa. Nama Jaya Wisnuwardhana tercatat pada piagam Panampihan 1269, 
dan piagam Wurare (Mahaksobya) 1289. 

Afenterl Halu Dyah Singlar, Rakryan Menteri Sirikan Dyah Palisir, Rakryan 
Menteri Pranaraja, Rakryan Menteri Arya Adikara, Rakryan Menteri Arya Wiraraja, 
dharmmddyaksa kasaiwan: Dang Acarya Agra' Ja, dharmdyaksa kasogatan: Dang 
Acarya Ginantaka, Pamegat Tirwan: mapanji Paragata, Sang Pamegat di  
Pamotan: Dang Acarya Anggaraksa, Sang Pamegat di Jambi: Dang Acarya 
Rudra. Namanama yang disebut dalam piagam Pananggungan (1296 M), seperti 
Rakryan Patih: Empu Tambi, Rakryan Patih Daha: Empu Sora, Rakryan 
Demung- Empu Renteng, Rakryan Demung Daha; Empu Rakat, Rakryan 
Kanuruhan: Empu Elam, Rakryan Rangga: Empu Sasi,  Rakryan Rangga 
Daha: Empu Dipa,  Rakryan Tumenggung-. Empu Wahana, Rakryan 
Tumenggung Daha: Empu Pamor, San,, ayapath Empu Lunggah, Sang 
Pranaraja: Empu Sina, Sang, Satyagauna: empu bango. 

Kakawin Nagarakretagama tidak menyebut timbulnya pemberontakan Rangga Lawe, 
yang menurut Pararaton terjadi pada tahun 1295 dan diuraikan secara panjang lebar dalam 
Kidung Rangga Lawe. Menurut Kidung Rangga Lawe, pemberontakan itu timbul akibat 
pengangkatan Empu Nambi sebagai patih amangkubumi Majapahit. Rangga Lawe iri 
terhadap Empu Nambi. Ia mengharapkan pengangkatan sebagai patih amangkubumi, 
karena ia banyak berjasa dalam pembukaan hutan Tarik dan pengusiran tentara Tartar. Lagi 
pula, la adalah putera Arya Wiraraja, yang telah banyak membantu Nararya 
Sanggramawijaya. Ia sangat kecewa dengan pengangkatannya sebagai adipati 
mancanagara di Daratan (Tuban). Pemberontakan berhasil dipadamkan, dan Rangga 
Lawe mati terbunuh secara kejam oleh Mahisa Anabrang. Dengan matinya Rangga Lawe, 
Arya Wiraraja minta kepada Raja Kertarajasa Jayawardhana untuk membagi kerajaan 



 106 

Majapahit sesuai dengan janji ketika mengungsi di Sumenep. Janji dipenuhi Wiraraja men-
dapat bagian sebelah timur dengan Lumajang sebagai ibu kotanya. Sejak itu, Wiraraja tidak 
lagi tinggal di Majapahit, tetapi di Lumajang. 

Nama Rangga Lawe tidak tercatat pada piagam Kudadu. Nama Wiraraja tercatat pada 
piagam tersebut. Mengingat kedudukannya yang sangat tinggi akibat jasa-jasanya, Rangga 
Lawe pasti mendapat anugerah pangkat tinggi dalam pemerintahan Majapahit. Menurut 
Kidung Panji Wijayakrama, nama Rangga Lawe adalah hadiah Nararya Sanggramawijaya 
kepada putera Arya Wiraraja, ketika ia diutus ayahnya membantu Raden Wijaya dalam 
pembukaan hutan Tarik. Jadi, nama Rangga Lawe bukanlah namanya yang sebenarnya. 
Menurut Pararaton dan Kidung Rangga Lawe, Arya Wiraraja juga bernama Arya Adikara, 
ketika ia mengabdi sebagai demang di Singasari. Berdasarkan atas pemberitaan tersebut, 
kiranya Rakryan Menteri Arya Adikara, yang tercatat pada piagam Kudadu, adalah sama 
dengan Rangga Lawe yang dikisahkan dalam Pararaton dan Kidung Rangga Lawe. Jadi, 
nama resminya ialah Arya Adikara, nunggak semi ayahnya. 

Kakawin  Nagarakre tagama j uga t idak  meny inggung  pemberontakan 
Lembu Sora yang menurut Pararaton berlangsung pada tahun 1300 M, lima tahun sesudah 
pemberontakan Rangga Lawe. Menurut piagam Pananggungan, Lembu Sora diangkat 
sebagai Rakryan Patih Daha. Ia adalah paman Rangga Lawe. Dalam pemberontakan 
Rangga Lawe, Lembu Sora memihak Raja Kertarajasa Jayawardhana dan memberi 
nasehat kepada baginda untuk menolak rayuan Rangga Lawe menurunkan Nambi dari 
kedudukannya sebagai patih amangkubumi, namun ketika Rangga Lawe dianiaya 
oleh Mahisa Anabrang di tepi Sungai Tambak Beras, maka Lembu Sora dengan serta  
merta menusuk Mahisa Anabrang dari belakang sehingga menemui ajalnya. Menurut undang-
undang Kutara manawa dharmasastra yang dijadikan pegangan dalam pemerintahan 
Majapahit, Lembu Sora dapat dijatuhi hukurnan mati berdasarkan pasal astadusta. 

Dalam piagam Kudadu, Arya Adikara mempunyai kedudukan pasangguhan dan bergelar 
Rakryan Menteri, suatu jabatan yang sangat tinggi dalam pemerintahan Majapahit, dapat 
disamakan dengan jabatan hulubalang raja. Pangkat pasangguhan disebut dalam 
Nagarakretagama pupuh 10/1. Dapat dipastikan bahwa Lembu Sora menjabat patih negara 
bawahan Daha, ketika terjadi pemberontakan Arya Adikara alias Rangga Lawe pada tahun 
1295. 

Kitab undang-undang Kutara Manawa dibahas dalam Bab VI. Menurut Pararaton, di 
Majapahit, ada seorang pembesar yang terlalu akrab hubungannya dengan sang prabu dan 
bernafsu besar untuk menjadi patih amangkubumi, bernama Mahapati. Pada waktu itu, 
yang memangku jabatan patih amangkubumi ialah Embu Nambi. Mahapati belum berhasil 
menemukan kesalahan Nambi yang dapat menjatuhkannya dari jabatannya sebagai patih 
amangkubumi. Menurut pikirannya, bagaimanapun Empu Nambi harus dijatuhkan. Namun, 
andaikata Empu Nambi jatuh, pasti Lembu Sora adalah calon utama untuk 
menggantinya. Demikianlah menurut pendapatnya, Lembu Sora harus dijatuhkan 
lebih dahulu. Untuk tujuan itu, ia memperoleh alasan yang jitu, yakni pembunuhan Mahisa 
Anabrang oleh Lembu Sora yang dapat dianggap sebagai pengkhianatan. Sebelum 
menjalankan siasatnya, ia berusaha bersahabat dengan para menteri dan menjadikan 
dirinya sebagai kepercayaan sang prabu. Mahapati mencari kesempatan balik untuk 
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menyingkirkan Lembu Sora dengan alasan ia membunuh Mahisa Anabrang secara 
pengkhianat. 

Kebetulan pada suatu hari, sang prabu sedang gundah  pikirannya. Beliau 
menduga bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di antara para menteri. Sebaliknya, 
para menteri mengira, ada sesuatu yang membuat gundah hari sang prabu. Itulah  
kesempatan baik yang dicari-cari oleh Mahapati. Pada waktu senja, ia menghadap sang 
prabu, bercerita bahwa para menteri merasa tidak puas dengan sikap, sang prabu, karena 
hubungan beliau yang sangat karib dengan Lembu Sora. Ketidak puasan itu makin 
meningkat, karena beliau seolah-olah membenarkan tindakan Sora membunuh Mahisa 
Anabrang dalam perkelahiannya dengan pemberontak  Rangga Lawe. Sora sendiri tidak 
dapat menafsirkan sikap itu. Ia tetap, ragu-ragu bahkan curiga terhadap siapapun. 
Mendengar ucapan Mahapati, meluaplah kemarahan sang prabu. Segera Sora dan kawan--
kawannya akan dibebaskan dari tugas. Mahapati pura-pura mencegah tindakan yang serta 
merta dan gegabah itu. Ia memberi nasehat, agar sang prabu mencari kesempatan baik 
untuk menyingkirkan Lembu Sora.  

Mahapati yakin bahwa ia berhasil meracuni sang prabu. Segera ia mendekati Mahisa 
Taruna, putera Mahisa Anabrang, bercerita kepadanya, bahwa sang prabu sangat sedih, 
jika ingat akan kematian Mahisa Anabrang. Jika Mahapati bertemu dengan Sora, dikatakan 
kepadanya, bahwa Kebo Taruna berniat akan membalas kematian ayahnya. Sudah pasti 
Mahisa Taruna akan minta bantuan Empu Nambi. Oleh karena itu, hendaknya Lembu Sora 
tetap waspada. Mahapati sendiri berjanji akan berpihak kepadanya. Lain lagi,  
ceritanya kepada Nambi. Dikatakannya bahwa sang prabu telah mengambil keputusan 
untuk membebaskan Lembu Sora dari  tugasnya dan menggant inya dengan 
Mahisa  Taruna.  Di tambahkannya pula bahwa Mahisa Taruna telah bertekat bulat untuk 
membalas dendam. Namun, maksud itu dapat dicegah olehnya. 

Nambi terpikat oleh uraian Mahapati. Segera ia menyiapkan orang-orangnya, lalu 
menghadap sang prabu. Dengan tegas dikemukakannya, demi keselamatan negara, 
Lembu Sora harus mendapat hukuman yang setimpal. Juga para menteri telah sepakat 
bahwa Lembu Sora bersalah dan harus mendapat hukuman. Sora sedih mendengar desas-
desus bahwa akan diambil tindakan keras terhadap dirinya. Bersama-sama dengan kawannya 
Juru Demang dan Gajah Biru, Ia memilih mati. Mahapati yang pandai menjalankan 
peranannya, datang mengunjungi Sora dan bercerita, ia telah berusaha sekeras-kerasnya 
untuk mencegah pelaksanaan hukuman mati kepada Lembu Sora, namun tidak berhasil. 
Lagi pula, Empu Nambi telah menyiapkan orang-orangnya. 

Sementara itu, telah diputuskan oleh sang prabu, mengingat akan jasa-jasanya, 
Lembu Sora tidak akan dijatuhi hukum mati, tetapi dibuang. Keputusan itu telah disampaikan 
oleh seorang utusan kepada Lembu Sora. Namun, Sora menolak keputusan tersebut. Sang 
prabu menyesal, telah terjadi sengketa antara beliau dan Sora. Mahapati pura-pura 
membela Lembu Sora dan minta kesabaran baginda. Diusulkannya agar baginda bersedia 
memberi peringatan tertulis kepada Sora dan menunggu jawabannya. Segera sang prabu 
mengutus Mahapati menyampaikan Surat kepada Sora. Isi surat itu, menurut undang-
undang Kutara manawa, Sora harus dihukum mati, namun ia dibebaskan dari 
hukuman itu. Sebagai gantinya, la akan  dipindahkan ke Tulembang. Setelah 
membaca surat tersebut, Sora menyampaikan jawabannya dengan secara tertulis pula. Isi 
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surat jawabannya, ia masih menaruh cinta bakti dan bersedia menyerahkan jiwa raga di 
hadapan sang prabu. Ia tidak akan membantah, meski akan diserahkan kepada Mahisa 
Taruna sekalipun. Segera ia dan kawan-kawannya akan menghadap di istana. Surat 
jawaban itu diberikan kepada Mahapati. 

Mahapat i  t i dak  puas  dengan jawaban Lembu Sora .  Dilaporkannya kepada 
sang prabu bahwa Sora dan kawan-kawannya sudah sepakat akan berkhianat. Demikianlah 
ketika Lembu Sora beserta para pengikutnya bertolak ke istana untuk menghadap  
baginda, segera diberitahu oleh pengalasan bahwa baginda tidak bersedia menerima 
mereka. Meskipun demikian, ia memaksa untuk masuk istana. Alih-alih diterima oleh sang 
prabu. Sora diserang oleh tentara Majapahit yang telah disiapkan oleh Empu Nambi. Dalam 
perkelahian itu, Sora, Juru Demung, dan Gajah Biru gugur. Siasat Mahapati berhasil. 

Nagarakretagama pupuh 46, menyinggung perkawinan Raja Kertarajasa 
Jayawardhana dengan empat puteri Kertanagara, yaitu Tribhuwana, Mahadewi, 
Jayendradewi, dan Gayatri, yang digelari Rajapatni. Pemberitaan itu mendapat sokongan 
sepenuhnya dari piagam Penanggungan (1296) dan piagam yang bertarikh 1305. Pada 
piagam yang terakhir ini, diuraikan bahwa puteri sulung Tribhuwana sangat tersinggung 
dalam permainan kata (mahalalita); Sri paduka Mahadewi menjadi landasan percintaan 
baginda; Sri paduka Jayendradewi, juga biasa disebut Prajnyaparamita, sangat ceria dan 
mempunyai sifat-sifat luhur. Sri paduka Dyah Dewi Gayatri, yang bergelar Rajapatni, 
adalah puteri yang bungsu, sangat cantik dan paling dikasihi baginda.  

Hubungan Raja Kertarajasa dan puteri Gayatri disamakan dengan hubungan Dewa 
Siwa dan Dewi Uma. Selain keempat puteri Kertanagara dari Singasari, Nagarakretagama 
masih menyebut puteri Indreswari, yang berputera Jayanagara. Pemberitaan ini dapat 
sokongan dari Pararaton, Kidung Panji Wijayakrama, Harsa Wijaya. Namun, nama 
Indreswari tidak pernah disebut dalam prasasti. Kidung Panji Wijayakrama mengisahkan 
bahwa sepuluh hari sesudah pengusiran tentara Tartar. Mahisa Anabrang, yang memimpin 
ekspedisi ke Melayu pada tahun 1275, pulang membawa dua orang puteri bernama Dara 
Jingga dan Dara Petak. Tentang Dara Petak dikatakan sang anwam inapati atau "yang muda 
diperistri (oleh baginda) ".  

Tentang Dyah Dara Jingga dikatakan sira alaki dewa atau "ia kawin dengan 
orang yang bergelar (Mauliwarma) dewa". Kidung Panji Wijayakrama pupuh VII/147-
150 (lihat juga Pararaton hlm. 10, baris 27-36) menguraikan selanjutnya, bahwa Dyah Dara 
Petak disebut stri tinuheng pura atau isteri yang dipertua di istana. Dari perkawinannya 
dengan Nararya Sanggramawijaya, lahirlah Raden Kala Gemet, yang kemudian 
mengganti Raja Kertarajasa Jayawardhana. Menurut Nagarakretagama pupuh 47/2, 
Jayanagara adalah putera Dyah Indreswari. 

Dinyatakan juga pada pupuh 48, bahwa Jayanagara menggantikan Kertarajasa 
Jayawardhana pada tahun 1309. Atas dasar uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 
Dyah Dara Petak bernama Dyah Indreswari di istana Majapahit. Raden Kala Gemet dalam 
Pararaton dan Panji Wijayakrama, sama dengan Jayanegara dalam Nagarakretagama. 
Nagarakretagama pupuh 47, menguraikan bahwa Jayanagara diangkat sebagai Yuwaraja 
(raja muda) di Kediri pada tahun Saka 1217 (1295 M). Berita itu ternyata mendapat 
sokongan piagam yang bertarikh 1305. Dengan jelas dinyatakan pada piagam itu, 
Jayanagara sebagai tarunajaya di Dahanapura rupanya bagus dan penuh keberanian. 
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Selanjutnya Pararaton memberitakan bahwa Dyah Dara Jingga melahirkan seorang 
putera, yang kemudian menjadi raja Melayu, bernama Tuanku Janaka Warmadewa alias 
Mantrolot. Tuanku Janaka Warmadewa dapat disamakan dengan Sang Adityawarman, yang 
bergelar Udayadityawarman Prataparakramarajendra Mauliwarmadewa dan 
mendirikan kerajaan Melayu di Pagaruyung pada pertengahan abad 14. Menurut piagam 
Bukit Gombak O.J.O. CXXI, ayahnya bernama Adwayadwaja. Nama Adwayadwaja ini perlu 
dihubungkan dengan nama Adwayabrahma, maha menteri Singasari, yang diutus 
mengantarkan arca Amoghapasa, hadiah Wisarupakumara kepada raja 
Suwarnabhumi Tribuwanaraja Mauliwarmadewa, pada tahun 1286 oleh Raja Kertanagara. 
Arca Amoghapasa ditempatkan di daerah Dharmasraya. Raja Suwarnabhumi 
Tribuwanaraja Mauliwarmadewa adalah nenek Adityawarman dan Jayanagara. 
Adityawarman dididik di istana Majapahit bersama dengan Jayanagara. Mereka berdua 
adalah saudara sepupu. Pada tahun 1325 dan 1332, Adityawarman jadi utusan Majapahit 
ke negeri Cina; namanya disebut Seng Wia-lie-yu-lan. Nama itu sama dengan nama raja 
Melayu, yang mengirim utusan ke negeri Cina pada tahun 1375, dan dapat diidentifikasikan 
dengan nama Sang Adityawarman. 

Di pura Majapahit, Adityawarman mempunyai jabatan terhormat seperti 
terbukti pada beberapa piagam. Piagam Blitar yang bertarikh 1330 mencatat bahwa Arya 
Dewaraja Pu Aditya menjadi wreddha menteri. Piagam. O.J.O. LXXXIV atau piagam Batu 
D.38 juga menyebut bahwa Sang Arya Dewaraja Pu Aditya menjadi wreddha menteri bersama-
sama dengan Sang Arya Ddhiraja Pu Narayana. Piagam Manjusri, yang bertarikh 1343, 
dan ditulis dalam bahasa Sansekerta, mencatat bahwa Adityawarman adalah menteri 
praudhatara dan mendirikan sebuah caitya di wilayah yang diperintah oleh Rajapatni. Jabatan 
praudhatara kiranya sama dengan jabatan wreddha menteri seperti tersebut pada piagam-
piagam di atas. 

Jika piagam Manjusri yang bertarikh 1343 itu dihubungkan dengan piagam 
Amoghapasa, yang dikeluarkan oleh Raja Adityawarman (Adityawarmodaya atau 
Udayadityawarman) pada tahun Saka 1267 (1347 M), maka dapat dipastikan, bahwa 
Adityawarman meninggalkan Majapahit untuk pergi ke Sumatera  dan mendirikan 
kerajaan Melayu di Pagaruyung antara tahun 1343 dan 1347. Piagam Amoghapasa, yang 
ditulis dalam bahasa Sangsekerta, telah diterjemahkan oleh H. Kern pada tahun 1907 
dalam B.K.I. vol. XLIX atau Verspredie Gescriften vol. VII hlm. 165 175. 
Nagarakretagama pupuh 47/3 memberitakan, bahwa Raja Kertarajasa mangkat 
pada tahun Saka 1231 (1309 M). Jenazah beliau ditanam di Antahpura, yakni di istana 
Majapahit. Di simping, ditegakkan area Siwa untuk beliau. Uraian tentang candi makam 
Simping terdapat dalam Nagarakretagama pupuh 70. 

 

Jayanagara 
Kertarajasa Jayawardhana meninggalkan seorang putera, Jayanagara, keturunan 

Dyah Dara Petak alias Indreswari, dan dua orang puteri Tribhuwana Tunggadewi dan Dyah 
Wiyah Rajadewi, keturunan puteri Gayatri alias Rajapatni. Jayanagara, yang telah 
dinobatkan sebagai raja muda di Daha, menggantikan Kertarajasa sebagai raja Majapahit. 
Namanya tercatat pada piagam Penanggungan (1296) untuk pertama kalinya. Jadi, beliau 
kira-kira berumur 15 tahun, ketika naik tahta Majapahit. Untuk menghindarkan 
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kesulitan, yang mungkin tiba akibat perkawinan dua orang saudara wanitanya, Jayanegara 
melarang Tribhuwana Tunggadewi dan Dyah Wiyah Rajadewi mengadakan hubungan 
dengan pemuda pemuda. Dengan jalan demikian Jayanagara bebas dari saingan. 

Pemberitaan area Siwa di candi Simping, ini kiranya tidak tepat, karena area di 
candi Simping itu adalah arca Hari-hara. Hal ini dibahas dalam Bab VIII bagian 
"Pendewaan tokoh-tokoh penting". Nama Rajapatni sebagai sebutan puteri Gayatri 
tercatat dalam piagam Kertarajasa bertarikh 1305; disebut dalam Nagarakretagama 
11/1 sebagai nenek Hayam Wuruk, pesta sraddhanya pada tahun 1362 diuraikan 
dalam Nagarakretagama LXIII-LXVII. Dua orang puterinya disebut dalam piagam 
Surabaya O.J.O. LXXXIV dan Nagarakretagama IV/1, 2. 

Kertarajasa Jayawardhana mempunyai tujuh orang dharmaputra bernama Kuti, Semi, 
Pangs, Wedeng, Yuyu, Tanca, dan Banyak. Pararaton memberitakan bahwa yang 
dimaksud dengan dharmaputra ialah pangalasan wineh suka atau pegawai yang 
diistimewakan. Mereka tidak puas dengan penobatan Jayanagara. Oleh karena itu, mereka 
mengadakan komplotan untuk menggulingkan sang prabu, namun menurut adat peraturan, 
mereka tidak mempunyai wewenang untuk mewarisi tahta kerajaan. 

Ketika Jayanagara dinobatkan, Empu Nambi masih menjabat patih amangkubumi dan 
tetap menjadi incaran Mahapati. Pada tahun 1316, Mahapati mendekati Nambi, bercerita 
bahwa sebenarnya Raja Jayanagara tidak suka kepadanya. Demi keselamatan negara dan 
untuk menghindarkan salah paham antara sang prabu dan Empu Nambi, Mahapati 
memberi nasehat, supaya Empu Nambi minta cuti untuk tinggal di Lumajang sementara 
waktu. Nambi percaya kepada omongan Mahapati. Kebetulan pada waktu itu, Pranaraja 
ayah Nambi, sedang sakit keras. Nambi minta izin kepada sang prabu untuk menengok 
ayahnya. Sang prabu tidak menaruh keberatan. Nambi diizinkan pergi sampai di Ganding, 
Nambi dijemput oleh utusan Pranaraja, yang membawa berita bahwa Pranaraja sakit keras. 
la diharap cepat berangkat ke Lumajang. Ketika Empu Nambi sampai di Lumajang, 
Pranaraja meninggal. Berita tentang kematian Pranaraja sampai di istana Majapahit. 
sebagai tanda belasungkawa, Raja Jayanagara mengutus beberapa orang ke Lumajang, di 
antaranya Mahapati, Pagawal, Pamandana, Emban, Lasem, dan Jaran Lejong. Beberapa 
pembesar lainnya datang secara sukarela.  

Mahapati memberi nasehat kepada Empu Nambi untuk memperpanjang 
cutinya berhubung dengan kematian ayahnya. Empu Nambi setuju dan minta 
perantaraan Mahapati untuk menyampaikan permohonan perpanjangan cuti kepada 
sang prabu. Mahapati menyanggupi, namun lain ceritanya kepada sang prabu, 
sekembalinya di Majapahit. Dikatakannya, Empu Nambi enggan kembali ke Majapahit, 
bahkan telah mengadakan persiapan untuk memberontak. Benteng-benteng telah didirikan 
dan orang-orangnya telah dilatih perang. Telah cukup persiapannya untuk menyerbu 
Majapahit. Ditambahkannya, pembesar-pembesar Majapahit yang secara sukarela 
berangkat ke Lumajang dengan kedok melawat, pada hakikatnya bermaksud 
mengadakan komplotan dengan Empu Nambi untuk memberontak Majapahit. Oleh karena 
itu, mereka sudah selayaknya paling sedikit harus dicurigai atau dipecat dari jabatannya. 

Sang prabu percaya kepada cerita Mahapati, lalu mengirim rentara ke Lumajang 
di bawah komando Mahapati. Tentara Majapahit berhasil menghancurkan benteng 
Pajarakan dan Landing, terus menyerbu Lumajang. Rumah Nambi dikepung. Empu Nambi 
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tidak lagi sempat untuk berunding dengan kawan-kawannya dan untuk mengungsi, karena 
serbuan itu terjadi serba mendadak. Satu-satunya jalan ialah mempertahankan diri demi 
keselamatannya, namun ia mati terbunuh dalam perang. Para pembesar Majapahit, yang 
pada waktu itu berada di Lumajang, dan turut menjadi korban, di antaranya Pamandana, 
Mahisa Pawagal, Panji Anengah, Panji Samara, Panji Wiranagari, Jaran Bangkal, Jangkung, 
Teguh, Semi, Lasem, dan Emban. Mereka semuanya adalah bekas pengadean (pengikut) 
Raden Wijaya. Korban lainnya adalah orang-orang Lumajang, pengikut Wirarana dan 
Pranaraja. Menurut Kidung Sorandaka, sehabis perang Lumajang, Mahapati diangkat 
menjadi patih amangkubumi, menggantikan Empu Nambi. 

Perang Lumajang disebut juga dalam Nagarakretagama pupuh 48/2. Dalam pupuh 
itu, dikatakan bahwa Raja Jayanagara berangkat ke Lumajang untuk memerangi musuh. 

Benteng Pajarakan runtuh, Nambi beserta sanak kandungnya habis mati terbunuh. Piagam 
Lamongan, tidak bertarikh, menyebut sepintas lalu nama Blambangan. Isinya tentang 
keputusan mengenai daerah Blambangan sebagai tanah perdikan, dihadiahkan oleh 
raja kepada masyarakat Blambangan. Kiranya piagam ini dikeluarkan oleh Raja 
Jayanagara sehabis penundukan daerah Lumajang pada tahun 1316. Nagarakretagama 
maupun Pararaton, mencatat bahwa perang Lumajang berlangsung pada tahun 1316. 

Kita ingin meneliti siapa sebenarnya yang dimaksud dengan Pranaraja dan Mahapati 
yang disebut dalam Kidung Sorandaka dan Pararaton. Pranaraja telah disebut pada 
piagam Kudadu (1294), namun tanpa nama. Pada piagam Penanggungan (1296), 
namanya dijelaskan pada lempengan 4a baris 1, yakni sang pranaraja: Mpu Sina. Jelaslah 
sekarang bahwa Rangga Lawe alias Arya Adikara adalah putera Wiraraja, sedangkan Empu 
Nambi (Tambi) adalah putera Mpu Sina Mahapati yang banyak disebut dalam Pararaton 
dan Kidung Sorandaka tidak tercatat dalam piagam mana pun. Karena Kidung Sorandaka 
mencatat bahwa Mahapati menjadi patih amangkubumi pada tahun 1316 sehabis perang 
Lumajang, maka kita periksa piagam Sidateka (1323) yang dikeluarkan oleh Raja Jayanagara. 
Pada piagam itu, Raja Jayanagara menggunakan nama abhiseka Wiralandagopala. Pada 
lempengan 6 baris 8 terbaca: rake tuhan mapatih ring Majapahit dyah Halayudha (Dyah 
Halayudha adalah patih Majapahit, bergelar rakai). Demikianlah Mahapati dalam Pararaton dan 
Kidung Sorandaka barangkali dapat disamakan dengan Dyah Halayudha dalam piagam 
Sidateka. 

Nagarakretagama pupuh 48/2 memberitakan secara singkat sekali tentang 
pemberontak Kuti tanpa menyebut tarikhnya. Hanya dikatakan, Raja Jayanagara 
sepulangnya dari Lumajang segera dihadapkan kepada pemberontakan Kuti. Pararaton 
menyebut bahwa pemberontakan Kuti berlangsung pada tahun 1319, tiga tahun 
sesudah perang Lumajang. Dijelaskan pula, Kuti adalah salah seorang dharmaputra dan 
berhasil menduduki istana Majapahit, tetapi tidak berhasil menangkap Raja Jayanagara. 
Kebetulan pada waktu serangan Kuti, yang mendapat giliran berjaga ialah bekel 
Gadjah Mada dengan l ima belas orang bawahannya. Bekel Gadjah Mada dan lima 
belas orang bhayangkara berhasil menyelamatkan Raja Jayanagara dan mengiringkannya 
ke Desa Badander. Selama mengungsi di Badander, ada seorang  pengalasan 
yang minta iz in untuk kembal i  ke Majapahit .  Permintaannya ditolak oleh Gadjah 
Mada karena Gadjah Mada takut, kalau-kalau ia akan memberi tahu kepada Kuti tentang 
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tempat pengungsian sang prabu. Karena pengalasan itu memaksa akan berangkat, maka ia 
segera dibunuh oleh Gadjah Mada.  

Lima hari kemudian Gadjah Mada minta pamit kepada sang prabu untuk 
berangkat sendiri ke Majapahit. Sampai di kota Gadjah Mada lalu mengunjungi tumenggung 
amancanegara (walikota) Majapahit secara diam-diam. Dalam pembicaraan, Gadjah Mada 
menyinggung keselamatan sang prabu, untuk mengetahui bagaimana sikap sebenarnya 
para pembesar dan warga Kota Majapahit. Dikatakannya dengan sengaja, bahwa Raja 
Jayanagara telah mati terbunuh oleh pengikut Kuti. Mendengar ucapan itu, semua orang 
yang hadir menangis. Gadjah Mada berkata, "Diamlah! Bukankah kamu sekalian memang 
ingin mengabdi kepada Kuti" Mereka menjawab, "Apa katamu? ia bukan tuan kita". 
Mengertilah Gadjah Mada, bahwa para pembesar dan warga Kota Majapahit tidak suka 
kepada Kuti dan masih setia kepada Raja Jayanagara. la lalu minta kesanggupan para 
pembesar dan rakyat Majapahit untuk bersama-sama menumpas Kuti dan menambahkan 
bahwa sebenarnya sang prabu Jayanagara masih hidup. 

Kerjasama antara Gadjah Mada dan para pembesar Majapahit berhasil menumpas 
Kuti beserta pengikutnya. Raja Jayanagara kembali ke pura, diiringkan oleh Gadjah Mada 
dan para bhayangkara. Sesudah itu, Gadjah Mada mengambil cuti dua bulan. 
Setelah kembali dari cuti, la berhenti sebagai bekel bhayangkara. Sebagai balas jasa, Raja 
Jayanagara mengangkat Gadjah Mada sebagai patih Kahuripan. Dua tahun lamanya, ia 
menjadi patih di Kahuripan. Ketika patih Daha Arya Tilam mangkat, Gadjah Mada 
dipindahkan ke Daha." 

 
3. Kerajaan Melayu Dharmasraya  

Dr. Rouffaer adalah salah seorang yang memastikan bahwa jauh sebelum Pamalayu 
(1275), sudah ada kerajaan-kerajaan Hindu di Sumatera Tengah. Dia pula yang untuk 
pertama kali (juga diperkuat oleh Krom) yang mengatakan bahwa Kerajaan Melayu Tua itu 
terletak di daerah Jambi dan dia pula yang menemukan letak Kerajaan Darmasraya yang 
sering disebut-sebut dalam hubungannya dengan Adityawarman. Kira-kira di hulu 
Batanghari, dekat perbatasan Jambi dengan Minangkabau. Oleh karena itu tidak ada 
salahnya kalau kita mengutip agak panjang dari tulisan sarjana itu. Kita rasa ini penting 
karena dalam karangannya tersebut kita diberi gambaran cukup jelas. Asal mulanya ialah 
sewaktu dia menerima sebuah prasasti dengan tahun cukup tua (abad ke-7).  

Berkat penemuan inilah timbul gagasan bahwa di pusat Pulau Sumatera telah ada 
kerajaan-kerajaan Hindu semenjak (malah mungkin sebelum) abad ke-7. Lokasi di dekat 
dusun Karang Birahi, di hulu Sungai Merangin (anak sungai Batanghari, Jambi bagian 
barat), sedikit arah ke hulu dari Jelatang, didapat sebuah prasasti Hindu antik sekali oleh 
Berkhout (1907), waktu itu kontrolir di Bangko. Ukuran prasasti tinggi 78 cm dan lebar 62 cm. 
Sebuah cetakan di atas kertas (afprent), kemudian dikirim pada residen Palembang. Residen 
meneruskan pada Rouffaer, dan meminta Prof. Kern di Negeri Belanda pada bulan April 1907, 
untuk menterjemahkan. Tidak diketahui bahasa apa yang dipakai. Tetapi terang bahwa 
tulisan sama tua dengan apa yang dipakai pada prasasti bertulisan Pallawa di Canggal (Kedu 
Selatan). "Kalau tulisan semacam ini ditemukan pula di Sumatera," kata Rouffaer, "hal ini 
merupakan soal penting. Sebab yang baru diketahui setua itu ialah yang didapat di Pulau 
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Bangka (Kotakapur) dalam semacam bahasa Melayu tua, juga memakai tulisan Pallawa, 
juga dari abad ke-7 (Tahun 1133).  

Para ahli baik Rouffaer, maupun Kern menganggap penemuan di dekat Karang Birahi 
tadi sebagai penemuan sejarah penting sekali. Karena adanya prasasti inilah, ditambah 
dengan penemuan-penemuan lainnya di Sumatera, Rouffaer mengambil kesimpulan bahwa 
daerah "Mo-lo-yu" yang pernah disinggahi I-Tsing di tahun 673 selama dua bulan dalam 
perjalanannya dari Cina ke India lewat Palembang (di sini dia berhenti selama 6 bulan untuk 
mempelajari bahasa Sangskerta), tidak lain dan di perkirakan ialah daerah Jambi. 

Sebelumnya, Rouffaer juga pernah mengambil kesimpulan yang sama, tetapi 
keyakinannya baru datang setelah prasasti Karang Birahi yang kita sebut tadi. Dengan 
demikian Batanghari jelas merupakan sungai terpenting dan paling ramai dalam 
pengembangan agama Hindu di Sumatera Tengah maupun dalam bidang ekonomis. 
Kesimpulan yang didapat sarjana itu ialah bahwa Melayu atau Melayu Tua, dapat 
disamakan dengan daerah mengalirnya Sungai Jambi; kalau disebut Kerajaan Melayu, 
maksudnya tidak lain dari Jambi. 

Dalam Negarakertagama, daerah-daerah yang disebut berada di bawah kekuasaan 
Majapahit, banyak sekali. Kecuali Jambi dan Palembang, juga disebut Teba dan 
Darmasraya. Selanjutnya di Sumatera berturut-turut: Kandis, Kahwas, Minangkabau, Siak, 
Rokan, Kampar, Pane dan lain-lain. Semua daerah ini termasuk daerah kekuasaan 
Majapahit. Dari nama-nama tersebut, dahulu orang tidak mengetahui di mana letaknya 
Darmasraya, Kandis dan Kahwas. Tetapi setelah didapat area Amoghapasya dan 
tulisannya berhasil diterjemahkan Prof.  Kern yang menunjukkan bahwa si Rocok tadi 
tidak lain ialah Raja Adityawarman (tahun 1347), maka bagi Rouffaer, letak Kerajaan 
Darmasraya bukan misteri lagi. Pasti di daerah hulu Batanghari. Melihat urutannya seperti 
tertulis dalam Negarakertagama, daerah ini harus terletak antara Teba (Muara tebo 
sekarang) dengan Minangkabau. 

Selain itu, kerajaan ini harus berada di daerah pusat agama Budha, atau paling sedikit 
di daerah yang agama Budha telah berkembang. Maka tidak usah diragukan bahwa 
Darmasraya tentu berada di daeah Sungailansek, Rambahan, Pulaupunjung atau Siguntur. 
"Inilah daerah Budhis yang makmur sekitar tahun 1350 di bagian hulu Batanghari, disebut 
Darmasraya," Rouffaer menulis dalam Not. tahun 1909. Dia yakin bahwa Kandis dan 
Kahwaspun segera akan diketahui letaknya. Kandis ialah nama banyak sungai di Sumatera 
Tengah, antaranya anak sungai Siak dan Kuantan di dekat Kototuo, utara Pulaupunjung. 
Kemungkinan sekali disinilah harus dicari daerah Kandis seperti tertulis dalam 
Negarakertagama. Tetapi di mana harus dicari Kahwas. Westengenck (1912) dalam 
sebuah keterangannya menulis bahwa  Kandis adalah sebuah dusun di utara Buo, di pinggir 
kanan Sungai Sinamar dalam wilayah Lubukjantan. Sekarang merupakan dusun sepi, 
tetapi Westenenck mendengar dari rakyat setempat bahwa dahulu penduduknya banyak 
dan disebut Kandi. Sedangkan Kahwas menurut Westenenck lagi, harus diasosiasikan 
dengan Kawai, suatu daerah antara Kandi dan sebuah wilayah bernama Tanjung di 
jalan menuju Batusangkar. Begitulah sedikit keterangan mengenai Dr. Rouffaer. Jasanya 
antara lain ialah menemukan tempat di mana dulu berada Kerajaan Darmasraya, begitu pula 
Kerajaan Melayu Tua terletak di Jambi. Betapa pentingnya Batanghari di zaman dulu dari 
sudut kebudayaan maupun ekonomi. Kita tidak mengatakan bahwa penemuan sarjana ini 
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sudah merupakan catatan terakhir dalam penulisan sejarah tentang dua tempat itu. 
Penemuan-penemuan baru mungkin saja terjadi. Kita khusus menulis tentang Rouffaer di 
sini, sekedar untuk menunjukkan bahwa apa yang ditulisnya, banyak hubungan dengan 
sejarah Minangkabau tua. 

  
4. Kerajaan Melayupura Pagaruyung 

Di sepanjang Lembah Batanghari kita sebut saja, di daerah rantau Kerajaan 
Minangkabau, ada beberapa desa tidak berarti, seperti Rambahan, Padangrocok, 
Lubukbulan, Padanglaweh, Siguntur dan lain-lain. Semua tempat ini kira-kira setengah 
abad yang lalu mendapat perhatian para ilmuwan, arkeolog dan ahli-ahli bahasa kuno. 
Daerah tersebut merupakan salah satu daerah dimana dimulainya sejarah tertulis 
Kerajaan Minangkabau. Sungailansek atau Langsat terletak di tepi hulu Batanghari kira-
kira antara Padanglaweh dan Sungaidareh.   

Pada suatu hari yang terik di tahun 1935, tidak kurang dari 300 pekerja sibuk 
mengangkat si Rocok dari tempat istirahat tidur kira-kira selama hampir 6 abad. Rakyat 
menamakannya si Rocok dari tempat dia tidur yang nyenyak, yang oleh masyarakat disebut 
dengan Padang Rocok. Dia terbuat dari batu hampir empat puluh satu setengah meter 
tingginya berat lebih dari empat ton dengan bentuk yang ganas. Dewasa ini, dia merupakan 
patung terbesar dari seluruh patung di Museum Nasional Jakarta. Di sanalah dia berdiri 
memandang ke kebun berumput di bagian belakang. Bayangkan kondisi sekarang 
memindahkan batu seberat 4 ton lebih tersebut yang bukanlah pekerjaan mudah. Apalagi 
hampir setengah abad yang lalu belum mempunyai trek-trek heavyduty dengan 
trailers yang panjang, jalan-jalan aspal yang licin, alat-alat pengangkut yang serba 
otomatis. 

Masyarakat setempat sudah lama kenal si Rocok, raksasa sedang tidur itu. Malah sering 
dipakai sebagai batu asahan, menajamkan pisau. Selain itu digunakan untuk menumbuk, 
hingga sebagian dari patung itu telah menjadi lesung kecil. Masuknya Belanda 1905 
dan baru setahun sesudah itu Padang Rocok diteliti secara mendalam, oleh ahli-ahli 
sejarah yang meneliti kebudayaan Hindu. Penelitian ini mempekerjakan ratusan buruh,  
untuk memindahkan patung itu ke tepi sungai. Kemudian dengan bantuan rotan-rotan 
besar, diturunkan ke atas sebuah rakit yang telah khusus disiapkan. Tidak kurang dari 2 hari 
lamanya, rakit didayung perlahan-lahan dari Sungailansek ke Sungaidareh. 
Pemindahannya ke darat diangkut dengan truk besar yang dipinjam dari jawatan tambang 
batubara Ombilin di Sawahlunto, ke Sijunjung. Dari Sijunjung dipindahkan lagi ke 
Bukittinggi. Diletakkan di atas sebuah bukit kecil di kebun binatang (dahulu terkenal 
sebagai kebun bungus) dengan muka menatap Gunung Merapi yang dianggap penting 
dan keramat dalam dongeng-dongeng rakyat Minangkabau. 

Sekarang si Rocok berdiri megah di gedung Museum Nasional. Pada bagian bawah, 
dapat dibaca tulisan kecil "Adityawarman, raja pertama Pagaruyung". Siapakah 
Adityawarman itu.  Si Rocok sendiri, tidak mempunyai tulisan pada dirinya. Untunglah tidak 
jauh dari tempat si Rocok tidur, didapat bagian bawah (kaki atau lapik) dari sebuah patung 
yang mempunyai tulisan terdiri atas 4 baris pada tiga bagian dan 1 baris pada bagian 
keempat. Nama Adityawarman sendiri telah dikenal para ahli sejarah waktu itu. Pertama 
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kali menghubungkan nama ini dengan si Rocok, ialah dua sarjana Belanda (Stutterheim 
dan Schnitger) pada tahun 1935, masing-masing secara sendiri-sendiri. 

 

 
Gambar 1: Piagam Batu Adityawarman 

 
Menyusuri sungai dari Sungailansek ke arah barat akan kita jumpai sebuah dusun, 

Lubukbulan namanya. Persis di utara kota kecil ini dan hanya beberapa kilometer saja, 
terletak Dusun Rambahan. Di sini kita dapati sebuah area indah sekali, terkenal dengan nama 
Amoghapaca. Patung Amoghapaca cukup besar dan yang paling penting, bagian 
belakangnya penuh tulisan. Penemuan area penting ini, ialah seorang kontrolir Belanda 
bernama Van den Bosch. Penyelidikan selanjutnya dilakukan oleh seorang sarjana 
bernama Pleyte dan yang berjasa menterjemahkan apa yang tertulis di punggung area itu, 
ialah ahli Belanda sangat terkenal, Profesor Kern. Hasil usaha profesor Kern, cukup untuk 
menulis sedikit sejarah dan menghubungkan Raja Adityawarman tadi dengan "Pamalayu" 
dan Kerajaan Singasari di Pulau Jawa. Kondisi sekarang Kalau berkunjung ke Museum 
Nasional Jakarta, tanpa masuk ke bagian dalam gedung sendiri, anda telah dapat 
melihatnya. Banyak lagi peninggalan kuno didapat di daerah hulu Batanghari, di 
Pulausawah, Lubukbulan, Batangtimpeh dan tempat-tempat lain. 

Peninggalan lain seperti di Bukit Gombak, lebih kurang 2 km selatan Pagaruyung agak ke 
barat, terdapat pula batu besar dengan tidak kurang dari 21 baris berhuruf sama, bertanggal 
1356, terkenal sebagai batu Pagaruyung. Satu batu lagi sudah pecah dengan lebih kurang 
10 baris tulisan, juga mempunyai tulisan Adityawarman dan sebuah batu berbentuk panjang 
dengan 1 baris tulisan, bertanggal 1347. Di Gudam tidak jauh dari Pagaruyung, terdapat pula 
sebuah batu yang dulu katanya terletak dekat tangga istana. Batu ini mempunyai tulisan 
(13 baris) dengan huruf yang sama. Ada lagi pecahan sebuah batu bertulis sebanyak 17 baris, 
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letaknya pun dekat tangga rumah raja, bertarikh 1347, juga menyangkut nama 
Adityawarman. Banyak batu bertulis atau tanpa tulisan yang utuh atau hanya sebagian saja, 
dalam berbagai bentuk seperti yang didapat di Ponggongan, Balai Janggo, Saliawak, 
Tapiselo, Sumpukuduih, Kumanih dan lain-lain tempat. Juga di tempat-tempat lebih jauh 
seperti di daerah Ombilin, Lintau, Buo, Payakumbuh, Suliki, Muaralabuh, Bangkinang, 
Lubuksikaping dan banyak lagi. Penemuan penting terakhir, ialah di desa Lubuklayang, 
sedikit di utara Rao, berupa patung batu tanpa kepala dan sebuah prasasti dengan banyak 
huruf yang rusak. Diperkirakan patung tersebut dulunya berada di daerah Padanglaweh. 
Tulisan pada 2 sisi batu, agak berlainan dengan jenis tulisan Adityawarman tetapi 
berlainan sekali dengan tulisan yang dipakai raja-raja Sriwijaya. kondisinya lebih mirip 
dengan huruf-huruf yang dipakai di Kamboja dari pada huruf Jawa. Sewaktu muncul 
gerakan Paderi dan mereka berhasil menghapuskan kedudukan raja-raja Minangkabau, 
tidak sedikit benda kuno apalagi berupa patung yang dibinasakan. Kita masih untung dapat 
menyelamatkan yang masih tertinggal dan ternyata penting sekali dalam penulisan sejarah. 

Orang Eropa pertama yang menemukan beberapa prasasti dan mensinyalir bahwa di 
pusat Minangkabau pernah berkembang Kebudayaan Hindu, bukan orang Belanda tetapi 
Raffles, sebab dialah yang pertama memasuki daerah itu. Antara lain didapatnya batu 
bertulis dekat Simawang, tidak jauh dari pinggir Sungai Ombilin sewaktu meninggalkan 
Danau Singkarak. Pada batu ini terdapat tulisan sebanyak 10 baris di depan dan 2 baris di 
bagian samping. Batu ini dikenal oleh penduduk sebagai "batu malanguah". Selain itu, juga 
dijumpai di sawah dekat Pagaruyung (Bali awak), sebuah patung laki-laki sudah rusak 
(kepala dan tangan tidak ada) yang dinamakan penduduk setempat "Singkaduik". Lebih 
penting lagi ialah yang ditemukan Raffles dekat Suroaso  merupakan prasasti empat segi 
dengan tahun 1375. (Stutterheim memberi umur batu itu 5 tahun, Damais 1 tahun lebih tua). 
Dua segi batu itu mempunyai tulisan, masing-masing terdiri atas 4 baris (lihat gambar). 
Menurut Kern, tulisan di atasnya mengenai jamuan makan besar di luar istana, sedangkan 
menurut Moens, untuk memperingati penobatan Adityawarman dalam suatu acara 
keagamaan (sebagai "bhairawa"). Kern menterjemahkan (lebih tepat disebut 
menginterpretasikan) batu Suroaso tahun 1375 itu, kira-kira sebagai berikut. "Dalam 
tahun Caka 1297, bulan Jyaistha. pada hari Selasa.... dengan tanda-tanda kebesaran 
seorang raja terkemuka, maka Raja Adityawarman telah dijadikan kesatria dengan nama 
Vicesa-Dharani, Tuan dari Suravaca, duduk di atas kursi tinggi, sambil menyantap ma-
kanan lezat (dan) minum di luar istana. Ribuan dari puluhan juta bunga harumnya 
menyebar ke mana-mana; harum semerbaknya sesajian Raja Adityawarman semoga tiada 
taranya". Sedangkan "terjemahan" Moens berbunyi: "Dalam tahun 1297 Caka, dalam bulan 
Maut, Raja Adityawarman menerima pentahbisan bhairawa tertinggi di sebuah lapangan 
mayat (dengan itu ia dibebaskan hidup-hidup, dijadikan Bhumityaga, kesatrianya), dengan 
nama Wicesadharani, sambil bersemayam dengan sunyi-senyap di atas sebuah tempat 
duduk tumpukan mayat-mayat, sambil tertawa seperti setan dan meminum darah, sedangkan 
mahaprasadanya, korban manusianya yang besar, menyala-nyala dan menyebarkan bau 
busuk yang tak tertahankan, tetapi bagi orang-orang yang sudah ditahbiskan, berkesan 
sebagai harumnya berpuluh-puluh juta bunga". 

Kondisi pada masa perang Paderi sedang berkecamuk, Pemerintahan Belanda belum 
mempunyai kesempatan mengirim para sarjananya untuk memeriksa. Baru sesudah jelas 
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perlawanan Paderi dapat ditundukkan, Pemerintah Hinda Belanda mengirim ahli-ahli 
purbakalanya. Sarjana pertama yang berhasil menterjemahkan salah satu prasasti itu telah 
pula kita sebut, yaitu Frederich, terjemahkannya ialah prasasti Pagaruyung yang didapat di 
Bukit Gombak dan apa yang disebut "Batu Beragung". Keterangan Frederich ini, pada 
tahun 1872 diperbaiki dan diperlengkap oleh Kern dalam salah situ tulisannya. Hal terpenting 
yang diperbaiki Kern ialah tahun pembuatannya. Ternyata kedua patung itu tidaklah  tua 
seperti diduga. Prasasti Batu Beragung tahun 1347 (lebih kurang 700 tahun lebih muda dari 
interpretasi Frederich), sedangkan Batu Pagaruyung dibuat 9 tahun kemudian tepatnya 
tahun 1356. 

Nama Adityawarman bukan tidak dikenal oleh para ahli, dalam riwayatnya telah dua 
kali diutus ke Tiongkok sebagai wakil Majapahit karena dia adalah pejabat tinggi yang 
penting dalam istana. Dia pula yang mendirikan (memugar) Candi Jago yang menyimpan 
abu jenazah Wisnuwardhana, sekaligus menempatkan arca sendiri berupa bhairawa dalam 
candi tersebut (mengerikan seperti si Rocok di Sungailansek tetapi berukuran mini). Waktu 
Adityawarman di Minangkabau belum banyak dihubungkan dengan yang mereka baca pada 
prasasti-prasasti di Pulau Jawa. Frederich malah menyebut Adityadharma,  bukan 
Adityawarman).  

Sedikit lagi mengenai penulisan-penulisan Minangkabau tahun 1873, sudah menulis 
Unwa dengan prasasti Pagaruyung, telah kelihatan tanda-tanda hubungan dengan 
bangsa Jawa, mungkin sewaktu Kerajan Majapahit sedang jaya. Nama Raja Adityawarman 
juga terdapat dalam prasasti-prasasti yang hampir bersamaan waktunya baik di Jawa 
maupun Sumatera. Cohen Stuart, setelah meneliti sebuah patung di Museum Ilinu bangsa-
bangsa di Berlin menganggap bahwa benar, apalagi diperlengkap dengan tulisan-tulisan 
yang didapat di daerah Batanghari. 

Residen Besuki dan anggota Dewan Hindia bernama Engelhard, sewaktu pulang ke 
negerinya, memboyong sebuah patung yang katanya berasal  dari sebuah kuil tua di 
Pulau Jawa. Patung itu berupa seorang laki-laki sedang duduk di atas kembang teratai, 
bersila (sikap biasa pada patung-patung asal India), pedang di tangan kanan, badan bagian 
atas telanjang, bagian bawah pakai kain berbunga dan banyak lagi atribut yang mengelilingi 
orang sedang duduk itu. Menurut para ahli, patung tersebut melukiskan seorang raja 
merangkap pendeta bernama Manjusri yang banyak dipuja di bagian utara India, di Nepal, 
Tibet sampai ke Mongolia. Setelah beberapa kali pindah rumah di Holland, entah 
bagaimana caranya, Manjusri ini akhirnya pernah bersemayam di museum Berlin kira-kira 
semenjak tahun 1866. Tulisan yang masih utuh pada bagian depan maupun belakang 
patung itu, yang kemudian terkenal dalam sejarah sebagai "Manjusri dari Candi Jago". 
Tulisan pada patung itu menurut Prof. Kern adalah sebagai berikut: 

Bagian I : "Maharaja Diraja (oppervorst; menurut Kern, kita tidak usah kaget 
dengan gelar mentereng ini), keturunan Aria, mendirikan (patung) Manjusri dalam tahun 1265 
Caka (atau 1343 M) untuk lebih mendalami dharma (hukum dan kepercayaan agama 
Budha) di dalam sebuah kuil Budha". 

Bagian II : "Adityawarman, seorang yang taat beragama, cerdas, berbudi pekerti baik 
dan negarawan sangat terkemuka, juga mendirikan sebuah kuil bagus sekali, di Tanah 
Jawa, di kota kuil Budha, dalam Kerajaan Maharani, neneknya sendiri, dengan maksud 
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mengangkat orang tua beserta kaum kerabatnya, dari kesengsaraan dunia ke kesenangan 
nirwana".  

Patung Adityawarman alias si Rocok mengambil bentuk  Tang menakutkan 
(bhairawa). Berdiri atas mayat, penuh tengkorak, pisau besar di tangan, ular-ular berbisa 
yang membelit. Dipatungkan demikian selaras dengan kepercayaan Tang 
diperolehnya mungkin sewaktu berada di istana raja Majapahit. Patung besar ini sendiri 
seperti telah dikatakan, tidak mempunyai tulisan. Tetapi tidak jauh dari sakitar penemuan 
didapat sebuah batu bekas tempat diletakkan patung di sini ada tulisan. Dalam tahun 1286 
Raja Kartanegara dari Jawa pernah mengirim sebuah arca ke Sumatera. (Seluruhnya raja 
Kertanegara mengirim lebih dari 10 arca). Arca Amoghapaca, didapat di dusun Rambahan 
tidak jauh dari Sungailansek. Di tempat arca ini diketemukan, dahulu banyak sekali arca 
lainnya, candi, kuil dan tempat-tempat pemukiman dari zaman Hindu. 

Bagian belakang area Amoghapaca mempunyai 21 baris tulisan. Prof. Kern 
menterjemahkan tulisan ini yang isinya  ialah "ucap syukur pembuatan sebuah kuil oleh 
seorang pemimpin agama, atas perintah Raja Adityawarman dalam tahun 1343. Raja 
Adityawarman sebelumnya pernah pula mengirim sebuah patung ke Jawa". Dari patung 
tersebut kita mengetahui bahwa seorang pangeran, atau raja atau salah seorang keluarga 
raja tetapi yang dimaksud Adityawarman, pernah berkunjung ke Jawa. Dan Adityawarman 
inilah yang disebut-sebut di banyak prasasti lainnya seperti "Batu Beragung", Pagaruyung, 
Suroaso dan Kuburajo. Sangat mungkin sekali, kata Prof. Kern, penulisnya orang yang 
sama. 

Sekarang kita hanya menghubungkan fakta-fakta yang ada ini dengan apa yang ditulis 
Prapanca dalam Negarakertagama mengenai Darmasraya dan "pamalayu". Sebentar lagi 
akan kita bentangkan lebih panjang mengenai Raja Kertanegara dari Singasari yang 
mengirim Amoghapaca itu ke Sumatera, "pamalayu", Kerajaan Darmasraya dan tentang 
Adityawarman sebagai Raja Minangkabau. Tetapi sebelum sampai ke sana, kita bulatkan 
dulu pengetahuan yang kita dapat hingga sekarang, kata Prof Kern, bahwa tulisan atas 
"Batu Beragung" bertarikh 1347. Bahwa yang di Pagaruyung umurnya 9 tahun lebih muda 
yakni 1356. Bahwa keduanya berasal dari dan berhubungan dengan seorang Raja 
Adityawarman. Dapat dipastikan bahwa raja ini sewaktu menulis prasasti itu, memeluk 
agama Budha. Akhirnya juga dapat  mengetahui bahwa dalam tahun 1343, seorang 
bernama Adityawarman menyuruh membuat sebuah kuil di Tanah Jawa, dalam daerah 
Kerajaan Maharani. Di dalamnya mempersembahkan sebuah patung Manjusri.  

Adityawarman yang dalam tahun 1343 sudah memeluk agama Budha itu, adalah sama 
dengan Adityawarman di Sumatera, bisalah dianggap demikian tetapi belum dibuktikan lagi. 
Demikian tulisan Kern lebih dari 100 tahun yang lalu. Dari bahan-bahan yang sedikit inilah 
kita harus menulis sejarah Minangkabau. Suatu pekerjaan cukup sulit selama kita tidak 
menambah bukti-bukti dan keterangan baru. Tetapi sesudah mengetahui dengan pasti 
tentang fakta-fakta yang sedikit ini, sekarang kita dihadapkan pada begitu banyak tanda 
tanya tanpa jawaban yang pasti. Pertama-tama siapa sebetulnya Adityawarman, orang Hin-
dukah, Hindu-Jawa atau orang asli setempat yang beragama Budha. Kedua, kalau dia 
dianggap Raja Minangkabau pertama, bagaimanakah keadaan sebelum dia menjadi raja. 
Siapa yang dapat mengatakan secara pasti bahwa Kerajaan Minangkabau adalah ciptaan 
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Adityawarman dan sebelum dia sampai di sana, apakah daerah itu tidak berbentuk 
kerajaan. 

Menurut para ahli, mungkin kira-kira abad ke-6, pasti dalam abad ke-7, telah ada 
beberapa Kerajaan Hindu di Pulau Sumatera. Sampai sekarang yang dianggap tertua ialah 
Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Kerajaan Melayu kira-kira di dekat Kota Jambi dan 
mungkin juga di daerah Lampung. Di tempat-tempat lain di kawasan Sumatera, terdapat pula 
bekas-bekas kebudayaan Hindu, tetapi tanpa keterangan memuaskan. Salah satu prasasti 
tertua ialah batu bertulis didapat di Kota Kapur, Pulau Bangka. Prasasti ini diketemukan tahun 
1892, tingginya 175 cm lebih sedikit. Terdapat di atasnya sepuluh baris tulisan.  

Tulis Profesor Kern menjelaskan tentang batu tersebut, jenis batu yang ditulis itu 
tidak terdapat di Pulau Bangka sendiri. Kemungkinan besar diangkut ke sana dari daratan 
Sumatera dan dikerjakan di wilayah tersebut. Selain itu, yang menggembirakan ialah 
bahwa huruf-hurufnya sangat baik dipahat dan sangat jelas dapat dibaca. Bahasa Melayu 
kuno yang digunakan, tetapi baik susunan kata maupun gramatikanya sangat berbeda 
dengan bahasa Melayu klasik. "Keahlian dalam bahasa melayu tua," Prof Kern melanjutkan 
menulis, "tidak akan membawa banyak bantuan" Kecuali di Kota Kapur, masih ada lagi 
prasasti lain, terpenting di Karang Birahi tetapi juga di Kedukan Bukit, Telagabatu, 
Talangtuo dan beberapa lagi Prasasti jenis yang sama, yang ditemukan terakhir ialah di 
Bawang (Lampung Utara) dan dekat Kalianda di Lampung Selatan, di Desa Palas 
Pasemah. Ditemukan tahun 1958, tetapi baru diselidiki 10 tahun kemudian dan diterjemah-
kan oleh epigraf Indonesia yaitu Boechari.  

Beberapa dari tulisan tersebut merupakan sumpah raja terhadap bermacam bentuk 
kejahatan, juga pada siapa saja yang merusak batu itu. Sebaliknya mengharap restu bagi 
rakyat yang baik dan setia. Hanya pada batu Kotakapur ada sebuah kalimat lagi yang 
menceritakan bahwa tulisan itu dibuat ketika tentara Sriwijaya baru saja berangkat perang 
ke Jawa untuk menaklukkan yang tidak setia. "Terjemahan" di atas sebetulnya bersifat 
kesimpulan-kesimpulan dari beberapa kata yang diketahui maksudnya. Tarikh tulisan 
pada semua batu itu, ialah abad ke-7. Di kawasan Sumatera Tengah seperti Muara 
Jambi, dekat Muara Tebo, Tapanuli Selatan sepanjang Sungai Barumun dengan anak-anak 
sungainya Panai dan Sirumambe, di daerah Galugur dan Tarung-tarung, juga diketemukan 
banyak area, patung, candi-candi atau bekas tempat pemujaan (terkenal sebagai "biaro") 
dan lain-lain berasal dari zaman Hindu. Kebanyakan tidak mempunyai tulisan.  

Selain itu ada peninggalan sebuah patung tembaga di daerah Mandailing 
(Gunungtua) yakni tahun 1024. Sedangkan pada beberapa tiang tembok di lereng Gunung 
Sorik Merapi mencatat tahun 1372; sebuah prasasti didapat pada tahun 1872 di Lobutua 
dekat Barus (Tapanuli) bertarikh 1088, tetapi berbahasa Tamil, sebuah lagi dekat Sungai 
Barumun dengan tahun 1179. Kerajaan Minangkabau dimaksud muncul sesudah kerajaan 
yang tertulis pada batu Kotakapur di Pulau Bangka, yakni Sriwijaya; mungkin sesudah 
ditaklukkan Kerajaan Melayu dekat Jambi. Kalau ditinjau dari prasasti-prasasti mengenai 
Adityawarman, maka Kerajaan Minangkabau berkembang kira-kira sekitar abad ke-14 
dan 15. Pada waktu itu, Kerajaan Hindu terbesar, terkuat dan paling terkenal yaitu Sriwijaya, 
telah lama melewati masa jayanya. 

Semua kita kenal ekspedisi yang dikirim oleh Raja Kartanegara dari Singasari ke 
Kerajaan Melayu atau Darmasraya yang terletak di hulu Batanghari. Ekspedisi ini terkenal 
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dengan nama "pamalayu", dalam tahun 1275, Raja Darmasraya namanya 
Mauliwarmadewa dan kerajaan yang diperintahnya, dulu merupakan bagian dari 
Kerajaan Besar Sriwijaya, kemungkinan besar kemudian dicaplok Kerajaan 
Melayu. Setelah hampir 20 tahun, tentara Singasari kembali lagi ke Jawa, antara lain 
memboyong 2 anak wanita Raja Mauliwarmadewa yaitu Dara Jingga yang tua dan Dara 
Petak, adiknya. Dua wanita ini mendapat suami orang penting di istana Majapahit. Dara Petak 
dengan raja dan putranya yang dalam perkembangannya menjadi raja. Sedangkan Dara 
Jingga kawin dengan seorang berpangkat tinggi dalam istana. Dari Dara Jingga dengan 
orang tinggi inilah lahir Adityawarman. Jadi dia tak lain ialah cucu Raja Mauli-
warmadewa dari Darmasraya. Adityawarman ini dibesarkan di istana Majapahit dan tahun 
1339 berangkat ke Sumatera. Berkeinginan menjadi raja di Darmasraya lagi, tetapi di sana 
sudah ada rajanya, dari keluarga Adityawarman juga, orang Melayu asli. Lalu dia 
mendirikan Kerajaan Minangkabau dan menjadi raja pertama. 

Teori lain mengatakan bahwa Adityawarman baru sampai datang ke Melayu 8 tahun 
kemudian, berdasarkan angka yang dipahat di punggung area Amoghapaca. Menjadi 
raja sebentar di sana untuk kemudian memindahkan pusat kerajaannya ke daerah Tanah 
Datar sekarang. Muncullah Kerajaan Minangkabau dan Adityawarman adalah rajanya yang 
pertama. Pemindahan ini terjadi ketika suatu coup d’etat di istana Melayu/ 
Darmasyraya, yang diserang oleh Majapahit. Daerah baru itu lebih menguntungkan 
dipandang dari sudut ekonomi (bisa menyalurkan lada baik ke pesisir timur maupun barat) 
atau hanya ingin lebih safe terhadap ancaman Majapahit. Kondisi ini ialah bahwa Kerajaan 
Melayu/Darmasraya sendiri tidak lenyap dengan perpindahan Adityawarman itu. Sebab 
kira-kira ¼ abad sesudah itu, baik Melayu maupun Minangkabau sama-sama mengirim-
kan utusan mereka ke Tiongkok. 

Begitulah kira-kira keterangan yang kita dapat. Ada lagi yang juga baik untuk 
dipertimbangkan, ialah sebagai berikut: Kedatangan Adityawarman ke Darmasraya, kecuali 
untuk menemui kakeknya, juga mempunyai tugas khusus. Yakni merebut kembali daerah 
lada Sungai Kuntu dan Sungai Kampar. Dahulu sesudah "pamalayu" menurut ceritanya, 
daerah kaya ini tunduk pula pada kekuasaan Singasari. Setelah Kerajaan Singasari sendiri 
runtuh dan Majapahit belum lagi begitu kuat, daerah-daerah Kuntu/Kampar tersebut dapat 
direbut oleh Kesultanan Aru-Barumun yang telah memeluk agama Islam. Adityawarman 
disuruh merebut kembali daerah lada ini oleh Gajah Mada. Tetapi setelah 
Adityawarman berhasil merebutnya, dan setelah mendirikan Kerajaan Minangkabau, dia 
pula sekarang yang tidak ingin mengakui Kerajaan Majapahit.  

Dikirim lagi ekspedisi untuk menghajar Adityawarman. Menurut ceritanya pasukan 
dari Jawa dapat dikalahkan dalam suatu pertempuran. Dalam legenda-legenda 
Minangkabau masih hidup cerita tentang pertempuran ini. Begitu "sengitnya", begitu 
banyaknya mayat hingga medan tempur itu dinamakan Padang Sibusuk (sebuah wilayah 
antara Sawahlunto dan Sijunjung). Begitu banyaknya tentara Jawa, hingga sebuah bukit 
batu bisa hilang hanya untuk mengasah pedang mereka. Bukit ini terkenal kemudian 
dengan nama "Kiliran Jao". Cerita-cerita tentang "Padang Sibusuk" dan "Kiliran 
Jao" dapat pula dibaca dalam "Hikayat Raja-raja Pasai" dikaitkan dengan cerita "adu 
kerbau" dimana digambarkan kekalahan tentara Jawa dan harus mengundurkan diri. 
Tetapi rupa-rupanya keturunan Adityawarman tidak merupakan raja-raja kuat. Yang 
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berkuasa kemudian di Minangkabau ialah pemuka-pemuka adat tanpa banyak memberi 
perhatian pada pemerintahan di Pagaruyung, yang lama-kelamaan hanya bersifat simbolis 
saja. 

Demikianlah sedikit mengenai raja pertama Minangkabau. Sumber yang umum 
dipakai kecuali prasasti-prasasti disebut tadi, ialah dari Jawa seperti Pararaton, 
Negarakertacama, beberapa babad dicocokkan dengan data-data dari Tiongkok. Oleh 
karena sumber-sumber dari Jawa memang maksudnya untuk mengagung-agungkan yang 
berkuasa di sana, kita masih harus berhati-hati dalam menerima tafsiran-tafsiran yang 
telah dianggap biasa dalam buku-buku sejarah. Akhirnya ada teori mengatakan 
Adityawarman sebagai pangeran Melayu asli dan "pamalayu" bukanlah ekspedisi untuk 
menyerang tetapi semacam misi persahabatan dan Adityawarman sengaja dikirim ke 
Jawa untuk belajar karena dipersiapkan menjadi raja. Jadi (menurut teori ini)  
Kerajaan Minangkabau adalah Kerajaan Melayu asli dengan  rajanya sendiri. 

Guna mencari fakta-fakta yang mendekati kebenaran, para ahli seperti salah satunya 
Dr. Slamet Mulyana, menyatakan bahwa "pamalayu" merupakan ekspedisi militer 
penaklukan daerah baru. Serta kedua putri (Dara Petak dan Dara Jingga) tak lain adalah 
persembahan pada raja Majapahit. Pernyataan muncul mengapa kedua mereka ini 
mendapat kedudukan paling berpengaruh di istana, yang satu malah dijadikan istri raja, 
lebih tinggi lagi dari pada permaisuri sendiri. Analisa dan temuan menyatakan 
andaikata dua putri ini cantik dan menarik,  dapat di pastikan hanya sebagai simpanan. 
Kenyataannya, malah anak dari Dara Petak dijadikan raja menggantikan ayah. 

 
 

 

5. Pusat Kerajaan Melayu   
Sebelum menetapkan pusat kerajaan Melayu, lebih dahulu dibicarakan adat-

istiadat kaum pendatang yang mendirikan kerajaan Melayu. Di seberang utara Selat 
Malaka, terhampar daerah Semenanjung Melayu, yang disebut Malaya, didiami oleh 
penduduk asli bangsa Melayu. Di seberang selatan memanjang pantai Timur 
Sumatera, di mana terletak pelabuhan Melayu yang sudah dikenal pada zaman 
Sriwijaya. Nama Malaya dan Melayu berasal dari kata yang sama, yakni kata 
Sangskerta malaya, artinya: "bukit". Kata tersebut berkembang di dua tempat yang 
berbeda. Di seberang utara Selat Malaka, kata tersebut mempertahankan bentuk aslinya 
Malaya, di seberang selatan kata tersebut mengalami perubahan bunyi, menjadi Melayu. 
Di daerah Orissa, masih ada gunung yang bernama Malaya giri, di dekat ujung Comorin 
ada lagi gunung yang bernama Malayam. Bentuk tersebut turunan dari bentuk kata 
Sangskerta malaya. Dalam bahasa Tamil kata Malaya itu menjadi malai, artinya: "bukit". 

Sesudah menjadi kebiasaan kaum pendatang untuk menyebut tempat tinggalnya 
yang baru dengan nama tempat kediaman yang ditinggalkannya. Apalagi jika antara 
tempat tinggal yang baru dan yang lama terdapat kemiripan. Demikianlah, Semenanjung 
Melayu disebut Malaya oleh kaum pendatang dari India sesuai dengan keadaan 
alamnya. Daerah Semenanjung Melayu penuh dengan bukit -bukit. Penduduk 
aslinya menyebut dirinya bangsa Melayu, karena mereka kebanyakan keturunan orang 
pendatang dari seberang selatan Selat Malaka. Dalam kesusastraan Jawa kuno, nama 
Malaya belum dikenal. Tersebut dalam Nagarakretagama, yang ditulis pada tahun 1365, 
ialah nama Tumasik, Pahang, dan Trengganu. Mungkin sekali nama Malaya ini timbulnya 
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dalam pemakaian sesudah abad ke-14. Juga, jika diselidiki asal nama kerajaan Campa, 
mengambil peristiwa pemindahan nama dari India ketempat lain.  

Di India, malah ada dua tempat yang bernama Campa. Satu di Bhutan dan lainnya 
di Madhya Pradesh. Nama pulau Madura juga berasal dari nama provinsi di India 
Selatan. Demikian pula nama Brunei, yang kemudian menjadi nama seluruh pulau (yakni) 
Borneo. Berasal dari nama sungai Porunal di daerah Travancore. Zaman 
sekarang, adat yang demikian itu masih berjalan. Di daerah transmigrasi 
Sumatera Selatan, banyak nama desa yang sama dengan nama kota di Jawa, 
seperti Purwokerto, Purbolinggo,Kutaharjo, dan sebagainya. Di daerah Selangor, 
masih ada kampung Jawa dan kampung Asam Jawa. Adat kebiasaan Jawa terbawa pula 
ketempat tersebut. Nama camatnya ialah Radin Sunarno, meskipun sudah keturunan 
di situ. 

Melayu sebagai nama kerajaan di Sumatera lebih tua daripada Malaya sebagai nama 
Semenanjung Melayu. Nama Melayu sebagai nama kerajaan sudah dikenal dalam berita 
Tionghoa pada tahun 644/645. Kata Melayu memang mirip sekali dengan kata Malaya. 
Berbeda hanya vokalnya terakhir, yaitu a dan u. Seperti telah disinggung, kata Malaya 
sebagai nama Semenanjung Melayu mempertahankan bentuk aslinya Sangskerta. 
Sedangkan kata Melayu sebagai nama kerajaan di Sumatera mengalami perubahan 
bunyi. Datangnya ke Indonesia melalui bahasa Tamil Malai. Karena sesudah 
mengucapkan bunyi (i), mulut tertutup, maka terdengar  bunyi (u) yang pada 
hakikatnya bukan fonem dalam bahasa Tamil. Oleh karena itu, kata malai lalu menjadi 
malai-u-Malaya. 

Pengaruh India Selatan tampak pada gelar beberapa raja Melayu yang termuat  pada 
piagam Khmer dan pada piagam Kertanegara di tepi sungai Langsat. Nama raja  Melayu 
pada piagam Khmer ialah sri Trailokaraja Maulibhusana Warmmadewa. Gelar 
Kertanegara mattrallo ialah srimat Tribhuwanaraja Mauliwarmmadewa. Gelar srimat 
dipakai di India Selatan dengan arti "tuan", istimewa dalam kehidupankeagamaan 
di biara-biara. Berdasarkan gelar tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa raja-raja 
Melayu itu kecuali mengepalai kerajaan juga secara resmi mengepalai kehidupan 
keagamaan. Demikianlah, baik gelar rajanya maupun nama kerajaannya berasal dari India 
Selatan.  

Peristiwa yang agak mencolok ialah bahwa piagam-piagam yang dikeluarkan oleh 
raja-raja Melayu, yang ditemukan hingga sekarang, kebanyakan tertulis dalam 
bahasa Sangskerta. berbeda dengan piagam-piagam Sriwijaya. Tidak ada piagam 
Melayu yang ditemukan di sekitar kota Jambi. Pada tahun 1286, raja Kertanagara 
memberikan hadiah area kepada raja Melayu, srimat Tribuwanaraja Mauliwarmadewa. 
Dinyatakan dengan tegas bahwa area Amoghapasa dengan 13 pengikutnya 
diangkut dari bhi Jawa ke Sumatrabhumi, ditempatkan di Dharmasraya atas perintah raja 
Sri Kertanagara Wikrama Dharmottunggadewa. Atas hadiah itu semua penduduk Melayu 
gembira, para pendeta, ksatria waisya dan sudra, terutama raja srimat tribuwanaraja 
Mauliwarmadewa. 

Dharmasraya terletak di daerah hulu sungai Batanghari. Selama pemerintahan 
Adityawarman, segala piagam tentang kerajaan Melayu ditemukan di sekitar hulu sungai 
Batanghari. Piagam Pagaruyung dari tahun 1356 ditemukan di bukit Gombak, 
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kemudian diangkut ke Pagaruyung. Pada piagam ini Adityawarman menyebut dirinya: 
Adityawarman Pratapaparakrama Rajendra Maulimamwarmmadewa maharajadiraja. 

Pada piagam Suroaso dari tahun 1375, Adityawarman menyebut dirinya 
Surawarawan, artinya: yang dipertuan di Surawasa. Suroaso,hingga sekarang, masih ada 
sebagai nama tempat di hulu sungai Batanghari. Pada tugu nisan, Adityawarman menyebut 
dirinya Kanakamedinindra, artinya: yang dipertuan di pulau emas, yakni Sumatra. 
Nama Suwarnadwipa juga digunakan pada piagam Pagar Ruyung. Nama itu sinonim dari 
nama Suwarnabhumi pada piagam Kertanagara. Pendeta I-Tsing menyebutnya Chin-
thou: pulau emas. Justru, Karang Birahi yang terkenal karena emas bubuknya. Karang 
Birahi adalah daerah penghasil emas. Karang Birahi terletak di hulu sungai Merangin 
enam jam dari kota Jambi. 

Pada piagam sungai Langsat dari tahun1347, di balik piagam Kertanagara, untuk 
pertama kalinya dikenal nama Malayapura sebagai nama kerajaan Melayu di bawah 
pemerintahan Adityawarman. Rouffaer mengemukakan pendapat, bahwa pusat 
kerajaan Melayu terletak di Jambi lama. Pendapat itu termuat dalam B.K.I. 77 hlm.11- 
19 tahun1921. Pendapat Rouffaer itu mendapat sambutan baik dari pihak Prof Krom dan 
telah menjadi pendapat umum. Krom menduga bahwa pusat kerajaan Melayu telah 
dipindahkan ke Pagaruyung dekat Fort van de Kapellen (H.J.G. him.413). 

Jika pendapat Rouffaer itu dicocokkan dengan piagam Tanyore yang dikeluarkan  

pada tahun1030 oleh Rajendracoladewa, maka pendapat itu agak goyah. Pada 
piagam tersebut, dinyatakan bahwa ibu kota kerajaan Melayu dengan benteng 
pertahanannya terletak di atas bukit. Daerah pantai timur Sumatera merupakan 
tanah datar, tidak berbukit, apalagi daerah sekitar Jambi. Hampir seluruhnya merupakan 
tanah rendah yang masih muda. Jika wujud daerah Jambi dicocokkan dengan arti nama 
Melayu, tidak sesuai, karena Melayu berasal dari malai atau malaya yang berarti "bukit". 
Demikianlah, baik dilihat dari pernyataan piagam Tanyore maupun dari arti, nama Melayu, 
pusat kerajaan Melayu tidak mungkin terletak di Jambi. Lagi pula, piagam-piagam 
penting yang ditemukan hingga sekarang, tidak ditemukan di sekitar kota Jambi, tetapi 
di pedalaman, seperti telah disinggung di atas. 

Piagam persumpahan Karang Birahi, yang dimaksud sebagai peringatan keras raja 
Sriwijaya kepada rakyat Melayu, tidak terdapat di kota atau di sekitar kota Jambi, 
melainkan di hulu sungai Merangin. Piagam, serupa itu hanya layak ditempatkan 
di daerah jajahan yang masih membahayakan. Diletakkan di tempat yang ramai dikunjungi 
orang, supaya diketahui orang banyak. Apalagi jika diperhatikan perjalanan yang 
dilakukan oleh Dapunta Hyang mulai dari Batang (muara) Tebo, maka kiranya tidak aneh 
bila pusat kerajaan Melayu itu terletak di pedalaman di sekitar Muara Tebo. 

Jika demikian, maka pusat kerajaan itu terpisah dari pelabuhan. Pantai laut tidak 
merupakan syarat mutlak bagi pusat kerajaan. Pusat kerajaan Singasari dan Majapahit 
tidak terletak di tepi pantai. Pusat kerajaan itu terpisah dari pelabuhan. Biasanya, pusat 
kerajaan itu terletak di tempat yang menguntungkan, di tanah subur yang 
merupakan daerah pertanian, atau di pantai laut yang merupakan pelabuhan. Daerah di 
sekitar Muara Tebo adalah daerah makmur, daerah pertanian. Lagi  pula, Muara Tebo 
mudah dicapai dari pelabuhan Jambi melalul sungai Batanghari. Demikianlah, baik 
ditinjau dari peninggalan-peninggalan kuno yang berupa piagam maupun dari 



 124 

pemberitaan piagam Tanyore dan piagam Kedukan Bukit, maka letak pusat kerajaan 
Melayu di sekitar Muara Tebo lebih menguntungkan dari pada di kota Jambi. Pusat 
kerajaan yang letaknya demikian tidak mudah diserang oleh musuh baik dari laut 
maupun dari darat. Untuk dapat mencapai Muara Tebo, musuh harus berhasil 
merebut pelabuhan Jambi lebih dahulu. 

Justru karena Sriwijaya bernafsu untuk menguasai lalu -lintas kapal di Selat 
Malaka, Sriwijaya harus merebut pelabuhan Melayu dahulu.Tetapi karena pelabuhan 
hanya sebagian dari milik kerajaan, maka pusat kerajaan itu perlu diserbu. Hanya dengan 
demikian, maka kekuasaan kerajaan Melayu itu patah. Ditinjau dari sudut ini, maka  
dapat dipahami mengapa perjalanan jaya itu mulai dari MuaraTebo, tidak dari kota Jambi. 
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BAB 6 

KERAJAAN MALAYU VS KERAJAAN SRIWIJAYA 

 

1. Lokalisasi Kerajaan Melayu dan Sriwijaya 
Dalam sejarah Ming, dikatakan bahwa Kan-to-li adalah nama lama kerajaan San-

fo-ts'i. Gerini melokalisasi Kan-to-li di pantai timur Semenanjung. Berdasarkan pendapat 
Gerini itu, R.C. Majumdar mengambil kesimpulan bahwa kerajaan San-fo-ts'i terdapat di 
pantai timur Semenanjung. Karena Kan-to-li menurut pendapatnya meliputi Kadara atau 
Kidara (menurut piagam Tamil), maka San-fo-ts'i sama dengan Kadara. Nama Kan-to-li 
sesuai dengan nama Kadara; nama San-fo-ts'i sesuai pula dengan Zabag dari berita Arab. 
Perbedaannya semata-mata terletak pada nama Kan-to-li danSan-fo-ts'i yang berasal dari 
berita Tionghoa.  

Ir. Moens beranggapan bahwa kerajaan Sriwijaya lama terdapat  di pantai timur 
Semenanjung. Alasan yang dikemukakannya berdasarkan berita geografi dari sumber 
Tionghoa. Dari sejarah Sung, tercatat bahwa empat hari perjalanan dari Cho-po orang 
sampai dilaut; jika berlayar ke arah barat laut sesudah 15 hari orang sampai di Pu-ni, dan 
15 hari lagi sampai di San-fo-ts'i. Juga diberitakan bahwa San-fo-ts'i terletak di antara 
Chen-la dan Cho-po. Berdasarkan dua berita geografi itu, Moens mengambil kesimpulan 
bahwa San-fo-ts'i terletak di Semenanjung. Dan berdasarkan berita Arab dari Abu Zaid 
yang mengatakan bahwa ibu kota Zawaga berhadap-hadapan dengan Tiongkok, maka 
diambil kesimpulan bahwa San-fo-ts'i terletak di timur Semenanjung. Menurut 
pendapatnya, Zabag sama dengan San-fo-ts'i. Akhirnya. la menyamakan San-fo-ts'i 
dengan Kadaram dan melokalisasikan Kadaram di pantai timur Semenanjung. Moens 
beranggapan bahwa San-fo-ts'i bersaingan dengan Palembang. Setelah mengalahkan 
pusat kerajaan Palembang dan mengusir keluarga raja, San-fo-ts'i mendirikan pusat 
kerajaan baru di daerah Melayu, yakni di Muara Takus. Lokalisasi pusat kerajaan San-
fo-ts'i di Muara Takus itu didasarkan atas: 
(1) berita I-Tsing mengenai bayang-bayang di welacakra yang tidak menjadi 

panjang atau pendek pada pertengahan bulan delapan.  Pada tengah hari, orang 
yang berdiri di matahari tidak mempunyai bayang-bayang sama sekali. Muara Takus 
terletak pada garis khatulistiwa. (lihat Lampiran: Pembuktian Lokasi Sriwijaya oleh 
Hudaya Kandahjaya, Ph.D berdasarkan berita I’Tsing) 

(2) berita ahli peta Chia-tan, yang menyatakan bahwa di sebelah utara Chih-chih 
terletak kerajaan Lo-yueh, dan di sebelah selatan terletak Shih-li-fo-shih. Berita itu pun 
cocok. 

Berita Arab yang berasal dari Ibn Zaid dan Abul Fida, yang mengatakan 
bahwa ibu kota Sribusa terletak di muara sungai.  Menurut Moens, sungai Kampar 
1.200 tahun yang lalu jauh lebih ke barat daripada sekarang. 

Muara Kampar sebagai pelabuhan hingga sekarang masih ramai hubungannya 
dengan Singapura. Kemunduran pelabuhan Muara Kampar disebabkan timbulnya 
pelabuhan Teluk Bayur (Emma) di pantai barat. Menurut dongeng, benteng 
ibukotanya memanjang sebulan perjalanan tikus. Moens menceriterakan adanya 
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nama raja Bicau yang dianggapnya sebagai ubahan dari nama raja (Sri)wijaya,  dan 
dongeng tentang adanya datu Sriwijaya yang menetap di Kota  Baru. Berdasarkan 
alasan-alasan itu semuanya, Moens mengambil kesimpulan bahwa pusat kerajaan 
Sriwijaya terletak di Muara Takus, dekat tempuran Kampar Kanan dengan Batang 
Mahal di SumateraTengah. 

Quaritch Wales mencari pusat kerajaan Sriwijaya di Chaiya atau Ligor di Teluk 
Bandon. Pendapatnya ini kemudian berubah. Ibukota Sriwijaya dilokalisasikan di 
Kadaram, dan Kadaram menurut pendapatnya terletak di Perak di lembah Kinta. Tetapi 
tidak ada peninggalan-peninggalan sejarah yang berupa barang-barang 
purbakala yang ditemukan di tempat tersebut. 

Semata-mata berdasarkan pertimbangan atas keuntungan letak kota Jambi dari 
sudut perdagangan dan pelayaran dalam hubungannya dengan Selat Malaka, yang 
merupakan tempat lalu-lintas dari Tiongkok ke barat dan kebalikannya, Drs. 
Sukmono menolak Palembang sebagai pusat kerajaan Sriwijaya, dan melokalisasikan 
pusat kerajaan itu di kota Jambi. Letak kota Jambi zaman dahulu berbeda dengan zaman 
sekarang. Hal itu dengan sendirinya tidak luput dari pertimbangan. Karena tinjauan dari 
sudut geomorfologi ini penting, maka karangan itu dikutip seperti di bawah ini: 

Keberatan tentang lokalisasi Sriwijaya di Palembang itu terutama sekali didasarkan 
atas sangat sedikitnya peninggalan-peninggalan purbakala di sana. Dalam tahun 1930, 
Bosch sudah mengemukakan kesangsiannya ketika ia menyatakan bahwa "de persoonlijk 
opgedane ervaring, dat de hoofdplaats (Palembang) nagenoeg gene 
overblijfselen bevat, die aan het glorierijk bestaan van het Dude Sriwijaya kunnen 
herinneren, heeft met klem de vraag Haar voren gebracht, of wel ooit de hoofdstad van dat 
rijk op de plaats van het huidige Palembang gevestigd is geweest",  dan 
kemudian berkesimpulan ... de oudheid kundige overblijfselen (geven) geen steun 
aan de gangbare onderstelling, dat de hoofdstad Sriwijaya op de plaats van de 
tegenwoordige kota Palembang gelegen was."  Nilakanta Sastri, yang bagaimanapun juga 
tetap mempertahankan Palembang untuk lokalisasi Sriwijaya dan menyatakan bahwa 
"no case has been made out for locating the new site of Srivijaya elsewhere in Sumatra 
than at Palembang", harus menenteramkan diri dengan perkataan "the most total absence 
of archeological vestiges of Srivijaya at Palembang (Srivijaya) remains a mystery of wick 
no solution is forthcoming as yet." 

Sumber utama untuk lokasi Sriwijaya sebenarnya adalah berita-berita Tionghoa, 
Arab, Yunam, dan India. Di situ didapatkan nama-nama Fo-che, Che-li-fo-che, San-
fo-tsi, Sribuza, Zabag,Sabadibai, Criwisaya, dan sebagainya, dan semuanya sudah 
dapat diterima sebagai ejaan atau ucapan asing untuk Criwijaya. Didapatkan pula 
dalam berbagai berita itu lokalisasi tempat-tempat tersebut.Sayang sekali bahwa lokalisasi 
itu tidak membuat sesuatu kepastian, sehingga dalam merekonstruksi peta Asia Tenggara 
terdapat banyak perbedaan pendapat. 

Di antara para penentang Coedes, mula-mula tampil ke mukaMayumdar, yang 
berpendirian bahwa Criwijaya itu harus dicari diJawa dan nantinya di Ligor, dan 
kemudian Quaritch Wales yang, berdasarkan atas penyelidikannya di daerah Chaiya, 
berkesimpulan untuk menempatkan Criwijaya itu di Chaiya. Kedua pendapat ini 
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dibantah oleh Coedes sendiri dengan sangat tegas, sehingga identifikasi Sriwijaya dengan 
Palembang menjadi lebih kokoh. 

Penentang yang kuat adalah Moens, yang dengan merekonstruksikan peta 
AsiaTenggara berdasarkan berita-berita Tionghoa dan Arab sampai kepada kesimpulan, 
bahwa Criwijaya itu mula-mula berpusat di Kedah dan kemudian di daerah pertemuan 
sungai Kampar Kanan dan Batang Mahal. Meskipun teori Moens belum dapat 
dibantah sepenuhnya,namun tidak dapat pula mengubah "tradisi", bahwa Criwijaya itu di 
Palembang. 

Betapapun sulitnya menggunakan bahan-bahan dari berita-berita asing itu, 
nyata benar dari kesimpulan Roland Braddell, yang selama hampir 20 tahun telah 
berturut-turut mengumumkan hasil studinya untuk mengidentifikasikan dan 
melokalisasikan tempat-tempat yang terdapat dalam berita-berita asing tadi, dan 
sebagai penutup karangannya yang terakhir dalam seri itu mengatakan,bahwa: 
"Ourmain purpose has been to protest againts the repetition of insufficiently investigated 
identifications, and to ask from sinologists far more help than the have yet given in a the construction 
of the ancient historical georgraphy Malava.” 

Dengan tidak mengurangi jasa dan kebesaran para ahli purbakala, ahli bahasa, 
ahli sejarah, dan ahli-ahli lainnya yang telah memberikan sumbangannya yang tak 
ternilai terhadap sejarah Sriwijaya, pada kesempatan ini Braddell ingin meminta 
perhatian terhadap suatu hal yang pada hemat patut diperhatikan, yaitu bahwa peta 
Asia Tenggara zaman Sriwijaya sangat berlainan daripada apa yang dapat dilihat 
sekarang. Hal ini oleh para ahli tersebut tadi tentu dimaklumi, akan tetapi selanjutnya 
tidak diperhitungkan. Maka dari itu, dalam usaha melokalisasikan Sriwijaya terlebih dahulu 
kita harus mencari pegangan pokok dengan jalan merekonstruksi petaAsia Tenggara, 
khusus garis-garis pantainya; lebih khusus lagi, pantai yang berbatasan dengan bagian 
barat Sunda-plat. Usaha ke arah ini dilakukan Pula oleh Moens dan Roland Braddell. Akan 
tetapi, satu cabang i lmu pengetahuan yang dapat memberi bantuan untuk  
mendapatkan sesuatu kepastian tidak mereka gunakan. Yang saya maksudkan ialah 
geomorfologi. 

Usaha untuk memetakan pantai-pantai di sebelah barat Sunda-plat pertama 
kali di lakukan oleh Obdeyn yang, berdasarkan  geomorfologi, melokalisasi tempat-
tempat yang tersebut dalam berita-berita Tionghoa dan sebagainya. Antara lain, ia 
sampai kepada kesimpulan bahwa di dalam zaman Sriwijaya, Bangka-Belitung 
bersambung menjadi satu dengan jazirah Malaka melalui kepulauan Lingga dan Riau. 
Karena Selat Sunda belum ada (Sumatera bersambung dengan Jawa), maka 
pelayaran internasional India-Indonesia-Tiongkok harus mengitari Bangka-Belitung, 
sehingga pantai timur Sumatera dan pantai utara Jawa menjadi sangat penting. 

Meskipun hasil-hasil usaha Obdeyn itu untuk sebagian besar tidak dapat 
diterima oleh para ahli yang berkepentingan, namun jelaslah kiranya bahwa 
geomorfologi adalah ilmu yang dapat member bahan-bahan baru lagi untuk lokalisasi 
Sriwijaya. Maka, sayanglah bahwa kegagalan Obdeyn itu menyebabkan hasil telaahannya 
tidak mendapat sambutan dan tenggelam begitu saja dalam timbunan teoriteori yang ada. 

Namun, usaha Obdeyn itu jugalah yang dijadikan pangkal, ketika Dinas 
Purbakala dalam tahun 1954 atas perintah Menteri P & K (Mr. Moh. Yamin) melakukan 
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penyelidikan terhadap Sriwijaya, terutama untuk meneliti garis pantainya dan lokalisasi 
peninggalan-peninggalan purbakala. Penyelidikan ini dilakukan baik dari udara maupun di 
darat, dan karena geomorfologi akan dijadikan bahan utama, maka khusus untuk 
keperluan ini telah dipinjam seorang ahli geomorfologi dari jawatan Topografi Angkatan 
Darat, aalah Dr.H.Th. Verstappen. 

Hasil penyelidikan dari udara ialah bahwa garis yang memisahkan tanah tertiair 
dari tanah quartair (terutama alluvium)-sebagaimana dinyatakan dalam peta-peta 
geologi-dapat dianggap sebagai garis pantai dahulu kala. Maka, dengan garis pantai ini 
sebagai pegangan, ternyata bahwa Palembang dan Jambi terletak di pantai laut, 
Palembang pada ujung jazirah yang berpangkal di Sekayu, dan Jambi pada sebuah teluk 
yang menjorok ke dalam sampai di Muara Tembesi. 

Penyelidikan di darat ternyata memperkuat hipotesis ini. Semua peninggalan 
purbakala, baik di daerah Palembang maupun di Jambi - Muara Jambi, tidak ada yang 
terletak di atas tanah alluvium. Juga tempat-tempat ditemukannya batu-batu 
bersurat, seperti  Kedukan Bukit, Talang Tuwo, dan Telaga Baru letaknya di atas tanah 
tua. 

Menurut keadaannya sekarang, kota-kota Palembang dan Jambi itu masing-masing 
letaknya kira-kira 70 km dari laut, dan tanah alluvium yang penuh rawa-rawa dan 
menjadi lajur dataran rendah di pantai timur Sumatra itu adalah hasil pengendapan 
sungai-sungai yang membawa lumpur dari daerah pedalaman ke laut. Timbullah 
pertanyaan: apakah mungkin sejak zaman Sriwijaya itu, pengendapanpengendapan tadi 
telah dapat mengubah garis pantai itu begitu rupa, sehingga kedua kota tadi menjadi 
terpisah demikian jauhnya dari laut? 

Menurut Van Bemmelen, garis pantai pada muara Batanghari bertambah lebih 
kurang 7,5 km dari tempo 100 tahun, yang berarti rata-rata 75 m tiap tahun. Lebar 
seluruhnya dari lajur alluvium kira-kira ada 140 km; "so that it may have come into 
existence since the beginning of the Christian era ." Tentang air Musi dikatakan, 
bahwa pengendapan yang secepat ini ialah karena di Palembang sungai Musi mendapat 
tambahan air sungai-sungai Ogan dan Komering. Maka, dapat pula diambil kesimpulan, 
pantai baru dimulai pada awal tarikh M. 

Mengenai pengendapan ini, tidak boleh juga dilupakan bahwa dengan mengambil 
garis pemisah tanah tertiair dan quartair sebagai pangkalnya, permulaan pengendapan 
air Musi itu berlangsungnya di Sekayu (jarak terbang 100 km di sebelah barat 
Palembang) danbagi Batanghari, permulaannya di Muara Tembesi (60 km jarak  
terbang di sebelah barat Jambi). Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa proses 
pengendapan di Sekayu dan Muara Tembesi lebih lambat berlangsung daripada 
pengendapan sesudah melewati  Palembang dan Jambi. Maka, dengan mendekati 
kepastian, dapatlah kini dikatakan bahwa dalam zaman Sriwijaya, kota-kota Palembang dan 
Jambi terletak di tepi laut; Palembang pada ujung jazirah, dan Jambi pada suatu teluk. 

Seperti diketahui, kerajaan Sriwijaya—dengan ups and downs-nya—berlangsung 
dari pertengahan akhir abad ke-7 sampai akhir abad ke-14. Selama tujuh abad itu, 
tentu saja garis pantai yang telah digambarkan mengalami perubahan-perubahan 
yang tidak sedikit. Hal ini nyata, misalnya, dari berita-berita Arab dan Tionghoa dari abad 
ke-13, yang menyatakan bahwa Sriwijaya terletak di tepi  sungai besar. Hanya 
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ganjilnya ialah bahwa pada peta-peta V.O.C., di antaranya ada yang bahkan berasal 
dari tahun 1660. Palembang dan Jambi itu masih digambarkan di tepi pantai. Mungkin 
hal itu disebabkan karena petanya terlalu kecil, sehingga jarak-jarak kecil tidak 
ditampakkan. Dan lagi oleh karena kedua kota itu memang merupakan pelabuhan 
samudera di dalam zaman itu. 

Mengingat hal yang terakhir ini, yaitu bahwa dalam abad ke 13 Sriwijaya 
terletak di tepi sungai,  pula dengan menghitung kecepatan pengendapan sungai-
sungai Musi dan Batanghari mulai dari Sekayu dan Muara Tembesi, maka dapatlah kini 
ditentukan bahwa lokalisasi Sriwiaya di tepi laut hanya berlaku dari permulaan sejarahnya 
sampai sekitar tahun 1000 M. Kesimpulan ini kiranya mendapat sokongan dari 
peninggalan-peninggalan purbakalanya di daerah Jambi. Kalau sebuah bangunan (candi) 
di Solok Sipin di tepi barat kota Jambi berangka tahun 1064, maka di Muara Jambi terdapat 
bangunan yang berasal dari zaman Singasari. Hal ini, dihubungkan dengan apa yang 
dikenal sebagai "Pamalayu", memberi kesan bahwa tentara Singasari sampainya di 
Melayu, bukan Jambi melainkan jauh ke timur lagi, yaitu di Muara Jambi, untuk 
kemudian menuju ke daerah sungai Dareh. Demikian pula, peninggalan-peninggalan 
V.O.C. (benteng dari tahun 1724) di daerah ini terdapat di Muara Kompeh, antara  
Jambi dan Muara Jambi. 

Setelah direkonstruksi garis pantai timur Sumatra itu untuk melokalisasi Sriwijaya, 
masih juga perlu diteliti garis-garis pantai yang berhadapan dengan pantai tadi guna 
merekonstruksi jalan-jalan pelayaran zaman Sriwijaya. Seperti sudah dikatakan di muka, 
Obdeyn berpendapat bahwa jazirah Malaka bersambung menjadi satu dengan kepulauan 
Riau-Lingga dan Bangka-Belitung. Terhadap pendapatini, Verstappen menyatakan 
dengan tegas bantahannya dan berpendapat bahwa di dalam zaman Sriwijaya, 
kepulauan Riau dan Lingga memang merupakan tanah lanjutan dari jazirah Malaka, 
tetapi Bangka dan Belitung terpisah oleh laut. Pandangan ini sesuai dengan apa yang 
nyata dari peta-peta hydrografi. Ditinjau dari sudut geologi, pendapat ini juga dapat 
dipertanggungjawabkan. Menurut van Bemmelen, kepulauan Lingga, Bangka, dan Belitung 
itu"belong to a mountain range with had largely been baselevelled and which was partly 
abraded. It has of the sea in late quarternary time. They represent a drowned topography". 
Selanjutnya dikatakan bahwa "Singkip, Bangka, and Billiton are surrounded by an 
aureole ofsubmerged river valleys, containing alluvial tin-ores." 

Kesimpulan yang kini dapat ditarik mengenai rekonstruksi peta daerah Riau dan 
kepulauan Lingga ialah bahwa di dalam zaman Sriwijaya, daerah-daerah ini bukannya 
terdiri atas pulau-pulau,melainkan merupakan ujung selatan jazirah Malaka. Dengan 
menyesuaikan keadaan garis pantai Sumatra sendiri, gambaran tanah Riau ini dapat 
juga kiranya dipertahankan sampai sekitar 1000 M. Namun, kalau sejak masa, ini 
daerah itu sudah mulai berpecah-pecah menjadi kepulauan, selat-selat sempit dan 
dangkal di antara pulau-pulaunya belum juga dapat dipakai untuk pelayaran. Daerah 
ini bahkan terkenal sebagai sarang bajak-bajak laut, yang selalu mengganggu jalan 
pelayaran di Selat Malaka. 

Rekonstruksi peta daerah Riau ini dapatpula kiranya member penjelasan, mengapa 
di Pasir Panjang (ujung utara pulau Karimun), terdapat tulisan dari abad ke-9 yang 
menggunakan huruf-huruf Dewanagari dan bersifat agama Budha Mahayana. Tempat 
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ini sebagai ujung yang menjorok ke laut, dan yang tentu dihadapi orang dalam pelayaran 
dari utara ke selatan melalui Selat Malaka, adalah tempat yang penting. Mungkin 
sebagai tempat singgah, dan mungkin pula hanya sebagai tanda peringatan atau 
petunjuk pelayaran. 

Setelah merekonstruksi jalan pantai-pantai dahulu di sekitar Palembang–Jambi dan 
kepulauan Riau, dapatlah diusahakan menetapkan jalan-jalan laut yang 
menghubungkan India dengan Indonesia, dan dengan Hindia Belakang serta 
Tiongkok. Oleh Quaritch Wales, telah dapat dibuktikan bahwa bagian tersempit 
jazirah Malaka (di sekitar teluk Bandon) memegang peranan penting sebagai kunci 
jalan perdagangan antara India dan Tiongkok. Jalan ini adalah jalan darat, sehingga di 
sini muatan kapal harus dibongkar untuk dipindahkan ke kapal-kapal lain, suatu hal 
yang bagi masa itu tidak sedikit menimbulkan kesulitan dan kerugian. Maka, jalan ini 
jelas tidak banyak memengaruhi jalannya pelayaran mengitari jazirah Malaka. 

Ada juga pendapat yang baru-baru ini dikemukakan oleh Chand, bahwa"at one time 
there was a sea route through the peninsula that made present day Malaya as island'. Akan 
tetapi, ucapan ini hanya berupa kalimat demikian saja, tanpa disertai sesuatu bukti ataupun 
penjelasan. Dengan demikian, pendapat ini  t idak dapat diperhitungkan dalam 
uraian sekarang ini. 

Jalan lain yang mungkin menghubungkan lautan Hindia dan laut Tiongkok 
Selatan adalah Selat Sunda. Akan tetapi, menurut  Obdeyn, Selat Sunda ini baru 
dikenal oleh orang-orang Tiongkok dan Arab sejak tahun 1175. Pendapat ini didukung 
Pula oleh Van Bemmelen, yang menyatakan:"It is possible that indeed. Strait Sunda did not 
yet exist in older historical times In is present configuration. The link between South Sumatra 
and java has probably been engulfed in the early quartenary, accompained by paroxysmal 
volcanic outbursts". Dan kemudian dalam subchapter "Speculation on the Origin of the 
Origin of Straits Sunda", sampai pada kesimpulan bahwa "It is possible that (Selat Sunda) 
became navigable scarcely on thousand years ago. Especially the narrow passage across 
the northmost branch of the Great Lampong fault, with the island of Dwars-in-de-weg 
(Sangian) in the middle, could be navigated only since the middle ages." 

Dengan tertutupnya kemungkinan hubungan pelayaran dilakukan melalui 
Teluk Bandon dan Selat Sunda, maka jelaslah betapa pentingnya Selat Malaka dan 
Selat Berhala di dalam zaman Sriwijaya sebelum tahun 1000 M. Tiap kapal dari dan 
ke India, Jawa dan Hindia Belakang, Tiongkok, harus melalui teluk Jambi. 

Dari kegiatan ini, tampaklah dengan jelas bahwa Jambi mempunyai kedudukan 
yang lebih penting daripada Palembang, yang hanya disinggahi oleh kapal-kapal 
yang melewatinya dalam pelayarannya antara Selat Malaka dan pulau Jawa saja. 
Lagi Pula,Jambi letaknya menghadap ke laut bebas, sedangkan Palembang pada suatu 
selat saja, yaitu selat Bangka. Maka, di antara Palembang dan Jambi untuk Sriwijaya, 
pilihan akan lebih tepat kalau jatuh pada Jambi. 

Teluk Jambi memang sangat ideal untuk suatu pelabuhan  samudera. 
Demikian pula, untuk pertahanan terhadap serangan-serangan dari laut yang paling 
luar terdapat sebuah dusun sekarang yang bernama Muara Sabak. Dan menurut 
keterangan beberapa orang di Jambi di dusun itu, ada pula ditemukan peninggalan-
peninggalan purbakala. 
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Adanya tiga pulau dan dusun Sabak itu sungguh-sungguh menarik perhatian, 
karena dart Ptolomeus diketahui adanya tiga pulau  Saba delbal, yang oleh Krom 
dilokalisasikan di sekitar Palembang, sedangkan"wanneer wij in deibai weder het gewone 
dwipa in zijn Praktrit-vorm vertegenwoordigd mogen denken, houden wzj' Saba ah 
eigenlijke plaatsnaam over." Terlalu jauhkah kalau ditarik kesimpulan bahwa ketiga pulau 
di Teluk Jambi itulah yang dimaksudkan oleh Ptolomeus? 

Sebagai tambahan bahwa pada peta kuno (abad ke-16-17), yang dipakai 
sebagai bahan oleh Obdeyn, dijumpai nama-nama "Saban" dan "Sabi",yang letaknya 
di sebelah utara "Palimbao" (Palembang), tepat di mana diharapkan letak Jambi. 

Tidakkah lebih masuk akal kalau perkataan-perkataan Zabay, Zabag, dari berita-
berita Arab diidentifikasikan dengan (Muara)Sabak? Mungkin pula, bahkan Sabak 
ini adalah pelabuhan bagi Sriwijaya yang beribukota di Jambi. Inilah kiranya yang 
menyebabkan berita-berita Arab itu mengatakan adanya maharaja dari Zabag. 

Tidak masuk akal pulakah kalau San-fo-ts'i dari berita-berita Tionghoa itu 
diidentifikasikan dengan (Muara) Tembesi, sebuah kota di Sriwijaya juga, tetapi 
mempunyai kedudukan penting karena letaknya di ujung teluk Jambi dan di muara 
Batanghari, dan dengan demikian menjadi penghubung penting antara pantai dan daerah 
pedalaman? 

Dapatkah kesimpulan melokalisasikan Sriwijaya di Jambi itu memperoleh dukungan 
dari bahan-bahan ilmu purbakala? Jawabnya menguntungkan, bahkan memperkuat 
kesimpulan ini. Prasast i-prasasti yang didapatkan di sekitar Palembang, yang 
sampai kini dipakai untuk memperkuat pendapat bahwa di Palembanglah  
letaknya Sriwijaya, kalau diteliti kembali bahkan akan memperkuat kebalikannya. 
Penelitian kembali ini dimungkinkan oleh diterbit kannya prasasti Telaga Batu oleh De 
Casparis, yang ternyata "consists of a long imprecation directed againt the perpetrators ofall 
possible crimeagaints the king and the state Sriwijaya" dan asalnya dari masa yang seperti 
prasasti-prasasti lainnya. Kalau Palembang memanglah ibu kota Sriwijaya, dapatkah 
masuk akal bahwa kutukan-kutukan yang berupa ancaman sangat mengerikan itu justru 
diabadikan di ibukota? Mungkin warga ibu kota sendiri diancam secara demikian 
oleh rajanya? 

Prasasti Telaga Baru bukanlah piagam raja dan negara Sriwijaya yang berpusat 
atau beribu kota di Palembang. Peringatan itu adalah usaha menjamin ketertiban (dengan 
istilah sekarang: follow up dari suatu operasi militer) dari seorang raja Sriwijaya yang telah 
berhasil menduduki Palembang. Inilah kiranya interpretasi yang dapat  memberi 
penjelasan kepada prasasti Kedukan Bukit. Lebih-lebih setelah ada lagi pecahan 
prasasti lainnya yang memuat keterangan tambahan terhadap prasasti tersebut. Follow up 
yang positif ialah pemberian suatu hadiah kepada masyarakat yang telah tunduk itu 
agar mereka mengecap kebahaglaan atas kemurahan raja, dan Inilah yang dimaksudkan 
dengan "pranindhana” yang dikekalkan pada batu Talang Tuwo (tahun 684; jadi, tahun 
berikutnya dari prasasti Kedukan Bukit). 

Dalam rangka ini, maka prasasti Kota Kapur dan Karang Birahi, yang sama isinya, 
adalah peringatan-peringatan yang dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan 
Sriwijaya. Kota Kapur di Bangka adalah tempat yang strategik untuk menguasai jalan 
laut di muka pelabuhan Palembang, dan Karang Birahi terletak di jalan raya (sungai dan 
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darat) antara pantai timur dan daerah pedalaman, yang banyak mengandung emas. Dan 
tempat-tempat yang khusus diperkuat itu adalah tempat-tempat yang sesuai dengan 
siasat untuk menjamin pertahanan Sriwijaya, dan yang memperkuat pula pilihan untuk 
melokalisasikan Sriwijaya dan Jambi. 

Peringatan-peringatan purbakalanya yang berupa arca itupun tidak bertentangan 
dengan kesimpulan yang diambil. Arca Budha yang besar sekali dari bukit Siguntang, 
yang coraknya dapat dikembalikan kepada langgam Amarawati, dan arca-arca 
perunggu yang didapatkan dari dalam sungai dan bercorak langgam Gupta, merupakan 
petunjuk ke archa Budha Mahayana di Palembang di sekitar abad ke-6-7 M. Kenya-
taan ini, bila dihubungkan dengan berita I-tsing, seorang musafir dan pendeta Tionghoa 
yang menjelang akhir abad ke-7 lama sekali tinggal di Sriwijaya bahwa di daerah lautan 
Selatan agama Budha yang ia jumpai di mana-mana adalah Hinayana (dari aliran 
Mulasarwastiwadanikaya), kecuali di Melayu di mana ia jumpai penganut-penganut agama 
Budha Mahayana, menutup segala kemungkinan untuk melokalisasi Sriwijaya di 
Palembang. Maka, menarik perhatianlah bahwa Moens justru mengidentifikasikan Melayu 
itu dengan Palembang, meskipun Sumatera Tengah (Jambi dan Muara Takus) ia masuk-
kan pula. 

Jelaslah kini, bahwa rekonstruksi bedasarkan geomorfologi yang memberi 
kesimpulan untuk melokalisasikan SriwIjaya di Jambi sesuai juga dengan bukti-bukti 
peninggalan purbakala. 

Sesuaikah pula kesimpulan ini dengan berita-berita Tionghoa, Arab, dan lain-lain 
sebagainya? Seperti sudah dikatakan di muka, mengenal berita Tionghoa itu Roland 
Braddell sampai kepada kesimpulan untuk memprotes "the repetition of insufficiently 
investigated identifications" dan "to ask from sinologists for more help." Lebih sempurna lagi 
kiranya kalau proses ini ditambah dengan penyesalan yang sangat terhadap tradisi yang, 
berdasarkan atas "insufficiently investigated nvestigated identifications" itu, menjadi penghalang 
untuk meninjau kemball teori-teori yang sudah usang. 

Dalam hal ini, sangatlah menarik perhatian, bahwa salah satu sumber terpenting yang 
dipakai oleh Moens untuk kartografinya, baru-baru ini oleh William T. Kao dapat dibuktikan 
sebagal sumber yang tidak seharusnya dipercayai secara mutlak. Sumber ini adalah 
berita dari Kia-tan, "one of China's most celebrated cartographers", yang ternyata "never 
travelled beyond the borders ofhis native country", akan tetapi dari bukunya yang 40 jilid 
tebalnya mengenai topografi Tiongkok dan negara-negara di lautan Selatan 
menimbulkan "a widespread belief that writing were based on first hand observations made 
during his journeys”. Nama-nama tempat itupun sering kali ditulis berbeda-beda, tergantung 
dari pendengaran orang Tionghoa sendiri. 

Ho-lo-tan, misalnya, "has been transcribed in different ways and its is location is also 
uncertain. One translator says that it is situated on the island of Cho-po or Tou-po; another 
maintains that it ruled over the Island of Cho-po while a third thinks that it has its capital in 
She-po”. Pembacaan kembali tulisan-tulisan Tionghoa kuno itupun menimbulkan berbagai 
kesulitan. Kao mengatakan bahwa "it is difficult to trace the influence of the Amoy-Sivatow-
Canton dialects in the toponyms"; dan selanjutnya: "Not with standing what we have just said 
as to the insignificant partplayed by South China seamen before the eleventh century, 
however, we think the Amoy dialect is a very useful guide to the correct pronunciation of 
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many Chinese characters in early writings. For, among all dialects, it retains the largest 
elements of ancient Chinese intonations and rhymes." 

Apa yang dikemukakan oleh WT Kao tadi, yang sesuai dengan protes Roland Braddell, 
memberikan dorongan peneliti untuk lebih berhati-hati lagi dalam mengidentifikasi serta 
melokalisasikan nama-nama dan tempat-tempat, sebagaimana didapatkan dalam berita-
berita Tionghoa. Demikian pula kiranya dalam menghadapi berita-berita Arab atau lainnya. 
Hal ini nyata sudah, kalau diingat bahwa apa yang kini dibaca Sribuza dari berita Arab, 
dahulunya dibaca Sarbaza, dan Zabej dibunyikan sekarang Zabag. 

Namun, peneliti berhati-hati dalam hal itu, kalau sesuatu identifikasi dan lokalisasi 
(atau satu di antara dua) tidak meragukan dan memang sesuai dengan kenyataan, apa 
salahnya kalau sudah sampai kepada suatu ketetapan? sebagaimana yang sudah 
dikemukakan, Sabadibai dari Ptolomeus dan Zabag dari berita-berita Arab adalah (Muara) 
Sabak di muka teluk Jambi. San-fo-ts'i untuk (Muara) Tembesi dapat pula dianggap pasti, 
kalau ditilik berita-berita Tionghoa dari zaman Sung (960-1279), di mana dijumpai raja 
"Chan-pi" di kerajaan San-fo-ts'i. Chan-pi dan San-fo-ts'i bersama-sama tidak memberi 
kesangsian lagi untuk mengidentifikasikannya dengan Jambi dan (Muara) Tembesi. 

Demikianlah, maka —ditinjau dari berbagai sudut— tidak ada suatu bahan yang 
memberi petunjuk untuk melokalisasikan Sriwijaya di Palembang. Semua petunjuk 
mengarahkan pandangan ke Jambi, dengan meninggalkan tradisi yang telah bertahan 
puluhan tahun lamanya (atau lebih dari 45 tahun). 

 

Penyelidikan geomorfologi  
Penyelidikan geomorfologi yang dilakukan oleh Drs. Sukmono, dengan tujuan untuk 

menetapkan lokalisasi pusat kerajaan Sriwijaya, merupakan salah satu usaha untuk 
memecahkan persoalan sejarah Sriwijaya. Andaikata lokalisasi pusat kerajaan Sriwijaya itu 
semata-mata bergantung kepada pandangan dari sudut geomorfologi, maka pendapatnya 
akan dapat diterima tanpa keragu-raguan. Hasil penyelidikan geomorfologi memberikan 
saran yang kuat untuk menetapkan Jambi sebagai pelabuhan yang sangat ideal dan 
sanggup menguasai lalu-lintas kapal di Selat Malaka yang berlayar ke utara menuju 
Tiongkok, ke timur menuju Jawa. Kebalikannya, perahu-perahu yang berlayar dari lautan 
Selatan dan laut Jawa menuju India dan negara-negara lainnya di sebelah barat, 
berlayar melalui Jambi. Demikianlah, menurut pendapatnya, pusat kerajaan Sriwijaya 
harus terletak di Jambi, bukan di Palembang. 

Namun, pandangan geomorfologi bukan satu-satunya sumber sejarah yang dapat 
digunakan untuk melokalisasikan pusat kerajaan Sriwijaya. Oleh karena itu, hasil 
penyelidikan geomorfologi masih perlu dikaji dengan sumber sejarah lainnya yang kiranya 
dapat dipercaya. Sumber sejarah yang dimaksud ialah pernyataan I-Tsing tentang letak 
pelabuhan Melayu, yang sertahun-tahun menetap di Sriwijaya dan beberapa kali 
mengunjungi pelabuhan Melayu. Ataukah perlu dipertimbangkan pula beberapa pendapat 
sejarahwan bahwa Kerajaan Melayu waktu itu rajanya bernama “Sriwijaya”, dengan arti 
kata bahwa Sriwijaya bukan nama dari suatu kerajaan, melainkan nama dari seorang raja 
melayu. Dengan alasan bahwa sebagian besar dari nama-nama raja melayu 
dianugerahkan dengan nama “Sri”. Sehingga dengan demikian mungkin saja sewaktu 
kerajaan Melayu dipimpin oleh rajanya Sriwijaya lebih dominan disebutkan pada masa itu?  
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Terlepas dari perkembangan pemikiran dan kajian tentang Sriwijaya, akan 
dibicarakan di sini bukanlah pernyataan I-Tsing mengenai bayang-bayang di welacakra 
yang berita lain dengan letak ibu kola Sriwijaya, melainkan pernyataannya tentang 
pelabuhan tempatnya singgah dalam perjalanan dari Tiongkok ke India dan 
dariIndia ke Tiongkok.  

Catatan perjalanan I-Tsing seperti yang diterjemahkan oleh Takakusu (1896) tentang 
perjalanan awal I-Tsing dari Tiongkok ke India tahun 671 M, terjemahannya sebagai 
berikut: 

...... Yang dapat saya lakukan sehubungan dengan ziarah (ke tanah suci) semata-
mata berkat bantuan keluarga Feng. Selain itu, para biksu dan umat awam dari 
Lin-nan merasa sedih saat kami berpisah; para cendikiawan dari provinsi-provinsi 
utara semua bersedih hati saat perpisahan karena mereka berpikir tak akan 
bpernah bertemu lagi. 
Di bulan ke sebelas tahun tersebut (671 M) kami mulai melihat gugusan bintang Yi 
dan Chen dan melihat P’an-yu (Kwang-tung) tepat di belakang kami. Kadang-
kadang saya mengarahkan pikiran saya ke Taman Rusa (Mrigadava di Benares); 
di waktu lain saya beristirahan dengan tekat ( mencapai) Gunung Kukutapadagiri 
(dekat Gaya) 
........ Setelah berlayar selama 20 hari kapal mencapai Fo-shih, di mana saya 
melihat darat dan tinggal selama enam bulan, secara bertahap saya mempelajari 
Sabdavidya (tata bahasa Sanskerta). Raja setempat memberi saya bantuan dan 
mengirim saya ke negeri Melayu, yang sekarang disebut Shih-li-fo-shih, di sana 
saya tinggal selama dua bulan, dan dari situ saya berangkat ke Ka-cha.... 

Takakusu (1896) menjelaskan dan mengomentari bahwa:  

“ini adalah catatan I-Tsing. Dengan demikian Fo-shih adalah ibukota dan Shih-li-
fo-shih (=Melayu) adalah nama negeri, meskipun I-Tsing menggunakan kedua 
istilah tersebut secara silih berganti. Catatan-catatan dalam tulisan I-Tsing sering 
disalah artikan bahwa itu ditulis orang lain. Sebagai mana dalam Ban XL, tida ada 
alasan sama sekali untuk berasumsi demikian. I-Tsing tidak menuli hal yang sulit 
dalam catatan dan terjemahan beliau. Ada beberapa catatan demikian yang tidak 
mungkin ditambah kecuali oleh seseorang yang sudah pernah ke India. Pengulas 
Kasyapa menngunakan semua catatan sebagaimana ditulis I-Tsing. Di samping 
itu, catatan atas Mulasarvastivada-ekasatakarman (sebagaimana dalam subjudul 
Perjalanan ke India) menghapus semua keraguan, di mana beliau mengatakan 
bahwa Melayu lalu menjadi Fo-shih. 

Dari terjemahan asli yang ditulis oleh I-Tsing ketika pertama kali sampai di Melayu dari 
Kwang-tung Tiongkok ternyata yang dimaksud Fo-shih adalah ibukota kerajaan Shih-li-
fo-shih (= Melayu). 

Perjalanan pulang dari Nalanda pada tahun 685 diuraikan oleh I-Tsing secara singkat. 
Berikut terjemahan Takakusu: 

Tahun pertama peridoe Ch’ui-kung (685), saya berpisah denan Wu-ning di India 
(di tempat yang berjarak enem yojana sebelah timur dari Nalanda).  Setelah 
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mengumpulkan kitab-kitab ajaran, saya mulai menelusuri langkah-langkah 
kembali pulang. 
I-Tsing berangkat dari Tan-mo-lo-ti (Tamralipti atau Tamluk) menuju Ka-cha 
(Kataha atau Kedah. Singgah di sini sampai musim dingin. Dengan menumpang 
perahu raja, ia berangkat dari sini (Kedah) ke Selatan menuju tanah Melayu, yang 
sekarang menjadi Fo-shih (Sriwijaya). Pelayaran itu makan waktu selama sebulan. 
Umumnya perahu itu datang di negeri Melayu pada bulan kedua. Tinggal di sini (di 
negeri Melayu) sampai pertengahan musim panas. Lalu berangkat ke utara menuju 
Kwang-tung (Kanton). Lebih kurang sebulan kemudian sampai di tempat tujuan. 

Dari pernyataan I-Tsing itu, nyata sekali bahwa perjalanan dari India ke Tiongkok 
melalui pelabuhan Melayu bernama Fo-shih, sama persis dengan catatan perjalanannya 
dari Kwuang-tung sampai di Fo-shih yang merupakan ibukota dari Shih-li-fo-shih (atau 
negeri Melayu. Di sini yang dimaksud oleh Takakusu bahwa ada salah tafsir atau 
penjelasan yang keliru tentang catatan perjalanan I-Thing. Ada penembahan kata 
“sekarang menjadi bagian dari Fo-shih”, pada hal terjemahan seharusnya” sekarang 
menjadi Fo-shih”. Artinya baik sewaktu sampai di Fo-shih sewaktu berangkat dari Kwang-
tung sampai di Fo-shih maupun sewaktu kembali dari Tamralipti (India) kembali ke Kwuang-
tung dan singgah di Fo-shih. Bahwa Takakusu tidak menerjemahkan Shih-li-fo-shih sebagai 
Sriwijaya melainkan Melayu, dan tidak pula menerjemahkan Fo-shih sebagai ibukota 
Sriwijaya melainkan ibukota Melayu. 

Dari pelabuhan Melayu perahu terus menuju ke utara ke arah Kwang-tung. 
Dengan kata lain, pelabuhan Melayu adalah tempat berlabuh perahu yang berlayar dari 
Kedah melalui Selat Malaka dan yang berlayar dari Tiongkok melalui laut Tiongkok 
Selatan menuju India. I-Tsing tidak mengatakan bahwa perjalanan dari selat Malaka 
ke Tiongkok melalui Sriwijaya atau Fo-shih. Demikianlah, pelabuhan Melayu menguasai 
lalu-lintas pelayaran dari laut Tiongkok Selatan ke Selat Malaka dan kebalikannya. 

Sukmono mencoba untuk membuktikan catatan perjalanan I-Tsing sampai di Fo-shih 
dari Kwuang-tung tahun 671 M dan kembali dari Tamralipti menuju Kwuang-tung dan 
mampir di Fo-shih dengan pendekatan geomorfologi. Dari keterangan perjalan tersebut 
maka letak pelabuhan Melayu dalam menguasai pelayaran di Selat Malaka dan di laut 
Tiongkok Selatan lebih baik dari  pada pelabuhan Fo-shih. Sukmono justru 
mendasarkan penyelidikannya dari sudut geomorfologi pada penguasaan pelayaran 
di Selat Malaka dan di laut Tiongkok Selatan. Oleh karena itu, ia justru memperkuat 
pendapat, bahwa yang terletak di Jambi ialah pelabuhan Melayu, bukan pe labuhan 
Sriwijaya. Letak pelabuhan Melayu yang sangat ideal itu memperkuat pernyataan I-Tsing 
tentang pelabuhan Melayu yang menguasai lalu-lintas pelayaran di Selat Malaka. 

Pelabuhan Sriwijaya tersisih dari lalu-lintas perahu dari Tiongkok ke Selat Malaka 
dan kebalikannya. Jambi mempunyai kedudukan yang jauh lebih penting daripada 
Palembang, yang hanya disinggahi oleh kapal-kapal yang melewatinya dalam 
pelayarannya antara Selat Malaka dan Pulau Jawa saja. Lagi pula, Jambi letaknya 
menghadap ke laut bebas, sedangkan Palembang pada suatu selat saja, yaitu selat 
Bangka. Demikianlah, kedudukaan pelabuhan Jambi jauh lebih  penting daripada 
pelabuhan Palembang. 
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Gambar 2: Peta Garis Pantai Kuno – kajian Geomorfologi oleh Sukmono 
. 

Jika Sukmono mengidentifikasikan Jambi itu dengan pusat Sriwijaya, di manakah 
lokasi pelabuhan Melayu? Pertanyaan itu secara tidak langsung dijawab dengan 
mengemukakan lokalisasi pelabuhan Melayu oleh Moens. Maka, menarik 
perhatianlah, bahwa Moens justru mengidentifikasikan Melayu itu dengan Palembang. 

Dengan jelas dinyatakan oleh I-Tsing, bahwa dalam perjalanannya ke Nalanda 
di India, baik I-Tsing maupun Wu-hing berangkat dari Fo-shih menuju Melayu, 
kemudian terus ke Ka-cha (Kedah). Jika pelabuhan Melayu itu adalah pelabuhan 
Palembang seperti yang disarankan oleh Moens, maka I-Tsing dan Wu-hing untuk 
berangkat ke India yang letaknya di sebelah barat harus pergi ke timur dahulu, karena 
Palembang letaknya di sebelah timur atau tenggara Jambi.  Hal yang demikian agak 
aneh, tidak masuk akal. Kecuali kalau mereka mempunyai kepentingan istimewa di 
Palembang. I-Tsing menuliskan lebih lanjut: 

Di muara sungai Fo-shih, sya naik kapal untuk mengirim sepucuk surat, surat 
kepercayaan yang ditujukan ke daerah Kwang-chou (Kwang-tung) melalui seorang 
saudagar bertemu (teman saya) untuk meminta kertas dan tinta, yang digunakan 
untuk menyalin surat berbahasa Sanskerta, dan juga meminta sarana (biaya) 
memperkerjakan penyalin. Tepat pada saat iru, saudagar tersebut mendapati 
bahwa angin dalam keadaan baik, dan membentangkan layar pada ketinggian 
maksimal. Demikian saya terbawa pulang (meskipun saya tak berniat untuk itu). 
Bahkan saya meminta untuk berhenti, tidak ada caranya. Dari kejadian ini, saya 
mengerti pengaruh karma yang mempengaruhi (perjanan kita), dan kita, manusia 
(kadang-kadang) tak merencanakannya. ......... Kitab ajaran yang telah saya bawa 
(dari India) tertinggal di Fo-sih sejumlah 500.000 sloka Tripitaka. Karena itu, saya 
perlu balik ke sana lagi. ...... 
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Dari keterangan catatan perjalanan tersebut, terlihat bahwa Fo-shih terletak di 
pinggir pantai karena disebutkan bahwa pentingnya memperhatikan kondisi angin 
dalam menentukan apakah berlayar atau tidak. Kalau kota Fo-shih berada jauh ke 
pedalaman tentuk kajian terhadap kondisi angin tidak diperlukan, penduduk jarang 
sekali menggunakan angin sebagai petunjuk, kalaupun ada hanya digunakan untuk 
tujuan tertentu dan tidak untuk menentukan aktivitas pelayaran.  

Takakusu menjelaskan bahwa Shih-li-fo-shih tampaknya adalah negeri yang 
sangat jaya di masa I-Tsing, di mana mengunjungi tempat ini dua kali dan menetap 
sekitar 7 tahun (688-695), mempelajari dan menerjemahkan teks-teks asal, baik yang 
berbahasa Sanskera atau Pali. Dalam karanya, beliau menggunakan istilah ‘Fo-Shih’ 
atau ‘Shih-li-fo-shih secara silih berganti. Kelihatannya ibukota negeri ini awalnya 
disebut Fo-shih, di mana kemungkinan adalah koloni Jawa dan setelah kerajaan 
tersebut berkembang pesat dan meluas hingga Melayu (yang tampaknya bergabung 
atau secara spontan menjadi daerah kekuasaan raja dari Fo-shih), maka kesleuruhan 
negeri dan juga ibukotanya menyandang nama Shih-li-fo-shih semestinya terjadi tidak 
lama sebelum I-Tsing ke sana atau semasa beliau tinggal di sana, karena kapanpun 
beliau menyebut nama Melayu beliau menambahkan bahwa ‘negeri itu kini berubah 
menjadi Shih-li-fo-shih atau Fo-shih. (lihat di peta sebelumnya bahwa negeri Melayu 
meluas ke arah timur sampai ke ibukotanya Fo-shih di pinggir pantai). 

Takakusu (1896) membuat rincian menengai  catatan perjalanan I-Tsing, yang 
dari dua karya I-Tsing: Nai-hai-chi-kuei-nai-fa-ch’uan dan Ta-t’asng-si-yu-fa-kao-
seng-ch’uan, dengan menunjukkan-fakta sebagai berikut: 
1) Fo-shih, ibukota, terledak di sungai Fo-shih, dan itu merupakan pelabuhan 

dagang utama dengan Tiongkok, di mana ada pelayaran secara reguler antara 
Fo-shih dan Kwang-tung, sebagaimana dilakukan oleh seorang pedagang 
Persia (lihat catatan mengenai Kehidupan dan Perjalanan I -sing) 

2) Jarak Kwang-tung ke Fo-shih sekitar 20 hari bila angin mendukung, atau 
terkadang sebulan (lihat catatan mengenai beberapa lokasi geografis) . 

3) Melayu yang baru menyandang sebutan Shih-li-fo-shih, berjarak 15 hari dari 
ibukota  Fo-shih, dan dari Melayu ke Ka-cha juga 15 hari. Jadi melayu terletak 
kira-kira di tengah-tengah kedua tempat tersebut (lihat catatan mengenai 
Beberapa Lokasi Geografis). 

4) Negeri Shih-li-fo-shih terletak di sbelah timur dari Pulushih yaitu kelompok 
kepulauan Andaman di Samudra India. ( lihat catatan mengenai Beberapa 
Lokasi Geografis). 

5) Raja di Fo-shih memiliki kapal-kapal, kemungkinan untuk dagang, berlayar 
antara India dan Fo-shih (lihat Kehidupan dan Perjalanan I-Tsing, dan catatan 
Mengenai Beberapa Lokasi Geografis). 

6) Raja di Fo-shih dan juga para penguasa negeri-negeri do sekitarnya dalah 
pendukung Buddhadharma (lihat Kehidupan dan Perjalanan I-Tsing). 

7) Ibukota (dari negeri Shih-li-fo-shih) adalah pusat pembelajaran agama Buddha 
di kepulauan Laut Selatan, dan di sana terdapat lebih dari 1000 biksu (lihat  
Kehidupan dan Perjalanan I-Tsing). 
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8) Buddhadharma yang ada terutama adalah Theravada (Hinayana), di mana 
sebagian besar adalah tradisi Mulasarvastivada. Ada dua tradisi lain yang baru 
berkembang, di samping Sammitiya. Adanya beberapa pengikut Mahayana di 
Melayau (=Shih-li-fo-shih yang baru (bab Pendahuluan). 

9) Emas tampaknya melimpah. I-Tsing pernah menyebut Shih-li-fo-shih sebagai  
‘Chin-chou’, ‘Pulau Emas’. Masyarakat biasanya mempersembahkan bunga 
teradai dari emas kepada Buddha. Mereka menggunakan kendi -kendi dari 
emas dan memiliki rupang-rupang dari emas (lihat Bab IX). 

10) Masyarkat mengenakan kan-man (sarung) (lihat Bab Pendahuluan). 
11) Produk-produk lainnya adlaah: pinang (bahasa Tionghoa: pin-lang), pala (gati), 

cengkeh (lavanga), dan kapur barus (karpura). Mereka menggunakan minyak 
wangi. Masyarakat di tempat-tempat ini membuat gula aren dengan 
memanaskan sari dari tanaman (atau pohon), dan para biksu menyantapnya di 
berbagai waktu, sedangkan orang-orang India membuat gula dari padi, dan 
membuat ‘gumpalan madu’ dengan menggunakan susu dan minyak (lihat 
Katalog Nanjo No. 1131, Bab X). 

12) Dari negeri Shih-li-fo-shih, pada pertengahan bulan delapan dan pertengahan 
musim semi (bulan dua), lempeng jam tidak berbayang, dan seseorang yang 
berdiri di tengah hari tidak berbayang. Matahari tepat di atas kepala dua kali 
setahun (lihat Bab XXX). 

13) Bahasa yang digunakan dikenal dengan nama ‘Kun-lun’ (bahasa Melayu, bukan 
Kun-lun dalam ari Pulo Condore (lihat Bab Pendahuluan). 

 
Permasalahan yang perlu mendapat perhatian ialah penyamaan San-fo-ts'i 

dengan (Muara) Tembesi. Logis sekali bahwa Sukmono, berdasarkan lokalisasi pusat 
kerajaan Sriwijaya di Jambi, lalu mengidentifikasikan San-fo-ts'i dengan Tembesi, yang 
terletak di tepian sungai Tembesi dengan sungai Batanghari. Tembesi adalah satu-
satunya tempat di daerah Jambi yang bunyinya hampir serupa dengan San-fo-ts'i, 
namun keserupaan bunyi itu tidak dapat dijadikan alasan untuk penyamaan tanpa 
memperhatikan keterangan-keterangan lain. Penyamaan itu sama sekali tidak cocok 
dengan pemberitaan dari sumber Tionghoa yang menyatakan letak San-fo-ts'i. 
Sudah pasti bahwa ada di antara berita-berita Tionghoa itu yang boleh dipercaya. 
Dalam hal ini, dikutip pernyataan Ying-yal-sheng-tan (1416), yang isinya, bahwa Chiu-
Chiang sama saja dengan negara yang sebelumnya disebut San-fo-tsi juga disebut Po-
lin-pang, ada di bawah kekuasaan Jawa. Kapal-kapal yang datang dari mana pun masuk 
selat Peng-chia (Bangka), yang berair tawar. Di dekatnya adalah tempat bertegak banyak 
pagoda yang dibuat dari bata. Kemudian, para pedagang mudik ke hulu. Jalannya makin 
lama makin sempit, menuju ibukota. 

Berdasarkan berita Tionghoa di atas, yang serba jelas uraiannya, nyatalah bahwa 
San-fo-tsi terletak di Palembang. Sukmono menganggap pasti. Penyamaan antara San-fo-
ts'i dan (Muara) Tembesi. Penyamaan itu kecuali berdasarkan keserupaan bunyi lokasi 
Sriwijaya di kota Jambi, juga berdasarkan berita Tionghoa pada zaman pemerintahan 
raja kula Sung (960-1279), di mana dijumpai raja "Chan-pi" di kerajaan San-fo-ts'i. 
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Chan-pi dan San-fo-ts'i bersama-sama tidak memberi kesangsian lagi untuk 
mengidentifikasikannya dengan Jambi dan (Muara) Tembesi, menurut pendapatnya. 

Mengenai raja "Chan-pi", kiranya tidak mutlak demikian tafsirannya. Sumber berita itu 
adalah Sung Hui Yao. Demikianlah beritanya: 

Pada tahun kelima pemerintahan Yuang Fong (yakni pada tahun 1082) bulan 10 
tanggal 17, Sun Chiang, wakil Kepala urusan pengangkutan dan wakil kepala urusan 
dagang, menyatakan bahwa wakil umum para pedagang asing di negeri laut Selatan 
menyampaikan surat kepadanya yang ditulis dengan bahasa Tionghoa. Surat tersebut 
berasal dari raja Chan-Pei (Jambi) bagian dari San-fo-ts'i dan dari putri raja, yang diserahi 
kekuasaan mengawasi urusan negara San-fo-ts'i. Mereka mengirimkan kepadanya 227 
tahil su-lung (perhiasan), rumbia, kamfer, dan 13 potong pakaian. 

Peristiwa ini terjadi sesudah penundukan Sriwijaya, Melayu, dan negara-negara 
lainnya oleh raja Cola seperti tercatat pada piagam Tanyore (tahun 1030). Oleh karena 
itu, yang dimaksud dengan putrid raja di sini ialah putri keturunan raja asing yang 
memerintah San-fots'i. Beliau dibantu oleh raja Jambi, yang telah ditaklukkan oleh raja 
Cola, dan karenanya juga menjadi raja bawahan San-fo-ts'i. Tan Yeok Seong memberi 
tafsiran, bahwa pada tahun 1082 ada dua pemerintahan yang politiknya sejalan. Yang 
satu penjajah; yang lain asli. Yang penjajah berpangkal di Palembang; yang asli di Jambi. 
Dengan kata lain, raja penjajah itu bertakhta di Sriwijaya; yang lain di daerah Melayu. 

Jelaslah bahwa raja Chan-pei itu tidak menguasai San-fo-ts'i, tetapi malah 
kebalikannva. Bahwa raja San-fo-ts'i pada waktu itu bukan lagi orang asli, terbukti 
dari piagam Kanton yang ditemukan pada tahun 1959 tentang "Chung Stu Tien Ching 
Kuan Chi", yakni laporan pembangunan kemball candi Ten Ching. Candi Kanton yang telah 
rusak itu diperbaiki atas biaya raja San-fo-tsi pada tahun 1079. Dengan jelas dinyatakan 
pada piagam itu bahwa raja San-fo-ts'i yang bersangkutan ialah Ti-hua-ka-lo (Dewa 
Kulottungga). Piagam Kantonini akan dibahas kemudian. 

Di mana letaknya San-fo-ts'i, dari uraian Ying Yal Sheng Lan telah jelas, yakni di 
Palembang. San-fo-ts'i tidak mungkin diidentifikasikan dengan Tembesi yang terletak di 
daerah Jambi. Hingga sekarang, ahli sejarah menerima penyamaan antara San-fo-ts'i dan 
Shih-li-fo-shih, yang pada hakikatnya masih merupakan persoalan. Penyamaan itu 
menurut pendapat saya tidak dapat diterima (lihat pasal "Kerajaan San-Fo-Ts'i"). Karena 
San-fo-ts'i bagaimanapun adalah transkripsi Tionghoa dari nama asli atau Sanskerta, 
yang menurut berita Tionghoa terdapat di Palembang, maka harus dicari tempat di 
daerah tersebut yang mungkin dapat disamakan; tidak  mencarinya di daerah Jambi. 
Justru karena Jambi yang disangka Sukmono pusat kerajaan Sriwiwaya terbukti pelabuhan 
Melayu, maka anjuran untuk mencari San-fo-tsi di Palembang beralasan lebih kuat lagi. 

Sukmono mengemukakan peninggalan-peninggalan purbakala di Palembang 
yang jelas menunjukkan adanya agama Budha Mahayana di Palembang. Peninggalan 
itu terutama berupa area Budha, berasal dari Bukit Siguntang. Coraknya dapat 
dikembalikan kepada langgam Amarawati. Peninggalan purbakala ini lalu di -
hubungkan dengan pernyataan I-Tsing, bahwa di daerah laut Selatan di mana-mana 
agama Budha yang dijumpainya adalah agama Budha Hinayana, kecuali di negeri 
Melayu. Di sini terdapat beberapa penganut agama Budha Mahayana. Peristiwa 
tersebut, menurut pendapatnya, menutup segala kemungkinan untuk melokalisasikan 
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Sriwijaya di Palembang. Ditambahkannya pendapat Moens bahwa kerajaan Melayu 
berpusat di Palembang. Penunjukkan Moens mengenai lokalisasi pelabuhan 
Melayu di Jambi (?) tidak bersifat mutlak. 

Karena di Palembang ditemukan area Budha Mahayana, Sukmono mengambil 
kesimpulan bahwa kemungkinan Palembang sebagai pusat kerajaan Sriwijaya tertutup 
sama sekali. la membatasi diri sampai kepada pernyataan I-Tsing yang didasarkan atas 
keadaan pada akhir abad ke-7. 

Pernyataan I-Tsing mengenai agama Budha Mahayana dan Hinayana di daerah 
laut Selatan tidak bersifat mutlak. Sebagai bukti, dapat dikemukakan pernyataan piagam 
Talang Tuwo, yang ditemukan di daerah sekitar Palembang dan bertarikh tahun 
684, setahun sesudah piagam Kedukan Bukit. Tidak ada orang yang menyangkal bahwa 
piagam Talang Tuwo adalah piagam Sriwijaya. Piagam itu adalah piagam 
"pranindhana", yakni pemberian suatu hadiah oleh raja Sriwijaya kepada masyarakat. 

Piagam Talang Tuwo dikeluarkan atas perintah Dapunta Hyang Sri Jayanaga. Jadi, 
merupakan pernyataan resmi dari pucuk pimpinan pemerintahan Sriwijaya. Piagam 
tersebut jelas sekali menguraikan ajaran agama Budha Mahayana, khususnya aliran 
tantrisme, karena disitu tercatat wajrafarira. Tidak dapat dikatakan bahwa pernyataan 
piagam itu semata-mata dimaksud untuk mengelus-elus perasaan rakyat yang 
memeluk agama Budha Mahayana di wilayah Sriwijaya. Karena pernyataan tersebut 
adalah pernyataan resmi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ajaran agama Budha 
Mahayana aliran tantrisme itu dipeluk oleh Sriwijaya, setidak-tidaknya tidak dilarang oleh 
raja yang memerintah pada tahun 684. Rupa-rupanya memang ada sikap toleransi 
antara agama Budha Mahayana aliran tantrisme dan Budha Hinayana aliran 
Mulasarwastiwadanikaya di wilayah Sriwijaya. Kedua-duanya diperlakukan sama oleh 
raja Sriwijaya, tanpa membeda-bedakan. 

Perlakuan yang demikian itu terbukti dari penerimaan para pendeta Tionghoa 
yang beraliran agama Budha Hinayana dan penerimaan pendeta dari Sri Lanka, 
Wajrabodhi, yang beraliran agama Budha Mahayana. Pada tahun 717, pendeta 
Wajrabhodi berangkat dari Sri Lanka dengan 35 perahu Persia, menuju Tiongkok. ia 
singgah di Sriwijaya, diterima oleh raja Sriwijaya dengan hormat da n 
diperlakukan dengan baik. Bahkan pendeta ini malah tinggal selama lima bulan di 
Sriwijaya, menunggu tibanya musim angin baik. Lagi pula, I-Tsing juga secara mutlak 
mengatakan bahwa di kerajaan Sriwijaya hanya ada agama Budha Hinayana aliran 
Mulasarwastiwadanikaya. 

Pernyataan I-Tsing mengenai agama Budha di negeri-negeri di laut Selatan itu 
ditutup dengan kalimat: "Agama yang dipeluk di  negeri ini terutama aliran Hinayana, 
kecuali di negeri Melayu. Dinegeri-negeri ini, sedikit saja pengikut aliran Mahayana." Jadi, 
adanya agama Budha aliran Mahayana di kerajaan Sriwijaya tidak tertutup sama sekali. 
Terbukti bahwa piagam Talang Tuwo yang jelas adalah piagam Sriwijaya, menguraikan 
ajaran agama Budha Mahayana. 

Kesimpulan yang diambil oleh Sukmono ialah bahwa pusat kerajaan Sriwijaya terletak 
di Jambi dan pusat kerajaan Melayu di Palembang, meskipun pendapat yang terakhir ini 
tidak dinyatakan secara tegas, hanya dengan mengingatkan bahwa Moens justru 
mengidentifikasikan Melayu dan Palembang. Andaikata pelabuhan Melayu itu di 
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Palembang, maka ada kesulitan mengenai penafsiran pelayaran I-Tsing dari Fo-shih ke 
Nalanda. 

Baik I-Tsing maupun Wu-hing pernah mengadakan pelayaran dari Fo-shih ke Mo-
lo-yeu, terus ke Kacha (Kedah). Pelayaran I-Tsing dari Fo-shih ke Nalanda, menurut 
pendapat saya, harus ditafsirkan bahwa I-Tsing melalui pelabuhan Melayu terus ke Kedah. 
Ini berarti bahwa pelabuhan Melayu terletak di antara Sriwijaya dan Kedah.Jika 
pelabuhan Melayu itu dilokalisasikan di Palembang, maka  pelayaran itu menuju 
timur dahulu, lalu kembali lagi ke Sriwijaya terus ke Kedah. Perjalanan yang demikian 
jelas tidak normal, tidak biasa. Pelayaran dari Kedah ke Tiongkok, menurut tafsiran 
Sukmono, lalu harus melalui Sriwijaya yang disebut Fo-shih. I-Tsing tidak mengatakan 
demikian. 

Dalam perjalanannya dari India ke Sriwijaya, I-Tsing berkata: "Dari sini (Tan-mo-lo-
ti), kapal berlayar dua bulan ke arah tenggara untuk sampai di Ka-cha. Pada waktu itu, 
kapal dari Fo-shih akan berlabuh di Ka-cha. Kedatangan perahu dari Fo-shih umumnya 
pada bulan pertama atau bulan kedua. Mereka yang akan berangkat keSinhala (Sri 
Lanka) berlayar ke arah barat daya. Kata orang, pelayaran itu sejauh 700 yojana. I-Tsing 
singgah di Ka-cha sampai musim dingin, lalu berlayar lagi ke arah selatan sebulan 
lamanya menuju tanah Mo-lo-yeu, yang pada waktu itu sudah menjadi bagian Fo--
shih; banyak negeri-negeri yang menjadi bawahannya. Pada  umumnya, 
kedatangan perahu di sana pada bulan pertama atau bulan kedua. Tinggal di sana 
sampai pertengahan musim panas, lalu berangkat lagi ke utara; kira-kira sesudah 
sebulan berlayar, sampai di Kwang-fu. 

Jadi, pelayaran dari Selat Malaka menuju Tiongkok melalui pelabuhan Melayu, 
tidak melalui pelabuhan Sriwijaya. Dan pelabuhan Melayu menguasai lalu-lintas 
kapal di Selat Malaka keTiongkok. Pelabuhan yang menguasai lalu-lintas kapal di Selat 
Malaka adalah pelabuhan Jambi. Jadi, pelabuhan Melayu adalah pelabuhan Jambi. 
Berdasarkan pernyataan I-Tsing yang melakukan pelayaran itu sendiri, maka 
identifikasi pelabuhan Melayu dengan pelabuhan Palembang tidak mungkin. 

Saya sependapat sepenuhnya dengan Sukmono, bahwa piagam persumpahan 
Telaga Batu itu sangat mengerikan. Namun, sifat yang mengerikan itu belum menutup 
kemungkinan lokalisasi pusat kerajaan Sriwijaya di sekitar Telaga Batu di daerah 
Palembang. Justru karena pada piagam Telaba Batu itu terdapat nama-nama 
jabatan yang mempunyai hubungan erat dengan pucuk pemerin tahan 
(pemerintahan pusat), berbeda dengan yang terdapat padapiagam persumpahan 
Karang Birahi dan Kota Kapur, maka saya lebih cenderung untuk melokalisasikan pusat 
kerajaan Sriwijaya di sekitar Telaga Batu. Keterangan itu diuraikan di bawah. 

Meskipun piagam persumpahan Telaga Baru itu senapas dengan piagam 
persumpahan Karang Birahi dan Kota Kapur, redaksinya berbeda. Redaksi piagam Kota 
Kapur dan Karang Brahi boleh dikatakan sama. Yang saya maksud ialah orang-orang 
yang disebut dalam persumpahan, sesudah bagian awal yang menguraikan Tandrun Leah 
dan Kandra Kayet. Apa yang disebut piagam Telaga Batu  berbeda dengan apa 
yang disebut pada piagam Karang Birahi dan Kota Kapur. Perbedaan redaksi ini 
menimbulkan pertanyaan: Apa sebabnya berbeda? Menurut paham saya, tiap 
pengeluaran piagam harus mengingat untuk siapa piagam itu dikeluarkan. Betul, 
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bahwa ketiga piagam persumpahan itu menyangkut seluruh lapisan  masyarakat 
di wilayah Sriwijaya. Namun, susunan lapisan masyarakat di pusat kerajaan berbeda 
dengan susunan masyarakat di kota kecil atau di dusun. 

Di desa, terang tidak ada raja putra atau bupati. Oleh karena itu, nama jabatan 
raja putra dan bupati tidak akan disebut pada piagam yang diperuntukkan bagi 
masyarakat desa. Penyebutan pelbagai jabatan pada piagam tersebut dialamatkan 
kepada masyarakat di mana terdapat pemegang jabatan-jabatan yang bersangkutan. Baru 
piagam itu dengan sendirinya dipasang di tempat yang didiami oleh pelbagai pejabat 
tersebut. 

Piagam persumpahan yang memuat nama jabatan tinggi itu ditemukan di Telaga 
Batu. Mungkin sekali, memang sejak semula piagam itu ditempatkan di situ. Tidak ada 
orang yang dapat mengatakan, dari mana asal batu piagam tersebut. Kesimpulannya 
ialah bahwa tempat di sekitar Telaga Batu pada akhir abad ke-7 didiami oleh raja putra, 
bupati, senapati, dan danayaka, dan sebagainya. Jabatan-jabatan ini adalah jabatan 
tinggi dalam pemerintahan. Pejabat-pejabat tinggi seperti itu tinggal di sekeliling raja; 
dengan kata lain, tinggal di ibu kota. Lebih jelas lagi jika dibaca baris 9 sampai 11. Di situ 
diuraikan, barang siapa memberi tahu kepada bini haji tentang keadaan di dalam 
rumah, dan membujuknya untuk mengambil  barang emas-emasan atau bersekutu 
dengan para pekerja di dalam rumah, akan termakan sumpah. Yang dimaksud dengan 
bini haji ialah istri raja yang bukan permaisuri. Yang dimaksud dengan rumah ialah istana 
raja. Mungkin sekali, tidak semua bini haji tinggal di dalam keraton, sehingga ada 
kemungkinan bahwa bini haji tidak tabu keadaan di dalam. Terutama bini haji yang 
tinggal di luar. Para pekerja di dalam istana tentu mengetahui seluk beluk keraton. Barang 
siapa bermaksud jahat terhadap raja, ia akan bersekutu dengan  mereka. 
Bagaimanapun, bini haji tinggal di sekitar istana, setidak-tidaknya di dalam atau di 
sekitar ibu kota yang didiami oleh raja. 

Pada baris 11 terdapat kata kadatuan, De Casparis memberi tafsiran, bahwa 
kata kadatuan ini sama dengan kata Jawa kadaton, keraton, yakni: istana raja. Yang berarti 
wilayah datu ialah pardatuan atau pardatvan. Ucapan-ucapan di atas memberikan kesan, 
bahwa istana raja terdapat di sekitar tempat bertegak batu persumpahan Telaga Batu. 
Jika analisis di atas itu benar, maka kesimpulannya ialah bahwa ibukota kerajaan 
Sriwijaya pada abad ke-7 adalah kota Palembang sekarang. Tegasnya, terletak di 
sekitar Telaga Batu. 

F.M. Schnitger antara tahun 1935 dan 1936 dalam penggal ian di Telaga Batu 
memperoleh timbunan-timbunan bata. Batu-batu siddhayatra banyak ditemukan di situ. 
Mungkin timbunan bata itu bukan bekas keraton, melainkan bekas wihara yang didirikan. 
Oleh karena itu, masih harus diusahakan mencari di mana kiranya letak keraton 
Sriwijaya. 

Karena telah diambil kesimpulan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya ada di sekitar Telaga 
Batu di kota Palembang, dengan sendirinya dianggap bahwa yang disebut sungai Fo-
shih oleh I-Tsing ialah sungai Musi. Penyebutan yang demikian biasa sekali. Bagian 
sungai yang mengalir melalui suatu kota disebut oleh penduduk dengan  nama kota 
yang bersangkutan. Sungai Brantas, jika telah masuk kota Surabaya, disebut kali Surabaya. 
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Ibukota Sriwijaya dilalui oleh sungai Sriwijaya yang disebut oleh I-Tsing sungai Fo-shih. 
Sungai itu ialah sungai Musi zaman sekarang. 

Menurut penyelidikan geomorfologi yang dilakukan oleh Sukmono pada abad ke-7, 
kota Palembang terletak di pantai laut pada ujung jazirah. Nama Palembang pada 
waktu itu belum dikenal. Nama itu baru dikenal pada abad ke-13 dalam Chu fan-chi 
dan sejarah Ming. Seperti telah disinggung di muka dalam Ying yang-sheng-lan 
(tahun1416), kota itu disebut Po-lin-pang. 

Mungkin nama itu telah ada pada abad ke-7, tetapi nama itu tidak digunakan 
untuk menyebut kota yang bersangkutan. Kota yang bersangkutan disebut oleh berita-berita 
Tionghoa dan oleh I-Tsing, Shih-li-fo-shih, dan pada piagam Sriwijaya yang paling tua, yakni 
piagam Kedukan Bukit tahun 683, Sriwijaya. Nama kota Palembang jelas berasal dari kata 
Sanskerta, palimbang (a): breaking of the margin, breaking of the edge. Sudah jelas bahwa 
muara sungai Musi termasuk wilayah Sriwijaya yang digunakan sebagai pelabuhan 
Sriwijaya. Pada muaranya terdapat tempat yang disebut Shih-li-fo-shih, yakni 
Sriwijaya alias Palembang zaman sekarang. 

Pada waktu I-Tsing mengunjungi Sriwijaya, agama Budha di kerajaan Sriwijaya 
sedang berkembang. Dikatakan bahwa di ibu kota yang dikelilingi oleh benteng, terdapat 
lebih dari 1.000 pendeta Budha; semuanya rajin mencurahkan perhatiannya kepada 
ilmu dan mengamalkan ajaran Budha. Mereka melakukan penyelidikan dan 
mempelajari ilmu yang ada pada waktu itu, tidak ada bedanya dengan Madhya-desa 
di India. Aturan-aturan dan upacara keagamaan sama sekali tidak berbeda. Oleh karena 
itu, dianjurkannya bila ada pendeta Tionghoa yang ingin pergi ke India untuk mengikuti 
ajaran-ajaran dan membaca teks-teks asli, ada baiknya mereka itu tinggal di Sriwijaya 
dua-tiga tahun dahulu untuk berlatih sebelum berangkat ke India Tengah. Demikianlah 
keadaan pusat kerajaan Sriwijaya pada akhir abad ke-7 menurut uraian I-Tsing.  

 

2. Malayu Periode Awal Abad 7 M 
Pada awal abad 7, beberapa penguasa yang namanya belum diketemukan membuat 

persekutuan klan-klan alur sungai Batang Hari, mengikuti pemukiman mereka di sebuah situs 
di bagian hilir sungai, terbentuklah sebuah pemerintahan yang bernama Malayu. Lokasi 
pemerintahan ini mungkin terletak dekat Muara Jambi/Kumpeh, di mana sisa-sisa yang 
berasal dari penghujung abad I M telah diketemukan. Posisi geografis Malayu telah 
memungkinkan aliran perdagangan utama yang memasuki atau keluar dari alur sungai 
Batang hari, dan hal ini memungkinkan pemukiman mereka menjadi kekuatan perdagangan 
yang dominan dari wilayah alur sungai itu. Pelabuhan mereka adalah sebuah pusat dagang 
yang penting bagi komunitas-komunitas yang bermukim di lereng timur pegunungan Bukit 
Barisan dan di perbukitan Minangkabau, dan wilayah-wilayah ini adalah tempat hasil-hasil 
hutan dan mineral berasal. Yang terpenting dari produk-produk ini adalah emas yang 
dikumpulkan dari sungai-sungai yang mengalir dari gunung. 

Para pemimpin Malayu pasti telah sukses dalam memperoleh status kontrol tertentu 
terhadap desa-desa yang berada di bagian hulu sungai (meskipun bentuk sebenarnya dari 
hubungan tersebut tidak diketahui), meskipun perdagangan desa ini dilaksanakan dengan 
pemerintahan otonom terpencil yang bermukim di pegunungan, yang kemudian menjadi 
tergantung pada pelabuhan Malayu untuk  memperoleh barang-barang buatan 
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seberang lautan. Masyarakat terpencil ini memberi Malayu emas sebagai ganti garam dan barang-
barang impor. Asupan emas ini merupakan sumber kemakmuran yang hebat bagi para 
pemimpin Malayu dan untuk mempertahankan perdagangan yang penting ini, mereka 
berkewajiban untuk mengeluarkan sumber daya dalam jumlah besar untuk mengendalikan 
para pimpinan lokal (para datu) di pegunungan itu. Walau begitu diragukan jika mereka 
memiliki kemampuan untuk memaksa sebagain besar mereka dengan gaya militer, oleh karena 
itu sebagian besar dari hubungan politik mereka pastilah dilakukan melalui persekutuan dan 
pembelian kesetiaan. 

Sejarah Tang Baru mengungkapkan bahwa duta pertama Malayu  dikirim ke Cina pada 
644. Sumber yang sama juga memberi keterangan bahwa pada masa itu, raja-raja Malayu 
adalah pemeluk Hindu (kemungkinan besar para penganut ajaran Siwa) dan oleh karena itu 
bisa disimpulkan bahwa para penguasa kerajaan itu pastilah selalu bersaing dengan para 
tetangganya untuk mendapatkan bagian pasaran Cina. Telah dilihat bahwa pada waktu itu ada 
dua jaringan aktif komersial yang berjalan parallel, jaringan dagang penganut Wisnu dan 
jaringan penganut Buddha. Jaringan kaum Wisnu mengembang, dengan situs di Funan, 
Malayu, pulau Bangka, Tarumanagara, dll., sementara jaringan penganut Buddha tetap 
menetap di Semenanjung Malaysia dan Sriwijaya. Kedua jaringan itu kelihatannya bersaing 
sengit. Aktifitas Malayu mengganggu ambisi-ambisi politik tetangganya yang kuat, kerajaan 
Melayu Buddha Sriwijaya, yang berlokasi di tepian sungai Musi, yang merasa aman terlindungi 
oleh tapal-tapal batas alam dari alur sungai mereka, kemungkinan besar tidak sadar dengan 
ancaman yang tumbuh di sebelah Selatan perbatasan mereka. 

 

3. Kerajaan Melayu - Sriwijaya 
Pada abad 7 M, pertahanan pemukiman Malayu tidak secanggih yang mereka bangun 

kemudian. Baru merupakan barang langka dan setiap tahun angin musim menghancurkan 
pagar-pagar kayu dan tanggul-tanggul tanah; sebagai hasilnya, pertahanan dari "kadatuan" 
Malayu kemungkinan besar adalah sekadar pagar yang dibangun untuk member kesan hebat 
dan membuat ciut nyali para pimpinan desa yang mencoba untuk meragukan otoritas sang 
raja. Keamanan yang mereka berikan bersifat ilusi dan pada 682 M, raja Sriwijaya, 
Jayanasa, melakukan penyerbuan terhadap Malayu dan menguasai ibukotanya. Namun 
demikian terdapat banyak pendapat dari ahli sejarah tentang keberadaan kerajaan Melayu 
dan Kerajaan Sriwijaya, sebagian ahli berpendapat bahwa antara kerajaan Melayu dan 
Sriwijaya adalah mewakili wilayah yang sama sehingga disebut dengan Kerajaan Melayu-
Sriwijaya. 

Pendapat ahli sejarah lain bawha terjadi penaklukan ini kerajaan Melayu oleh 
Sriwijaya, namun dalam perjalanan kegiatan selanjutnya Malayu menjadi vassal bawahan 
Melayu-Sriwijaya, dan kemakmuran serta sumber daya manusianya digunakan untuk 
menyokong penaklukan-penaklukan maritim Jayanasa. Penaklukannya memberi dasar bagi 
ekspansi Sriwijaya dan selama berabad-abad kemudian Malayu tetap menjadi permata di 
mahkota para maharaja Sriwijaya. 

Penguasaan atas Malayu yang kaya emas telah meningkatkan prestise kerajaan. Di 
abad ke-7 M ini, orang Tionghoa mencatat bahwa terdapat dua kerajaan di Sumatera dan 
tiga kerajaan di Jawa menjadi bagian imperium Sriwijaya. Di akhir abad ke-8 beberapa 
kerajaan di Jawa, antara lain Tarumanegara dan Holing berada di bawah kekuasaan 
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Sriwijaya. Menurut catatan, pada masa ini pula bangsa Melayu Budha Sailendra bermigrasi 
ke Jawa Tengah dan berkuasa disana. Berdasarkan prasasti Kota Kapur, imperium 
menguasai bagian selatan Sumatera hingga Lampung, mengontrol perdagangan di Selat 
Malaka, Laut China Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata. Di abad ini pula, Langkasuka 
di semenanjung Melayu menjadi bagian kerajaan. Di masa berikutnya, Pan Pan dan 
Trambralinga, yang terletak di sebelah utara Langkasuka, juga berada di bawah pengaruh 
Sriwijaya. 

Ekspansi teritorial Sriwijaya kemungkinan mulai muncul pada 682 M, saat ia 
menancapkan supremasinya atas tetangganya yang berada disebelah selatan, Malayu. 
Penaklukan ini menghilangkan ancaman dari kerajaan saingan yang sangat makmur itu dan 
berujung pada pengendalian perdagangan yang dilakukan di Jambi serta produksi emas 
sungai Batanghari hulu. Waktu dari penakhlukan yang historik ini dijelaskan oleh catatan I-
tsing dan beberapa prasasti yang diketemukan di banyak situs dekat Palembang. 

Dalam biografinya I-tsing mengatakan bahwa setelah belajar 10 tahun di Universitas 
Nalanda di India, dia kembali dan tinggal di Palembang selama empat tahun untuk mencatat 
dan menterjemahkan teks-teks yang dibawanya dari India ke dalam bahasa Cina. Pada 689 
M dia melakukan perjalanan singkat ke Kanton dan kembali ke Palembang untuk menulis 
memoirnya dengan ditemani oleh empat pendeta. Dia menyebutkan dalam Catatan atas 
agama Buddha seperti yang dipraktekkan di India dan kepulauan Melayu (Nan hai ki kouei nei 
fa chuan), bahwa kerajaan Malayu, tempat dia singgah selama dua bulan dalam perjalanan 
pertamanya ke India, saat itu telah menjadi bagian dari Sriwijaya. Pada 695 dia kembali ke Cina 
sampai meninggalnya. 

Prasasti batu tertua di Palembang, memperingati penaklukan atas Malayu, telah 
diketemukan di kaki Bukit Seguntang. Prasasti itu menyatakan : 

Pada bulan April 682 M, seorang Raja meninggalkan kotanya dengan menaiki 
kapal-kapal, dia melakukan penjelajahan daratan dan lautan dan satu bulan kemudian 
dia kembali ke Sriwijaya dengan kemenangan, kekuasaan dan kekayaan. 

Pirnpinan perang Sriwijaya ini bernama Jayanasa. Dalam prasasti tersebut gelarnya adalah 
"Punta Hyang", sebuah gelar religius, yang bukanlah hal yang mengherankan mengingat konteks 
religius dan kekuatan mistik yang dikaitkan dengan para penguasa kerajaan-kerajaan awal. Posisi 
religious Jayanasa ditegaskan dalam prasasti yang sama, di mana ia menyebutkan bahwa satu 
bulan sebelum keberangkatan ekpedisi, dia melakukan sebuah ritual atau peziarahan yang 
bernama "Siddhiyatra", di mana sekembalinya dia mendapatkan kekuatan magic yang bisa 
memungkinkan kesuksesan penaklukannya. 

Dua tahun kemudian pada 684 M, Jayanasa memerintahkan pembuatan prasasti 
yang kedua di Talang Tuwo (sebelah barat  Palembang). Prasasti ini merupakan sebuah 
ucapan syukur kaum Buddha dalam memperingati pendirian sebuah pertapaan umum (public 
orchard) dan permohonan agar dia bisa mencerahkan semua orang. 

Prasasti yang paling penting diketemukan di sebelah timur Palembang dan dinamakan 
sebagai prasasti Telaga Baru atau Sabokingking. Prasasti ini berisi kutukan terhadap para 
anggota kerajaan, para punggawa atau pemimpin lokal yang tak setia. Berikut adalah 
ringkasannya: 

Kalian semua, siapapun kalian, anak-anak raja, penguasa, pimpinan perang, 
penasehat raja, para hakim, mandor, pengawas kasta-kasta rendah, juru tulis, pemahat, 
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para pemilik kapal, para saudagar dari kalian semua tukang cuci sang Raja dan budak 
sang raja, kalian semua akan terbunuh oleh kutukan dari doa ini. Jika kalian tidak 
setia padaku, kalian akan terbunuh oleh kutukan ini. 

Namun jika kalian patuh, setia dan jujur kepadaku dan tidak melakukan kejahatan-
kejahatan ini, suatu tantia suci akan menjadi imbalannya. Kalian tidak akan ditelan 
dengan semua anak dan istrimu. Kedamaian abadi akan menjadi buah yang dihasilkan 
oleh kutukan yang kau buat ini. 

Prasasti-prasasti di atas semuanya telah diketemukan di sekitar daerah Palembang, 
namun empat versi lain dari prasasti yang memuat kutukan serupa juga telah diketemukan 
di wilayah-wilayah yang terpencil, satu di Karang Birahi (di pedalaman provinsi Jambi), satu 
di Kota Kapur (di pulau Bangka) dan dua di wilayah Lampung. Kehadiran sebuah prasasti di 
pedalaman Jambi menegaskan kembali hasil dari ekspedisi  penak lukan yang 
disebutkan dalam batu pertama –penaklukan Malayu, baik secara fisik maupun secara 
spiritual. Populasi yang kalah dipaksa untuk bersumpah setia dengan ancaman kutukan 
mengerikan bagi mereka yang terpikir untuk memberontak. 

Analisis Kulke atas kutukan-kutukan ini mengungkapkan bahwa kutukan-kutukan 
tersebut ditujukan untuk dua macam pangeran dan punggawa: yang satu diwakili oleh para 
datu –para pimpinan lokal yang terkalahkan- dan yang lain kelompok yang berisi para 
punggawa bangsawan dan non bangsawan yang ditempatkan di wilayah-wilayah taklukan 
oleh Jayanasa. Penempatan kelompok-kelompok yang disebut terakhir ini menyiratkan 
bahwa (1) sebagian kekuatan partikelir juga ditempatkan di wilayah-wilayah taklukan 
(para pangeran dan punggawa tidak akan ditempatkan tanpa dibantu oleh tenaga 
bantuan di sebuah wilayah asing dan sebelumnya bersikap memusuhi, dan (2). Jayanasa 
tidak sepenuhnya percaya dengan loyalitas para punggawa dan prajuritnya, yang juga 
bukanlah hal yang mengherankan mengingat hubungan antara para penguasa dan para 
punggawa utamanya pada mandala-mandala sebelumnya. 

Prasasti Telaga Batu juga menyediakan sebuah penjelasan menarik tentang struktur 
spatial Sriwijaya, di atas sederet panjang daftar para punggawa dan perusahaan-perusahaan 
penting semacam para pelaut dan saudagar, yang menggambarkan awal mula dari 
stratifikasi kelompok-kelompok lokal utama di dalam masyarakat Melayu, prasasti-prasasti 
itu juga memberikan sebuah penjelasan tentang persepsi dari struktur politik Sriwijaya. 
Struktur ini di analisis oleh Kulke dan bisa diringkas sebagai berikut; 

Pusat Sriwijaya adalah "Kadatuan"' Jayanasa, sebuah kompleks benteng di mana dia 
tinggal bersama sanak saudaranya. Kadatuan berisi harta dari Jayanasa, yang diperolehnya 
dari berdagang ataupun upeti. Harta ini adalah sarana yang penting dalam sistem kekuasaan 
Melayu, digunakan oleh para penguasa untuk meluaskan otoritas mereka, menarik klien, 
menghargai kesetiaan dan membeli kepatuhan. Kutukan itu menunjukkan bahwa Jayanasa 
terlalu terobsesi dalam menjaga harta-hartanya. 

Kadatuan itu dikelilingi oleh "Vanua Sriwijaya", sebuah area semi urban yang padat 
pemukim di mana orang-orang umum yang menjadi pegawai dari perusahaan-perusahaan 
yang disebut dalam kutukan itu tinggal dan bekerja. Kuil-kuil (vihara), Mara-Mara, taman-
taman, pasar, pelabuhan, dan lain-lain terletak di tempat ini. 

Vanua ini pada gilirannya dikelilingi oleh "Samaryadda", wilayah yang bersebelahan, yang 
dipimpin oleh para datu. Para datu ini mungkin adalah vassal-vassal galau dari Sriwijaya; 
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mereka mendapatkan otoritas atas tanah-tanah mereka, namun di bawah kendali punggawa-
punggawa Sriwijaya yang bernama huluntuhan, yang bertanggungjawab atas keamanan 
ibukota. Para datu dan huluntuhan beberapa kali mendapat ancaman dalam Prasasti Telaga 
Batu, sesuatu yang menunjukkan bahwa Jayanasa menganggapnya sebagai ancaman 
utama bagi kekuasaanya. 

Lingkaran teritorial selanjutnya yang disebutkan adalah  “mandala”, yang 
merujuk pada daerah-daerah pemerintahan bawahan dan daerah-daerah kepemimpinan 
yang terletak di wilayah pengaruh kekuasaan Sriwijaya. Wilayah-wilayah ini, yang telah 
ditaklukkan oleh pasukan Sriwijaya, tidak dikendalikan oleh huluntuhan dan oleh karena itu 
bersifat otonom dan semi-otonom, yang pemerintahannya secara total diserahkan pada 
datu-datu mereka sendiri. Kendali dilakukan atas wilayah-wilayah ini melalui sebuah 
perpaduan ancaman, imbalan dan ikatan persekutuan yang dilakukan secara periodik. 

Istilah terakhir yang digunakan dalam prasasti-prasasti itu adalah "Bhumi", yang merujuk 
pada wilayah yang lebih luas termasuk vanua, samaryyada dan mandala, dan oleh karena 
itu bisa dianggap sebagai entitas politik Sriwijaya secara total. Istilah ini juga digunakan 
untuk pemerintahan-pemerintahan independen yang bukan merupakan vassal-vassal 
Sriwijaya. 

Selama kurun waktu dari abad ke 7 sampai dengan abad ke 11, kerajaan Melayu 
berada di bawah kendali kerajaan Sriwijaya. Daerah kerajaan Melayu yang selama ini 
mengontrol lalu lintas perdagangan di Selat Melaka juga dikendalikan oleh kerajaan 
Sriwijaya. 

 
Memaknai Piagam Persumpahan Karang Birahi 
Piagam persumpahan Karang Birahi ditemukan pada tahun 1904 oleh Kontrolir L.M. 

Berkhout di hulu sungai Merangin, cabang sungai Batanghari, atau lebih tepat, cabang 
sungai Tembesi. Krom telah mengemukakan pendapatnya tentang piagam 
persumpahan Karang Birahi itu pada tahun 1921 dalamT.B.G. LIX hlm.426 431, 
dan dalam bukunya, Hindoe-javaansche Geschiedenis, hlm. 117. Ia berpendapat bahwa 
pengeluaran piagam itu boleh dipandang sebagai pernyataan kekuasaan Sriwijaya yang, 
katanya, sama dengan peristiwa menaikkan bendera Sriwijaya. Pendapat itu masih 
ditambah dengan ucapan, yang berdasarkan pemberitaan I-Tsing kerajaan Melayu 
sebagai saingan berat Sriwijaya juga sudah ditundukkan. 

Menurut De Casparis, ancaman yang termuat dalam piagam Karang Birahi dan 
Kota Kapur ditujukan kepada musuh-musuh dalam negeri. Fragmen a dan b yang 
sering ditemukan di Bukit Siguntang dan Telaga Batu sangat menarik perhatian, 
karena kedua pecahan piagam itu menguraikan perjuangan dalam negeri, setidak-
tidaknya pada awal pertumbuhan kerajaan Sriwijaya. Musuh-musuh dalam negeri ini 
sesungguhnya sulit ditegaskan, karena kita tidak mengetahui dengan pasti, sampai di 
mana batas kerajaan Sriwijaya pada tahun 686, dan berapa luas wilayah Sriwijaya, serta 
di mana letaknya. 

Dalam uraian mengenai perjalanan pulang dari India, I-tsing mencatat bahwa 
banyak negeri-negeri bawahan Sriwijaya. Sayang sekali, I-Tsing tidak menyebutnya 
satu demi satu. Namun, kita dapat menangkap maksudnya, yakni bahwa negeri-negeri 
bawahan itu semula berdir i sendiri sebagai kerajaan merdeka sebelum masuk 
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wilayah Sriwijaya. I-tsing hanya menyebut satu saja di  antara negeri-negeri 
bawahan yang banyak itu, yakni kerajaan Melayu. Kiranya, kerajaan Melayu adalah salah 
satu negeri bawahan Sriwijaya yang sangat penting. I-Tsing mempunyai kepentingan 
dalam penyebutan itu karena pelabuhan Melayu adalah tempat I -Tsing singgah 
dalam perjalanannya ke Nalanda. Dengan negeri -negeri bawahan lainnya, I-tsing 
tidak mempunyai sangkut paut. Ancaman itu jelas dimaksud untuk mengelakkan 
pemberontakan di negeri-negeri bawahan yang disebut oleh I-Tsing. Oleh karena itu, 
piagam persumpahan itu harus ditempatkan di negeri-negeri yang dianggap 
membahayakan. 

Hingga sekarang, piagam persumpahan itu baru tiga buah yang ditemukan, yakni 
piagam Karang Birahi, piagam Kota Kapur, dan piagam Telaga Batu. Mungkin masih 
ada lagi yang akan menyusul. Menilik isinya, piagam-piagam persumpahan itu harus 
dikeluarkan pada waktu yang bersamaan dan atas motif yang sama pula. Hanya satu 
saja di antara piagam-piagam persumpahan itu yang memuat tarikh tahun, yakni piagam 
tarikh tahun, yakni piagam Kota Kapur, dengan tarikh tahun 686. Jadi piagam-piagam 
persumpahan itu dikeluarkan tiga tahun sesudah penundukan kerajaan Melayu. 

Piagam persumpahan Kota Kapur ditutup dengan kalimat yang berbunyi, bahwa 
pada waktu piagam itu dikeluarkan, tentara Sriwijaya berangkat ke Pulau Jawa, karena 
pulau Jawa tidak berbakti kepada Sriwijaya. Itulah motif pengeluaran piagam-piagam 
persumpahan tersebut. Keberangkatan tentara Sriwijaya ke Jawa membawa akibat 
pengurangan kekuatan pertahanan dalam negeri. Dengan sendirinya Dapunta Hyang takut 
kalau-kalau timbul pemberontakan di wilayah Sriwijaya sebagai usaha untuk 
memperoleh kemerdekaan kembali, atau sebagai balas dendam terhadap Sriwijaya. 

Pemberontakan yang mungkin timbul adalah pemberontakan di negeri-negeri 
bawahan. Tidak mustahil pula bahwa pemberontakan akan timbul di pusat kerajaan 
akibat hasutan para pembesar, yang tidak menyetujui politik Dapunta Hyang. Oleh 
karena itu, tekanan terletak pada drohaka, pengkhianat. Barang siapa melawan kekuasaan 
Dapunta Hyang, atau barang siapa melakukan pemberontakan atau bersekutu dengan 
pemberontak terhadap kekuasaan Sriwijaya, dicap sebagai drohaka atau pengkhianat. 
Dalam bentuk apa pun, pemberontakan terhadap kekuasaan Dapunta Hyang akan 
ditumpas. Penumpasan itu pasti akan berhasil, seperti telah terbukti dengan penumpasan 
Kandra Kayet, pemberontak yang kuat sekali. 

Peristiwa penundukan Kandra Kayet rupa-rupanya masih hangat sekali dan masih 
teringat oleh setiap orang di wilayah Sriwijaya. Karena ketiga-tiganya, piagam 
persumpahan itu mulai dengan  peristiwa penumpasan Kandra Kayet. Jangankan 
orang lain yang lebih lemah, Kandra Kayet yang sangat kuat sekalipun berhasil 
ditumpas oleh Dapunta Hyang. Dalam perang melawan Kandra Kayet, Sriwijaya 
kehilangan seorang senopati yang bernama Tandrun Luah. Dalam perkelahian, Tandrun 
Luah terbunuh oleh Kandra Kayet. Namun,akhirnya Kandra Kayet berhasil juga diringkus 
oleh Dapunta Hyang. Penumpasan Kandra Kayet oleh Dapunta Hyang itulah yang harus 
menjadi peringatan pada setiap orang di wilayah Sriwijaya yang berangan-angan untuk 
memberontak terhadap kekuasaan Dapunta Hyang. Itulah makna manggala ketiga piagam 
persumpahan tersebut, yang hingga sekarang belum berhasil diterjemahkan. 
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Secara lengkap, George Coedes menguraikan penemuan piagam Kota Kapur dalam 
terbitannya, Les inscriptions malaieses de Qivijaya. Secara singkat uraiannya demikian. 
Kota Kapur terletak di pulau Bangka, di sebelah utara sungai Menduk. Uraian tentang 
tempat penemuan piagam Kota Kapur disampaikan oleh Van der Meulen kepada 
Roufaer (BXI 74, 1918hal. 142). Van der Meulen, administrator di  Sungai Selan, 
menemukan piagam persumpahan Kota Kapur dalam bulan Desember 1892. Pada 
tanggal 5 Agustus 1893, batu piagam tersebut diangkut ke Jakarta. Brandes selaku 
konservator membuat pengumuman tentang penerimaan batu piagam tersebut dalam 
notulen tahun 1893. Pada waktu itu, boleh dikatakan bahwa Brandes adalah satu-
satunya sarjana yang menaruh perhatian kepada piagam tersebut. la pun membuat 
turunan piagam yang diterimanya (O.J.0. CXXI). 

Pada tahun 1909, sepeninggal Dr. Brandes, turunan itu dikirimkan kepada Prof. 
Kern. Tahun kemudian, Kern menerbitkan teks dan terjemahannya dalam RKI.67 
tahun 1913, h1m.393-400. Teks dan terjemahannya dalam lagi dalam V. VII h1m.205." 
Suatu karya yang jenius!" kata Coedes tentang terbitan Kern tersebut. C.O. Blagden 
mencoba memberikan catatan linguistik tentang piagam Kota Kapur dalam jurnal 
MB.R.A.S.64 tahun 1913 dengan judul The Kota Kapur (West Bangka) inscription. 
Seterusnya, piagam tersebut mendapat perhatian G. Coedes dalam terbitannya, Le 
Royaume de (rivijaya tahun 1918, dan dalam Les inscriptions malaises de rivijaya tahun 
1930. Perhatian G. Ferrand termuat dalam L'empire Sumatranais de Qzvijaya tahun 1922 
dan perhatian Krom dalam Hindoe-javaansche Geschiedenis tahun 1926, 1931. 

Suatu kenyataan ialah bahwa piagam Karang Birahi tepat benar dengan piagam Kota 
Kapur, yang berbeda hanya barisnya. Kedua piagam tersebut mulai dengan peristiwa 
Kandra Kayet dan Tandrun Luah. Kata hamwan pada piagam Karang Birahi terdapat 
pada baris I pada piagam Kota Kapur pada baris I. Kata Tandrun Luah pada piagam 
Karang Birahi terdapat pada baris 2, 2-3, 5-6; pada piagam Kota Kapur pada baris 1, 
2, 2, sama-sama tiga kali. Piagam Telaga Batu senapas dengan piagam Kota Kapur dan 
Karang Birahi, namun redaksinya agak berbeda juga, piagam Telaga Baru mulai dengan 
manggala yang sama. 

Telah disinggung di muka, bahwa manggala itu hingga sekarang belum berhasil 
diterjemahkan. De Casparis mengemukakan pendapat bahwa manggala piagam 
persumpahan itu mungkin tetap gelap untuk selama-lamanya. Menurut pendapat saya, 
manggala itu bukan mantra persumpahan, seperti yang dikemukakan oleh Coedes dan 
para ahli sejarah lainnya, tetapi peristiwa pada abad ke-7 di kerajaan Sriwijaya. Tidak 
dapat dikatakan, pembesar daerah mana Kandra Kayet itu, karena ketiga piagam 
persumpahan yang bersangkutan tidak memberitakan asalnya. Yang jelas ialah asal 
Tandrun Luah. La adalah senopati atau pahlawan Sriwijaya, karena pada piagam Kota 
Kapur dan Karang Birahi dinyatakan bahwa ia menjaga kedatuan Sriwijaya. Pada piagam 
Telaga Batu, pernyataan itu tidak ada. Tidak dapat disangkal bahwa Tandrun Luah adalah 
nama orang, karena di situ dinyatakan bahwa Tandrun Luah dibunuh: Tandrun Luah 
winunu. Pembunuhnya ialah Kandra Kayet: Kandra Kayet makamatai. 

Pengajaran Tandrun Luah dengan para dewata yang menjaga kedatuan Sriwijaya 
harus ditafsirkan bahwa yang dimaksudkan adalah arwah Tandrun Luah. Setelah ia 
dibunuh oleh Kandra Kayet,  arwahnya masih tetap menjaga kedatuan Sriwijaya. 
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Zaman sekarang orang akan menyamakannya dengan arwah para pahlawan (kemer-
dekaan) yang telah gugur. Selama hidupnya, mereka memper tahankan 
negaranya terhadap serangan musuh; karena mereka sekarang sudah gugur, 
arwahnya menjaga atau melindungi negara. Demikianlah, kalimat kita tuwi Tandrun 
Luah wanyaknya dewata mulanya yang parsumpah, anpar,awis-saya tafsirkan: "Dan kau 
Tandrun Luah dan semua para dewata, yang dijadikan permulaan (pembukaan) 
seluruh persumpahan." Piagam persumpahan memang mulai dengan peristiwa 
Tandrun Luah dan Kandra Kayet. 

Pada manggala itu dijelaskan siapa musuh Tandrun Luah. Di situ ditemukan nama 
Kandra Kayet, kemudian disingkat Kayet saja. Kayet berhasil membunuh Tandrun 
Luah, tetapi akhirnya pemberontak Kayet berhasil dikalahkan juga oleh raja Sriwijaya. 
Diakui oleh Dapunta Hyang bahwa Kandra Kayet adalah orang pilihan. Buktinya, ia 
berhasil mengalahkan Tandrun Luah. Namun meskipun demikian, la berhasil ditumpas 
juga. 

Ditegaskan pada baris 2 bahwa sebab-sebab timbul peperangan itu ialah karena 
Kandra Kayet memberontak kekuasaan Sriwijaya tidak mau tunduk kepada 
Sriwijaya, berkhianat terhadap raja Sriwijaya. Penghianatan Kandra Kayet dijadikan 
cermin bagi semua pembesar di pusat kerajaan dan bagi semua penduduk di wilayah 
Sriwijaya. Barang siapa berbuat seperti Kandra Kayet, akan mengalami nasib yang sama 
dengan Kandra Kayet. Peristiwa itu harus dicamkan benar-benar dalam ingatan. 

Dua hal yang harus mendapat perhatian sepenuhnya dari semua orang di wilayah 
Sriwijaya, terutama dari mereka yang berangan-angan akan memberontak, selama 
tentara Sriwijaya bertugas di luar untuk menundukkan pulau Jawa. Pertama, bahwa orang 
kuat seperti Kandra Kayet, yang berhasil membunuh Tandrum Luah, akhirnya dapat 
dikalahkan oleh Dapunta Hyang . Kedua, barang siapa memberontak terhadap 
kekuasaan Sriwijaya, akan mengalami nasib yang sama seperti Kandra Kayet. 
Kemenangan Dapunta Hyang terhadap Kandra Kayet itu harus mendapat perhatian 
sepenuhnya. 

Harus diakui bahwa pada manggala tersebut terdapat kata-kata yang sulit, kata-kata 
yang tidak lagi digunakan dalam bahasa Indonesia/Melayu, dalam bahasa daerah di 
Sumatera. Namun, kiranya manggala itu dapat ditangkap. Mengenai keterangan kata-
kata yang sulit ditafsirkan, dalam tulisan yang berjudul "Perkembangan Penelitian Bahasa 
Nasional" hlm.134-135 dalam Research di Indonesia 1945-1965. Keterangan itu tidak perlu 
diulang lagi di sini. Lagi pula, penjelasan kata-kata itu agak mengganggu dalam penulisan 
sejarah. Literatur mengenai bahasa Sriwijaya hampir lengkap termuat dalam artikel 
tersebut di atas, sehingga barang siapa ingin ikut memperhatikan bahasa Sriwijaya 
memperoleh petunjuk seperlunya. 

Piagam persumpahan Kota Kapur jelas menunjukkan hubungan antara Sriwijaya dan 
pulau Jawa. Pada tahun 686, Sriwijaya berusaha menundukkan pulau Jawa. Kerajaan 
mana yang akan ditunjukkan, tidak diketahui, karena kerajaan itu tidak disebut. Yang 
dinyatakan pada piagam Kota Kapur hanyalah Jawa. Tentara Sriwijaya berangkat ke 
Jawa pada hari pertama bulan terang bulan Waisaka tahun Saka 608. Piagam 
persumpahan Sriwijaya adalah follow up operasi militer Sriwijaya. Berdasarkan jalan 
pikiran di atas, maka terjemahan piagam Kota Kapur itu lalu seperti berikut:   
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Seorang pembesar yang gagah berani, Kandra Kayet, di medan pertempuran. 
la bergumul dengan Tandrun Luah dan berhasil  membunuh Tandrun Luah. 
Tandrun Luah mati terbunuh di medan pertempuran. Tetapi bagaimana nasib 
Kayet yang berhasil membunuh itu, juga Kayet berhasil ditumpas. Ingatlah akan 
kemenangan itu.  la enggan tunduk kepadaku, ingatlah akan kemenangan itu. 
Kamu sekalian dewata yang berkuasa dan sedang berkumpul menjaga kerajaan 
Sriwijaya. Dan kau, Tandrum Luah, dan para dewata yang disebut pada 
pembukaan seluruh persumpahan ini. Jika pada saat manapun di seluruh 
wilayah kerajaan ini ada orang yang berkhianat, bersekutu dengan 
pengkhianat, menegur pengkhianat atau ditegur oleh pengkhianat, sepaham 
dengan pengkhianat, tidak mau tunduk dan tidak mau berbakti, tidak setia 
kepadaku dan kepada mereka yang kuserahi kekuasaan datu, orang yang 
berbuat demikian itu akan termakan sumpah. Kepada mereka, akan segera dikirim 
tentara atas perintah Sriwijaya. Mereka sesanak keluarganya akan ditumpas, dan 
semuanya yang berbuat jahat, menipu orang, membuat sakit, membuat gila, 
melakukan tenung, menggunakan bisa, racun, tuba, serambat, pekasih, pelet 
dan yang serupa itu, mudah-mudahan tidak berhasil.  
Dosa perbuatan yang jahat untuk merusak batu ini hendaklah segera terbunuh 
oleh sumpah, segera dipukul. Mereka yang membahayakan, yang mendurhaka, 
yang tidak setia kepadaku dan kepada yang kuserahi kekuasaan datu, mereka 
yang berbuat demikian itu, mudah-mudahan dibunuh oleh sumpah ini. Tetapi 
kebalikannya mereka yang berbakti kepadaku dan kepada mereka yang kuserahi 
kekuasaan datu, hendaknya diberkati segala perbuatannya dan sanak 
keluarganya, berbahagia, sehat, tapi bencana dan berlimpah-limpah rezeki 
segenap penduduk dusunnya. Tahun Saka 608 hari pertama bulan terang bulan 
Waisaka, itulah waktunya sumpah ini dipahat. Pada waktu itu, tentara 
Sriwijaya berangkat memerangi tanah Jawa karena tidak mau tunduk kepada 
Sriwijaya. 
 
 
Piagam Talang Tuwo 
Setahun setelah penundukan kerajaan Melayu, raja Sriwijaya memberikan hadiah 

kepada rakyat berupa taman. Pemberian hadiah itu disertai piagam yang bertarikh 
tahun 684, dan berisi pesan Dapunta Hyang kepada rakyat untuk menikmati hadiah 
taman yang bersangkutan. Piagam tersebut ditemukan di TalangTuwo yang terletak 5 km 
sebelah barat daya Bukit Siguntang, pada tanggal 17 November 1920 oleh residen 
Westeneck berbangsa Belanda. Penemuan piagam diumumkan pada tahun1921 di 
majalah berkala Jawa 1.  

Penetapan tarikh tahun berasal dari Dr. F.D.K. Bosch. Dari piagam tersebut, ternyata 
bahwa Dapunta Hyang menghadiahkan beberapa taman di pelbagai tempat yang 
tidak disebut namanya. Selain memuat pesan Dapunta Hyang Sri Jayanaga, piagam 
tersebut memuat doa untuk kebahagiaan raja Sriwijaya atas kemurahan hatinya. 
Didoakan agar beliau memperoleh segala hal yang baik sesuai dengan ajaran agama 
Budha. Segala hal yang baik itu disebut dengan istilah-istilah dalam agama Budha. 



 152 

Pesan Dapunta Hyang termuat pada baris dua, mulai dengan kata sawanyaknya dan 
berakhir pada baris dengan kata sacaracara. Selanjutnya adalah ucapan pemahat 
atau pembesar yang menyuruh pahat piagam tersebut, berupa doa kepada Dapunta 
Hyang. 

Dalam bukunya, Hindoe-javaansche Geschiedenis, hlm. 121, Krom menulis tentang 
piagam Talang Tuwo itu seperti berikut: "Nade daardoor to breiken gelukkige testanden 
volgen de in het uitzichtgesteldegoederen van geestelijke aard, het ontwaken van degedachte dan 
de Bodhz', het niet gescheiden zi .n van Drie Juweelen etc. ... (Artinya: Setelah mencapai 
keadaan yang berbahagia, kemudian menyusul hal -hal rohaniah seperti: 
membangkitkan bodhicitta, tidak bercerai dengan Dyang Hyang Ratnatraya dan 
sebagainya ...). 

Jasa Coedes dalam penerbitan piagam Talang Tuwo berupa usaha membetulkan 
bacaan teks dan mencari arti kata-katanya. Namun, karena kurang tepat 
menghubungkan kata-kata yang bersangkutan, terjemahannya sangat kusut. De Casparis 
mengemukakan beberapa keberatan terhadap terjemahan Coedes dalam Prasasti 
Indonesia II. Istilah-istilah agama Budha itu tidak saja diterjemahkan, karena hal itu lebih 
banyak berhubungan dengan agama dari pada usaha untuk memahami maksud piagam. 
Teks dan terjemahan piagam Talang Tuwo itu seperti berikut: 

Swasti frifakawarsatita 606 dim dwitiya fuklapaksa wulan caitra sdna tatkdlhnya 
parlak friksetra ini niparivuat. parwa n dapunta hyangf rijayanaga (fa) 
inipranindbdndm dapunta hyang sawanyaknya m mltdnam di sini nyiur pinang 
hanau, rumwiya dngan samicrdnyayangkdyu nimdkan wuahnya tathapi Mur wuluh 
pattung ityewamddipunarapl yang parlak wukan dngan tawad talaga sawanyaknya 
yang wuatku sucarita pardwis prayolandkan punydnya sarwwasatwa sacaracara 
ware pdydnya tmu sukha di dsanakhli di antara mdrgga Li tmu much ya dhdra 
dngan air niminumnya sawanyaknya wuatnya huma parlak mancak muah ya 
mangbidupipafuprakhra marhulun tuwi wrudhz' much ya jangan ya nikndi 
sawanyaknya yang upasargga pidana swapnawighna,- warang wuatnya kathamapi 
anukfilayanggraha naksatra pardwis diva nirwyddhi ajara kawuatananya tathdpi 
sawanyaknya yang bbr&ydnya saytdr jawa dredhabhakti muah ya diya yang 
mitrdnya tuwljdngan ya kapata ya wininya mulang anukula bbdrayy muab ya 
warang sthdndnya ldgi curi ucca wadhdnya paraddra di sdna punarapi tmu ya 
kalydndMitra marwwangun wodhicitta dngan maitridhdri di dang hyang ratnatraya 
jangan marsdrak dngan hyang tatnatraya tathapi nityakdia tydga marpla ksdnti 
marwwangun wiryya rdjin tdhudisamifrdnyafilpakdla pardwis samddhitacz'nta tmu ya 
prajnya smr&I medbdivipunarapi dbairyyamdnz'mandsdttwa wajrafarira 
anupamafakti jaya tathdpi jdtismara awikalendriya mancak rapa subhaga basin 
halap ddeyawdkya wrahmaswara jddi Idki swayambhu puna(ra)pi tmu ya 
cl'ntdmaninidhdna tmu janmawaitd karmmawafltd kiqawafz'td awaf,ina tmu ya 
anuttdrabhisamyaksamvodhi.  

Artinya:  
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Bahagia! Tabun Saka 106 pada hari kedua bulan terang bulan Caitra, itulah 
waktunya taman Sriksetra ini dibuat, milik Dapunta Hyang Sri Jayanaga. 
Pesan Dapunta Hyang: "Semuanya yang ditanam di situ: nyiur, pinang, enau, 
rumbia, dan lain-lainnya. Pohon-pohon itu dimakan buahnya, tetapi aur, 
buluh, betung dan yang semacam itu. Demikian pula taman-taman lainnya 
dengan tebat dan telaganya, yang kubuat. Semua itu dimaksudkan demi 
kebahagiaan segenap makhluk, baik yang bergerak maupun yang tidak 
bergerak." 
Hendaklah daya upaya yang mulia itu mendapat kesukaan di kemudian hari 
dengan jalan lain. Semoga beliau mendapat makanan dan air untuk 
minumnya. Segala sesuatu yang dibuatnya seperti ladang,  kebun luas, 
supaya menghidupi segala makhluk. Semoga semua hamba beliau hidup 
sejahtera. Jauhkanlah beliau dari segala bencana, dari pidana dan penyakit tidak 
dapat tidur. Semoga segala usahanya berhasil baik, bintang-bintangnya 
lengkap, terhindar dari penyakit dan dianugerahi awet muda. Semoga semua 
abdi setia bakti kepada beliau. Jangan hendaknya para sahabat berkhianat 
terhadap beliau. Para bini hendaknya tetap setia sebagai isteri kepada beliau. 
Di manapun beliau berada, janganlah dilakukan curi, curang, bunuh, dan 
zina di situ. 
Mudah-mudahan beliau bertemu dengan kalyanamitra, membangun bodhicitta 
dengan mantri, menyembah kepada Ratnatraya, bahkan senantiasa 
tenang bersila membangun keteguhan hati,keuletan, dan pengetahuan 
tentang perbedaan segala silpakala dan pemusatan pikiran. Semoga beliau 
memperoleh pengetahuan, ingatan, dan kecerdasan, dan lagi ketetapan 
mahasatwa, badan manikam wajrafarira yang sakti tanpa umpama. Mendapat 
kemenangan dan ingatan kepada kelahiran yang lampau, indera lengkap, rupa 
penuh, kebahagiaan, kegembiraan, ketenangan, kata manis, suara Brahma. Jadi 
lelaki karena kekuatannya sendiri. Mudah-mudahan beliau memperoleh 
cintamanindhara, janmawafita, karmmawaita, kle awafita, akhirnya 
mendapat  anuttarabhisamsyaksambodhi. 
 
 

Gelar Dapunta Hyang 
Baik pada piagam TalangTuwo maupun pada piagam Kedukan Bukit, telah kita jumpai 

gelar Dapunta Hyang, tanpa mengetahui tepat bagi siapa gelar itu diperuntukkan. 
Mengingat bahwa menurut berita Tionghoa, dari sejarah Sung banyak keluarga di kerajaan 
San-fo-ts'i yang bergelar pu, maka gelar dapunta hyang harus diperuntukkan bagi 
orang yang amat tinggi kedudukannya. Kehormatan yang amat tinggi itu ditunjukkan 
dengan bubuhan da-ta, dan sebutan hyang. Pemakaian gelar terikat pada waktu dan 
tempat. Oleh karena itu, mungkin sebutan atau gelar yang sama, berbeda maknanya 
di Jawa dan di Sumatera.  

Zaman sekarang, kata teuku atau tengku di Aceh dan Persekutuan Tanah Melayu 
menunjukkan keturunan raja yang masih akrab. Demikian pula, gelar atau sebutan 
tengku dan ungku di Johor. Tetapi, sebutan tengku atau engku di Minangkabau biasa 
digunakan untuk menyebut seorang guru.  Derajatnya sama dengan pak zaman sekarang 
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di Indonesia, dan chikgu di Singapura. Misalnya,engku Sulaiman (Minangkabau) = chikgu 
Sulaiman (Singapura) = pak Sulaiman (Indonesia sekarang). Ringkasnya, gelar atau 
sebutan itu dalam pemakaiannya dapat mengalami perubahan semantik. 

Pada piagam dari tahun 860 di Jawa, terdapat gelar dapunta, yakni Dapunta 
Anggada. Contoh lain, Dapuntai Panunggalan: yang dipertuan di Panunggalan, Dapunta 
Marhyang, dan lain-lain. Dapunta Anggada adalah pembesar biara. Bagaimanapun, 
dapunta adalah gelar yang berhubungan dengan kehidupan di biara. Hingga sekarang, 
menurut De Casparis, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa dapunta itu digunakan 
sebagai gelar raja. Jika kita memperhatikan piagam lain sebagai analogi, maka 
berdasarkanan analogi itu mungkin dapat diambil kesimpulan.  

Gelar yang didapat pada piagam Khmer, yang telah diterbitkan oleh Coedes dalam 
REFE0.18, 6 (1918), dan pada piagam Kertanegara yang ditemukan di tepi sungai 
Langsat. Nama raja Melayu (Sriwijaya) pada piagam Khmer ialah Crimat Trailokaraja 
Maulibhusana Warmmadewa, dan pada piagam Kertanagara Crimat Tribhuwanaraja 
Mauliwarmmadewa. Kedua-duanya menggunakan gelar cri, mat, di India Selatan berarti 
"tuan", dan dipakai khusus dalam kehidupan keagamaan. Tetapi gelar crimat itu di wilayah 
kerajaan Melayu pada tahun 1286 terang digunakan sebagai gelar raja. 

Kata Crimat sebagai gelar di India Selatan sama tepat dengan kata dapunta di 
Jawa pada tahun 860. Kedua-duanya digunakan sebagai gelar pembesar biara. Jika 
kita mengenal Crimat Trailokaraja Maulibhusana Warmmadewa pada piagam Khmer dan 
Crimat Tribhuwanaraja Mauliwarmmadewa pada piagam Kertanagara, maka pada piagam 
Talang Tuwo, kita mengenal dapunta hyang Sri Jayanaga. Dapunta hyang memberikan 
pesan kepada segenap rakyat untuk menikmati hadiah taman. 

Hingga sekarang, orang berpendapat bahwa piagam TalangTuwo adalah piagam 
Sriwijaya, dan hadiah taman itu diberikan oleh raja Sriwijaya. Kiranya, yang memberi pesan 
ialah raja Sriwijaya. Raja Sriwijaya berpesan adalah orang yang bergelar dapunta hyang. 
Segala puji-pujian yang muluk dan diperuntukkan bagi dapunta hyang, yang 
memberi hadiah taman. Jadi, logisnya dapunta hyang adalah gelar raja Sriwijaya. Pada 
piagam Talang Tuwo itu, yang bergelar dapunta hyang ialah Sri Jayanaga. Jadi Sri 
Jayanaga adalah raja Sriwijaya pada tahun 684. Pada piagam Kedukan Bukit, juga disebut 
dapunta hyang tanpa diikuti nama. Sama dengan dapunta hyang pada piagamTalang Tuwo 
baris 2. Mengingat bahwa selisih waktu antara piagam Kedukan Bukit dan piagam 
TalangTuwo hanya satu tahun saja, maka sekiranya dapunta hyang pada Kedukan Bukit 
itu adalah Dapunta Hyang Sri Jayanaga juga. 

Andai kata dapunta hyang pada piagam Kedukan Bukit itu hanya gelar kepala biara, 
seperti dapunta Anggada, maka agak aneh bahwa kepala biara ikut campur dengan 
urusan ketentaraan. Pada piagam Talang Tuwo agak aneh bahwa kepala biara 
memberikan hadiah taman (tidak hanya satu) kepada masyarakat. Biasanya kepala biara 
malah mendapat hadiah dari raja atau pembesar lainnya. Timbul dugaan bahwa dapunta 
hyang adalah kepala biara, kecuali perbandingan dengan dapunta pada piagam Jawa 
Kuno, juga penemuan pecahan piagam, di mana terdapat pecahan kalimat yang berbunyi: 
wihara ini di wanua. Sudah jelas bahwa Dapunta Hyang datang di mata danau untuk 
membuat wanua. Dari pecahan piagam tersebut, nyata bahwa di wanua itu terdapat biara. 
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Berdasarkan jalan pikiran di atas, maka betul itu adalah hadiah raja Sriwijaya, yang 
bergelar dapunta hyang. 

Dari pelbagai piagam, nyata sekali bahwa raja-raja Sriwijaya sikapnya sangat baik 
terhadap agama Budha, bahkan menjadi promotor untuk kesuburan agama 
tersebut. Setidak-tidaknya, raja Sriwijaya menjadi pelindungnya, jika tidak langsung 
turut campur dalam urusan agama secara aktif. Dalam piagam Nalanda dinyatakan bahwa 
Balaputra, dewa yang menyebut dirinya Suwarna dwipa dhipariaharaja, mendirikan sebuah 
wihara di Nalanda. Meskipun menurut tafsiran soal mendirikan biara itu mempunyai 
maksud politik, untuk mengeratkan persahabatan dan kemudian untuk memperoleh 
bantuan dari India. Namun ditinjau dari sudut keagamaan, hadiah biara itu 
menunjukkan kecenderungan raja Sriwijaya kepada agama Budha. 

Tentang Balaputra dewa akan diuraikan dengan lebih panjang di belakang. Pada 
charter Leiden, yang tertulis dalam bahasa Tamil, dinyatakan juga bahwa 
Marawijayotunggawarman, putra raja Cudamaniwarman keturunan Sailendra, raja 
Kataha dan Sriwijaya, menghadiahkan sebuah desa di Nagippattana. Ayahnya 
mengandaikan sebuah biara yang diberi nama Cudamaniwarman wihara. Hadiah itu 
diberikan pada tahun pertama pemerintahan raja Cola Rajaraja I(1005/1006). Dalam 
persahabatannya dengan Tiongkok, raja San-fo-ts'i, Ti-hua-ka-lo (Dewa 
Kalottungga), memperbalki candi Tien Ching di Kanton dan menghadiahkan 
400.000 uang emas, yang kemudian digunakan untuk membeli ladang padi guna 
membina candi dan para pendeta di biara. Raja San-fo-ts'i, Ti-hua-ka-lo, mendapat 
julukan jenderal besar yang menyokong pembaharuan ibadah dan keutamaan. 
Perbaikan candi Tien-Ching dilakukan pada tahun1079. 

Dari contoh-contoh di atas, terbukti bahwa raja-raja Sriwijaya sering 
menghadiahkan biara untuk kepentingan kehidupan keagamaan di luar negeri. 
Tidaklah aneh jika raja Sriwijaya juga menghadiahkan sebuah biara di negerinya sendiri 
yang diperingati pada pecahan piagam yang terdapat di Telaga Batu, tempat dapunta 
yang mendirikan wanua. Pemberian hadiah biara bertalian dengan perjalanan jaya yang 
dilakukan oleh Dapunta Hyang dari MuaraTebo atas kemenangan terhadap 
kerajaan Melayu, dengan diikuti oleh dua puluh ribu tentara. 

Pembangunan biara yang demikian adalah sebuah manifestasi rasa terima kasih. 
Pembangunan candi Tara di Kalasan pada tahun 778 juga bertepatan dengan 
munculnya raja Kula Sailendra Pancapana Panangkaran dan berhentinya raja Kula 
Sanjaya, yang menggunakan perhitungan tarikh Sanjaya. Piagam yang menggunakan 
tarikh Sanjaya yang terakhir ialah piagam Taji Gunung (O.JO.XXXVI). 
Pembangunan bangunan suci sebagai manifestasi rasa terima kasih seorang raja yang 
banyak dilakukan di luar negeri. 

 
4. Kebangkitan Melayu 

Pada tahun 1025, Rajendra Chola yang memerintah kerajaan Koromandel di India 
menyerang pusat-pusat perdagangan di Selat Malaka. Ekspedisi militer ini merupakan 
pukulan dahsyat bagi Sriwijaya, dan memberi kesempatan kepada Melayu (Jambi) untuk 
bangkit kembali. Sumber Tiongkok memberitakan bahwa antara tahun 1079 dan 1082 
ibukota Sriwijaya pindah dari Palembang ke Jambi, dan utusan yang dikirim ke Tiongkok di 
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tahun 1079 dan 1088 berasal dari Zhanbei (Jambi). Walaupun Melayu telah berhasil 
menyingkirkan Palembang, perubahan yang terjadi antara abad ke-11 dan abad ke-13 yang 
terutama menyangkut pola perdagangan di Asia Tenggara tidak terlalu menguntungkan 
bagi Melayu yang tidak pernah dapat meraih kembali status yang pernah dipegang oleh 
Palembang sebagai penguasa mutlak di kawasan Selat Malaka.  

Pola perdagangan di Asia mengalami perubahan secara mendasar selama abad ke-
10 sampai pada abad ke-13. Jumlah pedagang asing yang mendarat di pesisir Asia 
Tenggara makin meningkat dan mereka lebih suka untuk membeli sendiri komoditi yang 
dicarinya dari pada bergantung pada satu negeri pemegang monopoli. Karena perubahan 
pola perdagangan tersebut maka kedudukan Sriwijaya melemah karena tidak lagi dapat 
mengontrol arus perdagangan dengan menguasai Selat Malaka. Yang diuntungkan adalah 
Jawa yang pada saat itu menguasai perdagangan rempah-rempah asal Maluku. Pada abad 
ke-12 rempah-rempah dari Asia Tenggara, seperti merica, jahe, kayu manis, cengkeh, dan 
terutama pala, menjadi makin populer di Eropa. Permintaan yang makin meningkat tentu 
saja sangat menjanjikan bagi pihak yang menguasai arus perdagangan dengan komoditi 
yang sangat laris ini.  

Sedangkan bagi kerajaan yang dulu masih berjaya di Selat Malaka keadaannya 
menjadi makin sulit karena selama abad ke-13 kerajaan Sukothai mulai masuk ke 
semenanjung Malaya sehingga konflik dengan Melayu tidak terelakkan. Hal ini diketahui 
dari sumber Tiongkok Yuan Shih yang melaporkan bahwa pihak kerajaan Tiongkok 
menyuruh Sukothai untuk berhenti melaksanakan peperangan terhadap Melayu, dan 
kekalahan yang dialami oleh kerajaan-kerajaan yang berkuasa di bagian tenggara 
Sumatera masih tercermin dalam cerita-cerita rakyat di Jambi pada abad ke-19. Pada awal 
abad ke-14 dilaporkan pula bahwa Temasek (Singapura) sudah berada di bawah 
kekuasaan Thai. Karena sepanjang pengetahuan tentang Sukothai pada saat itu tidak 
memiliki pasukan laut yang berarti, maka Hall (1981:25) tiba pada kesimpulan bahwa 
kerajaan Thai dibantu oleh kelompok-kelompok Melayu di sekitar kepulauan Riau yang 
sebagian sudah terbiasa untuk mencari nafkah sebagai bajak laut.  

Selain serangan yang dilancarkan oleh kerajaan Sukothai, Melayu juga menghadapi 
ancaman yang lebih serius lagi. Pada penghujung abad ke-13 seluruh Asia Tenggara 
menjadi gelisah karena harus menghadapi ancaman pasukan Kubilai Khan (1215-94), 
putera Jenghis Khan, yang telah mendirikan dinasti Mongol di Tiongkok. Semua faktor 
tersebut kurang menguntungkan bagi Sumatera sehingga Jawa merasa bahwa sudah tiba 
saatnya untuk memperluas kekuasaannya ke Sumatera. 

 

5. Kerajaan Melayu Pasca Sriwijaya 
Keberadaan kerajaan Sriwijaya menurut Mid Jamal (1985) tidak lepas dari kedatangan 

keluarga Syailendra dari Jawa dan sangat fanatik kepada agama Budha. Di Jawa, keluarga 
Syailendra yang bernama Balaputradewa telah didesak oleh raja Rakai Pikatan dari 
Kerajaan Mataram. Balaputradewa anak dari Simarottungga, kakaknya dijadikan oleh Rakai 
Pikatan, salah seorang keluarga Sanjaya. Kesempatan ini dipergunakan untuk mengusir 
Balaputradewa dari kerajaan Mataram, sehingga menyingkir ke Sumatera dan sampai di 
Palembang. Di Palembang ia dan tentaranya berhasil menguasai wilayah tersebut dan 
menjadi pemimpin di daerah tersebut. Pada tahun 850 M Balaputradewa dengan 
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kemampuannya dapat menjadi raja di wilayah Sumatera bagian selatan dengan 
menamakan kerajaannya sebagai Sriwijaya. Nama Sriwijaya yang dipakainya sampai ia 
dapat memperoleh ”zaman keemasan” (abad ke 9 sampai abad ke 14 M).  

Jadi jelaslah pengaruh kebudayaan Jawa di Sumatera bagian selatan sejak keluarga 
Syailendra memimpin Sriwijawa pada abad ke-9 sampai jayanya hingga ketika kerajaan 
Kediri membantu mendirikan kerajaan baru di Jambi, yang kemudian dikenal dengan nama 
Kerajaan Melayu Jambi. 

Menurut Suroto (1962), masuknya pengaruh Kediri ke Sumatera bagian selatan, yang 
mengakibatkan berdirinya kerajaan baru di Jambi dan melepaskan diri dari pengaruh 
kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Minangkabau sejak di bawah pemerintahan Jayabhaya 
(1135-1157 M), yang tidak saja dikenal sebagai seorang raja yang berani, tetapi juga 
sebagai sastrawan dan peramal yang mashyur. 

Berita Yi-jing dari abad VII menyebut pula nama-nama tempat lain di Nusantara yang 
menunjukkan bahwa pengetahuan mereka tentang kepulauan Indonesia telah meluas 
sampai ke kawasan timur. Ada beberapa tempat yang disebut di samping Sriwijaya dan 
Melayu, misalnya Po-lu-shi (Barus), He-ling dan Dan-dan yang bersama Po-li berada di 
pulau Jawa (ada pakar yang menempatkan Po-li di Bali), dan Fo-shi-bu-lou (Wijayapura) 
yang diperkirakan berada di Kalimantan Barat. Lou-cha dikatakan berada di sebelah timur 
Po-li, akan tetapi kunjungan para pedagang dan pelaut Cina rupanya tidak menjangkau 
sampai ke daerah ini. Sehubungan dengan nama Fo-shi-bu-luo atau Wijayapura dapat 
ditarik kesimpulan bahwa kawasan ini agaknya telah masuk dalam wilayah shi-li-fo-shi atau 
Sriwijaya. 

Selama kira-kira empat abad kawasan ini dikuasai oleh kedatuan Sriwijaya, akan 
tetapi sejak abad ke XI dominasinya atas pelayaran di sini mulai mendapat tantangan dari 
beberapa kekuatan tandingan. Di sebelah timur telah muncul kekuatan baru di bawah 
Airlangga, sedangkan di sebelah barat ada tantangan dari kerajaan Cola di India Selatan. 
Sekitar 1024-1025 M armada Cola menyerang Sriwijaya. Masa kekacauan yang terjadi 
sesudahnya, memunculkan berbagai kekuatan baru di kawasan ini. 

Rupanya kekuatan Sriwijaya yang tadinya berpusat di Palembang, kini beralih ke 
Jambi, namun kedudukannya sebagai kekuatan tunggal tidak lagi dapat dipulihkan seperti 
sediakala, malahan di beberapa tempat mulai muncul kekuatan baru yang makin mandiri 
sehingga makin melemahkan kekuatan pusatnya. (A.B. Lapian, 1992). 

Dengan bangkitnya kembali Kerajaan Melayu-Jambi, maka hilanglah kekuasaan 
Kerajaan Sriwijaya atas Selat Malaka. Sriwijaya menjadi semakin mundur. Hubungannya 
dengan negeri Cinapun semakin berkurang. Selama abad ke-12 Sriwijaya hanya dua kali 
mengirimkan utusan ke Cina, yaitu pada tahun 1156 dan 1178 M. Setelah tahun 1178 tidak 
ada lagi utusan Sriwijaya yang datang ke Cina. 

Sementara itu Kerajaan Melayu berkembang sangat pesat. Pada tahun 1183, daerah 
kekuasaan Kerajaan Melayu telah mencapai Grahi, bagian utara Semenanjung Malaka. 
Sebuah prasasti yang ditemukan di Grahi menyebutkan, bahwa pada tanggal 3 Jesta 1105 
Saka, maha senapati Talanai membuat arca atas perintah Maharaja Srimat Trailoyaraja 
Maulibhusanawarmadewa. Gelar Srimat dan nama dinasti Mauliwarmadewa membuktikan 
dengan tegas bahwa prasasti Grahi itu dikeluarkan oleh raja Melayu. Demikian juga maha 
senapati Talanai adalah laksamana dari Melayu, yang namanya sampai sekaran dikenang 
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oleh rakyat di daerah Jambi. Kota Jambi sekarang juga bernama Telanaipura, untuk 
mengenang nama laksamana tersebut. 

Jika pada tahun 1183 M kekuasaan Kerajaan Melayu sudah sampai ke daerah utara 
Semenanjung Malaka, maka tidaklah mustahil jika sebelum 1183 M Kerajaan Melayu telah 
berhasil menaklukkan daerah-daerah di Sumatera yang dulunya merupakan wilayah 
kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Kiranya di sepanjang abad ke-12 Kerajaan Melayu 
melakukan ”revanche” terhadap Kerajaan Sriwijaya. Kalau pada abad ke-7 Sriwijaya 
berhasil menaklukan Melayu, maka pada abad ke-12 Melayu berusaha merebut hegemoni 
kekuasaan Sriwijaya. 

Kerajaan Melayu mencapai puncak keberhasilannya pada awal abad ke-13. Hal ini 
diberitakan oleh kronik Chu-fan-chi yang ditulis oleh Chau Ju-kua pada tahun 1225. Catatan 
tersebut mengatakan bahwa di ’laut selatan’ ada sebuah negeri bernama San-fo-tsi. Uraian 
mengenai negeri ini antara lain berbunyi sebagai berikut: ”San-fo-tsi merupakan tempat 
persinggahan yang penting bagi orang-orang asing dalam pelayaran mereka menuju Cina 
atau dari Cina. Negeri ini mengawasi lalu lintas di selat. Orang-orang asing yang 
menggunakan jalur laut dan darat dari manapun arahnya pasti melewati negeri ini”. 

Kronic Chan-fan-chi menerangkan pula bahwa negeri ”San-fo-tsi” itu memiliki lima 
belas negeri bawahan, yaitu Pong-fong (Pahang); Tong-ya-nong (Trengganu); Ling-ya-ssu-
kia (Langkasuka); Ki-lan-tan (Kelantan); Fo-lo-an (Kualaberang); Ji-lo-ting (Jerating); Tsein-
mai (?); Pa-ta (Batak); Tan-ma-ling (Tambralingga); Kia-lo-hi (Grahi); Pa-lin-pong 
(Palembang); Sin-to (Sunda); Kein-pi (Kampe); Lan-wu-li (Lamuri); Si-lan (Srilanka). 

Banyak ahli sejarah yang berpendapat bahwa Kerajaan ”San-fo-tsi” yang disebutkan 
dalam kronik Chu-fan-chi itu adalah bukan Kerajaan Sriwijaya, karena mereka menganggap 
nama ”San-fo’tsi” walau merupakan transliterasi dari nama ”Sriwijaya”, melainkan Kerajaan 
Melayu, dengan alasan sebagai berikut: 
1) Kronik Chu-fan-chi menyebutkan bahwa Palembang merupakan salah satu negeri 

bawahan San-fo-tsi. Hal ini berarti bahwa Kerajaan San-fo-tsi tersebut tidak beribukota 
di Palembang. 

2) Dalam daftar negeri-negeri bawahan ”San-fo-tsi” itu tidak tercantum nama Melayu 
atau Jambi. Malahan uraian Chau Ju-kua tentang negeri ”San-fo-tsi” teresbut sangat 
cocok dengan uraian I-tsing tentang pelabuhan Melayu, yaitu ”negeri yang selalu 
disinggahi kapal-kapal”. Penelitian geomorfologi membuktikan bahwa negeri yang 
letaknya strategis itu adalah Jambi. 
Coedes mengakui bahwa Kerajaan San-fo-tsi yang disebutkan Chu-fan-chi itu tidak 

berlokasi di Palembang. Ia mengatakan: ”Chau-Ju-kua tidak lagi memasukkan Jambi atau 
Melayu dalam daftar bawahan San-fo-tsi, tetapi ia memasukkan Palembang. 
Konsekuensinya, Palembang tidak lagi merupakan ibukota kerajaan itu. Namun Coedes 
tidak berani menyatakan bahwa ”San-fo-tsi” dalam Chu-fan-chi itu adalah Malayu.  

Sukmono juga masih menganut pendapat bahwa yang dimaksudkan dengan ”San-fo-
tsi” hanya terbatas pada Kerajaan Sriwijaya saja. Oleh karena cukup banyak berita tentang 
San-fo-tsi yang sangat cocok untuk Jambi, Sukmono yakin sekali bahwa kerajaan Sriwijaya 
terletak di Jambi. 

Wolters yang berpendapat bahwa Kerajaan Sriwijaya berlokasi di Palembang, juga 
mengakui bahwa San-fo-tsi dalam kronik Chu-fan-chi itu berlokasi di Jambi. Oleh karena 
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terikat kepada pendapat bahwa San-fo-tsi harus diartikan ”Sriwijaya”, maka Wolters 
merumuskan teori: antara tahun 1079 dan 1082 M ibukota Sriwijaya berpindah dari 
Palembang ke Jambi. Namun beliau mengikatkan: ”Tidak pernah ada bukti bahwa Jambi 
pernah disebut dengan nama Sriwijaya. Selama ini Jambi dikenal sebagai Melayu”. 
Bagaimanapun, Sriwijaya dan Melayu masing-masing merupakan dua buah kerajaan yang 
berbeda, yang tidak boleh disamakan begitu saja. 

Semua pendapat yang simpang siur itu disebabkan oleh anggapan yang sudah 
berkarat, bahwa nama ”San-fo-tsi” merupakan transliterasi dari nama ”Sriwijaya”. Padahal 
nama ”San-fo-tsi” adalah transliterasi dari nama ”Suwarnabhumi”. Data-data prasasti 
membukitkan bahwa baik Kerajaan Sriwijaya maupun Kerajaan Melayu kedua-duanya 
sering disebut Kerajaan Suwarnadwipa atau Suwarnabhumi. Dalam kronik Cina, kedua 
kerajaan itu sama-sama disebut ”San-fo-tsi”. Penyebutan suatu kerajaan dengan nama 
pulaunya bukanlah hal yang patut diherankan. Hal itu memang kebiasaan kronik-kronik 
Cina. Kerajaan-kerajaan di Jawapun sering disebut She-po (Jawa) saja, tanpa menyebut 
nama kerajaan yang bersangkutan. 

Kerajaan Sriwijaya untuk terakhir kalinya mengirimkan utusan ke negeri Cina pada 
tahun 1178 M, sesudah itu tidak ada lagi. Karajaan ini berhenti mengirim utusan karena 
Sriwijaya merupakan negeri bawahan San-fo-tsi (Melayu) dijelaskan oleh kronik Chu-fan-
chi yang ditulis oleh Chau-Ju-kua tahun 1225 M yang menerangkan bahwa Sriwijaya 
merupakan negeri bawahan Melayu. Hal ini berarti bahwa Kerajaan Sriwijaya runtuh antara 
tahun 1178 dan 1225 M, karena ditaklukkan Kerajaan Melayu.  

Dengan demikian anggapan umum para ahli sejarah, bahwa Kerajaan Sriwijaya masih 
ada bahkan masih jaya pada abad ke-13 tidak dapat dipertahankan. Pada abad ke-13 dan 
ke-14, yang dimaksud dengan Kerajaan ”San-fo-tsi” dalam kronik-kronik Cina adalah 
Kerajaan Melayu-Jambi.  

Penulisan sejarah Sriwijaya dan Melayu selama ini kiranya agak kacau dan perlu 
direvisi. Selama ini para ahli sejarah berpendapat bahwa berita-berita tentang ”San-fo-tsi” 
selalu menyatakan Sriwijaya. Akibatnya, kebesaran Kerajaan Melayu Jambi tersembunyi 
begitu saja. Dalam buku-buku sejarah, Kerajaan Melayu Jambi selalu dilukiskan sebagai 
kerajaan ”gurm”. Kerjaan Melayu Jambi yang berdiri dengan jayanya pada abad ke-13, 
disangka ”Sriwijaya” oleh para ahli sejarah, lantaran ketidaktepatan menafsirkan nama 
”San-fo-tsi”. Padahal waktu itu Kerajaan Sriwijaya sudah tidak ada lagi. (Sholihat Irfan, 
1983). 

Seandainya Kerajaan Sriwijaya masih jaya pada abad ke-13, sebagaimana diuraikan 
dalam buku Sejarah Nasional Indonesia, sungguh  aneh bahwa sumber-sumber sejarah 
Jawa, seperti Pararaton dan Nagarakretagama, sama sekali tidak pernah menyebut nama 
Sriwijaya. Yang banyak disebutkan dalam kedua abad termasyhur itu justru Melayu, bukan 
Sriwijaya. 

Kitab Peraraton menerangkan bahwa tahun 1275 M terjadi peristiwa Pamalayu, 
artinya ekspedisi ke Melayu. Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari mengirimkan bala 
tentara ke Sumatera untuk menjalin persahabatan dengan Kerajaan Melayu, dalam rangka 
menjaga kemungkinan ekspansi tentara Mongol ke Nusantara. Besarnya perhatian 
Kertanegara kepada Kerajaan Melayu dengan mengirim patung Amoghapasa beserta 
pengikutnya sebanyak 14 arca pada tahun 1276 M, membuktikan bahwa pada abad ke-13 
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Kerajaan Melayu merupakan negara utama di Sumatera. Seandainya Kerajaan Sriwijaya 
masih ada, tentu Kertanegara pasti memperhitungkannya. Tetapi kenyataannya, nama 
Sriwijaya tidak pernah disinggung sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa pada abad ke-
13 M Kerajaan Sriwijaya sudah tidak ada lagi. Dalam kitab Negarakertagama karya Mpu 
Prapanca tahun 1365 M, seluruh daerah di Sumatera disebut  Bhumi Malayu. Hal ini berarti 
bahwa kekuasaan Kerajaan Melayu pada saat itu meliputi seluruh Sumatera. Itulah 
sebabnya Kerajaan Melayu menyandang gelar Kerajaan Swarnabhumi. 

 

6. Kerajaan Swarnabhumi 
Sejak berdirinya Kerajaan Swarnabhumi di abad ke 12 M, sampai menginggalnya 

Adityawarman pada tahun 1376, kerajaan itu selalu diperintah oleh raja yang menyandang 
gelar Mauliwarmadewa. Berita Cina yang pernah datang ke Swarnabhumi bernama Chou-
Ku-Fei dan Chu-Fan-Chi, keduanya hidup se-masa dinasti Ming di Tiongkok, menulis 
tentang Swarnabhumi sebagai berikut: 

Di antara negara-negara asing yang kaya dan mempunyai gudang untuk 
menyimpan barang dagangan yang berharga, tidak ada yang setara dengan Ta-
Shi (Arab). Kemudian menyusul She-Po  (Jawa), tempat ketiga adalah San-Fo-
tsi (Swarnabhumi). Perahu-perahu asing singgah di pelabuhan Swarnabhumi 
mengambil bermacam barang, ditukar dengan emas, perak, barang porselin, 
kain sutera broket, kain sutera, gula, besi, beras, daging, ikan kering, dan akar-
akaran. Hasli bumi utama ialah tulang penyu, kapur barus, bermacam kayu 
gaharu, cendana, lada, cengkeh, kardamon, damar, mutiara, setanggi, minyak 
wangi, bunga gardenia dan lainnya. 

Tentang Raja Swarnabhumi, disebut sebagai berikut:  

Raja Swarnabhumi, bahwa mahkotanya dibuat dari emas, berhias dengan 
ratusan manikam, mahkota itu sangat berat, hanya dikenakan pada upacara 
besar... 

Tentang hubungan raja dan rakyatnya dilaporkan Chu-Fan-Chi sebagai berikut: 

Sebagian besar dari rakyat negara Swarnabhumi menyandang gelar Pu. Tembok 
batu merah sepanjang sepuluh li mengelilingi kota. Jika sang Prabu keluar, ia 
naik perahu, dibungkus dengan Man-Fu; duduk di bawah payung sutera dan 
dijaga oleh para penjaga yang memegang tembok mas. Rakyatnya berdiam di 
sekitar kota atau di atas rakit yang beratap rumbia. Mereka itu tidak dikenakan 
pajak apapun. Mereka itu tangkas dalam peperangan baik di darat, maupun di 
laut. Dalam peperangan dengan negara lain, mereka berkumpul. Seberapapun 
keperluannya dipenuhinya. Semua pengeluaran untuk persenjataan dan 
perbekalan ditanggung oleh mereka masing-masing. Dalam menghadapi lawan 
dengan resiko terbunuh, di antara bangsa lain sukar dicari tandingannya. (Slamet  
Muljana) 

Sekalipun Kerajaan Melayu dengan Swarnabhumi ini telah bangkit kembali setelah 
melemahnya Sriwijaya, namun kerajaan itu selalu terancam bahaya peperangan, 
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pencaplokan oleh kemungkinan bangkitnya kembali Sriwijaya setelah diserang oleh Cola 
mandala dari India, dan kerajaan dari Jawa terutama kerajaan Singasari dari Jawa. 

Penyebab terpenting adalah perbedaan agama, Singasari adalah penganut agama 
Budha Mahayana, sedangkan Swarnabhumi (Melayu) penganut agama Budha Hinayana. 
Budha Mahayana banyak dipengaruhi oleh agama Hindu, membagi tingkat kehidupan 
manusia dalam empat tingkatan, yakni Pendeta, Satria (Raja), Waisya, Sudra, ditambah 
lagi dengan kelas kelima, yang terdiri dari: Candala, Mlecha dan Tuccha. Tiga golongan ini 
adalah orang yang malang, yang diharamkan di tengah masyarakat. Perbedaan kelas-kelas 
itu diatur dengan undang-undang yang berlaku dan sanksi yang keras jika dilanggar, 
umpamanya, bila dari kelas kelima mengambil isteri dari kelas di atasnya, akan dikenakan 
hukuman (Slamet Muljana). 

Sebaliknya raja-raja Swarabhumi (Melayu) adalah penganut Budha Hinayana, yang 
tidak mengenal perbedaan kelas dan golongan. Semua manusia adalah sama hak dan 
kewajibannya. Karena itulah kerajaan Swarnabhumi seperti dilaporkan oleh Chou-Ku-Fei 
dan Chu-Fan-Chi mengatakan bahwa rakyat kerajaan ini berperang dengan biaya sendiri 
dan peralatan yang ditanggung sendiri oleh rakyatnya. Panglima perang mereka pilih 
sendiri.  

Kerajaan Swarnabhumi mempunyai peranan yang penting dari sudut strategi 
perdagangan dan peperangan, seperti ancaman perang yang datang dari Kubilai Khan dari 
utara, bahwa pulau Sumatera pada masa itu, terutama pantai timur yang berhadapan 
dengan Semenanjung Malaka, baik pelabuhan Melayu (Jambi) maupun Sriwijaya 
(Palembang), belum begitu menjorok masuk ke daratan. Kedua pelabuhan itu, masih dekat 
sekali ke tepi laut. Sebab pada masa itu, belum terjadi erosi besar-besaran yang membuat 
pantai timur Sumatera masih sempit. Karena itu pula lalu lintas perdagangan/pelayaran 
dengan mudah dikontrol dari ke dua pelabuhan itu. (Sartono dalam Slamet Muljana). 

Kajian yang menarik dan menjadi kunci pembuka bagi uraian-uraian selanjutnya 
adalah nama Raja San-fo-tsi tahun 1008 M, berdasarkan kronik cina disebut sebagai se-li-
ma-la-pi. Se-li-ma-la-pi Melayu, Sriwijaya dan Puti Gunung Marapi. Tulisan ini ditemukan 
dalam kronik Sung shih yang menceritakan sejarah Dinasti Sung di Cina. Kronik Cina Sung 
Shih dikenal sebagai buku 489, yang menulis catatan bahwa Raja San-Fo-tsi tahun 1003 
M bernama se-li-ma-la-pi. 

Sementara itu Nia Kurnia (1882:79) menyatakan bahwa berdasarkan catatan dan 
pemberitaan sumber-sumber sejarah dari India, Tibet dan Nepal diketahui bahwa pada 
permulaan abad ke 11 M, Kerajaan Sriwijaya masih berdiri dan masih merupakan kejayaan 
kekuasaan di Sumatera. 

Sumber-sumber sejarah itu tercantum pada sebuah prasasti dari Begala, India. 
Prasasti itu dikenal sebagai Piagam Leiden yang menyebutkan bahwa : "pada tahun 1006M, 
Raja Sriwijaya dan kedah yang negara bernama Marawijayatungga Warman dari keluarga 
Sailendra menghadiahkan sebuah desa sebagai persembahan kepada sang Budha, dalam 
wihara yang dibangun ayahnya Cudawani Warman di Nagipattanna". 

Keterangan ini didukung pula oleh sebuah manuskrip Nepal, abad ke 11 yang memuji 
negara Sriwijaya sebagai pusat kegiatan utama agama Budha, dan memiliki area indah 
lokananantha di sriwayapura. Dan sebuah kronik Tibet yang ditulis pada abad ke 11 
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bernama durbodhaloka menyebutkan pula nama maharaja sri Cudamanirwarman dari 
sriwijayanagara di swardawipa. (nia, 1982,ibid). 

Dapat dipahami bahwa se-li-chu-la-wu-ni-fu-a-tiau-hwa adalah sebutan cina untuk 
maharaja sri cudamaniwarman, dewa yang kemudian digantikan oleh anaknya yang 
bernama marawijayatunggawarman tahun 1008 M. 

Maharaja Sri Marawijayatunggawarman inilah yang namanya secara praktis 
ditransliterasikan Cina sebagai se-li-ma-la-pi. Tetapi orang Minangkabau akan lebih mudah 
meluruskan bacaannya menjadi se-ri-ma-rap-pi atau sri marapi yang artinya cahaya gunung 
marapi atau raja gunung marapi atau julukan kebesaran nama maha raja Sri 
Marawijayatunggawarman sebagai Sri Maha Raja Gunung Marapi dari sebuah negeri cikal 
bakal negara (bijanegara) Srijayanagara di Swarnadwipa. 

Tidak salah bila Charles Otto Blagden (1920) lebih mempopulerkan nama Sriwijaya 
(dari Sriwijayanagara) melalui karangannya "the empire of the maharaja, king of the 
mountains, and lard of the isles". Kemudian disusul pula oleh Gabriel Ferrand (1922) 
tentang Sriwijaya dengan judul buku "Lempire sumatranains de sriwijaya" 

Sampai sekarang para ahli sejarah masih mempertanyakan tentang kerajaan besar 
yang pernah ada di nusantara ini. Banyak pertanyaan yang mengganjal tentang keberadaan 
Sriwijaya itu sendiri, antara lain: 

Apakah Sriwijaya itu nama Raja, nama sebuah Negeri atau nama sebuah 
Kerajaan?  Seperti yang dipertanyakan oleh Hendrik Kern (1913) ketika mentranskripsikan 
Prasasti Kota Kapur, yang menganggap bahwa nama itu adalah nama seorang Raja 
Sriwijaya. Sementara itu pada tahun 1918 George Coedes dari Perancis menolak anggapan 
Kern tersebut, dan mengungkapkan bahwa Sriwijaya adalah nama sebuah Negeri atau 
Kerajaan. 

Dimanakah sebenarnya pusat Kerajaan Sriwijaya itu? Kalau memang diakui sebagai 
Maharaja Gunung (the king of mountains), dimanakah Gunungnya? dan apa-apa saja 
bentuk warisan budaya sebagai bukti kebesarannya? Bagaimana dan dimana? 

Apabila memang orang Minangkabau sangat menghargai Tambo Minangkabau 
sebagai tradisi nenek moyangnya yang berisi sejarah (Edward Djamiris,1980;1) maka 
sejauh mana Tambo Minangkabau dapat memberi konstribusi yang dipahami baik oleh 
generasi muda pendukung kebudayaan sendiri maupun oleh dunia luar berkenaan dengan 
informasi sejarah Minangkabau itu. 
 

7.  Sailendra dan Dinasti Melayu - Sriwijaya 
Sailendra berasal dari kata Saila dan Indra. Saila adalah nama suku yang mendiami 

wilayah sekitar Gunung Mahendragiri di India Selatan. Mahendragiri terdiri atas kata 
mahaindra dan giri. Mahaindra adalah nama dewa indra yang tertinggi dan bersemayam di 
puncak gunung. Diucapkan Mahendra, kemudian menjadi Mandra, Manduro nama salah 
satu puncak gunung Marapi yang disebut Puncak Manduro, penduduk sekitar lereng 
Gunung Marapi menyebutnya Bukit Manduro. Saila menjadi Sila atau Selo yang artinya 
kemudian menjadi salah satu cara duduk atau kedudukan yang disebut bersila atau baselo 
sebuah kerajaan awal di lereng Gunung Marapi. Oleh Tambo Minangkabau disebut sebagai 
Kerajaan Galundi Nan Baselo. Kerajaan Galundi telah mengukir namanya dengan gemilang 
dalam catatan sejarah tradisi sejak abad ke 11 SM sampai abad ke 10 SM. Menurut 
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keterangan tambo rajo-rajo di gunung marapi, salah seorang rajanya menjadi duli yang 
dipertuan masa itu, kemudian memindahkan tempat kedudukannya dan mendirikan pusat 
kediamannya yang baru yang disebut pasumayam, tempat persumayaman raja dengan 
bangunan-bangunan yang terdiri dari batu-batu. Karena itu komplek tersebut disebut 
Pasumayam Koto Baru. Terletak di sekitar ulu sungai di sekitar lereng gunung marapi. 
Dalam perkembangannya kemudian berdiri pula perkampungan baru di sekitarnya untuk 
kedudukan raja-raja yaitu Sandi Laweh dan Padang Panjariangan. Pada awalnya hanya 
merupakan sebuah perkampungan raja dan tempat tinggal para petapa yang melakukan 
ibadah ritual bagi pemuja para dewa dari tempat-tempat yang tinggi. Lereng Gunung Marapi 
yang subur, serta sumber-sumber kehidupan yang menguntungkan membuat mereka betah 
untuk tinggal menetap, dan ramai dikunjungi oleh pendatang-pendatang baru sehingga 
membuat negeri di lereng Gunung Marapi menjadi terkenal. Sebuah syair dari India yang 
termasyur dari abad ke-3 SM menyebutkan bahwa di sebelah timur ada negeri yang disebut 
trikuta nilaya. Negeri ini terletak di kawasan tiga puncak gunung. Salah satu puncaknya 
disebut Manduro atau Mandara salah satu dari himpunan perbukitan di bagian selatan 
Gunung Marapi. 

 Kosa kata Manduro atau Mandara berasal dari  kata Maha Indra, oleh karena itu 
Manduro menjadi terkenal di zamannya dan menjadi nama lain dari Galundi Nan Baselo, 
sesuai dengan nama bukit yang di dekatnya. Manduro juga digunakan untuk menyebut 
nama Gunung Marapi secara keseluruhan. Tetapi juga memiliki nama lain yang dipakai 
untuk menyebut Gunung Marapi dengan nama Mahameru. Bahkan masih dipakai sampai 
abad ke 13 seperti yang tertulis pada Prasasti Saruaso. Itu sebabnya mereka memberi 
nama salah satu puncak bukit yang menjadi bagian tertinggi dari puncak Gunung Marapi 
dengan nama Mahendragiri, yang artinya Gunung Maha Indra, sesuai dengan nama 
gunung yang mereka tinggalkan dari negeri asal mereka. Dan sebuah sungai yang berhulu 
dari gunung ini mengalir ke pesisir timur bernama Indragiri. Sungai yang mengalir dari 
Gunung Indra ini diberi nama Batang Indragiri. 

 Mahendragiri sebagai nama puncak Gunung Marapi yang terletak di pusat pulau 
sumatera bagian tengah tidaklah begitu populer, tetapi bukit Manduro yang merupakan 
nama salah satu puncak Gunung Marapi cukup dikenal oleh masyarakat yang tinggal di 
sekitar lereng Gunung Marapi tersebut. Di sekitar lereng Gunung Marapi tersebut terdapat 
perkampungan-perkampungan seperti Batur, Sungai Jambu, Bulan Sariak, Jambak Ulu dan 
Lubuak Antan sampai sekarang. 

 Sementara puncak yang lain dari Gunung Marapi disebut Bukit Siguntang-guntang 
Marapi yang juga berada pada lokasi perkampungan Galundi Nan Baselo. Walaupun 
kemudian berabad-abad lamanya tenggelam dalam kabut sejarah. Perkampungan tertua 
seperti Sandi Laweh, Padang Panjariangan dan Galundi Nan Baselo, Pasumayam Koto 
Baru, Batur dan lain-lainnya itu hilang dari peradaban berita-berita sejarah. Sementara 
Prasasti Saruaso hanya menyebut adanya dua orang pemimpin pada zaman itu yang 
bernama Perpatih Tundang dan Tumenggung Kudawira. 

Galundi Nan Baselo muncul kembali pada abad ke 14 ketika lahirnya tokoh 
pembaharuan Datuak Suri Dirajo yang menjadi Penghulu di lereng puncak Gunung Marapi 
bersama dua orang kemenakannya Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatih Nan 
Sabatang.Kelak kemudian dikenal sebagai pimpinan dan pemikir-pemikir sejati yang 
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melahirkan konsep tatanan sosial hidup berdampingan secara damai dan demokratis 
dengan karakter khas dan spesifik, yang terkenal dengan Sistem Kelarasan Koto Piliang 
menurut konsep Datuak Katumanggungan, dan Bodi Caniago menurut konsep Datuak 
Perpatih Nan Sabatang. Hubungan yang dinamis antara kedua sistem ini melahirkan 
Tatanan Adat Alam Minangkabau. 

Perkampungan baru dari Galundi Nan Baselo yang disebut juga Bukit Siguntang-
guntang Gunung Marapi atau Bukit Siguntang-guntang Mahameru sekitar abad ke-14 telah 
berkembang sampai ke hilirnya dengan nama yang sampai sekarang disebut Batur. 

Sandi Laweh dan Padang Panjariangan kemudian ditinggalkan penduduknya, 
demikian juga dengan perkampungan lama Galundi Nan Baselo yang disebut Bukit 
Siguntang-guntang tidak saja menjadi desa Batur, tetapi berkembang menjadi nagari 
Sungai Jambu yang terdiri dari koto-koto Sungai Jambu, Batur, Bulan Sariak, Jambak Ulu 
dan Lubuak Antan. Itulah yang sekarang bernama Nagari Sungai Jambu, dengan koto-
kotonya yang berada di bahu Gunung Marapi. 

Dari Batur terlihat Gunung Marapi dengan salah satu puncaknya yang terletak di 
selatan dengan nama Gunung (Bukit) Manduro. Di bawah lerengnya pada ketinggian lebih 
kurang 1000 m terdapat perkampungan Sandi Laweh dan sebuah bukit yang disebut 
Gunung Ranjani dengan perkampungan Padang Panjariangan. Di sebelah kiri akan terlihat 
jelas Bukit Siguntang-guntang dan bawahnya terletak bekas perkampungan Galundi Nan 
Baselo yang juga dikenal sebagai perkampungan Bukit Siguntang-guntang secara 
keseluruhan. Itulah Puncak Gunung Marapi Pusat Jala Alam Minangkabau yang penuh 
misteri. 
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BAB 7 

KERAJAAN MELAYU DAN MINANGKABAU 

 

1. Keberadaan Kerajaan Minangkabau 
Berdasarkan historiografi, ternyata pemindahan kerajaan Minangkabau ke pedalaman 

adalah untuk menghindar dari tantangan Budhisme, terutama yang datang dari dalam atau 
kalangan istana dan perwakilan kerajaan di rantau (di luar ke tiga luhak kerajaan 
Minangkabau) mudah di ambil alih oleh penguasa yang dipercaya, karena sulit 
mengontrolnya. Penghindaran diri itu bertujuan untuk mengkonsolidasi kekuatan dan 
organisasi kerajaan dengan petunjuk-petunjuk agama yang baru dianut oleh raja dan 
kalangan istana yang taat kepada raja dan ajaran Islam. 

Sehubungan dengan terjadinya peristiwa pembunuhan atas diri raja Indrawarman 
dalam istana kerajaan Minangkabau tahun 739 M di Pulau Punjung/Sungai Dareh, karena 
menganut agama Islam, maka angka tahun peristiwanya dijadikan patokan untuk membagi 
dua kerajaan Minangkabau. Kerajaan yang menganut Budhisme tinggal di Pulau 
Punjung/Sungai Dareh, sedangkan kerajaan yang menganut Islam mengungsi ke daerah 
pedalaman, yaitu di daerah Sungayang.  

Kelanjutan peristiwa setelah terbunuhnya Sri Maharaja Indrawarman, di pihak 
keluarga bangsawan istana di Pulau Punjung/Sungai Dareh yang ingin meneruskan 
pemerintahan mengangkat keluarga dari rantau Jambi menjadi raja pengganti. Kedudukan 
raja pengganti bukan bergelar Sri Maharaja Diraja, sebagai keluarga di rantau berkedukan 
sebagai ”Raja Muda”. Yang berhak menerima gelar atau memakai gelar Sri Maharaja Diraja 
adalah keturunan putera mahkota yang telah menyingkir atau mengungsi ke daerah 
pedalaman. Akan tetapi gelar itu tidak pernah disebut-sebut lagi, begitu pula penggantinya, 
karena kedua belah pihak takut akan terjadi peristiwa balas dendam. 

Terbukti sampai abad ke 11 M keturunan raja pengganti dari rantau hanya menyebut 
namanya Dharmawira (1046–1169 M) sebagai raja di kerajaan Dharmasraya tanpa 
memakai gelar Sri Maharaja Diraja di depan namanya.  

Keluarga dari rantau Jambi telah mempertimbangkan perlunya pusat kerajaan 
dipindahkan ke rantau Jambi, karena di sana akan memudahkan menjalankan roda 
pemerintahan. Setelah sampai di Jambi nama kerajaan Minangkabau langsung diganti 
dengan nama baru, yaitu ”Kerajaan Darmasraya/Jambi”: berarti semanjak itu kerajaan 
tersebut sah menjadi hak milik keluarga Raja Muda di Jambi. Nama kerajaan Dharmasraya 
diambil dari nama Dharmawira, yang sangat fanatik dalam menganut agama Budha. Raja 
Muda ini mendengar kembali kedudukan keturunan putera mahkota kerajaan Minangkabau 
yang beragama Islam telah mulai kuat pula di pedalaman. Kekhawatiran untuk menuntut 
singgasana menyelubungi perasaan raja Dharmasraya, oleh karena itu perlu ditumpas 
dengan tuntas. 

Akhirnya kerajaan Darmasraya menyerbu kerajaan Minangkabau di Sungayang dan 
membakar benteng istana di Sungayang dan diobrak-abrik, sehingga benteng di 
Minangkabau, Sungayang mengalami kehancuran. Bagi peneliti sejarah, sangatlah perlu 
untuk bertanya, apakah betul terjadinya penyerangan oleh kerajaan Dharmasraya ke 
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Sungayang? Apa mungkin dua kerajaan yang berasal dari satu keturunan raja (bersaudara) 
sama-sama saling membunuh? Apa tidak mungkin ini adalah bagian dari usaha Belanda 
yang datang menguasai nusantara mengaburkan sejarah kerajaan Minangkabau yang 
dulunya sangat berkuasa dalam daerah yang begitu luas yang akhirnya diciutkan menjadi 
hanya pada ”dua keselarasan saja”. Bagaimana pula usaha Dapunta Hyang dengan 
pasukannya yang banyak dapat mendirikan kerajaan Sriwijaya? Banyak pertanyaan lain 
yang perlu dijawab. 

Kita teruskan cerita tentang penyerangan tentara Dharmasraya. Setelah benteng 
istana Minangkabau di Sungayang diserbu dan dibakar oleh tentara Dharmasraya/Jambi, 
maka tahun 1119 M Kerajaan Minangkabau keluarga kerajaan melarikan diri dan akhirnya 
sampailah keturunan putera mahkota kerajaan Minangkabau di kaki gunung Merapi, yang 
bernama Parahyangan atau Pariangan, di kaki gunung Merapi. Sebenarnya penduduk di 
Pariangan tidak perlu terkejut dengan kedatangan keturunan putera mahkota atau 
ringkasan anak-cucu Dapunta Hyang yang dulunya mendirikan kerajaan di Pulau 
Punjung/Sungai Dareh. Akan tetapi disebabkan telah berabad-abad pula tidak mempunyai 
hubungan dengan sendirinya dianggap kedatangan ini sebagai sesuatu yang luar biasa. Di 
samping itu agama yang dianutpun sudah berbeda, yakni di Pariangan itu agama yang 
dianut adalah agama Hindu-Budha, sedangkan Sultan Sri Maharaja Diraja yang disebut 
sebagai: ”rusa dari laut” itu telah beagama Islam, seperti yang dinyatakan dalam Tambo 
Alam Minangkabau yang menerangkan kedatangan rombongan putera mahkota, berbunyi: 

Datanglah ruso dari lauik 
Salatuih badie babunyi 
Manyemba ikan dalam lauik 
Bakukuk ayam dalam dusun 
Jawi malangueh dibajakan 
Kudo maringgih dibari kakang.  

Dengan seletus bedil berbunyi (baris ke 2), diambarnyalah ikan dalam laut (baris ke 
30; bahwa yang datang tidak berbahaya, hanya ia seorang yang mulia, dan telah pula 
beristri (permaisuri). Kata-kata ”menyambar ikan dalam laut”, berarti raja itu telah 
mengambil teman hidup selama dalam perjalanan. 

Pada baris ke 4, berbunyi: ”berkokok ayam dalam dusun” biasanya ayam berkokok 
itu menandakan fajar telah menyingsing, menandakan malam telah berganti dengan siang. 
Demikian kedatangan Sultan Sri Maharaja Diraja akan menyusun kembali kerajaan 
Minangkabau di Pariangan dan dusun-dusunpun akan dibangun menjadi kota, dan kotapun 
akan menjadi negeri. Cita-cita pembanguann ini terkias pula pada baris ke 5, yang berbunyi: 
”lembu melenguh di bajakan”, artinya seekor lembu melenguh bila keadaan sehat dan ingin 
dicarikan pasangan (jodoh). Akan tetapi dalam keadaan demikian dipasangkan bajak atau 
lembu itu, berarti dengan semangat yang berkobar-kobar lembu itu dipakai membajak 
sawah. Sawah menjadi, alamat negeri akan makmur. Demikian pula pada baris ke 6, 
dinyatakan: ”kuda meringgis diberi kekang” maksudnya seekor kuda mengingis, 
menginginkan kebebasan. Akan tetapi kebebasan itu diberi pembatasan (kekang), artinya 
suatu kemerdekaan yang mempunyai hukum dan undang-undang, sehingga kebebasan 
demikian tetap dikendalikan menurut peraturan yang berlaku. 
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Oleh sebab itu kerajaan Minangkabau yang dibangun oleh keturunan putera mahkota 
atau anak cucu Dapunta Hyang di Paringangan, adalah sebuah kerajaan yang dilandasi 
oleh suatu konstitusi. Konstitusi itulah yang disebut ”adat Minangkabau”, yaitu terdiri dari 
adat kerajaan dan adat kemasyarakatan. 

Seperti yang dinyatakan di atas, bahwa penduduk yang mendiami daerah Pariangan 
masih beragama Hindu-Budha, terdiri dari anak cucuk keturunan Dapunta Hyang, 
sedangkan yang datang juga anak cucu atau keturunan Dapunta Hyang, akan tetapi telah 
beragama Islam. Namun agama Islam yang dianut Sultan Sri Maharaja Diraja dan 
rombongan berbentuk ”sinkretisme” dengan kepercayaan Hindu-Budha. Sebabnya sejak 
terbunuhnya Sri Maharaja Indrawarman (730 M), nenek dari Sultan Sri Maharaja Diraja, 
hubungan dengan juru-juru dakwah Islam terputus, sehingga keadaan beragama jelas 
berdasarkan ajaran yang mula-mula diterima dan ditambah dengan kebiasaan-kebiasaan 
atau adat yang diterima secaa lisan turun temurun. 

Menurut Mansur dkk, bahwa bantuan militer yang diharapkan oleh raja Minangkabau  
dari khalifah Umayah juga terputus sebagai akibat suasana politik di negeri Angkara sendiri 
(750 M) sangat gawat, karena pemberontakan di Syiria. Kekuatan pengaruh Cina yang 
beragama Budha sangat kuat di dalam istana kerajaan Minangkabau. Dengan demikian 
terhentilah dakwah Islam di Minangkabau selama lebih kurang 400 tahun (Mansyur, 1970). 

Meskipun sudah dikatakan, bahwa kedua jenis masyarakat tersebut berasal dari  satu 
nenek moyang, namun rombongan Sultan Sri Maharaja Diraja dapat dikatakan telah 
memiliki peradaban yang sudah tinggi dibandingkan dengan masyarakat di Pariangan. 
Masalah ini tidak dapat dilepaskan dari pro dan kontra antara masyarakat yang menanti di 
Pariangan ketika itu; dalam hal ini sesuai dengan bunyi petapah adat: ”alah limau dek bialu, 
cupak dialieh orang panggaleh, jalan diasak orang lalu”. Pepatah ini senantiasa menimpa 
orang-orang yang berpikir sempit, atau fanatik terhadap kemajuan yang dicapai orang lain, 
sehingga ia takut kalah, jatuh gengsi dan sebagainya. Dari dahulu sampai sekarang ada 
saja golongan masyarakat yang demikian: kata orang sekarang termasuk golongan 
”reaksioner”, pesimistis atau pemurung. 

Di zaman kedatangan Sultan Sri Maharaja Diraja terdapat pula golongan masyarakat 
yang tidak bergaul dengan orang yang dikatakan mereka ”dipandang baru’. Mereka yang 
reaksioner ketika itu dapat dilihat pula turunan mereka, yang tergolong dalam ”suku 
terasing”, seperti Kubu di Jambi, dan Talang Mamak di Rengat/Kuantan. 

Dalam penelitian yang dilakukan terhadap beberapa kepala suku Kubu dan Talang 
Mamak (di Bangko dan Rengat), yaitu golongan suku terasing, diperoleh keterangan bahwa 
di masa dahulu nenek-moyang mereka menghindarkan diri ke hutang-hutan dengan dua 
macam alasan yang berbeda, yaitu: 
1) Dengan kedatangan raja yang datang dari laut; dimaksudkan adalah kedatangan Sri 

Maharaja Diraja yang dalam Tambo dinyatakan sebagai ”rusa dari laut”. Mereka lebih 
suka mengembara di hutang-hutan dari pada dikuasai oleh orang asing; diperkirakan 
pengembaraan ini sejak abad ke 12 M. 

2) Memprotes pernikahan salah seorang puteri Minangkabau dengan seorang raja 
pendatang dari luar. Mereka menganut adat Datuk Perpatih Nan Sabatang; diperkirakan 
mereka mengasingkan diri ke hutan-hutan sejak abad ke 13 M. 
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Dengan demikian terpisahnya suku terasing tersebut dari alam Minangkabau dalam 
dua gelombang. Mereka memanggil orang Minangkabau yang mereka jumpai dengan kata 
”sanak”, maksudnya: saudara. 

Bagi penduduk yang dapat menerima kedatangan rombongan Sri  Maharaja Diraja 
lambat laun mengalami percampuran darah dan menurunkan suku Minangkabau yang 
cerdik-cendikiawan. Sehubungan dengan percampur-bauran dari beberapa bangsa 
menjadikan ras Melayu Muda itu sebagai suatu tipe yang berubah bentuk. 

Hal ini mengingatkan adanya pengaruh dari perbauran para pedagang dan kolonis 
yang berasal dari Asia (H. Fisher, 1953: 25). Dengan terjadinya perbauran dengan 
rombongan Sri Maharaja Diraja, maka anak-cucu mereka jelas tidakkan menuturkan, 
bahwa nenek moyang mereka itu adalah Sultan Sri Maharaja Diraja, melainkan tetap 
mengakui nenek-moyang yang mula pertama menjejakkan kakinya di gunung Merapi 
dahulu, yaitu Si Dapunta Hyang, yang di dalam Tambo Sri Maharaja Diraja itu sama saja 
kedudukannya. Sebab, arti dari kata Dapunta Hyang itu sendiri juga ”Yang Dipertuan Raja 
kita”, dan kadang-kadang disebut juga Datuk Sri Maharaja Diraja yang menjadi keturunan 
dari Iskandar Zulkarnain, seorang raja Masedonida Raya (334 – 321 SM) yang pernah 
menaklukkan hulu sungai Sindhu (Indus). 

Sungguhpun demikian, menurut adat matrilinial, kedudukan kaum pria tidak ada 
sangkut pautnya dengan keturunan. Sehingga Dapunta Hyang ataupun Sultan Sri 
Maharaja Diraja tidak bararti apa-apa dalam menggariskan keturunan bagi suku 
Minangkabau. Hanya saja yang dikatakan “ninik” itu, adalah harus diasosiasikan dengan 
”garis keturunan induk”; tepatnya bila diartikan dalam bahasa Indonesia: ”nenek”. 

Dalam kenyataan menurut adat, adalah keturunan Sultan Sri Maharaja Diraja 
tersebut; yaitu terambil keturunan permaisuri dan isteri-isteri lain. Permaisuri dan isteri-isteri 
itu, tidak lain dari bumi putera (anak negeri) Minangkabau sendiri; tidak ada yang dibawa 
dari luar daerah. Hal ini jelas terlihat dalam silsilah raja-raja menurut garis keturunan ibu 
(matrilinial). Itulah yang berlaku sampai sekarang. 

 

2. Penetapan Asal Nama Minangkabau 
Tahun 1119 M dijadikan ukuran pula untuk menetapkan Sri Maharaja Diraja 

mengambil kekuasaannya di Pariangan. Dari sinilah bermula keturunan raja-raja 
Minangkabau dan para penghulu asal serta berdirinya adat Minangkabau yang terkenal 
sampai sekarang: ”adat yang tidak lapuk kena hujan dan yang tidak lekang kena panas”. 
Dari angka-angka yang merupakan kenangan sejarah itulah dijabarkan kehidupan sosial 
dan biologis penduduk Minangkabau, agar secara bersangsur-angsur fakta sejarah dalam 
Tambo dapat disisihkan dari unsur mitologi dan legenda. 

Sebagai langkah pertama sudah tentu diperoleh tantangan dari berbagai pihak yang 
setuju atau tidak setuju. Namun, jika tidak dimulai dengan cara demikian, para ahli adat 
akan selalu dihantui mitologi dan legenda, yang akibatnya susah untuk membuktikan 
kebenarannya. 

Suatu mitologi, sebenarnya berasal dari kenyataan sejarah dan sesuatu yang aneh 
atau mengagumkan, Tambo Minangkabau dan daerah-daerah lain mengandung mitologi 
dan legenda yang telah kehilangan bukti-bukti sejarah. Sebabnya seluruh penjuru wilayah 
yang di waktu itu tidak lagi dikuasai oleh kerajaan Minangkabau, seperti adanya daerah-
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daerah rantau yang telah melepaskan diri, dan kemudian mereka menjadi besar sebagai 
suatu kerajaan yang berdiri sendiri pula. Bukti-bukti sejarah yang terletak di daerah 
kerajaan yang telah berdiri sendiri itu telah menjadi milik mereka yang sah dan sulit untuk 
menuntutnya.  

Kenyataan harus demikian, karena bukti-bukti sejarah itu tidak dapat dibawa ke 
Minangkabau. Bukti-bukti itu berupa batu-batu besar yang dipahat/diukir, tidak seperti 
halnya tulisan-tulisan dalam papyrus, daun lontar, tulang-tulang binatang dan sebagainya 
yang mudah dibawa. 

Contohnya prasasti yang terdapat di Kedukan Bukit dan Talang Tuo terletak di 
Sumatera Selatan bertuliskan aksara Pallawa dalam bahasa Melayu kuno (Bakar Hatta, 
1983). Prasasti-prasasti terebut, adalah milik kerajaan minangkabau dan ditulis untuk 
kerajaan tersebut pada abad ke 7 M, dengan bukti berisikan kalimat-kalimat yang 
menyatakan Dapunta Hyang memberangkatkan lasykarnya dari Minanga Tamwan 
(=Minang Kabwa) dengan tujuan membentuk sebuah negara. 

Kalimat prasasti Kedukan Bukit itu nyata sekali menyebutkan keberangkatan Dapunta 
Hyang dari ”Minanga Tamwan”, akan tetapi yang didapat dalam penulisan sejarah, 
terutama dalam penafsirannya dikatakan pusat kerajaan adalah Sriwijaya. Padahal 
Sriwijaya, dalam kalimat itu adalah sebagai tujuan dari keberangkatan. Terjemahan 
kalimat-kalimat tersebut berasal dari Purbacaraka di dalam bukunya ”Riwayat Indonesia 
Jilid I”. Sebenarnya kalimat itu harus diterjemahkan lagi, dari kalimat kesembilan sampai 
kesepuluh (kalau dirangkaikan kata-kata yang ada pada prasasti: (diambil ujung kalimatnya 
saja) menjadi: ...”datang membuat negara... Sriwijaya menang (dengan) perjalanan suci, 
kemakmuran”. Secara lengkap terjemahan dari Prasati Kedukan Bukit adalah: 

1. Selamat sejahtera tahun saka telah berjalan 605  tanggal 11. 
2. Setengah terang bulan Walsaka, Yang Dipertuan Hyang naik di 
3. Perahu mengambil perjalanan suci. Pada tanggal 7 paro terang 
4. Bulan Jyesta Yang Dipertuan Hyang berangkat dari Minanga 
5. Tamwan membawa tentara dua laksa dengan peti 
6. Dua ratus mata-mata di perahu dengan jalan darat seribu  
7. tiga ratus dua belas banyaknya. Datang di mana yang 
8. Bersuka cita pada tanggal lima bulan 
9. (dengan) mudah dan senang datang membuat negara... 
10. Sriwijaya menang perjalanan suci, kemakmuran.... 

Dalam hal ini tujuan kalimat tidaklah berubah dengan hilangnya beberapa kalimat 
pada prasasti, yang menyatakan perjalanan atau keberangkatan Dapunta Hyang membuat 
negara. Katakanlah negara yang dibuat itu Sriwijaya, namun Sriwijaya itu akan tetap 
ditafsirkan ”buatan” karena Minanga Tamwan, suatu tempat asal dari perjalanan tersebut. 
Sehingga status pernyataan dalam prasasti Kedukan Bukit sepenuhnya milik kerajaan 
Minanga Tamwan. 

Itulah sebabnya dinyatakan Sriwijaya di Palembang itu sebagai Rantau dari 
Minangkabau. Sebaliknya jika perkataan Sriwijaya itu diterjemahkan lagi menjadi 
”kemegahan yang cemerlang”, maka negara yang didirikan (dibuat)  adalah kerajaan-
kerajaan kecil (juga berstatus rantau), seperti yang dilaporkan oleh I-tsing, adalah San Fo 
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Tsi (Muara Tembesi) dan Che-le-foche (Sriwijaya); tidak lain ialah bandar-bandar kerajaan 
Minangkabau juga. 

Andai kata penafsiran itu lebih cenderung memakai nama sebuah kerajaan, namun 
mengenai tempat atau kedudukan kerajaan tidaklah di sekitar Kedukan Bukit, Palembang. 
Sebab Minanga Tamwan sebagai starting point, disebut juga Minanga Kabwa tempatnya 
ada dua: 
1) Muara Kampar sebagai lokasi pemberangkatan dari tempat asal (turun), yaitu gunung 

Merapi. Jika dirumuskan begitu ”Pelabuhan pertama (departure) adalah Minanga 
Tamwan, berarti rombongan bertujuan ke pelabuhan (destinasi) yang dinamakan 
Kedukan Bukit. Rombongan yang berangkat adalah Dapunta Hyang dari kerajaan 
(untuk sementara dinamakan: Minanga Tamwan/Kabwa). Tujuannya disebut Sriwijaya, 
berarti Sriwijaya itu merupakan Rantau dari kerajaan Minanga Tamwan. 

2) Pulau Punjung/Sungai Dareh, yang identik dengan Minanga Tamwan, tempat 
(peristirahatan) yang ideal untuk melakukan pemujaan ke arah barat-laut, yaitu gunung 
Merapi sebagai Parahyangan. Jika Pulau Punjung ini dirumuskan sebagai destination 
bagi perjalanan Dapunta Hyang dari Minanga Tamwan (Muara Kampar), maka 
Sriwijaya itu adalah di Pulau Punjung/Sungai Dareh tersebut. Muara Kampar pada 
masa itu belum menunjukkan kegiatan-kegiatan yang berbentuk suatu negara/kerajaan. 
Apalagi Muara Takus dibangun pada abad ke 11 atau ke 12 dengan memperhatikan 
bentuk arsitektur candinya. Andakata Minanga Tamwan yang dinyatakan dalam 
prasasti itu Pulau Punjung/Sungai Dareh, berarti destinasi perjalanan suci Dapunta 
Hyang itu Sriwijaya di Palembang?, maka Sriwijaya tersebut adalah Rantau dari 
kerajaan Minanga Tamwan. 

Dengan keterangan ini jelaslah, bahwa di abad ke 7 M telah dikenal adanya sebuah 
kerajaan besar di Minanga Tamwan atau dengan pengertian yang sama disebut Minanga 
Kabwa. Nama Minanga Kabwa menjadi Minangkabau untuk menemukan kerajaan besar 
dimaksud. Akan tetapi nama Minangkabau tidak disebut-sebut dalam laporan I-tsing dan 
penulis-penulis asing lainnya untuk abad tersebut. Sehingga kekuatan untuk menyatakan 
prasasti-prasasti  yang berada di rantau tersebut adalah milik kerajaan Minangkabau 
menjadi lemah. Justru penulis-penulis sejarah sesudahnyapun berdasarkan kemampuan 
ilmu yang dimilikinya masih menafsirkan kalmiat-kalimat prasasti seperti adanya, dan situs 
prasasti sebagai bahan publikasi yang bersifat vertical-communication belum lagi dikaji 
(Mid Jamal, 1985). 

Untuk membuktikan lama perjalanan Dapunta Hyang, Mid Jamal (1985) melakukan 
serangkaian percobaan menapak kembali perjalanan tersebut (napak tilas). 
Memperhatikan lama perjalanan yang memakan waktu lebih 8 hari, maka jarak yang 
ditaksir dari lokasi pemberangkatan relatif dekat. Oleh karena itu dapat dinyatakan, bahwa 
pelabuhan departure adalah Pulau Punjung/Sungai Dareh yang diidentikkan dengan 
Minanga Tamwan (Muara Kampar). Telah dilakukannya percobaan melakukan perjalanan 
daerah dari perbatasan Sumatera Barat ke Palembang dengan memakan waktu lebih 
kurang 11 hari. 

Sehubungan dengan itu, untuk menyatakan pemberangkatan Dapunta Hyang dari 
Minanga Tamwan (Muara Kampar) ke Palembang, baik dengan perahu maupun perjalanan 
daerah akan memakan waktu paling sedikit 22 hari. Sehingga tidak mungkin keberangkatan 
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rombongan Dapunta Hyang di masa itu langsung dari Muara Kampar. Perjalanan dari 
Muara Kampar, baik melalui laut dengan perahu maupun melalui darat dengan jalan kaki 
ke Pulau Punjung/Sungai Dareh akan memakan waktu lebih kurang 11–15 hari. Namun 
penafsiran mengenai pusat kerajaan pertama di Minanga Tamwan lebih cenderung 
dikatakan di Pulau Punjung/Sungai Dareh berdasarkan alasan-alasan yang telah 
dikemukakan terdahulu. 

Menurut kajian dan pemaparan dari para ahli lain, menyatakan bahwa mungkin kira-
kira abad ke-6 M, telah ada beberapa kerajaan Hindu di Pulau Sumatera. Sampai sekarang 
yang telah dianggap tertua adalah Kerajaan Melayu, Kerajaan Sriwijaya. Di tempat-tempat 
lain di kawasan Sumatera, terdapat pula bekas-bekas kebudayaan Hindu, tetapi tanpa 
keterangan memuaskan. Salah satu prasasti tertua ialah batu bertulis di dapat di Kota 
Kapur, Pulau Bangka. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1892, tingginya 175 cm dengan 
sepuluh baris tulisan. 

Menurut Prof. Kern, jenis batu yang ditulis itu tidak terdapat di Pulau Bangka sendiri. 
Kemungkinan besar diangkut ke sana dari daratan Sumatera dan dikerjakan di sana. Selain 
itu, yang menggembirakan ialah bahwa huruf-hurufnya sangat baik di pahat dan sangat 
jelas dapat dibaca. Untuk membacanya tidaklah begitu sulit, ditulis dalam bahasa Melayu 
kuno, tetapi menurut susunan maupun garmatikanya sangat berbeda dengan bahasa 
Melayu klasik.  

Beberapa tulisan tersebut merupakan sumpah raja terhadap bermacam bentuk 
kejahatan, juga pada siapa saja yang merusak batu itu. Sebaliknya mengharap restu bagi 
rakyat yang baik dan setia. Hanya pada batu Kota kapur ada sebuah kalimat lagi yang 
menceritakan bahwa tulisan itu dibuat ketika tentara Sriwijaya baru saja berangkat perang 
ke Jawa untuk menaklukkan yang tidak setia. ”Terjemahan” di atas sebetulnya bersifat 
kesimpulan-kesimpulan dari beberapa kata yang diketahui abad ke-7.  

Di kawasan Sumatera Tengah seperti Muara Jambi, dekat Muara Tebo, Tapanuli 
Selatan sepanjang Sungai Barumun dengan anak-anak sungainya Panai dan Sirumambe, 
di daerah Galugur dan Tarung-tarung, juga banyak arca, candi atau bekas tempat 
pemujaan dan lain-lain yang berasal dari zaman Hindu. 

Rusli Amran (1981) menjelaskan bahwa Kerajaan Minangkabau muncul sesudah 
kerajaan yang tertulis pada batu Kota Kapur di pulau Bangka, yakni Sriwijaya; mungkin 
sesudah ditaklukkan Kerajaan Melayu dekat Jambi. Kalau ditinjau dari prasasti–prasasti 
mengenai Adityawarman, maka Kerajaan Minangkabau mencapai puncak kejayaannya 
kira-kira sekitar abad ke 14 dan 15 M sesudah Adityawarman memindahkan pusat kerajaan 
Melayu ke Pagaruyung. Pada waktu itu, Kerajaan Hindu terbesar, terkuat dan paling 
terkenal adalah Sriwijaya telah tidak mempunyai kekuatan lagi dan sudah lama melewati 
masa jayanya. 

Kembali pada ekspedisi Pamalayu yang dikirim oleh Raja Kartanegara dari Singasari 
ke Kerajaan Melayu yang sudah berada di Dharmasraya yang terletak di hulu Batanghari. 
Ekspedisi ini terkenal  dengan nama ”Pamalayu” dalam tahun 1275 M. Raja Dharmasraya 
namanya Mauliwarmadewa dan kerajaan yang diperintahnya, dulu merupakan bagian 
(taklukan) dari kerajaan Besar Sriwijaya, kemungkinan besar dicaplok Kerajaan Melayu. 
Setelah hampir 20 tahun, tentara Singasari kembali lagi ke Jawa, antara lain memboyong 
dua putri (anak) raja Mauliwarmadewa. Dara Jingga yang tua dan Dara Petak, adiknya. 
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Kedua wanita ini mungkin karena cantik dan menarik, mungkin juga disebabkan hal-hal lain 
seperti persembahan dari raja Melayu sebagai pengikat tali persahabatan antara dua 
kerajaan, mendapat suami orang penting di istana Majapahit. 

Dara Jingga yang kawin dengan Menteri di Majapahit inilah, lahir Adityawarman. Jadi 
dia tidak lain adalah cucu Raja Mauliwarmadewa dari Dharmasraya. Adityawarman ini 
dibesarkan di istana Majapahit dan tahun 1339 berangkat ke Sumatera. Dia tentu saja ingin 
menjadi raja di Dharmasraya lagi, tetapi di sana barangkali sudah ada rajanya, dari 
keluarga Adityawarman juga, orang Melayu Asli. Lalu ia diutus Raja Melayu atas 
rekomendasi Majapahit untuk menundukkan kerajaan Minangkabau yang berada di 
sebelah baratnya kerajaan Melayu Dharmasraya, kemudian dia akhirnya menjadi Raja 
Minangkabau. (Rusli Amran, 1981). 

Teori lain mengatakan bahwa Adityawarman  baru sampai di Melayu 8 tahun 
kemudian, berdasarkan angka yang dipahat pada punggung arca Amoghapasa. Menjadi 
raja sebentar di sana untuk kemudian memindahkan pusat kerajaannya ke daerah Tanah 
Datar sekarang. Muncullah kerajaan Minangkabau dan Adityawarman menjadi rajanya, 
namun tidak ditemukan keterangan yang menyatakan nama kerajaan yang ada di 
Pagaruyung di Batu Sangkar di bawah Adityawarman tersebut disebut Kerajaan 
Minangkabau, melainkan tetap menyebutkan dirinya sebagai raja Kerajaan Melayu. 

Apa penyebab diadakan pemindahan pusat kerajaan tersebut tidak didapat banyak 
keterangan. Sebagian ahli menyatakan terjadi suatu cout d’eta di istana Melayu/ 
Dharmasraya. Pendapat lain menyatakan mungkin diserang oleh Majapahit. Atau mungkin 
daerah baru itu lebih menguntungkan dipandang dari sudut ekonomi (bisa menyalurkan 
lada baik ke pesisir timur maupun barat) atau hanya ingin lebih safe terhadap ancaman 
Majapahit. Suatu hal yang pasti ialah bahwa Kerajaan Melayu/Dharmasraya sendiri tidak 
lenyap dengan perpindahan Adityawarman itu. Sebab kira-kira seperempat abad sesudah 
itu, baik Melayu maupun Minangkabau sama-sama mengirimkan utusan mereka ke 
Tiongkok (Haan J.de, 1939 dalam Rusli Amran, 1981). Demikian pula Kerajaan 
Minangkabau masih tetap diperintah oleh pemerintahan Adat  Minangkabau walaupun 
Adityawarman menjadi raja mereka. Ada yang menyatakan bahwa  Adityawarman hanya 
sebagai simbol raja, namun roda pemerintahan dipegang oleh pemimpin adat (sebagian 
ahli menyebutkan Datuk Katamanggungan dan Parpatih Nan Sabatang). Rupanya 
Adityawarman dan keturunannya tidak merupakan raja-raja yang kuat, yang berkuasa 
kemudian di Minangkabau ialah pemuka-pemuka adat tanpa banyak memberi perhatian 
pada pemerintahan di Pagaruyung, yang lama kelamaan hanya bersifat simbolis saja. Pada 
pernyataan lain, Kerajaan Majapahit mengirim lagi eskpedisi untuk menghajar 
Adityawarman yang tidak mau lagi tunduk pada Majapahit. Tetapi (menurut ceritanya lain) 
pasukan dari Jawa dapat dikalahkan dalam suatu pertempuran.  

Dalam legenda-legenda Minangkabau masih hidup cerita tentang begitu ”sengitnya’ 
pertempuran, begitu banyaknya mayat hingga medan tempur itu dinamakan Padang 
Sibusuk (sebuah nagari antara Sawahlunto dan Sijunjung). Begitu banyaknya tentara Jawa, 
hingga sebuah bukit batu bisa ludes hanya untuk mengasahkan pedang mereka. Bukit itu 
terkenal kemudian dengan nama ”Kiliran Jao”. Cerita-cerita tentang ”Padang Sibusuk dan 
Kiliran Jao”, dapat pula dibaca dalam ”Hikayat Raja-raja Pasai” dikaitkan dengan cerita ”adu 
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kerbau” di mana digambarkan kekalahan tentara Jawa dan harus mengundurkan diri dari 
Dharmasraya. 

Lebih lanjut Rusli Amran (1981) menyatakan bahwa harus hati-hati menerima sumber-
sumber umum dipakai kecuali prasasti-prasasti tersebut asli, ialah dari Jawa seperti 
Pararaton, Negarakartagama, beberapa bab dicocokkan dengan data dari Cina. Oleh 
karena itu sumber-sumber dari Jawa memang maksudnya mengagung-agungkan yang 
berkuasa di istana, tafsiran-tafsiran harus dikaji lebih dalam walaupun telah dianggap 
standard dalam buku-buku sejarah.  

Akhirnya ada teori mengatakan Adityawarman sebagai pangeran Melayu asli dan 
”pamalayu” bukanlah ekspedisi untuk menyerang tetapi semacam misi persahabatan dan 
Adityawarman sengaja dikirim ke Jawa untuk belajar karena dipersiapkan untuk menjadi 
raja. Jadi (menurut teori ini) Kerajaan Minangkabau adalah Kerajaan Melayu asli dengan 
raja-rajanya sendiri. 

Guna mencari fakta-fakta yang mendekati kebenaran, para ahli betul-betul harus 
memeras otak mereka. Begitu umpamanya, seorang ahli terkenal, Selamat Mulyana, pasti 
sekali bahwa ”pamalayu” merupakan ekspedisi militer penaklukan daerah lain, serta kedua 
putri (Dara Petak dan Dara Jingga) tak lain adalah pesembahan pada raja Majapahit. Tapi 
sangat mengherankan (orang awam) ialah kedua mereka ini mendapat kedudukan paling 
tinggi di istana. Yang satu malah menjadi raja, lebih tinggi lagi daripada permaisuri sendiri, 
malah mengalahkan istri raja yang satu lagi menjadi istri menteri utama Majapahit. 
Andaikata kedua dara ini montok dan seksi, muda dan genit, menurut logika orang awam 
masih mengerti kalau sang raja tergila-gila pada mereka. Tetapi paling-paling dijadikan 
sebagai gundik saja. Kenyataannya, malah anak dari Dara Petak yaitu Jayanegara yang 
semasa dengan Adityawarman diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya.  

Adityawarman yang kembali ke kerajaan Melayu juga menjadi raja baik di 
Dharmasraya maupun di Minangkabau. Satu versi yang mengatakan bahwa Adityawarman 
adalah anak dari pembesar tinggi Majapahit dalam istana, ibunya Dara Jingga putri dari 
Dharmasraya. Ada lagi yang mengatakan Adityawarman sebagai anak Dara Jingga, tetapi 
kawin dengan Mauliwarmadewa, Raja Dharmasraya (Ruslim Amran). Ada pula yang 
berusaha mengawinkan nama-nama bersejarah ini dengan cerita-cerita berasal dari tambo 
atau kaba-kaba Minangkabau.  

Kalau Adityawarman dianggap pendiri Kerajaan Minangkabau bagaimana keadaan di 
sana sebelum dia datang? Di sini ahli-ahli sejarah belum banyak dapat membantu 
pemecaan masalah ini. Bahan-bahan sangat kruang, yang dipakai hanya teori-teori belaka 
berdasarkan cerita-cerita yang diterima dari ayannya atau ke anak dan kalau ada tambo-
tambo lama yang dikira mempunyai fakta-fakta dapat dipakai.  Walaupun mengenai 
pemerintahan Adityawarman sendiri, tidak banyak data yang menjelaskan tentang tahun-
tahun selama kekuasaannya, namun ahli sejarah tidak memiliki data-data objektif jika ingin 
mengetahui lebih lanjut tentang waktu dan bentuk pemerintahan sebelum dia muncul. Kini 
bertambah sulit lagi dengan tidak disebutkan Adityawarman dalam cerita Cindur Mato, 
Dang Tuanku dan Bundo Kanduang yang begitu populer dan banyak dipercaya rakyat 
Minangkabau. 

Seorang penulis terkenal Dada Mueraxa mencoba mengawinkan dengan apik hasil 
penelitian para ahli purbakala dengan kaba dan legenda, seperti dapat dibaca dalam 
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bukunya yang menarik dan mengasikkan. Menurut penulis, Dara Jingga itulah yang disebut 
Bundo Kanduang, punya anak bernama Dang Tuanku dari seorang maha menteri bernama 
Adityawarman. Dara Petak (Ibu Jayanegara) adalah adik dari Bundo Kanduang (Dara 
Jingga), dan Adityawarman adalah merupakan cucu dari Datuk Parpatih Nan Sabatang. 
Bapaknya Datuk Bernago-nago, ibunya Mambang Teruna. Adityawarman memang pernah 
menjadi raja Minangkabau tetapi kemudian kembali ke Melayu. Hal ini mungkin saja 
disebabkan karena dia tidak mampu memerintah di daerah Minangkabau yang dikuasai 
oleh petinggi adat dan ia hanya dijadikan simbol raja saja. Sehingga yang menggantinya 
sebagai Ratu Minangkabau ialah saudaranya Bundo Kanduang atau Dara Jingga tadi, 
menunggu anaknya Dang Tuanku besar bersama Cindur Mato. Karena saking 
berwibawanya ”tidak seorangpun berani melintasi bayang-bayangnya saja, orang itu bisa 
sakit dan mati”. Tetapi dalam suatu pertempuran, Dang Tuanku dikalahkan Tiang Bungkuk 
dan Rajo Angek Garang. Lalu Bundo Kanduang dan Dang Tuanku menghilang. Masyarakat 
percaya mereka meninggal dan dikuburkan dekat Pagaruyung dan kuburannya pun 
menurut mereka mungkin telah ditemukan, yakni di sebuah gua buatan di Gunung Bungsu. 
Gua itu begitu seram dan menakutkan hingga buka suarapun orang takut di dalamnya. 

Ini memang suatu kemungkinan. Sebab ada kemungkinan lain, yang lebih mendekati 
kenyataan bahwa keturunan Bundo Kanduang masih hidup sampai sekarang dan rumah 
yang didiami mereka semenjak abad ke 12 M (tentunya gedung tertua di seluruh Indonesia 
ini), masih tegak berdiri, letaknya 362 km jauhnya dari sana, di ujung paling selatan 
Kabupaten Pesisir Selatan, di nagari Lunang. 

Kuburan Bundo Kanduang, Dang Tuanku dan Cindur Mato juga masih utuh, kisah ini 
pernah dimuat dalam surat kabar Sinar Harapan. Foto Keturunan Bundo Kanduangpun di 
muat dalam surat kabar tersebut. Namanya sekarang, Rakinah tetap terkenal sebagai 
Mandeh Rubiah. 

 

3. Bundo Kanduang dan Mande Rubiah 
Menurut uraian Salim dan Zulkifli (2005), dalam rangkaian cerita Cindua Mato, 

tersebutlah suatu kali cucu Raja Dharmasraya, Mauliwarman Desa, datang ke Luhak nan 
Tuo, Tanah Datar. Mereka adalah tiga kakak beradik, yang tua Kambang Daro Marani (14 
tahun), Indo Dewa (12 tahun) dan yang bungsu Kambang Daro Bandari (10 tahun). 
Kunjungan mereka ini, disertai para dubalang dan inang pengasuh yang seluruhnya 
berjumlah 45 orang. Salah seorang yang terkenal dalam rombongan ini adalah Andiko 
Panjang Gombak (45 tahun), yang bertugas sebagai kepala rombongan dan sekaligus 
pengawal setia tiga kakak beradik tadi. Melihat indahnya alam, bersahabatnya masyarakat, 
maka timbullah hasrat dari tiga kakak beradik ini, untuk menetap di tanah bundo, keinginan 
ini disampaikan oleh Andiko Panjang Gombak di dalam pertemuan Limbago Alam di Balai 
Adat Datuk Bandaro Putiah Sungai Tarap. Pertemuan ini membawa arti penting terhadap 
gerak langkah perjalanan sejarah Minangkabau selanjutnya. 

Musyawarah Limbago Alam yang dihari, oleh seluruh anggota perwakilannya di 
Sungai Tarap ini, membuahkan tiga butir mufakat, yaitu: Pertama, Basa Tigo Balai 
dikembangkan menjadi Basa Ampek Balai terdiri dari, Datuk Bandaro di Sungai Tarap 
sebagai Payung Panji Koto Piliang, Datuk Indomo dari Saruaso sebagai Amban Purut Koto 
Piliang, Tuan Gadang dari Bhati Sapuluah sebagai Harimau Campo Koto Piliang, dan 
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Datuk Makhudum dari Sumaniak sebagai Pasak Kunci Koto Piliang. Kedua, Limbago Alam 
mununjuk Andiko Panjang Gombak sebagai ketua kehormatannya. Ketiga, Untuk 
Kambang Daro Manari, Indo Dewa, dan Kambang Daro Bandari, sebagai anak kemenakan 
Limbago Alam, akan dibangunkan sebuah rumah gadang di Gudam Kambang Bungo 
(Pagaruyung). 

Hasil mufakat Limbago Alam ini, disampaikan pula kepada Majilih Kerapatan Adat 
Alam Minangkabau pada pertemuannya di Medan Taduah Bukit Gombak. Semua anggota 
perwakilan Majilih menyetujui dan merestui keputusan Limbago Alam tersebut. Setahun 
setelah tiga kakak beradik itu tinggal di Luak nan Tuo, rumah gadang atau istano yang 
dibangun di ranah Kambang Bungo, telah berdiri dengan megahnya. Seluruh bahan 
bangunannya adalah sumbangan masyarakat Luhak nan Tigo. Di perlelengkapan rumah 
gadang seperti lapik beludru, kelambu suto, cawan dan pinggan, cibuk dan bermacam 
perhiasan mas dan intan dihadiahkan oleh keluarga kerajaan yang berasal dari pesisir dan 
rantau. 

Tujuh tahun kemudian, Andiko Panjang Gombak mendapat kecaman dari berbagai 
lapisan masyarakat Minangkabau. Saat itu Kambang Daro Manari yang sedang menginjak 
umur 21 tahun, dinikahi oleh Andiko Panjang Gombak secara diam-diam tanpa diumumkan 
secara adat kepada kalayak ramai. Perbuatan itu salah menurut adat, sumbang dipandang 
mata.  Andiko Panjang Gombak membela diri, dengan mengatakan bahwa pernikahan 
dilakukan di Bhakti Sapuluah, di istano Tuang Gadang secara resmi. Limbaga adat tetap 
pada pendirian mereka. Andiko dianggap bersalah kerena melakukan pernikahan tidak 
bersuluh matahari dan bergelanggang mata orang banyak, sebagai mana ditetapkan oleh 
adat. Sebelum hukuman dijatuhkan, Andiko menebus kesalahannya di lapangan Bukit 
Gombak dengan memotong sepuluh ekor kerbau untuk menjamu perwakilan Limbago Adat 
dan seluruh anak nagari yang berkenan hadir. 

Pada saat itu secara tulus Andiko mengakui, bahwa ia telah berbuat sumbang karena 
melanggar adat. Selanjutnya bersamaan dengan penyesalan Andiko, masyarakat 
Minangkabau pun memberi maaf dengan tulus pula. Hasil pernikahan itu kemudian 
melahirkan Romandung yang bergelar Dang Tuanku. 

Akan tetapi, empat belas bulan kemudian, Andiko Panjang Gombak kembali 
melakukan kesalahan yang sama. Dia mengawinkan adik kandung Kambang Daro Manari. 
Limbago Adat dan rakyat kembali marah besar kepada Andiko Panjang Gombak, dinilai 
tidak lagi bertingkah laku sesuai dengan alur dan patut. Pada masa itu, di Minangkabau 
sangat menentang jika seorang laki-laki mengawini dua wanita kakak beradik yang masih 
sama-sama hidup. Masyarakat tidak lagi melihat Andiko Panjang Gombak sebagai seorang 
yang berpijak pada bumi Minangkabau, karena itu dia harus dibuang sepanjang adat. 

Andiko kembali membela diri. Dia menjelaskan, bahwa perbuatannya tersebut 
didukung oleh Kambang Daro Manari demi melanjutkan keturunan di istano Pagaruyung, 
dan Andiko juga meyakinkan bahwa apa yang dia lakukan sudah seizin tetua adat di 
Dharmasraya. 

Akhirnya, Andiko kembali mengisi adat. Kali ini di istano Pagaruyung jamuan makan 
seperti dulu dilangsungkan. Limbago Adatpun kembali memaafkan Andiko dengan prinsip: 
Salah kepada manusia minta maaaf, salah kepada adat mengisinya. Akan tetapi, sehari 
setelah upacara adat itu selesai, Indo Dewa, yang satu-satunya laki-laki dari tiga 
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bersaudara, meninggalkan Pagaruyung menuju Dharmasraya dan bersumpah tidak akan 
pernah kembali lagi. Namun, sebagaimana diceritakan, dari pernikahan inilah lahirnya 
Cindurmato. Setelah sama-sama melahirkan anak dari Andiko Panjang Gombak, Kambang 
Daro Manari berubah nama menjadi Bundo Kanduang dan Kambang Daro Bandari menjadi 
Bundo Kambang. 

Lebih kurang 23 tahun kemudian, perangpun berkecamuk antara pasukan Imbang 
Jayo dari Sungai Ngiyang –sebuah kerajaan kecil di selatan Minangkabau- dengan tentara 
Pagaruyung. Pertikaian yang tak kunjung berkesudahan ini, dipicu oleh api cemburu yang 
selalu membakar hati Imbang Jayo yang gagal mempersunting Puti Bungsu, karena gadis 
itu dilarikan oleh Cindurmato anak raja Pagaruyung. 

Ayah dari Imbang Jayo yang bernama Raja Tiang Bungkuk dari kerajaan Sungai 
Ngiyang, juga mendukung dendam si anak. Pagaruyungpun akhirnya menuai badai. Sesaat 
perang kelihatan seperti reda. Tibalah masanya Tuan Gadang di Batipuah, duduk bersila 
di bagian tengah ruangan  balairung, istano Pagaruyung. Bundo Kanduang dan Bundo 
Kambang telah duduk pula bersimpuh di anjung ujung utara. Di kiri kanan mereka duduk 
bersila Romundung dan Cindurmato. Cindurmato baru saja kembali dua hari sebelumnya. 
Bersama Cindurmato ikut empat pemuda Inderapura. 

Dalam pertemuan itu, sembah kata belum kunjung bersilang. Mereka masih diam 
sambil menikmati sekapur sirih yang terkunyah di mulut masing-masing. Adanya pancaran 
Bundo Kanduang, membuat hati anggota Basa Ampek Balai ikut terhenyuh. Tambah lagi 
sikap Bundo Kambang. Ramundung dan Cincurmato muram, tidak seperti biasanya, telah 
membuat suasana balairung itu bertambah suram. 

Saat itu kepada Basa Ampek Balai, Bundo Kanduang mengatakan, bahwa ia akan 
pergi jauh dari Pagaruyung. Bila kelak rakyat Minangkabau mempertanyakan kemana 
mereka pergi, katakanlah, bahwa mereka sudah mengirap ke langit. 

 

Mande Rubiah 
Dalam satu versi sejarah, masyarakat Nagari Lunang, Pesisir Selatan, mengatakan, 

bahwa keluarga Bundo Kanduang, raja yang mengirap itulah, yang disebut keluarga 
pertama Mande Rubiah, yang kini mempunyai istana khusus di daerah itu. 

Pembenaran ke arah ini, diperkuat dengan beberapa bentuk peninggalan bersejarah. 
Seperti adanya benda-benda kerajaan yang tersimpan rapi di rumah Mande Rubiah hingga 
sekarang. Selain benda pusaka dari piring cawan hingga senjata perang itu, juga terdapat 
di sekitar rumah Mande Rubiah, perkuburan tua. Pada perkuburan itu konon, dimakamkan 
Bundo Kanduang dan anaknya Dang Tuanku beserta istrinya Puti Bungsu. Selain itu di 
sekitar rumah Mande Rubiah terdapat, kuburan Cindurmato, yang dikenal dalam legenda 
Minangkabau sebagai seorang perwira yang ahli siasat perang. 

Mungkin nama Dang Tuanku dan Cindurmato serta Puti Bungsu tidak pernah ada 
dalam sisilah  keturunan Raja Pagaruyung, seperti diakui Puti Reno Raudha Taib, salah 
seorang pewaris Kerajaan Pagaruyung. 

Akan tetapi pembenaran yang dipakai versi ini, niat semula dari serumpun keluarga 
ini untuk mengirap, yaitu untuk menghilangkan sekalian jejak, supaya kemana mereka pergi 
tidak diketahui. Karena itu pula sejak pertama kali jejak sejarah mereka ukir nama dan 
identitas pribadipun diubah sedemikian rupa. 
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Pada versi lain, seperti orang yang pernah datang ke Lunang, mereka terkesan 
dengan suasana daerah di Pesisir Pulau Sumatra itu dan tentu akan berpesan kepada 
siapapun yang akan pergi ke Lunang, agar tidak lupa datang ke Rumah Gadang atau istana 
Mande Rubiah. Di Rumah Gadang yang terdapat di pinggir Batang Lunang itulah dibangun 
sejarah yang sampai kini masih belum dapat dikuak oleh para ahli sejarah. Apa sebenarnya 
yang terjadi ratusan tahun lalu di daerah itu. Maklum, daerah ini baru dikenal luas oleh 
masyarakat setelah dibukanya menjadi daerah transmigrasi. 

Kaburnya sejarah Rumah Gadang Mande Rubiah, berkaitan erat dengan kaburnya 
sejarah Minangkabau sendiri. Banyak orang mengenal kerajaan di Minangkabau hanyalah 
Kerajaan Pagaruyung, padahal Kerajaan Pagaruyung hanya salah satu dari sekian banyak 
kerajaan yang pernah ada di tanah Minangkabau. Sebut saja Kerajaan Indopuro, Kerajaan 
Damasraya, Kerajaan Padang Laweh, Kerajaan Jambu Limpo dan Kerajaan Mande 
Rubiah. Kerajaan yang terakhir ini disebut-sebut sebagai pewaris tahta Bundo Kanduang 
yang dikenal sebagai Raja Wanita Pagaruyung yang paling termasyhur dan melegenda di 
tengah-tengah masyarakat Minangkabau. Sejarah tidak menemukan secara pasti 
bagaimana hubungan Kerajaan Pagaruyung yang terletak di Tanah Datar dengan kerajaan 
Mande Rubiah yang terletak di Nagari Lunang - Indrapura. Hubungan dua kerajaan  ini 
diungkapkan dalam Kaba Cindua Mato.  

Menurut cerita rakyat Minangkabau itu, di saat terjadi pertempuran hebat antara 
Pagaruyung dengan Kerajaan Singiang-Ngiang (selama lebih kurang 23 tahun), Bundo 
Kanduang dengan beberapa pengikutnya mengirap (terbang) ke langit. Bahasa itu tentu 
hanyalah sebagai kiasan dari kenyataan yang sebenarnya bahwa Bundo Kanduang 
melarikan diri ke Nagari Lunang dan mendirikan sebuah kerajaan kecil di daerah itu. 
Pelarian merupakan hal yang lumrah bagi orang-orang yang kalah, tidak hanya di masa itu, 
akan tetapi juga di saat sekarang ini. Untuk menyembunyikan identitasnya, Bundo 
Kanduang menukar namanya dengan Mande Rubiah, yang kata awal bahasa itu dalam 
bahasa Minangkabau memiliki makna yang sama. 

Bundo Kanduang bagi banyak ahli sejarah tetap saja sebagai tokoh yang misterius 
keberadaannya. Hal ini bisa jadi karena Minangkabau, sebelum Islam masuk ke daerah ini, 
tidak mengenal tradisi menulis, sehingga sejarah hanya diwariskan secara lisan dari mulut 
ke mulut. Tidak hanya sebatas itu akan tetapi sejarahpun dibungkus dalam bentuk cerita 
yang disebut di Ranah Minang sebagai Kaba. Maka tersebutlah berbagai kisah seperti asal 
keturunan Minangkabau dari Iskandar Zulkarnain (Alexander Agung). Dalam Tambo 
Minangkabau disebutkan bahwa Iskandar Zulkarnain memiliki tiga orang anak laki-laki. 
Ketiga orang anak ini adalah Maharaja Alif, Maharaja Dipang dan Maharaja Diraja. Anak 
Iskandar Zulkarnain yang terakhir ini datang ke daratan Minangkabau sewaktu Gunung 
Marapi masih sebesar telur itik. Maharaja Diraja inilah yang kemudian dipercayai sebagai 
nenek moyang orang Minangkabau. 

Di Lunang juga terdapat komplek makam Bundo Kanduang, Dang Tuanku, Puti 
Bungsu, Cindua Mato dan beberapa pengikutnya. Kuburan Bundo Kanduang, Dang 
Tuanku, Puti Bungsu dan beberapa orang pengikutnya terletak dalam satu komplek. 
Sementara itu kuburan Cindua Mato terpisah hampir satu kilometer dari komplek makam 
Bundo Kanduang. Entah mengapa makam Cindua Mato terpisah dari komplek makam yang 
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Bundo Kanduang, yang penting semua makam manusia-manusia yang sering dijumpai 
dalam mitos Minangkabau itu sama-sama dikeramatkan. 

Dari semua makam itu yang juga sangat menarik bagi pengunjung adalah nisan-nisan 
di setiap kuburan itu yang unik. Nisan yang tidak biasanya dijumpai di Minangkabau itu 
khabarnya didatangkan dari Aceh, makanya orang-orang setempat juga menyebutnya 
sebagai Nisan Aceh. Bentuk nisan itu seperti penggada Bima yang sering dijumpai di film-
film. Mempunyai ukiran yang tidak terpikirkan oleh manusia sekarang bagaimana cara 
orang-orang di masa ratusan tahun lalu itu membuatnya. 

Bundo Kanduang, yang kemudian berganti nama menjadi Mande Rubiah, sampai 
sekarang tahta kebesarannya masih berlanjut hingga Mande Rubiah VII. Keberadaan 
Mande Rubiah sebagai penerus kebesaran Bundo Kanduang diakui di tengah-tengah 
masyarakat tidak hanya di Nagari Lunang, akan tetapi sampai ke daerah-daerah yang 
pernah dipengaruhi oleh kekuasaan Minangkabau seperti Indopuro, Muko-Muko 
(Bengkulu), Jambi, dan Palembang. Bahkan sampai sekarang masih ada masyarakat dari 
Air Bangis, yang mencari nenek moyang mereka ke Nagari Lunang. 

Mande Rubiah VII, sebagai pewaris tahta Bundo Kanduang menjadi pemimpin bagi 
masyarakat, tidak hanya secara simbolik tapi berlaku dalam berbagai kegiatan adat, 
agama, bahkan pemerintahan. Dalam tataran adat, Mande Rubiah VII yang melantik atau 
mensyahkan penghulu nan salapan (pimpinan adat). Selain itu Mande Rubiah VII juga 
memberikan keputusan akhir tentang apa yang dimusyawarahkan oleh pimpinan adat. Bila 
Mande Rubiah VII setuju maka keputusan berlaku, bila keputusan itu kurang berkenan di 
hati Mande Rubiah VII, maka keputusan harus ditinjau ulang kembali. 

Dalam tataran agama, berbagai kegiatan keagamaan seperti Maulid Nabi dan 
peringatan Lebaran, dipusatkan di istana Mande Rubiah. Prosesi kegiatan keagamaan ini 
jangan dibayangkan berlaku seperti kegiatan Maulid dan Lebaran sebagaimana halnya 
yang dilakukan masyarakat biasa, akan tetapi peringatan Maulid dan Lebaran ini dilakukan 
dengan upacara adat yang menghabiskan waktu berhari-hari. Untuk Maulid Nabi, 
masyarakat akan memusatkan kegiatan di istana selama 3 hari. Acara dimulai dari Istana 
Mande Rubiah, kemudian dilanjutkan ke Masjid Nagari dan hari terakhir peringatan kembali 
diakhiri di istana Mande Rubiah. Sementara itu dalam tataran pemerintahan, kepala 
pemerintahan setempat selalu minta berbagai pertimbangan kepada Mande Rubiah VII 
sebelum mengambil keputusan yang menyangkut hajat hidup rakyat. Upacara pelantikan 
dan upacara resmi lainnya, tentu saja di pusatkan di istana Mande Rubiah. 

Tentang jejak-jejak sejarah yang ditinggalkan Bundo Kanduang di Kerajaan Mande 
Rubiah, selain peninggalan-peninggalan kuno yang ada di istana seperti; manuskrip, 
senjata-senjata, dan alat-alat rumah tangga kerajaan yang telah berusia ratusan tahun, di 
sekitar komplek istana Mande Rubiah juga dapat ditemukan kuburan para tokoh yang 
melegenda di Minangkabau (Bundo Kanduang, Dang Tuanku, Rajo Mudo, Puti Bungsu, 
dan Cindua Mato). Namun yang terpenting jejak yang ditinggalkan Bundo Kanduang di 
Nagari Lunang adalah pengaruh Mande Rubiah di tengah-tengah masyarakat yang 
semakin mengukuhkan bahwa beliau benar-benar sebagai penerus kebesaran tahta Ratu 
Minangkabau.  

 

4. Sistem Pemerintahan  
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Di daerah Kerajaan Minangkabau dikenal apa yang disebut ”rajo nan tigo selo”. 
Bahwa di samping rajo alam berkedudukan di Gudam, ada pula rajo adat berkedudukan di 
Buo dan rajo ibadat berkedudukan di Sumpur Kudus. Mungkin ketiganya tinggal di 
Pagaruyung, terkenal sebagai nagari tigo balai. Buo dan Sumpur Kudus hanya tempat di 
mana mereka ”memerintah”, sekedar untuk menunjukkan pembagian kekuasaan. Ketiga 
cabang raja-raja ini, dianggap keturunan dari saut ninik tepati lain ”paruik” (ibu, ed.). Di 
nagari tigo balai tandi, masing-masing mempunyai tempatnya sendiri. Tempat rajo alam 
ialah di Gudam atau Batu patah”, rajo adat mempunyai kedudukan di Balai Jinggo, 
sedangkan kampung Tangah tempat rajo ibadat. Umumnya rajo alam di anggap primus 
interpares, atau yang terpenting di antara yang sama derajatnya. Apakah ini betul-betul 
pembagian dalam arti sebenarnya atau hanya untuk menenteramkan beberapa keluarga 
yang ingin mendapat kedudukan penting? Kita juga tidak tahu apa sistem ”tigo selo” timbul 
sebelum atau sesudah datangnya Islam. Menurut bekas residen Couperus, pembagian 
dalam ”tigo selo” ini, sudah dari permulaan, sewaktu masih di lereng Gunung Merapi dan 
rajo adat maupun rajo ibadat ialah Purta Sri Maharajo Dirajo. Ada lagi yang berpendapat 
bahwa Sri Maharajo Dirajo ialah Adityawarman sendiri. Tepatnya, gelar yang diberikan 
padanya menurut adat setempat, dan sekali mendapat gelar, namanya tidak disebut-sebut 
lagi. Ada pula yang berpendapat bahwa gelar raja sewaktu dikukuhkan dapat saja 
menyandang gelar yang sama dari gelar-gelar yang dipakai oleh pendahulu-pendahulunya. 

Juga disebut adanya ”Basa Ampek Balai” suatu lembaga yang membantu ”rajo nan 
tigo selo” dalam hal-hal pemerintahan. Basa Ampek Angkek yang pertama, disebut 
Bandaro (juga disebut titah) di Sungai Tarap. Dia mengurus soal-soal adat. Semua 
perselisihan mengenai ”adat dan limbago” dibawa kepada Bandaro ini untuk diputuskan. 
Kalau tidak puas dengan putusannya, boleh naik banding pada Rajo Adat di Buo. Kalu 
masih belum puas, ada Rajo Alam sebagai lembaga tertinggi. Kedua, disebut Tuan Kadi di 
Pegang Ganting. Bidangnya ialah soal-soal agama, dengan Rajo Ibadat di Sumpur Kudus 
sebagai tingkat lebih tinggi. Ketiga, Makhudum di Sumanik yang dapat disamakan dengan 
Menteri Hankam sekarang, suatu lembaga lebih tinggi, langsung bertanggung jawab 
kepada Rajo Alam. Terakhir atau keempat, ialah Indomo di Suroaso. Indomo ini, ialah 
”payung panji”, penasehat atau tangan kanannya Rajo Alam. Termasuk juga para ”basa 
ampek balai” ini, tetapi lebih berdiri sendiri dan lebih tinggi gengsinya, ialah Tuan Gadang 
di Batipuh. Dia lebih kuat dan lebih berkuasa di nagarinya, oleh karena itu disebut juga 
”Harimai Koto Piliang”. ”Harimau” ini adalah satu-satunya (menurut cerita) yang berani 
bersuara keras di dapan Rajo, dan dia tidak wajib menjalankan acara-acara tertentu di 
depan Rajo sebagai pengormatan. Tuan Gadang dari Batipuh ini tidak termasuk lembaga 
”Ampek Balai”, tetapi sekedar diberi kedudukan istimewa. Ada orang mengatakan, ini 
dijalankan karena daerah Batipuh terkenal daerah yang sering berontak dan diistimewakan, 
”Harimau” ini maksudnya agar jangan sampai ribut-ribut terhadap Rajo.  

Mengenai paranan Raja Minangkabau, seperti yang ditulis oleh seorang Belanda 
yang dianggap ahli, bernama De Rooy dalam tahun 1889. Kerajaan Minangkabau tua, De 
Rooy menulis, ”terdiri atas daerah-daerah yang berdiri sendiri, masing-masing di bawah 
pemerintahan yang terdiri atas penghulu-penghulu dan semua daerah ini tunduk pada 
kedaulatan raja. Daerah-daerah ini atau nagari-nagari, tidak ada hubungan satu sama lain 
dan sebetulnya bebas sama sekali. Juga bebas membuat hukum dan peraturan-peraturan 
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dan menjalankannya sekalian, tetapi lembaga-lembaga tua tetap berlaku semua, juga 
untuk rajo sebagai dasar pemerintah dan pembuat hukum. Kekuasaan, lebih baik dikatakan 
kekuasaan tradisional atas semua nagari itu yang jumlahnya selalu bertambah, berpusat 
pada rajo Minangkabau yang mereka anggap sebagai inkarnasi dari keturunan dan asal 
yang sama yakni dari pariangan – Padang Panjang, dan dari lembaga tua yang tumbuh 
dari padanya. Hanya di sinilah berada kekuasaan Raja Minangkabau, bukan dalam bentuk 
memerintah atau memamerkan kekuasaan disokong dari belakang oleh kekuatan nyata”. 

Selanjutnya dikatakan oleh De Rooy bahwa raja dalam menjalankan tugas 
tradisionalnya mempunyai hubungan langsung dengan nagari-nagari tanpa perantara; 
rakyatnya bukan perorangan pribadi tetapi collection (kumpulan, kelompok, golongan) 
yakni nagari yang diwakili oleh para penghulu. Karena para penghulu dipilih langsung oleh 
rakyat dan mempunyai tanggung jawab dan mengambil putusan-putusan bersama maka 
mereka tidak pernah menyalahgunakan kekuasan. Kerajaan bisa kelihatan keluar megah 
atau bobrok, tetapi organisasi nagari ini tetap utuh karena dilindungi adat. Nagari-nagari 
dipimpin oleh penghulu-penghulunya secara demokratis berdasarkan kata mufakat. Ini 
tidak berarti keadaan damai-tentram selalu. Perselisihan dan perang-perang kecil tentu ada 
antara nagari-nagari itu, dan sering pula perselisihan baru diselesaikan oleh Rajo. Bukan 
dengan mengirim kekuatan atau angkatan perangnya, tetapi karena rakyat patuh pada adat 
dan tradisi saja. Menurut cerita, cukup seorang wakil raja berada di padang antara kedua 
pihak yang sedang berperang, untuk menghentikan segala kekerasan. Malahan 
memancangkan panji-panji kuning dari rajo. Sebab tanah di antara nagari yang sedang 
berselisih dianggap ”tanah rajo”, daerah netral. 

 

5. Perkembangan Kerajaan di Pariangan 
Sebelumnya telah dikemukakan terdahulu, bahwa di antara penduduk yang telah 

bersedia dan suka dengan kedatangan rombongan Sultan Sri Maharaja Diraja, secara 
sosiologis sewajarnya pula dapat bergaul dengan baik dan berhasil pula menjalin hubungan 
silaturahim. Di antaranya ada pula yang ditimpa keberuntungan, sebagian di antara 
anggota rombongan tergerak pula hatinya untuk mempersunting anak negeri. Sedangkan 
yang tidak suka dengan kedatangan rombongan itulah pula yang menghindar diri ke hutan-
hutan. Di dalam Tambo disebut dengan nama ”Si Tarok Si Tarahan”; mereka itu dikisahkan 
sebagai orang yang tinggal di gua batu.Tatkala Sri Maharaja Diraja datang  dengan 
rombongan, mereka melarikan diri ke hutan belantara dan ada juga yang lari ke laut ke arah 
barat (suku Mentawai) dan ke dalam hutan (suku Kubu dan Talang Mamak). Perkawinan 
Sultan Sri Maharaja Diraja dengan parmaisurinya Indo Jelito selama ± 15 tahun belum 
membawa kebahagiaan yang sempurna, karena tidak terlihat gejala kehamilan dengan 
harapan memperoleh putra yang akan meneruskan penggantinya kelak.  

Sehubungan dengan keadaan ini diambilnya pula seorang istri yang bernama Puti 
Cinto Dunie dari salah seorang puteri kepala suku pribumi yang dekat pergaulannya 
dengan istana. Puti Cinto Dunie, tidak pula kalah cantiknya dengan puteri-puteri istana dan 
iapun masih muda belia. Dinamakan ”Cinto Dunie”, karena perkawinan tersebut merupakan 
kehendak duniawi kerajaan untuk menginginkan seorang putera mahkota pengganti raja 
kelak; apalagi Sultan Sri Maharaja Diraja sudah berangsur tua pula. 
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Perkawinan tersebut memberikan kesan, bahwa kerajaan tidak membedakan harkat 
manusia. Puti Cinto Dunie secara resmi diangkat martabatnya menjadi bangsawan istana 
dan di-Islamkan pula. Dakwah Islam merayap di kalangan penduduk, karena salah seorang 
puteri mereka mempunyai martabat yang baik dalam istana mendampingi raja. Peristiwa 
ini tejadi ada tahun 1142 M tak kala Puti Cinto Dunie berusia 15 tahun, dan Puti Indo Jelito 
telah dapat dikatakan berusia tua ± 31 tahun. Keadaan usia permaisuri sangat tipis untuk 
memperoleh seorang putera. 

Bagi Sultan Sri Maharaja Diraja sendiri, telah pula mencapai usia 40 tahun sehingga 
kalangan istana menjadi resah bila Puti Cinto Dunie tidak cepat pula hamil. Namun apa 
yang diharapkan oleh kalangan istana juga tidak terjadi. Sehingga Sultan Sri Maharaja 
Diraja mempersunting satu lagi kalangan pribumi yang bernama Puti Sedayu yang masih 
berumur 21 tahun. 

Dua tahun kemudian, setelah Sri Baginda raja bergaul dengan sejahtera bersama 
ketiga isteri yang dicintai, maka permaisuri Puti Indo Jelita dan isteri kedua Puti Cinto Dunie 
mengandung. Pada tahun 1147 M Puti Indo Jelito melahirkan seorang putera Mahkota  
yang diberi nama Sutan Paduko Basa dan setelah dewasa bergelar Datuk 
Katamanggunan. Tidak lama berselang lahir pula seorang putera dari Puti Cinto Dunie, 
yang setelah dewasa terkenal dengan nama Datuk Bandaro kayo, penghulu pertama dan 
utama di Pariangan. Sedangkan Datuk Ketumanggunan memindahkan pusat kerajaannya 
ke Sungai Tarap dalam daerah lingkungan Bungo Setangkai dalam rangka pengembangan 
kerajaan. Setahun kemudian, tahun 1148 M Puti Sedayu melahirkan pula seorang putera, 
yang setelah dewasa bergelar Datu Maharajo Basa dan diangkat sebagai penguasa di 
daerah Padang Panjang.  

Sutan Paduko Basa ketika berumur 18 tahun (1165 M) dinobatkan menjadi penghulu 
bergelar Datuk Ketumanggungan dan sekaligus menduduki kerajaan sebagai raja 
menggantikan almarhum Sultan Sri Maharaja Diraja yang mangkat pada tahun 1149 M; 
yang selama ini diemban oleh ibu Suri – yaitu panggilan kerajaan terhadap ibunda Puti Indo 
Jelito, menjelang Sutan Paduko Basa dewasa. Penobatan tersebut dilakukan atas 
kesepakatan orang tua-tua/ahli pikir yang mendampingi Ibu Suri. Orang-orang yang 
dinobatkan sebagai penghulu di tahun 1165 itu selain raja pengganti, terdiri seluruh putera-
putera almarhum Sri Maharaja Diraja, sebagai berikut:  Anak pertama diberi nama Jatang 
Sutan Balun menjadi Datuk Parpatih nan Sabatang, anak kedua dari ibu Suri (Puti Indo 
Jelito) Kalab Dunie dan sesudah dewasa diberi gelar Datuk Sri Maharajo Nan Banego-
nego, anak ke 3 dari ibu Suri (Puti Indo Jelito). Anak ke 4 diberi nama Mambang Sutan dan 
setelah dewasa diberi gelar  Datuk Suri Dirajo, anak ke 5 dari ibu Suri (Puti Indo Jelito) 
Warmadewa menjadi Datuk Bandaro Kayo, anak tunggal Puti Cinto Dunie. Reno Sidha 
Menjadi Datu Maharaja Basa, anak tunggal dari Puti Sedayu. 

Pada tahun 1174 M diadakan pula pembagian kekuasaan secara adil untuk penghulu-
penghulu dan raja pengganti yang sudah diangkat tersebut. Dengan demikian masing-
masing putera Sri Maharaja Diraja memperoleh kekuasaan atas daerah yang sudah 
dibangun sendiri-sendiri. 
1) Datuk Katumanggunan pergi meretas daerah Sungai Tarap. Berhubung dengan 

keadaannya dalam keluarga tidak mempunyai saudara yang seibu-seayah (istilahnya: 
tunggal), maka adiknya yang seibu tapi tidak sayah bernama  Puti Jamilan (wanita) 
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mendirikan kerajaan Bunga Setangkai. Puti Jamilan, adalah adik seibu-seayah dengan 
Datuk Perpatih nan Sabatang. 

2) Datuk Parpatih nan Sabatang meretas daerah Lima Kaum dengan membawa adik 
kandungnya yang wanita bernama Reno Judah. Karena kedudukannya tidak sebagai 
putera mahkota, maka yang dibentuknya adalah suatu masyarakat yang berazaskan 
kekeluargaan yang berbeda corak kehidupannya dengan kerajaan. 

3) Datu Sri Maharaja Nan Banego-nego tetap berada di Pariangan sebagai hakim yang 
mengadili sengketa atau perkara yang terjadi dalam masyarakat. 

4) Datuk Suri Dirajo tetap di Pariangan memikul tanggung jawab dan memikirkan segala 
sesuatu yang menyangkut pembinaan moral masyarakat. 

5) Datuk Bandaro Kayo tetap berada di Pariangan, berkedudukan sebagai pemelihara 
kekayaan (harta beda) kerajaan. 

6) Datuk Maharajo Basa mengambil daerah Padang Panjang dengan kedudukan sebagai 
pengawas keamanan (hamba hukum). 
Dari enam putera almarhum Sultan Sri Maharaja Diraja tersebut, terdapat yang 

bergelar Datuk Suri Dirajo. Dalam hal ini perlu dibedakan dengan Ninik Suri Dirajo sebagai 
mamak. Dengan keenam penghulu tersebut kerajaan Minangkabau yang ditinggalkan oleh 
Sultan Stri Maharaja Diraja secara praktis dipimpin secara Aristokrasi atau secara bersama 
oleh kalangan bangsawan istana. 

Generasi baru yang timbul sebagai akibat perkawinan campuran yang didukung oleh 
kalangan istana dan penduduk di masa Sultan Sri Maharaja Diraja sangat berpengaruh 
dalam pola-pola berpikir para cendikiawan istana. Apalagi kedua orang isteri Sri Baginda 
terdiri dari wanita-wanita pribumi yang cerdas dari kalangan penduduk terkemuka pula (Puti 
Indah Jelito, Puti Cinto Dunie dan Puti Sedayu). Pola berpikir pada cendekiawan istana 
tersebut terlihat dari hasil keputusan yang sudah ditetapkan di Balai Seruang dan yang 
telah diumumkan di Mendan nan Bapaneh. 

 

6. Silsilah Kerajaan Minangkabau 
Setahun lamanya Ibu Suri Puti Ino Jelito menjanda (ditinggal mati) oleh suaminya 

Sultan Sri Maharaja Diraja (tahun 1149 M),. Ninit Suri Diraja sebagai abang (kakak) dari 
Puti Indo Jelito tidak tega melihat keadaan adiknya menjanda dan dibebani pula oleh suatu 
tanggung jawab berat mendidik putera mahkota yang diharapkan meneruskan 
pemerintahan dalam kerajaan. 

Proses asimilasi yang telah berlangsung dalam kehidupan di kalangan istana dengan 
masyarakat pribumi memberikan suasana baru dalam pembinaan adat yang berlaku di 
kerajaan Pariangan – Minangkabau. Adat istiadat yang dianut oleh ras Melayu 
disinkronisasikan dengan hukum kerajaan. Untuk sementara waktu Ibu Suri Puti Indo Jelita 
memegang tampuk kerajaan menjelang putera mahkota (Sultan Balun) mukallaf. Di 
samping Ibu Suri, maka isteri-istri almarhumpun ikut membantu berat-ringannya beban 
yang harus dipikul. Keikut-sertaan isteri-siteri almarhum tersebut disebabkan masing-
masing mereka juga punya anak, yang nantinya bertanggung jawab terhadap 
perkembangan kerajaan. 

Walau Ninik Suri Diraja, Cati Bilang Pandai dan Tantejo Gurano melaksanakan tugas 
harian kerajaan, namun secara manusiawi (Ninik Datu Suri Diraja) memikirkan juga teman 
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hidup adiknya Puti Indo Jelito, yang akan menggantikan Sultan Sri Marharaja Diraja. Cati 
Bilang Pandai adalah julukan yang diberikan kepada Wisnu Rupakumara yang menjadi 
suami Puti Indo Jelito (Bundo Kanduang?). Ia menikahi Bundo Kanduang, yang ketika itu 
berstatus janda dengan seorang putera sewaktu mengantarkan arca amoghapasya dari 
Majapahit untuk Dharmasraya sebagai simbol persahabatan. Wisnu Rupakumara dijuluki 
sebagai Cati Bilang Pandai karena beliau adalah seorang yang bijaksana, pandai berkata-
kata dan berbicara serta arif dalam permasalahan. Sebelumnya ia merupakan seorang 
bangsawan Majapahit, sebagai penasihat raja Raden Wijaya. Karena tertarik dengan 
kehidupan Bangsa Melayu, ia memilih menetap di Darmasraya. Dengan Bundo Kanduang 
ia dikarunia dua orang putera dan empat putri. Salah seorang puteranya yang terkenal 
dalam Tradisi Minang adalah Datuk Perpatih Nan Sebatang. 

Sewajarnya pulalah beliau meminta pertimbangan Cati Bilang Pandai, agar mau 
mendampingi adiknya Puti Indo Jelito sebagai istrinya. Hal ini diterima oleh Cati Bilang 
Pandai atas kesepakatan orang-orang istana, dan perkawinanpun dilaksanakan. Sebagai 
seorang pemikir istana, Cati Bilang Pandai juga sangat mengharapkan keturunan yang 
mampu memperkuat Kerajaan Minangkabau yang telah dibinanya sejak dari dalam 
perjalanan sampai ke Pariangan. Dari perkawinan ini Cariti Bilang Pandai memperoleh lima 
orang putera yang tingkat kecerdasannya dapat diharapkan. Berturut-turut kelima orang 
putera/puteri tersebut adalah: 
1) Putera sulung bernama Jatang Sutan Balun, lahir tahun 1152 M, diangkat menjadi 

penghulu dengan gelar Datuk Perpatih Nan Sabatang, pada tahun 1165 M. 
2) Putera kedua, bernama Kalap Dunie, lahir tahun 1154, diangkat menjadi penghulu 

dengan gelar Datu Sri Maharaja Nan Banego-nego, pada tahun 1165 M. 
3) Putera ketiga, seorang puteri bernama Reno Judah, lahir tahun 1157 M, dibawa 

bersama oleh Datuk Parpatih Nan Sabatang ke Lima Kaum. 
4) Putera keempat, seorang puteri bernama Puti Jamilan, lahir tahun 1159 M, dibawa 

bersama ke Sungai Tarap oleh Datuk Ketumanggungan. 
5) Putera kelima, bernama Mambang Sutan, lahir tahun 1161 M, diangkat menjadi 

penghulu dengan gelar Datuk Suri Diraja, pada tahun 1165 M. 
 

7. Perkembangan Kerajaan di Dharmasraya 
Dr. Rouffaer adalah  salah seorang yang memastikan jauh sebelum Pamalayu (1275), 

sudah ada kerajaan-kerajaan Hindu di Sumatera Tengah. Dia pula yang untuk pertama kali 
(juga dikuatkan Krom) mengatakan bahwa Kerajaan Melayu Tua itu terletak di daerah 
Jambi yang sangat erat hubungannya dengan Adityawarman. Yakni kira-kira di hulu 
Batanghari, dekat perbatasan Jambi dengan Minangkabau. Asal mulanya ialah sewaktu dia 
menerima sebuah prasasti dengan tahun cukup tua (abad ke 7). Berkat penemuan inilah 
timbul gagasan bahwa di pusat Pulau Sumatera telah ada kerajaan-kerajaan Hindu 
semenjak (malah mungkin sebelum) abad ke 7 M. 

Di dekat dusun Karang Birahi, di hulu Sungai Merangin  (anak sungai Batanghari, 
Jambi bagian barat), sedikit arah ke hulu dari Jelatang, didapat sebuah prasasti Hindu antik 
sekali oleh Berkhout (1907), waktu ia kontrolir di Bangko. Ukuran prasasti setinggi 75 cm 
dan lebar 62 cm. Sebuah cetakan di atas keras  (afprent), kemudian dikirim pada residen 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Cati&action=edit&redlink=1
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Palembang. Residen meneruskan pada Rouffaer dan dia meminta Prof. Kern di Negeri 
Belanda pada bulan April 1907, untuk menerjemahkan. 

Tidak diketahui bahasa apa yang dipakai, tetapi terang bahwa tulisan itu sama tua 
dengan apa yang dipakai pada prasasti bertulisan Pallawa di Canggal (Kedu Selatan). 
”Kalau tulisan semacam ini ditemukan pula di Sumatera,” kata Rouffaer, ”hal ini merupakan 
soal penting. Sebab yang baru diketahui setua itu ialah yang didapat di Pulau Bangka (Kota 
kapur) dalam semacam bahasa Melayu tua, juga memakai tulisan Pallawa, juga dari abad 
ke-7 M. 

Jadi baik Rouffear, maupun Kern menganggap penemuan di dekat Karang Birahi tadi 
sebagi penemuan sejarah penting sekali. Karena adanya prasasti itulah, ditambah dengan 
penemuan-penemuan lainnya di Sumatera, Rouffear mengambil kesimpulan bahwa daerah 
”mo-lo-yu” yang pernah disinggahi I Tsing di tahun 673 M selama dua bulan dalam 
perjalanannya dari Cina ke India via Palembang (di sini dia berhenti selama 6 bulan untuk 
mempelajarari bahasa Sanskerta), tidak lain dan tidak bukan ialah daerah Jambi itulah. 

Sebelumnya, Rouffear juga pernah mengambil kesimpulan yang sama, tetapi 
keyakinannya baru datang setelah prasasti Karang Birahi ditemukan. Dengan demikian 
Batanghari jelas merupakan sungai terpenting dan paling ramai dalam pengembangan 
agama Hindu di Sumatera Tengah maupun dalam bidang ekonomi. Kesimpulan yang 
didapat sarjana itu ialah bahwa Melayu atau Melayu Tua, dapat disamakan dengan daerah 
mengalirnya Sungai Jambi; kalau disebut Kerajaan Melayu, maksudnya tidak lain adalah 
Jambi. 

Dalam kitab Negarakertagama, daerah-daerah yang disebut berada di bawah 
kekuasaan Majapahit, banyak sekali. Kecuali Jambi dan Palembang, juga disebut Teba dan 
Dharmasraya. Selanjutnya di Sumatera berturut-turut: Kandis, Kahwas, Minangkabau, 
Siak, Rokan, Kampar, Pane dan lain-lain. Semua daerah itu termasuk daerah kekuasaan 
Majapahit. Dari nama-nama tersebut, dahulu orang tidak mengetahui di mana letak 
Dharmasraya, Kandis dan Kahwas. Tetapi setelah didapat arca Amoghapasya dan 
tulisannya berhasil diterjemahkan Prof. Kern yang menunjukkan bahwa si Rocok tadi tidak 
lain ialah Raja Adityawarman (tahun 1347 M), maka bagi Rouffear, letak Kerajaan 
Dharmasraya bukan misteri lagi. Pasti di daerah hulu Batanghari. Melihat urutannya seperti 
tertulis dalam Negarakertagama, daerah ini harus terletak antara Teba (Muaro Tebo 
sekarang) dengan Minangkabau. 

Selain itu, kerajaan ini harus berada di daerah pusat agama Budha, atau paling sedikit 
di daerah yang agama Budha telah berkembang. Maka tidak diragukan bahwa 
Dharmasraya tentu berada di daerah Sungai Lansat, Rambahan, Pulau Punjung atau 
Siguntur. ”Inilah daerah Budhis yang makmur sekitar tahun 1350 M di bagian hulu 
Batanghari, disebut Darmasyaraya”. Rouffear menulis dalam Not. Tahun 1908, Dia yakin 
bahwa Kandis dan Kahwaspun segera akan diketahui letaknya. Kandis ialah nama banyak 
sungai di Sumatera Tengah, antaranya anak sungai Siak dan Kuantan di dekat Koto Tuo, 
utara Pulau Punjung. Mungkin sekali di sinilah harus dicari daerah Kandis seperti tertulis 
dalam Negarakertagama. Tetapi dimana harus dicari Kahwas?  

Westenenck, pada tahun 1912, dalam salah satu karangannya menulis bahwa Kandis 
adalah sebuah dusun di utara Buo, di pinggir kanan Sungai Sinamar dalam nagari Lubuk 
Jantan. Sekarang merupakan dusun sepi, tetapi Westenenck mendengar dari rakyat 
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setempat bahwa dahulu penduduknya banyak dan disebut Kandi. Sedangkah Kahwas 
menurut Westenenck lagi, harus diasosiasikan dengan Kawai, suatu daerah antara Kandis 
dan sebuah nagari bernama Tanjung di jalan menuju Batusangkar. 

Begitulah sedikit keterangan mengenai Rouffear, jasanya antara lain ialah 
menemukan tempat di mana dulu berada Kerajaan Dharmasraya, begitu pula Kerajaan 
Melayu Tua terletak di Jambi serta pentingnya Batanghari di zaman dulu dipandang dari 
sudut kebudayaan maupun ekonomi.  Ahli sepakat bahwa penemuan ini adalah final dalam 
penulisan sejarah tentang dua tempat itu. Penemuan-penemuan baru mungkin saja terjadi. 
Namun sampai sekarang untuk menunjukkan bahwa apa yang ditulis Rouffear, banyak 
hubungannya dengan sejarah Minangkabau Tua dan Melayu Tua. 

Penelitian mengenai bagaimana keadaan sebelum Pemerintahan Adityawarman 
masih menjadi misteri yang perlu diungkapkan. Telah diketahui daerah di mana dulu 
berkembang Kerajaan Dharmasraya, yang juga merupakan pusat kebudayaan Hindu 
sebelumnya. Dengan lain perkataan: ”pamalayu” terjadi sesudah kebudayaan Hindu 
berkembang di sana. Apakah tidak ada kemungkian, pusat atau pusat-pusat kebudayaan 
Hindu itu juga di dapat di tempat-tempat lain di kawasan Sumatera Tengah? Penemuan 
bekas-bekas kuil atau ”biaro” di mana-mana, begitu juga peninggalan-peninggalan kuno 
walaupun kebanyakan tidak mempunyai tulisan, masih berjalan. 
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BAB 8 

KERAJAAN MELAYU VS EKSPEDISI PAMALAYU 
 
 
1. Kerajaan Melayu Dharmasraya 

Nama raja Melayu yang pertama di kerajaan Melayu Dharmasraya adalah 
Tribunushana Mauilwarmadewa yang berkedudukan di bagian ulu sungai Batanghari. 
Menurut ahli sejarah, beliaulah yang memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Melayu 
dari Muara Jambi ke Sungai Langsat – Dharmasraya, diperkitakan pada akhir abad ke 11 
M. Kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Srimat Trubuanaraja 
Mauliwarmadewa. Pada masa pemerintahannya beliau menerima pasukan kerajaan 
Singosari yang dikirim oleh Kertanegara pada tahun 1275 M. Kemudian enam sesudah itu 
Kertanegara mengirim patung Amogaphasa beserta 14 pengikutnya yang ditempatkan di 
kerajaan Melayu Dharmasraya. Dalam maklumat tentang bingkisan Kertanagara dikatakan, 
bahwa Melayu terletak di Suwarnabhumi, sehingga sekurang-kurangnya semenjak masa 
itu Suwarnabhumi dipastikan sebagai Andalas.  

Kerajaan Melayu Dharmasraya memakai sistem Perdana Menteri yang menjalankan 
pemerintahan sehari-hari yang dikenal dengan gelar Mangku Bumi, dan pada zaman beliau 
dijabat oleh Akarendra Brahmadewa. Sedangkan Panglima Tentara kerajaan dijabat oleh 
Tumenggung Kudawira (Sumber: Prasasti Pagaruyung VII, penghargaan kepada 
Tumanggung Kudawira). Menurut ahli sejarah Tumanggung Kudawira ini oleh kelompok 
adat Minangkabau dikenal dengan gelar adat sebagai Datuk Katamanggungan. 

Menurut Prasasti Gudam, Raja Dinasti Kerajaan Melayu Kuno bernama Tribhuanaraja 
Mauliwarmadewa yang memerintah pada tahun 1286 M sampai tahun 1316 M. Pada masa 
pemerintahan Mauliwarmadewa memindahkan ibukota kerajaan Melayu kuno dari Muaro 
Jambi ke Sungai Langsat.  

Menurut de Casparis, 1992, semasa pemerintahan Tribhuanaraja Mauliwarmadewa 
merupakan tahun-tahun pengiriman patung Amoghapasa dari Jawa oleh raja Kertanegara. 
Stutterheim beranggapan, arca tersebut tidak diangkut ke Swarnabhumi (di Sumatera 
Tengah) atas titah raja Kartanegara, akan tetapi ialah hadiah keagamaan dari Sri Wisywa 
Rupa Kumara, anggota keluarga dari Wisnuwardana ayah Kartanegara. Adanya hubungan 
keluarga itu sangat mungkin bila diketahui, bahwa tulisan pada arca Manyusri di Candi 
Djaga (1343 M), Adityawarman menyebut dirinya sebagai anggota keluarga Rajapani 
(1131-1350 M), nenek raja Hayam Wuruk (1350–1387 M). Adityawarman sejak tahun 1347 
M menjadi raja Melayu. 

Patung Amoghapasa beserta prasastinya, yang ditemukan kembali di dekat Sungai 
Langsat di daerah hulu sungai Batanghari, merupakan bukti nyata yang pertama berkenaan 
dengan adanya kerajaan Melayu. Daerah penemuannya itu sudah barang tentu menjadi 
pentunjuk yang luar biasa pentingnya untuk mengarahkan pencarian wilayah kerajaan 
Melayu itu. Dari segi lain, lokasi itu jauh di pedalaman bagian tengah Sumatera 
menimbulkan pemikiran berkenaan dengan cara pengangkutan pada masa itu. Pengiriman 
patung batu yang demikian besarnya dari Jawa Timur ke daerah Sijunjung itu tentunya 
hanya dapat diperkirakan kalau dilakukan melalui jalan air. 
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Peranan sungai Batanghari sebagai jalan raya di masa lampau tentunya didukung 
pula oleh keganjilan pada konstruksi Candi Kedaton di daerah Muara Jambi. Candi itu 
dibuat dari batu bata, tetapi anehnya konstruksi bata ini hanya terbatas kepada dinding-
dindingnya saja, sedangkan seluruh bagian tengahnya diisi dengan batu-batu kerikil 
sampai puluhan meter kubik banyaknya. Jenis batu kerikil ini sama sekali tidak terdapat di 
Muara Jambi dan daerah sekitarnya, tetapi sebaliknya berlimpah di daerah pedalaman. 

Pada kesempatan lain, seperti yang tertulis dalam prasasti Amoghapasa tersebut di 
atas, bahwa raja Melayu waktu itu adalah Sri Maharaja Srimat Tribhuanaraja 
Mauliwarmadewa. Sebelum itu, untuk lebih mempererat persahabatan Singasari dengan 
Melayu, tahun 1294 M Kerajaan Melayu mengirim dua orang putri Kerajaan Melayu yang 
berasal dari daerah Melayu yang bernama Dara Petak dan Dara Jingga. 

Tidak dapat disangkal sejak tahun 1275 M, terutama sejak telah terjadi persahabatan 
dengan Singasari, sekurang-kurangnya telah dipengaruhi oleh tentara Singasari yang 
dikirim oleh raja Kartanegara pada tahun 1275. Walaupun demikian halnya, kenyataan itu 
tidak berarti, bahwa Melayu mempunyai kebebasan untuk mengadakan hubungan dengan 
luar negeri. Buktinya berita Tionghoa tentang kedatangan utusan kerajaan Melayu ke Cina 
pada tahun 1281, enam tahun setelah ekspedisi pamalayu. Ketika itu di Cina mnemerintah 
Kaisar Kubilai Khan dari Monggol Dynasti, yang pada tahun 1292 mengirim armada 
“Selatan” untuk menghancurkan Singasari. 

Tentara kerajaan Singasari memasuki daerah Dharmasraya melalui sungai 
Batanghari. Dari kenyataan itu dapat diambil kesimpulan, menguasai Melayu, dengan 
tujuan mengawasi pelayaran di Selat Malaka. Waktu itu lalu lintas di Selat Sumatera masih 
menyusuri pantai Timur Sumatera. Produksi lada dari daerah Dharmasraya diangkut 
melalui sungai Batanghari ke pelabuhan Melayu di Jambi. 

Sekurang-kurangnya sejak tahun 1128 telah ada usaha dari pihak pedagang asing 
yang beragama Islam dari Perlak dan Pasai untuk menguasai daerah produsen lada di 
sekitar Sungai Kampar Kiri/Kanan. Pedagang-pedagang asing itu pada mulanya disponsori 
oleh Dinasti Fathimiyah di Mesir, yang memeluk agama Islam aliran Syi’ah. 

Stutterheim berpendapat, ”pamalayu” tidak mengandung arti penaklukan kerajaan 
Dharmasraya/Jambi pada tahun 1275, melain persekutuan antara dua kerajaan, dipererat 
dengan pertalian daerah melalui perkawinan. 

Pendapat Stutterheim itu dapat dibenarkan, mengingat pengaruh Islam sudah sangat 
kuat di lembah Sungai Pasai dan Sungai Kampar Kiri/Kanan, yang berarti menguasai 
monopoli dagangan lewat Selat Malaka. Sehingga pada tahun 1286 Kerajaan Singasari 
mengirimkan arca besar ke negara sahabatnya, kerajaan Melayu Jambi/ Darmasyraya 
untuk didirikan di sana. Arca itu Patung Amoghapasya dengan para pengiringnya, tiruan 
(duplikat) dari arca di Candi Jago, Jawa Timur. 

Selanjutnya Stutterheim beranggapan, arca tersebut tidak diangkut ke Swarnabhumi 
(di Sumatera Tengah) atas titah raja Kartanegara, akan tetapi ialah hadiah keagamaan dari 
Sri Wisywa Rupa Kumara, anggota keluarga dari Wisnuwardana ayah Kartanegara. 
Adanya hubungan keluarga ini sangat mungkin bila diketahui bahwa tulisan pada arca 
Manyusri di Candi Jago (1343). Adityawarman menyebut dirinya sebagai anggora keluarga 
Rajapatni (1131-1130), nenek raja Hayam Wuruk (1350–1387).  
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Prasasti Amoghapasa yang ditulis pada tahun 1286 M ditemukan di Padang Roco 
dekat Sungai Langsat, di daerah Kabupaten Dharmasyraya sekarang, menyebutkan 

…tatkala itulah arca paduka Amoghapasa (Syani-Buddha Awalokitershwara) lokeswara 
dengan empat belas pengikut serta tujuh ratna permada dibawa dari Bhumi Jaya ke 

Swarnabhumi, ditegakkan di Dharmashraya, sebagai hadiah Sri Wiswarupakamura .  
Prasasti yang dituliskan pada bagian lapik arca ini di Situs Padang Roco (Hulu 

Batanghari), sedangkan arca Amoghapasa itu sendiri ditemukan di Rambahan yang 
letaknya sekitar 5 km ke arah hulu Padang Roco. Di daerah itu, selain ditemukan prasasti 
juga ditemukan kompleks percandian yang letaknya satu sama lain saling berjauhan 
dengan jarak sekitar 5 km. Di daerah inilah Kerajaan Melayu mencapai puncak 
kejayaannya. 

Diberitahukan pula bahwa arca tersebut adalah ”punya” Shri Wishwarupakumara, 
sekalian anak buah di negeri Melayu bersuka cita, terutama Maharaja Tribuwanaraja 
Mauliwarmadewa. Seorang penulis beranggapan bahwa Shri Wishwarupakumara itu 
keluarga, barangkali adik, Kertanagara, yang kawin dengan puteri Melayu dan mengirim 
arca ayahnya, Wishnuwardhana, untuk memperkuat hubungan dengan keluarga istrinya. 
(Sanusi Pane, 1955). Pada tulisan lain, dalam kekuasaan Kerajaan Singasari disebutkan 
bahwa Brahmadewa dengan Kertanegara mempunyai hubungan kekeluargaan yang 
sangat erat, sehingga Brahmadewa dalam kerajaan menjabat sebagai Rakryan 
Mahamentri I Hulu dan Kertanegara sebagai Rakryan Mahamentri I Hino (Jabatan Menteri 
Utama yang dipegang anak/saudara raja). Hubungan antara kedua maha menteri adalah 
hubungan darah dengan Prabu Jaya Wisnuwardhana sebagai raja Singasari sebelumnya. 
Perkawinan Wisnuwardhana dengan Purti Wongoteleng yang bernama Puteri Dyah Hyun 
melahirkan anak bernama Kertanegara, sedangkan hubungan Prabu Jaya Wisnuwardhana 
dengan selir melahirkan anak bernama Bramadewa, sehingga mereka berdua merupakan 
saudara sebapak. Dalam tugas kenegaraan, Brahamadewa mewakili Singasari dengan 
kerajaan seberang lautan dan mengamankan Selat Malaka serta Selat Karimata, dan 
ditempatkan di Dharmasraya. 

Dengan adanya arca tersebut dinyatakan bahwa Melayu mengakui kuasa Singasari, 
nyata dari hal gelar Kertanagara (Maharajadhiraja) dan gelar Maharaja Tribuanaraja 
(Maharaja) dalam maklumat itu. 

 

2. Ekspedisi Pamalayu 
Dalam kitab Negarakertagama, karangan Mpu Prapanca tentang sejarah raja-raja 

Jawa, pada pupuh XLI/5, baris ketiga dan keempat disebutkan: ”tahun saka naga bermuka 
1197, baginda menyuruh tundukkan Melayu”. Bahwa yang dimaksud dengan 
Negarakertagama itu, ialah raja Singasari, yakni Abhiseka Sri Kertanegara dengan ibukota 
Tumapel. Perintah itu lebih dikenal dengan khusus, yaitu Eskpedisi Pamalayu yang 
diberangkatkan dari pelabuhan Canggu (pelabuhan utama kerajaan Singasari). 

Keterangan lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuan ekspedisi kerajaan Singasari 
pamalayu adalah untuk meluaskan kekuasaan daerah dan mengembangkan sayap dalam 
bidang perdagangan, politik dan meliter. Tahun 1275 M Kartanegara mengirim ekspedisi 
ke Swarnabhumi (Sumatera Tengah sekarang). Titah Kartanegara dengan nama Dwi 
Pantara (gagasan politik Kartanegara menguasai daerah-daerah di Nusantara) dan 
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Pelayaran ke daerah Melayu dengan perjalanan bernama Ekspedisi Pamelayu yang 
dipimpin oleh Kebo Anabrang (ia juga terkenal dengan politik ekspansinya menaklukkan 
Jawa Tengah dan Bali pada tahun 1284 M), karena tujuannya menurut sebagian ahli 
sejarah adalah hendak menguasai kerajaan yang ada di Sumatera, Melayu mencakup 
Minangkabau. Titah Ekspedisi Pamelayu sebenarnya diberikan kepada Mahapatih 
kerajaan Singasari pada waktu itu dijabat oleh Raganata atau dikenal juga dengan nama 
Mahapatih Mapanji Singaharsa. Menurut Sumber lain tujuan dari ekspedisi ini adalah untuk 
menghambat laskar Mongol menuju Selatan ke arah Jawa Dwipa. Di samping itu tugas lain 
dalam Ekspedisi Pamalayu yang dititahkan oleh Kertanegara kepada Mahesa Anabrang 
adalah menguasai Kerajaan Penglong di Semenanjung Malaka, dan Balakupura di 
Warunadwipa (Kalimantan). 

Secara detail maksud yang hendak dicapai dengan Ekspedisi Pamalayu ialah: 
a) memperoleh titik tumpuan yang teguh bagi kekuasaan Singasari di Sumatera 

menghadapi saingan kerajaan Sriwijaya, yang ketika itu sebenarnya sudah merosok 
kekuasaannya. 

b) Merebut monopoli dagang lada di daerah produsen lada terpenting waktu itu, yakni 
daerah-daerah sekitar Sungai Batanghari dan Kampar Kiri/Kanan. Daerah Rantau/ 
Minangkabau Timur. 

c) Mengembangkan agama Budha Tantrayana di Sumatera, mengingat raja-raja Islam di 
Pesisir Timur dan Utara Sumatera sudah kurang lebih satu setengah abad lamanya 
menguasai monopoli dagang lada di daerah-daerah sekitar Sungai Kampar Kiri/Kanan. 

Menurut Mansoer, dkk (1970) bahwa Ekspedisi Pamalayu itu diadakan sesuai dengan 
politik Raja Kartanegara untuk: 
a) memperoleh titik tumpuan yang teguh bagi kekuasaan Jawa di Sumatera menghadapi 

saingan kerjaan Sriwijaya, yang ketika itu sebenarnya sudah merosot kekuasaannya. 
b) Merebut monopoli dagang lada di daerah produsen lada terpenting waktu itu, yakni 

daerah-daerah di sekitar Sungai Batanghari dan Kampar Kiri/Kanan, daerah dan 
daerah Minangkabau Timur. 

c) Mengembangkan Agama Budha Trantrayana di Sumatera mengingat , ketika itu raja-
raja Islam di Pesisir dan Timur Sumatera  sudah kurang lebih satu setengah abad 
lamanya menguasai monopoli dagang lada di darah-daerah sekitar Sungai Kampar 
Kiri/Kanan. 
Tujuan dari Ekspedisi Pamalayu seperti yang dititahkan oleh Prabu Kartanegara 

ternyata sangat berhasil, hubungan baik antara dua kerajaan terjalin dengan baik, dan 
bermacam rencana penaklukan kerajaan-kerajaan lain di Sumatera juga mengalami 
keberhasilan dengan baik. Sebagai salah satu usaha dan misi dari ekspedisi tersebut pada 
tahun 1286 lembah sungai Kampar Kiri/Kanan dapat ditaklukkan dan dikuasai. 

Sewaktu pelayaran telah mencapai Pulau Seribu, ternyata telah terjadi perubahan 
kepemimpinan di dalam Kerajaan Singasari, bahwa Mahapatih Raganata telah diganti oleh 
Mahapatih Anengah Panji Aragani dan mengirim utusan untuk mengantarkan surat kepada 
Mahesa Anabrang yang masih dalam perjalanan ke Melayu. Selepas melayari Pulau 
Seribu, pesan Argani sampai pada Mahesa Anabrang, yang isinya ringkas, jelas dan tegas: 
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Senopati Anabrang, Kerajaan Melayu Dharmasraya jika tidak ingin menjadi sekutu, 
Taklukkan. Dharmasraya harus membantu Laskar Pamalayu menaklukkan 
kerajaan di Swarnadwipa (Sumatera), tetap berada di Dharmasraya dalam rangka 
pengamanan celah Melaka dan Karimata. Bendung laju Mongol ke Jawa Dwipa. 
Arahan selanjutnya menyusul. 

Kerajaan Melayu Dharmasraya pada waktu itu telah berpusat di Kotaraja Malayupura 
di hulu Sungai Batanghari, sangat berperan dalam perdagangan dan Politik di Swarna 
Dwipa dan Selat Melaka. 

Perintah raja Singasari itu sesampainya di Kerajaan Melayu, yang pada waktu itu 
mempunyai Perdana Menteri yang bernama Demang Lebar Daun, mendapat informasi 
akurat dari mata-mata kerajaan bahwa dalam waktu dekat tentara Kerajaan Singasari akan 
sampai di wilayah kerajaan Melayu. Perdana menteri asalnya seorang saudagar Tunisia 
yang berdarah Asia, yang sangat pandai dalam manajemen pemeritahan, sangat 
menghargai agama Budha Hinayana, dan di bawah pemerintahannyalah Kerajaan 
Swarnabhumi maju pesat, sehingga mampu pula membangun istana megah di hulu sungai 
Batanghari (Tamar Jaya). 

Di bawah kebijakan pemerintahan Perdana Menteri, peperangan dengan tentara 
Singasari itu dapat dihindarkan. Perang diganti dengan perdamaian, dengan ketentuan 
Kerajaan Swarnabhumi tetap sebagai kerajaan dengan rajanya Tribhuwanaraja 
Mauliwarmadewa yang bertahta di Dharmasyraya. 

Ini bukan berarti Swarnabhumi takut pada Singasari, akan tetapi atas dasar 
perhitungan, bahwa tidak mungkin bagi tentara Swarnabhumi yang kecil jumlahnya, 
walaupun pemberani, untuk melawan tentara Singasari yang datang dengan jumlah yang 
besar, dan perlengkapan perang yang cukup. Sehingga diambil keputusan untuk menerima 
persahabatan dengan Kerajaan Singasari dan terhindarlah pertumpahan darah akibat dari 
kalau terjadi peperangan antara tentara kerajaan Melayu dengan tentara Ekspedisi 
Pamalayu. Apalagi tidak lama sesudah itu Prabu Kartanegara mengirim Rakyan 
Mahamantri Adwaya Brahmadewa, petinggi Singasari yang ditempatkan di Dharmasraya 
yang diberi tanggungjawab sebagai wakil Prabu Kartanegara sebagai pengambil 
keputusan, yang berkedudukan di Kotaraja Melayu Pura.  

Ekspedisi Pamalayu itu dianggap oleh raja Sri Kertanegara sangat berhasil, maka 
dibuatnyalah Arca Amogapasa, berikut tujuh patung pengiringnya untuk dikirim dan 
ditempatkan di Kerajaan Melayu Dharmasraya. Dalam piagam tertera pada lapik arca itu, 
yang berbunyi: 

”Salam bahagia pada tahun Saka 1208, bulan Bhadrapada (Agustus-September 
1286). Hari pertama, bulan naik, haru mawulu, hari Kamis, wuku Madangkungan. 
Letak raja bintang di barat daya... takkala itu arca paduka Amoghapasa 
Lokeswara, dibawa dari bumi Jawa ke Swarnabhumi. Ditegakkan di 
Dharmasraya, sebagai hadiah Sri Wismarupa. Untuk tujuan tersebut Sri 
Kertanegara Wiramottunggadewa memerintahkan Rakryan Mahamantri Dyah 
Adwayabrahmadewa, Rakrian sirikan Dyah Sugatharama, palayan Hyang 
Dipangkadarasa, rakryan Demung Wira, untuk menghantar padukan Arca 
Amogaphasa. Semoga hadiah ini membuat gembira segenap negeri Melayu 
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termasuk Brahmana, Satria Waisya, Sudra dan terutama Arya, Sri Maharaja 
Srimat Tribhuwana Mauliwarmadewa”. 

Catatan: Perhatikan kalimat terakhir yang menekankan kata Brahmana, Satria, 
Waisya, Sudra dan seterusnya. Kalimat itu menunjukkan, bahwa raja Singasari secara 
halus menyatakan raja Mauliwarmadewa menerima Budha Mahayana. 

Untuk itu Perdana Menteri Demang Lebar Daun membangun sebuah istana yang 
besar dan megah di hulu sungai Batanghari, dekat Sungai Langsat, di kenegarian Si Guntur 
(sekarang), dan memberi nama daerah ini Dharmasraya. Perhitungan perdana menteri  
ketika itu ialah, agama Bhuda Hinayana, yang harus diselamatkan dari serangan Singasari 
yang hendak memaksakan agama Budha Hinayana. Kemudian, jika raja takluk/kalah dalam 
peperangan, maka akan tamatlah sejarah kerajaan Swarnabhumi, atau bagaimanapun 
juga, raja Tribhuwanaraja adalah menantu perdana menteri Demang Lebar Daun. 

Stutterheim berpendapat, ”Pamalayu” tidak mengandung arti penaklukan kerajaan 
Dharmasraya (Melayu-Jambi) pada tahun 1275 M, melainkan persekutuan antara dua 
kerajaan, dipererat dengan pertalian darah melalui perkawinan. Pendapat Stutterheim itu 
dapat dibenarkan, mengingat pengaruh Islam sudah sangat kuat di lembah Sungai Pasai 
dan Sungai Kampar Kiri/Kanan, yang berarti menguasai monopoli dagang lada lewat Selat 
Malaka. Ekspedisi itu dapat dimenangkan oleh Singasari dan lembah Batanghari dikuasai 
sampai ke Sungai Dareh (1275). Pada tahun 1286 ditaklukan pula lembah sungai Kampar 
Kiri/Kanan. 

Sejak ekpsedisi Pamalayu Singasari menguasai monopoli dagang di lembah 
Batanghari dan sejak tahun 1286 berhasil pula memonopoli perniagaan di lembah Sungai 
Kampar Kiri/Kanan. Saudagar-saudagar Islam dari lembah sungai Pasai di pantai Timur 
Aceh terlempar ke luar perdagangan lada yang sangat menguntungkan itu. Mereka tidak 
diam dan mempunyai hubungan dagang dengan Cina meminta bantuan kepada kaisar 
Kubilai Khan untuk menghancurkan Singasari. Perebutan daerah perdagangan itu 
berlangsung terus antara pihak Islam dari pantai Timur Sumatera dengan pihak yang 
beragama Budha Tantrayana dari Jawa Timur, dilanjutkan di zaman Gajah Mada (1331–
1365 M) dan Hayam Wuruk (1350-1387 M). 

Untuk itulah menurut ”Peraraton” bahwa raja Singasari yaitu Kertanagara telah 
memainkan politik luar negeri dengan cara besar. Karena begitu pentingnya eksistensi 
Kerajaan Melayu yang menguasai Sumatera dan Selat Malaka, yang mendapat ancaman 
serangan dari Cola Mandala dari India dan Kubilai Khan dari Tiongkok, maka Kertanagara 
merasa perlu menjalin persahabatan dengan Kerajaan Melayu dan berusaha membantu 
kerajaan ini terhadap ancaman dari kerajaan lain. Sehingga pada tahun 1275 M 
dikirimkannya tentara ke Kerajaan Melayu dengan nama ekspedisi Pamalayu. Untuk lebih 
mempererat persahabatan dengan Melayu, kemudian pada tahun 1286 M Kertanegara 
mengirimkan arca Amoghapasa. (Sanusi Pane, 1955). 

Sejak itu terjalinlah persahabatan kedua kerajaan, Singasari dan Melayu. Sebagai 
tanda persahabatan, tahun 1286 M dikirimlah patung Amogaphasa beserta 14 patung 
lainnya sebagai pendamping. Patung yang dikirim oleh Kartanegara untuk raja Melayu 
dibuktikan oleh prasasti yang terdapat di Padang Rao yang ditulis oleh utusan raja 
Kartanegara.  
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Patung atau arca Amogaphasa adalah patung ayah Kartanegara bernama 
Wishnuwardana. Patung itu ditempatkan di pusat kerajaan Melayu, Dharmasyraya.  
Prasasti yang dipahat di lapik arca itu lebih lanjut menerangkan, bahwa penempatan arca 
tersebut di Dharmasraya dipimpin oleh 4 (empat) orang pejabat tinggi. Pemberian hadiah 
itu membuat seluruh rakyat melayu sangat bergirang hati, terutama rajanya yang bernama 
Tribhuwana Mauliwarmadewa. 

Catatan: Dalam agama Budha, Amoghapasa menurut Moens (1970) merupakan 
Lokeswara dengan warna Siwa, berdasarkan atas tanda-tanda kebesarannya adalah 
Dewa-ganda, yang separoh Lokeswara, separoh lagi Maitreya dan walaupun olehnya 
selalu dipakai Amitabha dalam perhiasan rambutnya. Ia adalah putera rohani 
Amoghasiddhi. Selama Amoghapasa dibayangkan dalam wujudnya yang damai, maka 
separohnya yang bersifat Maitreya kuning dengan abhaya-mudra disifatkan sebagai bentuk 
Bodhisattwa dengan dharmacakramudara, yang merasa mutlak merupakan bentuk damai. 
Patung Amoghapasa inilah yang dikirim oleh kerajaan Tummapel (Singasari) yang 
melambangkan persahabatan dan kedamaian dengan kerajaan Melayu. 

 

Gambar 3. Arca Amoghapaca didapat di Rambahan (Lubuk 
Bulan) dekat Sungai Daerah.Dikirim oleh Raja Kertanegara dari 
Singasari pada Raja Maulawarmadewa, Raja Dharmasyraya, 

sebagai tanda persahabatan. (Foto: Oudheidkundige Dienst No. 
3779) 
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3. Perubahan Pemerintahan Kerajaan Singasari 
Dalam perjalanan sejarah sewaktu Kertanagara menjadi raja Singasari, terjadilah 

pertempuran dan perlawanan dari kerajaan Daha yang dipimpin oleh Jayakatwang dan 
membunuh Kertanegara dan merobah kerajaan Singasari menjadi Majapahit.  Menurut 
”peraraton”, kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 M. Kebetulan pada awal 1294 
tibalah armada Kaisar Kubilai Khan, yang hendak menghukum Kertanagara di Pelabuhan 
Tuban. Tentara ”Tatar” mengirim utusan ke Singasari membawa kabar bahwa Raden 
Wijaya, menantu Kertanagara, hendak tunduk, akan tetapi tidak dapat meninggalkan 
tentaranya. Beberapa orang opsir pergi menjemput Menteri Wijaya yang pertama (bukan 
tidak mungkin Raden Wijaya telah nyata-nyata melawan Jayakatwang). Dengan bantuan 
tentara ”tatar”, Raden Wijaya dapat mengalahkan Jayakatwang dan mengangkat dirinya 
menjadi Raja Kerajaan Majapahit pertama, dengan bahasa Sangsekertanya Tiktawilwa 
atau Wilwatikta dengan nama Kertarajasa Jayawarddhana (1293-1309 M). 

Dalam perjalanan sejarah kerajaan Majapahit, Raden Wijaya yang kemenakan dari 
Prabu Kertanegara, sewaktu menjadi raja pertama Kerajaan Majapahit mempersuntingkan 
ke empat putri dari Prabu Kertanegara (yaitu Sri Mahadewi Dyah Demi Narendraduhita, Sri 
Jayendra Dyah Dewi Pradynya Paramita, Sri Jayendra Dyah Dewi Gayatri dan Sri 
Parameswari Dyah Dewi Tribuaneswari). Kemudian sewaktu Brahmadewa sampai di 
kerajaan Majapahit dengan membawa dua putri dari Tribuanaraja Mauli Warmadewa (raja 
Dharmasraya), putri tertua yang bernama Dara Jingga diperkenalkan dan diminta restu dari 
raja Majapahit untuk dinikahkan sendiri oleh Brahmadewa. Sedangkan adiknya bernama 
Dara Petak dijadikan isteri pula oleh Raden Wijaya, dalam perjalanan waktu Dara Petak 
yang masih sangat muda tersebut berhasil merebut hati Raden Wijaya (dalam kerajaan 
dikenal juga dengan nama Kartarajasa) dan mengangkat Dara Petak sebagai Prameswari. 

Sebagai tanda persahabatan kedua kerajaan, Kerajaan Swarnabhumi mengirim putri 
Tribhuana Mauliwarmadewa ke kerajaan Singasari yaitu Dara Petak (Pitok) dan Dara 
Jingga. Sesampainya di Jawa, kerajaan Singasari sudah berubah menjadi kerajaan 
Majapahit.  Dara Petak kawin dengan Kertajasa, diberi nama Indreshwari memperoleh 
seorang putra yang bernama Kala Gemet (Jayanegara) yang diangkat menjadi raja Kediri 
pada tahun 1294, jadi ketika masih kecil. Dia menaiki singgasana dari tahun 1309–1328 M. 
Sedangkan Dara Jingga kawin dengan Shriwishwarupa Kumara, Menteri Kerajaan 
Majapahit. 

Semasa Gajah Mada sebagai perdana Menteri Majapahit, Adityawarman (anak dari 
Dara Jingga dengan Shriwishwarupa Kumara (dengan gelar kebesarannya dikenal Rakyan 
Mahamantri Adwaya Brahmadewa atau Adwaya Warman), seorang menteri penting dalam 
kerajaan Majapahit), pernah dua kali jadi utusan kerajaan Majapahit ke Tiongkok. Pertama 
kalinya atas titah Jayanegara dan kedua kalinya atas perintah Tribhuwanotunggadewi, raja 
Majapahit pengganti Jayanegara. 

Dara Jingga dalam keadaan hamil dibawa oleh suaminya ke tanah kelahirannya di 
Dharmasraya karena mendapat kabar orang tuanya Mauliwarmadewa sakit, yang 
kemudian meninggal dunia. Di Dharmasraya ia melahirkan anaknya, yang diberi nama 
Tuanku Jenaka Marwadewa atau Aji Mantrolot, yang kemudian harinya dikenal dengan 
nama Adityawarman. 
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Adityawarman kemudian dikirim ke Majapahit, untuk dididik di Kraton Majapahit 
bersama saudara sepupunya Jayanegara. Keduanya sama tampan dan sama cerdas. 
Sementara itu ketika raja Kertajaya Jayawardana jatuh sakit akhirnya meninggal dunia. 
Dewan Sapta Prabu, yakni dewan yang berhak menetapkan siapa yang akan jadi Maharaja 
di Majapahit, pilihan jatuh pada Jayanegara. Terpilihnya Jayanegara, ialah karena Raden 
Wijaya dalam perkawinannya dengan empat istrinya yang terdahulu tidak mempunyai anak 
laki-laki. 

Dalam maklumat Candi Jago, dinyatakan pendirian (ia memakai perkataan 
”mendirikan”) candi Jago, tempat abu jenazah Wishnuwarddhana, Arca Adityawarman 
sendiri ada di candi itu dengan rupa Bhairawa (Shiwa dalam rupa yang dahsyat). 
diberitahukannya, bahwa ia lahir dari keluarga Rajapatni. (Kemudian ia jadi raja di Melayu 
pada tahun 1347 M). 

Setahun sebelumnya, kerajaan Singasari ditaklukkan oleh pemberontakan 
Jayakatwang (Adipati Kediri) pada tahun 1292 M, dan Prabu Kertanegara tewas dalam 
pemberontakan tersebut maka berakhirlah Kerajaan Singasari. Prabu Kertanegara 
dimakamkan Singasari, dan didirikan sebuah candi Menara untuk mengingatkan kebesaran 
raja Singasari. Abu Ketanagara dimakamkan bertahun-tahun sesudah wapatnya di dalam 
candi Menara (Moens, 1970). 

Melalui berberapa rentetan peristiwa dan upaya yang dilakukan oleh Raden Wijaya 
(kemenakan dan menantu Prabu Kertanegara) berhasil mengalahkan Jayakatwang, 
kemudian menggantikan Kerajaan Singasari menjadi kerajaan Majapahit pada tahun 1294 
M, yang didirikan oleh Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana (sebagai 
Raja Majapahit I) yang memerintah sampai dengan 1390 M.  

Memperhatikan perkembangan di Kerajaan Singasari, setelah didapat informasi 
bahwa pasukan Jengis Khan dari Kerajaan Mongol sedang dalam perjalanan menuju ke 
tanah Jawa Dwipa dan telah pula terjadi perubahan kekuasaan di mana Raden Wijaya 
dapat memanfaatkan tentara kerajaan Mongol untuk menumpas Jayakatwang. Terjadi pula 
perdebatan dan pembicaraan yang sengit di antara petinggi kerajaan Singasari yang ada 
di Dharmasraya terutama antara Mahesa Kebo Anabrang dan Adwaya Brahmadewa 
tentang apa yang harus dilakukan. Sehingga setelah perundingan yang alot dan serius 
tentang apa yang harus mereka lakukan maka didapat keputusan bahwa mereka berdua 
beserta sebagian pasukan harus dibawah pulang Tumapel. Adapun tujuan utama mereka 
adalah untuk membantu Prabu Kertanegara dalam melakukan pembersihan dan 
pembenahan kerajaan setelah terjadinya rentetan kejadian penting yang dialami oleh 
Kerajaan Singasari. Peristiwa yang maha penting adalah terjadinya pemberontakan oleh 
Jayakatwang terhadap kerajaan Singasari. 

Peristiwa lanjutan adalah terjadinya perubahan pemegang kekuasaan di Kerajaan 
Singasari akibat dari meninggalnya Kertanegara yang dibunuh oleh Jayakatwang dari 
Kerajaan Kediri. Kerajaan Singasari selanjutnya adalah di bawah kuasa Kerajaan Kediri, 
dan ada sebagian ahli sejarah mengatakan dibubarkan. 

Sesampainya di Tuban, ternyata Raden Wijaya telah melakukan kerjasama dengan 
pasukan Mongol untuk menggempur pasukan Jayakatwang sehingga kucar kacir dan lari 
bersembunyi. Sisanya membentuk kelompok-kelompok kecil yang sering melakukan 
sergapan mendadak dan perampokan untuk setiap ada kesempatan. Jayakatwang sudah 
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menguasai Singasari, pusat kekuasaan dipindahkan dari Tumapel di Daha, dan 
mengangkut dirinya menjadi Raja Kediri. Serangan tentara Mongol bersama dengan laskar 
Raden  Wijaya dapat menguasai Kediri dan Jayakatwang mati terbunuh. 

Peristiwa penting berikutnya adalah penyerangan terhadap Jayakatwang oleh Raden 
Wijaya yang mampu mendapatakan bantuan dari tentara Mongol yang memang bermaksud 
untuk menyerang dan menghukum kerajaan Singasari akibat dari pengabaian terhadap 
permintaan pengakuan ketaklukan Singasari kepada Kubilai Khan sebagai raja Kerajaan 
Mongol. Peristiwa maha penting berikutnya adalah perubahan tampuk kepemimpinan dan 
pendirian kerajaan baru pengganti kerajaan Singasari yang dinamakan dengan Kerajaan 
Majapahit dan Raden Wijaya sebagai raja pertamanya. 

Dengan alasan tersebut maka Mahesa Anabrang telah melakukan perundingan 
dengan Adwaya Brahmadewa (Adwayawarman) bahwa inilah saatkan pasukan bekas 
Ekspedisi Pamalayu dan generasi-generasi baru yang sudah berkembang di Dharmasraya 
dan telah masuk kedalam pasukan yang membantu mempertahankan keberadaan 
Kerajaan Dharmasraya untuk pulang ke Tumapel atau ke Majapahit untuk memberikan 
darmabakti mereka kepada Raden Wijaya. 

Keberangkatan mereka diminta mohon secara resmi kepada  Tribuana 
Mauliwarmadewa dan Adwayawarman sebagai Mangku Bumi dengan menjelaskan 
perkembangan terbaru di tanah Jawa Dwipa bahwa mereka berdua harus pulang dan 
sekaranglah saat yang tepat untuk kembali setelah lebih dari 17 tahun berada di 
Dharmasraya semenjak kedatangan mereka dalam Ekspedisi Pamalayu sebelumnya. 

Bersamaan dengan itu keberangkatan ke tanah Jawa diiringi pula oleh maksud pribadi 
dari Adwayamarman yang sudah menjalin hubungan dengan puteri Warmadewa yang 
bernama Dara Jingga dan bermaksud untuk menikah. Dengan alasan bahwa menurut 
tradisi dan aturan adat raja di Kerajaan Singasari, setiap calon istri keluarga istana harus 
mendapatkan restu dari raja. Kepergian Dara Jingga ke tanah Jawa diikuti pula oleh 
adiknya yang bernama Dara Petak untuk menemani kakaknya dalam perjalanan dan 
selama berada di Pulau Jawa. Walaupun dengan berat hati Warmadewa mengabulkan 
permintaan anaknya, akhirnya beliau merestui Dara Jingga dan Dara Petak sama-sama 
berangkat bersama dengan kepulangan laskar Ekspedisi Pamalayu ke tanah Jawa. Prajurit 
dan punggawa yang ikut serta dengan pelayaran kembali ke tanah Jawa sebagian besar 
adalah yang berusia muda dan remaja, merupakan alih generasi laskar Pamalayu, generasi 
baru dan berdarah campurkan: ibu dari Dharmasraya, ayah berdarah Singasari. Termasuk 
juga seorang pemuda bernama Kebo Taruna, anak panglima besar Senopati Mahase Kebo 
Anabrang. Pasukan Pamalayu, didampingi dua ribuan prajurit Dharmasraya. Gabungan 
pasukan inilah yang berlayar menuju Singasari. 

Raden Wijaya  mengawini Dara Petak yang dari Kerajaan Melayu, dan mempunyai 
seorang putra diberi nama Raden Kala Gemet, dan sewaktu menjadi raja diberi gelar 
dengan nama Jayanegara (yang akan menjadi Raja ke dua Majapahit menggantikan 
ayahnya Raden Wijaya). Sedangkan Dara Jingga kawin degan Brahmadewa, seorang 
mahamantri kerajaan Majapahit.Adwayarman dikirim dikirim ke Melayu bersama istrinya 
untuk membantu Mauliwarmadewa, dan ditempatkan di Siguntur Muda dekat Sijunjung. Di 
daerah inilah pasangan ini melahirkan seorang putra diberi nama Tuanku Janaka 
Warmadewa atau lebih dikenal dengan nama Adityawarman. 
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4. Pasukan Laskar Pamalayu di Sumatera 
Pada kisah lain, sewaktu Raden Wijaya ditaklukkan oleh Jayakatwang maka dia 

sekaligus mengangkat dirinya menjadi Raja Singasari (antara tahun 1292–1294 M). 
Jayakatwang memerintahkan untuk menarik pasukan yang dikirim ke Kerajaan Melayu 
yang dikirim semasa kerajaan Singasari ditarik kembali ke Jawa.  

Di kerajaan Melayu terjadi kebimbangan yang antara pasukan yang bersedia kembali 
dengan yang merasa takut kalau-kalau akan mendapatkan hukuman dari raja baru. Kebo 
Anabrang sebagai pimpinan ekspedisi dan sebagian anak buahnya memutuskan untuk 
kembali ke Jawa, sedangkan sebagian lagi yang dipimpin oleh Raden Serdang meminta 
perlindungan kepada raja Melayu (Tribhuanaraja Mauliwarmadewa) untuk tetap tinggal di 
daerah kekuasaan kerajaan Melayu.  

Raden Serdang dan sebagian pasukannya sudah memutuskan untuk tidak akan 
kembali ke Singasari memohon kepada raja Kerajaan Melayu untuk diizinkan tinggal di 
daerah-daerah baru (pedalaman - Bukit Barisan) seperti daerah Kerinci (waktu dulu terdiri 
dari Kerinci Tinggi yang meliputi Kerinci sekarang beserta daerah Serampas, Sungai 
Tenang dan daerah dataran tinggi Jangkat, dan daerah Kerinci rendah yang meliputi 
daerah rendah dari Bangko, pemenang, Sungai Manau dan daerah renah lainnya), daerah 
Muko-Muko dan lainnya.  

Mereka berjalan melalui Muko-Muko terus menuju Kerinci Tinggi, di sepanjang 
perjalanan sebagian berasimilasi/kawin dengan penduduk dusun dan menetap disana, 
demikian seterusnya di sepanjang perjalanan. Inilah asal-usul kenapa di daerah-daerah ini 
terdapat banyak pendatang dari daerah Jawa, sebagian kawin dengan penduduk setempat 
seperti Raden Serdang kawin dengan anak Sigindo Bauk di Tamiai, (sebagian akan 
diceritakan kemudian). 

Berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat telah terjadi di Alam Kerinci. Salah 
satunya terkait dengan ikatan komunitas masyarakat adat dalam dusun yang ternyata 
sangat kuat di dalam mengatur warganya. Pimpinan larik, pimpinan dusun dan para tetua 
dusun sangat kental pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dusun tidak 
hanya diatur semata berdasarkan ketentuan adat tetapi juga telah diatur dengan tata nilai 
keagamaan. Para pemuka agama turut memberikan andil yang besar dalam membina 
masyarakat. Pengaturan dusun dilakukan pemangku adat yang terjadi mengindikasikan 
adanya pergeseran sistem nilai dalam kepemimpinan masyarakat, di mana kekuasaan para 
Segindo mulai menjadi kabur dan kurang berpengaruh lagi. Perubahan yang terjadi sudah 
barang tentu menghendaki beberapa penyesuaian dalam sistem tata pemerintahan 
masyarakat, baik dalam bentuk pemerintahan dusun, negeri maupun kesatuan negeri. 

Dalam rangka merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, maka 
pemuka adat, pemuka agama dan para cerdik pandai sepakat untuk merestrukturisasi 
sistem pemerintahan Sigindo yang masih berlangsung di Kerinci Tinggi. Dalam proses 
pembaruan sistem pemerintahan di Kerinci Tinggi, pemuka adat, pemuka agama dan para 
cerdik pandai banyak mendapat masukan dari para petinggi pasukan Ekspesdisi Pamalayu 
yang datang ke Kerinci Tinggi pada tahun 1292 M.  

Pasukan Ekspedisi Pamalayu datang ke Kerinci untuk meminta perlindungan dari 
Negara Sigindo karena sebagian dari mereka tidak mau ditarik kembali ke Jawa Timur atas 
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perintah Prabu Kartarajasa (raja Majapahit). Rombongan pasukan yang datang ke Kerinci 
dipimpin oleh Patih Semagat, sedangkan sebagian yang kembali ke Jawa Timur dipimpim 
oleh Kebo Anabrang. Tentang kedatangan sebagian pasukan Ekspedisi Pamalayu ke 
Kerinci tercatat dalam tulisan rencong sko pedandan dusun Tanjung Tanah dan kitab 
Daluwrang bertulisan Jawa Kuno. Pasukan Ekspedisi Pamalayu yang datang ke Kerinci 
semuanya menetap dan akhirnya membaur dengan orang Kerinci.  

Di antara sumbangan pemikiran dalam pembenahan sistem dan struktur 
pemerintahan adalah dalam hal penyempurnaan gelar pejabat atau pemangku adat. Maka 
masuklah beberapa istilah Jawa ke dalam ketatanegaraan masyarakat Kerinci seperti: kata 
(A)depati, (Te)menggung, (Per)menti, (Pe)mangku, Rio, Ngabi, Kaluhan, Ngalawe, 
Mendapo, dan lain-lain. Dengan adanya asimilasi penduduk pendatang terutama dari Jawa 
ke dalam struktur pemerintahan Sigindo sehingga menyebabkan terjadinya perubahan 
dalam ketatanegaraan dan sistem pemerintahan. 

 

5.  Akarendrawarman 
Setelah mangkatnya Mauliwarmadewa, terjadi kekosongan pemerintahan pada 

kerajaan Dharmasraya, sebab raja tidak mempunyai putera sebagai pengganti raja. 
Warmadewa hanya mempunyai dua anak wanita yang bernama  Dara Jingga dan Dara 
Petak. Dalam tradisi kerajaan kesempatan pertama untuk menggantikan raja adalah putera 
tertua atau pria yang mempunyai hubungan tali darah dengan raja. Dalam perundangan 
kerajaan yang sekarang ataupun kerajaan sebelumnya dari cikal bakal kerajaan 
Dharmasraya (kerajaan Minanga Tamwan, Champei-Jambi atau Sriwijaya) tidak ditemui  
peraturan yang menetapkan selain dari mempunyai putera atau saudara laki-laki pertalian 
darah sebagai pengganti raja. Dalam peraturan kerajaan dinyatakan bahwa kalau raja tidak 
mempunyai putera maka saudara laki-laki yang bertalian darah dengan raja mempunyai 
hak untuk ditunjuk menggantikan raja yang sudah tiada.  

Oleh sebab itu dalam rembuk Dewan Pertimbangan Kerajaan yang dipimpin oleh 
Mangkubumi Akanrendrawarman. Dewan Pertimbangan Kerajaan mengadakan pertemuan 
yang dihadiri oleh petinggi kerajaan seperti Puti Dara Jingga, Tumenggung Kudawira, 
Menteri Parapatih, Puti Retno Mandi (permaisuri Warmadewa) dan Akarendrawarman, 
sedangkan Puti Dara Petak tidak dapat hadir karena mendampingi Sri Jayanegara 
memimpin kerajaan Majapahit. Keputusan rembuk Dewan Pertimbangan adalah bahwa 
kerajaan harus membuat ketentuan baru untuk pengganti peraturan lama yang tidak 
memungkinkan terpilihnya pengganti raja. Dalam pertemuan tersebut, Tumenggung 
Kudawira dan Menteri Parapatih membuat aturan tertulis yang disebut “Alur dan Patut”. 
Berdasarkan aturan baru itu, kalau raja tidak mempunyai putera dan laki-laki sedarah 
dengan beliau maka pengganti raja dapat dipilih dengan aturan alur dan patut. Menurut 
Alur akan ditentukan pengganti raja sesuai dengan pertalian darah baik sebagai putera 
atau putera dari puteri-puteri raja (cucu laki-laki dari raja). Sedangkan menurut aturan Patut 
menjelaskan mana yang sepantasnya terpilih menjadi raja. Menurut ketentuan Alur dan 
Patut tersebut terpilih dua cucu Warmadewa sebagai pengganti raja. Hanya 
permasalahannya Raden Kala Gemet (anak dari Dara Petak) dan Aji Mantrolot atau Tuanku 
Janaka (anak dari Dara Jingga) yang masih terlalu muda untuk diangkat menjadi raja. 
Dalam urutannya, Raden Kala Gemet dipilih sebagai pengganti raja karena dia adalah cucu 
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tertua, namun setelah menemui Dara Petak di Majapahit, maka diputuskan oleh Dara Petak 
menyetujui Tuanku Janaka Warmadewa sebagai penggantinya. 

Dalam keputusan berikutnya dipilih sistem perwalian menjelang Tuanku Janaka 
Warmadewa (Aji Mantrolot) dewasa, dan yang akan diangkat menjadi raja adalah Dara 
Jingga dan didampingi oleh suaminya Brahmadewa. 

Akarendrawarman adalah Mangkubumi Kerajaan Melayu Dharmasraya semasa 
pemerintahan raja Tribuwana Mauliwarmadewa. Setelah mangkatnya Tribhuwana 
Maulawarmadewa raja Dinasti Kerajaan Melayu beralih kepada Akarendrawarman. 
Pemerintahan Akarendrawarman adalah antara tahun 1316 M sampai 1347 M, dengan 
gelar Datuk Suri Maharaja Dhiraja. Beliau mendirikan patung di tempat jalan menuju daerah 
Minangkabau sebagai sejenis dewa pelindung yang dapat membunuh mereka yang berani 
merebut negaranya. Adapun prasasti Gudam, juga menyebutkan bahwa Akarendrawarman 
memakai gelar Maharaja Diraja yang luhur itu, tentu menunjukkan bahwa ia tidak mengaku 
kewibawaan raja yang lain.  

Prasasti yang tertulis pada dasar patung Amoghapasa memberikan gelar raja 
Kertanegara di Jawa Timur sebagai Maharajadhiraja.Tetapi raja Melayu hanya Maharaja. 
Dipandang dari sudut lain, penggunaan gelar luhur itu oleh Akarendrawarman berarti 
bahwa ia memandang kedudukannya setingkat dengan raja-raja yang ada Jawa 
(Jayanagara atau Tribhuanotunggadewi), dengan kata lain, ia tidak lagi mengakui 
kewibawaan negara Jawa Timur, yaitu negara Majapahit. Dalam prasasati Ponggongan, itu 
terjadi pada tahun yang dilambangkan oleh sasi-kara-avacara-turanga  atau Saka 1238 = 
tahun 1316 M. Pada tahun itu Jayanegara masih memerintah di Majapahit, tetapi banyak 
mengalami kesulitan. Pemerintahaannya adalah urutan pemberontakan-pemberontakan. 
Kebetulan tahun 1316 M adalah tahun pemberontakan Nambi, yang sebelumnya menjadi 
Patih Mangkubumi di Majapahit.Tidak mengherankan bahwa masa itu dipilih oleh Raja 
Melayu untuk memaklumkan kewibawaannya. 
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BAB 9 

KERAJAAN MELAYU VS KERAJAAN INDRAPURA  
 

 
Kupasan sejarah kerajaan Inderapura dikutip dari runutan sejarah yang dipaparkan 

dalam latar belakang Usulan Beridirinya Kabupaten Pancung Soal, pemekaran dari 
Kabupaten Pesisir Selatan – Provinsi Sumatera Barat tahun 1980-an. Di samping itu 
terdapat beberapa penjelasan dan hasil kupasan yang ditambahkan untuk memperjelas 
dan informasi dari kutipan sejarah tersebut. 

Kutipan sejarah bermula dengan menerangkan perkembangan kerajaan Rum 
terbelah menjadi dua bagian yaitu Rum Barat dan Rum Timur yang berpusat di Ankara – 
Turki. Kemudian fokus kutipan dirujuk dengan menelusuri perjalanan anak-anak raja yang 
berlayar ke arah timur jauh mengharungi samudara yang luas dan jauh. Adapun raja Rum 
Timur ke 12 yang berkuasa tahun 1122-1143 ialah raja Zulkarnain dan mempunyai dua 
orang putara yaitu Zatullah dan adiknya Hidayatullah. 
 
1. Zatullah Syah 

Atas ilham dari ayahnya supaya Zatullah menuntuk ilmu sampai ke negeri Cina. 
Pedoman untuk menuju negeri Cina yaitu jika bertemu dengan sebuah benua, putarkan 
haluan “jung” (sejenis perahu layar) ke selatan, bila bertemu air jernih ikannya jinak dan 
terdapat batu manikam berhentilah disitu. 

Di saat Zatullah berumur 17 tahun dia mencoba menuju dunia timur yaitu pada tahun 
1124 M. Zalullah beserta dengan 40 orang catri (orang pintar) pada umumnya berasal dari 
Afrika. Di mana mereka dengan memakai tiga buah jung di mana Zatullah Syah dengan 
catri tersebut berlayar dari negeri Rum Timur menuju negeri di sebelah timur terutama Cina 
dan selama di perjalanan mereka pernah singgah di Hadralmaut, Yaman Selatan, Gujarat 
dan Pulau Langka Puri (Srilangka). 

Waktu berlayar mereka sampai pada tanah Genting Kra antar Burma dan 
Malaysia dan sisangkanya adalah benua. Mereka memutar jung tumpangan 
mereka ke arah selatan sampai di Aceh Timur sekarang . Karena tidak 
menemui tanda-tanda seperti yang disampaikan oleh orang tuanya , atas gerak 
Allah Swt haluan diarahkan ke pantai barat laut Sumatera. Pantai Barat 
Sumatera pada waktu itu sudah dihuni oleh manusia mamun masih belum 
tinggi tingkat kebudayaan mereka, mereka masih nomaden (hidup berpindah -
pindah) dan menganut kepercayaan animisme, hal ini disebabkan karena 
keberadaan mereka dilingkungi oleh bukit -bukit (bukit barisan.. red) dan 
obaknya besar dan tinggi -tinggi, t idak sesuai dengan ukuran jung yang  
mereka tumpangi waktu itu, sedangkan di pantai t imur Sumatera pada waktu 
itu sudah dikuasai oleh armada laut Kerajaan Melayu Sriwijaya.  

Dalam pelayaran menyisir pantai Sumatera bagian barat mereka menemui jurang dan 
pantainya ditumbuhi oleh pohon nipah dan bakau ketika mereka sampai di Muaro Gedang 
(di sekitar kabupaten Pesisir Selatan – Sumatera Barat sekarang), dulunya daerah ini 
belum bernama. Dari Muaro Gedang mereka terus ke Muaro Samungo dan mereka melihat 
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deretan pohon yang berjejer batangnya memutih bagaikan pohon kelapa tersusun rapi, 
mereka menumi sungai yang airnya jernih, ikannya banyak dan mudah menjadi jinak, 
banya batu manikam dan diduga mereka di balik pohon yang memutih dan berjejer itu 
kemungkinan ada perkampungan manusia di sana. Maka mereka berbalik ke belakang dan 
masuk di suatu daerah (Muaro Talaut sekarang), yaitu suatu daerah yang terletak anata 
pertemuan Muara Air Lunang, Kumbung dan Tapan. (Catatan: nama-nama daerah tersebut 
di atas dan selanjutnya adalah nama daerah itu sekarang, sedangkan sebelumnya 
sebagian besar daerah belum mempunyai nama). 

Dari Muaro Gedang mereka sampai di Muaro Talaut, di sepanjang perjalan mereka 
kelihatan dipinggir pantai berjejer pohon-pohon pantai yang berduri tajam (sekarang 
disebut dengan pohon ruyun) dan sampai sekarang pohon-pohon tersebut masih banyak 
ditemui di daerah tempat merka mendarat. Setelah mereka berjalan lebih jauh ke daratan, 
mereka sampai di suatu tempat yang sekarang dinamakan Danau Limbek Pinang 
Sebatang. Rombongan Zaitullah menemui 5 (lima) orang bunian (penduduk asli 
pedalaman) yang disangkatnya orang biasa (orang yang sudah berbudaya), akhirnya 
merekia dibawa oleh orang bunian tersebut menuju kampung mereka tinggal. Dua puluh 
orang catri mengikuti Zatullah Syah, semuanya laki-laki dan menuju kamp0ung bunian di 
Renah Pandan, yaitu daerah ulu Air Lunang, dan sisanya sekitar 20 orang catri lagi diminta 
menunggu di jung di lokasi Limbek Pinang Sebatang di Muara Talaut. 

Setelah lama di perjalanan rombongan melalui rimba hutan tropis yang lebat, 
rombongan Zatullah Syah tiba di Renah Pandan. Kemudian Zatullah kawin dengan seorang 
wanita beranam Puti Ino Melayu dan dinikakanya secara Islam yang dilakukan oleh 20 
orang catri pengikutnya. Isteri Zatullah Syah oleh pengikutnya disebut anak cucunya Indo 
Melayu atau Gindo Layu. 

Selama pembaurannya di Renah Pandan, Zatullah Syah diangkat menjadi junjungan 
(pemimpin), dan sebagai pemimpin (raja) pertama di daerah tersebut, dan inilah yang 
disebut kerajaan awal yang penduduknya terdiri dari penduduk asli daerah tersebut 
ditambah dengan catri-catri yang ikut bersamanya. Kemudian setelah itu, dua orang catri 
yang ikut bersamanya ke daerah pedalaman disuruh untuk menemui pengikut-pengikutnya 
yang disuruh tinggal di pinggir pantai dan mereka tetap menunggu dan menjaga jung di 
Muara Talaut. 

Sesuai dengan petunjuk Zatullah Syah, dua orang cateri tersebut ditambah dengan 
20 orang yang menunggu di jung tersebut sesudai petunjuk Zatullah Syah untuk terus 
kembali pulang ke Rum Timur, sedangkan Zatullah Syah dan sebagian pengikutnya akan 
tetap di daerah baru dan menetap sebagai penghuni di sana. Awal kepemimpinan Zatullah 
Syah, dia megeluarkan hukum yang pertama yaitu “Luko nan bapapeh mati nan babangun”. 
Hal ini dikeluarkan oleh Zatullah Syah guna menlindungi 18 catri dan masyarakat di Renah 
Pandan. 

Raja Rum Timur ke 21, yaitu Zulkarnain menyerahkan kekuasaan kepada anaknya 
yang ke dua yang bernama Hadayatullah tahun 1143 M, maka Hidayatullah menjadi raja di 
Rum Timur ke 22. Hidayatulah menjadi raja di negeri Rum Timur ke 22. Hidayatullah 
mempunyai 3 orang putara dan satu putri. Adapun ketiga putra Hidayatullah Maharaja 
Depang, Maharaja Diraja dan Maharaja Alif. 
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Setelah remaja, ke tiga putra Hidayatullah bertanya kepada ayahandanya ke mana 
saudara ayahnya yang bernama Zatullah Syah berlayar. Kemudian Hidayatullah 
menjelaskan ke mana dan di mana keberadaan saudaranya, maka setelah mendapatkan 
jawaban dari Hidayatullah, mereka bertiga berangkat menuju timur sesuai dengan 
keterangan dari catri yang teah kembali ke Rum Timur dari Renah Pandan dahulu yaitu 22 
orang catri. 

Pada tahun 1167 M mereka berangkat menuju lokasi kakak orang tua mereka 
(Zatullah Syah) dengan membawa 5 buah jung dan 60 orang catri termasuk catri lama 
beserta mahkota kerajan Rum dan stempel emas dan perak berlambangkan tulisan nama 
Zulkarnain. Mereka berangkat dengan menapaki rute yang sama sesuai petunjuk dari catri 
yang dahulu dilalui oleh rombongan Zatullah Syah. Karena ombak besar di perjalanan 
antara Pulau Langkapuri dan Teluk Benggala mahkota yang dibawanya tadi terjatuh 
sampai ke dasar laut dan pernah dicoba diselami oleh catri, namun tidak mampu sampai 
ke dasar laut, maka oleh catri dibuat kembali mahkota di atas kapal sesuai seperti mahkota 
asli. 

Pada tahun 1168 M mereka sampai di Renah Pandan dan bertemu dengan kakak 
bapaknya Zatullah Syah, dan supaya jangan timbul keraguan dan pertanyaan dari Zatullah, 
itulah sebabnya orang tua mereka sewaktu belayar membawa tanda kebesaran berupa 
mahkota dan stempel kerajaan. Benda-benda itu diperlihatkan kepada Zatullah Syah, 
sebab waktu ia berangkat dulu, Zatullah dan Hidayatulah masih remaja dan belum 
menikah. 

Rombongan Maharaja Depang mendapati  Zatullah syah di lembah Renah 
Pandan dan telah mempunyai anak 3 wanita dan 1 pria yaitu bernama Latinjing, Guluni, 
Kalum dan Iskandar dan15 catri, karena 3 di  antara catri yang tinggal di Renah 
Pandan telah meninggal dunia. 

2. Iskandar Johan Syah 
Setelah beberapa lama di Renah Pandan, maka Maharaja Depang dan ditambah 

dengan 15 catri lama beserta 60 catri yang baru beserta masyarakat menganjurkan kepada 
Zatullah Syah agar Iskandar yang masih belia yang akan ikut bersama rombongan menuju 
utara dan terus ke Aceh, mereka memohon agar Iskandar diangkat menjadi raja yang 
berhak memakai gelar syah. Maka atas saran tersebut diterima baik oleh Zatullah Syah dan 
beliau menobatkan Iskandar menjadi raja dengan nama Iskandar Johan Syah yang akan 
menjadi raja (bertempat di daerah Aceh) dan berhak memakai mahkota yang dibuat oleh 
catri tadi. 

Peristiwa penobatan Iskandar terjadi pada tahun 1159 M di mana pada waktu itu 
Iskandar baru berumur 14 tahun. Pada tahun 1170 M, Maharaja Depang kembali 
meneruskan perajalan menuju Moghol Hairat atau Rum Timur (negri Ruhum), setelah 
selesai pantikan Iskandar Johan Syah kembali ke Timur dengan membawa 35 catri yang 
lama dan yang baru beserta membawa 3 buah jung. Maka tinggallah Maharaja Diraja dan 
Maharaja Alif beserta 40 catri yang baru dan dua buah jung. Karena Maharaja Depang 
sudah berangkat menuju Rum Timur sebab dia bakal calon pengganti ayahnya 
Hidayatullah menjadi raja Rum Timur ke 23. Pada tahun 1172 M maharaja  berangkat pula 
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meninggalkan Renah Pandan Lunang beserta 20 catri dan membawa satu buah jung yang 
rencananya untuk kembali ke Rum Timur atau mencari wilayah baru. 

Dalam perjalanan mereka menuju utara, sampailah mereka di laut Bayang pada pagi 
hari - waktu subuh, mereka melihat matahari mulai terbit di timur, maka timbullah keinginan 
untuk meninjau rimba belantara. Jung ditinggalkan mereka di Sungai Bayang dan mereka 
terus menuju ke hulu sungai dan terus ke daeah Pulut-Pulut, kemudian terus ke danau di 
baruh, terus menyisir Gunung Talang dan mengikuti arha sungai menyisir ke Bukit Balantik 
terus ke Gunung Singgalang. Selanjutnya perjalanan diteruskan sampai di sekitar Gunung 
Berapi, dan akhirnya mereka di Bukit Gombak (Batu Sangkar sekarang). 

Dalam perjalanan yang sangat jauh hanya dapat ditempuh dengan jalan setapak yang 
dilalui dan digunakan oleh penduduk untuk mencari sumber pengihudapan yang berasal 
dari hutan, atau adanya kunjungan ke sanak saudara mereka yang sudah berpisah tempat 
dari mereka. Walau menurut pendapat sebagian ahli sejarah, seperi yang dikemukan oleh 
Idris Ja’far (2003) menyatakan bahwa antar dusun dan kampung pada mulai dari abad ke 
7 M sudah mulai terhubung. Tentu saja sebagai salah satu tertua di Sumatera yang 
masyarakatnya telah ada paling kutang semenjak migrasi bangsa Melayu Baru (Deutro 
Melayu) pada sekitar 2500 tahun sebelum masehi, tentu masyarakat di wilayah adat 
Minangkabau (yang dulunya tidak bernama) sudah mengalami perubahan yang sangat 
banyak pada awal abad masehi. Sehingga jalan setapak yang lebih baik antar wilayah baik  
di dalam wilayah Alam Minangkabau maupun di ke luar wilayah tersebut. Sehingga pada 
waktu rombongan Maharaja Diraja berangkat dari Bayang di pinggir laut menuju ke daerah 
Darek sudah mendapatkan informasi yang baik tentang keberadaan masyarakat di wilayah  
Darek tersebut. 

Sehubungan dengan adanya kata adat yang berhubungan dengan perjalanan sejarah 
Alam Minangkabau yang berbunyi “Samanjak Gunung Marapi Sagadang Talua Itiak”, 
artinya penamaan daerah sudah begitu baik, nama gunung, sungai, daerah, dan lain-lain 
sudah tercipta dalam masyarakat. Mungkin saja ada kaitannya dengan perjalanan 
Maharaja Diraja ke wilayah Darek, seorang atau lebih bertanya mungkin setelah melalui 
Gunung Salak bertanya kepada Maharaja Diraja, kemana daerah yang akan kita tuju?. 
Mungkin pula pada waktu itu dijawab oleh Maharaja Diraja bahwa daerah yang dituju 
adalah daerah yang berada disekitar gunung tinggi yang dari tempat mereka berada 
kelihatan gunung itu sebesar telur itik. Sehingga tempat mereka mulai bertanya dan itu 
adalah batas dengan wilayah lain sebagai batas wilayah Alam Minangkabau untuk periode-
periode sejarah lainnya. 

Pada waktu di daerah-daerah yang dilalui oleh Maharaja Diraja masing-masingnya 
sudah mempunyai masyarakat sudah hidup mengelompok dalam bentuk Talang, Koto dan 
Kampung atau Nagari. hanya sebagian kecil dari mereka yang masih hidup berpindah-
pindah atau nomaden. Mereka sudah bisa hidup bercocok tanam dan sudah berbudaya 
walau sebagian kehidupan mereka masih sangat tergantung dengan sumber penghidupan 
yang disediakan oleh alam baik hutan,  sungai maupun danau. Sebagian mereka sudah 
pula sampai pada taraf mempunyai pemimpin masing-masing kelompok adat dan 
masyarakat yang otonom, artinya tidak terikat dengan wilayah kekuasaan kecuali dalam 
batas-batas sederhana karena wilayah-wilayah kelompok masyarakat masih belum bisa 
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terhubung dengan baik, hanya dihubungi oleh jalan setapak sehingga belum ada timbul 
klaim batas-batas wilayah yang sebenarnya.  

Mereka masih belum banyak yang berinterasi atau berhubungan dengan masyarakat 
luar terutama dari luar komunitas wilayah adat mereka. Walau demikian karena ada 
sebagian kecil dari masyarakat yang sudah berinterasi dengan penduduk luar sehingga 
mereka sudah mulai menjalan kehidupan perdagangan yang sangat sederhana berupa 
‘barter’ atau jual beli barang dengan saling menukar barang kebutuhan. Mereka sudah bisa 
mengumpulkan hasil mentah yang disediakan oleh alam untuk ditukarkan dengan 
kebutuhan sehari-hari mereka dengan orang luar baik yang berasal daril luar komunitas 
masyarakat mereka maupun yang berasal dari pedagang yg berasal dari luar negeri atau 
dari negara yang sudah berbudaya tinggi seperi India, Cina, Arab dan lain sebagainya. 

Perkembangan kelompok masyarakat tidaklah sama untuk masing-masing kelompok 
sesuai dengan potensi alam dan tofografi alam mereka. Kelompok masyarakt yang hidup 
di wilayah yang bertofografi datar umumnya mengalami perkembangan yang cukup cepat 
dibandingkan mereka yang hidup di wilayah yang berbukit-bukit dan bergunung-gunung. 
sudah hidup menetap dalam bentuk perkumpulan masyarakat yang dinamakan “Talang” 
(masyarakat yang menetap sudah tahu bercocok tanam dan hidup berpencar di 
perladangan). Sumber penghidupan mereka yang utama adalah berburu dan 
memanfaatkan kekayaan alam dari hutan dan sungai untuk menopang kehidupan mereka 
sehari-hari. Daerah-daerah yang berpencar dalam bentuk talang-talang ini sudah mulai 
mereka namakan satu-persatu agar memudahkan penyebutan demi mempermudahkan 
mereka menerangkan dari wilayah mana suatu kelompok masyarakat itu berada. 

Dalam perkembangan berikutnya, dalam penghidupan sehari semakin banyak 
mereka yang mulai hidup menetap, semakin berkembangan pula masyarakat, banyak pula 
masyarakat  yang berinterasi dengan masyarakat luar dalam bentuk perdagangan barter. 
Di samping itu pimpinan-pimpinan mereka sudah mulai dipengaruhi oleh pemikiran 
pedagang yang berasal dari luar komunitas mereka menyebabkan mereka mulai menyadari 
pentingnya hidup dalam kelompok yang lebih mudah menjalinkan komunisasi dan saling 
membantu dan membutuhkan antar masyarakat dan kelompok masyarakat, atau untuk 
saling mempertahankan dan melindungi baik dari serangan binatang buas yang ada dekat 
dengan lingkungan mereka atau serangan dari kelompok masyarakat lain akibat dari 
ketidakcocokan diantara mereka. Timbullah perkembangan masyarakat untuk hidup dalam 
sehingga timbul kesepakatan masyarakat untuk mendirikan rumah berdekatan malah 
berupa rumah besar berderet panjang yang dihubungi dengan pintu-pintu yang akan 
dibukakan sewaktu mereka ingin menjumpai masyarakat lain terutama yang berasal dari 
geneologis yang sama dalam bentuk ‘persukuan’. Kehidupan masyarakat dalam tahap ini 
disebut dengan “Kampung atau dusun”. Masing-masing kampung atau sudah diberi nama 
sesuai kesepakatan dari kelompok masyarakat tersebut. Mereka sudah hidup dalam 
“kampung yang berpari empat berlawang dua”. Artinya setiap kampung diberi pagar berupa 
parit yang jumlahnya empat. Misal ada parit sebelah utara dan sebelah selatan, harus ada 
pula parit sebelah timur dan sebelah barat, sehingga dengan parit tersebut dapat 
melindungi masyarakat terutama dari serangan binatang buas di lingkungan mereka 
berada. Kemudian untuk keluar-masuk ke kampung tersebut dibuat hanya dua pintu yang 
disebut dengan berlawang dua. 
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Bila masyarakat sudah hidup berinteraksi antar kampung dan nagari maka 
terbentuklah persatuan komunitas yang disebut dengan “Koto”. Sehingga dalam kehidupan 
masyarakat akan terdiri dari dari pimpinan talang, pimpinan, kampung, dusun atau nagari, 
dan pimpinan koto yang lebih besar. Masing-masingnya sudah mempunyai nama sesuai 
dengan kehendak masyarakat itu sendiri. Di samping itu bagi mereka yang sudah 
berkembang persatuan dalam bentuk geneologis maka sudah mulai timbul cikal bakal 
terbentuknya masyarakat berdasarkan persukuan. Catatan: semua kelompok masyarakat 
belum tersusun dalam bentuk susunan kerajaan modern, persatuan kehidupan mereka 
masih sangat sederhana. 

Namun sampai dengan kedatangan Maharaja Diraja di wilayah-wilayah disekitar 
Gunung Merapi dan Singgalang, beliau telah mengetahui daerah-daerah yang dilalui 
semenjak berangkat dari daerah Bayang (kabupaten Pesisir Selatan sekarang .. red), 
terutama rombongan tentu harus berinteraksi penduduk setempat dengan bermukim 
menumpang selama perjalanan karena jalan yang dilalui sangat berat. Akhirnya mereka 
memilih untuk menetap di nagari Pariangan (daerah yang terletak antara kota Bukit Tinggi 
dan kota Padang Panjang sekarang.  Karena Maharaja Diraja dan rombongan yang 
mengikuti beliau berasal dari kelompok masyarakat yang sudah teratur dan berbudaya 
tinggi dan sudah hidup dalam bentuk sistem kerajaan yang teratur, menyebabkan 
pemikitan-pemikiran mereka lebih maju dari penduduk setempat. Pemikiran-pemikiran 
mereka tentang kehidupan dan hidup dalam masyarakat mudah diditerima oleh masyarakat 
yang disinggahi dan masyarakat dimana mereka tinggal.  

Seiring dengan perkembangan pemikiran dan kehidupan masyarakat, kehadiran 
Maharaja Diraja di wilayah mereka menyebabkan dua kondisi yang bersatu secara 
bersama-sama membuat wilayah-wilayah tersebut menjadi semakin cepat berkembang 
dan berbudaya. Sistem kemasyarakatan semakin tertata dengan baik, sistem 
pemeritnahan adat sudah berkembang sesuai dengan hasil pemikiran masyarakat yang 
semakin terbuka. 

Akhirnya interaksi sempurna adalah kelompok pendatang dengan masyarakat 
setempat terjalin dalam bentuk perkawinan. Agama dan budaya Islam yang dibawa oleh 
Maharaja Diraja beserta rombongan sudah mulai pula diterima oleh masyarakat setempat 
sehingga perkawinan antar mereka sudah mengikuti aturan syariat Islam. Maharaja Diraja 
kawin sendiri mempersunting wanita bernama Kigaluh yaitu seorang puteri dari salah satu 
pemimpin adat setempat. Perkembangan selanjutnya terutama akibat dari perkawinan 
dengan masyarakat setempat menyebabkan pemikiran-pemikiran beliau menjadi lebih 
dominan dalam memajukan wilayah dan masyarakat. 

Kesepakatan yang maha penting adalah munculnya kesepakatan masyarakat dan 
wilayah mengangkat mereka menjadi pimpinan tertinggi, menjadi raja (dalam istilah 
umumnya). Dua tahun kemudian terwujudlah acara penobatan Maharaja Diraja menjadi 
pimpinan wilayah Darek (Luak Nan Tigo Puluh, yaitu Luak Tanah Datar, Luak Agam dan 
Luak Lima Puluh Koto atau Kota yang nantinya terbentuk beberapa waktu sesudah 
Maharaja Diraja diangkat menjadi pimpinan tertinggi). 

Sewaktu kesepakatan hari penobatan sudah dekat, timbul permasalahan yaitu siapa 
yang akan mengukuhkan atau menobatkan beliau sebagai pimpinan tertinggi. Dua 
pemikinan muncul yaitu dinobatkan atas kesepakatan pimpinan-pimpinan adat dan wilayah 
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yang ada, atau dinobatkan oleh kakak orang tuanya Zatullah Syah yang sudah menjadi raja 
di daerah Lunang Renah Pandan. Akhirnya timbul kesepakatan untuk mengundang 
Zatullah Syah yang dipilih untuk penobatan di samping meminta pendapat beliau tentang 
nama dan cara penobatan. Utusan pun diberangkatkan untuk menjemput Zatullah Syah ke 
Lunang.  

Sesampainya ayahanda Zatullah Syah di daerah Pariangan tempat Maharaja Diraja 
menetap, pendapat dan pemikiran beliaupun diminta mana yang terbaik untuk dikerjakan. 
Zatullah Syah berkata bahwa Maharaja Diraja tidak berhak menyandang gelar “Syah” 
karena gelar syah sudah dinobatkan kepadanya. Zatullah Syah mengukuhkan dan 
memberikan gelar Diraja untuk Maharaja Diraja, namun ditambah dengan naman “Sri” yang 
maknanya sama dengan “Syah”. Maka sewaktu penobatan berlangsung Zatullah Syah 
meresmikan penobatan Maharaja Diraja dengan nama kebesaran “Sri Maharaja Diraja”, 
raja yang dirajakan kembali ditempat baru. 

Oleh sebab itulah sampai sekarang seluruh raja Darek digunakan nama kebesaran 
berpangkal dengan Sri, misalnya sri Jelito atau Sri Indo Jelito untuk raja wanita, yaitu ibu 
kandung dari Datuk Katamanggungan dan Datuk Parpatih nan Sabatang, dan Sri Maharaja 
Diraja untuk raja laki-laki. 

Raja terakhir di Darek setelah Sri Indo Jelito dan seterusnya, kekuasaan di Darek 
dipegang oleh Tuanku Lareh dan operasionalnya oleh sanak keponakan dipegang oleh 
datuk. Mulai dari Sri Maharaja Diraja sampai raja terakhir Sri Indo Jelito di Luak Tanah 
Datar, Agam dan Lima 50 Kota disebut orang Kerajaan Darek yang berkedudukan di Bukit 
Gombak Batu Sangkar sedangkan di Lunang (Renah Pandan) disebut Kerajaan Indojati 
dan istananya disebut Istana Pagaruyung, karena di Indojati tumbuh tumbuhan ruyung 
yang sangat banyak. Luas  arealnya di Indojati pada zaman itu yang terdiri dari dua 
kerajaan bersaudara, yaitu Darek dan Pagaruyung di Renah Pandan. Di Pagaruyung duduk 
raja bergelar Syah dan di Darek duduk raja dengan memakai gelar Sri. 
 

Hubungan Minangkabau,  Kampar dan Indrapura 

Sehubungan dengan perjalanan Maharaja Diraja sampai di Darek, sedikit berbeda 
dengan pendapat Anthonyswan.Pi.Art. (2015), gelar Datuk Paduka Rangkayo Besar atau 
mungkin saja persamaan muncul pada titik tempat pertama pendiri Kerajaan Minangkabau 
itu memulai perjalanan. (searching tulisan beliau di internet akan ditemukan dari mana 
sumber rujukan sejarah ini diambil). 

Menurut beliauSudah lama kita terlena dengan tambo-tambo adat terutama dari 
Tambo Adat Minangkabau yang sebagian ceritanya masih syarat dengan legenda yang 
sulit untuk ditarik unsur sejarahnya. Sebagian besar legenda Minangkabau tidak 
mengungkapkan tahun kejadian yang jelas, dan pelaku sejarahnya sulit dibuktikan 
sehingga kalau tidak ditemukan bukti atau fakta sejarahnya maka tokoh yang ditemukaan 
dalam tambo-tambo atau cerita lisan itu hanya sebagai “tokoh lengendaris” bukan “tokoh 
historis” yang memerlukan fakta dan bukti sejarah. 

Penulis setuju pendapat dari Anthonyswan.Pi.Art. gelar Datok Paduka Rangkayo 
Besar Bertuah yang mengatakan bahwa sudah saatnya kita menemukan cara baru untuk 
mengungkapkan sejarah Minangkabau, sudah saatnya untuk menggali rujukan lain agar 
sejarah Minangkabau itu betul-betul fakta sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan bukan 
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hanya terbuai dengan tokoh legendaris yang tidak jelas siapa mereka yang sebenarnya. 
Perhatikan kutipan dari tulisan Anthonyswan.Pi.Art.Gelar Datok Paduka Rangkayo Besar 
Bertuah berjudul “Balai Adat Yang Pertama”, sebagai berikut: 

“.....walau bagaimanapun Pariangan dalam pengembangan Adat di 
Minangkabau dikenal sebagai negari yang tertua, sebagaimana diungkapkan 
Tambo Minangkabau bahwa Tak kala Ranting mulai di tanam, dst...maka 
Parianganlah negari yang dianggap sebagai pangkal exodus setelah wilayah 
adat ini bernama Minangkabau. Namun demikian, jika kita tidak hati-hati 
membaca Tambo Minangkabau,maka sering salah untuk memahami isi dan 
makna uraian di dalamnya. Karena Bahasa Tambo sering Mendua arti dan terlalu 
sarat dengan bahasa tersirat dan kiasan. Akibatnya, penduduk di Pariangan itu 
sendiri, tidak tahu darimana memoynya berasal. 

Oleh karena itu kita mencoba membahas serba sedikit untuk melihat proporsi sejarah 
Adat Minangkabau yang sesungguhnya. Walaupun pada waktunya tulisan ini akan banyak 
ragam pendapat, namun karena sejarah adat kita sudah terlalu lama di nina bobokkan oleh 
legenda yang semu. Maka Anthonyswan mengatakan demikian, karena kita tidak mesti 
harus percaya dan menelan saja bulat-bulat bahwa nenek moyang orang Minangkabau 
berasal dari Balik Telong yang bertali, sejak gunung Merapi sebesar telur Itik, sebagaimana 
dikisahkan tambo. 

Anthonyswan melanjutkan bahwa Orang Pertama yang datang ke Merapi adalah Suri 
Dirajo, ia tidak lain adalah Indra Jeti (Indra di Laut), seorang penganut Budha yang Mualaf, 
dari kota Indra (Indra Pura). Berhubungan orang Kalingga di Pantai Barat Sumatera telah 
sampai ke Tapak Tuan melalui Barus dan air Bangis, yang membawa pengaruh Islam. 
Asumsi ini diperkuat dengan bahasa Tambo yang menyatakan bahwa wilayah 
Minangkabau berasal dari Sikilang Air Bangis, Aceh dan Tapak Tuan sampai ke Pucuk 
Jambi Sembilan Lurah, Siak Sri Indragiri. Keseluruhan wilayah yang disebutkan Tambo 
berada dalam pengaruh keturunan Raja-raja Indra dari wangsa Syailendra. Kutipan 
selanjutnya: 

........ Akan tetapi, walau bagaimanapun Pariangan dalam pengembangan Adat 
di Minangkabau dikenal sebagai negari yang tertua, sebagaimana diungkapkan 
Tambo Minangkabau bahwa Tak kala Ranting mulai di tanam, dst...maka 
Parianganlah negari yang dianggap sebagai pangkal exodus setelah wilayah 
adat ini bernama Minangkabau. Namun demikian, jika kita tidak hati-hati 
membaca Tambo Minangkabau, maka sering salah untuk memahami isi dan 
makna uraian di dalamnya.Karena Bahasa Tambo sering Mendua arti dan terlalu 
sarat dengan bahasa tersirat dan kiasan. Akibatnya, penduduk di Pariangan itu 
sendiri, tidak tahu darimana memoynya berasal. 

Oleh karena itu dia berpendapat bahwa seharusnya kita mencoba membahas untuk 
melihat proporsi sejarah Adat Minangkabau yang sesungguhnya dari sedikit menjadi luas. 
Walaupun pada waktunya tulisan ini akan banyak menuai riak. Karena sejarah adat kita 
sudah terlalu lama di nina bobokkan oleh legenda yang semu. Saya katakan demikian, 
karena kita tidak mesti harus percaya dan menelan saja bulat-bulat bahwa nenek moyang 
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orang Minangkabau berasal dari Balik Telong yang bertali, sejak gunung Merapi sebesar 
telur Itik, sebagaimana dikisahkan tambo. 

Sebagaimana telah diuraikan dalam tulisan beliau terdahulu, bahwa Orang Pertama 
yang datang ke Merapi adalah Suri Dirajo, ia tidak lain adalah Indra Jeti (Indra di Laut), 
seorang penganut Budha yang Mualaf, dari kota Indra ( Indra Pura). Perhubungan orang 
Kalingga di Pantai Barat Sumatera telah sampai ke Tapak Tuan melalui Barus dan air 
Bangis, yang membawa pengaruh Islam.Asumsi ini diperkuat dengan bahasa Tambo yang 
menyatakan bahwa wilayah Minang berasal dari Sikilang air bangis, aceh dan Tapak tuan 
sampai ke Pucuk Jambi Sembilan Lurah, siak sri Indragiri. Keseluruhan wilayah yang 
disebutkan Tambo berada dalam pengaruh keturunan Raja-raja Indra dari wangsa 
Syailendra. Secara umum, mereka adalah penganut Budha yang dibuktikan karena Indra 
yang dimaksud pada masa kecilnya di Semedhikan di chedi Ayuthaya. Chedi ini, adalah 
pusat pengembangan Budha yang terbesar di Asia. Setelah dewasa, ia kembali ke 
Sumatera di sungai Indra (Indra giri).  

Dari kutipan di atas terlihat bahwa terdapat hubungan yang kuat antara tiga wilayah 
utama pada abad-abad sebelum Kerajaan Melayupura di Pagaruyung yang dipimpin oleh 
Adityawarman tahun 1347 s.d 1377 masehi, di sana ada Minangkabau, Inderapura dan 
Kampar, hubungan antara Barat Sumatera Bagian Tengah dan Sumatera Bagian Timur. 
Bahwa nenek moyang dari tiga deaerah tersebut adalah sama yaitu Indo Jelito, Indra Jati, 
Sang Sapurba seperti yang telah diungkapkan pada MALPU (menggali adat lamo pusako 
usang) seri dikusi di media sosial ke 185 oleh Aulia Tasman. Wilayah Minangkabau dengan 
wilayak kerajaan Inderapura juga disebutkan mulai dari  Sikilang Air Bangih sampai ke 
selatan dan timur.  

Perbedaan yang telihat disini adalah bahwa menurut versi kerajaan Inderapura dan 
Minangkabau menyatakan bahwa nenek moyang mereka (Srimaharaja Diraja) berasal dari 
Macedonia kemudian mengaruhi laut sampailah di sebelah Barat Pulau Sumatera 
kemudian nenek moyang orang Minangkabau terus ke darat dan bermukim di Pariangan, 
sedangkan nenek moyang orang Inderapura melalui rute yang sama kemudian 
berkembang di sekitar Muara Sakai di kecamtan Pancung Soal sekarang. Namun menurut 
keterangan dari kutipan diatas nenek moyang orang Minangkabau berasal dari pantai timur 
Sumatera, namun tokoh-tokohnya adalah sama. 

Kalau dilihat kajian sebelumnya pada seri MALPU 6 - LAHIRNYA KERAJAAN 
MINANGKABAU, di sana penulis sudah memulai mengkaji sejarah keluar dari paham 
tradisonal tambo. Ada satu kesamaan waktu antara kutipan kajian di atas dengan yang ada 
dalam seri kajian tersebut bahwa kajian dimulai dari adanya kejadian besar pada tahun 
1025 M sewaktu pasukan kerajaan Cola Mandala dari India menyerang titik-titik pusat 
perdagangan kerajaan Sriwijaya di sekitar Selat Malaka. 

Perhatikan kutipan sebagai berikut: 

“Menurut satu nukilan sejarah, pada serangan Kerajaan Cola Mendala dari India 
(Srilangka) pada tahun 1025 Mi terhadap kerajaan Sriwijaya di kawasan Selat 
Malaka, salah satu kerajaan kecil di Kampar Kiri dan Kanan ikut terkena serbuan, 
raja beserta rakyatnnya melarikan diri ke arah Gunung Merapi. Makanya ada 
pepatah adat: "sajak gunung marapi sagadang talua itiak". Ini adalah makna kiasan 
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atau makna filosofis, yang muncul secara tiba-tiba akibat dari sewaktu rakyat 
menanyakan kemana kita melarikan diri, dijawab raja dengan menunjuk Gunung 
Marapi yang dari tempat mereka hanya nampak sebesar telur itik, kesanalah kita 
harus menyelamatkan diri.” 

Sesampainya di kaki Gunung Merapi, disekitar daerah Pariangan (yaitu desa sebelum 
masuk Bukit Tinggi sekarang), karena dirasakan sudah aman, dan tidak mungkin lagi 
mereka yang kalah perang itu akan terkejar oleh tentara Cola Mendala maka mereka 
berasimilasi dengan penduduk setempat kemudian memimpin komunitas yang ikut dengan 
raja dan masyarakat asli yang menetap di wilayah tersebut. Kemudian setelah beberapa 
lama akhirnya pimpinan mereka dinobatkan kembali menjadi raja. Makanya ada istilah 
dalam masyarakat Minangkabau, Maharaja Diraja, yaitu maharaja yang dinobatkan kembali 
menjadi raja. Inilah cikal bakal lahirnya Kerajaan Minangkabau. 

Berbeda dengan tanggapan saudara Anthonyswan tentang ungkapan falsafah adat 
Minangkabau yang menyatakan lahirnya Kerajaan Minangkabau itu adalah “Sajak Gunung 
Marapi Sagadang Talua Itiak”. Ungkapan salsafah adat ini menurut penulis masih sangat 
bermakna yang mengandung arti kiasan dan falsafah adat orang Minangkabau. Artinya dari 
kutipan di atas mengungkapkan bahwa kedatangan Maharaja Diraja sampai di Pariangan 
(negeri asal) berasal dari Pantai Timur Sumatera bukan berasal dari Pantai Barat seperti 
kebanyakan diceritakan dalam Tambo Adat Minangkabau dan Tambo Inderapura.  

Mungkin ada titik temu antara pendapat dari Anthoyswan dengan kupasan yang 
penulis buat sebelumnya, hanya beliau menceritakan bahwa sampainya masyarakat 
dibawah pimpinan Maharaja Diraja adalah secara alami mulai dari pantai timur terus ke 
Kampar dan akhirnya sampai Pariangan, sehingga falsafah adat yang menceritakan asal 
mula Minangkabau “sajak gunung marapi sagadang talua itiak” tidak bermakna sama 
sekali. Padalah ini sangat penting untuk menemukan cara lain tentang asal Kerajaan 
Minangkabau. Lihat panah 1 dan panah 2 pada gambar berikut. Menurut panah 1, 
rombongan Sri Maharaja Diraja berangkat dari Binanga Kanvar (pertemuan Sungai Kampai 
Kiri dan Kampar Kanan) menuju daerah Gunung Marapi untuk menghindari kejaran 
pasukan Cola Mandala. Dari sinilah dimulai pelarian itu, sehingga rombongan bertanya 
pada raja kemana kita pergi? Sambil menunjutkkan tempat suatu gunung (Merapi) 
kelihatan dari sana sebesar telor itik , sebab dari pantai disekitar Pariaman pastilah tidak 
nampak Gunung Marapi karena telindung oleh banyak gunung dan bukit. Tetapi karena 
semakin ke timur sampai ke daerah Kampar daerahnya adalah datar dan Gunung Merapi 
dilihat dari sana tidak terlindungi oleh bukit dan gunung, dan puncak Gunung Marapi terlihat 
jelas dari sana.  

 



 209 

.  

Gambar 4: Peta Perjalanan Sri Maharaja Diraja 

Demikian pula dapat dicari titik temu antara keberangkatan pertama Maharaja Diraja 
apakah melalui pantai timur Sumatera ataupun melalui pantai barat Sumatera. Seperti dari 
perjalanan penting Maharaja Diraja menurut kajian sub topik ini melalui Bayang terus ke 
Gunung Salak dan akhirnya menuju ke Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Karena 
sebalum berangkat dari Lunang Renah Pandan, Maharaja Diraja diduga sudah 
mendapatkan informasi yang banyak dari kakak orang tuanya atau dari masyarakat 
sepanjang perjalanan, sehingga perjalanan beliau pasti mempunyai arah tujuan yang pasti, 
tidak dengan coba-coba karena daerah yang dituju dengan berjalan kaki sangat jauh. 
Kesiapan tenaga, perbekalan, petunjuk jalan dan lain-lain pasti sudah dipersiapkan dengan 
matang. Akhrinya mereka sampai di Gunung Salak, mungkin saja dari sana rombongan 
terus ke utara dan akhirnya sampai di daerah Kampar. Sehingga dengan demikian terdapat 
titik temu bahwa mereka menuju Gunung Merapi sama-sama berangkat dari Kampar, di 
situlah kata adat asal negeri Minangkabau adalah “sajak gunung Marapi sagadang talua 
itiak” (terjemahannya: sejak Gunung Merapi sebesar Telur itik atau bebek). 
 
3. Maharaja Alif dan Suksesi Kerajaan Indrapura 

Di saat Zatullah Syah sudah tua dan uzur, untuk menjalankan kepemimpinannya 
diserahkan kepada Maharaja Alif yang masih tetap ikut tinggal bersama dengan kakak 
orangtuannya Zatullah. Sedangkan saudaranya Maharaja Dipang sudah kembali ke Rum 
Timur, dan Maharaja Diraja sudah menjadi raja di Darek, sedangkan anak tertua Zatullah 
yang bernama Iskandar  masih muda belia. 

Tidak diketahui penyebabnya pada tahun 1189 M, Iskandar yang kala itu masih 
berumur 14 tahun memohon kepada orangtuanya untuk berangkat ke utara tepatnya ke 
Aceh bersama dengan  20 rang catri dan satu buah jung yang masih tinggal di Muara Talaut 
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untuk berangkat menyisir pantai barat Sumatera ke utara, mencari wilayah baru, karena 
penamping ayahnya dipercayakan kepada Maharaja Alif. Sebelum berangkat beliau 
menobatkan anaknya dengan nama Iskandar Johan Syah.  

Setelah itu Iskandar Johan Syah dengan pengikutnya membuat kerajaan di Dayak, 
Aceh pada tahun 1189-1207 M, itulah kerajaan pertama di Aceh yang dinamakan kerajan 
Samudera Pasai, dan Iskandar Johan Syah sebagai raja pertama. Beliau meninggal di 
Dayak Aceh. Banyak sejarawan mengatakan Iskandar Johan Syah adalah saudagar asal 
Arab yang datang melalui Gujarat. Sebenarnya orang tuanya yang berasal dari Arab, 
sedangkan beliau lahir di Luangn (Renah Pandan). Sebanyak 10 dari 20 catri yang dibawa 
oleh Iskandar Johan Syah kembali lagi ke Renah Pandan atau Lunang bersama jung yang 
dibawa waktu berangkat, dan sebagian lagi tinggal di Dayak Aceh setelah kawin dengan 
wanita penduduk setempat.  

Raja Maharaja Alif berkuasa tahun 1189 M, setahun setelah meninggalnya Zatullah 
Syah. Raja Maharaja Alif berangkat pula dangan satu jung yang dibawa dari Aceh 
sebelumnya dengan membawa 10 orang catri yang yang dibawah oleh raja Iskandar Johan 
Syah menyisiri pantasi selatan Sumatera terus ke Jawa dan sampailah di Gresik dan 
Demak. Daerah Renah Pandan (Lunang) dengan keberangkatan Maharaja Alif 
meninggalkan daerah tersebut, tidak diketahui penyebabnya. Namun dimungkinakan 
karena beliau ingin mengembangkan agama Islam di dearah lain terutama di pulau Jawa. 
Atau karena lain disebabkan beliau tidak diperkenankan menyandang gelar “Syah” sebagai 
gelar kebesaran daerah Renah Pandan. Mungkin juga bahwa sistem kerajaan yang ada di 
Renah Pandan tidaklah seperti yang kerajaan-kerajaan maju seperti di wilayah Timur 
Tengah, India, Cina dan lain-lainnya. Kerajaan masih sangat sederhana, belum mempunyai 
unsur penting sepertik pasukan kerajaan yang dapat digunakan untuk menaklukan daerah 
lain, bahkan pada waktu itu mereka tidak mempunyai pasukan bersenjata sama sekali. 
Apapun penyebabnya belum diketahui oleh ahli sejarah, namun kenyataannya beliau 
berangkat meninggalkan kerajaan Renah Pandan kepada ponaan dari Iskandar Johan 
Syah, yang dipanggil dengan nama Rajo Tuo. Rajo Tuo adalah keponakan dari Iskandar 
Johan Syah atau anak dari Gulumi yaitu cucu dari Zatullah Syah. Raja Tuo juga tidak 
menyandang gelar syah walau garis keturunan lansung  jalur laki-laki Zatullah Syah. Raja 
Tuo beristerikan orang Darek yang mempunyai tiga roang anak, dan anaknya kedua adalah 
laki-laki yang bernama Ramudun. 

Raja Maharja Alif (samambing bidai kato tamo) kabarnya kembali dari Jawa ke Renah 
Pandan dan dia sempat melantik Ramudun mejadi raja dengan menobatkan gelar 
Ramudun Syah. Sedangkan kerajaan yang dipimpin oleh Ramudun Syah diberi nama 
Kerajaan Indojati, yang berarti “Indo” adalah nama neneknya yaitu isteri Zatullah Syah dan 
“jati” adalah sifat manusia (yang telah mempunyai dua sifat yaitu baik dan buruk). Ramudun 
Syah kawin dengan penduduk setempat dari keluarga tujuh bersaudara benama Luhsi atau 
putri yang bungsu dari tujuh bersaudara di Talang Arah. Ramudun Syah dikaruniai dua 
anak wanita dan yang bungsu bernama Bahrun. 

Bahrun diangkat oleh ayahnya menjadi raja menggantikan beliau pada tahun 1282 M 
dan berhak memakai gelar syah yang dianugerahkan kepada anaknya, sehingga gelar 
kebesaran dipanggil Bahrun Syah dan merupakan syah (raja ketiga) kedua di kerajaan 
Indojati. Bahrun Syah mempunyai tiga orang isteri, yaitu: Sari Mekah bertempat tinggal di 
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Ipuh namun tidak mempunyai anak. Isteri keduanya bernama Andam Dewi yang berasal 
dari Indrapura dan mempunyai tiga orang anak, anak pertama wanita, yang kedua laki-laki 
dan yang ketiga wanita. Anak laki-laki beliau diberi nama Trapal. Isteri  ketiga Bahrun Syah 
bernama Nilam sari yang berasal dari Batang Kapas Pesisir. 

Dalam catatan sejarah Bahrun Syah pernah berperang dengan “si Patukah” (Portugis 
... red) di laut Batang Kapas selama 11 bulan, dengan dalih Portugis untuk merebut Nilam 
Sari – isteri ke tiga dari Bahrun Syah. Pasukan Bahrun Syah dihajar oleh Portugis dengan 
meriam sumbu dan pelurunya sering diartikan sebagai ‘sindung pamayo tujuh ambin anak’. 
Pasukan Bahrun Syah dibantu oleh dari Darek waktu itu raja di Darek adalah Maharaja 
Diraja, Bahrun Syah kalah dan dia beserta pengikutnya menyingkri ke Darek dan kemudian 
mereka menghilir sungai Batang Sangir dan membuat perkampungan yang dinamakan 
Tanah Tumbuh, itulah sebabnya Tanah Tumbuh merupakan negeri yang tertua di 
kabupaten Tebo, Provinsi Jambi (melewati sepuluh buah sungai besar dan panjang) dari 
Air Haji sampai ke Bayang Pulut-Pulut dan lanjutnya mendaki terus Cermin Alam dan 
sampai Luak Nan Tigo (Darek). Karena sering dilewati menyisir bandar tersebut 
menyebabkan jalan yang ditempuh menjadi jalan utama yang menghubungi daerah 
pedalaman. Lama kelamaan daerah-daerah yang sudah berkembang mengalami 
perubahan nama menjadi Pesisir. Jadi yang disebut dengan Pesisir adalah Air Haji (bukan 
negeri Air Hai saja) sampai ke Bayang Pulut-Pulut. 

Bahrun Syah dengan isteri tertuanya yang bernama Sari Mekah tidak memunyai anak, 
dan di Indrapura dengan isterinya yang lain mendapat tiga orang anak yaitu dua wanita dan 
seorang laki-laki yang bernama Trapal. 

Adapun anak laki-laki Bahrun Syah yang bernama Trapal diangkat menjadi raja (syah) 
tetapi Trapal bukan berasal dari isteri Bahrun Syah yang pertama, maka gelar syah-nya 
disamakan dengan batil (batal) dan diperhalus ucapannya setelah dia berkuasa yaitu Batil 
menjadi Bahil, sehingga nama kebesarnya setelah dinobatkan menjadi raja adalah Trapal 
Bahil Syah yang menjadi raja Indojati pada tahun 1305 – 1323 M. 

Trapal Bahil Syah kawin dengan seorang gadis keturunan Cina Islam yang berasal 
dari Loksomawe – Aceh dan tidak mempunyai anak. Sehingga untuk penggantinya nanti 
direncanakan mengangkat keponakannya yaitu anak Reno Sati (anak kakak Trapal Bahil 
Syah) yang bernama Luhmi (anak kerajaan Indojadi) dikawinkan dengan Sri Jelito anak 
Srimat Diraja dari Darek. Sedangkan isteri ketiga dari Srimat Diraja, suami kedua dari Sri 
Jelito sedangkan suami pertamanya bernama Sapurba asal dari Turki, ada pula yang 
mengatakan berasal dari India, kita tidak tahu mana yang benar. Anak dengan suami 
keduanya ini diberi nama Sutan Balun dan nantinya sewaktu tua diberi gelar Datuk Parpatih 
Nan Sabatang. Karena itulah Datuk Parpatih Nan Sabatang sering disebut pula anak 
Indojati. 

Kemudian adiknya Luhmi (suami Sri Jelito atau Indo Jelito) yang bernama Teno Suli 
akan dikawinkan dengan adik Sri Indo Jelito yang bernama Neno Gemilan yang tinggal di 
Darek. Dia bisa kawin dengan Teno Suli asal Indojati Lunang dengan permintaan dibuatkan 
sebuah istana tempat tinggalnya. Karena dia adalah anak raja Srimat Diraja, permintaan 
tersebut dipenuhi oleh pihak kerajaan, dan istana itu dibuat di pinggir sungai kecil yang 
yang menghubungkan Batang Silaut menuju Muaro Samungo karena dahulu Batang Air 
Silaut bermuara ke Muara Sakai Indrapura. Istana dibuat tepat berada di pinggir sungai 
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kecil yang arealnya penuh dengan tumbuhan pohon ruyung, makanya istana tersebut 
dinamakan Istana Pagaruyung. Kemudian pada satu peristiwa terjadi banjir besar sehingga 
istana tersebut hanyut terbawa air banjir karena bahan-bahan istana tersebut sebagian 
besar terbuat dari kayu yang sudah dimakan usia. Waktu pembangunan istana Ruyung-
ruyung yang ada di sekitar bangunan, maka penebangan pohon ruyung yang penuh 
dengan duri yang panjang diatur sedemikian rupa agar yang tertinggal menjadi pagar 
pekarangan istana dan sekali gus dapat menghambat bahaya serangan hewan atau 
manusia yang ingin berbuat sesuatu terhadap kehidupan istana. Kepindahan raja ke Darek 
menyebabkan kekosongan pemimpin di Indojadi  dan di Darek dibangun pula istana untuk 
Reno Gemilan dengan tetap memakai nama Istana Pagaruyung walau di Darek tidak 
mempunyai pohon ruyung. 

Sewaktu kerajaan Jawa (Majapahit) harus diwaspadakan, takut kalau sempat 
diketahui keberadaan kerajaan Indojadi beserta istananya kemudian kerajaan ini diserang 
mereka. Mengingat bahwa pada waktu itu kerajaan Majapahit sedang gencar-gencarnya 
memperluas kerajaan dengan cara penundukan dan perang dengan kerajaan-kerajaan 
yang ada di nusantara bahkan mereka telah sampai ke Ipuh (daerah di sebelah selatan 
kerajaan Indojati). Namun nasib baik berpihak pada kerajaan Indojati karena pihak pasukan 
Gajah Mada dari kerajaan Majapahit mendapat berita bahwa kerajaan Indojati sudah tidak 
mempunyai raja lagi karena sudah pindah ke Darek, maka pasukan Gajah Mada tersebut 
membatalkan penyerangan kerajaan Indojati dan akhirnya kembali ke Jawa. Barulah 
kemudian dikirim Adityawarman ke Sumatera (melalui daerah Jambi dan bukan melalui 
pantai barat Sumatera). 

Reno Gemilan adalah raja kerajaan Indojadi (Silaut) dengan sebutan dalam 
pemerintahan Tengku Dusi. Hasil perkawinannya dengan Teno Suli mempunyai lima anak, 
empat wanita dan satu laki-laki. Adapun anak laki-laki bernama Mansur, sedangkan anak 
Reno Gemilan yang bungsu bernama Gadih Jamilan.  

Anak tertua menetap di Pariaman dan berkembang di sana; anak yang kedua 
berkeluarga dan berkembang di Bengkul, sedangkan anak yang ke tiga berkembang di 
Darek. Pada saat Reno Gemilang mengundurkan diri dari pimpinan kerajaan anaknya 
Gadih Jamilan masih belum berkeluarga. 
 
4. Mansur Syah dan Kerajaan Melayu Jambi 

Mansur Syah dinobatkan sebagai raja di Kerajaan Indojati (Silaut) menggantikan 
orangtuanya Tengku Dusi (Reno Gemilan). Pada masa pemerintahannya Adityawarman 
yang beragama Hindu diutus oleh Gajah Mada sebagai perwakilan kerajaan Majapahit 
untuk Sumatera pada tahun 1347 M, di mana sebelumnya Kerajaan Majapahit telah 
menundukkan kerajaan Sriwijaya atau bekas kerajaan Sriwijaya yang berpusat di 
Palembang dan bagi pasukan yang tidak tunduk kepada pasukan Kerajaan Majaphit 
mengungsi dan pindah ke hulu Sungai Musi, yakni di hulu Musi Rawas yang disebut Maro 
Rupit yang terkenal dengan nama Bukit Tambun Tulang-nya. 

Adityawarman pada tahun 1347 M telah masuk ke Darek melalui Jambi, namun 
sebelum sampai di Darek, Datuk Ketamanggungan dan adiknya Datuk Parpatih Nan 
Sabatang telah mencari jalan bagaimana menangkis kehendak Adityawarman untuk 
memasukkan kerajaan Darek supaya tunduk kepada kerajaan Majapahit dengan dalih 
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Adityawarman untuk melindungi Darek dari serangan tentara dari CIna, pada sisi lain 
kerajaan Majapahit berusaha untuk memasukkan kerajaan Darek sebagai bagian wilayah 
taklukan mereka. 

Datuk Ketamanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatan merasa cemas menghadipi 
kerajaan besar yang berasal dari Jawa tersebut. Akhirnya disepakati diantara keduanya 
untuk membujuk Adityawarman menikah salah satu dari puteri keluarga kerajaan yang ada 
di Darek. Namun setelah dicari siapa calon yang cocok untuk dijadikan isteri bagi 
Adityawarman tidak membuahkan hasil karena seluruh adik-adik mereka yang seibu di 
Darek sudah menikah semua. Teringat oleh mereka bahwa masih ada anak adik ibu 
mereka (mak cik) yang bernama Reno Gemilang di istana Pagaruyung di kerajaan Indojati 
masih mempunyai  ada yang masih belum berumah tangga yang bernama Gadih Jamilan. 
Timbullah niat mereka untuk membawa Gadih Jamilan ke Darek. 

Utusan Datuk Parpatih Nan Sabatang dikirim ke Istana Pagaruyung di kerajaan 
Indojati untuk memohon kepada Reno Geminan di Silaut agar bersedia mengizinkan Gadih 
Jamilan untuk dibawa ke Darek. Dengan segala bujukan dan janji disampaikan kepada mak 
cik mereka Reno Gemilan termasuk menjanjikan mendirikan istara untuk Gadih Jamilan di 
Darek. Setelah Reno Gemilan dengan anaknya Mansur berunding, maka Gadih Jamilan 
diizinkan untuk dibawa ke Darek, dan Gadih Jamilan tiba di Darek tahun 1349 M. 

Awal tahun 1350 M Adityawarman utusan raja Jawa Majapahit tersebut sampai di 
Darek. Adityawarman disambut secara resmi olhe orang Darek dibawah pimpinan Datuk 
Ketemanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang seperti menyambut raja besar, 
seolah-olah ingin kerjasama dan tunduk kepada kerajaan Majapahit. Sebagai buki tunduk 
mereka menawarkan adiknya Gadih Jamilan anak dari Reno Gemilan di Silatu yang masih 
berumur 16 tahun untuk dikawinkan dengan Adityawarman pada tahun 1350 M. 

Setelah beberapa bulan sesudah acara perkawinan antara Gadih Jamilan dengan 
Adityawarman, Datuk Parpatih Nan Sabatang mengeluarkan peraturan adat yang berlaku 
di Darek, yaitu Adityawarman selaku orang sumando (atau besanan) ‘turun satangkik 
tanggo ‘ dan Datuk Parpatih selaku ‘basumando naik satangkik tanggo’. Artinya menurut 
adat yang berlaku di Darek, Adityawarman tidak bisa berkuasa secara adat di Darek. Jadi 
yang berkuasa di Darek adalah Datuk Parpatih Nan Sabatang sedangkan Adityawarman 
hanya sebagai raja perlambang saja. Perkawinan antara Gadih Jamilan dengan 
Adityawarman tidak berjalan lama, hanya berlangsung selama 11 bulan. Mungkin karena 
perbedaan agama yang mereka anut berdua menyebabkan terjadi ketidakcocokan dalam 
berumah tangga dan akhirnya diputuskan untuk memutuskan hubungan perkawinan. 

Karena malu dikungkung oleh sistem ada di Darek, maka Adityawarman “kerbau 
betina gadis kecil”. Adityawarman kembali ke Jawa lewat Jambi, dengan hati yang hancur 
dan kalah. Hal ini diwujudkan oleh orang Darek melalui kiasan adu kerbau jantan besar dari 
Jawa kalah oleh kerbau kecil betina dari Silaut yang dibawa ke Darek dalam adu kerbau 
(perkawinan). Itulah awal mulanya kerajaan Daerek menjadi ‘Minangkabau’ karena 
peristiwa tahun 1350 M. Walaupun demikian, Adityawarman masih menjadi raja kerajaan 
Melayupura (gabungan antara kerajaan Melayu Dharmasraya, Minangkabau dan 
Indrapura) sampai dengan tahun 1377 M. 

Akibat bujuk rayu utusan Datuk Parpatih yang telah membawa Gadih Jamilan ke 
Darek, pada kenyataan janji yang disepakati tidak sesuai kenyataan di mana Datuk 
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Parpatih mengawinkan Gadih Jamilan dengan orang yang beragama Hindu dari Jawa yang 
bernama Adityawarman, Reno Gemilan dan Mansur Syah sangat bersedih hati dan merasa 
tersinggung, sehingga pernikahan merekat tidak dihadiri oleh ibunya Reno Gemilan dan 
kakaknya Mansur Syah. Selanjutnya Mansur Syah tersinggung berat kepada Datuk 
Parpatih dan menyesalkan kenapa mereka izinkan Gadih Jamilan untuk dibawa ke Darek 
oleh utusan Datuk Parpatih Nan Sabatang. 

Akibat dari itu, Mansur Syah berangkat meninggalkan kerajaan Indojati Lunang 
menuju Loksamawe dan menetap di sana. Mansur Syah di Aceh beristerikan orang aceh, 
kemudian beristri lagi dengan orang Cina asal Yunan yang berasal dari Kedah – Malaysia 
dan kemudian menetap serta menjadi raja di sana. Dia bergelar Mansur Syah atau orang 
Cina menyebut beliau Muan-Saw-Tis-Sha. Mansur Syah dan isterinya mempunyai dua 
orang anak yang tertua bernama Ahmad. Sampai meninggalnya Mansur Syah tidak pernah 
kembali ke Indojati dan tetap di Malaysia. Mansur Syah adalah merupakan pendiri dan 
menjadi cikal bakal kerajaan Malayu di Malaysia.  

Seiring dengan kepergian Mansyur Syah dari Karajaan Indojati, beliau juga 
menyerahkan stempel kerajaan dan sebilah keris pusaka untuk diantar kepada Gadis 
Jemilan di daerah Darek sebagai bukti kelak di kemudian hari Gadis Jemilan masih sangat 
dimuliakan dan kepadanya harus dikuatkan dengan benda berharga kerajaan. Benda 
pusaka kerajan yang diantar dan dikuasai oleh Gadis Jemilan adalah stempel kerajaan dan 
keris pusaka, dengan demikian sewaktu-waktu dia dapat kembali ke Silaut dengan 
keturunannya untuk diangkat menjadi raja, atau dimana saja keturunan beliau masih tetap 
diakui sebagai raja. 

Ibu dari Gadis Jamilan yaitu Reno Gemilan karena akibat bujuk rayu utusan Datuk 
Parpatih Nan Sabatang seperti anaknya Mansur Syah merasa sangat kecewa bahwa 
sampai meninggal beliau tidak mau kembali ke Darek. Reno Gemilan meninggal di Silalu 
dan dimakamkan di di Rantau Suli dekat istananya di mudik perkuburan Lubuk Bunta. 

 
“Mansur Syah Raja Yang Dipertuan” 

Gambar 5. Stempel (Mohor) dan Keris – benda pusaka Kerajaan Indojati. 

Catatan: Stempel dan keris ini juga yang dibawa ke Jambi untuk diperlihat kan kepada 
Tun Telanai oleh Puti Salaro Pinang Masak bahwa beliau adalah keturunan raja 
Pagaruyung dan dibawa ke Batu Sangkar sewaktu pengukuan Tuanku Magek 
Bagonjong (anak dari Puti Salaro Pinang Masak) sebagai pimpinan persatuan 
negeri Pamuncak Nan Tigo Kaum, sampai sekarang masih dijadikan pusaka 

yang disimpan di rumah adat Pulau Sangkar. 
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Setelah perceraian dengan Adityawarman Gadis Jamilan menikah lagi dengan 
seorang pemuda keturunan Cina yang bernama La-latun. Untuk menebus janjinya maka 
Datuk Parpatih Nan Sebatang dan Datuk Ketumanggungan membuat  istana untuk Gadih 
Jamilan di Darek yang setelah ditempatkan disepakati namanya Istana Pagaruyung – 
mengambil nama istana di Silaut tempat Gadis Jamilan dilahirka atau istana yang didiami 
oleh ibunya Reno Geminan (walaupun tidak ada ruyung di Darek tidak ditemukan pohon 
ruyung karena tumbuhan ini tumbuh di daerah air asin). Gadih Jamilan dipanggil sebagai 
Bundo Kanduang, yaitu setingkat raja di Darek oleh Datuk Parpatih Nan Sabatang dan 
Datuk Ketamanggungan walaupun demikian keberadaan istana Pagaruyung di Darek 
tidaklah mampu mengobati kekecewaan yang dirasakan oleh ibunya Reno Gemilan dan 
kakaknya Mansur Syah.  

Mansur Syah meninggalkan kerajaan Indojati tahun 1351 M (atau satu tahun setelah 
perkawinan antara Gadih Jamilan dengan Adityawarman) sehingga pada tahun 1351 – 
1357 M kerajaan Indojati tidak mempunyai raja atau syah. Karena sesuatu dan 
pertimbangan lain maka rajo Mudo di Darek kembali ke Silaut dan dialah yang  dianggap 
orang sebagai raja, sedangkan hubungan dengan Darek menjadi renggang tidak mesra 
lagi seperti sebelumnya. Karena tidak ada raja lagi di kerajaan Indojati, maka banyak 
masyarakat yang menyisir Bandar Sepuluh Air Haji sampai ke Bayang Pulut-Pulut yaitu 
jalan yang dilalui menuju Darek dan satu-satu atau berkelompok menetap di sepanjang 
perjalanan.  

Raja-raja kerajaan Indojati selanjutnya tidak banyak informasi yang diperoleh, namun 
berikut ini urutkan beberapa raja yang sebagian belum diketahui tahun pemerintahannya, 
yang dikutip dari RANJI SILSILAH KESULTANAN INDERAPURA:  
Sumber:https://www.facebook.com/permalink.php?id=163593897043258&story
fbid=434804693255509 

8.     ......... 
9. Sultan Maradhu Alam Syah. Anak No.7 
10. Sultan Madlafarsyah. Anak No 8 (Sultan 1 – 10 Tidak Dicantumkan Tahun 

Pemerintahannya Berkisar Dari Akhir Abad Ke 9 Hingga Awal Abad Ke 14 Masih 
Bernama Kerajaan Teluk Dayo Pura, Berubah Lagi Menjadi Kerajaan Air Pura) 

11. Sultan Usmansyah (1526-1565). Anak No 10 (Pada Masa Sultan Ini Kerajaan 
Berubah Menjadi Kerajaan Kesultanan Inderapura Dengan Daerah Kekuasaan; Utara 
Berbatas Airbangis-Batang Toru (Batak), Selatan Berbatas Taratak Air Hitam Muara 
Ketaun, Timur Berbatas Durian Ditakuak Rajo, Nibuang Balantak Mudik Lingkaran 
Tanjung Simeledu (Sepadan Jambi) Dan Barat Berbatas Laut Leba Ombak Badebu 
(Samudra Indonesia) 

12. Sultan Gegar Alamsyah Muhammadsyah, Tuanku Berdarah Putih (1565-1600) 
13. Putri Syiah Bintang Purnama Raja Perempuan Inderapura. Anak No 11 
14. Ali Akbar Syah Sultan Muhammadsyah (1600-1635). Anak No 13 
15. Putri Bangun Rekna Cahaya Alam Raja Perempuan Inderapura. Anak No 13 
16. Sultan Inayatsyah Muhammadsyah (1635-1660). Anak No 15 
17. Dan Seterusnya... 
----------------------------- 
Keterkaitan dengan yaitu semasa pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi sewaktu terjadinya 

https://www.facebook.com/permalink.php?id=163593897043258&storyfbid=434804693255509
https://www.facebook.com/permalink.php?id=163593897043258&storyfbid=434804693255509
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peristiwa peperangan dengan Tiang Bungkuk pada abad ke 16 M, seperti dikutip dari 
MuchtarAgus Cholif (2003) menyebutkan peperangan Tiang Bungkuk terjadi sekitar tahun 
1524-1526 M.  

Menurut versi sejarah kerajaan Indojati (Indrapura) bahwa pada masa pemerintahan 
raja di Indojati yang bernama Ginayat Syah pernah berperang dengan berperang dengan 
pasukan Tiang Bungkuk (catatan: mungkin inilah latar belakang munculnya kaba Cundur 
Mato yang dialam ceritanya terjadi peperangan dahsyat antara pasukan kerajaan Darek – 
Pagaruyung dengan pasukan Tiang Bungkuk dari Sungai Niang). 

Belum dapat informasi dan fakta yang pasti siapa Ginayat Syah dalam ranji Silsilah 
Kerajaan Indrapura, karena kadangkala tidak disebutkan nama aslinya melainkan nama 
penobatan menjadi raja. Di lihat dari urutan kejadian dan masa pemerintahan raja Indojati, 
bahwa peristiwa peperangan antara Ginayat Syah dengan Tiang Bungkuk terjadi dalam 
masa pemerintahan Ali Akbar gelar Sultan Muhammad Syah yang memerintah tahun 1600-
1635 M. Mungkinkah Ali Akbar juga panggilan nama dari Ginayat Syah, tidak didapat 
penjelasan sejarahnya. Namun karena ada pertalian keluarga dengan Tumanggung Kabul 
Dibukit yaitu perwakilan raja Kerajaan Melayu Jambi yang ditempatkan di Muaro Masumai 
meliputi wilayah Merangin dan Kerinci, maka penggalan sejarah dirasa perlu untuk 
diungkapkan. 

Menurut versi lain kerajaan Indojari, terjadi peperangan antara pasukan Ginayat Syah 
dengan pasukan Tiang Bungkuk (menurut versi Indrapura) terjadi di beberapa tempat 
antara lain di Indrapura, Muko-Muko, Ipuh dan Melapang, kemenangan berada di pihak 
Ginayat Syah. Peperangan itu mengakibatkan banyak menelan korban sehingga banyak 
jasat manusia yang diikat ampu jari tanganya yang dihanyutkan melalui sungai untuk 
dibawa ke Muaro Sakai.  

Sepeninggalnya Ginayat Syah terjadi kekosongan raja di kerajaan Indojati disebabkan 
karena Ginayat Syah tidak mempunyai keturunan, namun kekosongan itu tidak begitu lama 
dan akhirnya disepakati penobatan Hairullah anak si Kembang Bandahari sebagai raja di 
kerajaan Indojati dengan gelar Hairullah Syah. Dalam peperangan dengan Tiang Bungkuk, 
Hairullah sempat ditahan oleh Tiang Bungkuk sehingga keberadaan beliau tidak diketahui. 
Akhirnya Hairulah dapat membunuh Tiang Bungkuk di Muaro Rupit (ulu sungai Rawas dan 
sungai Musi). Sebelum dia ditawan oleh Tiang Bungkuk, Hairullah telah mempunyai isteri 
bernama Lenggo Geni yaitu keponakan dari Datuk Bandaro di Darek, mempunai seorang 
anak bernama Iskandar yang ditinggalkannya pada umur satu tahun karena sudah menjadi 
tawanan Tiang Bungkuk dan dibawa ke Muaro Rupit 

Tidak lama setelah itu Tiang Bungkuk meninggal dunia, meninggalkan seorang isteri 
bernama Reno Bulan. Kemudian Hairulah Syah mengawini Reno Bulan (jada Tiang 
Bungkuk) dan mendapat seorang anak yang bernama Tumenggung Kabul Dibukit. 
(Catatan: inilah kaitan utama antara kerajaan Indojati atau Indrapura dengan kerajaan 
Melayu Jambi, karena salah seorang petinggi kerajaan Melayu Jambi yang ditempatkan di 
Muaro Masumai – Bangko sebagai perwakilan Raja Melayu Jambi untuk Merangin dan 
Kerinci. 
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BAB 10 

PEMERINTAHAN DEPATI IV ALAM KERINCI 
 
 

1. Pembenahan Kerinci Tinggi  
Penataan kelembagaan di Alam Kerinci telah dimulai semenjak abad ke 9 M, yang 

membuat Wilayah Kerinci Tinggi dan Kerinci Rendah semakin kondusif. Negeri-negeri di 
Kerinci Tinggi menunjukkan perkembangan yang pesat. Demikian pula halnya dengan 
situasi negeri-negeri di Kerinci Rendah, kehidupan masyarakat mengalami kemajuan  yang 
berarti dan semakin tertata denga baik. Kehidupan ekonomi rakyat yang baik telah 
menciptakan suasana kehidupan bermasyarakat yang tentram dan damai. Dalam suasana 
yang kondusif ini, para pemimpin negeri dan tetua masyarakat dapat sedikit leluasa 
memikirkan perkembangan dan pertumbuhan negeri bagi kepentingan rakyatnya. 

Proses penataan kelembagaan rakyat di Kerinci Rendah sesudah berakhirnya 
pendudukan Sriwijaya sudah mulai ditata kembali. Pimpinan negeri sudah dapat dipilih 
secara demokratis berdasarkan ketentuan adat yang disepakati dan pemerintahan negeri 
telah dapat berjalan dengan baik. Negeri-negeri di daerah Kerinci Rendah telah dapat 
dikelompokkan dalam payung kesatuan komunitas yang lebih besar. Proses penataan 
kelembagaan rakyat Kerinci Rendah berlangsung secara alamiah, dimana sampai pada 
kesepakatan untuk menyeimbangkan dengan kondisi tata kelembagaan mayarakat di 
Kerinci Tinggi. Kesepakatan itu karena keinginan mayoritas rakyat untuk kembali bersatu 
seperti dulu lagi. 

Pada masa ini diperkirakan terdapat kurang lebih 100 dusun di bagian utara dan 100 
dusun di bagian selatan Danau Kerinci. Masing-masing dusun telah tertata dengan 
mempertimbangkan aspek geografis dan genologis. Salah satu ciri khas dari dusun di sini 
adalah terdapatnya pembatas dengan  menggali parit bersudut 4 disekelilingnya dan 2 
buah pintu untuk masuk dan keluar yang pada umumnya searah. Parit digali dengan lebar 
kurang lebih 2 meter dengan kedalaman 2,5 meter, sehingga binatang buas atau orang 
yang bukan penduduk dusun sulit untuk masuk kecuali melalui pintu yang ada. Bentuk 
penataan ini disebut dengan dusun berparit empat berlawang dua. 

Antara sebuah dusun dengan dusun lainnya dihubungkan dengan lintasan jalan kecil 
yang permanan dan lintasan jalan setapak yang setiap waktu dapat dilalui. Bisa dikatakan 
tidak ada dusun yang terisolir yang tidak bisa dihubungi.  Mengenai keberadaan jalan-jalan 
penghubung yang telah ada sebelum abad ke 14 sebagaimana diutarakan di atas dicatat 
oleh E.A. Klerks (1987:7-8). 

Mulai abad ke 10 M lintas jalan permanen yang menghubungkan Kerinci dengan 
daerah luar dan lintasan jalan permanen yang menghubungkan antara negeri dan antara 
dusun di wilayah Alam Kerinci sudah sangat banyak. Banyaknya lintasan jalan ini jelas 
menunjukkan mobilitas penduduk cukup tinggi pada waktu itu. Hal ini berarti bahwa 
interaksi penduduk antara negeri, desa dan negara berlangsung dengan baik. Adanya 
interaksi antar penduduk tentunya mendatangkan berbagai perubahan baik secara fisik 
(pembangunan) maupun nonfisik (sikap dan budaya) yang mendatangkan berbagai 
perubahan. 
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Dalam pengaturan kehidupan baik secara publik maupun individu berkembang pula 
dengan baik. Perkembangan dapat dilihat dengan tertatanya berbagai ketentuan hukum 
adat tentang negeri, pengaturan perkawinan, pengaturan tentang waris dan harta pusaka, 
serta kententuan mengenai perjanjian. Peranan tetua adat, pemuka masyarakat dan cerdik 
pandai pada saat itu turut memberikan sumbangan yang besar terhadap anak negeri. Pada 
saat itu berkembang pula seni budaya masyarakat seperti menari, menyanyi dan musik. 
Pada saat-saat tertentu dilakukan pertunjukan seni budaya seperti kenduri Sko, kenduri 
setelah panen, dan kenduri adat lainnya. Perayaan kenduri sekaligus merupakan ajang 
silaturahmi di antara penduduk negeri di Alam Kerinci dan dengan negeri-negeri tetangga.  

 

2. Kerinci dan Kedatangan Islam 
Perkembangan lain yang mendatangkan perubahan besar dalam masyarakat di 

sekitar  abad ke 12 M dan 13 M adalah masuknya agama Islam ke Alam Kerinci. Agama 
Islam masuk ke Kerinci dari Barus  sebuah daerah Islam di  Selatan  serta dari Gujarat 
(India). Barus sudah dikenal semenjak abad 11 M berdasarkan pemberitaan Ptolemaeus 
yang menyebutkan dengan nama Baroussai. Salah satu perkampungan Islam yang dikenal 
di Barus terletak di atas sebuah bukit kecil di tepi pantai bernama Mahligai. Di sini 
ditemukan makam bernisan bertuliskan Siti Tuhar Amisuri (612 H atau 1206 M). Selain itu 
terdapat prasasti berbahasa Tamil di Lobu Tuo (abad 11 M) yang menyebutkan terdapatnya 
pemukiman pedagang Tamil di daerah ini. 

Penyebaran Islam  ke Kerinci dilakukan pedagang Arab dan Tamil yang berniaga 
dengan orang Kerinci yang sering mengunjungi bandar Pelabuhan Muko-Muko, Air Dikit, 
Ipuh, Seblat, Bantan, Ketaun dll. Selain itu, pedagang Arab dan Tamil banyak pula yang 
mengunjungi negeri-negeri orang Kerinci terutama yang berdekatan dengan negeri-negeri 
di sekitar pantai Barat. Siar agama Islam di Kerinci diyakini pada abad ke 13 M sebagain 
besar dari penduduk Kerinci sudah memeluk agama Islam. Oleh sebab itu, diyakini pada 
abad ke 13 M sebagian besar dari penduduk Alam Kerinci sudah memeluk Islam. 

Masuknya Islam telah memberikan warna tersendiri dalam perkembangan kehidupan 
masyarakat. Di mana-mana sudah berdiri surau-surau dan mesjid, kegiatan keagamaan 
tampak dalam kehidupan sehari-hari seperti membaca Al Qur’an, sholat berjemaah, sholat-
sholat lain. Adanya agama Islam lalu hadir ditengah masyarakat para pemuka agama, 
kadhi, imam, khatib, bilal dan garim. Kedatangan Islam telah mengukuhkan pegangan 
hidup masyarakat Kerinci. Masyarakat mempunyai dua pegangan dalam mengatur tata 
kehidupan mereka yaitu adat istiadat yang mereka warisi dari nenek moyang dan agama 
Islam sebagai tuntutan dari Allah. Panduan ini menjadi pegangan hidup masyarakat di Alam 
Kerinci yang sering disebut dalam seluko (pepatah) adat berbunyi: Adat bersendi syarak, 
syarak bersendi kitabullah (Al Qur’an), syarak mengato, adat memakai. 

 

3. Asal Daerah Kedepatian 
Menurut pendapat ahli sejarah lain yang berhubungan dengan masa terbentuknya 

zaman depati terjadi karena adanya pengaruh lain yang terjadi pada Kerajaan Melayu 
Dharmasraya. Sewaktu Raden Wijaya sebagai pimpinan Kerajaan Singosari ditaklukkan 
oleh pemberontakan Jayakatwang dan kemudian Jayakatwan sekaligus mengangkat 
dirinya menjadi Raja Singosari (antara tahun 1292 – 1294 M). Jayakatwang memerintahkan 
untuk menarik pasukan yang dikirim ke Kerajaan Melayu (yang tergabung dalam Ekspedisi 
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Pamelayu tahun 1275 M) yang dikirim semasa kerajaan Singosari untuk ditarik kembali ke 
Jawa.  

Di kerajaan Melayu terjadi kebimbangan yang antara pasukan yang bersedia kembali 
dengan yang merasa takut kalau-kalau akan mendapatkan hukuman dari raja baru. Kebo 
Anabrang sebagai pimpinan ekspedisi dan sebagian anak buahnya memutuskan untuk 
kembali ke Jawa, sedangkan sebagian lagi yang dipimpin oleh Raden Serdang meminta 
perlindungan kepada raja Melayu (Tribhuanaraja Mauliwarmadewa) untuk tetap tinggal di 
daerah kekuasaan kerajaan Melayu. Raden Serdang dan sebagian pasukannya sudah 
memutuskan untuk tidak akan kembali ke Singosari memohon kepada raja Kerajaan 
Melayu untuk diizinkan tinggal di daerah-daerah baru (pedalaman - Bukit Barisan) yaitu di 
Alam Kerinci (waktu dulu terdiri dari Kerinci Tinggi yang meliputi Kerinci sekarang beserta 
daerah Serampas, Sungai Tenang dan daerah dataran tinggi Jangkat, dan daerah Kerinci 
rendah yang meliputi daerah rendah dari Bangko, Pemenang, Sungai Manau dan daerah 
renah lainnya), daerah Muko muko dan lainnya.  

Mereka berjalan melalui Muko-muko terus menuju Kerinci Tinggi, di sepanjang 
perjalanan sebagian berasimilasi/ kawin dengan penduduk dusun dan menetap disana, 
demikian seterusnya di sepanjang perjalanan. Inilah asal-usul kenapa di daerah-daerah ini 
terdapat banyak pendatang dari daerah Jawa, sebagian kawin dengan penduduk setempat 
seperti Raden Serdang Kawin dengan anak Sigindo Bauk di Tamiai. 

Berbagai perubahan dalam kehidupan masyarakat telah terjadi di Alam Kerinci. Salah 
satunya terkait dengan ikatan kumunitas masyarakat adat dalam dusun yang ternyata 
sangat kuat di dalam mengatur warganya. Pimpinan larik, pimpinan dusun dan para tetua 
dusun sangat kental pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, dusun tidak 
hanya diatur semata berdasarkan ketentuan adat tetapi juga telah diatur dengan tata nilai 
keagamaan. Para pemuka agama turut memberikan andil yang besar dalam membina 
masyarakat. Pengaturan dusun dilakukan pemangku adat yang terjadi mengindikasikan 
adanya pergeseran sistem nilai dalam kepemimpinan masyarakat, dimana kekuasaan para 
Segindo mulai menjadi kabur dan kurang berpengaruh lagi. Perubahan yang terjadi sudah 
tentu menghendaki beberapa penyesuaian dalam sistem tata pemerintahan masyarakat, 
baik dalam bentuk pemerintahan dusun, negeri maupun kesatuan negeri. 

Untuk merespon perkembang dalam masyarakat, maka pemuka adat, pemuka agama 
dan para cerdik pandai sepakat untuk merestrukturisasi sistem pemerintahan Sigindo yang 
masih berlangsung di Kerinci Tinggi. Dalam proses pembarauan sistem pemerintahan di 
Kerinci Tinggi, pemuka adat, pemuka agama dan para cerdik pandai banyak mendapat 
masukan dari para petinggi pasukan Ekspesdisi Pamalayu yang datang ke Kerinci Tinggi 
pada tahun 1292 M.  

Pasukan Ekspedisi Pamalayu yang datang ke Kerinci untuk meminta perlindungan 
dari Negara Sigindo karena sebagian dari mereka tidak mau ditarik kembali ke Jawa Timur 
atas perintah Prabu Kartarajasa (raja Majapahit). Rombongan pasukan yang datang ke 
Kerinci dipimpin oleh Patih Semagat (Raden Serdang), sedangkan sebagian yang kembali 
ke Jawa Timur dipimpim oleh Kebo (Maheisa) Anaberang. Tentang kedatangan sebagain 
pasukan Ekspedisi Pamalayu ke Kerinci tercatat dalam tulisan rencong sko pedandan 
dusun Tanjung Tanah dan kitab Daluwang bertulisan Jawa Kuno. Pasukan Ekspedisi 
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Pamalayu yang datang ke Kerinci semuanya menetap dan akhirnya membaur dengan 
orang Kerinci.  

Di antara sumbangan pemikiran dalam pembenahan sistem dan struktur 
pemerintahan adalah dalam hal penyempurnaan gelar pejabat atau pemangku adat. Maka 
masuklah beberapa istilah Jawa ke dalam ketatanegaraan masyarakat Kerinci seperti: kata 
(A)depati, (Te) menggung, (Per) menti, (Pe) mangku, Rio, Ngabi, Kaluhan, Ngalawe, 
Mendapo, dan lain-lain. Dengan adanya asimilasi penduduk pendatang terutama dari Jawa 
ke dalam struktur pemerintahan Sigindo sehingga menyebabkan terjadinya perubahaan 
dalam ketatanegaraan dan sistem pemerintahan. Pimpinan adat dinamakan Depati yang 
menguasai dusun atau beberapa dusun. 

Semenjak itu pula maka sistem kemasyaratan di Alam Kerinci mengalami perubahan 
nama bagi pemimpin adat mereka. Nama “depati’ digunakan untuk menggantikan nama 
sigindo dan pamuncak. Masing-masing wilayah sigindo dan pamuncak bermunculan 
pemimpin wilayah yang bergelar depati. Gelar Depati ini digenapi dengan mengangkat 
pimpinan depati dan depati-depati pendukung pimpinan yang sering pula diistilahkan 
dengan istilah ‘kemerkan atau kembang rekan’. Sehingga pimpinan adat tidak berjalan 
sendiri, beliau dibantu oleh depati-depati kembang rekan.  

Daerah kekuasaan masing-masing sigindo sebelum zaman depati di sekitar wilayah 
negeri masing tempat duduknya penguasa-penguasa tersebut. Jadi masing-masingnya 
merupakan penguasa dari kelompok-kelompok masyarakat yg tidak begitu besar. Fungsi 
nasing-masing mereka bukan pula sebagai seorang raja absolut, teteoi hanya sebagai tua 
kampung atau kepala suku.  

Dalam masa pemerintahan sigindo ini, Kerinci telah mengenal hubungan dengan 
daerah-daerah luar. Adapun orang-orang luar yang penting masuk ke Kerinci dan kemudian 
menetap di Kerinci waktu itu antara lain: 
1) Sultan Maharaja Hakekat, keturunan raja Pagaruyung. Beliau diutus ke Kerinci untuk 

menyebarkan Agama Islam, nenetap di Tamiai dengan nama Raden Serdang (lihat 
Tambo Raden Serdang). Beliau kawin dengan anak Sigindo Bauk, sesuai dengan adat 
setempat beliau berhak menerima gelar adat dan berhak pula menggantikan mertuanya 
sebagai kepala adat setempat. Nama Sigindo Bauk akhirnya diganti dengan nama 
Depati Muaro Langkap 

2) Indra Jati, pelarian dari Kerajaan Minangkabau dan keturunan Mengkufum di Sumanik 
(lihat tambo Indrapura). Sama halnya dengan Raden Serdang, beliau kemudian 
diangkat menjadi pimpinan adat di Tanah Hiyang (Klerk. 1890). Gelar kebesaran yang 
dianugerahkan kepada Indra Jati diganti dengan Depati Atur Bumi. Oleh karena beliau 
kawin dengan anak sigindo Kuning di Seleman, maka beliau juga menyandang gelar 
Depati Batu Hampar. 

3) Raja Keninting, adik raja Minangkabau Tuanku Syah Alam. Dengan melalui Indrapura 
beliau sampai di negeri Banto (Rawang). Dalam perjalanan selanjutnya di daerah 
Batang Merangin beliau bertemu Raden Serdang di Tamiai. Kemudian anak Raja 
Keninting bernama Sigindo Batinting kawin dengan anak pemuka adat di Jerangkang 
Tinggi. Pada zaman depati gelar tertinggi yang memimpin wilayah sigindo Batinting atau 
Pamuncak Tuo adalah Depati Rencong Telang. 
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4) Lain halnya dengan Sigindo Teras yang berada di Pengasi, beliau adalah penduduk asli 
daerah tersebut dan seiring dengan perkembangan wilayah, gelar sigindo teras berubah 
nama menjadi Depati Biang Sari. 

Tentang waktu kedatangan ke tiga orang di atas tidak begitu jelas namun mereka 
datang ke Kerinci dalam waktu yang tidak berbeda jauh. Pada sekitar tahun 1280 M 
masing-masing mereka sudah menyandang gelar sigindo. Pada masa pemerintahan 
Sigindo ini, agama Islam telah berkembang di Kerinci. Para penyebar masuk ke Kerinci 
tidak begitu jelas diuraikan kapan terjadi. Tapi yang jelas mereka masuk dari Minang kabau 
kira-kira abad ke-9 atau ke-10 M. 

Sebelum penduduk Kerinci menganut agama Islam pengaturan masyarakat dengan 
hukum adat. Sebagai acuan berlaku tata krama adat bersendi patut, patut bersendi 
benar. Setelah masyarakat Kerinci menganut agama Islam yang dikembangkan pertama 
kali oleh Syekh Samilullah yang datang dari pantai barat Minangkabau pada abad ke-13 M. 
(Tambo Incung Kerinci). Mulailah berlaku pengaturan adat dan agama dengan dasar adat 
bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Aliran Syiah ini mengingat pada waktu itu 
masa jayanya pemerintahan Khalifatul Fatimiyah pada abad ke-12 di Mesir sebagai 
pelindung Islam Syiah, kerajaan ini memiliki hubungan dagang dengan Pulau Sumatera. 
Tentu sudah ada penduduk Sumatera yang terpanggil dan menganut agama Islam 
terutama penduduk pantai. 

 
4. Pemerintahan Depati IV Alam Kerinci 

Terbentuknya Pemerintahan Depati IV Alam Kerinci adalah terjadi sekitar abad ke 13 
Masehi dengan sistem pemerintahan yang cukup unik karena tidak sama dengan sistem 
pemerintahan yang ada di daerah lain dan berjalan cukup lama sebagai daerah netral dan 
indipenden walaupun dari dipengaruhi oleh beberapa kerajaan lain disekitarnya. Memang 
tidak banyak catatan tertulis yang khusus menerangkan perjalanan pemerintahan ini 
karena bentuk pemerintahan Depati IV Alam Kerinci tidak sama dengan sistem 
pemerintahan lain seperti yang ada di pulau Jawa atau kerajaan tetangganya di Sumatra 
bagian tengah yaitu kerajaan Melayu. Kalau sistem pemerintahan yang ada di kedua 
wilayah tersebut berbentuk: 
1. Sitem kerajaan, di mana yang akan berkuasa adalah turunan langsung dari penguasa 

sebelumnya. Makanya setiap raja yang berkuasa akan mempersiapkan putra 
mahkotanya akan menjadi penerus kepemimpinan berikutnya. 

2. Munculnya penguasa baru yang timbul akibat dari kemenangan perang atas suatu 
wilayah, sehingga pemimpin baru biasanya akan mengambil alih kepemimpinan dari 
raja yang kalah. 

3. Terjadinya kudeta (pemberontakan) yang berasal dari dalam kerajaan sendiri terhadap 
pemerintah yang syah, jika menang biasanya pemimpin baru akan mengambil alih 
kepemimpinan baik pemimpin pemberontakan itu sendiri yang akan menjadi raja atau 
mengangkat orang lain menjadi pemimpin. 

4. Pendudukan oleh suatu negara terhadap negara lain mungkin diakibatkan kalah perang 
tetapi tetap mengakui kerajaan dan raja yang lama namun dibawah kendali negara lain.  

5. Sistem kerajaan yang rajanya ditetapkan berhadasarkan hasil kesepakatan, seperti 
yang pernah terjadi dalam sistem pemerintahan Kerajaan Melayu Jambi awal. Dalam 
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arti kata bahwa siapa saja yang akan menjadi raja tergantung pada hasil kesepakatan 
untuk memilih pemimpin dari pemuka-pemuka kerajaan atau keluarga kerajaan yang 
ada pada saat itu. 

Pemerintahan Depati IV Alam Kerinci tidak menganut sistem seperti yang ada di atas, 
sistem pemerintahannya sangat unik mungkin tidak dimiliki oleh negara lain pada saat itu 
yaitu sistem pemerintahan adat, di mana pemimpinnya dipilih berdasarkan kesepakatan 
pemimpin-pemimpin adat dari berbagai wilayah kekuasaan namun secara internal masing-
masing pimpinan wilayahnya tetap berjalan sebagai mana biasanya. Mulai dari sebelum 
terbentuknya Pemerintahan Depati IV Alam Kerinci seperti pemerintahan Sigindo dan 
sistem pemerintahan Pamuncak menganut pola yang sama. Masing-masing dusun atau 
gabungan beberapa dusun mempunyak kepemimpinan adat yang independen dengan 
pimpinan adat yang lainya. Dalam sistem pemerintahan Sigindo yang cukup lama sejak 
abad ke 7 M sampai abad ke 12 M berjalan dengan pola yang sama. Keberadaan sigindo 
muncul silih berganti, yang pasti setiap dusun atau kelompok dusun akan mempunyai 
seorang pemimpin adat yang diakui dengan nama sigindo.  

Kemudian pada sistem pemerintahan Pamuncak berlaku dengan pola yang sama 
namun gelar sebutannya agak berbeda dengan sebelumnya menggunakan nama sigindo. 
Negara dengan sistem pamuncak ini antara lain, Kerajaan Pamuncak nan Tigo Kaum 
(Kerajaan Manjuto) yang terdiri dari Pamuncak Tuo di Pulau Sangkar, Pamuncak Tengah 
di Tanjung Kaseri (Serampas), Pamuncak Bungsu di Koto Tapus (Sungai Tenang).. Masa 
sistem pemuncak adalah sejak abad ke 12 M sampai dengan abad ke 13 M. Namun sampai 
sekarang berjalannya pemerintahan selama satu abad tersebut belum diperoleh informasi 
mengenai siapa pimpinan adat dari awal berdirinya sampai berakhirnya masa 
pemerintahan pamuncak, informasi yang diperoleh hanya salah satu pimpinan adat terakhir 
saja yang banyak diketahui. Namun Daerah pamuncak lain adalah Pamuncak Pulau 
Rengas dan Pamuncak Pemenang – Pemberab, lahir kemudian karena tidak menganut 
sistem kedepatian melainkan gelar pemimpin adatnya adalah “Pemangku” maka nama 
pamuncak di dua daerah ini tidak mengalami perubahan. 

Perkembangan dari proses restrukturisasi sistem kelembagaan pemerintahan rakyat 
di Kerinci Tinggi lalu menghasilkan sistem pemerintahan baru yang lebih realistis dan 
demokratis. Pemerintahan Pamuncak lalu dihapus dan diganti dengan Sistem 
Pemerintahan Depati. Berdasarkan pertimbangan geografis dusun dan genealogis 
komunitas seketurunan maka tanah Segindo ditata ulang dan kemudian dikelompokkan 
menjadi tanah depati. Maka terbentuklah Lembaga Pemerintahan Tertinggi di Alam Kerinci 
dengan nama Depati Empat Alam Kerinci, yaitu Tanah Depati Atur Bumi, Tanah Depati 
Biang Sari, Tanah Depati Rencong Telang dan Tanah Depati Muara Langkap Tanjung 
Sekiau. Ke empat tanah depati ini lalu membentuk suatu dewan pemerintahan sebagai 
mana yang pernah ada pada masa pemerintahan Segindo. 

Berdirinya Daulat Depati IV Alam Kerinci barulah disebut Depati IV Alam Kerinci, yaitu 
lembaga pemerintahan tertinggi dengan mengambil tempat untuk Balai Permusyawaratan 
di Sanggaran Agung, yang dikatakan ”Hamparan Besar Alam Kerinci”. Di wilayah 
kekuasaannya diikuti oleh saluko adat yang berbunyi ”Ke Atas Sepucuk ke Bawah Seurat, 
Sedekum Bedilnya Sealun Suraknya, Ke Hilir Serangkuh Dayung ke Mudik Serentak 
Satang”. Ini merupakan suatu negara kesatuan yang berdaulat penuh, mempunyai 
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Undang-undang sendiri dan hukum sendiri, tidak berunding ke Minangkabau dan tidak 
berteliti ke Tanah Jambi. Dalam tingkat lembaga hukum disebut Lembaga Alam. Dalam 
permusyawaratan tiap depati membawa kembar-rekan masing-masing sebagai anggota 
Dewan Permusyawaratan Alam Kerinci di masa itu. 

Depati IV Alam Kerinci dibagi dalam bentuk 4 (empat) besar pembagian tanah depati 
dan fungsi kelembagaan di Kerinci Tinggi yaitu: 
1. Tanah Depati Atur Bumi (sama fungsinya sebagai Menteri Dalam Negeri). 
2. Tanah Depati Biang Sari (sama fungsinya sebagai Menteri Kehakiman). 
3. Tanah Depati Rencong Telang (sama fungsinya sebagai pemegang bedil, kepala 

pemerintahan). 
4. Tanah Depati Muara Langkap Tanjung Sekiau (sama fungsinya sebagai Menteri 

Keuangan). 
Ke empat tanah depati ini lalu membentuk satu dewan pemerintahan sebagai mana 

pernah ada pada masa pemerintahan Segindo. Pada akhir abad ke 13 sekitar tahun 1292 
s/d 1296 Masehi pemerintahan Segindo di Kerinci Tinggi telah berubah  menjadi 
Pemerintahan Depati Empat Alam Kerinci. 

Perkembangan selanjutnya dikatakan bahwa nama itu kemudian menjadi berubah 
sesudah adanya penyatuan netral Kerinci sebagai akibat dari ada dua kiblat pemerintahan 
yang selalu berusaha untuk merangkul Kerinci sebagai bagian dari negara atau 
pemertintahannya, yaitu Kerajaan Melayu Dharmasraya yang sudah dari awal ingin 
mengontrol Kerinci, ini ditandakan ditemukannya Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah 
oleh Uli Kozok, yang di dalam uraiannya tercantum bahwa UU itu dibuat semasa Kerajaan 
Melayu Dharmasraya pada abad ke 13 dan dikirim ke penguasa di Kerinci untuk diterapkan 
kepada seluruh masyarakat Kerinci. Pada sisi lain pada abad berikutnya Kerajaan Melayu 
Jambi yang berpusat di Kota Jambi juga ingin menjadikan Kerinci adalah bagian dari 
wilayah mereka. 

Pengaruh dari kedua pemerintahan itu jelas ingin membawa Kerinci yang berdaulat 
itu ke dalam pemerintahan masing-masing, ini menyebabkan di Kerinci terjadi banyak 
perubahan dalam perjalanan Pemerintahan Depati IV Alam Kerinci, sampai akhirnya 
terjadilah perjanjian monumentum yang dikenal dengan Perjanjian Bukit Sitinjau Laut. Dari 
perjanjian ini terlihat betapa pentingnya pembagian posisi dan wewenang dari tiga 
kelompok pemerintahan (Kerinci, Indrapura dan Jambi). 

Menghadapi dua kekuatan yang mempengaruhi Pemerintahan Depati IV Alam Kerinci 
tersebut, maka pemerintahan ini selalu melakukan reposisi kondisi internal daerah dan 
negara secara keseluruhan. Penguatan institusi terjadi secara terus menerus, pimpinan 
adat diperkuat dengan menambah perangkat adat lainnya. Misalnya untuk kepentingan dan 
kekuatan wilayah Depati Atur Bumi, maka ditambah pula beberapa depati seperti Depati 
Batu Hampar adalah pimpinan wilayah secara internal memimpin urusan dalam wilayah 
mereka. Bila ada urusan keluar atas nama wilayah maka yang dibawa nama adalah Depati 
Atur Bumi.  

Di wilayah Rencong Telang juga berkembang banyak depati, antara lain Depati 
Telago, Depati Sangkar dan lainnya. Untuk urusan internal dalam wilayah Depati Rencong 
Telang maka secara internal dipimpin oleh Depati Telago, namun kalau ada urusan yang 
berhubungan dengan negara konfederasi (Depati IV Alam Kerinci) maka gelar yang dibawa 
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keluar oleh Depati Talago adalah Depati Rencong Telang. Tidak itu saja ada kesepakatan 
bahwa siapa saja yang ditunjuk oleh kerapatan adat, depati yang ditunjuk mewakili wilayah 
harus membawa keluar nama kebesaran Depati Rencong Telang.  

Demikian pula di Tamia, untuk urusan internal dibentuk Depati Muncak, Depati Miai, 
Depati Brau dan lainnya. Untuk urusan pemerintahan sehari-hari dipimpin oleh Depati 
Muncak, sedangkan untuk kepentingan pemerintahan Depati IV Alam Kerinci gelar yang 
disandang oleh Depati Muncak atau yang lainnya adalah Depati Muara Langkap. Gelar 
kebesaran untuk wilayah Serampas adalah Depati Sri Bumi Putih, sedangkan secara 
internal dipegang oleh Depati Pulang Jawa. Gelar kebesaran wilayah Sungai Tenang 
adalah Depati Purwo Menggalo. Demikian seterusnya untuk wilayah-wilayah di Kerinci 
Tinggi dan Kerinci Rendah. 

Sejak masa yang lama Kerinci telah mempunyai hubungan diplomatik dan 
perdagangan dengan darah Muko-Muko (Bengkulu), Indrapura (Minangkabau) dan Jambi. 
Klerks menyebutkan tentang adanya dibuat tonggak tiga sudut pada tahun 1887 di atas 
gunung Perksi TInggi sebagai penentuan batas, tetapi tidak diterima oleh penguasa di 
Kerinci. Perjanjian perbatasan telah dicapai dengan Sultan Indrapura dan Jambi dalam 
permusyawaratan di Bukit Sitinjau Laut yang oleh Klerks diartikan juga sebagai pernyataan 
netral Kerinci terhadap keuasaan lainnya: Jambi dan Indrapura. 

Perkembangan lain yang terjadi bahwa pusat pemerintahan Kerinci ditetapkan di 
Sanggaran Agung. Sanggaran Agung dalam kata-kata adat Kerinci disebut sebagai "Tanah 
Kadipan" atau "Tanah Rajo". Di Sanggaran Agung inilah berkumpul untuk melakukan 
pemerintahan atas seluruh Daerah Kerinci. 

Dalam melakukan urusan pemerintahan ke pusat ini, keempat Depati dibantu oleh 
alat-alat perlengkapan negara pusat, yaitu: 
1) Pegawai dalam yang dilakukan oleh Depati-depati dari dusung Sanggaran Agung. 
2) Pegawai Jenang, Pegawai Raja, Suluh Bindang, sebagai Kadhi, Hakim tertinggi 

dalam negara dilakukan oleh Depati-depati dari dusun Sungai Penuh. 
3) Kelamu Rajo, sebaai Bayangkari negara, dilakukanoleh depati-depati dari dusun Lolo. 

Satu hal yang perlu pula dicatat adalah bahwa semenjak masa pemerintahan Sigindo 
sampai dengan Pemerintahan Depati IV Alam Kerinci, agama Islam sudah masuk dan 
berkembang di Kerinci. Para pembawa/penyebar Islam di Kerinci tercatat: 
1) Siak Jelir di Koto Jelir (Siulak) 
2) Siak Rajo di Sungai Medang 
3) Siak Ali di Koto Beringin (Sungai Liuk) 
4) Siak Lengis di Koto Pandan (Sungai Penuh) 
5) Siak Sati di Koto Jelatang (Hiyang) 
6) Siak Beribut Sati di Koto Merantih (Terutung) 
Kapan orang-orang tersebut diatas datan ke Kerinci, tidak diketahui dengan pasti. 
Mengingat nama-nama pembawa dan penyebar Islam ke Kerinci terdapat kata "Siak", yang 
dalam arti sehari-hari adalah orang alim dan penyebar agama Islam, maka dapatlah 
dikirakan bahwa Agama Islam itu masuk ke Kerinci dari darah Minangkabau, dan waktunya 
tidak jauh setelah Agama Islam masuk ke Siak di Riau, dan kira-kira abad ke 9 atau 10, 
dan tersebar denga luas pada masa-masa berikutnya. (Thahar Ramli, 1987) 
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5. Pemekaran Wilayah Kedepatian 
Kerajaan Melayu Jambi melalui perwakilan yang ditempatkan di Muaro Masumai – 

Bangko, Temenggung Kabul Dibukit pada abad ke 16 masehi berusaha untuk memasukkan 
wilayah Kerinci Tinggi dan Kerinci Rendah dan  mengukuhkan persatuan wilayah-wilayah 
ke dalam kerajaan Melayu Jambi ddengan cara membagikan kain kebesaran kerajaan. 
Cara yang dilakukan adalah memerintah Pangeran Temenggung Kabur Dibukit atas nama 
kerajaan Melayu Jambi membawa dan membagi Kain Kebesaran Depati (Adipati) ke 
daerah Kerinci yaitu untuk masing-masing Depati IV Alam Kerinci. Setelah sampai di 
daerah Kerinci, pertama kali di Tamiai diberilah sehelai ”Kain Kebesaran Depati” kepada 
Depati Muaro Langkap, keturunan Sigindo Bauk. 

Muchtar Agus (2011) menjelaskan ketika Adityawarman berkunjung ke Alam Kerinci 
tahun 1350 M, sebanyak 11 gelar pamuncak yang memerintah dalam wilayah adat di Alam 
Kerinci ketika itu, lalu digantinya dengan gelar Depati (rajo), dicontohkan dari Majapahit, 
Adipati (putera mahkota) rajo mudo. Pamuncak bersatu dalam Empat di Atas Tigo di Baruh 
Pamuncak dan Pemberab, selama 206 tahun (1320 – 1526 M) dalam pemerintahan adat 
yang disebut “Pucuk Jambi Sembilan Lareh atau Lurah”. Penguasaan terhadap wilayah 
Alam Kerinci dinyatakan lebih tegas lagi sejarah pada masa pemerintahan Depati IV Alam 
Kerinci. Disebutkan bahwa kekuasaan pemerintahan Depati IV Alam Kerinci meliputi 
daerah Kerinci Tinggi dan Kerinci Rendah. Bila dilihat sekarang daerah tersebut mencakup 
luas wilayah yang terdiri dari Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin semuanya dalam 
wilayah Provinsi Jambi. 

Pengakuan pertama yang dilakukan kerajaan Melayu Jambi untuk memasukkan 
Kerinci  pada pertengahan tahun 1650 sebagai bagian dari wilayahnya, maka sebagai 
tanda kebesaran yang dibawa ke Kerinci adalah mengakui keberadaan wilayah masing-
masing depati dalam pemerintahan Depati IV Alam Kerinci dengan membagi kain 
kebesaran dari Raja Jambi. Pengakuan wilayah Kerinci Tinggi sesuai dengan 4 wilayah 
tanah depati, yaitu: 

1. Di Tamiai, diserahkan kain kebesaran depati kepada Depati Muara Langkap Tanjung 
Sekiau. Berwatas dengan dengan wilayah Depati Rencong Telang sampai Sungai 
Bujur – Perentak – Pangkalan Jambu. 

2. Di Pulau Sangkar, diserahkan pula sehelai kain kebesaran depati kepada Depati 
Rencong Telang, keturunan Sigindo Batinting, yang wilayahnya di Jerangkang Tinggi 
– Keliling Talago (Danau Kerinci) sampai ke ombak yang berdebur di Muko-Muko.  

3. Sampai di Pengasi, kain kebesaran kepati diserahkan kepada Depati Biang Sari, 
keturunan Sigindo Teras yang wilayahnya sampai ke Bungo.  

4. Untuk seterusnya rombongan sampailah di Hiang, kain kebesaran depati diserahkan 
keapda Depati Atur Bumi, keturunan Sigindo Kuning yang wilayahnya sampai ke 
Gunung Kerinci. 

Kain kebesaran yang dibawa sebanyak 4 helai, sudah dibagi-bagikan kepada yang 
berhak menerimanya. Sampai di Hiang, masyarakat di hulu Sungai Batang Merangin belum 
mendapat bagian. Untuk itu atas perundingan dan mufakat, kain yang terakhir dibagi 
menjadi ”Delapan” Helai Kain. Dengan arti kata: 1 (satu) Helai kain dijadikan Delapan Helai 
Kain. 
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Pemekaran Wilayah Depati Atur Bumi: 
Pengertian yang tersirat dalam pembagian satu kain dibagi menjadi delapan helai 
bermakna bahwa wilayah Depati Atur Bumi dimekarkan dan diangkat masing-masing 
depati mengepalainya, dengan pembagian sebagai berikut: 

Untuk di Hilir: 1. Tanah Kampung = Depati Sirah Mato; 2. Seleman = Depati Batu Hampar; 
dan 3. Penawar = Depati Mudo 

Untuk di Mudik: 1. Sekungkung = Depati Tujuh; 2. Semurup = Depati Kepala Sembah; dan 
3. Kemantan = Depati Situo 

Yang ke-7 helai terakhir diberikan untuk Rawang, sehingga menjadi sebutan sejak dulu 
sampai sekarang: ”Tiga di Hilir - Empat Tanah Rawang” - ” Tiga di Hulu - Empat Tanah 
Rawang”, sehingga jumlahnya menjadi = 3 (di Hulu) + 3 (di Hilir) + Rawang = 7 + Hiang = 
8. ” Kerinci disebut dengan Depati IV Delapan Helai Kain. 

Kain yang disampaikan kepada para depati oleh Pangeran Temenggung, diikatkan 
sebagai Tanda Persahabatan Kerajaan, yang hakekatnya adalah hendak memasukkan 
Kerinci ke dalam Wilayah Kerajaan Jambi. Namun tidak semua dapat dimasukkan begitu 
saja karena wilayah hukum Pamuncak Rencong Telang amat luas sampai ke ombak yang 
berdebur di Muko-muko, tidak dapat dipengaruhi oleh Kerajaan Jambi. Wilayah hukum 
Pamuncak Rencong Telang di kala itu mencakup wilayah Kerajaan Manjuto, dalam 
Lingkungan Pamuncak Nan Tigo Kaum sampai ”Pantai yang 14 Muko-Muko dan yang Tigo 
di Baruh (disebut Kerinci Rendah). 

Setelah para depati menerima Kain Kebesarannya masing-masing dan menentukan 
wilayah tanahnya, yaitu disebut: Tanah Mendapo, mempunyai batas dengan siring ”Ke air 
berpasang batu, ke darat berpasang lantak (kayu)” dengan Tanah Mendapo lainnya. 
Masing-masing telah membentuk Staf Pemerintahannya, yang terdiri dari depati-ninik 
mamak. Yang mana di kala Alam Kerinci terbagi atas 11 (sebelas) Tanah Mendapo, 
”Undang Turun Dari Minangkabau – Taliti Mudik dari Tanah Jambi”. 

Dalam tingkat lembaga hukum disebut Lembaga Alam, dalam permusyawaratan tiap 
depati membawa kembar-rekan masing-masing sebagi anggota Dewan ermusyawaratan 
Alam Kerinci di masa itu, Depati Atur Bumi membawa rekannya yang disebut “Tiga di Hilir 
Empat Tanah Rawang, Tiga di Hulu Empat Tanah Rawang”, seperti dijelaskan sebelumnya. 
Depati Rencong Telang membawa kembar-rekannya Depati Nan Berenam dari Pulau 
Sangkar. Depati Biang Sari membawa kembar-rekannya Nan Berenam dari Pengasi. Dan 
Depati Muara Langkap mebawa kembar-rekannya Nan berenam dari Tamiai. 

Wilayah Sungai Penuh dimekarkan dari Depati Atur Bumi dengan diserahkan celak 
piagam Pegawai Jenang Pegawai Rajo, Suluh Bindang Alam Kerinci, di bawah 
Pengawasan Depati Nan Batujuh, Pemangku nan Baduo, Pementi Nan Sepuluh. Masing-
masing wilayah kedepatian ini disertai dengan penyerahan piagam wilayah. 1192 H (1691 
Masehi).  

Keinginan untuk memekarkan wilayah sendiri dari wilayah Siulak dari kewilayahan 
depati Kepala Sembah di Semurup, pemuka adat meminta sendiri piagam wilayah mereka 
kepada Pangeran Tamenggung Kabur Dibukit. Namun Pangeran Tamenggung 
ditempatkan di Muaro Masumai atas nama kerajaan Jambi (alam beraja) sehingga gelar 
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yang diberikan diminta persetujuan dari kelembagaan adat Depati Setio Rajo di Lubuk 
Gaung. Gelar adat yang diturunkan dari sini adalah: 1. Depati Mangku Bumi, 2. Depati 
Simpan Bumi 3. Depati Intan Mauaro Masumai. Dari sinilah turunnya gelar adat yang 
disandang oleh depati-depati yang berada dalam kewilayahan Siulak Tanah Sekudung, 
bukan diturunkan dari wilayah kedepatian Depati Atur Bumi. Siulak tanah sekudung 
tergabung kedalam kedepatian Semurup, tetapi setelah Depati Intan Kumbalo Bumi 
mendapat Cap Piagam Tanah Ulayat nya pada Tahun 1116 H (1685 masehi) yang di 
tandatangani Pangeran Depo Pangeran Suto dan Pangeran Tumenggung, Siulak terpisah 
dari Mendapo Semurup. Dengan demikian pemekaran kedepatian wilayah Tanah 
Sekudung bukan inisiatif dari Depati Atur Bumi melainkan ditentukan sepihak oleh 
Pangeran Temenggung dengan membawa gelar depati yang ada di wilayah Depati Setio 
Rajo – yang berkedudukan di Muaro Masumai. 

Pemekaran Wilayah Depati Rencong Telang: 

Pemekaran wilayah Depati Rencong Telang diberikan kepada Depati Jujun memimpin 
wilayah Sigindo Kumbang beserta dengan ninek mamaknya Rajo Batuah. Kemudian 
Lembaga adat Jujun membentuk Lembaga Adat sendiri yang selalu dipimpin oleh Depati 
Jujun dan ninek mamak Rajo Batuah. Kemudian dari lembaga ini muncul 6 (enam depati 
baru) sehingga wilayah kedepatian ini dipimpin oleh depati nan batujuh dengan pucuk 
pimpinan Depati Jujun dan ninek mamak adatnya Rajo Batuah. Ninek mamak inilah yang 
bertugas memasuk petang mengeluarkan pagi, dia yang harus tahu perkembangan sehari-
hari kehidupan masyarakat, kalau ada permasalahan atau ada berita penting melalui ninek 
mamak inilah akan disampaikan kepada depati nan batujuh. 

Menjuang Alam dengan orang tuanya Menggelegah (6 generasi sesudah Rio Tigo 
Bangso, nenek orang Lolo) meminta kepada Lembaga Adat Pulau Sangkar untuk 
diturunkan gelar depati. Oleh anak jantan Pulau Sangkar disetujui dan awalnya diturunkan 
dua gelar depati yaitu Depati Jayo disandangkan kepada Menjuang Alam dan Depati Kerto 
Udo disandangkan kepada Menggelegah. Dari sinilah dimulainya pemekaran wilayah 
Depati Rencong Telang yang diberikan kepada anak batinonya. Semenjak itu wilayah Lolo 
membentuk lembaga adat sendiri yang disebut dengan Lembaga Adat Lolo yang dipimpin 
oleh Depati Jayo. Semenjak itu lembaga adat ini menurunkan beberapa gelar depati, saya 
kurang jelas apakah dibentuk sendiri atau diminta lagi gelar tersebut ke Pulau Sangkar, 
tolong saudara dari Lolo untuk menelusurinya.  

Pemekaran wilayah kedepatian yang terakhir adalah Pemekaran berikutnya adalah  
wilayah kedepatian Lekuk 50 Tumbi Lempur adalah wilayah pemekaran dari wilayah Depati 
Rencong Telang. Orang pertama yang menuntuk gelar depati dari daerah Lempur yaitu 
Mampado cucu dari Depati Talago (Depati Rencong Telang) pada sekitar 12 generasi ke 
atas atau lebih kurang 300 tahun yang lalu. Gelar yang diturunkan adalah Depati Anum dan 
Depati Agung. Setelah itu wilayah adat Lempur mempunyai lembaga adat sendiri yang 
dinamakan Lembaga Adat Alam Lekuk 50 Tumbi Lempur. Dalam perjalanan yang panjang 
itu lembaga adat L50T ini menjemput banyak depati yang marsyal dan kembar rekan 
beserta ninek mamaknya dari beberapa lembaga adat antara lain: Lembaga Adat Depati 
Rencong Telang, Lembaga Adat Depati Muaro Langkap, Lembaga Adat Depati Sribumi 
Putih - Serampas, Lembaga Adat Depati Purwo Menggalo - Serampas, Lembaga Adat 
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kedepatian Tigo Dibaruh, dan Lembaga adat Lolo. Tentang adanya gelar Depati Anum 
yang ada di Tanjung Pauh itu adalah gelar adat yang dibawa oleh salah seorang dari 
Lempur yang kawin di Tanjung Pauh, namun walau tidak punya anak, gelar tersebut sudah 
melekat di Lembaga Adat Tanjung Pauh dalam bentuk 'bunga sekaki kembang dua' , 
artinya Depati Anum masih digunakan di Lembaga Adat Alam Lekuk 50 Tumbi Lempur, dan 
juga lembaga adat Tanjung Pauh. Pada waktu dulu, setiap ada penggantian gelar sandang 
Depati Anum di Tanjung Pauh selalu mengundang resmi kehadiran depati yang mewakili 
Lekuk 50 Tumbi Lempur, namun sekarang hubungan itu banyak tidak diketahui oleh 
generasi muda sehingga hubungan dua kedepatian itu terabaikan malah banyak mereka 
yang tidak mengenal dari mana asalnya. 

Untuk mengisi kedepatian yang berasal dari wilayah Depati Muaro Langkap untuk 
dimasukkan ke dalam wilayah Depati Agung, maka terjadi pertukaran gelar yang sifatnya 
bunga sekaki kembang dua, yaitu Depati Muaro Langkap di tempatkan di kelembagaan 
adat Lekuk 50 Tumbi Lempur dan Depati Anum dimasukkan di kelembagaan adat Tamiai. 
Untuk acara penggantian sandang pakai gelar depati tersebut dapat dilakukan di 
kelembagaaan adat masing-masing tanpa harus menjemputnya ke tempat depati asal, 
cukup dengan hanya memberitahu kepada lembaga adat masing-masing dan sekaligus 
mengundang untuk hadir dalam acara pelantikan depati ditempat masing-masing. 

 
Pemekaran Wilayah Depati Muaro Langkap 
Daerah Kerinci Rendah dahulu termasuk dalam wilayah Depati Muaro Langkap, 

adalah wilayah yang berada di sebelah timur Kerinci Tinggi pada kaki pegunungan Bukit 
Barisan. Topografi daerahnya berbukit-bukit dan disini mengalir banyak sungai dengan 
arus air yang tenang, tidak berbatu dan permukaannya lebar, sehinga dapat dilayari kapal 
kecil. Kondisi sungai tersebut sangat berbeda dengan sungai-sungai yang terdapat di 
Kerinci Tinggi yang pada umumnya berarus deras, beriam, berair terjun (telun), berbatu 
dan berpermukaan sempit. Sekarang wilayah ini berada dalam daerah Kabupaten 
Merangin yaitu kecamatan Sungai Manau, Bangko, Pemenang dan Tabir (Rantau 
Panjang). 

Wilayah-wilayah yang berada di Kerinci Rendah tersebut dimekarkan menjadi tiga 
wilayah depati dan dua wilayah Pamuncak. Tanah depati dimaksud adalah: 
1) Tanah Depati Setio Nyato,- untuk wilayah Tanah Renah 
2) Tanah Depati Setio Rajo,  - untuk wilayah Lubuk Gaung 
3) Tanah Depati Setio Beti (Bhakti), - untuk wilayah Nalo. 

Makna dari pemekaran wilayah kedepatian adalah memberi atau menyerahkan hak 
pusako kepada depati yang baru berupa: pusako wilayah dan pusako gelar. Depati Muaro 
Langkap mengajak Depati Rencong Telang untuk melakukan perundingan dengan 
pemuka-pemuka adat (ninek mamak, rio, kepala marga, apapun namannya) semuanya 
adalah bawahan dari Depati Muaro Langkap dan belum diizinkan satupun menyandang 
gelar depati ‘dari bapak turun ke anak’. Untuk pemberian pusako wilayah disebut dalam 
pepatah adat ‘menggunting siba baju’ artinya mengeluarkan daerah-daerah baru tersebut 
untuk diserahkan kepada depati baru. Di samping itu pusako gelar juga harus diserahkan 
kepada calon depati yang akan dilantik dinobatkan untuk dipakai sebagai gelar kehormatan 
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yaitu ‘dari mamak (paman) turun ke kemenakan’. Itulah makna dari istilah adat: ‘anak 
dipangku kemenakan dibimbing’. 

Kebetulan pada saat pemekaran tersebut, anak bungsu dari tiga beradik kakak Depati 
Rencong Telang yang bernama Puti Lilo Beruji mempunyai anak tiga orang yaitu: Karlan, 
Karban dan Karipatan, dan setelah semuanya kawin dengan wanita di tiga wilayah yang 
berbeda. Karban berumah tangga di Tanah Renah, Karlan berumah tangga di Lubuk 
Gaung dan Karipatan berumah tangga di Nalo. Sedangkan Depati Muaro Langkap 
memponyai anak tiga orang yang semuanya adalah wanita dan tidak pula mempunyai 
keponakan yang laki sehingga mendapatkan kesulitan kepada akan diserahkan gelar 
pusaka bagi daerah kedepatian baru. 

Atas perundingan dan permintaan Depati Muaro Langkap kepada Depati Rencong 
Telang agar diizinkan penuruan atau penobatan gelar depati untuk wilayah baru itu 
diserahkan kepada ke tiga cucu dari Depati Rencong Telang. Berdasarkan perundingan 
dua Depati Puncak tersebut maka disepakati pembagian wilayah dan gelar pusaka itu 
dalam acara pengukuhan gelar depadi di tiga wilayah yang berbeda, masing-masing 
dilakukan secara adat dengan mengundang Depati Muara Langkap dan Depati Rencong 
Telang beserta dengan pemuka adat lain khususnya di daerah Kerinci Rendah dengan 
‘memotong kerbau seekor dan menghanguskan beras seratus’. Ketiga wilayah kedepatian 
baru tersebut adalah 
1) Karlan sebagai anak tertua dari Puti Lilo Beruji dan cucu dari Rencong Telang 

dikukuhkan menyandang gelar Depati Setio Nyato,  dengan wilayah kedepatian Tanah 
Renah. 

2) Karban sebagai anak kedua dikukuhkan menyandang gelar Depati Setio Rajo, 
menguasai wilayah kedepatian Lubuk Gaung. 

3) Karipatan sebagai anak bungsu dikukuhkan menyandang gelar Depati Setio Beti 
(Bhakti) menguasai wilayah kedepatian Nalo. 

Pada kesempatan lain wilayah Depati Muaro Langkap dimekarkan bersamaan 
dengan pemekaran tiga wilayah kedepatian diatas, dimekarkan pula wilayah secara khusus 
karena wilayah baru bukan merupakan wilayah kedepatian melainkan tetap menggunakan 
nama lama yaitu wilayah pamuncak, sedangkan nama pemimpin pamuncak bukan depati 
melainkan mangku. Daerah khususnya adalah: 
1) Tanah Pemuncak Pulau Rengas 
2) Tanah Pemuncak Pemberap- Pemenang. 

Ketiga tanah depati dan dua daerah khusus itu, karena letaknya berada pada 
ketinggian jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan daerah Kerinci Tinggi maka disebut 
dengan daerah Tigo di Baruh atau daerah tiga di bawah. 

Dalam pepatah adat yang menyebutkan tentang kekuasaan pemerintahan Depati 
Empat Alam Kerinci dikatakan lingkupnya mencakup daerah Empat di Ateh (Kerinci Tinggi), 
Tigo di Baruh, Pemuncak Pulau Rengas dan Pemerap Pemenang (Kerinci Rendah). 
Kesembilan daerah kekuasaan pemerintahan Depati Empat inilah yang disebut orang-
orang pada zaman Kerajaan Jambi menurut sepanjang adat dengan nama: Pucuk Jambi 
Sembilan Lurah, yaitu wilayah yang berada di daerah atas atau daerah bagian hulu dari 
Kerajaan Jambi. 
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Setelah Undang dibalik ke Minangkabau, Taliti balik ke Tanah Jambi, Dapati IV Alam 
Kerinci menyusun undang-undang sendiri.“Lembaga mupakat mulai siap mengatur Alam 
Kerinci”. Persatuan dibuat dengan mufakat, berdirilah Daulat Depati IV Alam Kerinci. 

 
6. Pemerintahan Depati IV – 3 dan 8 Helai Kain 

Pada abad ke-16 kemudian baru muncul depati-depati yang mendaulatkan diri 
sebagai akibat dari konstelasi politik antara Kerajaan Jambi dan Minangkabau yang intinya 
ingin memasukan Kerinci kedalam salah satu kerajaan tersebut. Raja Minangkabau waktu 
itu ialah Yang Dipertuan Berdarah Putih yang bergelar Sultan Mardu Alam Kalifatullah Syah 
dan Raja Jambi ialah Pangeran Temenggung Kabul Dibukit. Dari keadaan inilah timbulnya 
kelompok-kelompok yang disebut Depati Empat Delapan Helai Kain dan Depati Empat Tiga 
Helai Kain yang berdaulat di atas kesatuan geneologis teritorialnya masing-masing. 

Depati adalah gelaran kepala daerah yang menguasai beberapa dusun dan oleh 
rakyat dianggap sama dengan raja-raja juga. Putra Tuangku Magek Bagonjong yang tua 
adalah Sultan Maharajo Aro dengan gelar Depati Talago (mulai jadi). Wilayah kekuasaan 
beliau meliputi daerah bagian utara termasuk disekitar Danau Kerinci (sekarang). Makanya 
danau Kerinci dulunya bernama Danau Depati Rencong Telang. Sedangkan anak kedua 
beliau bernama Sultan Maharajo Gerah memakai gelar Depati Sangkar (mulai jadi). Daerah 
kesuasaan beliau adalah dibagian hilir sampai ombak nan badebur di Muko-Muko. 

Dalam kelembagaan pemerintahan Depati sebagai pewaris kerajaan Pamuncak, 
setiap depati yang mengemban tugas-tugas pemerintahan keluar wilayah maka pemangku 
adat itu menyandang gelar Depati Rencong Telang. 

Tanah Kerinci terbagai atas dua bagian. Yang pertama: “Negeri Delapan Helai Kain” 
namanya berwatas dengan Kerajaan Indrapura dan Muko-muko. Yang kedua: “Negeri Tiga 
Helai Kain” namanya. Rakyat Kerinci berpendapat bahwa negeri itu terbagi atas empat 
buah negeri saja. Negeri Tiga Helai Kain dianggap tiga negeri yang mempunayi status 
kenegerian masing-masing dan Negeri Delapan Helai Kain dianggap hanya satu negeri 
saja. 

Dari bagian negeri-negeri di atas ini dinamakan wilayah Depati Empat Helai Kain 
diatas dan yang lainnya Tiga Helai kain dibawah. Watasnya ke sebelah timur ialah dari 
Batang Merangin yang keluar dari Sungai Tembesi masuk ke sungai Batanghari dalam 
bahagian tanah Jambi. 

Apa sebabnya daerah-daerah di Kerinci ini mempunyai nama yang agak aneh itu? 
Berikut inilah kisahnya: 

Di zaman dahulu semasa Kerinci dibawah kekuasaan Jambi. Untuk wakil-wakil raja di 
daerah ini dikirm seorang wakil atau penguasa yang digelari: Pangeran Tumanggung 
Kebaruh Di bukit. Konon kabarnya Pangeran in berasal dari seorang pembesar Majapahit 
di Jawa. Ia didudukkan di Muara Mesumai bagian Merangin. Sebenarnya pangeran itu 
didudukkan disini ialah dengan alasan politis supaya mudah memungut pajak. Pajak di 
daerah ini tidak disebut dengan ”emas mana” seperti di Minangkabau tetapi disni 
dinamakan ’Jajah’, yang berasal dari kata daerah Jambi atau Kerinci. 

Sebelum kedatangan pangeran ini pemungutan pajak atau jajah ini kurang lancar di 
daerah Kerinci. Tetapi sesudah adanya Pangeran ini pemungutan pajak ini berjalan lancar, 
dan menurut perjalanan sejarah bahwa raja-raja Jambi ini dahulunya berasal dari 
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Minangkabau seorang puteri bernama Puti Salaras Pinang Masak. Pemerintahan yang 
teratur dari kerajaan Jambi dimulai kira-kira pada permulaan tahun 1460 M. 

Pangeran Tumanggung ini pandai dan bijaksana. Dengan manis dan ramah tamah 
dibujuknya kepala-kepala adat di Kerinci dan tak segan-segan ia memberi hadiah-hadiah 
yang mahal kepada kepala-kepala adat itu. Kebijaksanaan pertama dalam memberi hadiah 
ini dilakukan di : Tamiai, Pulau Sangkar dan Pangasih. Kepala yang tiga buah negeri ini 
diberinya hadiah sejenis kain sutera yang bernama ’Sabulluki-luki’. Semenjak itulah ketiga 
negeri ini bernama Negeri Tiga Helai Kain, dan sebagai halusnya kain sutera dan licinnya 
kain sabulluki-luki itu Pangeran semenjak itu dapat memungut jajah dengan lancar. 

Kepala dari Tamiah bernama Raden Serdang dan Gelaran ini kemudian diganti oleh 
Raja Jambi dengan nama Depati Muara Langkap Tanjung Sakiau. Kepala dari Pulau 
Sangkar bergelar Depati Rantau atau Rencong Telang. Kepala dari  Pengasih bergelar 
Depati Biang Sari dan gelar turun-temurun bagi mereka. Depati Muara Langkap daerahnya 
sampai ke Pangkalan Jambu dan sebenarnya daerah ini termasuk wilayah Kerajaan 
Pagaruyung.  Dibagian ini orang gedangnya tidak bergelar depati hanya dijalankan oleh 
”Datuk yang Berempat” dibantu oleh ”Manti yang Bertiga”. Bagian utara tanah Kerinci 
bernama ”Tanah Hiang” dan kepala tertingginya dahulu bergelar ”Indera Jati” karena 
menurut keterangan ialah daerah berasal dari ”Dewa Atas Kayangan”. 

Sewaktu Pangeran Tumanggung datang ke daerah ini dengan membawa kain-kain 
hadiahnya barulah diketahuinya bahwa ada lagi tujuh orang kepala suku yang patut diberi 
hadiah. Setelah timbang menimbang sejenak maka Pangeran memutuskan membagi dua 
kain itu. Yang separo dihadiahkannya kepada Depati yang dari ’langit’ (Hiang) dan yang 
separo lagi dibagi tujuh dan dibagi-bagikannya kepada kepala suku yang tujuh itu. 
Semenjak itu pulalah daerah itu dinamakan ”Delapan Helai Kain”. Raja Jambi memberi 
gelaran kepada Depati Indra Jati  dengan Depati Batu Hampar dan digelari juga ” Depati 
Tiang Tungal”. 

Dari kepala-kepala yang bertujuh itu yaitu dua orang dari Rawang bergelar ”Depati 
Muda Manggala Batarawang Lido’ dan Depati Cahaya Negeri. Dari Kerapatan dijadikan 
Raja Muda Pangeran. Dari Semurup dinamakan Depati Kepala Sembah. Panawar dan 
Seleman diangkat Depati Kuning, di daerah sekitar Sekungkung diangkat Depati Tujuh, 
Depati Penawar dan Depati Taroh Bumi. 

Di negeri-negeri Tiga Helai Kain pelaksana pemerintahannya dibawah depati disebut 
Mangku atau Depati Empat. Pemangku Kelima menjadi kepala dusun-dusun di Kerinci. 
Penghulu-penghulu Datuk Keempat Suku dan Tungganai tidak dikenal di daerah Kerinci. 
Dalam dusun yang didiami oleh beberapa kaum dinamakan Kalebu yang dikepalai oleh 
Tua Kampung dan dipanggil mamak atau ninik mamak. 

Kalau ada rapat dengan negeri Delapan Helai Kain di adakan di Tanah Hiang. Dan 
jika membicarakan hal-hal yang mengenai negeri Tiga Helai Kain diadakan di Sanggaran 
Agung yang dijuluki juga ”Tanah Pertemuan Raja”. 

Darah disekitar Sungai Penuh dan Pondok Tinggi diperintah oleh pemuka adat yang 
bergelar: Datuk Cahaya Depati Singarapi yaitu menjabat mangku bumi sebagai cerminan 
raja. Dan dibawahnya itu ada lagi yang bernama Pegawai Raja atau Pegawai Jamah. 

Meskipun Kerinci berada dibawah kekuasaan Raja Jambi tetapi Raja Jambi tidak 
langsung ikut campur dalam struktur pemerintahan dalam daerah Kerinci seperti yang 
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dilakukan oleh Raja Pagaruyung. Segala urusan dalam negeri diselesaikan oleh Rakyat 
Kerinci sendiri. Mereka kurang senang kalau hal-hal semacam itu ikut dicampuri oleh Raja 
Jambi. Sebab itu ada pepatah adat Kerinci yang mengatakan: ”Orang Kerinci Semboh be 
Rajo”. 

Mereka tidak suka Raja ikut campur dalam mengurus soal-soal dalam negeri mereka 
tetapi mereka mau membayar pajak yang seperti emas manah bagi rakyat Minangkabau 
itu dan pada mereka dinamakan: ”sembah raja” atau jajah. 

Seperti juga di Minangkabau jajah ini dibayar sekali tiga tahun dan dibayar kalau raja 
sendiri yang datang memungutnya. Kalau raja berhalangan datang maka dikirimkan raja 
wakilnya yang bernama ”Jenang”. Tetapi Jenang yang datang sebagai wakil raja dengan 
membawa tanda-tanda yang resmi dan kalau tidak jajah tidak akan keluar. Jenang itu harus 
membawa tanda kerajaan yang bernama ”Pandiko” atau kebesaran raja. Kebesaran atau  
pandiko inilah berupa sebilah keris sakti yang bernama ”Siginjai” dan ”Kalkati Bergombak 
Emas” yaitu kacip pinang yang berombak emas. Kebesaran raja inilah yang diperlihatkan 
kepaa raja Kerinci yang hanya diperlihatkan kepada Depati saja. 

Jadi Jenang itu datang harus membawa tanda kebesaran keris Siginjai itu, menurut 
kepercayaan rakyat Kerinci karena keramat dan tuah keris itulah rakyat mau saja 
membayar uang jajah itu. 

Besarnya uang jajah itu ialah kira-kira setengah tahil emas dari tiap-tiap dusun yang 
kalau dibawa kepada uang Belanda kira-kira sama dengan f 30 (tiga puluh rupiah). Ini 
berarti sama dengan harga seekor kerbau yang sudah besar atau sama dengan 10 @ 12 
pikul beras. Pembayaran  yang lebih besar setahil separo yaitu kira-kira f 75. Pembayaran 
ini boleh juga berupa bahan natura seperti beras atau padi. 

Di sebelah Timur Kerinci dibagian hilian Batang Merangin yang membujur dari barat 
ke timur disanalah daerah Tiga Helai Kain. Nageri ini dikepalai oleh tiga orang Depati yang 
pertama bergelar Depati Setio Beti yang kedua Depati Setiyo Rajo dan yang ketiga Depati 
Setiyo Nyato. Daerah yang diperintahnya terletak masing-masing dari Tantan sampai ke 
bawah dari Mesumai. 

Seterusnya ada pula kampung Raja Muara Masumai dan Taluk Bandaro yang 
dinamakan Batin Sembilan yang terletak di Muara Sungai Tantan yang masuk ke Merangin 
dan akan bermuara di Sungai Tembesi. Di hiliran sebelah selatan dari sungai Tembesi yaitu 
dari barat ke timur adalah negeri Luak Batin Enam Belas dan Batin Selapan dan kedua 
negeri Batin ini dikuasai Datuk nan Bertiga dan Batin Lima. 

Sepanjang Batang Asai terletak negeri Batin Pangembang yang dikepalai oleh Datuk 
nan Berempat Suku menjadi cermin dan Gedang sampai ke limun di Bukit Bulan. Di daerah-
daerah ini rakyatnya berasal dari Minangkabau, Tanah Datar, Solok dan Limo Koto. 
Sebelah timur negeri Jambi yang terletak di sebelah hilir sungai Tembesi sesudah Merangin 
yang sudah hampir ke muara Batanghari adalah negeri Batin Empat Likur Dihulu, terletak 
diantara Batin yang diperintah oleh tiga orang Depati. Negeri Pangkalan Jambu dikuasai 
oleh Datuk nan Berempat dan Manti nan Bertiga termasuk ke dalam wilayah Depati Muara 
Langkap. 
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Gambar 6: Pembagian Perwilayahan Kedepatian Abad ke 16-17 M 
 

 

Kerajaan Melayu Jambi berusaha untuk mengukuhkan persatuan wilayah-wilayah 
dengan cara membagikan kain kebesaran kerajaan. Pangeran Temenggung atas nama 
kerajaan membawa dan membagi Kain Kebesaran Depati (Adipati) ke daerah Kerinci yaitu 
untuk masing-masing Depati 4 Alam Kerinci. Setelah sampai di daerah Kerinci, pertama 
kali di Tamiai diberilah sehelai ”Kain Kebesaran Depati” kepada Depati Muaro Langkap, 
keturunan Sigindo Bauk. 

Kemudian terus menyusuri ke mudik Batang Merangin di Pulau Sangkar, diserahkan 
pula sehelai Kain Kebesaran Depati kepada Depati Rencong Telang, keturunan Sigindo 
Batinting. Sampai di Pengasi, Kain Kebesaran Depati diserahkan kepada Depati Biang 
Sari, keturunan Sigindo Teras. Untuk seterusnya rombongan sampailah di Hiang, kain 
kebesaran diserahkan kepada Depati Atur Bumi, keturunan Sigindo Kuning. 

Kain kebesaran yang dibawa sebanyak 4 helai, sudah dibagi-bagikan kepada yang 
berhak menerimanya. Sampai di Hiang, sedangkan masyarakat di hulu Sungai Batang 
Merangin belum mendapat bagian. Untuk itu atas perundingan dan mufakat, kain yang 
terakhir dibagi menjadi ”Delapan” Helai Kain. Dengan arti kata: 1 Helai kain dijadikan 
Delapan Helai Kain. 

Hiang mendapat 1/8 (se per delapan) helai, selebihnya dibagikan kepada: 
Untuk di Hilir: 
a. Tanah Kampung  = Depati Batu Hampar 
b. Seleman  = Depati Sirah Mato 
c. Penawar  = Depati Mudo 
Untuk di Mudik: 
a. Sekungkung = Depati Tujuh 
b. Semurup = Depati Kepala Sembah 
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c. Kemantan = Depati Situo 
Yang ke-7 helai terakhir diberikan untuk Rawang, sehingga menjadi sebutan sejak 

dulu sampai sekarang: 
” Tiga di Hilir- Empat Tanah Rawang” 
” Tiga di Hulu- Empat Tanah Rawang” 
Sehingga jumlahnya menjadi = 3 (di Hulu) + 3 (di Hilir) + Rawang = 7 + Hiang = 8. ” 

Kerinci disebut dengan Depati IV Delapan Helai Kain. 

 

Gambar 7: Struktur Pemerintahan Depati IV Alam Kerinci 
Kain yang disampaikan kepada para depati oleh Pangeran Temenggung, diikatkan 

sebagai Tanda Persahabatan Kerajaan, yang hakekatnya adalah hendak memasukkan 
Kerinci ke dalam Wilayah Kerajaan Jambi. Hal ini tidak mungkin terjadi karena wilayah 
hukum Pamuncak Rencong Telang amat luas, tidak dapat dipengaruhi oleh Kerajaan 
Jambi. Wilayah hukum Pamuncak Rencong Telang di kala itu mencakup wilayah Kerajaan 
Manjuto, dalam Lingkungan Pamuncak Nan Tigo Kaum sampai ”Pantai yang 14 Muko-
Muko dan yang Tigo di Baruh (disebut Kerinci Rendah). 

Setelah para depati menerima Kain Kebesarannya masing-masing dan menentukan 
wilayah tanahnya, yaitu disebut: Tanah Mendapo, mempunyai batas dengan siring ”Ke air 
berpasang batu, ke darat berpasang lantak (kayu)” dengan Tanah Mendapo lainnya.  
Masing-masing telah membentuk Staf Pemerintahannya, yang terdiri dari depati-ninik 
mamak. Yang mana di kala Alam Kerinci terbagi atas 11 (sebelas) Tanah Mendapo, 
”Undang Turun Dari Minangkabau – Teliti Mudik dari Tanah Jambi”. 

Kerajaan Melayu Pagaruyung yang berpusat di Suruaso ingin memperluas daerah 
takluknya, sedangkan di kala itu para depati di Alam Kerinci belum mempunyai persatuan 
dan kesatuan, hanya depati-depati mementingkan daerah sendiri-sendiri, maka oleh 
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Kerajaan Pagaruyung mencoba menurunkan undang-undang ke Alam Kerinci, yaitu 
Undang Sarak, ”Kalau salah tangan, tangan di kerat; salah kaki, kaki di potong”. Jika 
”membunuh”, humum-bunuh. Undang yang demikian amat berat, sehingga ditolak balik ke 
Alam Minangkabau. Yang disebut menurut istilah Kerinci: ”tolak Rebou Tolak Rangkah”, 
dengan arti kata ”sama sekali tidak diterima”. 

Untuk mengatasi undang yang berat ini, oleh Kerajaan Jambi mencoba pula 
memudikan ”Taliti” dari tanah Jambi, yaitu satu peraturan yang amat ringan pula. ”Kalau 
salah tangan, untuk imbalannya kerat kepak ayam, kalau salah kaki kerat kaki ayam, kalau 
mata bersalah, imbalannya jungkil mata kelapa”. Teliti yang demikian juga tidak ditolak, 
maka rentetan dari itu berdirilah Daulat Depati IV di Alam Kerinci yang mempunyai undang-
undang adat sendiri. 

Berdirinya Daulat Depati IV, barulah disebut Depati IV Alam Kerinci, yaitu Lembaga 
Pemerintahan Tertinggi di Alam Kerinci dengan mengambil tempat untuk Balai 
Permusyawaratan di Sanggaran Agung, yang dikatakan ”Hamparan Besar Alam Kerinci”, 
”ke atas sepucuk ke bawah seurat, sedekum bedilnya sealun soraknya, ke hilir serangkuh 
dayung kemudi serentak satang”. Ini merupakan suatu negara kesatuan yang berdaulat 
penuh, mempunyai Undang-undang sendiri dan hukum sendiri, tidak berunding ke 
Minangkabau dan tidak berteliti ke Tanah Jambi.  

Dalam tingkat lembaga hukum disebut Lembaga Alam. Dalam permusyawaratan tiap 
depati membawa kembar-rekan masing-masing sebagi anggota Dewan Permusyawaratan 
Alam Kerinci di masa itu, Depati Atur Bumi membawa rekannya yang disebut “Tiga di Hilir 
Empat Tanah Rawang, Tiga di Hulu Empat Tanah Rawang”, yang berarti 7 orang depati: 

Untuk di Hilir: 
a. Depati Batu Hampar di Selaman 
b. Depati Sirah Mato di Tanah Kampung 
c. Depati Mudo di Penawar  

Untuk di Mudik: 
a. Depati Tujuh di Sekungkung  
b. Depati Kepala Sembah di Semurup  
c. Depati Situo di Kemantan  
Depati Rencong Telang membawa kembar-rekannya Depati Nan Berenam dari Pulau 

Sangkar. 
Depati Biang Sari membawa kembar-rekannya Nan Berenam dari Pengasi. 
Depati Muara Langkap membawa kembar-rekannya Nan berenam dari Tamiai. 
Untuk Hamparan Besar Depati VIII Helai Kain bertempat di Rawang, yang 

beranggotakan Tigo di Hilir Empat Tanah Rawang – Tigo di Hulu Empat Tanah Rawang, 
ditambah Sungai Penuh Pegawai Jenang Pegawai Rajo, Suluh Bindang  Alam Kerinci, 
dibawah Pengawasan Depati Nan Batujuh, Pemangku nan Baduo, Pementi Nan Sepuluh. 

Sebagai pucuk pimpinan di kala itu Depati Atur Bumi (dalam Hamparan Besar Nan 
VIII Helai Kain). Jadi di Kerinci di kala itu terdapat dua hamparan (Balai Permusyawaratan: 
1. Hamparan Besar di Rawang, untuk Depati VIII Helai Kain. 
2. Hamparan Besar di Sanggaran Agung, untuk Depati IV Alam Kerinci atau suatu 

Lembaga Tertinggi Pemerintahan di Alam Kerinci. 
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Sedangkan tingkat Lembaga Hukum di Alam Kerinci diatur sebaik-baiknya melalui 
”Seko Nan Tigo Takah – Lembago Nan Tigo Jinjing”, keempat Lembago Alam (Lembago 
Hukum Depati IV Alam Kerinci). 

 

Tabel 1: Periodesasi Perkembangan Wilayah Alam Kerinci abad ke 13 s.d 18 M 
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BAB 11 

KERAJAAN MELAYU MASA ADITYAWARMAN 
 
 

 

1. Adityawarman di Keraton Majapahit 
Dua putri Kerajaan Melayu yang dibawa ke Singasari sebagai tanda persahabatan 

dijadikan istri oleh raja dan petinggi Kerajaan Singasari: Dara Petak diperistri oleh Raden 
Wijaya dan setelah menjadi isteri Raden Wijaya diberi nama Inderaswari. Dari perkawinan 
mereka mendapatkan seorang putra yang diberi nama Kala Gemet, nama kecil Prabu 
Jayanegara. Kala Gemet oleh permaisuri Raden Wijaya (Sri Tri Bhuaneswari) diangkatnya 
sebagai anak, oleh karena dari perkawinannya dengan Raden Wijaya tidak memperoleh 
keturunan. Berdasarkan pengangkatan itulah Kala Gemet (Prabu Jayanegara) dapat 
menggantikan ayahnya menjadi Raja Majapahit yang kedua. 

Pada masa pemerintahan Prabu Jayanegara sebagai Raja Majapahit memerintah dari 
tahun 1309 M sampai tahun 1328 M banyak terjadi pemberontakan, seperti pemberontakan 
Ranggalawe pada tahun 1309 M, pemberontakan Sora tahun 1311 M, dan pemberontakan 
Nambi tahun 1316 M. Sedangkan yang paling berbahaya adalah pemberontakan Kunti 
pada tahun 1319 M, yang memaksa Jayanegara meninggalkan istananya. Berkat kearifan 
Gajah Mada Begel Bhayangkari (Kepala Pengawal) Keraton Majapahit, Jayanegara 
terhindar dari kudeta. Sebagai penghargaan atas jasanya itu, Gajah Mada diangkat (oleh 
Prabu Jayanegara) menjadi patih di Kahuripan kemudian juga di Kediri. 

Dara Jingga yang diperistrikan oleh pembesar Kerajaan Majapahit yang bernama 
Adyawarman (Brahmadewa), dalam keadaan hamil dikirim oleh Raden Wijaya untuk 
membantuk kerajaan Melayu  di Swarnabhumi pada waktu itu berpusat di sekitar Sungai 
Langsat (Dharmasraya). Adyawaya Brahmadewa dan Dara Jingga melahirkan seorang 
putra yang diberi nama Ajimantrolot (nama kecil dari Adityawarman). 

Oleh kedua orangtuanya Aji Mantrolot  dikirim ke Majapahit untuk dibesarkan dan 
dididik dalam lingkungan Keraton Majapahit bersama-sama dengan kakak sepupunya Kala 
Gemet. Setelah dewasa, pada tahun 1334 Aji Mantrolot diberi jabatan sebagai 
Wreddhamenteri (menteri senior diperuntukkan bagi keluarga kerajaan) yang bergelar Arya 
Dewaraja Pu Aditya (sumber: piragam Blitar dan Batu), dan dikenal dengan nama 
Adityawarman. Pada tahun 1325 M, Adityawarman diutus ke Negeri Cina sebagai duta 
Kerajaan Majapahit pada waktu itu diperintah oleh Prabu Jayanegara. Pada tahun 1333 M 
Adityawarman kembali diutus sebagai duta untuk Negeri Cina semasa pemerintahan Ratu 
Tribuanatunggadewi (1328 – 1350 M). Pada tahun 1334 Adityawarman dipercayai 
memangku satu jabatan yang tinggi di Keraton Majapahit dan juga dikenal sebagai 
panglima perang Sadeng, pada saat itulah ia bersahabat karib dengan Gajah Mada.  

Selanjutnya pada tahun 1347 Adityawarman berada di Melayu daerah asal 
ibundanya, menggantikan Raja Akarendrawarman, dan dinobatkan menjadi Maharaja 
Diraja dengan gelar Udayadutyawarman atau Adityawarmadaya Pratapa Parakra 
Marajendra Mauliwarmadewa bukan saja untuk Kerajaan Melayu di Jambi, tetapi juga 
berlaku untuk seluruh Sumatera. Kedudukannya saat itu dapat dinamakan dengan Raja 
Swarnabhumi. Swarnabhumi adalah nama pulau Sumatera pada zaman Adityawarman. 
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2.  Adityawarman Menjadi Raja Melayu 
Sejarah mencatat bahwa Akanrendrawarman adalah raya pendahulu dari Kerajaan 

Melayu, tetapi dia bukanlah ayah dari raja Adityawarman. Dari Prasasti Adityawarman di 
Kubur Rajo (barang kali sebenarnya Kubu Rajo) ternyata bahwa Adityawarman adalah 
putra Adwayawarmadewa. Itu rupanya arti baris 2-3 prasasti tersebut, 
(adwayawarmanadewa[m] putra; m itu tentu harus dicoret, seperti pada baris 12-13; 
adityawarman[m] bhupa). Umum diketahui bahwa di daerah Minangkabau ada dua jenis 
adat penggantian raja-raja (Yang Dipertuan Basa) didasarkan kepada prinsip patrilineal 
(adat tumenggung), pada hal masyarakat pada umumnya patuh kepada prinsip matrilineal 
(adat perpatih). Perbedaan itu mungkin merupakan pembaharuan yang dipengaruhi oleh 
agama Islam; rupanya pada zaman lama penggantian raja-raja didasarkan kepada adat 
yang berlaku untuk umum. 

Pada waktu Adityawarman memerintah Kerajaan Malayu, pada tahun tersebut  ia 
memberitahukan pada punggung arca Amoghapasha, yang dikirim dari Singasari, bahwa 
arca itu telah direstui kembali. Dalam maklumat itu ia memakai nama Udayadityawarman 
Pratapaparak-marajendra Maulimaliwarm-madewa dan memakai gelar maharajadhiraja. 
Dengan gelar itu ia rupanya hendak menyatakan, bahwa tidak ada raja di atasnya, bahwa 
ia lepas dari Majapahit. Kemudian pusat kerajaan dipindahkan ke Pagaruyung di 

Gambar 8 : Patung Adityawarman mengambil bentuk 
bhairawa (tersimpan di Museum Nasional 

Jakarta).Ditemukan oleh Belanda di Padang rocok dekat 
Sungai lansek. (Foto SH. Museum Nasional, Jakarta). 

http://ms.wikipedia.org/wiki/Fail:Adityawarman.jpg
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Minangkabau, karena disitulah selanjutnya ditemui maklumat-maklumat Adityawarman, 
bukan di daerah Sungai Langsat lagi. Seorang penulis menunjukkan, bahwa dalam 
maklumat-maklumat raja itu tidak pernah disebut nama Pagaruyung. Apa sebabnya pusat 
kerajaan itu dipindahkan, tidak diketahui, tetapi dapat dikira, bahwa Adityawarman ingin 
lebih jauh dari pangkalan kuasa Majapahit (Sanusi Pane, 1955).  

Pada salah satu batu bertulis di daerah Suroaso termuat nama Putera Mahkota 
Ananggawarman. Salah seorang punggawa tinggi bergelar tumanggung, berangkali ialah 
yang dimaksud dengan Datuk Katamanggunan, pembentuk adat Minangkabau yang kedua 
(Sanusi Pane, 1955). 

Dari maklumat Candi Jago di Jawa telah ditemukan, bahwa Adityawarman beragama 
Budha dan menganut mazhab Bhairawa, sebagai Kertanagara. Arcanya di Candi Jago itu 
dan arcanya yang berasal dari Sungai Langsat, yang sangat besar, berupa Bhairawa: 
dahsyat, bertengkorak-tengkorak, memegang pisau. Dari Maklumat, yang bertahun 1375, 
dari daerah Suroaso juga, lebih jelas lagi dia penganut Bhairawa. Di dalamnya diterangkan, 
bahwa ia telah melalui upacara yang tertinggi menurut kepercayaan kaum Bhairawa. 
Perkataan-perkataanya hebat, tetapi banyak mengandung ibarat saja, menyatakan, bahwa 
Adityawarman telah mencapai bahagia rohani yang tertinggi (Sanusi Pane, 1955). 

Mengenai perpindahan pusat kerajaan dari daerah hilir ke daerah hulu Batanghari 
hingga kini belum ditemukan sumber tertulisnya. Secara ekonomis, daerah hilir Batanghari 
(Jambi) lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan daerah hulu (Rambahan). Di 
daerah hilir, Sungai Batanghari dapat dilayari dengan perahu-perahu ukuran besar, 
sedangkan daerah hulu tidak. Dasar sungai dangkal dan berbatu-batu. Sungai Batanghari 
di daerah hulu hanya dapat dilayari dengan sampan. Tetapi, ditinjau dari segi keamanan, 
daerah pedalaman lebih menguntungkan karena daerah ini tidak mudah dijangkau dengan 
menggunakan perahu besar. 

Perpindahan pusat kerajaan ke daerah hulu, mungkin disebabkan karena alasan 
keamanan. Selain itu penguasa pada waktu itu memandang perlu pengawasan terhadap 
sumber alam (tambang emas). Daerah pedalaman, terutama di daerah Sumatera Barat 
(hulu Batanghari), sejak dahulu merupakan sumber emas. Sumber emas inilah yang 
dikelola oleh penguasa Melayu dan dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan kerajaan. 

Munoz (2006), menerangkan bahwa setelah Adityawarman berhasil memposisikan 
dirinya di Malayu, dia mengambil kesempatan untuk menanggalkan kesetiaannya kepada 
Majapahit dengan menyatakan diri sebagai orang merdeka. Dia memindahkan ibukota 
Melayupura ke Suruasa (Pagaruyung) di lembah Tanah Datar (dataran tinggi 
Minangkabau). Gerak taktis ini dijelaskan oleh dua alasan: 

 Pertama, Muara Jambi terlalu terbuka terhadap resiko penyerangan dari Jawa 
(Majapahit). 

 Kedua, dengan bermukim di pergunungan perdalaman Sungai Batanghari, dia 
lebih bisa mengendalikan produksi semua tambang emas utama yang ada di 
sana. 

Dalam maklumat dekat Sungai Langsat itu disebutkan Dewa Tuhan sebagai patih dan 
dari perkataan-perkataan tentang dia, nyata bahwa raja sangat menhormatinya. Boleh jadi 
Dewa Tuhan itu mertua Adityawarman dan bukan mustahil ialah Parapatieh dan Sabatang, 
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yang dikenal dalam tambo Minangkabau sebagai salah seorang yang menetapkan adat 
Minangkabau (Sanusi Pane, 1955). 

Perkembangan Kerajaan Melayu mencapai puncaknya pada masa pemerintahan 
Adityawarman dengan pusatnya di daerah hulu Batanghari. Pada masa itu logam emas 
dimanfaatkan semaksimal mungkin, seperti dipakai sebagai lempengan emas, benang 
emas, lembaran emas bertulis, kalung dan arca (Sulaiman 1977). 

Meskipun kerajaan berlokasi di daerah hulu Batanghari di wilayah Minangkabau, 
Adityawarman tidak pernah menyebut daerah kekuasaannya sebagai Kerajaan 
Minangkabau seperti dikemukan oleh Moens (1937). Ia menamakan dirinya sebagai 
Kanakamedinindra, yang berarti penguasa negeri emas, atau Swarnadwipa, 
Suwarnabhumi, Sumatera. Dengan demikian ia menganggap dirinya sebagai penguasa 
daerah-daerah yang dulunya menjadi daerah kekuasaan Sriwijaya (Sulaiman 1977 :9). 

Dengan pindahnya pusat kerajaan ke daerah hulu Batanghari tidak berarti daerah hilir 
diabaikan. Jambi sebagai bekas pusat kerajaan tetap berkembang sebagai pelabuhan yang 
penting. Melalui pelabuhan Jambi barang-barang komoditi dari daerah pedalaman 
dipasarkan ke daerah lain. Pada abad ke 12 -14 M Jambi merupakan salah satu dari tiga 
bandar penting di Sumatera bagian timur (Ambari 1990 : 58). Dua buah lagi adalah Kota 
Cina di wilayah Sumatera Utara dan Palembang di wilayah Sumatera Selatan. 

Dalam tulisan di Kubur Raja disebutkan nama ayah Adityawarman adalah 
Adwayawarman. Maklumat-maklumatnya itu (sebagian dengan bahasa Sansekerta dan 
sebagian lagi dengan bahasa Melayu bercampur kata-kata Sansekerta, sedangkan 
hurufnya aksara Jawa Kuno, kecuali yang memakai aksara India Selatan) menimbulkan 
perasaan, bahwa kerajaannya itu besar, sehingga meskipun dalam Nagarakertagama 
dikatakan, bahwa Minangkabau termasuk bilangan jajahan Majapahit, yang demikian itu 
tidak mungkin berarti urusan-urusan daerah itu dicampurinya. Tetapi walaupun 
Adityawarman memakai gelar Kanakamedinindra (raja negeri mas) dalam salah satu 
maklumatnya, ia tidak memerintah seluruh Andalas. 

Benar Adityawarman makin jauh dari pangkalan kuasa Majapahit, tetapi dengan 
pemindahan pusat kerajaan ke Pagaruyung (setidak-tidaknya ke hulu), ia melepaskan 
kedudukan Melayu di Selat Malaka. Bukan tidak mungkin pada suatu masa Melayu 
berkuasa sampai ke Semenanjung daerah utara, sebab pada sebuah arca Budha, yang 
terdapat di Jaiya, tertulis dengan bahasa Khmer, bahwa Trailokaraja Maulibhushana-
warmmadewa memerintahkan menasehati Galani, wakil raja di Grahi, membuat arca itu. 
Tahunnya tidak terang, tetapi nama itu sama wujudnya dengan nama Tribhuwanarasa 
Mauliwarmmadewa. Bagaimanapun juga, Adityawarman menjauhi Selat malaka, sehingga 
kerajaan yang lain mungkin timbul di daerah itu, yaitu Malaka (Sanusi Pane, 1955). 

Berita Tongkok dari tahun 1373 menerangkan bahwa, di Andalas ada tiga kerajaan. 
Dari kabar-kabar yang lain dapat diterka, bahwa yang dimaksud adalah Minangkabau, 
Melayu dan Sriwijaya. Jadi Melayu tidak hilang dengan pemerintahan Adityawarman. Pada 
tahun 1347 Maharaja Palembang mengirim utusan ke Tiongkok dan pada tahun 1375 
Adityawarman mengirim utusan pula ke sana. Raja Melayu meminta kepada kaisar 
Tiongkok, supaya ia diakui sebagai raja San-fo-shi, akan tetapi tidak jadi raja melalui 
pemakaian gelar itu, meskipun telah dapat izin dari kaisar Tiongkok sebab dicegah oleh 
Majapahit. Maksud raja Melayu itu, tentu, supaya kuasa Tiongkok kelihatan di belakangnya. 
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Kaisar Tiongkok membenarkan tindakan Majapahit. Kuasa Jawa di Palembangpun diakui 
oleh Tiongkok. Maharaja Palembang dianggap adipati Majapahit. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Gambar 9: Batu nisa Raja Adityawarman, didapat di Kuburajo 
(Limo Kaum), bertahun 1356 M dalam bahasa Melayu Kuno 
bercampur Sanskerta, dengan huruf Pallawa.Isi tulisan ini 
mengenai pujaan pada raja. (Reprod. Grafsteen opschrift van 
Koeboer Radja oleh H. Kern dalam Bijdrage No. 67. 1913) 

Gambar 10; Prasasti besar Pagaruyung didapat di Bukit 

Gombak,  Bertahun 1356 M, dengan tidak kurang dari 21 baris  

Inskrisi Adityawarman. Isinya merupakan pujaan dan Pujian-

pujian terhadap raja.  (Foto: Oudheidkundige Dienst No. 

1640) 
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Prasasti-prasasti yang penting menurut Moens (1974) tentang keberadaan 
Adityawarman di daerah Melayu adalah sebagai berikut; dari tahun 1265 Saka pada patung 
Manjusri dari Singasari. Melihat kenyataan bahwa prasasti yang pertama disebut terdapat 
pada sebuah patung Manjursri maka dapatlah disimpulkan bahwa Adityawarman setidak-
tidaknya adalah seorang buddhis, walaupun mungkin buddhisme sama sekali bukan ajaran 
yang ortodoks; pada patung Manjusri ini ternyata ditahbiskan ”didirikan secara rituil” oleh 
seorang pedanda yang termasuk sekte-bhairawa. Sekte ini memuliakan Manjusri, yang 
adalah putera rohani Aksobhya, sebagai wujud damai dari Siwa-Bhairawa. 

Casparis (1992) tidak setuju dengan Westenenk yang berpendapat bahwa 
penggantian patrilineal adalah akibat pengaruh agama Hindu kepada raja-raja. Sebenarnya 
agama Hindu tidak pernah berpengaruh di Sumatera (di mana agama Budha dianut sejak 
abad ke 7 M) dan sehingga belum diketahui bagaimana penggantian raja-raja diatur pada 
zaman itu. Menimbang bahwa adat para-patih itu baru diketahui pada waktu Sumatera 
Barat sudah di-islamkan, maka ada kemungkian besar adat tersebut dipengaruhi oleh 
agama Islam. 

Dipandang dari sudut pandang itu, maka tidak mengherankan bahwa penggantian di 
istana didasarkan pada prinsip yang sama dengan hak warisan yang berlaku untuk umum 
di daerah Minangkabau (catatan: bahwa Kerajaan Minangkabau sudah ada jauh sebelum 
Adityawarman berkuasa, dan kerajaan ini diperintah dengan sistem adat. Karena merasa 
tidak mampu menandingi pasukan Majapahit yang sedang memperluas pengaruhnya di 
pulau Andalas, maka kesepakatan adat untuk menerima Adityawarman menjadi menantu 
dari raja Minangkabau sehingga Kerajaan Minangkabau tidak dicaplok oleh kerajaan 
Majapahit). Maka Adityawarman, meskipun seorang putra Adwayawarman, menggantikan 
Akarendrawarman yang perlu dipandang sebagai mamaknya. 

Akarendra itu mungkin adalah pengganti raja Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa, yang 
memerintah pada tahun 1286 M, tahun pengiriman patung Amoghapasa dari Jawa oleh 
raja Kertanegara, tetapi mungkin juga bahwa masih ada seorang raja yang berkuasa  
antara Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa dan Akarendra. Dari segala data itu dapat ditarik 
kesimpulan tentang adanya dinasti Negeri Melayu dengan; (1) Tribhuwanaraja 
Mauliwarmadewa (2) Akarendrawarman and (3) Adityawarman, yang justru memegang 
gelar Maulimaniwarmadewa. 

Gelar itu secara jelas menekankan hubungan erat antara Tribhuwanaraja dan 
Adityawarman. Adapun hubungan Akarendra dan Adityawarman, itu ternyata prasasti 
Bandar Batu Bapahat yang dalam naskah Tamadun Melayu disebutkan bahwa 
Anarendrawarman sebagai pendahulunya yang telah menyuruh penggalian ’sungai’, yaitu 
sebenarnya terusan, yang kemudian dibina kembali dan diperindah oleh Adityawarman. 

Tentang kronologi dapat disimpulkan bahwa raja Tribhuwana tentu memerintah pada 
tahun 1286 M, Anarendrawarman pada tahun 1316 M dan Adityawarman mulai tahun 1347 
M atau satu dua tahun sebelumnya (tetapi pada tahun 1343 Adityawarman masih di pulau 
Jawa). 

Sebagai orang besar yang pernah mendapat pendidikan Keraton Majapahit, maka 
Adityawarman ingin menerapkan susunan pemerintahannya seperti susunan pemeritahan 
di Majapahit. Demikian juga dengan perundang-undangan yang mungkin ia kutip atau 
usahakan dari kitab undang-undang Majapahit yang bernama Kutara Manawa. 



 243 

Susunan pemerintahan Adityawarman adalah: 
1. Dewan Sapta Prabu, yakni dewan yang memilih dan menetapkan siapa yang akan 

dinobatkan jadi raja (Catatan: ingat penobatan Jayanegara dan Hayam Wuruk di 
Majapahit). 

2. Mantri Katrini sebanyak 3 orang (semacam Dewan Pertimbangan Agung) 
3. Panca ring wilwatikta, terdiri dari 5 orang. Inilah yang merupakan Badan Pelaksana 

Perintah dari raja (kabinet, ed.). 
4. Dharma dyaksa, semacam Hakim Agung 
5. Upa-patti, pembancu Panca Ring wilwatikta dan Dharmadyakasa. 
6. Ke bawah mestinya diatur menurut sistem pemerintah daerah Majapahit, yakni dengan 

bentuk sebagai berikut: 
a. Daerah diperintah oleh raja bawahan, yang kebanyakan raja bawahan ini 

mempunyai pertalian darah dengan Maharaja atau orang yang pernah berjasa 
besar dan setia pada raja. Raja bawahan yang memerintah daerah itu, biasanya 
bergelar Adipati, atau Arya, Arya sama dengan pangeran. 

b. Daerah di bawah raja bawahan (Adipati) terbagi dalam kewedanaan. Kewedanaan 
terdiri dari beberapa kelompok desa, yang wilayahnya disebut Pakuwuan, dan 
dikepalai oleh seorang Akuwu, sedangkan desa dipimpin oleh seorang yang 
bergelar Buyut. 

c. Raja bawahan (Adipati atau Arya) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap 
Maharaja, sedangkan urusan ke bawah dipegang sepenuhnya oleh Patih raja 
bawahan. 

Ternyata sistem pemerintahan semacam inilah yang tidak jalan di Minangkabau, 
karena sebelum Adityawaraman menjadi raja, masyarakat Minangkabau telah menganut 
sistem pemerintahan kenegarian yang rumit (kekuasaan kepala-kepala suku). 

Oleh sebab itu, dalam menerapkan sistem pemerintahan seperti di Majapahit, 
Adityawarman boleh dikatakan gagal. Pemuka kerajaan yang  menonjol adalah Datuk 
Ketemanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang.  

Dugaan bahwa Datuk Perpatih Nan Sebatang itu benar-benar ada, berangkali 
terdapat pada sebaris tulisan (pahatan) di Arca Amogaphasa yang menyatakan Perdana 
Menteri masa itu bernama ”Dewa Tuhan Prapatih”. 

Seorang ahli sejarah, Pitono, menafsirkan perkataan Dewa Tuhan Prapatih itu adalah 
Datuk Perpatih Nan Sebatang.  

Karena Datuk Perpatih Nan Sebatang adalah satu ibu, tetapi berlainan ayah, dengan 
Datuk Ketamanggungan merupakan tokoh terkemuka kerajaan pada waktu itu. Kedua 
tokoh ini berjasa membentuk Adat Minangkabau dalam dua sistem yaitu: 
a. Sistem Koto Piliang oleh Datuk Ketemanggungan yang bersifat otokrasi. 
b. Sistem Bodi Chaniago oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang, yang bersifat demokrasi. 

 

3. Adityawarman dan Kerajaan Pagaruyung 
Adityawarman dengan kekuatan bala tentara yang didukung Majapahit menyusuri 

Sungai Batanghari dan mendirikan sebuah kerajaan di sebelah timur, di tepi Batanghari. 
Kerajaan itu berpusat di Sungai Langsat, Sungai Dareh, Rambahan dan Padang Roco. 
Barulah pada tahun 1347 M Adityawarman datang ke Pagaruyung dengan pasukannya. 
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Melihat pasukan Adityawarman yang begitu besar dan bersenjata lengkap, pemimpin-
pemimpin adat yang ada di Pagaruyung pada saat itu membuat suatu taktik untuk tidak 
melawan. Kedatangan raja itu yang tidak mungkin dilawan dengan kekerasan disambut 
baik-baik dengan alat tanda ketundukan. Daerah Pagaruyung pada waktu itu dikuasai oleh 
Datuk Suri Dirajo sendiri yang menyambut kedatangannnya dengan membawa tanda 
ketundukan. Barang ketundukan itu berupa lima ekor kuda putih yang disediakan oleh 
datuk-datuk di Lima Kaum dan tiga ekor oleh datuk-datuk dalam Laras Bodi Caniago. 
Semua kuda itu diberi bertali cindai. Jadi pada lahirnya pemberian itu merupakan emas 
pemberian tetapi dibatinnya ialah emas ketundukan. Kemudian Adityawarman dapat 
menguasai Pagaruyung dan mengangkat dirinya menjadi Raja Kerajaan Pagaruyung. 
(Datuk Tuah, 1926). 

Beberapa prasasti yang menerangkan kedatangan dan pengangkatan Adityawarman, 
antara lain: 
a. Prasasti Kubu Rajo (1349 M) 

Kubu Rajo itu dalam dugaan orang ialah benteng dari Adityawarman, dan prasasti itu 
dia disebutkan sebagai ”Kanaka medinindra” yang artinya raja negara emas 
Suwarnadwipa. 

b. Prasasti Pagaruyung (1357 M) 
Dalam prasasti itu Adityawarman disebut sebagai Maharajo Dirajo. Iapun digelari 
”Dharmaraja kulatilaka permata” dari kerajaan Suwarnadwipa. 

c. Prasasti Suruaso I 
Pada mulanya prasasti ini tak dapat dibaca tetapi kemudian dapat ditafsirkan dan 
isinya ialah tentang pentahbisan Adityawarman sebagai Bhairawa. Patung itu 
sekarang ada dalam Museum Pusat di Jakarta. 

d. Prasasti Bandar Bapahat. 
Dalam prasasti ini terdapat berjenis-jenis tulisan. Ada tulisan Sansekerta dengan huruf 
Sumatera kuno, yang mirip dengan huruf Jawa kuno. Ada tulisan Granta yang sering 
dipergunakan oleh bangsa Tamil di India Selatan. Para ahli berpendapat bahwa pada 
zaman itu terdapat penduduk yang berasal dari India Selatan. Mereka menetap disana 
karena tertarik dengan perdagangan lada. 
Dengan perubahan situasi kenegaraan itu lahirlah sebuah pantun adat: 

Jika berbuat di Koto Alam, 
Buahnya tindih bertindih 
Jika bertuah dalam alam 
Tuah itu silih berganti 

Kedatangan Adityawarman sebenarnya adalah berhubungan dengan situasi politik di 
Majapahit sendiri sehingga ia ingin memisahkan diri dengan Majapahit. Apalagi memang 
ada pertalian darahnya dengan Minangkabau. 

Ada dua segi politik Adityawarman datang ke Pagaruyung: 
a. Sebagai seorang raja yang kenal dengan keadaan tanah Melayu, ia ingin meluaskan 

kekuasaan Majapahit di negeri-negeri di pedalaman pulau Sumatera dan 
mengembangkan agama Budha Tanrayana, dan dalam perdagangan ingin menguasai 
daerah-daerah penghasil lada. 
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b. Daerah Pagaruyung terletak di pedalaman pulau Sumatera, dan di sana ia dapat lepas 
dari jangkauan armada Majapahit sehingga lama kelamaan ia dapat berkuasa sendiri. 
Dalam pemerintahan Adityawarman kurang menyukai sistem demokrasi yang sudah 

berlaku di daerah Minangkabau. Pemerintahannya bersifat autokrasi dan desentralisasi. 
Adityawarman berpendapat bahwa sistem mupakat itu lamban dan tidak cepat membawa 
kemajuan bagi negeri, sebab itu harus diganti dengan autokrasi. Sistem yang lama yang 
merupakan pemerintahan federasi, berpematang bagi sawah, berbintalak bagi kebun 
kurang disukai Adityawarman. 

Sangatlah sukarnya memasukkan faham itu kepada rakyat, sehingga pemerintahan 
Adityawarman kurang populer di luhak yang tiga (pembagian daerah di Pagaruyung) tetapi 
populer di daerah rantau. Kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah terpegang di 
tangan para penghulu sehingga praktis Raja Pagaruyung (Adityawarman) tidak mempunyai 
kuku lagi. 

Dalam pemerintahan, Adityawarman dibantu oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang 
sebagai Gajah Mada bagi Majapahit. Dalam angkatan perang dibantu oleh Datuk 
Ketemanggungan yang sama dengan senopati di Pulau Jawa (Datuk Tuah, 1926). 

Untuk diketahui, bahwa Datuk Suri Maharajo Dirajo yang memerintah di Alam 
Pagaruyung sewaktu Adityawarman memasuki wilayah itu mempunyai istri yang bernama 
Puti Indah Jelita, mempunyai anak dua orang (Datuk Ketemanggungan  dan Puti Dayang 
Bulan), Puti Dayang Bulan mempunyai anak tiga orang, yaitu Puti Dayang Berani, Puti 
Unduk Pinang Masak dan Sutan Balun atau Datuk Perpatih nan Sebatang. Dalam masa 
pemerintahan Adityawarman Datuk Suri Maharajo Dirajo meninggal dunia, dan kemudian 
Puti Indah Jelita kawin lagi dengan Cateri Bilang Pandai, seorang anak raja dari Kerajaan 
Indrapura yang bernama Indera Jati. Dengan Indera Jati mereka memperoleh seorang 
anak laki-laki dan empat anak wanita. Anak laki-laki bernama Mamang Sutan (Datuk Seri 
Bernago-nago), yang wanita bernama Puti Reno Gadis, Puti Reno Judah, Puti Ambun Suri 
dan Puti Jamilan. 

Anak wanita yang bungsu (Puti Jamilan)  dikawinkan dengan Raja Adityawarman, 
sehingga Adityawarman menjadi orang semendo dari Minangkabau. Hal itu terjadi belum 
lama Adityawarman berada di Alam Minangkabau. Dengan perkawinan itu dan diangkatnya 
menjadi raja, maka raja yang lama (Datuk Suri Maharjo Dirajo) pindah ke daerah Bunga 
Setangkai dengan segala pengiringnya dan alat kebesarannya (Datuk Tuah, 1926). Itulah 
dalam tambo adat Alam Minangkabau dikatakan: Jatuhlah telur enggang  itu ke rumah 
Datuk Suri Dirajo. 

Beberapa lama kemudian Puti Jamilan melahirkan seorang putera diberi nama 
Ananggawarman. Ketika bayi itu akan dibawa turun mandi di pagar tepiannya dengan 
ruyung sebab dikhawatirkan ada buaya dalam sungai itu. Itulah mulanya tempat itu 
bernama Pagaruyung dan menjadi pusat pemerintahan Melayu sampai beberapa lamanya. 

Sewaktu memerintah, Adityawarman memerintahkan supaya masyarakat 
Minangkabau dibagi atas kasta-kasta yaitu empat kasta sebagai dalam agama Budha. 
Tetapi pemangku adat Minangkabau mempunyai siasat lain, mereka tidak mau merubah 
adat begitu saja. Mereka membagi kekuasaan atas empat menjadi ”Basa Empat Balai”, dan 
hal ini sebenarnya tambah mengokohkan sistem pemerintahan demokratis di daerah 
Minangkabau. Tetapi mungkin karena Datuk Ketemanggungan berpaham feodal yang 
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sejalan dengan autokrasi Adityawarman tidak menyadarinya sehingga  sistem demokrasi 
jugalah yang berkembang baik di Minangkabau. 

Dalam pembagian pemerintahan kemudiannya dikatakan: payung panji di Suruaso, 
suluh bendang di Padang Ganting, cemin terus di Batu sangkar, cemeti di Tanjung Balit, 
harimau di Pauh Tinggi, alim di Pariangan Padang Panjang dan Raja Besar di Bukit Batu 
Patah, sedangkan Adityawarman jarang disebut-sebut. Sebab ia hanya orang sumando 
bak abu diatas tunggul, datang angin keras terbanglah dia. 

Memang banyak jasa Adityawarman selama di Alam Minangkabau, ia 
mengkonsolidasi ketentaraman di Minangkabau yang dipergunakan untuk memperluas 
daerah kekuasaan Minangkabau keluarnya. Ketika Adityawarman sudah aman dan tenang 
di Minangkabau maka Majapahit mengirim pasukannya ke Minangkabau (1409 M). Tetapi 
pasukan itu tidak dilawan dengan akal bulus seperti sebelumnya, mereka mengangkat 
senjata mempertahankan wilayahnya. Dalam pertempuran di Padang Sibusuk tahun 1409 
M itu pasukan Aditywarman mengalahkan pasukan Majapahit. Adityawarman meninggal 
kira-kira dalam tahun 1475 M. 

 

Gambar 11: Wilayah Kekuasaan Kerajaan Melayupura 
Sumber:  P.M. Munoz (2006). “Kerajaan Awal di  Kepulauan Indonesia 

dan Semenanjung Malaysia” 
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4. Si Rocok di Sungai Lansek 
Jika kita menyusuri Batanghari dari Jambi ke arah hulu, setelah mencapai Kota 

Tanjung, sungai lebar ini menuju Minangkabau, mengalir di daerah yang oleh Belanda 
dahulu disebut Batanghari districten dengan kota-kotanya seperti Padang Laweh, Sitiung, 
Sungai Lansek, Sungai Dareh dan lain-lain. 

Mulanya Batanghari districten tidak termasuk Provinsi Sumatra Barat, tetapi masih 
merupakan daerah merdeka. Sesudah kekuasaan Hindia Belanda sampai ke sana, daerah 
itu dibagi dua, masing-masing distrik Batanghari dan Kota besar dengan ibu kotanya mula-
mula di Kota besar kemudian semenjak 1913 dipindahkan ke Sungai Dareh, termasuk 
onderafdeling Tanah Datar, Keresidenan Sumatra Barat. Melihat letak geografis daerah 
ini dengan anak sungai Pangean dan Takung sampai Sijunjung (kemungkinan dulu 
namanya Kandi), maka jelas Batanghari merupakan jalan terbaik untuk mencapai pusat 
Alam Minangkabau. Di samping tentunya lewat sungai-sungai besar lain dari pantai timur 
ke pedalaman Sumatera Tengah seperti Indragiri, Kampar, Siak dan Rokan. 

Sampai akhir abad ke-19, daerah Batanghari masih merdeka dan rakyatnya sangat 
bangga dengan kemerdekaan ini. Bersama Hulu Kuantan dan Hulu Kampar kiri, daerah-
daerah tersebut dulu termasuk "rantau nan tigo jurai" dari Kerajaan Minangkabau. Dalam 
tahun 1845 beberapa raja di sana, sebagai wakil raja Minangkabau, berjanji tidak akan 
mengizinkan Belanda masuk. Baik ekspedisi Veth tahun 1877, maupun ekspedisi Yzerman 
1895, tidak diperbolehkan memasuki daerah "rantau di baruh" Minangkabau itu. Houston 
Waller tidak mendengar nasihat Pemerintah Belanda dan ingin pergi ke Jambi melewati 
Batanghari districten pada tahun 1905. Akibatnya dia dibunuh di sana. 

Kesulitan bagi Pemerintah Belanda, khususnya Keresidenan Sumatera Barat, 
ialah karena daerah tersebut dipakai sebagai tempat pelarian kuli-kuli kontrak yang bekerja 
di tambang batu bara Sawahlunto. Kecuali kuli-kuli kontrak, sewaktu "zaman putih" dan 
lama sesudah itu, banyak pula orang Paderi melarikan diri ke sana, begitu pula para 
pemimpin rakyat setempat yang tidak menyenangi kekuasaan Belanda. Itulah sebabnya 
pada tahun 1905 Batanghari districten disodori perjanjian menuntut raja-raja agar mengakui 
kedaulatan Pemerintah Hindia Belanda. 

Mereka diharuskan menandatangani perjanjian pendek saja, dengan isi yang 
sama untuk semua daerah, yang waktu itu masih merdeka. Untuk Batanghari districten, 
ditandatangani oleh Datuk Khatib Besar atas nama V-Kota dan Padang Tarab; Sultan Sri 
Maharaja Diraja untuk Kota Besar; Tuanku Baginda Majolelo untuk Padang Laweh; Tuanku 
Bagindo Ratu untuk Siguntur dan beberapa raja lainnya. Semua mengakui bahwa: (1) 
daerah mereka adalah bagian dari Hindia Belanda dan dengan demikian di bawah 
kekuasaan Belanda, (2) akan setia pada Raja Belanda dan Gubernur Jenderal sebagai 
wakilnya, dan (3) akan mentaati segala peraturan dan seterusnya. 

Sebelum dikuasai Hindia Belanda, pemerintahan di sana tidak banyak berbeda 
dengan daerah-daerah lain Minangkabau pada permulaan abad yang lalu. Tiap kampung 
praktis berdiri sendiri dengan seorang datuk atau penghulu, manti, mualim dan 
dubalang. Beberapa kampung atau kota bisa membentuk nagari, dua atau lebih nagari 
kadang-kadang membuat persekutuan, sehingga oleh karena itu pemerintahan nagari 
bersifat federatif dari satu atau beberapa nagari dikepalai oleh "rajo" atau .. urang 



 248 

gadang" yang bertindak sebagai wakil raja Pagaruyung. Orang-orang ini diambil dari kaum 
penghulu tetapi mempunyai kekuasaan cukup besar melebihi seorang datuk. 

Raja Pagaruyung walaupun diakui sebagai atasan, praktis sudah tidak mempunyai 
kekuasaan sama sekali dan hanya diakui karena adat dan tradisi saja di mana-mana. 
Sebaliknya, raja di Pagaruyung sudah puas asal diakui saja sebagai yang dipertuan dan 
mendapat "emas manah" tiap 3 tahun sekali dari rantau. Paling-paling tugas Yang 
Dipertuan Pagaruyung tadi mengukuhkan seorang raja, atau menyelesaikan kalau ada se-
dikit perselisihan antara raja-raja kecil dan beberapa tugas lagi. Ini pun dilakukan kalau 
diminta. Ikatan sebetulnya praktis sudah tidak ada, dan raja-raja di rantau tadi merdeka 
dalam tindakan. Siapa yang kuat dapat membawahi lagi beberapa raja keci l  di  dekatnya. 
Adat- is t iadat setempat yang t imbul perlahan-lahan lama-kelamaan mendarah 
daging, sehingga agak berbeda dari adat asal istana. Dengan demikian, di rantau bisa saja 
muncul kerajaan-kerajaan kecil yang kuat dengan adat kebiasaan sendiri, membawahi 
pula satu atau beberapa raja yang lebih kecil lagi. Si raja kecil makin berkurang 
kekuasaannya, akhirnya hanya tinggal nama. Kadang-kadang dengan jalan perkawinan 
antara mereka, kedudukan atau gengsi bisa dinaikkan sedikit. Tetapi dalam pemerintahan 
nagari, para penghulu atau datuk berdasarkan adat, tetap mempunyai suara yang harus 
didengar. Merekalah pengemban adat dan pada adatlah seorang raja terikat untuk 
bertindak. 

Raja yang melanggar adat, bisa saja diganti. Hanya seorang raja yang luar biasa 
kedudukannya, yang bisa berkonfrontasi terhadap pemerintah nagari yang 
berdasarkan adat turun temurun. Kalau memakai istilah sekarang, bentuk pemerintahan 
cukup demokratis. Antara raja yang satu bisa saja berselisih dengan raja yang lain, atau 
antara nagari yang satu dengan nagari lain. Kadang-kadang "sangketo" bisa 
menimbulkan "perang". Sedikit lempar-melempar batu, ada beberapa yang luka mungkin 
juga meninggal, untuk akhirnya didamaikan menurut adat yang berlaku. Tidak ada perang 
untuk membinasakan lawan, sebab "perang adat" tadi merupakan sedikit tindakan yang 
harus diambil "menurut adat". Begitulah keadaannya selama berabad-abad. 

Di sepanjang Lembah Batanghari kita sebut tadi, di daerah rantau Kerajaan 
Minangkabau, ada beberapa desa tidak berarti, seperti Rambahan, Padang Rocok, Lubuk 
Bulan, Padang Laweh, Siguntur dan lain-lain. Semua tempat ini kira-kira setengah abad 
yang lalu mendapat perhatian para ilmuwan, arkeolog dan ahli-ahli bahasa kuno. Ke sanalah 
kita berkunjung sebentar karena daerah tersebut merupakan salah satu daerah di mana 
dimulai sejarah tertulis Kerajaan Minangkabau. 

Sungai Lansek atau Langsat terletak di tepi hulu Batanghari, kira-kira antara Padang 
Laweh dan Sungai Dareh. Pada suatu hari yang terik di tahun 1935, tidak kurang dari 300 
pekerja sibuk mengangkat si Rocok dari tempat ia tidur kira-kira selama hampir 6 abad. 
Rakyat menamakannya si Rocok dan tempat dia tidur begitu nyenyaknya itu, disebut Padang 
Rocok. Dia terbuat dari batu hampir 4,1/2 meter tingginya berat lebih dari 4 ton dengan 
bentuk yang ganas. Dewasa ini, dia merupakan patung terbesar dari seluruh patung di 
Museum Nasional Jakarta. Jika Anda memasuki gedung museum, langsung ke dalam, di 
sanalah dia berdiri memandang ke kebun berumput di bagian belakang. Bayangkan: 
Sekarangpun memindahkan batu seberat 4 ton lebih, bukanlah pekerjaan kecil. Apalagi 
hampir setengah abad yang lalu di kala kita belum mempunyai truk-truk heavy-duty dengan 
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trailers yang panjang, jalan-jalan aspal yang licin, alat-alat pengangkut yang serba 
otomatis. 

Rakyat setempat sudah lama kenal si Rocok, raksasa sedang tidur itu. Malah baik 
dipakai sebagai batu asahan, menajamkan pisau. Menumbukpun bisa, hingga sebagian dari 
patung itu telah menjadi lesung kecil. Tetapi Belanda baru saja menjajah ke sana sejak 
1905 dan baru setahun sesudah itu Padang Rocok sering mereka kunjungi. Mereka itu ahli-
ahli sejarah dan kebudayaan Hindu. Maka bekerjalah ratusan buruh tadi di bawah sinar 
matahari yang terik memindahkan patung itu ke tepi sungai. Kemudian dengan bantuan 
rotan-rotan besar, diturunkan ke atas sebuah rakit yang telah khusus disiapkan. Tidak kurang 
dari 2 hari lamanya, rakit didayung perlahan-lahan dari Sungai Lansek ke Sungai Dareh. 
Baru dari sini diangkut dengan truk besar yang dipinjam dari jawatan tambang batu bara 
Ombilin di Sawah Lunto, ke Sijunjung. Dari Sijunjung dipindahkan lagi ke Bukittinggi. 
Diletakkan di atas sebuah bukit kecil di kebun binatang (dahulu terkenal sebagai kebun 
bunga) dengan muka menatap Gunung Merapi yang dianggap penting dan keramat dalam 
dongeng-dongeng rakyat Minangkabau. 

Sekarang si Rocok berdiri megah di gedung Museum Nasional. Pada bagian bawah, 
dapat dibaca tulisan kecil "Adityawarman, raja pertama Pagaruyung". Siapakah 
Adityawarman itu? Si Rocok sendiri, tidak mempunyai tulisan pada dirinya. Untunglah tidak 
jauh dari tempat si Rocok tidur, didapat bagian bawah (kaki atau lapik) dari sebuah patung 
yang mempunyai tulisan terdiri atas 4 baris pada tiga bagian dan 1 baris pada bagian 
keempat. Nama Adityawarman sendiri telah dikenal para ahli sejarah waktu itu. Yang 
berjasa pertama kali menghubungkan nama ini dengan si Rocok, ialah dua sarjana Belanda 
(Stutterheim dan Schnitger) pada tahun 1935, masing-masing secara sendiri-sendiri. 

Kita terus menyusuri sungai itu dari Sungai Lansek ke arah barat. Akan kita jumpai 
sebuah dusun, Lubuk Bulan namanya. Persis di utara kota kecil ini dan hanya beberapa 
kilometer saja, terletak Dusun Rambahan. Di sini kita dapati sebuah arca indah sekali, 
terkenal dengan nama Amoghapaca. Cukup besar dan yang paling penting, bagian 
belakangnya penuh tulisan. Yang berjasa menemukan area penting ini, ialah seorang 
kontrolir Belanda bernama Van den Bosch. Penyelidikan selanjutnya dilakukan oleh 
seorang sarjana bernama Pleyte dan yang berjasa menterjemahkan apa yang tertulis di 
punggung area itu, ialah ahli Belanda sangat terkenal, Profesor Kern. Hasil usaha profesor 
ini, cukup untuk menulis sedikit sejarah dan menghubungkan Raja Adityawarman tadi 
dengan "pamalayu" dan Kerajaan Singasari di Pulau Jawa. Kalau berkunjung ke Museum 
Nasional Jakarta, tanpa masuk ke bagian dalam gedung sendiri, maka sudah dapat 
melihatnya. Dia ditempatkan kira-kira di bawah tangga ke lantai dua, sebelah kanan. 
Banyak lagi peninggalan kuno didapat di daerah hulu Batanghari, di Pulau Sawah, Lubuk 
Bulan, Batang Timpeh dan tempat-tempat lain. 

Westenenck, sewaktu masih bertugas di Sumatera Barat, pernah berkunjung ke 
daerah tersebut pada akhir tahun 1909. Sekedar untuk memberi gambaran, kita turunkan 
sedikit apa yang ditulisnya mengenai kunjungan tersebut. Melalui jalan setapak, sampai di 
Pangkalan, kemudian memasuki belukar dan sesudah mencari-cari, barulah penunjuk 
jalan menemukan patung yang dimaksud. Patung Budha itu tidak berkepala lagi, tergolek 
dengan punggungnya ke tanah. Tingginya 91 cm, tebal 51 cm dan jarak antara ke dua lutut 
90 cm. Beberapa ratus meter sebelum sampai ke tempat patung tersebut, jalan setapak 
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tadi melalui sebuah punggung bukit dengan rawa di kiri dan kanan. Sebuah saluran yang 
dibuat manusia, menarik perhatian. Menurut orang-orang tua di sana, namanya "parit 
pendek" dan dibuat jauh dahulu kala. Kemudian Westenenck mengunjungi Rambahan 
untuk menengok Amoghapaca. Rakyat setempat menamakannya "barhalo", berdiri di 
atas sebuah bukit yang menurut penulis itu, juga buatan tangan manusia. Kalau tanahnya 
digali sedikit saja, meneruskan Westenenck, akan ditemukan semacam bata (gebakken 
Steen). Sebuah dinding persegi panjang, memagari tanah datar tempat "barhalo" tadi 
ditemukan. "Tidak akan mengherankan kita," tulis Westenenck, "kalau dahulu kala di 
daerah Sungai Pangeang memasuki Batanghari, di atas sebuah tanjung kurang lebih 25 
meter tingginya, berdiri sebuah candi kepunyaan orang-orang Hindu yang pernah bermukim 
di sana." (Apa yang diduganya itu, memang tepat sebab di sana dahulu banyak terdapat 
tempat ibadah Hindu) Kemudian Westenenck meneruskan perjalanan ke Sungai Lansek 
untuk melihat patung besar si Rocok. Di seberang sungai, di Bulan Sawah, katanya, dia 
menjumpai bukit kecil dibuat dari bata, kemudian 4 bukit lagi seperti itu dan sebuah saluran. 
Jelas sekali bahwa semua ini buatan tangan manusia. Di tengah-tengah, sebuah dinding 
berupa lingkaran dengan garis tengah sepanjang kira-kira 8 meter, kurang lebih 1,1/2 m di 
bawah permukaan tanah. Dinding itu dilingkari lagi oleh sebuah saluran dan inipun untuk 
sebagian dikelilingi dinding dengan garis tengah lebih kurang 25 m. Di sebelah barat bukit 
ini, di kakinya, mengalir kali kecil melalui sebuah jurang. Kali ini dinamakan Sungai Gobah 
dan di seberangnya kelihatan sebuah bukit: Bukit Gobah atau "bukit kuburan". Menurut 
Tuanku yang menemani saya, Westenenck meneruskan, di sana terdapat banyak kuburan 
yang sangat tua. Pernah beberapa orang penduduk melihatnya, tetapi kemudian tidak 
ditemukan. Jauh sebelum Westenenck, seorang bekas kontrolir Belanda bernama Verkerk 
Pistorius, awal 1868 telah menulis bahwa di "Batanghari distficten " tadi, banyak dipakai 
kata-kata bahasa Jawa dan bahwa di sana pernah berkembang Kebudayaan Hindu.  

Daerah yang baru saja digambarkan di muka, dahulu merupakan daerah makmur 
dengan kegiatan ekonomi cukup tinggi dan merupakan suatu pusat perdagangan (terutama 
lada dan emas) yang banyak dikunjungi bangsa asing. Seorang pegawai pemerintah 
kolonial dulu, bernama Damste sewaktu masih menjabat aspiran-kontrolir di Sijunjung 
pertengahan ke dua abad yang lalu, pernah mengunjungi daerah-daerah berbatasan 
dengan Batanghari districten yang kita sebut tadi. Yakni XII Koto yang dulunya 
termasuk rantau Batanghari dan ditaklukkan Belanda (Letnan Kolonel Van Swieten) tahun 
1845. Damste mengunjungi banyak desa di sepanjang Batanghari, sedikit di barat daya 
Pulau Punjung dan Siguntur. Sekarang merupakan daerah terbelakang. Tetapi, menurut 
Damste, rakyat di sana masih ingat pada zaman emas dahulu, sewaktu masih banyak 
berdiri rumah besar dan bagus dari kayu, rakyat setiap hari makan nasi, para wanita dan 
anak gadis penuh perhiasan. Sewaktu penduduknya jauh lebih banyak, Batanghari 
seakan-akan kuning airnya karena pendulangan emas. Aspiran kontrolir itu dalam 
peninjauannya, juga berhasil melihat apa yang disebut "pamanahan" yang masih disimpan 
baik oleh beberapa keluarga ternama. Yakni pusaka dari nenek moyang yang mereka 
anggap keramat, dibungkus baik-baik dan disimpan di loteng rumah. Membuka 
"pamanahan" itu pun dilakukan dengan hormat dan khidmat sekali, hati-hati, di atas asap 
kemenyan. Salah satu "pamanahan" yang disaksikan Damste ialah milik Datuk Rajo 
Bandaro, Tiang Panjang Muara Sangir berupa senjata dinamakan "tumbak majopaik". 
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Begitu juga alat-alat lain seperti pedang dan keris, kemungkinan besar sekali berasal  
dari Jawa, dibawa ke sana selama "pamalayu". Selain itu dia juga menyaksikan 
benda-benda lain dari porselen berbagai bentuk (kendi, pining, mangkok, dalam bentuk 
binatang kecil seperti singa, burung dan lain-lain). Semua berasal dari Tiongkok dibawa 
oleh orang-orang Cina yang datang ke sana untuk berdagang lada. Begitu pula barang atau 
alat-alat berasal dari kebudayaan Hindu-Jawa berbagai bentuk, kebanyakan dari tembaga 
seperti yang dilihat Damste di rumah keluarga Datuk Tan Penghulu, Tiang Panjang dari 
Alai. Di antara Ombak Kubu dan Muara Sangir, Damste melihat bukit kecil di pinggir 
Batanghari yang dikenal penduduk sebagai Guguk Gadang. Mungkin aslinya berupa 
sebuah kuil Hindu yang telah tertimbun sebab di dekatnya terlihat banyak batu bata 
berbagai ukuran. 

Kesimpulan yang kita dapat dari semua ini, ialah bahwa Batanghari dahulu banyak 
sekali dipergunakan para pendatang. Dan bahwa di daerah tempat si Rocok ditemukan, 
di situ rupa-rupanya mereka bertempat tinggal dan merupakan pusat Kerajaan Hindu 
berabad-abad yang lalu. Tetapi untuk sementara, kita tinggalkan dulu daerah di mana si 
Rocok pernah tidur dengan nyenyaknya selama berabad-abad. 

 

5. Beberapa Prasasti Adityawarman 
Sekarang kita berkunjung ke pusat Alam Minangkabau yang "ba luhak nan tigo" (Tanah 

Datar, Agam dan Lima puluh Kota) dan "ba lareh nan duo" (Koto-Piliang dan Bodi-Caniago). 
Kita ikuti jejak sekelompok kecil ahli bangsa Belanda yang mengadakan penyelidikan dan 
mencatat benda-benda bersejarah yang mereka dapati di sana kira-kira 1, 1/2 abad yang 
lalu . 

Luhak Tanah Datar adalah yang terbesar, dari ke tiga luhak tadi dan yang terpenting 
jika ditinjau dari sudut sejarah. Melebar ke utara, timur dan tenggara Danau Singkarak 
dan berpusat di Pagaruyung (dekat Batusangkar). Terdiri atas 14 nagari yang dulunya berdiri 
sendiri, kemudian dijadikan laras, masing-masing dengan tuanku laras. Sesudah itu diubah 
menjadi districten dengan districts-hoofd atau demang sebagai kepalanya). 

Pada lereng sebelah selatan Gunung Merapi, sedikit di kiri jalan menuju Batusangkar, 
terdapat Desa Pariangan. Desa ini sangat terkenal dalam kaba, legenda atau cerita-cerita 
lama mengenai Alam Minangkabau. Menurut kepercayaan, di sanalah berdiam raja-raja 
pertama sewaktu turun dari puncak Gunung Merapi. Sampai akhir abad yang lalu datuk dari 
Desa Pariangan mendapat lebih banyak penghormatan dari datuk-datuk di daerah lainnya. 
Sebuah sungai bernama Bangkaweh berasal dari gunung tersebut, mengalir melalui desa 
itu. Tidak jauh dari tepi sungai, dekat Pariangan, didapat sebuah prasasti dari batu panjang 
beberapa meter, tinggi kira-kira 1,1/2  meter dengan permukaan licin menghadap ke timur. 
Oleh rakyat setempat dinamakan "batu basurek", terdiri atas 6 baris, bertarikh 1290. Agak 
ke bawah dari tempat prasasti itu, di tepi kanan Sungai Bangkaweh, dijumpai beberapa 
sumber air panas dengan nama-nama berarti seperti "pamandian puti" atau "pamandian 
rajo". 

Kalau kita meneruskan perjalanan ke timur lewat Sungai Tangah, Tabek dan 
Perambahan, kita akan sampai di Sintuo. Di sini pernah didapat sebuah batu dengan 
lobang di tengahnya. Dinamakan "batu batikam" oleh rakyat dengan cerita-ceritanya 
tersendiri, dianggap peninggalan tertua. Kemudian kita sampai di Desa Limokaum 
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dan tidak jauh dari sana Desa Kuburajo. Kita temukan sebuah lapangan, membujur 
arah timur barat, panjang kira-kira 100 meter, lebar lebih kurang 25 meter. Di bagian utara 
kelihatan tiga batu besar. Menurut rakyat setempat, batu-batu ini berasal sebelum agama 
Islam sampai disana, dinamakan "batu pancar matoari". Batu paling ke barat mempunyai 
beberapa gambar antaranya yang mirip dengan matahari. Yang di tengah memperlihatkan 
tulisan tetapi sulit sekali dibaca. Di ujung barat lapangan tadi, kelihatan bukit -bukit kecil, 
itulah kuburan rajo. Di antaranya ada satu kelihatannya terpenting, yakni kuburan 
Adityawarman. Bentuknya kira-kira persegi, sisinya terdiri atas batu-batu kali yang disusun 
dan di atas kuburan tersebut terdapat 4 batu besar: 3 di bagian barat dan 1 di bagian timur. 
Salah satu dari batu itu mempunyai tulisan terdiri atas 16 baris, menggunakan bahasa 
Sanskerta, pernah diterjemahkan oleh Frederick dan Kern. Prasasti Kuburajo ini 
mencantumkan tahun pembuatannya, yakni 1356. Menurut Kern, bahasa yang dipakai, 
praktis bukan Sanskerta lagi, mungkin sejenis bahasa Minangkabau kuno, di sana-sini 
bercampur dengan kata-kata Sanskerta atau berasal dari itu. 

Kira-kira sejam perjalanan ke arah timur dari sini, kita sampai di Batusangkar. 
Jelas kelihatan dua puncak gunung atau bukit terkenal dalam mitologi rakyat, yakni Bukit Batu 
Patah dan Bukit Bungsu. Di kaki dua pegunungan ini, di bagian barat mengalir Sungai Selo. 
Di seberang sungai, di kaki Bukit Bungsu, sampailah kita di Pagaruyung, tempat tinggal Yang 
Dipertuan Raja Minangkabau. Kita teruskan laporan pandangan matapara ahli 
Belanda tadi hampir 1,1/2 abad yang lalu. Jalan kerumahnya terbuat dari batu kali. Seperti 
biasa, di depan rumah kelihatan 2 lumbung padi dan tidak jauh dari sini terdapat apa yang 
disebut rakyat "batu kasur kedudukan Tuanku Sati Pagaruyung". Ini terdiri dari 2 batu tinggi 
tetapi tidak begitu tebal. Batu yang berdiri menghadap timur laut, tingginya 2 m, lebar 1,2 dan 
tebal 1/4 m, mempunyai tulisan. Batu yang satu lagi juga mempunyai tulisan tetapi tidak 
memakai bentuk huruf yang sama. Ada lagi batu yang tulisannya praktis sudah hilang sama 
sekali. 

"Batu bapahek" ialah saluran air Sungai Selo ke Suroaso,dibuat dalam bukit batu. 
Sayang sekali banyak dari saluran ini telah rusak karena akar-akar tanaman. Pada batu 
tersebut juga dipahat tulisan dengan huruf seperti yang sering dipakai (inskripsi 
Adityawarman) sebanyak 10 baris, sedangkan tulisan satu lagi terdiri atas 13 baris, mungkin 
memakai salah satu aksara India Selatan. 

Di Bukit  Gombak, lebih kurang 2 km selatan Pagaruyung agak ke barat, terdapat pula 
batu besar dengan tidak kurang dari 21 baris berhuruf sama, bertanggal 1356, terkenal 
sebagai batu Pagaruyung. Satu batu lagi sudah pecah dengan lebih kurang 10 baris tulisan, 
juga mempunyai tulisan Adityawarman dan sebuah berbentuk panjang dengan 1 baris 
tulisan, bertanggal 1347. Di Gudam tidak jauh dari Pagaruyung, terdapat pula sebuah batu 
yang dulu katanya terletak dekat tangga istana. Batu ini mempunyai tulisan (13 baris) 
dengan huruf yang sama. Ada lagi pecahan sebuah batu bertulis sebanyak 17 baris, letaknya 
pun dekat tangga rumah raja, bertarikh 1347, juga menyangkut nama Adityawarman. 
Banyak batu bertulis atau tanpa tulisan yang utuh atau hanya sebagian saja, dalam berbagai 
bentuk seperti yang didapat di Ponggongan, Balai Janggo, Saliawak, Tapiselo, 
Sumpukuduih, Kumanih dan lain-lain tempat. Juga di tempat-tempat lebih jauh seperti di 
daerah Ombilin, Lintau, Buo, Payakumbuh, Suliki, Muaralabuh, Bangkinang, Lubuksikaping 
dan banyak lagi. Penemuan penting terakhir, ialah di desa Lubuklayang, sedikit di utara 
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Rao, berupa patung batu tanpa kepala dan sebuah prasasti dengan banyak huruf yang 
rusak. Diperkirakan patung tersebut dulunya berada di daerah Padanglaweh. Tulisan pada 
2 sisi batu, agak berlainan dengan jenis tulisan Adityawarman tetapi berlainan sekali 
dengan tulisan yang dipakai raja-raja Sriwijaya. Malah lebih mirip dengan huruf-huruf yang 
dipakai di Kamboja daripada huruf Jawa. Sewaktu muncul gerakan Paderi dan mereka 
berhasil menghapuskan kedudukan raja-raja Minangkabau, tidak sedikit benda kuno 
apalagi berupa patung yang dibinasakan. Kita masih untung dapat menyelamatkan yang 
masih tertinggal dan ternyata penting sekali dalam penulisan sejarah. 

Orang Eropa pertama yang menemukan beberapa prasasti dan mensinyalir bahwa di 
pusat Minangkabau pernah berkembang Kebudayaan Hindu, bukan orang Belanda tetapi 
Raffles. Sebab dialah yang pertama memasuki daerah itu. Antara lain didapatnya di sana 
batu bertulis dekat Simawang, tidak jauh dari pinggir Sungai Ombilin sewaktu 
meninggalkan Danau Singkarak. Pada batu ini terdapat tulisan sebanyak 10 baris di depan 
dan 2 baris di bagian samping. Batu ini dikenal oleh penduduk sebagai "batu malanguah". 
Selain itu, dia juga menjumpai di sawah dekat Pagaruyung (Sali awak), sebuah patung laki-
laki sudah rusak (kepala dan tangan tidak ada) yang dinamakan penduduk setempat 
"Singkaduik". Lebih penting lagi ialah yang ditemukan Raffles dekat Suroaso, merupakan 
prasasti empat segi dengan tahun 1375. (Stutterheim memberi umur batu itu 5 tahun, Damais 
1 tahun lebih tua). Dua segi batu itu mempunyai tulisan, masing-masing terdiri atas 4 baris. 
Menurut Kern, tulisan di atasnya mengenai jamuan makan besar di luar istana, sedangkan 
menurut Moens, untuk memperingati penobatan Adityawarman dalam suatu acara 
keagamaan (sebagai "bhairawa"). Kern menterjemahkan (lebih tepat disebut 
menginterpretasikan) batu Suroaso tahun 1375 itu, kira-kira sebagai berikut. "Dalam 
tahun Caka 1297, bulan Jyaistha, pada hari Selasa.... dengan tanda-tanda kebesaran 
seorang raja terkemuka, maka Raja Adityawarman telah dijadikan kesatrianya dengan 
nama Vicesa-Dharani, Tuan dari Suravaca, duduk di atas kursi tinggi, sambil menyantap 
makanan lezat (dan) minum di luar istana. Ribuan dari puluhan juta bunga harumnya 
menyebar ke mana-mana; harum semerbaknya sesajian Raja Adityawarman semoga tiada 
taranya". sedangkan "terjemahan" Moens berbunyi: "Dalam tahun 1297 Caka, dalam 
bulan Maut, Raja Adityawarman menerima pentahbisan bhairawa tertinggi di sebuah 
lapangan mayat (dengan itu ia dibebaskan hidup-hidup, dijadikan bhumityaga, 
kesatrianya), dengan nama Wicesadharani, sambil bersemayam dengan sunyi-senyap di 
atas sebuah tempat duduk tumpukan mayat-mayat, sambil tertawa seperti setan dan 
meminum darah, sedangkan mahaprasadanya, korban manusianya yang besar, menyala-
nyala dan menyebarkan bau busuk yang tak tertahankan, tetapi bagi orang-orang yang 
sudah ditahbiskan, berkesan sebagai harumnya berpuluh-puluh juta bunga". 

Waktu itu perang Pidari sedang menghebat dan Belanda belum mempunyai 
kesempatan mengirim para sarjananya untuk memeriksa. Baru sesudah jelas perlawanan 
Paderi dapat ditundukkan, Pemerintah Hinda Belanda mengirim ahli-ahli purbakalanya 
dalam tiga abad yang lalu. 

Sarjana pertama yang berhasil menterjemahkan salah satu prasasti itu telah pula kita 
sebut. Yakni Frederich, dalam tahun 1857. Yang terpenting diterjemahkannya ialah prasasti 
Pagaruyung yang didapat di Bukit Gombak dan apa yang disebut waktu itu "Batu 
Beragung". Keterangan Frederich ini, pada tahun 1872 diperbaiki dan diperlengkap oleh 
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Kern dalam salah satu tulisannya. Hal terpenting yang diperbaiki Kern ialah tahun 
pembikinannya. Ternyata kedua patung itu tidaklah begitu tua seperti diduga. Yakni untuk 
prasasti Batu Beragung, tahun 1347 (lebih kurang 700 tahun lebih muda dari interpretasi 
Frederich) sedangkan Batu Pagaruyung dibuat 9 tahun kemudian atau 1356. 

Nama Adityawarman bukan tidak dikenal oleh para ahli. Dia telah dua kali diutus 
ke Tiongkok sebagai wakil Majapahit karena dia adalah pejabat tinggi yang penting dalam 
istana. Dia pula mendirikan (atau memugar) Candi Jago yang menyimpan abu jenazah 
Wisnuwardhana. (Ia sekaligus) menempatkan arcanya sendiri berupa bhairawa dalam candi 
tersebut (mengerikan seperti si Rocok di Sungailansek tetapi berukuran mini). Waktu itu 
Adityawarman di Minangkabau belum banyak dihubungkan dengan yang mereka baca pada 
prasasti-prasasti di Pulau Jawa (Frederich malah menyebut Adityadharma, bukan 
Adityawarman). Namun Cohen Stuart dalam karangannya Nog Iets over De  
Opsch r i f ten  van  Menangkabau (Sed ik i t  l ag i  mengena i  penulisan-penulisan 
Minangkabau) tahun 1873, sudah menulis bahwa dengan prasasti Pagaruyung, telah 
kelihatan tanda-tanda hubungan dengan bangsa Jawa, mungkin sewaktu Kerajaan 
Majapahit sedang jaya. Nama Raja Adityawarman juga terdapat dalam prasasti-prasasti 
yang hampir bersamaan waktunya baik di Jawa maupun Sumatera. Anggapan Cohen 
Stuart ini, nanti ternyata benar. Apa lagi setelah meneliti sebuah patung di museum ilmu 
bangsa-bangsa di Berlin, diperlengkap dengan tulisan-tulisan yang didapat di daerah 
Batanghari seperti yang kita tulis tadi. 

Seorang bule terhormat (pernah residen Besuki dan anggota Dewan Hindia), 
bernama Engelhard, sewaktu pulang ke negerinya, memboyong sebuah patung yang 
katanya berasal dari sebuah kuil tua di Pulau Jawa. Patung itu berupa seorang laki-laki 
sedang duduk di atas kembang teratai, bersila (sikap biasa pada patung-patung asal India), 
pedang di tangan kanan, badan bagian atas telanjang, bagian bawah pakai kain berbunga 
dan banyak lagi atribut yang mengelilingi orang sedang duduk itu. Menurut para ahli, patung 
tersebut melukiskan seorang raja merangkap pendeta bernama Manjusri yang banyak 
dipuja dibagian utara India, di Nepal, Tibet sampai ke Mongolia. Setelah beberapa kali 
pindah rumah di Holland, entah bagaimana caranya, Manjusri ini akhirnya pernah 
bersemayam di museum Berlin seperti yang kita tulis tadi, kira-kira semenjak tahun 
1866. Paling penting untuk kita, ialah tulisan yang masih utuh pada bagian depan maupun 
belakang patung itu, yang kemudian terkenal dalam sejarah sebagai "Manjusri dari 
Candi Jago". Tulisan pada patung itu menurut Prof. Kern adalah sebagai berikut: 

Bagian I : "Maharaja Diraja (oppervorst; menurut Kern, kita tidak usah kaget 
dengan gelar mentereng ini), keturunan Aria, mendirikan (patung) Manjusri dalam tahun 1265 
Caka (atau 1343M) untuk lebih mendalami dharma (hukum dan kepercayaan agama Budha) 
di dalam sebuah kuil Budha". 

Bagian II : "Adityawarman, seorang yang taat beragama, cerdas, berbudi pekerti baik 
dan negarawan sangat terkemuka, juga mendirikan sebuah kuil bagus sekali, di Tanah 
Jawa, di kota kuil Budha, dalam Kerajaan Maharani, neneknya sendiri, apa yang tertulis di 
atas, sebenarnya belum mencerminkan dengan jitu apa yang dimaksud Kern. Untuk 
memberi gambar lebih jelas, harus diberi lebih banyak keterangan. 
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Seorang doktor bernama Bosch, tidak 100% setuju dengan Kern. Menurut Bosch, 
kedua inskripsi atas patung itu, ditulis oleh 2 orang, tujuan berlainan; yang satu memajukan 
hukum dan dharma, yang satu lagi menitikberatkan pada keluarga termasuk Maharani.  

Menurut Kern, juga disokong oleh Krom, penulisnya hanya satu orang yaitu 
Adityawarman. Yang dimaksud dengan "Maharaja Diraja" (artinya tidak lain dari depati), 
"negaranya sangat terkemuka" dan "keturunan Maharani", ialah orang yang sama: 
Adityawarman! Tetapi walaupun ada perbedaan, dalam hal paling penting, kedua sarjana 
itu cocok: bahwa Adityawarman berasal dari Sumatera. Dan inilah yan penting bagi kita. 
Sebuah bukti yang menghubungkan Adityawarman dalam begitu banyak prasasti di 
Minangkabau, dengan Adityawarman yang berkunjung ke Pulau Jawa. 

Sekalian, hypotesa Cohen Stuart dalam tahun 1873, ternyata kebenarannya. Tetapi 
dengan ungkapan patung Manjusri saja, para sarjana belum puas. Yang diketahui, 
Adityawarman tidak tinggal, hanya berkunjung ke Jawa. Untuk membuktikan dia dari 
Sumatera kita kembali lagi mengunjungi si Rocok dan Barhalo di hulu Batanghari, 
Sumatera Tengah. 

Pada bagian belakang area Amoghapaca mempunyai 21 baris tulisan. Menurut ahli, 
maksud tulisan ialah "ucap syukur pembuatan sebuah kuil oleh seorang pemimpin agama, 
atas perintah Raja Adityawarman dalam tahun 1343. Dan raja ini, sebelumnya pernah pula 
mengirim sebuah patung ke Jawa". Dari patung tersebut kita mengetahui bahwa seorang 
pangeran, atau raja atau salah seorang keluarga raja tetapi yang dimaksud Adityawarman, 
pernah berkunjung ke Jawa. Dan Adityawarman inilah yang disebut-sebut di banyak 
prasasti lainnya seperti "Batu Beragung", Pagaruyung, Suroaso dan Kuburajo. Sangat 
mungkin sekali, kata Prof. Kern, penulisnya orang yang sama. 

Sekarang kita hanya menghubungkan fakta-fakta yang ada ini dengan apa yang ditulis 
Prapanca dalam Negarakertagama mengenai Darmasraya dan "pamalayu".  "Hasil-hasil 
terakhir yang dapat kita anggap cukup memadai," kata Kern, "ialah bahwa tulisan atas 
"Batu Beragung" bertarikh 1347. Bahwa yang di Pagaruyung umurnya 9 tahun lebih muda 
yakni 1356. Bahwa keduanya berasal dari dan berhubungan dengan seorang Raja 
Adityawarman. Juga dapat dipastikan bahwa raja ini sewaktu menulis prasasti itu, memeluk 
agama Budha. Akhirnya, kita juga mengetahui bahwa dalam tahun 1343, seorang bernama 
Adityawarman menyuruh buat sebuah kuil di Tanah Jawa, dalam daerah Kerajaan 
Maharani. Dan di dalamnya mempersembahkan sebuah patung Manjusri. Bahwa 
Adityawarman yang dalam tahun 1343 sudah memeluk agama Budha itu, adalah sama 
dengan Adityawarman di Sumatera, bisalah dianggap demikian tetapi belum dibuktikan lagi. 
Demikian tulisan Kern lebih dari 100 tahun yang lalu. 

Dari bahan-bahan yang sedikit inilah kita harus menulis sejarah Minangkabau. Suatu 
pekerjaan cukup sulit selama kita tidak menambah bukti-bukti dan keterangan baru. Tetapi 
sesudah mengetahui dengan pasti tentang fakta-fakta yang sedikit ini, sekarang kita 
dihadapkan pada begitu banyak tanda tanya tanpa jawaban yang pasti. 

Pertama, siapa sebetulnya Adityawarman, orang Hindukah, Hindu-Jawa atau orang 
asli setempat yang beragama Budha. Kedua, kalau dia dianggap Raja Minangkabau. Ketiga, 
bagaimanakah keadaan sebelum dia menjadi raja. Siapa yang dapat mengatakan secara 
pasti bahwa Kerajaan Minangkabau adalah ciptaan Adityawarman dan sebelum dia sampai 
di sana, apakah daerah itu tidak berbentuk kerajaan? 
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Menurut para ahli, mungkin kira-kira abad ke-6, pasti dalam abad ke-7, telah ada 
beberapa Kerajaan Hindu di Pulau Sumatera. Sampai sekarang yang dianggap tertua ialah 
Kerajaan Sriwijaya di Palembang. Kerajaan Melayu kira-kira di dekat Kota Jambi dan 
mungkin juga di daerah Lampung. Di tempat-tempat lain di kawasan Sumatera, terdapat pula 
bekas-bekas kebudayaan Hindu, tetapi tanpa keterangan memuaskan. Salah satu prasasti 
tertua ialah batu bertulis didapat di Kota Kapur, Pulau Bangka. Prasasti ini diketemukan tahun 
1892, tingginya 175 cm lebih sedikit. Terdapat di atasnya sepuluh baris tulisan. 

Untuk menjelaskan tentang batu ini, merujuk kepada Kern, Pertama-tama, jenis batu 
yang ditulis itu tidak terdapat di Pulau Bangka sendiri. Kemungkinan besar diangkut ke sana 
dari daratan Sumatera dan dikerjakan di sana. Selain itu, yang menggembirakan ialah 
bahwa huruf-hurufnya sangat baik dipahat dan sangat jelas dapat dibaca, seakan-akan 
baru kemarin saja dikerjakan. Untuk membacanya tidaklah begitu sulit. Kalau mengerti 
bahasanya, sebab ternyata, bahasanya begitu aneh, semacam bahasa Melayu kuno, tetapi 
baik susunan kata maupun gramatikanya sangat berbeda dengan bahasa Melayu klasik 
"Keahlian dalam bahasa melayu tua," Kern melanjutkan menulis, "tidak akan membawa 
banyak bantuan" Kecuali di Kota Kapur, masih ada lagi prasasti lain, terpenting di Karang 
Birahi tetapi juga di Kedukan Bukit, Telaga Batu, Talang Tuo dan beberapa lagi. Prasasti 
jenis yang sama yang ditemukan terakhir ialah di Bawang (Lampung Utara) dan dekat 
Kalianda di Lampung Selatan, di Desa Palas Pasemah. Ditemukan tahun 1958, tetapi baru 
diselidiki 10 tahun kemudian dan diterjemahkan oleh epigraf terkenal, Boechari. 

Beberapa dari tulisan tersebut merupakan sumpah raja terhadap bermacam bentuk 
kejahatan, juga pada siapa saja yang merusak batu itu. Sebaliknya mengharap restu bagi 
rakyat yang baik dan setia. Hanya pada batu Kota Kapur ada sebuah kalimat lagi yang 
menceritakan bahwa tulisan itu dibuat ketika tentara Sriwijaya baru saja berangkat perang 
ke Jawa untuk menaklukkan yang tidak setia. "Terjemahan" di atas sebetulnya bersifat 
kesimpulan-kesimpulan dari beberapa kata yang diketahui maksudnya. Tarikh tulisan 
pada semua batu itu, ialah abad ke-7. Di kawasan Sumatera Tengah seperti Muara 
Jambi, dekat Muara Tebo, Tapanuli Selatan sepanjang Sungai Barumun dengan anak-
anak sungainya Panai dan Sirumambe, di daerah Galugur dan Tarung-tarung, juga 
diketemukan banyak area, patung, candi-candi atau bekas tempat pujaan (terkenal seba-
gai "biaro") dan lain-lain berasal dari zaman Hindu. Sayang kebanyakan tidak mempunyai 
tulisan. Yang memperlihatkan tahun pembuatannya antara lain sebuah patung tembaga di 
daerah Mandailing (Gunung Tua) yakni 1024, sedangkan pada beberapa tiang tembok di 
lereng Gunung Sorik Merapi mencatat tahun 1372; sebuah prasasti didapat pada tahun 1872 
di Lobutua dekat Barus (Tapanuli) bertarikh 1088, tetapi berbahasa Tamil, sebuah lagi 
dekat Sungai Barumun dengan tahun 1179. 

Jadi jelas, Kerajaan Minangkabau dimaksud di atas, muncul sesudah kerajaan yang 
tertulis pada batu Kota Kapur di Pulau Bangka, yakni Sriwijaya; mungkin sesudah 
ditaklukkan Kerajaan Melayu dekat Jambi. Kalau ditinjau dari prasasti-prasasti mengenai 
Adityawarman, maka Kerajaan Minangkabau berkembang kira-kira sekitar abad ke-14 
dan 15. Pada waktu itu, Kerajaan Hindu terbesar, terkuat dan paling terkenal yaitu Sriwijaya, 
telah lama melewati masa jayanya. 

Begitulah kira-kira keterangan yang didapat. Ada lagi yang juga baik untuk 
dipertimbangkan, ialah sebagai berikut: Kedatangan Adityawarman ke Darmasraya, 
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kecuali untuk menemui kakeknya, juga mempunyai tugas khusus. Yakni merebut kembali 
daerah lada Sungai Kuntu dan Sungai Kampar. Dahulu sesudah "pamalayu" menurut 
ceritanya, daerah kaya ini tunduk pula pada kekuasaan Singasari. Setelah Kerajaan 
Singasari sendiri runtuh dan Majapahit belum lagi begitu kuat, daerah-daerah 
Kuntu/Kampar tersebut dapat direbut oleh Kesultanan Aru-Barumun yang telah memeluk 
agama Islam. Adityawarman disuruh merebut kembali daerah lada ini oleh Gajah 
Mada.Tetapi setelah Adityawarman berhasil merebutnya, dan setelah mendirikan 
Kerajaan Minangkabau, dia pula sekarang yang tidak ingin mengakui Kerajaan 
Majapahit. 

Demikianlah sedikit mengenai raja pertama Minangkabau. Sumber yang 
umum dipakai kecuali prasasti-prasasti disebut tadi, ialah dari Jawa seperti 
Pararaton, Negarakertagama, beberapa babad dicocokkan dengan data-data dari 
Tiongkok. Oleh karena sumber-sumber dari Jawa memang maksudnya untuk 
mengagung- agungkan yang berkuasa di istana, kita masih harus berhati-hati dalam 
menerima tafsiran-tafsiran yang telah dianggap standard dalam buku-buku sejarah. 
Akhirnya ada teori mengatakan Adityawarman sebagai pangeran Melayu asli dan 
"pamalayu" bukanlah ekspedisi untuk menyerang tetapi semacam misi persahabatan 
dan Adityawarman sengaja dikirim ke Jawa untuk belajar karena dipersiapkan 
menjadi raja. Jadi (menurut teori ini) Kerajaan Minangkabau adalah Kerajaan Melayu 
asli dengan raja-rajanya sendiri. 

Guna mencari fakta-fakta yang mendekati kebenaran, para ahli betul-betul harus 
memeras otak mereka. Seperti Slamet Mulyana, pasti sekali bahwa 'pamalayu" 
merupakan ekspedisi militer penaklukan daerah lain, beserta kedua putri (Dara Petak 
dan Dara Jingga) tak lain adalah persembahan pada raja Majapahit. Yang mengherankan 
kita (orang awam) ialah kedua mereka ini mendapat kedudukan paling top di istana. Yang 
satu malah dijadikan istri raja, lebih tinggi lagi daripada permaisuri sendiri, malah 
mengalahkan istri raja yang satu lagi yang paling dicintainya. Andaikata kedua dara ini 
montok dan seksi, muda lagi, kita (walaupun awam) masih mengerti kalau sang raja tergila-
gila. Tetapi paling-paling sebagai simpanan atau gula-gula. Kenyataannya, malah anak dari 
Dara Petak dijadikan raja menggantikan ayahnya. Bahwa ini tidak disenangi para istri tua, 
ini mudah dimengerti. 

Bagi kita, yang pasti hanyalah nama Adityawarman, tahun hidupnya dan bahwa dia 
adalah Raja Minangkabau. Versi tadi mengatakan bahwa Adityawarman adalah anak 
pembesar tinggi dalam istana, ibunya Dara Jingga putri dari Darmasraya. Ada lagi yang 
mengatakan Adityawarman sebagai anak Dara Jingga, tetapi yang kawin dengan 
Mauliwarmadewa, Raja Darmasraya. Dan dalam versi ini Dara Jingga adalah putri 
Kertanegara, bukan putri Melayu. Ada pula usaha mengawinkan nama-nama bersejarah 
ini dengan cerita-cerita berasal tambo atau kaba-kaba Minangkabau. Terserah versi mana 
yang akan dipilih. Masih banyak yang harus diselidiki lagi, terutama mengenai 
peninggalan-peninggalan kuno di daerah Minangkabau. 

Kalau Adityawarman dianggap pendiri Kerajaan Minangkabau bagaimana keadaan 
di sana sebelum dia datang? Di sini ahli-ahli sejarah belum banyak dapat membantu. 
Bahan-bahan sangat kurang, yang dipakai hanya teori-teori belaka berdasarkan cerita-
cerita yang diterima dari ayah ke anak dan kalau ada tambo-tambo lama yang dikira 
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mempunyai fakta-fakta dapat dipakai. Menurut cerita-cerita lama yang diturunkan 
dari generasi ke generasi, kalau menilai dari mana asal rakyat Minangkabau, kebanyakan 
di sebut lereng Gunung Merapi. Menurut cerita- cerita ini, ninik dari ninik dari ninik mereka 
turun dari atas gunung itu, ke daerah-daerah lebih rendah yang lebih makmur. Pemukiman 
mereka pertama setelah turun dari puncak Merapi dinamakan Sandilaweh, di rimba 
Gunung Manduro, di lereng sebelah selatan Gunung Merapi pada ketinggian 1.000 meter 
lebih sedikit. Inilah kira-kira dianggap tempat asal rakyat Minangkabau. Menurut 
Westenenck, pada akhir abad yang lalu di daerah tersebut masih ada sebuah batu besar 
yang rata dan di dekatnya terdapat banyak kuburan yang tidak dikenal dan banyak didatangi 
untuk bersembahyang, memberi persembahan-persembahan atau mengajukan 
permintaan-permintaan. 

Dari Sandilaweh, sebagian dari rakyat pertama itu meneruskan mencari tempat-
tempat baru yang lebih rendah dan menetap di Padang Panjaringan. Dari sini berpindah 
lagi ke Gunung Pitialo dan Bukit Siguntang-guntang. Terus lagi melalui "sawah pancuang 
talang" ke Lubuk Sibar Daun yang dalamnya "satukah banang" di mana berenang 
"ikan beradai ameh". Akhirnya sampai ke tepi Sungai Bangkaweh (dulu namanya 
Sungai Una) dan di sini mendapatkan sumber-sumber air panas. Di sinilah mereka betul-
betul menetap dan dinamakanlah tempat ini Pariangan (tempat orang beriang-riang). Pada 
waktu itu kepala pemukiman ialah seorang bernama Angsangmudin dan istrinya bernama 
Puti Lundang. Juga pada waktu itu sudah ada penghulu yang diangkat rakyat. Seperti 
Bandaro Kayo di Pariangan dan Maharajo Besar di Padang Panjang. Menurut Westenenck 
lagi, sampai sekarang (dimaksud permulaan abad ke 20), mereka yang memakai gelar 
ini masih mendapat penghormatan dari rakyat. Selain itu, menarik perhatian juga bahwa 
telah disebut-sebut adanya raja beragama Hindu yang bernama Suri Maharajo Dirajo. 

Demikian sejarah panjang, dan versinya bermacam-macam. Yang masih 
memungkinkan ada versi lain. Semua ini belum dapat dipastikan karena bahan-bahan 
masih terlalu sedikit. Para ahli tidak banyak dapat membantu. Apa lagi sumber-sumber 
yang bersifat oral, tidak memberikan penanggalan yang dapat dicek. Walaupun mengenai 
pemerintahan Adityawarman sendiri mempunyai data tentang tahun-tahun selama 
kekuasaannya, namun kita tidak memiliki data-data objektif jika ingin mengetahui lebih 
lanjut tentang waktu dan bentuk pemerintahan sebelum dia muncul. Ini bertambah sulit 
lagi dengan tidak disebutnya Adityawarman dalam cerita Cindur Mato yang begitu populer 
dan banyak dipercaya rakyat Minang. 

Selanjutnya ada pula yang menghubungkan cerita di atas dengan apa yang tertera 
dalam Sejarah Malayu yang ditulis pada tahun 1612 dengan huruf Arab. Dalam buku itu 
disebut pula Bukit Siguntang atau Sigantang dan yang akan menjadi Raja Minangkabau, 
Sang Sapurba namanya. Raja ini memasuki Minangkabau bukan melalui hulu Batanghari 
tetapi lewat Sungai Kuantan. Dan apa yang dimaksud Bukit Siguntang dalam sejarah 
Melayu, menurut beberapa ahli bukanlah bukit yang ada di daerah Tanah Datar tadi. Memilih 
fakta-fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan dari sekian banyak cerita, legenda, 
kaba dan riwayat-riwayat, bukan saja praktis tidak mungkin,malah berbahaya. Tanpa ada 
bukti-bukti positif, orang bisa saja ngawur menyusun sejarah-sejarah sekehendak hatinya. 
Bahan-bahan yang didapat dari penuturan belaka atau kaba-kaba, tidak boleh dianggap 
sejarah. 
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Kerajaan Minangkabau dianggap mencapai puncaknya sekitar abad ke-14 dan ke-15, 
sewaktu Adityawarman masih berkuasa atau mungkin juga selama pemerintahan 
penggantinya. Sebagai pengganti Adityawarman, diangkat seorang putra  Dara 
Petak bernama Tuhan Janaka dengan gelar Marmadewa. Dan kita tidak mengetahui apa 
sebabnya kerajaan tersebut tiba-tiba perkembangannya mundur sekali, dan rajanya tidak 
mempunyai kekuasaan apa-apa kecuali sebagai simbol belaka, kepala adat, dan kekuatan 
mistik yang diberi rakyat padanya. 
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BAB 11 

KEJAYAAN KERAJAAN MELAYU 
 
 

1. Kerajaan Melayu dan Ekspedisi Pamalayu 
Selama berabad-abad ibu kota Malayu terletak di Muara Jambi, sebuah kompleks 

ritual-politik dengan jumlah penduduk yang lumayan besar. Schnittger yang mengadakan 
survei arkeologi di Muara Jambi tiba pada kesimpulan bahwa “dilihat dari segi luasnya, 
keindahan, dan jumlah bangunan Muara Jambi tidak kalah dengan situs lain di 
Sumatera. Bangunannya merupakan bagian daripada sebuah kota yang besar, barangkali lebih 
besar dari Palembang” (Schnitger, 1937:6). McKinnon menambahkan bahwa “situs Muara 
Jambi barangkali merupakan situs yang terbesar dan paling penting di Sumatera” (McKinnon, 
1984:60). Muara Jambi yang terletak sekitar 30 kilometer timur laut dari kota Jambi yang 
sekarang (yang merupakan ciptaan kolonial Belanda), juga jelas masih dihuni sampai zaman 
Islam, namun masa kejayaan diperkirakan selama abad ke-12 dan abad ke-13 M. 

Akan tetapi Muara Jambi bukan satu-satunya situs di bagian hilir Batanghari. Di 
sekitar Sungai Kuala Niur yang merupakan cabang Batanghari yang dapat dilayari, terdapat 
beberapa pelabuhan di sekitar Muara Sabak/Koto Kandis yang dari abad ke-12 sampai 
abad ke-14 masih menunjukkan pola pemukiman yang lumayan padat (Atmodjo, 1997; 
McKinnon, 1984). Muara Kumpeh Hilir (Suak Kandis) dan Koto Kandis merupakan dua situs 
lagi yang dihuni antara abad ke-12 sampai abad ke-14 (McKinnon, 1984). 

Salah satu candi di Muara Jambi, Candi Gumpung, menunjukkan persamaan yang 
menonjol dengan Candi Jawi di Jawa Timur, yaitu candi yang dibangun untuk memuliakan 
raja Kertanagara sehingga Suleiman menyimpulkan bahwa: "Kertanagara tampaknya 
berupaya untuk memperkuat Jambi sebagai tempat yang strategis dengan mengirim 
armada yang terdiri dari laskar dan buruh, dan juga dengan membangun tempat ibadah 
agama Budha di Muara Jambi. Pemindahan tenaga kerja dalam skala besar ini 
melemahkan Singasari, dan malahan dapat dillihat sebagai akibat langsung yang 
menyebabkan keruntuhan kerajaan Kertanagara (Suleiman, 1982). Sebagaimana jauh 
upaya Kertanagara untuk memperkuat Muara Jambi tidak diketahui dengan pasti, tetapi 
Kertanagara menganugerahkan patung Amoghapasa kepada segenap rakyat Melayu yang 
atas perintahnya didirikan di Dharmasraya yang letaknya juga di tepi Batanghari , tetapi 
sekitar 300 kilometer ke arah hulu. 

Lokasi Dharmasraya, walaupun belum diteliti secara mendalam, telah menarik 
perhatian orang ketika pada tahun 1935 di desa Sungai Langsat ditemukan patung raksasa 
Bhairawa setinggi 4,41 m yang terbuat dari batu andesit. De Casparis (1989:938) men-
duga bahwa patung yang berujud ganas itu barangkali sengaja diletakkan di Dharmasraya 
untuk menakuti musuh-musuhnya agar mereka tidak berani mendekati pusat kerajaan 
Adityawarman. 

Menurut Prasasti Gudam, Raja Dinasti Kerajaan Melayu Kuno bernama Tribhuanaraja 
Mauliwarmadewa yang memerintah pada tahun 1286 M sampai tahun 1316 M, tahun-tahun 
pengiriman patung Amoghapasa dari Jawa oleh raja Kertanegara (de Casparis, 1992). 
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Pada masa pemerintahan Mauliwarmadewa memindahkan ibukota kerajaan Melayu kuno 
dari Muaro Jambi ke Sungai Langsat.  

Pada tahun 1268 M sampai tahun 1292 M kerajaan Singasari yang didirikan oleh Ken 
Arok di tanah Jawa diperintah oleh Prabu Kertanagara. Rencana penyerangan oleh 
Kerajaan Singasari ke Swarnabhumi telah diketahui dan telah diperhitungkan oleh raja 
Swarnabhumi, yakni Raja Tribhuwanaraja Maulimarmadewa, terutama oleh Perdana 
Menterinya yang bergelar Demang Daun Lebar. Perdana menteri asalnya seorang 
saudagar Tunisia yang berdarah Asia, yang sangat pandai dalam manajemen 
pemerintahan, sangat menghargai agama Budha Hinayana, dan di bawah 
pemerintahannyalah Kerajaan Swarnabhumi maju pesar, sehingga mampu pula 
membangun istana megah di hulu sungai Batanghari (Tamar Jaya). 

Untuk itu Demang Daun Lebar membangun sebuah istana yang besar dan megah di 
hulu sungai Batanghari, dekat Sungai Langsat, di kenegarian Si Guntur, dan memberi nama 
daerah ini Darmasyraya. Perhitungan perdana menteri  ketika itu ialah, agama Budha 
Hinayana, yang harus diselamatkan dari serangan Singasari yang hendak memaksakan 
agama Budha Hinayana. Kemudian, jika raja takluk/kalah dalam peperangan, maka akan 
tamatlah sejarah kerajaan Swarnabhumi, atau bagaimanapun juga, raja Tribhuwanaraja 
adalah menantu perdana menteri Demang Daun Lebar. 

Dalam Negarakertagama, karangan Mpu Prapanca tentang sejarah raja-raja Jawa, 
pada pupuh XLI/5, baris ketiga dan keempat disebutkan: ”tahun saka naga bermuka 1197, 
baginda menyuruh tundukkan Melayu”. Bahwa yang dimaksud dengan Negarakertagama 
itu, ialah raja Singasari, yakni Abhiseka Sri Kertanegara. Perintah itu lebih dikenal dengan 
khusus, yaitu Eskpedisi Pamalayu. 

Perintah raja Singasari itu, dilaksanakan pada tahun 1275 M, di bawah pimpinan 
panglima perang yang bernama Mahisa Kebo Anabrang. Akan tetapi atas kebijakan 
perdana menteri Demang Daun Lebar, peperangan itu dapat dihindarkan. Perang diganti 
dengan perdamaian, dengan ketentuan Kerajaan Swarnabhumi tetap sebagai kerajaan 
dengan rajanya Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa yang bertahta di Dharmasraya. 

 Ini bukan berarti Swarnabhumi takut pada Singasari, akan tetapi atas dasar 
perhitungan, bahwa tidak mungkin bagi tentara Swarnabhumi yang kecil jumlahnya, 
walaupun pemberani, untuk melawan tentara Singasari yang datang dengan jumlah yang 
besar, dan perlengkapan perang yang cukup. 

Ekspedisi Pamalayu itu dianggap oleh raja Sri Keranegara sangat berhasil, maka 
dibuatnyalah Arca Amogapasa, berikut tujuh patung pengiringnya. Dalam piagam tertera 
pada lapik arca itu, yang berbunyi: 

”Salam bahagia pada tahun Saka 1208, bulan Bhadrapada, hari pertama, 
bulan naik, haru mawulu, hari kemis, wuku madangkungan letak raja bintang di 
bara daya... takkala itu arca paduka Amoghapasa Lokeswara, dibawa dari bumi 
Jwa ke Swarnabhumi, ditegakkan di Dharmasraya, sebagai hadiah Sri Wismarupa. 
Untuk tujuan tersebut Sri Kertanegara Wiramottunggadewa memerintahkan 
rakrian Mahamantri Dyah Adwayabrahma, rakrian sirikan Dyah Sugatharama, 
palayan Hyang Dipangkadarasa, rakrian Demung Wira, untuk menghantar 
padukan Arca Amogaphasa. Semoga hadiah ini membuat gembira segenap negeri 
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Melayu termasuk Brahmana, Satria Waisya, Sudra dan terutama Arya, Sri 
Maharaja Stimat Tribhuwana Mauliwarmadewa”. 

Catatan: Perhatikan kalimat terakhir yang menekankan kata Brahmana, Satria, 
Waisya, Sudra dan seterusnya. Kalimat itu menunjukkan, bahwa raja Singasari secara 
halus menyatakan raja Mauliwarmadewa menerima Budha Mahayana. 

Keterangan lebih lanjut menjelaskan bahwa kerajaan Singasari tujuan ekspedisi 
pamalayu adalah untuk meluaskan kekuasaan daerah dan mengembangkan sayap dalam 
bidang perdagangan, politik dan meliter tahun 1275 M, Kertanegara mengirim ekspedisi ke 
Swarnabhumi (Sumatera Tengah sekarang). Ekspedisi Pamelayu tersebut yang dipimpin 
oleh Kebo Anabrang (ia juga terkenal dengan politik ekspansinya menaklukkan Jawa 
Tengah dan Bali pada tahun 1284 M), karena tujuannya hendak menguasai kerajaan yang 
ada di Sumatera, Melayu mencakup Minangkabau. 

Maksud yang hendak dicapai dengan ekspedisi Pamalayu ialah: 
b. memperoleh titik tumpuan yang teguh bagi kekuasaan Singasari di Sumatera 

menghadapi saingan kerajaan Sriwijaya, yang ketika itu sebenarnya sudah merusak 
kekuasaannya. 

c. Merebut monopoli dagang lada di daerah produsen lada terpenting waktu itu, yakni 
daerah-daerah sekitar Sungai Batanghari dan Kampar Kiri/Kanan. Daerah Rantau/ 
Minangkabau Timur. 

d. Mengembangkan agama Budha Tantrayana di Sumatera, mengingat raja-raja Islam 
di Pesisir Timur dan Utara Sumatera sudah kurang lebih satu setengah abad 
lamanya menguasai monopoli dagang lada di daerah-daerah sekitar Sungai Kampar 
Kiri/Kanan. 

Ekspedisi itu dapat dimenangkan Singasari dan lembah Batanghari dikuasai sampai 
ke Dharmasraya (1275 M). Pada tahun 1286 ditaklukkan pula lembah sungai Kampar 
Kiri/Kanan. 

Stutterheim berpendapat, ”Pamalayu” tidak mengandung arti penaklukan kerajaan 
Dharmasraya (Melayu-Jambi) pada tahun 1275 M, melainkan persekutuan antara dua 
kerajaan, dipererat dengan pertalian darah melalui perkawinan. Pendapat Stutterheim itu 
dapat dibenarkan, mengingat pengaruh Islam sudah sangat kuat di lembah Sungai Pasai 
dan Sungai Kampar Kiri/Kanan, yang berarti menguasai monopoli dagang lada lewat Selat 
Malaka. 

Sejak itu terjalinlah persahabatan kedua kerajaan, Singasari dan Melayu. Sebagai 
tanda persahabatan, tahun 1286 M dikirimlah patung Amogaphasa beserta 14 patung 
lainnya sebagai pendamping. Patung yang dikirim oleh Kartanegara untuk raja Melayu 
dibuktikan oleh prasasti yang terdapat di Padang Rao yang ditulis oleh utusan raja 
Kartanegara. Patung atau arca Amogaphasa adalah patung ayah Kartanegara bernama 
Wishnuwardana. Patung itu ditempatkan di pusat kerajaan Melayu, Dharmasraya. Prasasti 
yang dipahat di lapik arca itu lebih lanjut menerangkan, bahwa penempatan arca tersebut 
di Dharmasraya dipimpin oleh 4 (empat) orang pejabat tinggi. Pemberian hadiah itu 
membuat seluruh rakyat melayu sangat bergirang hati, terutama rajanya yang bernama 
Tribhuwana Mauliwardana. 
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Catatan: Dalam agama Budha, Amoghapasa menurut Moens (1970) merupakan 
Lokeswara dengan warna Siwa, berdasarkan atas tanda-tanada kebesarannya adalah 
Dewa-ganda, yang separoh Lokeswara, separoh lagi Maitreya dan walaupun olehnya 
selalu dipakai Amitabha dalam perhiasan rambutnya. Ia adalah putera rohani 
Amoghasiddhi. Selama Amoghapasa dibayangkan dalam wujudnya yang damai, maka 
separohnya yang bersifat Maitreya kuning dengan abhaya-mudra disifatkan sebagai bentuk 
Bodhisattwa dengan dharmacakramudara, yang merasa mutlak merupakan bentuk damai. 
Patung Amoghapasa inilah yang dikirim oleh kerajaan Tummapel (Singasari) yang 
melambangkan persahabatan dan kedamaian dengan kerajaan Melayu. 

Setahun sebelumnya, kerajaan Singasari ditaklukkan oleh pemberontakan 
Jayakatwang (Adipati Kediri) pada tahun 1292 M dan Prabu Kertanegara tewas dalam 
pemberontakan tersebut maka berakhirlah Kerajaan Singasari. Prabu Kertanegara 
dimakamkan Singasari, dan didirikan sebuah candi-Menara untuk mengingatkan 
kebesaran raja Singasari. Abu Kertanagara dimakamkan bertahun-tahun sesudah 
wapatnya di dalam candi Menara (Moens, 1970). 

Melalui beberapa rentetan peristiwa dan upaya yang dilakukan oleh Raden Wijaya 
(kemenakan dan menantu Prabu Kertanegara) berhasil mengalahkan Jayakatwang, 
kemudian menggantikan Kerajaan Singasari menjadi kerajaan Majapahit pada tahun 1294 
M, yang didirikan oleh Raden Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawardhana (sebagai 
Raja Majapahit I) yang memerintah sampai dengan 1390 M. Raden Wijaya  mengawini 
Dara Petak yang dari Kerajaan Melayu, dan mempunyai seorang putra bernama 
Jayanegara (yang akan menjadi Raja ke dua Majapahit menggantikan ayahnya Raden 
Wijaya). Sedangkan Dara Jingga kawin degan Adwayarman, seorang ksatria dan 
pembesar kerajaan Majapahit. Adwayarman dikirim dikirim ke Melayu bersama istrinya 
untuk membantu Tribuanaraya Mauliwardana, dan ditempatkan di Siguntur Muda dekat 
Sijunjung. Di daerah inilah pasangan ini melahirkan seorang putra diberi nama 
Adityawarman. 

Selanjutnya Stutterheim beranggapan, arca tersebut tidak diangkut ke Swarnabhumi 
(di Sumatera Tengah) atas titah raja Kartanegara, akan tetapi ialah hadiah keagamaan dari 
Sri Wisywa Rupa Kumara, anggota keluarga dari Wiwnuwardana ayah Kartanegara. 
Adanya hubungan keluarga itu sangat mungkin bila diketahui, bahwa tulisan pada arca 
Manyusri di Candi Djaga (1343 Maseh), Adityawarman menyebut darinya sebagai anggota 
keluarga Rajapani (1131 -1350 M), nenek raja Hayam Wuruk (1350 – 1387). Adityawarman 
sejak tahun 1347 M menjadi raja Melayu. 

Patung Amoghapasa beserta prasastinya, yang ditemukan kembali di dekat Sungai 
Langsat di daerah hulu sungai Batanghari, merupakan bukti nyata yang pertama berkenaan 
dengan adanya kerajaan Melayu. Daerah penemuannya itu sudah barang tentu menjadi 
petunjuk yang luar biasa pentingnya untuk mengarahkan pencarian wilayah kerajaan 
Melayu itu. Dari segi lain, lokasi itu jauh di pedalaman bagian tengah Sumatera 
menimbulkan pemikiran berkenan dengan cara pengangkutan pada masa itu. Pengiriman 
patung batu yang demikian besarnya dari Jawa Timur ke daerah Sijunjung itu tentunya 
hanya dapat diperkirakan kalau dilakukan melalui jalan air. 

Peranan sungai Batanghari sebagai jalan raya di masa lampau ternyata didukung pula 
oleh keganjilan pada konstruksi Candi Kedaton di daerah Muara Jambi. Candi itu dibuat 
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dari batu bata, tetapi anehnya konstruksi bata ini hanya terbatas kepada dinding-dindingnya 
saja, sedangkan seluruh bagian tengahnya diisi dengan batu-batu kerikil sampai puluhan 
meter kubik banyaknya. Jenis batu kerikil ini sama sekali tidak terdapat di Muara Jambi dan 
daerah sekitarnya, tetapi sebaliknya berlimpah di daerah pedalaman. Pembahasan tentang 
Kerajaan Melayu dan Ekspedisi pamalayu ini sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. 
Demikian pula dengan sejarah hubungan antara kerajaan melayu dan kerajaan singasari, 
sriwijaya dan majapahit.  
 
2. Kerajaan Melayu dan Kesultanan Kuntur 

Pada tahun 1299 kesultanan Aru Barumun dengan Labuhan Bilik (sekarang) sebagai 
ibukotanya, didirikan oleh Sultan Malik al-Mansyur, putra kedua Sultan Malik al-Saleh, 
Sultan Samudera Pasai yang pertama. Kesultanan Aru Barumun itu beragama Islam Syi’ah 
dan lepas dari Kesultanan Samudera Pasai yang sudah menganut Mazhab Syafi’i. 

Pada tahun 1301 Kesultanan Aru Barumun berhasil merebut kembali daerah 
penghasil lada di lembah Sungai Kampar Kiri/Kanan dan mendirikan Kesultanan Kuntur 
Kampar. Rakyat Singasari di Jawa Timur, yang sejak tahun 1286 M telah menetap di 
lembah sungai Kampar Kiri/Kanan dan berkebun lada di sana, melarikan diri ke lereng 
gunung kembar Merapi/Singgalang. Di sana mereka membuka kebun lada dan mendirikan 
kampung baru, yang mereka nama “Singasari” dan berkembang menjadi pusat 
perdagangan lada baru. Akibatnya besar bagi perkembangan kerajaan Melayu dan 
Minangkabau selanjutnya. Lada tidak hanya diangkut ke pantai TImur Sumatera saja, akan 
tetapi juga ke pesisir pantai Barat Sumatera. Timbul dan berkembangnya bandar baru, 
yang segera dikunjungi oleh padagang-pedagang langsung dari Gujarat/India. 

Pada tahun 1349 M Adityawarman memegang kekuasaan di kerajaan Melayu 
menaklukkan kesultanan Kuntur Kampar. Dengan demikian raja Adityawarman menguasai 
kedua daerah penghasil lada terpenting di seluruh dunia ketika itu, yakni lembah Batanghari 
dan lembah Sungai Kampar Kiri/Kanan. Tidak mengherankan kalau kerajaan yang didirikan 
oleh Adityawarman di daerah pedalaman Sumatera Tengah itu lekas menjadi kaya dan 
berkuasa. 
 
3. Pemindahan Pusat Kerajaan 

Ahli sejarah lain mengemukakan bahwa menurut prasasti Kubur Rajo, bahwa 
Adityawarman putra Adwayawarmadewa, mulai memerintah di Kerajaan Melayu pada 
tahun 1345 M. Menurut buku yang dikarang oleh Moh. Kasim dan Oejeng S. Gana halaman 
105 menerangkan, bahwa Adityawarman berasal dari daerah Minangkabau. Ayah 
bundanya berhubungan erat dengan raja Majapahit yang pertama (Kertajarajasa), Raja 
Jawanegara adalah pamannya. Pada tahun 1343 Adityawarman memindahkan pusat 
kerajaan dari Dharmasraya (Sungai Langsat-Sijunjung) ke kaki Gunung Merapi di tepi 
batang Benkawas. Dia naik nobat menjadi Datuk Seri Maharaja Diraja, yang bersahabat 
dengan Majapahit dan mengembangkan sayapnya ke seluruh Sumatera dan sampai ke 
Semenanjung Melayu di seberang Selat Malaka. (A. Ja'far, 1989) 

Adapun nama kerajaan dan ibukotanya (hampir selalu kedua nama itu adalah sama, 
baik di India lama maupun di Asia Tenggara) ternyata semua sumber memberikan Melayu 
atau Melayupura sejak dari prasasti pada dasar Amoghapasa (1286 M) (bhumi malayu, 
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baris ke 4b) sampai dengan prasasti-prasasti Adityawarman. Demikian sebuah prasasti di 
Pagaruyung, berasal dari Kampung Gudam disekitarnya, menyebut Melayupura pada baris 
7 ariandanatrayanartha malayupura…). Prasasti itu sukar dibaca karena tulisannya sudah 
aus.  

Prasasti Amoghapasa, yang menyebutkan nama Melayu, di Padang Roco dekat 
Sungai Langsat, jadi tidak jauh dari batas Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat. 
Rupanya ibukota Melayu terletak di sana pada tahun yang sama 1286 M, dan dengan 
demikian halnya dengan prasasti Adityawarman yang ditulis di sisi belakang patung 
tersebut (baris 24/25: malayupurahitartihah: ‘yang memperhatikan keselamatan kota 
Malaya’, yang oleh Kern dianggap sama dengan Melayu. Ternyata bahwa nama Melayu 
(kalau persamaan nama itu dengan Malaya dapat dipercaya) menunjukkan seluruh lembah 
sungai Batanghari, termasuk bagian yang sekarang adalah wilayah Provinsi Sumatera 
Barat, serta ibukotanya. 

Ibukota kerajaan itu dipindahkan dari Muara Jambi ke daerah Sungai Langsat, lalu 
dari sana dipindahkan ke tempat tempat terakhir –vita atau –cita; dan kemudian, di bawah 
pemerintahan Adityawarman, dipindahkan ke Suruaso. 

Rupanya nama Melayu (Malaya) berlaku untuk seluruh lembah Sungai Batanghari 
dan sekitarnya, sedangkan Malayupura mengenai ibukotanya, dimana saja letaknya; 
hingga akhir abad ke 13 di kota Jambi (yaitu Muara Jambi yang sekarang), kemudian 
dipindahkan ke sebelah barat, daerah Sungai Langsat. 

Mungkin sekali nama Melayu lagi ke daerah Minangkabau pada waktu Adityawarman 
menetapkan ibukotanya Saruaso, dekat Pagaruyung yang sekarang. Namun Casparis 
(1992) menegaskan bahwa nama Malayu tidak digunakan dalam prasasti-prasasti 
Adityawarman di daerah Minangkabau. Akan tetapi, pemakaian istilah itu dalam kitab 
Negarakartagama memberi kesan bahwa nama itu di tengah abad ke 14 M dipakai buat 
seluruh pulau Sumatera, termasuk Dharmasraya dan Minangkabau. 

Dari situ, disimpulkan bahwa raja di Malayu, yaitu Adityawarman, pada zaman itu, 
diakui Majapahit sebagai raja yang memerintah di seluruh pulau Jawa. Dalam canto 13, 
verse 2b, kita membaca, sesudah daftar seluruh daerah pulau Sumatera, mulai dari Jambi.  

Arti seloka itu barangkali tidak sepenuhnya jelas. Dengan mandala dimaksudkan 
‘suasana kewibawaan; menurut kitab Arthasastra istilah tersebut, hanya meliputi wilayah-
wilayah di bawah pembesar-pembesar yang mengikuti, secara formal, kewibawaan 
Majapahit. Artinya bahwa kepala daerah itu (wakilnya) diwajibkan menghadapi sang prabu 
pada upacara besar. Rupanya kewajiban itu tidak berlaku untuk Adityawarman.  

Dalam bab 14 (Canto 83 sampai dengan 91) Prapanca menceritakan upacara 
kerajaan yang maha besar, yang dihadiri sekalian pembesar dan pegawai, termasuk wakil-
wakil nusantara bahkan dari luar negeri (Jambudwipa = India) dan selanjutnya, tetapi dalam 
hubungan itu nama Adityawarman atau gelarnya sebagai maharaja Melayu tidak 
disebutkan. Adityawarman terus memakai gelar-gelar, yang dipegang oleh penguasa 
tertinggi. Misalnya di prasasti Bukit Gombak (1356 M) sang prabu disebutkan Srimat Sri 
Adityawarmma Pratapaparakrama Rajendramaulimaniwarmadewa maharajadhiraja, dan 
seterusnya. Tentu Adityawarman bukan rendah hati, bahkan sebaliknya, ia membanggakan 
diri atas kekuasaannya. 
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Dalam hal ini seperti uraian sebelumnya bahwa Adityawarman adalah keturunan Raja 
Malayu yang memerintah pada tahun 1286 M dan ayahnya, yang bernama 
Adwayawarman, tidak pernah memerintah sebagai raja. Kebetulan dalam sebuah prasasti 
Ombilin, yang sekarang bertempat di  pasar di tepi danau Singkarak, terdapat bagian seloka 
yang mungkin harus diartikan bahwa Adityawarman sebenarnya bukan seorang anggota 
rajakula di Malayu. Prasasti Ombilin itu, seperti prasasti Gudam yang disebutkan dengan 
separo kedua dari seloka pertama (dalam metrum Malini) yang berbunyi: 

Nahi-nahi nrpawangsa wangsawidyadharenda 
Nahi-nahi … dharmadharmam=adityawarmma// 

Itu diterjemahkan: (meskipun) bukan keturunan raja, (namun) ia adalah raja 
Widyadhara bangsanya. Seloka ini tidak hanya memuji Adityawarman yang memerintah 
selaku seorang raja adil dan sangat pandai, melainkan juga menyinggung asalnya yang 
bukan keluarga raja.  

 

4. Kedatangan Kembali Islam 
Adityawarman adalah anak Dara Jingga dan Adwayamarman yang dilahirkan di 

Siguntur. Kisah Adityawarman sampai memegang tampuk pimpinan di Pagaruyung 
memang berlaku-liku. Setelah meningkat dewasa dia dikirim oleh ayahnya ke Majapahit 
untuk mengabdi pada kerajaan. Tujuan ayahnya adalah agar putranya itu dapat 
menggantikan Raden Wijaya jadi Raja Majapahit. Namun, harapannya tidak terkabul, 
karena ada putra Raden Wijaya yang harus naik tahta. 

Oleh karena kepintarannya, Adityawarman dapat kedudukan tinggi juga, sebagai 
Menteri Utama dalam kerajaan, yang disebut weddhamantri atau mantri praudhataro. Gelar 
tinggi di Istana Majapahit. Nama itu termaktub dalam prasasti di belakang sebuah patung 
Manjusri. Teks itu berbunyi ebagai berikut: 

Rajya Srwirarajapathniwijite [h] tadhangsajah sudhadhih cakra Jahamahitale 
waregunai Adityawarmmapy= asau/mantri praudhataro jinalayapura prasdam 
atyadbhutam matatatasuhrjjanam samasukham netum bhawat tatparah// ...//i saka 
1265//. 
Oleh Bosch dikemukakan juga bahwa tulisan dan ejaan prasasti itu, yang ditulis sisi 

belakang arca Manjusri yang diartikan: 
Dalam kerajaan yang dikuasai oleh Ibu Yang Mulia Rajapatni maka 

Adityawarman itu, yang berasal dari keluarganya yang berakal murni dan bertindak 
selaku menteri wreddharaja, telah berbuat di pulau Jawa, di dalam Jinalayapura, 
sebuah candi yang ajaib.--- dengan harapan agar dapat membimbing ibunya, ayahnya 
dan sahabatnya ke kenikmatan Nirwana. 
Dengan candi, yang dinamakan Jilanaya(pura) di sini, tentu dimaksudkan Candi Jago 

atau Tumpang yang sekarang, tempat asalnya patung Manjusri yang bertulisan itu. Candi 
tersebut mula-mula didirikan atas perintah raja Kertanagara guna menghormati ayahnya 
Wisnuwardana, yang mangkat tahun 1286 M.  Candi yang sedemikian rupa pada umumnya 
didirikan sesudah upacara sraddha yang dilangsungkan dua belas tahun sesudah 
kemangkatan, maka candi Jago didirikan pada tahun 1268+12 atau 1280 M, menurut kitab 
Pararaton. 
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Sesuai dengan penafsiran Bosch, diterangkan bahwa tulisan ini oleh Adityawarman 
didirikan candi tambahan di lapangan Candi Jago. Atau mungkin juga bahwa candi ini kira-
kira tahun 1280 M sudah runtuh dan digantikan denan candi baru. Menimbang bahwa tidak 
ada sisa-sisa bangunan besar di samping Candi Jago yang sekarang, maka penerangan 
yang kedua masuk akal. Itu sesuai pula dengan gambar-gambar timbul dan ukiran di candi 
tersebut.  

Berdasarkan gaya tulisan dan ejaan prasasti Adityawarman pada patung Manjusri 
Bosch telah menarik kesimpulan bahwa keduanya dipengaruhi oleh gaya Sumatera. Maka 
itu membuktikan bahwa tulisan itu adalah dari tangan seorang Sumatera dan barangkali 
Adityawarman sendiri. Kebetulan di belakang batu bertulisan Ombilin dibaca kata-kara 
svahastena maya Adityawarmana, (ini ditulis) oleh saya, Adityawarman, dengan tangan 
dirinya. 

Jadi raja itu ternyata pandai menulis dalam bahasa Sangskerta. Meskipun hal itu tidak 
disebutkan pada prasasti Manjusri, namun kemungkinan ada pasasti itu ditulis 
Adityawarman sendiri, pada waktu itu belum raja, melainkan wreddhamantri. Kalau 
demikian halnya maka dapat disimpulkankan bahwa Adityawarman singgah di istana 
Majapahit sebagai seorang putera Sumatera. Sesuai dengan politik Gajah Mada terhadap 
”Nusantara” para pembesar di berbagai daerah di Indonesia diundang atau dipanggil ke 
istana guna memberi hormat kepada sang Ratu di Majapahit. 

Maka tentang asal Adityawarman perlu disimpulkan bahwa:  
(1) ia adalah seorang pembesar dari Sumatera, yang singgah beberapa lama di Jawa 

Timur di istana Majapahit,  
(2) ia dilahirkan di dalam keluarga Rajapatni; Puteri Kertanagara dan permaisuri 

Kertarajasa yang ke-empat.  
Kalau dipandang dari sisi ini, maka kemungkinan bahwa seorang puteri Melayu 

adalah anggota rajakula Singasari/Majapahit, sehingga keturunannyapun dapat dianggap 
sebagai seorang putra Melayu yang sebangsa dengan ratu Tribhuwana. Maka dengan jalan 
demikian Kertanegara seakan-akan menciptakan kekerabatan atar pulau di Indonesia, 
yang kemudian menjadi dasar negara Majapahit. 

Sebagai anak pembesar kerajaan Majapahit, Adityawarman sering pula ditugaskan 
menjadi utusan raja dan duta di kerajaan lain. Misalnya ia juga pernah diutus sebagai duta 
kerajaan ke Tiongkok pada tahun 1325 dan 1329 M. 

Sebagaimana sering terjadi dalam hubungan antar negara maka persekutuan 
diperkuat dengan adanya perkawinan antara anggota-anggota kedua pemerintahan atau 
dinasti yang bersangkutan. Sehingga Adityawarman, yang dilahirkan dari hubungan yang 
sedemikian, oleh karena itu menjadi tokoh yang dipilih Majapahit, terutama Gajah Mada, 
untuk melanjutkan dan mengembangkan hubungan persahabatan antara kekuasaan yang 
terpenting di Nusantara pada waktu itu.  

Setelah sekian lama menjadi petinggi kerajaan Majapahit, kedudukan Adityawarman 
tidak memperoleh kesempatan untuk menjadi Raja Majapahit, maka karena tidak ada 
harapan lagi di Majapahit, Adityawarman kembali ke kerajaan Melayu, dan dia kawin 
dengan Puti Jamilan, anak dari Puti Dayang Bulan, yang merupakan juga adik dari Datuk 
Parpatih Nan Sabatang dan kemenakan Datuk Ketamanggungan. 
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Moens (1974) menyebutkan bahwa Matangini di dalam prasasti Amoghapasa itu 
adalah sebuah nama dewi yang dianggap menjelma sebagai permaisuri Adityawarman. 
Matangini dapat diartikan pula sebagai seorang gadis dari kasta rendah yang bertugas 
sebagai yogini dalam cakrapuja, di mana Adityawarman adalah suatu bhairawa dan istrinya 
dapat pula disebut sebagai bhairawi, tidak mempengaruhi pula pilihan nama bagi 
permaisuri Raja. Matingini dapat pula diartikan sebagai puteri dari Matanga yang Arief, 
mungkin ikut disokong oleh kenyataan bahwa permaisuri Aditya itu adalah puteri kepala 
suku Melayu, pendukung azas-azas adat-istiadat, jadi puteri dari seorang cendekiawan 
Melayu. 

Lebih lanjut Moens (1974) menyebutkan bahwa perhatian tertarik pula oleh 
persamaan antara kelompok-tiga: Adityawarman (Matanginisa), permaisuri (Matangini) dan 
Dewa-Tuhan, Prapatih dari prasasti Amoghapasa, dan kelompok-tiga: Siwa (Wirabhadra), 
Sati (Bhadrakali) dan Daksa. Daksa Prajapait, sang dewa tua, dalam jalannya masa telah 
harus menyerahkan tahtanya kepada Siwa (dalam hal ini kepala suku Melayu yang harus 
menyerahkan kerajaannya kepada Adityawarman); sesudah Daksa dikalahkan oleh Siwa, 
maka setelah disadarkan kembali ia dijadikan kepada gana-gananya (dalam hali ini: 
sesudah Dewa Tuhan ditaklukkan, ia dijadikan prapatih atas suku-suku dalam nagari yang 
takluk oleh Adityawarman). Daksa termasuk pariwara-dewata dari Subrammanya, suatu 
bentuk dari Agni, yang adalah menantunya (dalam hal ini: Dewa Tuhan adalah abdi yang 
dipercaya – patraya? – dari Aditya). Karena kutukan Siwa maka Daksa dilahirkan kembali 
sebgai ksatrya, sedangkan kepada Dewa Tuhan pun dalam prasasti itu diberikan 
kedudukan kasta ksatrya, dan seterusnya. 

Maka dari itu, sangat mungkinlah bahwa di antara Dewa Tuhan–Daksa dan 
Adityawarman-Siwa terjadi suatu ikatan kekeluargaan tertentu, disebabkan oleh 
perkawinannya dengan Matangini: sangat mungkin ia tidak lain dari pada ayah atau mamak 
(paman dari pihak ibu Matangini, yang menurut adat Melayu berkuasa dalam segala-
galanya terhadap anak-anak saudara wanitanya). Mungkinkah ia adalah ”Prapatih nan 
Sebatang” (”satu-satunya” patih) yang besar dari sejarah Minangkabau. 

Moens (1974) lebih lanjut menerangkan bahwa sangatlah mungkin Dewa Tuhan itu, 
seperti dilakukan oleh Daksa, menyatakan penyesalannya terhadap puterinya (kemenakan 
permpuan), karena suaminya yang masuk golongan pemuja bhairawa itu. Secara khusus 
pula bahwa ia, yang disebut Matanginisa, Tuan dari seorang matangini, seorang wanita 
Melayu, demikian sangat menghormati ayah dan paman isterinya (baca: ia, yang sebagai 
Mahakala membiarkan ditaklukkan oleh Sati dalam Mahabhagawata), yang merupakan 
kepala suku Melayu yang paling berkuasa dan mungkin paling kaya dalam wilayah kerajaan 
Aditya, dalam prasasti Amoghapasa hampir memberikan kehormatan yang sama seperti 
kepada dirinya. Kalau tidak demikian halnya, maka tak dapatlah diterangkan, mengapa 
kepada seorang patih dalam prasasti yang sama, diberikan hampir sama banyaknya 
perhatian seperti kepada Tuannya. Bukankah patih itu yang ”telah mengumpulkan 
kekayaan dan emas” menurut prasasti ”dengan kebajikan-kebajikan yang sama (seperti 
Tuannya), amat mahir dalam penggunaan senjata-senjata, dalam ilmu-ilmu, suatu 
samudera kebajikan-kebajikan”. 

Dari prasasti yang sama, di mana ternyata diperingati pula perkawinannya, 
selanjutnya dapat disimpulkan bahwa Adityawarman mengadakan ”pertunjukan tarian” 
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(secara India-Selatan), tetapi tidak menari dengan alam-semesta, melainkan dengan 
”kedua permata’, yaitu matahari dan bulan, lambang-lambang dari ajaran keselamatan 
buddhis dan siwais. 

Adityawarman diangkat jadi raja Kerajaan Melayu pada tahun 1347 M dengan gelar 
Adityawarmadaya Pratara Parakra Marajendra Mauliwarmadewa. Meskipun Adityawarman 
memperluas wilayah kerajaannya ke barat, namun ia tetap menyatakan dirinya sebagai raja 
Kerajaan Melayu, Werdahmantri di Keraton Majapahit. Perluasan daerah Kerajaan Melayu 
ke barat selanjutnya dijadikan inti Kerajaan Melayu.  

Setelah jadi Raja Melayu, Adityawarman ingin menjauhkan diri dari kerajaan 
Majapahit. Untuk itu dia memindahkan pusat kerajaan ke daerah pedalaman di Sungai 
Tarab – Batu Sangkar. Oleh Aditywarman, kakak iparnya (Datuk Parpatih Nan Sabatang) 
dan paman istrinya (Datuk Katamanggungan) ini diangkat menjadi Menteri kerajaan 
Pagaruyung. Trio tokoh kerajaan inilah yang mengendalikan pemerintahan sampai mereka 
dapat menguasai Sumatera dan Malaka. 

Pada prasasti Pagaruyung tahun 1357 tertulis bahwa Adityawarman disebut Maharaja 
Diraja, yang melanjutkan pemerintahan Sriwijawa Jambi dan Sriwijaya Palembang. Dari 
prasasti ini jelas bahwa Aditywarman dapat menguasai daerah bekas kerajaan dan jajahan 
Sriwijaya.  

Semenjak Adityawarman berkuasa di Pulau Sumatera, pada masa agama Islam 
sudah mulai tersebar di bagian Barat Nusantara serta mendapat dukungan dari beberapa 
raja-raja di daerah itu. Casparis (1992) menyatakan, tidak disangsikan  bahwa sikap 
Adityawarman terhadap agama Budha yang dianutnya. Agama Budha, yang pada 
umumnya dianut oleh penduduk kerajaan, sehingga Adityawarman menjadi agresif, 
seakan-akan ingin membunuh lawannya.  

Patung Bhairawa adalah patung terbesar yang pernah ada di Indonesia. Sifatnya 
demonis, Bhairawa itu setinggi 4,41 meter berdiri di atas mayat, sedangkan dasar patung 
itu dihiasi dengan tengkorak-tengkorak. Di tangan kanan dipegangnya pisau besar dengan 
sikap ingin memakainya. Dapat diduga bawah fungsi patung itu tidak terbatas kepada 
agama dalam arti sempit, melainkan merupakan pengancaman terhadap bahaya yang 
mungkin datang dari sebelah timur (de Casparis, 1937).  

Adapun latar belakang pengancaman itu ada beberapa kemungkinan: Pertama, dapat 
dipertimbangkan siapa Adityawarman, meskipun bersahabat dengan Majapahit, berangkali 
mencurigai rencana-rencana Gajah Mada yang dalam sumpah ‘palapa’nya sebelum 
sekalian pulau Nusanara adalah di bawah kewibawaan Majapahit. Memang benar bahwa 
Adityawarman, sesudah berkuasa di Sumatera, tidak pernah menyebut nama Majapahit 
atau pulau Jawa, apalagi menunjukkan bahwa patuh kepada Majapahit. Akan tetapi itu 
belum berarti bahwa ia merasa dirinya aman terhadap bahaya adanya serangan Majapahit 
terhadap negaranya. Dari pihak Majapahitpun tidak ada pentunjuk bahwa negara itu 
bermaksud untuk menyerang Melayu. 

Kedua, mengenai negara Cina. Barang tentu Kubilai Khan pernah mengirim pasukan 
Cina ke Indonesia, yang tidah mau tunduk kepadanya. Tetapi pada zaman Adityawarman 
hubungan dengan Cina ternyata membaik. 

Ketiga, bahwa Adityawarman menyadari bahwa telah datang agama baru yang 
sedang berkembang tidak jauh dari Melayu. Tentu tantangan rohani tidak dapat dihadapi 
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dengan kekuasan bala-tentara, melainkan dengan senjata keagamaan juga. Maka arca 
Bhairawa, yang memusnahkan segala musuhnya, dianggap pada tempatnya. Sikap 
Adityawarman itu dipahami jika diingat bahwa agama baru itu tidak hanya mengancam 
agama Budha yang dipeluknya, melainkan juga membahayakan kedudukan raja sendiri. 
Andaikata banyak penduduk di kerajaan yang memeluk agama Islam maka kedudukan 
sang prabu akan menjadi lemah, semakin sedikit orang yang mendewa-dewakan dan 
menyembah berhala Adityawarman. Kalau demikian halnya, maka arca Bhairawa itu dapat 
dipandang sebagai lambang yang harus melindungi negara Adityawarman terhadap 
penyebaran agama Islam. Oleh sebab itu dengan pemindahan pusat kerajaan ke arah barat 
yang selanjutnya dijadikan inti Kerajaan Melayu, dengan mendirikan Kerajaan Pagaruyung 
pada tahun 1349 M dan langsung menjadi Raja Kerajaan itu yang pertama. 

Dalam naskah tulisan encong Kerinci, tidak ditulis siapa Paduka Berhala, namun yang 
jelas beliau berasal dari Minangkabau. Sedangkan raja melayu dalam kerajaan 
Pagaruyung pada waktu itu adalah Adityawarman (A. Jafar 1989). Dalam kajiannya 
menyatakan apakah Adityawaman yang diberi gelar Paduka Berhala? Mungkin saja, 
karena dia selaku pemeluk agama Budha tentu disembah dan dihormati oleh penduduknya. 
Selaku raja Adityawarman dibuatkan patungnya oleh mereka yang fanatik, dan disembah-
sembah. Sekarang patung tersebut disimpan sebagai benda purbakala dan bersejarah di 
Museum Jakarta. A. Jafar (1989), dalam kajiannya yakin bahwa yang memberi gelar 
Paduka Berhala itu bukan yang menganut agama Budha, tetapi adalah penganut agama 
Islam yang masuk ke sana. Patung-patung umumnya disebut berhala, karena patung-
parung yang disembah oleh orang zaman dulu disebut berhala. Sehingga patung 
Adityawarman disebut berhala Adityawarman dengan panggilan Datuk Paduka Berhala ? 
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BAB 12 

BERAKHIRNYA KERAJAAN MELAYUPURA 
 
 

1.  Raja Ananggawarman (1405- 1409 M) 
Adityawarman wapat pada tahun 1376 M. Sejak itu kesinambungan Kerajaan Melayu, 

terutama dengan Swarnabhumi tidak terdengar lagi. Sejarah Kerajaan Melayu, seakan-
akan terhenti dalam kurun waktu sejak mangkatnya Adityawarman pada tahun 1376, 
sampai munculnya kerajaan-kerajaan pecahannya. 

Pada prasasti Suruaso II tertulis bahwa putra mahkota disebut Yawaraya bernama 
Maharaja Mauli (Ananggawarman), diangkat menjadi raja pada tahun 1405 setelah 
orangtuanya Adityawarman meninggal dunia. Kerajaan Pagaruyung di bawah pimpinan 
Ananggawarman berusaha untuk melepaskan diri dari pengaruh Kerajaan Majapahit. 
Akibatnya Kerajaan Majapahit menyerang Kerajaan Pagaruyung pada tahun 1409, 
peperangan yang terjadi sangat dahsyat namun Ananggawarman dapat memukul mundur 
pasukan Kerajaan Majapahit pada peperangan di Padang Sibusuk. Sejak itu Majapahit tak 
pernah lagi menyerang kerajaan di Sumatera itu. 

Peperangan yang banyak memakan korban itu membawa akibat yang amat fatal bagi 
kelangsungan Kerajaan Pagaruyung. Negeri-negeri mulai memisahkan diri dan berotonomi 
penuh, Islampun mulai menyebar di wilayah Kerajaan Pagaruyung dan Melayu. Negeri-
negeri melepaskan diri dari pemerintahan pusat, dan membentuk daerah otonom, namun 
tetap bergabung dalam kerajaan Pagaruyung. Jadi pemerintahan berjalan secara 
konfederasi. Itulah sebabnya, awal berdirinya kerajaan-kerajaan kecil di wilayah yang 
dikuasai oleh Kerajaan Pagaruyung. Sejak saat itu pula nama kerajaan Pagaruyung hilang 
dari catatan sejarah. Hal ini karena pemerintahan kehilangan kekuasaan politik secara 
sentral. 

Apa yang terjadi sudah mangkatnya Adityawarman, terutama suksesi 
pemerintahannya tidak banyak diketahui. Terutama  sehubungan dengan dipindahkannya 
dahulu pusat pemerintahan dari Darmasyraya ke Pagaruyung, setelah ia diangkat jadi 
Maharajadiraja. Apakah pembesar-pembesar kerajaan Melayu (Swarnabhumi) yang sudah 
tentu ikut diboyong  Adityawarman ke Pagaruyung, apakah tetap bertahan di Pagaruyung 
atau kembali ke Dharmasraya atau kembali ke tanah Jambi. 

Pertanyaan ini mencuat karena diketahui pada saat itu, Islam jauh masuk kembali ke 
masyarakat Minangkabau, dan di Minangkabau sendiri telah timbul pemecahan kekuasaan 
seperti apa yang disebut Raja Adat, Raja Ibadat dan Raja Alam di Batusangkar. Dengan 
kata lain, kekuasaan Pagaruyung telah digerogoti dan diperciut sedemikian rupa sehingga 
para pembesar kerajaan di Pagaruyung sudah hampir mempunyai kekuasaan yang 
terbatas, Kerajaan Pagaruyung hanya tinggal sebagai lambang. 

Menurut Ja’far (1989), bahwa pada awal abad ke 16 M (1511 M), pada waktu itu nama 
kerajaan Pagaruyung tidak ada lagi dalam catatan sejarah Indonesia, karena namanya 
mulai hilang setelah perang Sibusuk di Minangkabau, antara Pagaruyung dengan 
Majapahit. Tentara Majapahit dapat dipukul mundur oleh prajurit Pagaruyung. Peristiwa itu 
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terjadi pada tahun 1409 M. Walaupun demikian kerajaan Pagaruyung itu tetap ada, namun 
tidak ada peristiwa penting yang patut dicatat dalam sejarah Indonesia. 

Madjid (1969) menyebutkan bahwa setelah pemerintahan Ananggawarman sebagai 
raja terakhir yang menduduki takta kerajaan di Pagaruyung selaku penerus kerajaan 
Melayu (Adityawarman). Maka kerajaan Melayu (Pagaruyung) pecah menjadi dua bagian. 
Bagian pertama: Luhak nan bapanghulu pulang ke Minangkabau. Bagian Kedua. Alam nan 
barajo kembali ke kerajaan Jambi (Melayu). 

Kiram, dkk (2002) menerangkan bahwa dalam prasasti Saruaso II dituliskan bahwa 
putera Adityawarman bernama Ananggawarman sebagai Putera Mahkota. Namun dalam 
Tambo Alam Minangkabau, mahaputra ini selain bernama Ananggawarman, juga dinamai 
Raja Hakad yang memerintah cukup lama yaitu tahun 1375 s.d 1425 M. Selama masa 
pemerintahan Ananggawarman, tidak banyak keterangan yang bisa diperoleh. Mungkin 
karenan memang Raja Muda ini tidak bisa berbuat banyak di daerah penduduknya 
beragama Islam, sementara dia sendiri masih memeluk agama keturunannya, Budha 
Tentrayana. 

Kendati demikian, baik dalam tambo lisan maupun tertulis, nyaris tidak diperoleh 
keterangan adanya kekacauan maupun kerusuhan yang terjadi pada masa 
pemeritnahannya. Termasuk di masa pemerintahan orang tuanya Adityawaran sendiri. Jadi 
dengan demikian berarti pada dasarnya orang Melayu dan Minangkabau bukanlah orang 
yang gemar melakukan peperangan atau kekerasan. 

Sepanjang masa pemerintahannya, hanya satu kali terjadi perang akibat serbuan oleh 
tentara Majapahit pada tahun 1409 M. Tejadinya peperangan ini akibat dari tidak adanya 
komunikasi antara Adityawarma yang berangkat meninggalkan Majapahit menuju 
Dharmasraya tahun 1344 M. Sehingga oleh kerajaan Mahapahit dikerahkan pasukan yang 
tidak terlalu besar melalui Muara Jambi hingga Sungai Dareh (Dharmasraya).  

Telihat dalam perang ini kerajaan Melayupura masih cukup kuat karena pasukan 
Majapahit sampai di Padang Sibusuk, sebelah Timur Muara Kalaban, pasukan Majapahit 
langsung dihadang oleh pasukan Ananggawarman dan akhirnya pasukan Majapahit 
berhasil dipukul mundur. Pada hal ketika pengiriman pasukan ke kerajaan Melayupura 
kondisi kerajaan Majapahit sangatlah memprihatinkan karena ketika itu sedang terjadi 
perang saudara antara Wirabhumi dengan Suhita pada tahun 1401-1406 M. Perang 
saudara ini tidak saja menelan banyak korban dari kedua belah pihak namun menyebabkan 
jatuhnya wibawa dari kerajaan Majapahit di mata penduduknya. Akibatnya, banyak 
kerajaan-kerajaan kecil yan gsmula berada di bawah kekuasaan Majapahit, mengambil 
kesempantan melepaskan diri. 

Demikian pula halnya di kerajaan Melayupura, memang tentara kerajaan Majapahit 
dapat dipukul mundur, namun terdapat banyak korban dari kedua pasukan yang berperang. 
Penamaan daerah Padang Sibusuk berkaitan erat dengan kejadian peperangan tersebut, 
dimana di mana-mana terdapat banyak tumpahan daerah tentara ke dua belah pihak, yang 
dalam beberapa hari saja daerah tersebut terdapat bau busuk yang menyengat dari darah-
darah tentara yang meninggal, sehingga daerah tempat peperangan yang luas itu disebut 
dengan Padang Sibusuk. 

Akibat dari peperangan itu penguasaan wilayah oleh raja Ananggawarman semakin 
melemah walaupun sampai tahun 1425 M masa pemerintahannya masih bisa bertahan. 
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Namun akibat dari kelemahan dan ketidak mampuan mengontrol wilayah-wilayah yang 
menjadi bagian dari kerajaan Melayupura, akhirnya banyak wilayah kerajaan itu yang 
melepaskan diri dari kerajaan Melayupura. Itulah akhir dari kerajaan besar yang bernama 
Kerajaan Melayupura, dan selanjutnya wilayah pusat kerajaan di Suruaso menjadi pusat 
pemerintahan dari Kerajaan Minangkabau, sedangkan wilayah lain seperti Aceh, Siak 
Indrapura, Palembang, Jambi dan lainnya membentuk pemerintahan sendiri yang terpisah 
dari pusatnya Pagaruyung.  

 
2. Hubungan Dengan Jambi 

Menurut Kiram, dkk (2002), semasa pemerintahan raja Ananggawarman, terhdapat 
hubungan sejarah yang sangat erat dengan daerah-daerah kekuasaan kerajaan 
Melayuputa terutama dengan daeah Jambi, antara lain yang dibuktikan dengan kesamaan 
kebudayaan dan pelaksanaan sistem pemerintahan adat, misal dalam struktur 
kepemimpinan masyarakat Jambi yang tinggal di sepanjang pinggir sungai Batanghari, 
tepatnya antara Sialang Belantak Besi dan Durian Takuk Rajo. Daerah bagian hulu dan 
utara Jambi tersebut yang berbatasan langsung wilayah Minangkabau disebut daerah 
Pucuk Jambi. Daerah Pucuk Jambi ini terdiri dari wilayah Tujuh Koto dan Sembilan Koto. 

Selanjutnya diterangkan bahwa pada masa Ananggawarman (raja Baramah atau 
Rajan Nan Sati) mempunyai anak tiga orang semuanya perempuan: (1). Megat Dewata, 
(2). Megat Paduka, dan (3). Puti Pinang Masak. Beliau mengirim anaknya bernama Magat 
Paduka (raja perempuan) runtuk memimpin daerah Pucuk Jambi yang bertempat di Sialang 
Balantak Besi dan Durian Takuk Rajo. 

 

Gambar 12: Peta Wilayah Pucuk Jambi dan Sembilan Lurah 
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Wilayah Sialang Balantak Besi (Sembilan Koto) terdiri dari daerah Tanjung Simalidu, 
Kuamang, Teluk Kayu Putih, Marsam, Singkati Besar, Malapari, Tantan, Bingin Besar, 
Suko Berani, Suko Rejo, Sago, Tebaran Panjang, Dusun Tuo, Pasir Mayang, Teluk 
Cempako, Pulau Musang, Tabuan , Juar, Dusun Baru dan Sungai Abang. Sedangkan 
Durian Takuk Rajo (Tujuh Koto) terdiri: Sungai Rumbai, Pagar Puding, Jambu, Rembahan, 
Rantau Langkab, Tanjung Aur, Pemuatan, Muaro Danau, Sialang Kecil, Pulau Tamiang 
dan Teluk Jambi. 

 
3. Ringkasan Periode Kerajaan Melayu 

De Casparis (1992) menulis perkembangan Kerajaan Melayu secara singkat dapat 
digambarkan sebagai berikut: 

1). Kerajaan Melayu I 
Mulai berkembang kira-kira sebelum tahun 680 M. Berita dinasti Tang mengatakan 

bahwa pada tahun 644 dan 645 M utusan dagang dari Kerajaan Mo-lo-yue datang ke negari 
Cina. Ketika I-tsing mengunjungi Melayu (Jambi) pada tahun 672 M (dalam perjalanannya 
ke Nalanda), negara itu masih merdeka. Tepati ketika berkunjung lagi pada tahun 688 M 
(sekembalinya dari Nalanda) I-tsing mengatakan bahwa Melayu sekarang sudah menjadi 
bagian dari Sriwijaya (Muljana, 1982: 67). Tetapi kemudian terbukti bahwa utusan dari 
Chan-pei (Jambi) muncul kembali di Cina pada tahun 852 dan 871 M. Terdapat prasasti 
Kutukan Karang Birahi dipinggir Sungai Merangin (cabang Batanghari) di daerah Jambi 
Atas, (Cf. Batu Kota Kapur tahu 686 M) membuktikan bahwa bagian Jambi atas telah 
dikuasai Sriwijaya. 

 

2). Kerajaan Melayu II 
Kerajaan Melayu II berkembang sekitar akhir abad XI M sampai sekitar tahun 1400 

M. Pada waktu itu kerajaan Melayu II telah mengadakan kontak dengan Jawa. Hal ini 
terbukti dengan terjadinya Pamalayu (1275 M) dan pengiriman arca Amoghapasa 
Lokeswara (1286 M) yang ditemukan di Padang Rocok. Dengan pengiriman arca tersebut 
maka seluruh rakyat melayu merasa gembira, lebih-lebih rajanya Srimat Tribhuwanaraja 
Mauliwarmadewa. Di bagian belakang arca tersbut juga terdapat prasasti dari raja 
Adityawarman (1347 M). Pusat kerajaan pada waktu itu mungkin di Muara Jambi atau di 
daerah pedalaman (Dharmasraya, dekat Sijunjung).  Seperti telah diketahui pada tahun 
1978 di Candi Gumpung (Muara Jambi) ditemukan arca Prajnaparamitta yang indah (tanpa 
kepala) 

 

3). Kerajaan Melayu III 
Pada tahun 1282 M, telah berdiri negara Islam yang disebut (kesultanan) Samudera 

di pantai timur Aceh. Jadi timbulnya hampir bersamaan dengan datangnya pengaruh 
Singasari di daerah Jambi. Karena itu kerajaan Melayu III bukannya semata-mata 
kelanjutan Melayu II. Nama Melayu III lebih bersifat umum dan mengacu pada agama yang 
dianut sebagian masyarakat, yaitu Agama Islam. Sebelum itu kerajaan Melayu I dan 
Melayu II merupakan kerajaan Hindu dan Budha. Karajaan Samudera juga dikenal dengan 
Pasai dan pernah dikunjungi Marco Polo pada tahun 1292 M. Kerajaan Pasai didirikan oleh 
Sultan Malik-as-Saleh yang meninggal tahun 1297 M. 
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Sejarah perkembangan kerajaan (kesultanan) Islam di Sumatera dapat pula dibaca 
dalam kitab Sejarah Melayu dan Hikayat Raja-raja Parsi (Slamet Mulyana). Menarik 
pendapat Slamet Mulyana yang mengatakan bahwa nama Samudera bukan berasal dari 
semut raya (semut besar) seperti diperkirakan dari istana Laksmanasena di tepi sungai 
Gangga bernama Samudragarh (garh = rumah, istana). Ini berarti bahwa pendiri kerajaan 
Samudera juga menetahui tentang sejarah Bengal (Muljana, 1981: 278). 
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BAB 13 

KERAJAAN MELAYU JAMBI 
 

 

1. Berdirinya Kerajaan Melayu Jambi 
Munculnya Kerajaan Melayu Jambi tidak diketahui tahunnya dengan pasti, menurut 

beberapa hasil kajian ahli sejarah diperkirakan sekitar tahun 1350-an. Terdapat banyak 
legenda di daerah Jambi yang menceritakan keberadaan Kerajaan Melayu Jambi, sebagian 
besar tokoh sentral pendirinya adalah Puti Unduk Pinang Masak. Dalam naskah kuno 
tulisan injung Kerinci (masih tersimpan dengan baik sampai sekarang) dinyatakan seorang 
putri dari Kerajaan Minangkabau yang berpusat di daerah Pariang Padang Panjang 
mengembara mencari saudaranya Sutan Balun yang telah meninggalkan Kaerajaan 
Minangkabau menuju ke timur dan akhirnya sampai di Alam Kerinci. Catatan bahwa 
kerajaan Minangkabau (kuno) berasal dari sisa-sisa kerajaan sebelumnya di daerah 
Kampar atau sekitar selat Melaka yang telah hancur diserang oleh Kerajaan Cola dari India.  
Kerajaan Minangkabau ini telah berdiri sebelum akhirnya dikuasai oleh Kerajaan Melayu 
yang ada di Sungai Langsat, yang pada waktu itu dipimpin oleh Adityawarman. 

Pada bagian lain, terdapat pula cerita dari daerah ini bahwa Kerajaan Melayu didirikan 
oleh Puti Salaro Pinang Masak yang juga berasal dari Kerajaan Minangkabau, yang belayar 
bersama pengiringnya mengarungi Sungai Batanghari ke hilir akhirnya sampai di Jambi, 
dan akhirnya menjadi raja Kerajaan Melayu Jambi. 

Di sini masih belum ada kesepakatan apakah Puti Untuk Pinang Masak yang terdapat 
dalam naskah kono tulisan injung adalah sama dengan Puti Salaro Pinang Masak yang 
diyakini sebagian ahli sejarah Jambi sebagai pendiri Kerajaan Melayu. Oleh sebab itu, 
sebagai perbandingan antara kedua cerita ini akan diuraikan pada kajian berikut ini. 

Akarendrawarman (Datuk Suri Dirajo) mempunyai permaisuri kedua yang bernama 
Puti Indah Jelita, ia mempunyai anak dua orang yaitu (1) Datuk Ketamanggungan dan (2) 
Puti Dayang Bulan. Suami pertama dari Puti Dayang Bulan adalah Sang Purba dari 
Mahameru India, mempunyai tiga orang anak: (1) Puti Dayang Berani, (2) Puti Unduk 
Pinang Masak, dan (3) Sutan Balun (Datuk Parpatih Nan Sabatang). (Sedangkan di Naskah 
Kuno - Mat Tasai, Mangku Agung, anak dari Puti Indah Jelita adalah Datuk 
Katamanggungan dan Puti Unduk Pinang Masak). Kemudian Puti Indah Jelita kawin lagi 
dengan Indrajati (Cateri Bilang Pandai), mempunyai 5 orang anak: (1). Mamang Sutan 
(Datuk Seri Bernago-nago), (2) Puti Reno Sudi, (3) Puti Reno Mandi, (4) Puti Judah, dan 
(5) Puti Jamilan. (Datuk Sangguno Dirajo, 1984).  

2. Puti Unduk Pinang Masak  
Banyak cerita dan kisah tentang Puti Unduk Pinang Masak (dari wilayah Jambi bagian 

hulu) dan Puti Salaro Pinang Masak (dari wilayah Jambi bagian hilir). Jika dihubungkan 
satu sama lainnya mungkin saja terdapat suatu titik temu mengenai tokoh yang sangat 
penting dalam Kerajaan Melayu Jambi ini. Namun jika dihubungkan satu dengan lainnya 
mungkin saja tokoh yang dimaksud adalah orang yang sama. Berikut ini beberapa kisah 
dan cerita yang didapat di sepanjang Batanghari baik yang berupa naskah tulisan maupun 
cerita yang turun-temurun.  
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Menurut naskah 1 tulisan encong Kerinci, yaitu naskah kuno yang masih disimpan 
oleh masyarakat Kerinci oleh Ninik Mamak Lurah Datuk Singa Rapi Putih, di Sungai Penuh. 
Naskah ini telah diteliti oleh (1). Dr. P. Voorhoeve (1941); (2). Dr. R. NG. Poerbatjaraka 
(1941); (3). Prof. Mohd. Yamin, SH (1953); dan (4). Bill Watson (....). Naskah ini ditulis di 
atas tiga potong tanduk kerbau, menggunakan Tulisan Rencong Kerinci Kuno, bahasa yang 
dipakai adalah Melayu Kerinci. Naskah ini penulisannya pada awal masuknya Islam ke 
Kerinci yaitu pada akhir abad ke 13 M (jauh lebih dahulu ditulis sebelum Ahmad Salim 
(Ahmad Barus II) sampai di Jambi sebagai gelar Datuk Paduka Berhala, yang ternyata 
dalam naskah ini sudah menceritakan keberadaan Datuk Paduka Berhala). 

Menurut naskah Mangku Agung, bahwa seorang ulama Hindu yang datang arah 
selatan (Bukit Siguntang-guntang, Mahameru), yang mulanya datang dari India, bernama 
Sang Purba. Dia datang membawa banyak emas. Benda berharga itu dibagi-bagikannya 
kepada penduduk Periang Padang Panjang, dengan maksud menarik mereka memeluk 
agama yang dibawanya. Sebagian orang ada yang mengatakan membawa agama Hindu, 
sebagian mengatakan agama Budha. Tentu saja anak negeri riang gembira menerima 
hadiah tersebut, dan mereka menganut agama baru itu. Karana ada pula negeri 
tetangganya bernama Padang Panjang, maka kedua negeri itu bernama Periang Padang 
Panjang. 

Menurut Curai Paparan Adat Lembaga Alam Minang Kabau oleh Datuk Sanguno 
Dirajo (1984). Tersebutlah sebuah negeri bernama Guguk Ampang. Lama kelamaan 
penduduknya bertambah banyak, maka Seri Maharaja Diraja dan Cateri Bilang Pandai 
yang menjadi Pimpinan di daerah itu, mengajak sebagian anak negeri pindah ke setumpak 
tanah yang luas dan patut dijadikan negeri. Berbondong-bondonglah penduduk pindah ke 
tempat tersebut. Berbondong-bondong itu disebut berurung, artinya berjalan bersama-
sama. Oleh Tua Kampung tanah baru itu dinamakan Peurungan. Lama-lama orang 
bertambah ramai juga, negerinya aman dan makmur, hingga penduduknya selalu dalam 
keadaan bersenang hati karena kehidupan mereka aman dan tenteram. Dari beriang nama 
Perurungan diganti pula dengan Periang. 

Penduduk semakin banyak juga, negeri kecil itu sudah sesak, oleh Tua Kampung 
dicari pula tanah lain untuk perpindahan penduduk. Pada suatu tempat Seri Maharaja 
Diraja melihat seorang hububalangnya telah membangun sebuah rumah. Lalu 
ditetapkannya daerah tersebut sebagai lokasi permindahan penduduk yang baru. Ketika ia 
melihat hulubalang itu sedang menyandang pedang panjang. Untuk mengenang 
hulubalang itu, maka tempat dinamakan Pedang Panjang, dalam dialek Minangkabau 
disebut Padang Panjang. Sejak itu ramai pula orang pindah ke tempat baru itu. 

Kedua negeri itu bertentangan (berhadapan) Periang dan Padang Panjang. Semakin 
lama penduduk daerah tersebut semakin ramai juga, banyak rumah dan pemukiman baru 
yang dibangun penduduk di antara ke dua daerah tersebut, hingga antara kedua negeri itu 
tidak berbatas lagi. Maka bernamalah dua negeri yang jadi satu itu dengan Periang Padang 
Panjang.  

Kembali kepada versi buku yang dikarang oleh Datuk Sanguno Dirajo (1984), Seri 
Maharaja Diraja kawin dengan Puti Indah Jelito, dan memperoleh anak dua orang, satu 
Sutan Besar bergelar Datuk Ketamanggunan dan yang kedua Puti Dayang Bulan. Setelah 
suami pertama Puti Dayang Bulan (Seri Maharaja Diraja) meninggal dunia, Puti Dayang 
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Bulan kawin dengan Indra Jati bergelar Cateri Bilang Pandai yang merupakan keturunan 
dari raja Indrapura. Keduanya memperoleh anak enam orang, yang banyak dikenal ada 
dua orang yaitu pertama Sutan Balun yang akhirnya bergelar Datuk Parpatih Nan Sabatang 
dan yang terakhir Puti Jamilan (Istri Adityawarman). 

Ada dua pendapat yang berlainan, menurut A. Jafar (1989) mungkin yang dimaksud 
oleh Naskah satu tulisan rencong adalah Dayang Bulan adik Ketamanggungan, kawin 
dengan Makudun Jada mempunyai anak Puti Jamilan adik Datuk Perpatih Nan Sabatang, 
seiring dengan versi naskah kuno Mangku Agung bahwa Puti Jamilan adalah adik Sutan 
Balun gelar Datuk Perpatih Nan Sebatang versi buku Datuk Sangguano Dirajo, yang kawin 
dengan Adityawarman. 

Menurut buku Sejarah Nasional dan Sejarah Dunia yang dikarang oleh Dr. Mardanas 
Safwan, dkk (1987) menjelaskan Adityawarman kawin dengan anak Datuk 
Ketamanggunan. Dijelaskan lagi bahwa tokoh ini bersama-sama dengan Datuk Perpatih 
Nan Sebatang adalah pembentuk adat Minangkabau. Sejak itu Adityawarman yang 
menantu Datuk Ketamanggunan menjadi Yang Dipertuan di Alam Minangkabau, dan 
berkedudukan di Pagaruyung. Pengangkatan Yang Dipertuan ini mungkin sama artinya 
dengan yang tertulis pada prasasti Saruaso I (1357 M), bahwa pentasbihan Adityawarman 
sebagai Bhairawa Mahadewa Budha Tantrayana, yang patungnya ada di Museum Nasional 
Jakarta.  

Drs. Matrori (1986) menulis dalam bukunya Sejarah Nasional, bahwa Adityawarman 
juga menggunakan gelar Datuk Seri Maharaja Diraja, menjadi raja di Pagaruyung.  Prasasti 
yang ada di Sungai Langsat tertulis Dewa Tuhan sebagai Patih dan raja sangat 
menghormatinya. Boleh jadi Dewa Tuhan adalah mertua Adityawarman yang kemungkinan 
adalah Datuk Ketamanggungan. Pada sebuah batu bertulis dari Saruaso, tertulis nama 
Ananggawarman sebagai putra mahkota, dan sebagai punggawa tinggi bergelar Datuk 
Ketumanggungan, sebagai orang kedua yang membentuk adat Minangkabau.  

Tidak banyak yang mengetahui tokoh Dayang Bulan seperti yang terdapat dalam 
tulisan encong Kerinci, karena yang menyimpan naskah kuno itu sendiri hanya tahu dari 
naskah itu saja. Begitu juga pemuka-pemuka adat Kerinci lainnya, kenal dengan nama 
Dayang Bulan karena naskah kuno itu ada. Menurut A. Jafar (1989) atau mungkin nama 
Dayang Bulan di Minang Kabau itu adalah Puti Jamilan, kalau memang ia, berarti Dayang 
Bulan adalah adik Datuk Ketumanggungan seperti yang dikisahkan oleh Datuk Sanguano 
Dirajo. 

3. Menelusuri Suami Puti Salaro Pinang Masak. 
Dalam legenda sejarah Jambi, terlihat pada abad ke 15, tepatnya pada tahun 1460-

1480 M Puti Salaro Pinang Masak menjadi raja Jambi yang bersuamikan Ahmad Salim 
(putra mahkota kerajaan Turki Usmani – Ankara)  dengan gelar kebesaran Datuk Paduko 
Berhalo. Nama lain dari beliau adalah Ahmad Barus, dan ada lagi yang mengatakan nama 
beliau Ahmad Tajuddin. Namun kalau diteliti keberadaan Ahmad Salim dalam silsilah 
Kerajaan Turki Usmani maka terdapat nama yang mirip dengan Ahmad Salim yaitu Sultan 
Selim I (sebab tidak ada nama Salim selain dari beliau baik generasi sebelum atau sesudah 
beliau), namun beliau itu memerintah di Kerajaan Turki (Usmani) tahun 1512-1520 M, yaitu 
lebih dari 40 tahun sesudah Puti Salaro Pinang Masak menjadi raja Jambi, malah pada 
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tahun-tahun tersebut Kerajaan Jambi dipimpin oleh anaknya Rang Kayo Hitam (1500-1515 
M). Makanya adalah tugas kita sekarang meneliti siapa sebenarnya suami Puti Salaro 
Pinang Masak, yang jelas bukan Ahmad Salim sebagai Datuk Paduko Berhalo. Kalau pun 
beliau bersuamikan Datuk Paduko Berhalo, tetap kita harus meneliti siapa nama Datuk 
Paduko Berhalo yang aslinya. Atau dari mana asal beliau itu sebenarnya? 

Kemudian mungkinkah Ahmad Salim sesudah selesai tugas istrinya Puti Salaro 
Pinang Masak menjadi raja Kerajaan Jambi kemudian pulang ke Turki untuk menjadi raja 
di sana untuk periode 1512-1520 M? Jawabnya tidak mungkin karena, tidak berapa lama 
sesudah periode istrinya menjadi raja, menurut legenda beliau meninggal dan dikuburkan 
di Pulau Berhala. Jadi kebenaran sejarah sangat tidak bisa diterima secara ilmiah. Sultan 
Salim belum ditemukan jejak asalnya di nusantara, dan legenda Puti Salaro Pinang Masak 
dan Ahmad Salim tentuk tidak bisa diterima sebagai kebenaran sejarah. 

Berikut ini coba disimak perjalanan Kerajaan Turki Usmani semasa diperintahkan oleh 
Sultan Selim, dan kita perhatikan juga Silsilah Puti Salaro Pinang Masak sebagai 
perbandingan. 

Sultan Selim I 
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas diperolah informasi bahwa 

Putra Murad II, yang bernama Mehmed II adalah raja Kerajaan Utsmaniyah periode 1453 
M sampai dengan tahun 1511 M, menata ulang negara dan militernya, lalu menaklukkan 
Konstantinopel pada tanggal 29 Mei 1453 M. Mehmed mengizinkan Gereja Ortodoks 
mempertahankan otonomi dan tanahnya dengan imbalan mengakui pemerintahan 
Utsmaniyah.Karena hubungan yang buruk antara negara-negara Eropa Barat dan 
Kekaisaran Romawi Timur, banyak penduduk Ortodoks yang mengakui kekuasaan 
Utsmaniyah alih-alih Venesia. Pada abad ke-15 dan 16 M, Kesultanan Utsmaniyah 
memasuki periode ekspansi. Kesultanan ini berhasil makmur di bawah kepemimpinan 
sejumlah Sultan yang tegas dan efektif. Ekonominya juga maju karena pemerintah 
mengendalikan rute-rute perdagangan darat utama antara Eropa dan Asia. 

Sewaktu Sultan Selim I (1512–1520M) menjadi raja Kerajaan Utsmaniyah 
memperluas batas timur dan selatan Kesultanan Utsmaniyah secara dramatis dengan 
mengalahkan Shah Ismail dari Persia Safavid dalam Pertempuran Chaldiran. Selim I 
mendirikan pemerintahan Utsmaniyah di Mesir dan mengerahkan angkatan lautnya ke Laut 
Merah. Setelah ekspansi tersebut, persaingan pun pecah antara Kekaisaran Portugal dan 
Kesultanan Utsmaniyah yang sama-sama berusaha menjadi kekuatan besar di kawasan 
itu. Selim I (1465 – 22 September 1520; juga dikenal sebagai "Si Murung" atau "Si 
Pemberani ", Yavuz dalam bahasa Turki) (bahasa Arab: يم ل س ل   adalah sultan dari (األو
Turki Utsmani dari 1512 hingga 1520 M. 

Salim I dilahirkan di Amasya tahun 1465. Ayahnya adalah Sultan Bayazid II (1481-
1512 M). Ibunya bernama Ayşe Hatun dari Dulkadir. Pada tanggal 25 April 1512 M, Sultan 
Bayezid II menyerahkan kekuasaan padanya yang didukung oleh militer yang melihat 
bahwa dia adalah orang yang ideal untuk membangkitkan gerakan ekspansi wilayah. 
Bayazid II sendiri, tak lama kemudian meninggal dunia. Sejak awal pemerintahannya, 
Sultan Salim cenderung menyingkirkan lawan-lawan politiknya walaupun berasal dari 
saudara-saudaranya atau anak-anak mereka. Meski keras hati, namun dia masih senang 
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berteman dengan orang-orang alim dan sangat menyukai sastra Persia dan Sejarah. Di 
jamannya, Ia menghentikan gerakan Jihad ke Eropa, dan mengalih-kannya ke Timur, untuk 
menyelamatkan wilayah-wilayah suci umat Islam dari rongrongan Portugis dan Spanyol 
dan juga membendung arus penyebaran aliran Syiah di Anatolia dan Irak yang disponsori 
oleh Dinasti Safawiyah dari Persia. 

Oleh karena itu ia menyerang Kerajaan Safawiyah dan berhasil menduduki Tabriz, 
Mesopotamia, dan sebagian wilayah Armenia (1515 M). Setelah itu Ia menyerang dan 
menghancurkan Kesultanan Mamluk dalam Pertempuran Marj Dabiq dan al-Raydaniyya, 
yang menyebabkan menyatunya Suriah, Palestina dan Mesir kedalam wilayah Kesultanan 
Usmaniyah. Otomatis kota suci Mekkah dan Madinah masuk kedalam kekuasaannya. Ia 
lalu mengangkat dirinya sebagai Khadim ul Haremeyn, "Pelayan dari Kedua Kota Suci". 
Setelah Salim menjadi penguasa kota-kota suci Islam dan merebut Mesir, maka Khalifah 
Al-Mutawakkil III dari Kairo dibawa ke Konstantinopel. Di sini Khalifah secara resmi 
menyerahkan kepada Salim gelar Khalifah serta lambang-lambangnya, yaitu pedang dan 
jubah nabi. 

Silsilah Datuk Paduko Berhalo dapat pula dilihat dari buku “Silsilah Raja-raja 
Jambi.....” pada halaman 26 yang menyatakan bahwa: Datuk Paduko Berhala (Raja Turki) 
adalah anak dari Sultan Zainal Abidin bin Saidina Husein binti Fatimah Zahara binti 
Muhammad SAW. Intu berarti bahwa dari Datuk Paduko Berhalo ke Nabi Muhammad SAW 
hanya melalui 5 generasi, atau hanya berjarak lebih kurang 125 tahun. 

Coba perhatikan tahun kejadiannya bahwa Muhammad bin Abdullāh – Nabi 
Muhammad Saw (lahir di Mekkah, 20 April 570 – meninggal di Madinah, 8 Juni 632 pada 
umur 62 tahun). Kalau ditambah tahun kelahiran dengan 125 tahun berarti Datuk Paduko 
Berhalo hidup pada tahun 695 Masehi? Atau kita ambil satu generasi adalah 40 tahun juga 
tidak dapat dipadukan, yaitu 570+200=770 Masehi. Jauh sekali dengan keberadaannya 
pada abad ke 15 M. 

Silsilah keturunan raja Kerajaan Utsmaniyah (1281-1924 Masehi), berikut urutan 
sampai abad ke 16: 

1. Sultan Erthoghol (1281-1289 M) 
2. Sultan Utsman (1290-1326 M) 
3. Sultan Bayazid (1326- 1402 M) 
4. Sultan Muhammad I (1402-1421 M) 
5. Sultan Murad II (1421-1451 M).  
6. Sultan Muhammad II (1451-1484 M) 
7. Sultan Bayazid II (1484-1512 M) 
8. Sultan Salim I (1512-1520 M) 
9. Sultan Sulaiman (1520-1566 M) 
10. .......  

 

Berdasarkan urutan tahun kejadian, maka tidak ada ruang waktu yang menyatakan 
bahwa Datuk Paduko Berhalo adalah keturunan ke lima dari Nabi Muhammad SAW, tidak 
juga beliau sebagai Sultan Salim yang memerintah tahun 1512-1520 M. Padahal Datuk 
Paduko Berhalo kawin dengan Puti Salaro Pinang Masak yang memerintah tahun 1460-
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1480 M. Kesimpulannya bahwa Datuk Paduko Berhalo itu hanya ‘tokoh mitos’, ‘tokoh 
legenda’, bukan tokoh yang sebenarnya. Namun demikian Puti Salaro Pinang Masak pasti 
mempunyai seorang suami, yang perlu kita didudukkan pada proporsi yang sebenarnya, 
bukan hanya menerima apa yang tertulis dalam legenda. 

 
Dari penjelasan dan kutipan di atas, terlihat bahwa belum diperoleh keterangan bahwa 

ada putra mahkota kerajaan Turki Usmani yang berlayar ke arah timurs sampai di 
Indonesia, kemudian menjadi raja di kerajaan Melayu Jambi. Walau ada nama yang mirip 
yaitu Selim II namun keberadaan beliau jauh sebelum Puti Salaro Pinang Masak menjadi 
raja di kerajaan Melaju Jambi.  

Pertanyaan Tentang Perjalanan Puti Salaro Pinang Masak  
Untuk mengetahui sejarah Puti Salaro Pinang Masak maka perlu sekali kita 

mengatahui tentang perjalanan beliau dari Pagaruyung sampai di Jambi dan Pulau Berhala. 
Disebutkan dalam sejarah (legenda) daerah Jambi bahwa Puti Salaro Pinang Masak 
adalah anak rajo yang berasal dari Pagaruyung, kemudian datang ke Jambi dan menikah 
dengan Ahmad Salim (Datuk Paduko Berhalo), memerintah di daerah Jambi dengan 
pemerintahan ada di Ujung Jabung, memerintah di kerajaan Jambi dari tahun 1460-1680 
Masehi.  

Untuk mengenetahui perjalanan Puti Salaro Pinang Masak maka kita harus dapat 
menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, sebagai pemandu coba perhatikan peta 
perjalanan beliau berikut ini: 
1. Apakah perjalanan Puti Salaro Pinang Masak dari Pagaruyung ke daerah Jambi 

dilakukan dengan sengaja atau tidak? 
2. Dengan kendaraan apa beliau sampai di Jambi, perjalanan yang sangat panjang 

dengan dusun-dusun di sepanjang perjalanan beliau sangat sedikit dan umumnya 
hutan belantara yang dipenuhi oleh binatang-binatang buas? 

3. Mengapa anak raja melakukan perjalanan yang begitu jauh? 
4. Mengapa sebagian desa di sepanjang sungai Batanghari menerangkan bahwa 

umumnya masyarakat mereka adalah keturunan dari Puti Salaro Pinang Masak? 
5. Mungkinkah Puti Salaro Pinang Masak berjalan sendiri dari Pagaruyung sampai di 

Jambi karena dalam legenda beliau tidak disebutkan siapa yang menyertai beliau. 
6. Mengapa begitu mudahnya Tun Telanai sebagai raja Jambi pada waktu itu 

menyerahkan begitu saja kerajaan Jambi ini kepada Puti Salaro Pinang Masak? 
7. Mengapa anak-anak beliau diberi gelar Rang Kayo? Pada hal sampai sekarang tidak 

satupun silsilah kerajaan Jambi yang diberikan gelar Rang Kayo, namun nyatanya 
keturunan-keturunan beliau digelar pangeran, panembahan dan raden? 

8. Mengapa nama beliau adalah Puti sedangkan turunan beliau tidak satupun yang 
bernama puti? 

9. Menurut sejarah Jambi, Tanah Pilih Kota Jambi ditentukan oleh sejarah perjalanan 
Puti Salaro Pinang Masak dan Rang Kayo Hitam dengan melepas dua ekor angsa. Di 
mana angsa berhenti di sanalah dibangun pusat kerajaan. Pertanyaannya siapa yang 
membawa angsa itu? Karena dalam sejarah Jambi disebutkan keduanya Puti Salaro 
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Pinang Masak dan Rang Kayo Hitam. Salah satu di antara mereka mungkin benar, 
kalau keduanya pastilah salah, atau tidak ada yang benar sama sekali. 

10. Dan lain-lain 
 

 

Gambar 13: Peta Perjalanan Puti Salaro Pinang Masak ke Jambi 

 

Menurut Sejarah Nasional  
Menurut buku Sejarah Nasional dan Sejarah Dunia yang dikarang oleh Dr. Mardanas 

Safwan, dkk (1987) menjelaskan Adityawarman kawin dengan anak Datuk 
Ketamanggunan, ada literatur yang menjelaskan bahwa isteri Adityawarman bernama Puti 
Jamilan (Gadih Jamilan) adik dari Datuk Parpatih Nan Sebatang. Dijelaskan lagi bahwa 
Datuk Ketamanggungan bersama-sama dengan Datuk Perpatih Nan Sebatang adalah 
pembentuk adat Minangkabau. Sejak itu Adityawarman perkawinan tersebut beliau 
diangkat menjadi Yang Dipertuan di Alam Minangkabau, dan berkedudukan di Pagaruyung. 
Pengangkatan Yang Dipertuan ini mungkin sama artinya dengan yang tertulis pada prasasti 
Saruaso I (1357 M), bahwa pentasbihan Adityawarman sebagai Bhairawa Mahadewa 
Budha Tantrayana, yang patungnya ada di Museum Nasional Jakarta.  

Drs. Matrori (1986) menulis dalam bakunya Sejarah Nasional, bahwa Adityawarman 
juga menggunakan gelar Datuk Seri Maharaja Diraja, menjadi raja di Pagaruyung. Prasasti 
yang ada di Sungai Langsat tertulis Dewa Tuhan sebagai Patih dan raja sangat 
menghormatinya. Boleh jadi Dewa Tuhan adalah mertua Adityawarman yang kemungkinan 
adalah Datuk Ketamanggungan. Pada sebuah batu bertulis dai Saruaso, tertulis nama 
Ananggawarman sebagai putra mahkota, dan sebagai pangawa tinggi bergelar Datuk 
Ketumanggungan, sebagai orang kedua yang membentuk adat Minangkabau.  

Tidak banyak yang mengetahui tokoh Dayang Bulan seperti yang terdapat dalam 
tulisan encong Kerinci, karena yang menyimpan naskah kuno itu sendiri hanya tahu dari 
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naskah itu saja. Begitu juga pemuka-pemuka adat Kerinci lainnya, kenal dengan nama 
Dayang Bulan karena naskah kuno itu ada. Menurut A. Jafar (1989), mungkin nama Dayang 
Bulan di Minangkabau itu adalah Puti Jamilan, kalau memang ia, berarti Dayang Bulan 
adalah adik Datuk Ketumanggungan seperti yang dikisahkan oleh Datuk Sanguano Dirajo. 

Menurut naskah kuno I Tulisan Rencong (incong) Kerinci, tulisan incong adalah tulisan 
asli Kerinci yang sudah digunakan sebagai bahasa pengantar sejak awal abad masehi dan 
digunakan dalam bentuk tulisan diperkirakan mulai abad pertengahan masehi, dan masih 
digunakan sampai abad ke 18-19 M walaupun sesudah masuknya Islam ke Alam Kerinci 
menyebabkan bahasa tulisan lebih banyak menggunakan tulisan Arab Melayu. Namun 
karena keterbatasan media kertas menyebabkan tulisan incong masih banyak digunakan 
yang ditulis di atas media solid seperti tanduk, bambu, kayu, kulit dan lain sebagainya.  

Salah satu naskah tulisan Incong Kerinci yang masih disimpan di rumah petinggi adat 
Sungai Penuh menyebutkan ada beberapa tokok sekaligus (terjemahannya). 
1. Datuk Paduko Berhalo (sebagai kakek) mempunyai dua orang anak:  

a. Temenggung (mungkin Datuk Ketamanggungan); dan  
b. Puti Dayang Bulan  

2. Puti Dayang Bulan bersuamikan Makhudum Jada (sebagai ibu), memperoleh anak 
bernama: 

3. Puti Unduk Pinang Masak (sebagai cucu) 
Jadi menurut naskah I tulisan incong ini dapat disimpulkan bahwa Puti Unduk Pinang 

Masak mempunyai ibu bernama Puti Dayang Bulan dan mempunyai kakek bernama Datuk 
Paduko Berhalo. 

Dalam naskah tulisan encong Kerinci, tidak ditulis siapa Paduka Berhala, namun yang 
jelas beliau berasal dari Minangkabau. Sedangkan raja melayu dalam kerajaan 
Pagaruyung pada waktu itu adalah Adityawarman (A. Jafar 1989). Dalam kajiannya 
menyatakan pakah Adityawaman yang diberi gelar Paduka Berhala? Mungkin saja, karena 
dia selaku pemeluk agama Budha tentu disembah dan dihormati oleh penduduknya. Selaku 
raja Adityawarman dibuatkan patungnya oleh mereka yang panatik, dan disembah-
sembah. Sekarang patung tersebut disimpan sebagai benda purbakala dan bersejarah di 
Museum Jakarta. A. Jafar (1989), dalam kajiannya juga yakin bahwa yang meberi gelar 
Paduka Berhala itu bukan yang menganut agama Budha, tetapi adalah penganut agama 
Islam yang masuk ke sana. Patung-patung umumnya disebut berhala, karena patung-
parung yang disembah oleh orang zaman dulu disebut berhala. Sehingga patung 
Adityawarman disebut berhala Adityawarman dengan panggilan Datuk Paduka Berhala. 

Perhatikan silsilah Puti Salaro Pinang Masak, antara Puti Unduk Pinang Masak 
dengan Puti Salaro Pinang Masak. Unduk dan Salaro dalam Kerinci mempunyai pengertian 
yang sama. Orang Kerinci menyebut anak gadis yang disayangi dengan panggilan ‘nduk’, 
‘unduk’. Gadis yang cantik, serasi dan disayangi berarti “selaras, salaro”. Sehingga orang 
yang dibicarakan dalam prasasti tulisan incong dengan yang dibicarakan dalam Tambo 
Alam Minangkabau dan Tambo Indrapura adalah orang yang sama. Dalam Tambo Alam 
Minangkabau dan Indrapura menyebutkan bahwa orang tua dari Puti Salaro Pinang Masak 
adalah Ananggawarman (Raja Baramah) yaitu anak dari Adityawarman. Dalam tulisan 
incong Kerinci, Puti Unduk Pinang Masak menyebut Datuk Paduko Berhalo sebagai kakek 
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(bukan suami seperti yang disebutkan dalam legenda Puti Salaro Pinang Masak – legenda 
Kerajaan Jambi). 

Kalau demikian halnya, kita harus menelusuri siapa suami dari Puti Salaro Pinang 
Masak yang sampai di Kerinci kemudian sampai pula di Kerajaan Jambi yang jelas baik 
dari informasi dari Kerajaan Turki (Utsmaniyah), Tambo Alam Minangkabau, Tambo Tinggi 
Indrapura dan Tambo Kerinci menyatakan bahwa Datuk Paduko Berhala bukan suami dari 
Puti Salaro Pinang Masak, melainkan adalah kakek.....* (untuk kajian berikutnya).  

Berikut ini terjemahan salah satu naskah kuno tulisan rencong yang masih tersimpan 
dengan baik di Sungai Penuh, yang terjemahannya yang menyatakan bahwa Datuk Paduka 
Berhala itu adalah kakek dari Puti Unduk (Salaro) Pinang Masak: 

NASKAH I: 
1. Assalamualaikum ya Tuanku. Beri selamat anak cucu Tuan mengatur tutur. 
2. tambo nenek moyang Datuk takkala masa dahulu hari Sabtu bulan Safar, aku 

mengarang tutur tambo. 
3. nenek Paduka Berhala mengadakan anak yang berdua, seorang laki-laki seorang 

perempuan, menunggu Periang pa- 
4. dang Panjang. Yang laki-laki Tamenggung, yang perempuan Dayang Bulan. 

Dayang Bulan kawin denan Mahudum Jada, memperoleh 
5. anak Dayang Barani, Dayang pun ada, Makhudum Jada menginggal. Lama-

kelamaan Dayang Bulan 
6. hamil tanpa suami. Diketahui saudara kami, diusir oleh 
7. Temanggung ke negeri yang terletak di hulu Periangan Padang Panjang. Anak 

pun lahir, siapa namanya, ia- 
8. lah bernama Puti Unduk Pinang Masak. Lama-kelamaan maka ada 
9. lahir pula anak laki-laki. Itu- 
10. lah yang bernama Perpatih Sebatang. Adalah balai batiang teras jelatang di 

Periang Padang Panjang. 
11.  s.d. 36 ..... seterusnya 

Berkenaan dengan hubungan antara Datuk Paduko Berhalo sebagai kakek dari  Puti 
Salaro Pinang Masak dapat dijelaskan seperti gambar silsilah berikut ini. Dari silsilah 
tersebut kakek Puti Salaro Pinang masak adalah Adityawarman yang bergelar Sri 
Maharaja Diraja. Sedangkan orang tuanya adalah Ananggawarman dengan gelar Sri 
Maharaja Sakti merupakan anak dari Aditryawarman. Sehingga terlihat hubungan yang 
jelas antara Puti Salaro Pinang Masak sebagai cucu dari Datuk Paduko Berhalo seperti 
yang dijelaskan dalam Naskah 1 Tulisan Incong Kerinci, bukan sebagai hubungan 
suami-isteri. 
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Gambar 14. Silsilah Raja Adityawarman 
 
Datuk Paduko Berhalo Versi Malaysia 
Menurut informasi dari Tuan Syeihk (nama tidak diketahui) bahwa nama asli Datuk 

Paduko Berhalo adalah Sayyid Ahmad Tajudin. Bapa beliau ialah Syeikh Sultan Ariffin 
Sayyid Ismail Pulau Besar. Beliau lahir pada tahun 1465 M di Samudera Pasai. Datuk beliau 
pada sebelah Ibu ialah Maulana Sayyid Ishaq Azmatkhan. Ibu beliau ialah Syarifah Siti 
Maimunah. Beliau di lahir kan di Samudera Pasai semasa datuk nya Maulana Sayyid Ishaq 
menjadi Syeikhul Islam Pasai. Setelah berdakwah 3 tahun di Selat Berhala, beliau di 
panggil olih Pemerintah Pagar Ruyung. Di Pagar Ruyung juga banyak Ulama dari 
keturunan beliau berdakwah. Ulama Ulama itu ialah Maulana Sayyid Patakan Ibrahim 
Ismail dan Maulana Abdul Muzaffar Ahmad bin Sultan Abdullah. Sesampai di Pagar 
Ruyung beliau di nasihat kawin olih bapa saudara beliau Sayyid Ibrahim Qadi. 
 
Beberapa interpretasi dan analisis: 
1) Datuk Paduko Berhalo lahir tahun 1465 M sewaktu kakek beliau menjadi raja Kerajaan 

Samudera Pasai. Perhatikan tabel tahun keberadaan kerajaan Samudara Pasai di 
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bawah ini. Ternyata yang menjadi raja kurun waktu tersebut adalah Sultan Mahmud 
Malik Az-Zahir II 1455-1477 M bukan Maulana Sayyid Ishak. Nama ini tidak pernah 
dikenal dalam silsilah kerajaan Samudera Pasai.Datuk Paduko Berhalo berkawin 
dengan Puteri Selaras Pinang Masak pada tahun 1483 M. 

2) Pada tahun 1520 Kerajaan Samudera Pasai sudah bubar ditaklukan oleh Portugis, 
sedangkan dalam tambo Syeihk dari Malaysia dinyatakan bahwa pada tahun 1465 M 
Kerajaan Samudera Pasai dipimpin oleh Maulana Sayyid Ishaq.  

3) Puti Salaro Pinang Masak memerintah tahun 1460-1480 M, beliau meninggal pada 
tahun 1480 M padahal menurut tambo dari Malaysia itu Datuk Paduko Berhalo menikah 
dengan Puti Salaro Pinang Masak pada tahun 1483 M, hal yang tidak mungkin adanya 
pernikahan tersebut karena beliau sudah meninggal tiga tahun sebelumnya. 

4) Dalam sejarah Jambi disebutkan bahwa Datuk Paduko Berhalo berasal dari Turki 
terdampar Pulau Berhalo, kemudian meng-islamkan Puti Salaro Pinang Masak dan 
sesudah itu mengawinkan beliau setelah masuk Islam. Bertentangan dengan informasi 
dari tambo dari Malaysia bahwa beliau berdua kawin secara Islam, dan Puti Salaro 
Pinang Masak sudah Islam dan hidup di lingkungan Islam di Pagaruyung. 

5) Kalau mereka kawin di Pagaruyung bagaimana nama Puti Salaro Pinang Masak 
merupakan rujukan nasab (silsilah) dari banyak tempat di sepanjang Sungai Batanghari 
mulai dari Kerinci, Bangko, Bungo, Tebo, Tanah Pilik Kota Jambi, sampai di daerah 
Gedong Karya di daerah Tanjung Jabung Timur sekarang. Padalah tidak satupun 
rujukan yang ditemukan yang menyatakan bahwa Datuk Paduko Berhalo sampai di 
daerah hulu, yang ada Datuk Paduko Berhalo mendampingi Puti Salaro Pinang Masak 
memimpin Jambi berpusat di Ujung Jabung dan kemudian dikuburkan di Pulau Berhalo. 

6) Menurut sejarah Jambi, Datuk Paduko Berhalo berkubur di Pulau Berhala, sedangkan 
menurut sejarah dari Malaysia Datuk Paduko Berhalo alias Tuk Putih alias Sayyid 
Ahmad Tahjudin alias Sayyid Ahmad Salim berkubur di Pulau Besar bukan di Pulau 
Berhala. Mana yang benar, kalau ada yang benar pasti salah satunya yang benar, dua-
dua tidak mungkin. 

Tambo dan silsilah yang berasal dari Malaysia oleh Syeihk.... (tidak diketahui 
namanya) sangat bertentangan dengan sejarah yang dimiliki oleh daerah Jambi. Salah satu 
sejarah ada yang benar, tidak mungkin benar keduanya, atau keduanya salah. Kalau 
sejarah Jambi yang benar tetap kita harus bertanya siapa Datuk Paduko Berhalo yang 
disebut anak raja Turki, dan sudah dikupas pada Membongkar Adat Lamo Pusako Usang 
seri 53, 54 dan seterusnya karena silsilah beliau tidak ditemukan di silsilah Kerajaan 
Utsmani di Turki (sumber: www.auliatasman.unja.ac.id). Kalau sejarah yang dari Malaysia 
yang benar, maka silsilah ini juga tidak ditemukan di Kerajaan Samudera Pasai, demikian 
juga tahun kejadiannya tidak sama. Datuk Paduko Berhalo kawin dengan Puti Salaro 
Pinang Masak pada thun 1483 M, padahal tahun 1480 M Puti Salaro Pinang Masak Sudah 
Meninggal.  
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Gambar 15. Daftar Raja-Raja Pasai 

 

  

 Sumber: Karimon’s Blog. 

Gambar 16. Silsilah Datuk Paduka Berhala versi Malaysia 

 

http://4.bp.blogspot.com/-Od2rXNfptNI/VDYoLN1HgjI/AAAAAAAAFX4/NsAtNSXMbd0/s1600/Silsilah%2BDt%2BPaduko%2BBerhalo.png
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Siapa Sebenarnya Suami “Puti Salaro Pinang Masak” 

Mengutip beberapa sumber yang diperoleh dari Tambo Adat Jerangkang Tinggi – 
Pulau Sangkar disebutkan antara lain:  

“Menurut cerita rakyat versi mitos rakyat Kerinci Tinggi (Sarampeh Masak) dan 
Serampas. Mako berjalan Tuanku Siah Rao terjun tidak bertanggo berjalan tidak 
berdita, mandaki bukit menurun lurah masuk rimbo keluar rimbo lah beratap sikai 
berdinding bane, berayam kuau, berkambing kicang mencari kampung dengan 
lorong mencari sanak dengan saudaro mencari suku dengan dupiak dengan 
untuk takdir Allah dengan ayat di bumi Tuhan tembuslah di dusun Jerangkang 
Tinggi. Adolah rajo di Jerangkang Tinggi itu orang sedang berami menaik pinang 
mako batanyolah Tuanku Siah Rao apalah kerjo urang di dusun ini, kami orang 
dusun ini berami menaik pinang Sekayu Urai. Kareno  pinang itu berisi Mendari 
(wanita cantik) di dalam seludangnyo, berkato nenek Kedemang Tujuh beradik 
barang siapo yang mendapat buah pinang itu, kami tuan saudaro jadilah. Dilihat 
pinang itu adalah  seperti bintang timur di dalam pinang itu, mako diizinkanlah 
oleh Kedemang Tujuh Beradik kepado Tuanku Siah Rao cekalan pinang itu adat 
jalan katanah adalah perjalanan satu bulan tidaklah sedang buat tingginyo 
batangnyo bak daun bak duri rukam bakait bak duri pandan itulah bernamo 
pinang sekayu urai. 

Mako naiklah Tuanku Siah Rao di atas pinang itu sampai tujuh hari, maka sampai 
ke pucuk pinang itu, maka dapatlah buah pinang itu, jadi turun ka bawah maka 
dipotong kerbau seekor beras seratus mengasahkan Kedemang Seperadik 
dengan Mendari-mendari itu namonyo Puti Unduk Pinang Masak, maka 
dikawinkanlah Tuanku Siah Rao dengan Puti Unduk Pinang Masak, dan terus 
berladanglah ia di Rantau Telang. Oleh karena ketinggian ilmu dan kepintaran 
Tuanku Siah Rao maka penguasa di sekitara daerah Jerangkang Tinggi itu dapat 
dikalahkan semua dalam beberapa pertempuran satu lawan satu. Semenjak itu 
beliau dapat memerintah Kerajaan Sigindo Jerangkang Tinggi dengan gelar 
Sigindo Batinting.” 

Jika kita hubungkan legenda rakyat Pulau Sangkar di atas dengan satu tulisan yang 
dibuat oleh Emral Djamal Dt. Rajo Mudo (1989), “Menelusuri Jejak Sejarah Dan Salasilah 
Kerajaan Usali Kesultanan Indrapura Di  Pesisir Selatan – Sumatera Barat”, menyebutkan 
bahwa ......Indrajati (Indojati), yang dikatakan sebagai pelarian dari Minangkabau 
Pagaruyung, salah seorang keturunan dari dinasty Makhudum di Sumanik, menjadi tokoh 
pimpinan dan kepala daerah yang berpenduduk pribumi di Tanah Hiyang. Atas 
kebijakannya tersusun tujuh kepala wilayah berdasarkan konsep Koto Piliang dan mengaku 
berada di bawah kekuasaan yang berkedudukan di Tanah Hiyang. Silang sengketa yang 
berhubungan dengan wilayah Kerinci seluruhnya diselesaikan di Tanah Hiyang ini.  

Dalam Encyclopaedisch Bureau (Aflevering VIII) dikatakan bahwa menurut cerita 
yang turun temurun dari mulut ke mulut, berangkatlah pada suatu ketika Raja Keminting, 
yaitu seorang saudara muda dari bekas Tuanku Raja Shah Alam Minangkabau, diiringkan 
oleh serombongan orang Minang dari Indrapura menuju Kerinci, lalu berhenti di dusun 
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Bentok bahagian Rawang. Di dusun itu telah didapati adanya manusia yang berlainan tutur  
bahasanya dengan bahasa Minang. Dari sana Raja Keminting pergi melawat ke mana-
mana dalam daerah itu hendak mencari tempat diam yang layak bagi rombongannya. Salah 
seorang yang ditemuinya bernama Indrajati, Ketua penduduk yang bertempat diam di 
kawasan sungai Melas, dusun Tanah Hiyang. 

....... Menurut Tambo Rajo-Rajo Minangkabau, justru Raja Keminting itu adalah 
cucu Hiyang Indrajati sendiri, yang datang dari Indrapura. Dari empat orang anak 
Dang Tuanku dengan Putri Reno Kemuning Mego, salah seorang diantaranya 
bernama Dewang Peniting Putrawano, dan lebih terkenal pada zamannya 
sebagai Raja Keminting, di  Pulau Sangkar, Kerinci. William Marsden telah 
menulis hasil penyelidikan dan peninjauannya itu ke dalam bukunya The History 
of Sumatera. 

Dari catatan ini dapat diketahui bahwa sebenarnya memang ada hubungan Indrapura 
Pesisir Selatan dengan kisah perjalanan pengungsian Dang Tuanku, Putri Bungsu, Putri 
Reno Kemuning Mego dan Bundo Kandung yang raib dari Pagaruyung, sehingga anak 
Dang Tuanku menyusul kakeknya Hiyang Indrajati ke Kerinci yang diberi kedudukan di 
Pulau Sangkar, dan kelak melahirkan seorang putra bernama Rajo Keranting, menjadi 
pimpinan adat pula di Serampas dan Sungai Tenang.  

Negeri-negeri ini biasanya yang dianggap sebagai daerah Kerinci Tinggi. Menurut 
pandangan Geografi setempat Kerinci yang sebenarnya berpusat di Tanah Hiyang,  
Serampas dan Sungai Tenang yang semuanya dikuasai oleh Indrajati, cucu dan cicitnya 
adalah keturunan Bundo Kandung dari Pagaruyung, Minangkabau.” 
Beberapa kesimpulan penting tentang siapa tokoh ‘Datuk Paduko Berhalo’: 
1) Datuk Paduko Berhalo mempunyai banyak nama, namun kuburan beliau terdapat dua 

versi: 1. Di Pulau besar, dan 2. Di Pulau Berhala. Pertanyaannya mana yang benar, 
salah satu mungkin benar, kalau keduanya benar - pasti tidak mungkin, atau tidak 
berkubur di ke dua tempat - mungkin benar. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan mana 
yang benar mana yang salah atau salah semuanya. 

2) Menurut sejarah Jambi Puti Salaro Pinang Masak memerintah sejak tahun 1460 s.d 
1480 M. Tetapi mereka menikah tahun 1483 M, padahal Puti Salaro Pinang Masak 
sudah meninggal pada tahun 1480M. 

3) Tidak ditemukan atau dikenal tokoh Datuk Paduko Berhalo sebagai pengembang 
Agama Islam di daerah Minangkabau, apalagi kawin dengan Raja Perempuan seperti 
dalam petikan artikel di atas. Hanya yang ada adalah tafsiran sejarah yang mengatakan 
bahwa patung besar yang ditemukan di Dharmasraya disebut datuk berhalo, datuk 
berhala Adityawarman, dan akhirnya datuk paduko berhalo. 

4) Dalam tambo Kerinci disebutkan bahwa Datuk Paduko Berhalo adalah kakek dari Puti 
Salaro Pinang Masak, bukan sebagai suami. Dilihat dari silsilah raja Melayupura maka 
jelas bahwa Adityawarman (Paduko Berhalo) mempunyai anak bernama 
Annaggawarman (Raja Barhamah), mempunyai anak tiga orang semuanya perempuan: 
1. Puti Salaras Pinang Masak, 2. Puti Panjang Rambuik II, dan 3. Puti Bungsu. Dengan 
demikian cocoklah Puti Salaro Pinang Masak memanggil kakek kepada Paduko Berhalo 
(bukan sebagai suami). 
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5) Menurut Datuk  Sangguno Dirajo dalam bukunya “Curaian Adat Minangkabau” 
(1987),halaman 51,  menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Adityawarman adalah 
Datuk Paduko Berhalo.  

6) Sewaktu kerajaan Majapahit menyerang kerajaan Dharmasraya, Adityawarman 
sebagai pimpinan pasukannya masuk melalui Ujung Jabung, terus ke Jambi, kemudian 
Tebo dan Dharmasraya. Tidak ditemukan bukti bahwa Adityawarman kawin dengang 
Puti Salaro Pinang Masak di Jambi kemudian dibawa ke Pagaruyung. (lihat rute 
perjalanan Adityawarman ke Dharmasraya) 

7) Dalam buku Cuaraian Adat Minangkabau, halaman 51 disebutkan bahwa isteri dari 
Adityawarman (Datuk Paduko Berhalo) adalah Puteri Reno Mandi (Puti Jamilah), bukan 
Puti Salaro Pinang Masak.  

 
Kesimpulan: 
Datuk Paduko Berhalo bukan suami dari Puti Salaro Pinang Masak, melainkan beliau 

adalah sebagai kakek (lihat Naskah tulisan Incong Kerinci dan Curaian Adat Minangkabau 
oleh Datuk Sanggono Dirajo). Bahwa suami dari Puti Salaro Pinang Masak adalah Raja 
Keminting (Sigindo Batinting), meninggal di Ujung Jabung dan dikuburkan di Pulau Berhala. 

Untuk memperkuat penetapan kesimpulan ini, perhatikan Gambar Silsilah Puti Salaro 
Pinang Masak dan Raja Keranting berikut ini: 
Perhatikan Gambar Silsilah Puti Salaro Pinang Masak dan Raja Keranting: 
1. Alur lingkaran (1), dikutip dari Naskah Kuno Tulisan Incong yang disimpan oleh Datuk 

Singarapi – Sungai Penuh, menjelaskan bahwa Datuk Paduko Berhalo punya anak 
bernama Puti Dayang Bulan dan cucu bernama Puti Unduk Pinang Masak. Puti Unduk 
Pinang Masak bersuamikan Datuk Parpatih Nan Sabatang. Kebenaran suami ini 
terbantahan oleh uraian Tulisan Incong tambo Kerinci lainnya yang menyatakan bahwa:  

“Indarjati dan anaknya Indarbayo pergi ke Alam Kerinci sedangkan Perpatih nan 
Sebatang tidak ikut serta. Kemudian di persiapkan alat untuk berangkat, yaitu : payung 
nan sekaki, tombak nan sebuah, keris nan satu, dan kambing nan seekor”. 

Dari keterangan tambo di atas, dapat disimpulkan bahwa yang suami dari Puti Unduk 
Pinang Masak itu tidak mungkin Datuk Perpatih Nan Sabatang (Sutan Parlidungan) 
karena beliau itu tidak pernah sampai di Alam Kerinci, sedangkan dalam naskah kuno 
itu disebutkan mereka menikah di “Koto Benta” (Kayu Aro – Kerinci sekarang). Tentu 
ada orang lain sebagai suami beliau yang mempunyai anak Datuk Hitam Berdarah Putih 
(Raja Indrapura). 

2. Alur lingkaran (2). Dikutip dari Naskah Kuno yang disimpan oleh Mat Tasai gelar 
Mangku Agung – Kerinci, menyatakan bahwa: Suami dari Puti Jamilan adalah 
Adityawarman, punya anak bernama Ananggawarman. Ananggawarman kawin dengan 
Puti Bungsu, mempunyai empat orang anak, salah seorang anak bernama Puti Salaro 
Pinang Masak.Tidak disebutkan siapa suami dari Puti Salaro Pinang Masak. 

3. Alur lingkaran (3). Dikutip dari Curaian Paparan Adat Alam Minangkabau oleh Ibrahim 
Datuk Sangguno Dirajo, tahun 2003. Menyebutkan bahwa suami dari Puti Jamilan 
adalah Raja Sungai Tarab, mempunyai anak Ananggawarman, sejalan dengan tulisan 
Naskah Kuno – Mat Tasai yang sama-sama menyebutkan punya anak 
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Ananggawarman. Sehingga disimpulkan Raja Sungai Tarab itu adalah Adityawarman, 
punya cucu sama-sama bernama Puti Salaro Pinang Masak.  

4. Alur lingkaran (4). Dikutip dari Tambo Tinggi Pulau Sangkar yang menyatakan bahwa 
Puti Salaro Pinang Masak bersuamikan Sigindo Batinting, mempunyai anak bernama 
Tuanku Magek Bagonjong. Dijelaskan pula bahwa Sigindo Batinting mempunyai bapak 
bernama Raja Keminting. Keterangan ini sesuai pula dengan Tambo Tinggi Indrapura 
yang dikutip dari tulisan Emral Djamal Datuk Rajo Mudo dalam tulisannya: “Menelusuri 
Jejak Sejarah Dan Salasilah Kerajaan Usali Kesultanan Indrapura Di  Pesisir Selatan – 
Sumatera Barat”, 1989. Menyebutkan bahwa: 

“...... Raja Keminting itu adalah cucu Hiyang Indrajati sendiri, yang datang dari 
Indrapura. Dari empat orang anak Dang Tuanku dengan Putri Reno Kemuning Mego, 
salah seorang diantaranya bernama Dewang Peniting Putrawano, dan lebih terkenal 
pada zamannya sebagai Raja Keminting, di  Pulau Sangkar, Kerinci. William Marsden 
telah menulis hasil penyelidikan dan peninjauannya itu ke dalam bukunya The History 
of Sumatera.” 

“...... Dang Tuanku, Putri Bungsu, Putri Reno Kemuning Mego dan Bundo Kandung 
yang raib dari Pagaruyung, sehingga anak Dang Tuanku menyusul kakeknya Hiyang 
Indrajati ke Kerinci yang diberi kedudukan di Pulau Sangkar, dan kelak melahirkan 
seorang putra bernama Rajo Ceranting, menjadi raja pula di Serampas dan Sungai 
Tenang.” 

Keterangan mengenai suami dari Puti Salaro Pinang Masak adalah Sigindo Batinting 
sesuai pula dengan: a). Tambo Adat Lolo – Kerinci, alur lingkaran (7); b). Tambo Adat 
Lekuk 50 Tumbi – Lempur, alur  lingkaran; c). Silsilah Pamuncak Tanjung Kaseri – 
Serampas, alur lingkaran; d). Ranji Silsilah Pamuncak Koto Tapus – Sungai Tenang, 
alur lingkaran (10); dan e). Tambo Tinggi Tanjung Muaro Sekiau – Tamiai, alur 
lingkaran. 

5. Alur lingkaran (5), adalah Ranji Silsilah Raja Jambi, yang menyatakan bahwa suami dari 
Puti Salaro Pinang Masak adalah Datuk Paduko Berhalo yang bernama Ahmad Salim, 
pada sejarah lain disebut sebagai Ahmad Barus adalah anak raja Turki , dan menurut 
silsilah dari seorang sheh berasal dari Malaysia beliau disebut sebagai Tok Putih. 
Dalam sejarah dan lengenda kerajaan Jambi, tidak disebutkan siapa orangtua dari Puti 
Salaro Pinan Masak. Namun setelah diteliti silsilah raja-raja Turki atau (Othoman 
Empire), tidak satu pun raja atau anak raja yang bernama Ahmad Salim atau Ahmad 
Barus yang berlayar sampai di Pulau Berhala dan kawin dengan Puti Salaro Pinang 
Masak. Sehingga disimpulkan bahwa tokoh “Ahmad Salim, Ahmad Barus dan Datuk 
Paduko Berhalo” seperti yang diuraikan dalam sejarah Jambi tidak pernah ada, dalam 
uraian sebelumnya dinyatakan sebagai “tokoh hayalan” atau mitos belaka. 
Namun sedikit berbeda versi dengan tambo dari Malaysia bahwa suami dari Puti Salaro 
Pinang Masak adalah Datuk Paduko Berhalo yang dikenal juga dengan nama Tok Putih, 
namun berkubur di Pulau Besar tidak di berkubur di Pulau Berhala. Perbedaan lain yang 
juga tidak dapat diterima secara ilmiah dan kebenaran logika adalah bahwa Puti Salaro 
Pinang Masak kawin dengan Datuk Paduko Berhalo pada tahun 1483 masehi di 
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Pagaruyung. Padahal Puti Salaro Pinang Masak sudah meninggal pada tahun 1480 
masehi. Di samping itu tidak ditemukan satu bukti dalam tulisan tambo Minangkabau 
maupun mitos yang menyatakan bahwa Datuk Paduko Berhalo kawin dengan Ratu (raja 
perempuan) Minangkabau. 
Kesimpulannya: tidak ditemukan kebenaran logika bahwa Puti Salaro Pinang Masak 
bersuamikan Datuk Paduko Berhalo. Namun Puti Salaro Pinang Masak ini mempunyai 
anak empat orang, yaitu Rang Kayo Pingai, Rang Kayo Padataran, Rang Kayo Hitam, 
dan Rang Kayo Gemuk. 

 

Gambar 17: Perbandingan Dua Silsilah Indra Jati dan Tribuana Mauliwarmadewa 

Kenapa anak-anak beliau disebut dengan panggilan atau gelar “Rang Kayo”, tentu ini 
adalah pasti ada yang melatar belakanginya. Kata ‘Rang Kayo’ itu adalah kosa kata 
untuk panggilan terhormat hanya berasal dari dua daerah yaitu Minangkabau dan 
Kerinci. Di kedua daerah tersebut “Rang Kayo” digunakan untuk memanggil nama 
seseorang yang dihormati dan tidak memanggil nama aslinya.  
Pada waktu zaman dulu adalah sangat tabu untuk memanggil nama seorang yang 
berkedudukan tinggi dalam adat dengan nama aslinya, makanya mereka memanggil 
gelar saja yaitu “Rang Kayo”, kemudian diikut oleh bentuk, kondisi dan sifat dari orang 
tersebut. Kalau hitam dipanggil ‘Rang Kayo hitam’, kalau gemuk dipanggil ‘Rang Kayo 
gemuk’ dan seterusnya. Karena gelar ini adalah gelar bawaan dari daerah Minangkabau 
dan Kerinci, maka dalam silsilah raja Jambi tidak ada lagi diturunkan gelar “Rang Kayo” 
sebagai gelar terhormat dan diwariskan gelar terhormat ini dari generasi ke generasi 
dalam silsilah raja Jambi. Namun kalau ditelusuri sampai sekarang dan ditanyakan 
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kepada orang tua-tua di daerah Kumpeh Hilir terutama di desa Pamunduran (tempat 
bermakamnya Puti Salaro Pinang Masak), Gedong Karya dan sepanjang Batanghari ke 
hilir, penduduk setempat masih mengakui bahwa mereka adalah keturunan dari Kerinci.  

6. Alur lingkaran (6), adalah ranji silsilah dari Kerajaan Indrapura seperti yang diruaikan 
dalam tulisan Emral Djamal Datuk Rajo Mudo dalam tulisannya: “Menelusuri Jejak 
Sejarah dan Salasilah Kerajaan Usali Kesultanan Indrapura di  Pesisir Selatan – 
Sumatera Barat”, 1989. Seperti yang diuraikan dalam alur lingkaran (4).  
Di sini dinyatakan bahwa Raja Keminting datang ke Alam Kerinci menemui kakeknya 
yang bernama Indrajati, kemudian beliau menjadi pimpinan adat (raja) di Pulau 
Sangkar. Raja Keminting ini mempunyai anak bernama Raja Keranting yang dalam 
silsilah Pulau Sangkar dikenal dengan nama Sigindo Batinting atau Sigarinting. Raja 
Keranting ini mempunyai isteri bernama Puti Unduk (Salaro) Pinang Masak, kemudian 
mempunyai anak bernama Tuanku Magek Bagonjong. 

 
3. Perjalanan Puti Salaro Pinang Masak Sampai Jambi  

Menurut Tambo Rencong Telang, bahwa kerajaan Palembang (suksesi kerajaan 
Sriwijaya) tidak pernah surut niatnya untuk menguasai Alam Kerinci semenjak dari zaman 
kerajaan Sriwijaya, sehingga sampai berakhirnya kerajaan besar ini hanya Kerinci Rendah 
yang dapat ditaklukkan tidak dengan Kerinci Tinggi dengan menempatkan Prasasti Karang 
Brahi (689  M ) di Kerinci Rendah. Namun setelah bubarnya kerajaan Sriwijaya beralik 
menjadi Kerajaan Palembang, pada suatu kesempatan mencoba kembali untuk 
menaklukkan Kerinci Tinggi dengan mencoba menaklukkan daerah ini dengan menguasai 
terlebih dahulu daerah Kerinci Tinggi, usaha tersebut gagal dalam pertempuran yang cukup 
dahsyat di daerah Bukit Malegan (dekat Pulau Sangkar), pertumbahan daerah yang sangat 
memilukan hati tersebut dikenang oleh masyarakat setempat sebagai “Telago Darah”. 
Sebagian kecil saja pasukan kerajaan Palembang yang mampu kembali ke Palembang. 
Raja kerajaan Palembang (Sultan Jawa Menteri) tidak puas dengan keadaan tersebut 
sehingga memutuskan untuk menyerbu kembali kerajaan Jerangkang Tinggi (Pulau 
Sangkar – Muak sekarang) dengan taktik peperangan yang berbeda yaitu dengan taktik 
gerilya tidak mengangkat senjata secara langsung. Sesampai di daerah kerajaan 
Jerangkang Tinggi, tanpa sepengetahuan Sigindo Batinting (pimpinan wilayah Jerangkang 
Tinggi), pada suatu kesempatan kelengahan penduduk dan pimpinan wilayah Jerangkang 
Tinggi, pasukan raja Palembang menyusup secara diam-diam, kemudian menunggu 
kesempatan terbaik untuk menunggu Sigindo Batinting dalam keadaan lengah, namun 
kondisi wilayah yang tidak mendukung mereka berlama-lama untuk berada diwilayah ini, 
kesempatan yang mereka dapat adalah menawan Istri Raja Keranting (Sigindo Batinting) 
yang bernama Puti Unduk Pinang Masak yang sedang hamil tua beserta beberapa pasukan 
kerajaan dijadikan tawanan dan dibawa menuju Palembang. Tujuan utama dari menawan 
isteri Raja Kenanting agar beliau dapat menyerahkan diri dan menyatakan tunduk dengan 
Kerajaan Palembang.  

Sesampai di daerah Bukit Siguntang-guntang Puti Unduk Pinang Masak melahirkan 
anak laki-laki. Namun karena merasa keturunan dari raja Pagaruyung, beliau berusaha 
untuk melepaskan diri dari pasukan raja Palembang. Pada suatu kesempatan kelengahan 
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pasukan raja Palembang dalam menjaga tawanan tersebut diambillah kesempatan untuk 
melarikan diri bersama dengan pasukan tawanan lain, namun anak yang baru dilahirkan 
tidak sempat dibawa serta. Puti Unduk Pinang Masak terus lari sampai daerah Sungai 
Batanghari (sekitar Bangko sekarang). Karena pasukan raja Palembang tidak tinggal diam 
dan terus mengejar tawanan tersebut, maka diputuskan untuk menghilir sungai Batanghari, 
di suatu tempat di pinggis Sungai Batanghari (daerah Kabupaten Merangin sekarang), 
mereka berunding apakah kembali ke Kerinci Tinggi lewat jalan sewaktu mereka dibawa 
oleh pasukan raja Palembang atau mencari daerah lain yang aman. Tidak mungkin mereka 
kembali lewat jalan lama karena pasti akan dikejar oleh pasukan raja Palembang. Untuk itu 
diputuskan untuk meng-hiliri Sungai Batanghari. Rakit dari pohon betung (bambu besar) 
dibuat oleh pengawal dan dubalang yang mampu menampung sejumlah mereka yang 
melarikan diri. Sewaktu usaha untuk melepaskan diri dari tawanan pasukan Kerajaan 
Palembang, usaha melepaskan dan melarikan diri dari pengawasan pasukan tersebut anak 
yang baru lahir tidak dapat dibawa serta. Anak tertinggal tersebut dibawa ke Palembang 
dan diserahkan kepada raja. Anak tersebut besar dan dibesarkan di lingkungan istana 
Kerajaan Palembang. 

Sambil menghilir di sepanjang Sungai Batanghari rombongan Puti Unduk Pinang 
Masak berhenti di desa-desa di sepanjang Sungai Batanghari. Mereka singgah mungkin 
dalam waktu singkat, mungkin pula dalam waktu yang cukup lama sambil mendapatkan 
perbekalan disepanjang jalan, dan akhirnya sampailah rombongan tersebut di daerah 
Jambi. Itulah sebabnya kenapa wilayah-wilayah di sepanjang Sungai Batanghari banyak 
cerita mengenai Puti Unduk Pinang Masak.  

Sesampainya di Tanah Pilih Puti Unduk Pinang Masak memperkenalkan diri kepada 
pimpinan wilayah dan masyarakat umum bahwa beliau adalah anak raja kerajaan 
Melayupura di Pagaruyung. Tentu saja ada yang percaya ada pula yang tidak 
mempercayainya. Namun pada waktu itu Puti Unduk Pinang Masak mengerti benar bahwa 
pimpinan wilayah dalam lingkungan kerajaan Melayupura Pagaruyung adalah pimpinan 
yang ditunjuk oleh kakeknya Adityawarman. Jadi oleh sebab itu pimpinan wilayah Jambi 
pada waktu itu menanyakan apa bukti yang dapat ditunjukkan kalau puti ini adalah anak 
raja Melayupura.  

Beberapa dubalang atau pengawal puti tersebut diperintahkan kembali ke Alam 
Kerinci untuk meberitakan kepada suaminya Sigindo Batinting bahwa isteri beliau beserta 
pengawalnya sudah selamat sampai di Jambi, sekaligus untuk mengajak Sigindo Batinting 
ke kerajaan Jambi Hilir, serta dengan membawa  serta benda-benda pusaka kerajaan untuk 
ditunjukkan kepada masyarakat Jambi bahwa beliau benar keturunan raja Melayupura 
Pagaruyung.  

Puti Unduk Pinang Masak mengutus salah seorang pasukannya untuk kembali ke 
Kerinci menyampaikan kepada suami beliau Sagindo Batinting bahwa beliau telah selamat 
sampai di Tanah Pilih Jambi. Kepada utusan tersebut dipesankan untuk membawa pusaka 
kerajaan Pagaruyung (keris sekilan dan cap kerajaan) bersama beliau dibawa ke Jambi. 
(Pusaka kerajaan Indrapura berupa cap kerajaan dan keris sekilan). Stempel / Cap/ Mohor 
Kerajaan Indrapura abad ke-15 (Mansur Syah) sebagai raja dibawakan oleh Puti Unduk 
Pinang Masak sewaktu berjalan  mencari saudaranya ke Alam Kerinci. Sekarang masih 
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tersimpan baik di rumah gedang (adat) Pulau Sangkar, seperti terlihat pada Gambar 5 
sebelumnya.  

Sebelum utusan itu sampai di Kerinci Sigindo Batinting telah mendapatkan informasi 
bahwa isterinya melarikan diri dan sudah sampai di Jambi sedangkan anak beliau dibawa 
ke Palembang. Sigindo Bantinting dengan perasaan yang tidak puas beliau mengumpulkan 
panglima kerajaan yang ada di wilayah Kerinci Tinggi, antara lain dubalang-dubalang 
terpilih, yaitu Kedemang Nan Batujuh. Pembalasan segera dilakukan. Setelah persiapan 
perang matang, maka berangkatlah pasukan Sigindo Batinting menuju daerah Palembang. 
Pada perbatasan wilayah Kerajaan Sriwijaya, terjadilah peperangan antara pasukan 
Sigindo Batinting dengan pasukan Sriwijaya. Tidak sedikit rakyat di daerah pertempuran 
yang menjadi korban peperangan, demikian pula korban yang jatuh dari kedua pihak. 

Serangan pasukan Kedemang Nan Batujuh tidak dapat menembus pertahanan raja 
Palembang karena pasukan yang dikerahkan tidak sebanding dengan pasukan Raja 
Palembang. Akhirnya Kademang Nan Batujuh memutuskan untuk menarik pasukannya 
kembali  dengan tangan hampa; bak kata pepatah yang turun menurun berbunyi: ”Mesiu 
habis Palembang tak kalah”. 

Itulah pertempuran terakhir antara pasukan Raja Palembang dengan pasukan Sigindo 
Batinting, dengan arti kata bahwa untuk di Sumatera hanya wilayah Kerinci Tinggi saja yang 
tidak dapat ditaklukan oleh Kerajaan Palembang sebagai pewaris dari Kerajaan Sriwijaya, 
sedangkan wilayah Jambi lainnya dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya sampai dengan 
bangkitnya Kerajaan Melayu Jambi setelah Kerajaan Sriwijaya mulai melemah akibat dari 
serangan dahsyat yang dilakukan tiga kali oleh pasukan Cola Mandala dari India. 

Sewaktu utusan dari Puti Unduk Pinang Masak sampai di Jerangkang Tinggi (Kerinci) 
dan menyampaikan pesan kepada Sigindo Batinting maka dalam beberapa hari beliau 
sudah menyiapkan seluruh pusaka kerajaan yang diminta untuk dibawa ke Jambi. Beliau 
sendiri yang membawanya ke Jambi bersama dengan pasukan kerajaannya. Sesampainya 
di Jambi, maka benda milik kerajaan Melayupura itu diperlihatkan kepada seluruh 
masyarakat Jambi dan barulah mereka mengakui bahwa Puti Unduk Pinang Masak benar 
salah seroang pewaris kerajaan Melayupura. Akhirnya Puti Unduk Pinang Masak diangkat 
menjadi raja Jambi yang bergelar “Puti Salaro Pinang Masak”, sedangkan suaminya 
Sigindo Batinting mendampingi isterinya menjadi raja Jambi. Mereka mempunyai anak 
empat orang yang oleh masyarakat dipanggil gelarnya saja dengan panggilan Rang Kayo. 
Seperti diuraikan sebelumnya bahwa gelar Rang Kayo ini adalah panggilan gelar terhormat 
terhadap orang yang berpengaruh dalam masyarakat di daerah Minangkabau dan Kerinci 
karena sangat tabu bagi masyarakat zaman dulu untuk memanggil seorang yang dihormati 
dengan memanggil nama asli. Ke empat anak raja Jambi ini adalah Rang Kayo Pingai, 
Rang kayo Pedataran, Rang Kayo Hitam dan Rang Kayo Gemuk. 

Suami Puti Salaro Pinang Masak (Raja Kenating)vmeninggal dunia di Ujung Jabung 
dan dikuburkan di Pulau Berhala, dan Puti Salaro Pinang Masak meninggal dunia 
dikuburkan di Desa Pamunduran – Kecamatan Kumpeh Hilir. 

Bertanyaan harus dijawab sehubungan keberadaan puteri kerajaan Pagaruyung 

sampai di Jambi, berikut ini pertanyaan yang dikemukakan berikut jawaban setelah melalui 

telaah literatur dan kajian yang panjang sebelumnya, adalah sebagai berikut:  
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1. Apakah perjalanan Puti Salaro Pinang Masak dari Pagaruyung ke daerah Jambi 
dilakukan dengan sengaja atau tidak? Jawabannya ternyata tidak. Banyak liku-liku 
perjalanaan yang harus beliau tempuh mulai dari Pagaruyung, terus melewati Solok 
Selatan terus ke Koto Limo Manis di Kayu Aro, menetap bersama suami Sigindo 
Batinting di Jerangkang Tinggi (Pulau Sangkar), akhirnya sampai di Jambi dan 
diangkat menjadi Raja Jambi. Semuanya itu tidak direncanakan, dan kebetulan 
perjalan hidup beliau yang berliku membawa keberuntungan sampai menjadi raja di 
Jambi. 

2. Dengan kendaraan apa beliau sampai di Jambi, perjalanan yang sangat panjang 
dengan desa-desa di sepanjang perjalanan beliau sangat sedikit dan umumnya hutan 
belantara yang dipenuhi oleh binatang-binatang buas? Berangkat dari Pagaruyung 
berjalan kaki terus ke Kerinci, kemudian waktu melarikan diri dari tawanan raja 
Palembang, beliau beserta pengikutnya naik rakit dari Merangin sampai ke Jambi. 

3. Mengapa anak raja melakukan perjalanan yang begitu jauh? Tujuan pertama dulu 
sewaktu berangkat adalah mencari saudara sendiri,  atau mungkin juga satu kaum 
yang sudah berangkat meninggalkan daerah Minangkabau tetapi tidak kembali. Di 
samping itu mungkin pula adalah kebiasaan raja Melayupura menempatkan keluarga 
mereka untuk memimpin daerah-daerah taklukan agar memudahkan pengendalian 
kerajaan secara menyeluruh. 

4. Mengapa sebagian desa di sepanjang sungai Batanghari menerangkan bahwa 
umumnya masyarakat mereka adalah keturunan dari Puti Salaro Pinang Masak? Dari 
uraian di atas ternyata bahwa sewaktu meng-hiliri sungai Batanghari, rombongan 
selalu berhenti di dusun-dusun sepanjang sungai untuk menambah perbekalan. 
Mungkin waktunya ada yang singkat mungkin pula berdiam beberapa lama di suatu 
tempat.  

5. Apa betul suami beliau adalah Datuk Paduko Berhalo anak raja Turki yang berlabuh 
di Pulau Berhala kemudian menghancurkan berhala dan mengislamkan rakyat 
Jambi? Sampai sekarang belum ada bukti puing-puing berhala di pulau Berhala, dan  
telah dibuktikan dari berbagai rujukan bacaan tidak ditemukan siapa sebenarnya 
Ahmad Salim atau Ahmad Barus atau Ahmad Tajuddin sebagai anak raja Turki. Dari 
silsilah raja Turki tidak satupun raja atau anak raja mereka yang berlayar jauh sampai 
ke Pulau Berhala, sehingga Datuk Paduko Berhalo sebagai suami dari Puti Salaro 
Pinang Masak seperti diuraikan dalam mitos dan legenda yang ada di Jambi itu hanya 
merupakan “tokoh hayalan” yang tidak pernah ada dalam kenyataan. 

6. Siapa wali atau yang mengawinkan Puti Salaro Pinang Masak dengan Datuk Paduko 
Berhalo karena waktu itu diceritakan bahwa beliau kawin setelah mengislamkan Puti 
Salaro Pinang Masak. Apa betul suami beliau adalah Ahmad Salim atau Datuk 
Paduko Berhalo? Tidak ditemukan jawabab. Puti Salaro Pinang Masak menikah 
dengan Raja Keranting (di Jerangkang Tinggi dipanggil Sigindo Batinting) sewaktu 
mereka masih di Kerinci dan pada waktu itu (sekitar abad ke 15 Islam sudah 
berkembang di Kerinci sehingga walinya adalah sanak saudara dari Puti Unduk 
Pinang Masak yang sudah banyak dikirim dan bermukim di Kerinci. Jadi tidak menikah 
sewaktu Puti Salaro Pinang Masak sampai di Jambi.  
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7. Mungkinkah Puti Salaro Pinang Masak berjalan sendiri dari Pagaruyung sampai di 
Jambi karena dalam legenda beliau tidak disebutkan siapa yang menyertai beliau. 
Jawabannya tidak, beliau dikawal oleh banyak pendekar atau dubalang yang 
bertanggung jawab menjaga anak anak raja, beliau diberi bekal yang cukup, diberi 
pusako kebesaran kerajaan dan diberi tanda-tanda dia sebagai anak raja yang 
sedang dalam perjalanan.  

8. Mengapa begitu mudahnya Tun Telanai sebagai raja Jambi pada waktu itu 
menyerahkan begitu saja kerajaan Jambi ini kepada Puti Salaro Pinang Masak? 
Karena tanda-tanda kebesaran kerajaan Melayupura – Pagaruyung yang dibawa oleh 
suami beliau dari Kerinci berupa Cap Kerajaan dan Sebilah Keris pusaka itulah yang 
diperlihatkan kepada masyarakat Jambi sebagai bukti bahwa beliau adalah keturunan 
raja dan wilayah yang dikuasai oleh raja setempat adalah seseorang yang diangkat 
oleh Raja Melayupura untuk ditempatkan di daerah Jambi. Maka wajar kalau anak 
raja ingin mengambil wilayah tersebut dan ingin diangkat menjadi raja wajib dituruti, 
karena beliau mempunyai hak yang paling kuat untuk menjadi raja.  

9. Mengapa anak-anak beliau diberi gelar Rang Kayo? Pada hal sampai sekarang tidak 
satupun silsilah kerajaan Jambi yang diberikan gelar Rang Kayo, namun nyatanya 
keturunan-keturunan beliau digelar pangeran, panembahan dan raden? Dalam uraian 
di atas sudah dijelaskan bahwa gelar itu bukan gelar dari kerajaan Jambi, melainkan 
gelar atau panggilan terhormat dari daerah Minangkabau dan Kerinci. Sehingga 
sewaktu anak-anak Puti Salaro Pinang Masak sudah besar, masyarakat memanggil 
mereka dengan sebutan Rang Kayo. Gelar ini tidak diturunkan di kerajaan Jambi atau 
di Kesultanan Jambi, karena seorang raja pasti harus menyesuaikan diri dengan 
daerah setempat, dan gelar Rang Kayo tidak tepat lagi diturunkan kepada pewaris-
pewaris raja berikutnya.  

10. Mengapa nama beliau adalah Puti sedangkan turunan beliau tidak satupun yang 
bernama puti? Puti itu adalah gelar terhormat yang diberikan kepada anak raja yang 
perempuan di daerah Minangkabau dan Kerinci. Kerena kerajaan Melayu Jambi 
berada di luar wilayah Minangkabau maka gelar puti itu tidak lagi diturunkan kepada 
anak raja yang perempuan, semuanya disesuaikan dengan sebutan kebiasaan 
setempat. 

11. Menurut sejarah Jambi, Tanah Pilih Kota Jambi ditentukan oleh sejarah perjalanan 
Puti Salaro Pinang Masak dan Rang Kayo Hitam dengan melepas dua ekor angsa. Di 
mana angsa berhenti di sanalah dibangun pusat kerajaan. Pertanyaannya siapa yang 
membawa angsa itu? Karena dalam sejarah Jambi disebutkan keduanya Puti Salaro 
Pinang Masak dan Rang Kayo Hitam. Salah satu di antara mereka mungkin benar, 
kalau keduanya pastilah salah, atau tidak ada yang benar sama sekali. Jawabannya, 
kejadian mengikuti sepasang angsa seperti diuraikan dalam sejarah Jambi, itu hanya 
merupakan mitos atau legenda belaka, tidak ditemukan bukti yang sebenarnya.  

 
4.  Puti Salaro Pinang Masak Menjadi Raja Jambi 

Menurut M.M..H Menes dalam catatannya yang dibuat dalam “Kolonial Instituut”  
halaman 63 s.d 71 bahwa di zaman dulu kala, terdapat seorang raja yang bersemanyam di 
sekitar Berbak bagian pantai bernama Tun Telanai. Tun Telanai mewarisi kerajaan Melayu 
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yang pusat pemerintahannya sudah dipindahkan dari Komplek Percandian Muaro Jambi 
menuju Sungai Langsek – Dharmasraya di hulu sungai Batanghari, pada abad ke 11 M. 
Masa pemerintahan yang tercatat dalam sejarah Indonesia bernama Srimat Tribusana 
Mauliwarmadewa, dan beberapa ahli sejarah menyatakan raja inilah yang memindahkan 
pusat pemerintahan ke daerah Dharmasraya, yang akhirnya kerajaan itu dikenal dengan 
nama kerajaan Melayu Dharmasraya. Setelah meninggal dunia beliau digantikan oleh 
anaknya yang bernama Srimat Tribuana Mauliwarmadewa, dan pada masa raja inilah pada 
tahun 1275 M menerima pasukan Ekspedisi Pamaelayu dan patung Amogaphasa yang 
dikirim oleh raja kerajaan Singosari yang bernama Kertanegara. 

Setelah pemindahan pusat pemerintahan kerajaan Melayu-Sriwiajaya ke 
Dharmasraya tidak serta merta berarti di Muara Jambi tidak mempunyai aktivitas lagi, 
wilayah ini akhirnya menjadi bawahan dari kerajaan Melayu Dharmasraya. Aktivitas 
masyarakat dan kerajaan masih tetap berlangsung namun kerajaan disamping menjadi 
bawahan kerajaan Melayu dan juga sebagai penyangga atau pengumpul barang-barang 
perdagangan untuk kegiatan perdagangan kerajaan Melayu Dharmasraya. Barang-barang 
perdagangan yang dikumpulkan dari daerah pedalaman di sepanjang sungai Batanghari 
oleh kerajaan Melayu Dharmasraya dikirim melalui sungai Batanghari. Sedangkan barang-
barang perdagangan yang dikumpulkan dari daerah pedalaman ke utara Sungai Langsek, 
terutama dari daerah Kampar, maka barang perdagangan diangkut melalui sungai Indragiri 
dan sungai Siak. 

Sewaktu pemerintahan kerajaan Melayu dipimpin oleh Adityawarman tahun 1347 s.d 
1475 M, pusat pemerintahan Kerajaan Melayu dipindahkan jauh ke pedalaman ulu sungai 
Batanghari, tepatnya di Suruaso (Pagaruyung). Sedangkan aktivias kerajaan di 
Dharmasraya dan Muara Jambi masih tetap berlansung seperti biasanya kecuali raja dan 
pemerintahannya yang dipindahkan ke pusat pemerintahan baru. 

Akibat dari pemindahan pusat pemerintahan jauh ke pedalaman ulu Batanghari, maka 
jangkauan kontrol terhadap daerah bawahan dan pedalaman menjadi semakin jauh dan 
sulit dijangkau. Pada masa pemerintahan raja Aditiyawarman, kerajaan Melayupura 
(sebutan yang dibuat oleh Adityawarman untuk nama kerajaan, yang merupakan gabungan 
banyak kerajaan seperti Minangkabau, Dharmasraya, Jambi, Kuantan dan lain-lain) 
dengan pusat pemerintahan di Suruaso – Pagaruyung. Salah satu usaha untuk dapat 
mengawasi dan menjalankan kegiatan pemerintahan yang semakin luas tersebut maka 
banyak petinggi dan keluarga kerajaan dikirim ke daerah-daerah bawahan dan sekaligus 
menjadi pimpinan di daerah yang ditempatkan. Itulah sebabnya mengapa hampir di seluruh 
wilayah Sumatera sampai ke Semenanjung Malaysia banyak sekali dijumpai orang-orang 
yang berasal dari kerajaan Melayupura, khususnya yang berasal dari Minangkabau. 

Khusus untuk kerajaan bawahan yang barada di sepanjang sungai Batanghari, 
dengan pusat pemerintahannya di Muaro Jambi ditunjuk seorang raja bawahan yang 
bernama Tun Telanai, diperkirakan sekitar akhir abad ke 14 M. Menurut sebagian cerita 
Tun Telanai memindahkan pusat kegiatan pemerintahan di daerah Dendang – Berbak 
(wilayah Ujung Jabung). Pada masa pemerintahan inilah Puti Unduk Pinang Masak sampai 
di Jambi. 

Puti Unduk Pinangmasak merupakan salah seorang anak dari Ananggawarman 
(putra mahkota kerajaan Melayupura) dan anak dari raja Adityawarman, yang akhirnya 
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diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Banyak mitos yang berkembang di daerah 
Jambi yang menceritakan hubungan bahwa Tun Telanai berkeinginan untuk mejadikan Puti 
Unduk Pinang Masak sebagai isteri. Terlepas dari legenda tersebut, setelah Puti Unduk 
Pinang Masak memerintahkan beberapa petinggi kerajaan Melayupura yang disiapkan oleh 
kerajaan Melayupura menemani perjalanan Puti Unuk Pinang Masak yang berangkat dari 
Suruaso – Pagaruyung terus menelusuri Gunung Salak (daerah Solok Selatan) dan 
akhirnya sampai di Danau Bento (daerah Kayu Aro sekarang). Kemudian sampai di 
Jerangkang Tinggi, dan disinilah Puti Unduk Pinang masak kawin dengan petinggi kerajaan 
Melayupura yang bernama Raja Keminting anak dari Raja Peniting yang ditempatkan di 
Jerangkang Tinggi (wilayah kedepatian Rencong Telang – Pulau Sangkar).  

Sewaktu daerah Jerangkang Tinggi diperintahan oleh Raja Keminting, gelar raja ini 
bukan karena memimpin kerajaan Alam Kerinci, melainkan gelar yang diberikan sebagai 
salah seorang anak raja di kerajaan Melayupura dan Indrapura. (lihat Emral Djamal Datuk 
Rajo Mudo, 1989). Oleh masyarakat Jerangkang Tinggi, beliau dipanggil gelar Sigindo 
Batinting atau Sigindo Sigarinting).  Pada masa Raja Keminting memerintah di wilayah 
Jerangkang Tinggi bersama isterinya Puti Unduk Pinang Masak, terjadi penyerbuan oleh 
pasukan kerajaan Palembang yang berniat menguasai daerah Kerinci Tinggi seperti yang 
dilakukan oleh pendahulunya kerajan Sriwijaya menundukkan Kerinci Rendah pada abad 
ek 7 M. Dua kali kerajaan Palembang menyerang Kerinci Tinggi, perang terjadi di Bukit 
Malegan dan Telaga Darah, dan kedua peperangan tersebut dimenangkan oleh pasukan 
raja Keminting.  

Akhirnya kerajaan Palembang untuk ketiga kalinya menyerang Kirinci Tinggi dengan 
melalukan perubahan taktik, tidak dengan perang berhadapan melainkan dengan taktik 
gerilya dan secara diam-diam dengan tujuan menculik isteri raja Keminting. Taktik perang 
ini ternyata berhasil, karena ketika kesempatan terbuka dapat menawan isteri raja 
Keminting yang sedang hamil bersama beberapa pengawalnya, dibawa sampai ke Bukit 
Siguntang – Palembang. Pada satu kesempatan, Puti Unduk Pinang Masak sesudah 
melahirkan anak dan memanfaatkan kelengahan pasukan kerajaan Palembang dapat 
melarikan diri dibawa oleh pasukan yang diikut tertawan, sedangkan anak yang masih bayi 
tidak dapat dibawa bersama mereka karena diselamatkan oleh pasukan raja Palembang. 
Pelarian ini tidak menuruti  jalan dari mana mereka dibawa dari kerinci agar dapat 
mengelabui kejaran pasukan raja Palembang, melainkan menggunakan rakit ke hilir sungai 
Batanghari. Mereka singgah di dusun-dusun di sepanjang Sungai Batanghari, dan akhirnya 
sampai di kerajaan Melayu Jambi. Inilah riwayat bagaimana Puti Unduk Pinang Masak 
sampai di Jambi pada masa pemerintahan Tun Telanai. 

Untuk membuktikan bahwa beliau adalah keturunan raja Pagaruyung, maka beliau 
mengirim utusan untuk menjemput pusaka kerajaan yang dibawa dari Pagaruyung ke Alam 
Kerinci sebelumnya. Barang pusaka yang dibawa itu adalah “Cap Kerajaan dan Keris 
Sekilan”. Sesampainya benda pusaka yang langsung dibawa oleh suaminya raja Keminting 
dan diperlihatkan kepada raja Tun Telanai, maka barulah raja Tun Telanai mengakui dan 
yang berhak untuk memimpin kerajaan Melayu Jambi itu adalah keturunan langsung (cucu) 
dari raja Adityawarman yang mengutusnya untuk menjadi raja di kerajaan Melayu Jambi. 
Sewaktu dinobatkan menjadi raja Jambi maka gelar kebesaran beliau berubah menjadi dari 
Puti Unduk Pinang Masak menjadi Puti Salaro Pinang Masak, yang memerintah di kerajaan 
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Melayu Jambi dari tahun 1460 s.d. 1480 M. Puti Salaro Pinang Masak dengan Raja 
Keminting mempunyai empat orang anak, semuanya dipanggil gelar kebesaran sebagai 
“Rang Kayo”, panggilan ini adalah penggilan kehormatan di Alam Minangkabau dan Alam 
Kerinci, tidak terdapat di daerah lain. Anak-anak beliau adalah: Rang Kayo Pingai, Rang 
Kayo Padataran, Rang Kayo Gemuk dan Rang Kayo Hitam.  

Bersamaan dengan itu, sewaktu Ananggawarman (Raja Barhamah) menggantikan 
orang tuanya menjadi raja di kerajaan Melayupura – Pagaruyung yang memerintah dari 
tahun 1376 s.d 1414 M, ternyata tidak sekuat orang tuanya, sehingga banyak daerah 
bawahan yang tidak mampu lagi dikuasainya. Pada masa pemerintahan Ananggawarman 
inilah banyak daerah bawahan yang melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Melayupura 
yang sudah mengalami kemunduran. Termasuk pada waktu Puti Salaro Pinang Masak 
memerintah di kerajaan Melayu Jambi, memisahkan dan melepaskan diri dari Kerajaan 
Melayupura. Andalan dan kekuatan kerajaan yang selama ini mengandalkan perdagangan 
tidak mampu lagi dijalankan oleh pihak kerajaan sehingga hubungan koordinasi kerajaan 
dengan daerah-daerah bawahan sebagian besar terputus. Akhirnya kerajaan Melayu Jambi 
dibawah pimpinan Puti Salaro Pinang Masak ikut melepaskan diri dari kerajaan Melayupura 
– Pagaruyung dan semenjak itulah kerajaan Melayu Jambi menjadi kerajaan yang otonom, 
semua kewajiban seperti penyerahan upeti, pajak dan kegiatan perdagangan tidak ada lagi 
ikatan dengan kerajaan Melayupura – Pagaruyung, menjadi kerajaan yang merdeka. 

 
6. Suksesi Raja Jambi 

Rang Kayo Pingai 
Setelah meninggalnya Puti Salaro Pinang Masak, pemerintahan Kerajaan Melayu 

diambil alih oleh anak tertua beliau yang bernama Orang Kayo Pingai. Tidak banyak 
informasi yang membahas mengenai pemerintahan Orang Kayo Pingai selama sepuluh 
tahun itu. Namun entah apa sebabnya kerajaan Jambi takluk pada raja  Mataram di Jawa. 
Beberapa kemungkinan dari pendapat beberapa ahli, karena ada serangan ketiga yang 
dilakukan oleh kerajaan Jawa itu, yang tidak dapat ditangkis oleh Orang Kayo Pingai. Selain 
alasan tersebut ada juga yang berpendapat karena tiga menteri andalan orang tuanya dulu 
telah uzur atau meninggal. Jadi tidak ada orang tua cerdik pandai yang jadi pendukung. 
Sehingga Kerajaan Jambi di bawah pimpinannya jadi lemah, dan dapat ditaklukkan oleh 
oleh kerajaan Mataram. 

 

 
 
 Rang Kayo Hitam  

a. Orang Kayo Hitam dan Keris Siginjai 
Takluknya kerajaan Jambi kepada Mataram ditandai dengan dikirimnya upeti setiap 

tahun. Upeti yang diminta tidak pula sama setiap tahunnya, kadang-kadang barang 
berharga, kadang-kadang uang, kadang-kadang cukup pekasam pacat dan pekasam 
keluang, yaitu sejenis makanan khas Jambi, yang disebut tempoyak.  Tempoyak ini dibuat 
dari durian. Rasanya agak asam, tapi enak. Makanan ini juga disukai oleh orang-orang 
Mataram. Antaran upeti itu dilakukan beberapa tahun, karena ada peristiwa yang 
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menyebabkan  kerajaan Jambi jadi terkenal, yaitu peristiwa keris siginjai, dengan peran 
utamanya adik Orang Kayo Pingai bernama Orang Kayo Hitam, adik bungsu. Dia yang 
mengukir sejarah Jambi dari masa ke masa, diwaktu dia jadi raja, pusat kerajaan Jambi 
pindah ke Kota Jambi sekarang ini. 

Dari kecil Orang Kayo Hitam rajin menuntut Ilmu. Di samping belajar dari ibunya 
sendiri, dia juga menuntut ilmu pada guru-guru yang terkenal. Orang Kayo Hitam sangat 
gigih memperjuangkan rakyatnya. Dia merasa tidak senang melihat raja, yang juga 
kakaknya mengirim upeti untuk kerajaan Mataram. Padahal mereka adalah kerajaan yang 
berdaulat. Perasaan tidak senang itu disampaikan pada kakaknya. Namun, Orang Kayo 
Pingai belum mau menghentikan pemberian upeti, karena takut diserang oleh kerajaan 
Mataram. Hingga akhirnya Orang Kayo Hitam bertindak sendiri. Upeti yang dikirim melalui 
darat maupun laut dirampoknya. Dengan demikian tentu raja Mataram mengira bahwa 
barang-barang itu dirampok oleh penjahat. Raja lalu memerintahkan kepada raja Jambi 
untuk menumpas para penjahat tersebut. 

Setelah diketahui bahwa yang melakukan perampokan itu adiknya sendiri. Orang 
Kayo Pingai marah pada Orang Kayo Hitam. Tapi jawaban sibungsu lain lagi. Bukannya 
perampokan itu yang dihentikan, malah ia meminta supaya upeti tak dikirim lagi. 
Pertengkaran pun terjadi, Orang kayo Hitam selaku adik tidak mau melawan kakaknya yang 
jadi raja. Apalagi pesan orang tua mereka yang menyuruh empat beradik itu rukun dan 
saling membantu dalam mengatur pemerintahan. Namun semangat dan niat Orang Kayo 
Hitam tidak kunjung padam. Ia tetap berkeinginan supaya Jambi bebas dari kekuasaan 
Mataram. Pemerintahan kerajaan Jambi haruslah berdaulat penuh.  

Dengan semangat yang menggelora dan tekad yang bulat, tanpa diketahui oleh 
kakak-kakaknya, pemuda yang berhati baja itu menghilir sungai Batanghari. Dengan 
sebuah perahu kecil dia melintasi Selat Berhala dan Selat Karimata, lalu menyeberangi 
Laut Jawa, wilayah kerajaan Mataram. Sementara itu kerajaan Mataram terus menyelidiki 
sebab terhalangnya pengiriman upeti dari Jambi. Dari ahli-ahli nujum diketahui bahwa yang 
menghalangi pengiriman itu adalah adik raja Jambi sendiri yang maha sakti. Untuk 
membunuh pemuda itu tidak bisa dengan senjata biasa, atau dengan senjata bertuah 
manapun, karena adik raja Jambi terkenal kebal dari segala macam senjata. Hanya ada 
satu macam keris yang dapat membunuhnya, yaitu senjata baru yang diramu dari tujuh 
macam besi yang berawalan “pa”. Berasal dari sembilan desa, ditempa selama empat 
puluh Jum’at, terakhir disepuh denga air  dua belas muara, serta ditempa oleh seorang 
empu yang maha sakti pula dan ahli dalam masalah keris. Untuk membuat keris tersebut 
ditunjuklah seorang empu yang maha sakti dan sudah kenamaan di pulau Jawa. 

Mulailah empu itu mencari bahan tersebut, sembilan desanya ditempuhnya untuk 
memperoleh besi yang namanya berawalan “pa”. Kemudian diramu dan mulai 
menempanya. Setiap malam Jumat di beri ajian, agar senjata itu benar-benar ampuh. Oleh 
karena kesaktiannya, Orang Kayo Hitam melihat seorang laki-laki yang sudah berumur 
sedang menempa sebuah keris. Tergerak hatinya hendak mendekati empu tersebut. Waktu 
itu empu yang ditugaskan meramu keris untuk membunuh Orang Kayo Hitam itu telah 
menempa selama 39 Jumat. Maksudnya Jumat depan akan disepuh dengan air dua belas 
muara, sebagai syarat agar keris itu betul-betul jadi senjata keramat dan dapat membunuh 
Orang Kayo Hitam. Namun, waktu itu pula orang yang akan dibunuh itu muncul. 
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Setelah menegur empu tersebut, dan berbincang-bincang sejenak, orang Kayo Hitam 
berkata :  

“Maafkan  aku empu yang sakti, keris yang empu tempa ini betul-betul bagus dan 
menarik sekali. Untuk siapakah keris ini empu tempa?” 

“Keris ini aku buat atas perintah Baginda Raja Mataram. Senjata ini dibuat dari tujuh 
macam besi berawal pa, yang berasal dari sembilan desa, dan disepuh dengan air dua 
belas muara.” 

“Sudah berapa lama empu menempanya?” tanya Orang Kayo Hitam. 
“Jumat depan genap empat puluh Jumat. Setelah itu disepuh. Barulah ia jadi keris 

yang bertuah dan keramat.”jawab empu. 
“tentu empu bukan sembarang orang, karena empu pula yang dapat kehormatan 

untuk menempanya. Aku yakin empu adalah orang yang maha sakti.”puji Orang Kayo 
Hitam. “Tentu raja sangat membutuhkan keris ini. Apa maksud Baginda Raja menyuruh 
empu menempa keris ini?”tanya Orang Kayo Hitam Selanjutnya. 

“Ada seorang pemuda mahasakti di Jambi bernama Orang Kayo Hitam. Ia pemuda 
yang menentang pengiriman upeti dari Raja Jambi untuk kerajaan Mataram, sebagai tanda 
takluk kerajaan seberang itu. Dan menurut ahli nujum, dia bisa dibunuh dengan senjata 
yang sedang kubuat ini.” 

Mendengar jawaban empu itu Orang Kayo hitam terkejut. Tak disangka sama sekali 
dia bertemu dengan orang yang akan membunuhnya. Ingin segera dirampasnya keris itu, 
namun segera pula ia menguasai diri, mengingat empu itu bukan sembarang orang. Orang 
Kayo Hitam berusaha memperolehnya tanpa kekerasan. 

“Orang Kayo Hitam?” pemuda itu pura-pura kaget. “Ya. Aku pernah mendengar nama 
tersebut. Tapi, apakah dia begitu sakti, hingga empu yang agung pula harus menempanya.” 
Mendengar namanya dipuji, bukan main senangnya hati empu tersebut. Dia tersenyum-
senyum kena puji. “Ya. Di mahasakti. Tetapi dengan keris yang kutempa ini dia tidak 
berdaya, “kata empu membanggakan diri. “Orang Kayo Hitam memang sakti dan agung. 
Namun, tentu dia tak sesakti dan seagung empu sendiri.” Puji pemuda itu lagi, yang dipuji 
tersenyum senang. 

Memang apa kekuatannya itu. Aku adalah empu yang cukup dikenal dan terkenal di 
pulau Jawa ini. Telah banyak keris yang kutempa. Semua dipakai oleh raja dan pembesar-
pembesar kerajaan lainnya termasuk orang-orang sakti kenamaan,”kata empu itu bangga. 
“Tak salah empu yang dapat kehormatan untuk menempanya.”kata Orang Kayo Hitam lagi. 
Kembali si empu tersenyum. 

“Empu yang agung,” kata Orang Kayo Hitam. “izinkanlah hamba memegang sejenak. 
Hamba ingin memegang keris sakti, yang ditempa oleh orang yang maha sakti. Untuk 
membunuh orang yang maha sakti pula,”Orang kayo Hitam mengulurkan tangannya sambil 
menatap mata empu tersebut. Hati si empu jadi lembut. Mungkin tatapan mata Orang Kayo 
Hitam yang melemahkan  hatinya, dan empu itu menyerahkan keris tersebut tanpa curiga. 
Begitu senjata itu berada ditangannya, wajah pemuda itu berubah. Sinar matanya bagaikan 
memancarkan api menentang mata empu. 

“Empu yang agung. Akulah Orang Kayo Hitam yang empu katakan itu.” Dan dengan 
keris itu dihujamlahnya ke dada si empu. Laki-laki tua itu tak dapat mengelak, karena 
kecepatan Orang Kayo Hitam tak dapat dipandang mata. Empu yang agung itu tewas 
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seketika. Dengan senyum kemenangan, Orang Kayo Hitam memandang mayat empu yang 
berlumuran darah itu. 

Kini keris sakti telah ada dalam tangan. Menurut firasatnya, dengan keris yang sudah 
di tempa tiga puluh sembilan Jumat itu, yang belum disepuh dengan air dua belas muara, 
akan dapat menundukan musuh-musuhnya. Senjata itu akan makan tuannya sendiri, yaitu 
kerajaan Mataram, karena syarat-syarat belum lengkap. Jadi takkan mempan pada tubuh 
Orang Kayo Hitam. Dengan keris itu Orang Kayo Hitam dapat menundukan tujuh negeri 
ditangannya sendiri, yaitu Brebes, Pemalangan, Pangkungan, Kendal, Jepara, Patah, dan 
terakhir Mataram. Walaupun ketujuh negeri itu telah ditundukkanya, namun, dia tidak boleh 
menguasainya. Dia berpendirian teguh, tidak boleh menguasai negeri orang lain. Setiap 
negeri harus merdeka seperti negerinya sendiri, Jambi, yang akan dimerdekakan dari 
kekuasaan Mataram. 

Agar Orang Kayo Hitam tidak terus mengamuk, maka raja Mataram bersama 
permaisurinya datang ke Pamojopahit,  desa tempat Orang Kayo Hitam membunuh si 
empu. Maksud raja dan permaisuri adalah untuk meminang pemuda sakti dari Jambi itu 
sebagai menantunya. Mengetahui raja dan permaisuri datang, keris yang terselip di rusuk 
kirinya disembunyikan dalam sanggulnya. Jadi seolah-olah keris itu jadi tusuk konde, yang 
di Jambi disebut ginjai. 

Orang Kayo Hitam mau menerima dengan syarat : 
 1. Hentikan kekuasaan di Jambi, sekaligus hentikan tagihan upeti; 
 2. Dijalin persahabatan antara kedua kerajaan. 

Raja dan permaisuri menerima persyaratan itu. Sejak itu bebaslah kerajaan Jambi 
dari kekuasaan Mataram. Bahkan persahabatan terjalin, lebih dari itu lagi. Orang Kayo 
Hitam jadi menantu raja Mataram, berarti raja Jambi jadi besan raja Mataram. Hubungan 
kekeluargaan jadi terjalin pula. Setelah perkawinan dilaksanakan. Orang kayo Hitam pulang  
ke Jambi bersama istrinya bernama Putri Ratu. Sebagai tanda raja menyerahkan tujuh 
buah perahu besar atau jung yang di Jambi disebut kajanglako. Ketujuh jung itu adalah : 
1. Penyayap Panjang, yaitu perahu yang membawa Orang Kayo Hitam dan isterinya. 
2. Pelang yaitu perahu yang digunakan tukang-tukang dari Jawa yang membantu 

peresmian perkawinan sampai di Jambi. 
3. Belahan Semangka yaitu perahu hadiah untuk kedua pengantin. 
4. Lancang yaitu perahu yang membawa inang pengasuh dan hamba sahaya. 
5. Pinisi yaitu perahu yang membawa barang-barang pusaka dari raja Mataram untuk 

hadiah Bagi Orang Kayo Hitam. 
6. Tub yaitu perahu yang membawa hadiah-hadiah perkawinan di Mataram. 
7. Pinang yaitu perahu yang membawa perbekalan. 

Berlayarlah ketujuh perahu itu mengarungi laut Jawa, Selat Karimata, selat Berhala 
dan masuk ke sungai Batanghari, tanpa diketahui oleh orang-orang di kerajaan Jambi. Apa 
yang dikerjakan Orang Kayo Hitam di tanah Jawa tidak diketahui oleh orang-orang di Jambi. 
Memang segala yang dikerjakan itu tidak diberitahukan kepada kakak-kakaknya, dan dia 
tidak pula memberi kabar setibanya di tanah Jawa. 

Di Dendang, yang jadi pusat Kerajaan Jambi, Orang Kayo Pingai bersama adiknya 
Orang Kayo Kedataran dan Orang Kayo Gemuk merasa duka, karena adiknya si bungsu 
Orang Kayo Hitam sudah lama tidak berada disisinya. Kepada orang pintar ditanyakan, 
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termasuk juga ahli nujum, kalau mereka tahu di mana adiknya berada, dan bagaimana 
keadaannya. Diterangkan oleh ahli nujum bahwa Orang Kayo Hitam berada di Mataram. 
Orang di sana hendak membunuhnya dengan sebuah keris yang ditempa oleh empu yang 
sakti. Namun penjelasan ahli nujum lahi, dengan keris itu pula Orang Kayo Hitam dapat 
menundukan orang-orang Mataram. Tapi dengan keris itu pula Orang Kayo Hitam akan 
membawa bencana di kerajaan Jambi. 

Orang Kayo Pingai tidak percaya pendapat ahli nujum tersebut. Tak mungkin adiknya 
sendiri akan jadi penghianat. “Dari Mataram mungkin saja. Tetapi dia akan menghianatiku 
tak mungkin terjadi dan tak kupercaya sama sekali. Patutkah darah yang mengalir dalam 
tubuhku ini akan ditikam oleh adik kandungku sendiri?” kata Orang Kayo Pingai. “Ampun, 
Tuanku,” kata ahli nujum. “Ramalan hamba selalu tepat. Sama-sama kita lihat nanti, benar 
atau tidaknya ramalan hamba ini.” Tidak! Aku betul-betul tidak percaya. Ingat, ahli nujum. 
Mulutmu yang berbicara, bahumu yang memikul. “Orang Kayo Pingai marah”. 

Orang-orang dalam istana tidak tahu bahwa sejak tadi Orang Kayo Hitam yang 
pulang, diam-diam mendengar pembicaraan mereka. Bukan main panas hatinya 
mendengar pembicaraan ahli nujum itu. Baginya tak ada niat hendak merebut kekuasaan 
dari tangan kakaknya. Orang-orang tak tahu bahwa dia kini membawa berita baik dari 
Mataram, yaitu dihapusnya kekuasaan Mataram di Jambi, dan dia sudah menjadi menantu 
kerajaan besar di Tanah Jawa itu. Namun, apa yang didengar ketika itu menyebabkan 
kemarahannya. Dia segera masuk dan berkata : 

“Tepat benar apa yang tuan ramalkan di Mataram itu. Namun, tidak benar apa yang 
tuan sebutkan tentang negeri Jambi ini. Aku tak berniat memecah belah, tiada khianat 
bagiku, apalagi mau menikam negeri sendiri.” “Memang benar yang tuan katakan itu. Aku 
tak pernah mengatakan tuan berkhianat. Yang kukatakan adalah keris yang tuan bawa dari 
Mataram itu akan membawa bencana di negeri kita ini.” Jawab ahli nujum. “Tentu bencana 
yang tuan maksudkan itu adalah bahwa dengan keris ini aku akan menghancurkan negeri 
ini, negeri yang telah dibangun oleh kedua orang tua kami.” Kata Orang Kayo Hitam lantang 
sambil mendekati ahli nujum itu. Ia mencabut keris dari rusuknya dan kembali berkata 
dengan marah: 

“Kau lihat keris ini. Ia buat dari tujuh macam besi di sembilan desa, akan ditempa pada 
Jumat yang keempat puluh, dan akan disepuh oleh air dua belas muara, yang akan akan 
ditusukan pada diriku untuk membunuhku.” Sambil mengangkat keris itu dia berkata 
lantang: “aku Orang Kayo Hitam, keturunan Datuk Paduko Berhalo, keturunan raja 
Pagaruyung, dikatakan keris ini akan membawa bencana di negeri, memang benar. Yang 
pertama kena bencana adalah kau sendiri,” sembari menghujamkan keris itu kepada ahli 
nujum. Namun, secepat itu pula Orang Kayo Pingai cepat mencegah, hingga ahli nujum 
terhindar dari bencana. Dengan marah yang tertahan. Orang Kayo Hitam menggenjaikan 
keris itu pada kondenya, hingga tertancap bagaikan tusuk konde. Dalam waktu yang 
bersamaan keluarlah kata-kata dari orang hadir waktu itu, “Si Ginjai.” dan sejak itu pula 
keris tersebut bernama “keris Si Ginjai,” yang termasuk dalam lambang daerah Propinsi 
Jambi. 

Apa yang diramalkan oleh ahli nujum itu bahwa bencana akan terjadi dan menimpa 
kerajaan Jambi tidak pernah terjadi. Bahkan keris itu seolah-olah punya kekuatan gaib bagi 
pemegangnya. Sejak Orang kayo Hitam dinobatkan jadi raja Jambi tahun 1500, keris si 
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ginjai dijadikan tanda kebesaran kerajaan. Setiap penggantian raja, keris itulah yang 
dipindahtangankan sebagai tanda penobatan. Artinya setiap raja Jambi harus memegang 
keris  tersebut. Barang siapa yang tidak memegang keris tersebut, berarti dia bukan raja 
Jambi. Adat kebiasaan memegang keris si ginjai berlangsung sekitar 400 tahun. Terakhir 
memegang benda kerajaan itu adalah Sultan Thaha Saifuddin di akhir abad ke 19. 

Dalam peristiwa di masa pemerintahan Sultan Agung Sri Ingologo (1665 – 1690), keris 
si ginjai jatuh ke Sungai Batanghari di Teluk Dalam, dan digulung oleh ular bidai. Peristiwa 
itu terjadi karena perahu Sultan karam di teluk air dingin, dekat Muara Tembesi. Ketika itu 
beliau hendak meninjau daerah Mangunjaya di hulu sungai Batanghari. Tak seorangpun 
yang mampu menyelami sungai tersebut, karena ular bidai sangat menyeramkan dan 
ganas. Akhirnya di panggil pawang ular (Ramelan Tali Ijuk, gelar Depati Tiang Pumpung, 
yang merupakan keturunan dari Sigindo Balak dan Datuk Paduko Berhalo melalui anaknya 
yang bernama Puti Jayo Karsek) dari Serampas. Dengan keahliannya ular dapat 
menghindar, sehingga keris itu diperoleh kembali. Sultan tidak mau pergi dari Teluk Dalam 
sebelum keris di perolehnya kembali. 

Sejak Jambi dikuasai Belanda awal abad ke 20, keris itu tak tahu lagi siapa yang 
menyimpan. Tahu-tahu senjata tikam itu telah ada di Museum Pusat Jakarta (Gedung 
Gajah). Entah siapa yang membawa kesana tidak ada yang tahu sampai sekarang. Berat 
dugaan benda itu dirampas dari keluarga Sultan Thaha Saifuddin da dibawa ke Batavia 
untuk disimpan di museum tersebut. 

 

b. Rang Kayo Hitam dan Mayang Mangurai  
Rentetan peristiwa berjalan terus silih berganti. Selesai peristiwa lama, datang lagi 

peristiwa baru. Begitu  juga peristiwa yang dialami oleh Orang Kayo Hitam. Kesedihan 
menimpa dirinya, Putri Ratu meninggal dunia karena sakit. Dari isterinya itu diperoleh dua 
anak. Pangeran Tumenggung yang waktu besar diberi gelar Mangku Negara, Kedua 
adalah  ratu Penembahan. Untuk menghibur hati, ketiga kakaknya menyuntingkan dengan 
putri raja Johor, Malaka. Namun perkawinan tidak bertahan lama, karena Jambi dan Malaka 
terjadi perselisihan, hingga isterinya minta pulang ke negeri asalnya. 

Di mudik Batanghari, suatu negeri bernama Air Hitam. Waktu itu raja Jambi disana 
adalah Tumenggung Merah Mato. Dia orang sakti dan dihormati. Orangnya berwatak keras 
bagaikan baja, namun lembut, matanya putih berkilau. Sebaliknya  apabila sedang marah, 
matanya merah bagai saga. Dari situlah dia bergelar Merah Mato, sedangkan gelar 
turunannya adalah Tumenggung. Lengkapnya gelarnya Tumenggug Merah Mato. Putrinya 
hanya seorang, bernama Mayang Mangurai. Gadis anggun elok rupawan, berbudi baik dan 
berlaku ceria. Dialah setangkai kembang indah dari Air Hitam. Terbetik berita gadis ayu di 
mudik Batanghari, tergugah hati Orang Kayo Hitam untuk meminangnya. 

Disampaikan maksud itu kepada kakaknya Orang Kayo Pingai  yang masih menjadi 
raja di Jambi, yang kuasanya juga sampai ke Air Hitam. Dipikir dan ditimbang, sudah patut 
adiknya berumah tangga kembali. Dikirimlah utusan ke Air Hitam menemui orang tua 
Mayang Mangurai, Tumenggung Merah Mato. Mudiklah utusan kerajaan itu dengan sebuah 
kajanglako (perahu) yang syarat dengan hadiah untuk Tumenggung Merah Mato dan 
Putrinya Mayang Mangurai. 
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Setiba di sana pinangan disampaikan. Tumenggung Merah Mato bukannya menerima 
hadiah dan pinangan itu. Tapi: titian teras bertangga batu, jalan yang dibikin yang dilalui, 
titian yang dibikin yang diseberangi, baju dijahit yang dipakai. 

Air Hitam duka menanti 
Tiang Tua takkan roboh 
Biar raja silih berganti 
Pegang adat kokoh-kokoh 

Pinangan belum diterima sebelum syarat peminangan dipenuhi: 

emas selesung pasuk 
seratus buluh talnang 
selengan baju tak sudah 
segantang kepala tungau ulang-aling. 

Mengalir kembali utusan kerajaan untuk menyampaikan syarat-syarat tersebut, syarat 
yang menurut sepajang adat. “Aku minta tenggang waktu enam purnama,” kata Orang 
Kayo Hitam setelah disampaikan oleh utusan itu tentang syarat yang harus dipenuhi. Di 
Jambi tak dapat, maka berangkatlah ia ke Jawa, menemui mertua dan ipar besan disana, 
kalau-kalau syarat yang itu bisa disediakan. Tak susah mencarinya, semua dapat 
diusahakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kembali kajang lako Orang Kayo Hitam 
mengarungi laut dan selat, membawa syarat yang dimintai oleh Tumenggung Merah Mato. 
Dalam perjalanan itu berpikirlah Orang Kayo Hitam, mungkin karena keris siginjai belum 
cukup syarat untuk digunakan, maka dia selalu dirundung malang. Teringat dia bahwa keris 
itu belum disepuh dengan air dua belas muara. Juga penempaannya tinggal satu jumat 
lagi. 

Dalam perjalanan disuruhnya seorang tukang untuk menempa keris itu satu kali jumat 
lagi. Selesai itu, setiap muara yang ditemui, disuruhnya tukang itu menyepuh dengan air 
muara tersebut. Tukang yang bernama Lumbo-lumbo Gilo itu adalah seorang bajak laut 
yang terkenal ganas. Namun, Orang Kayo Hitam dapat menguasainya, dan dia selalu 
mengikuti Orang Kayo Hitam ke mana pergi, seolah-olah dia telah menjadi ajudan pribadi 
Orang Kayo Hitam. Demikianlah, setiap muara Lumbo-lumbo Gilo menyepuh  keris 
tersebut. Muara akhir adalah muara sungai Batanghari. Di muara ini Lumbo lumbo Gilo tak 
perlu terjun ke air, karena airnya cukup disauk saja, sebagai sungai itu akan dilalui juga. 

Singgah sebentar di dendang menemui Orang Kayo Pingai. Kemudian kajanglako 
terus menyusuri sungai Batanghari menuju Air Hitam. Menjelang sampai di tujuan keris si 
Ginjai selesai disepuh, bahkan sudah di hias pula dengan emas, hingga bentuknya benar-
benar indah. Orang kayo Hitam ingat kata ahli nujum yang hendak dibunuhnya dekat 
kakaknya Orang Kayo Pingai bahwa apabila keris itu selesai disepuh, maka keris itu akan 
dapat mencelakai dirinya. Lalu dia minta petunjuk Tumenggung Merah Mato bagaimana 
sebaiknya. 

“Tak usah kuatir, karena dengan dihiasi oleh emas, berarti telah memusnahkan racun 
dan bisa yang ada pada senjata tersebut.”jawab calon mertuanya. Orang kayo hitam 
bersenang hati. Memanglah sampai akhir hayatnya keris itu tetap jadi sahabatnya. Bahkan 
juga sampai kepada keturunannya tak pernah terjadi kecelakaan dari keris itu. Syarat-
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syarat sudah lengkap, sejarum tak sumbing, seujung tak kurang. Pinangan diterima, dan 
dilaksanakan perkawinan Orang Kayo Hitam dan Mayang Mangurai. Tak dapat di tulis 
bagaimana meriahnya pesta perkawinan itu. 

 

c. Rang Kayo Hitam dan Tanah Pilih  
Tak beberapa lama kemudian minta izinlah Orang Kayo Hitam kepada mertuanya, 

meninggalkan negeri Air Hitam, dengan maksud menghilir sungai Batanghari bersama 
Mayang Mangurai. Mengingat dan menimbang, izin diberikan. “Sebaiknya ananda 
menghilir membawa dua ekor angsa. Keduanya sepasang jantan betina. Ikutlah ke mana 
keduanya pergi. Apabila ia naik kedarat, tunggulah ia sampai  memupur selama tiga hari 
tiga malam. Selama itu pula ananda tidak boleh memanggilnya. Kalau sudah waktunya 
makan, antarkan saja makanan untuknya. Apabila ada kejadian itu, sebaiknya ananda 
turun dan membangun negeri baru disana, “demikian ujar dan nasehat Tumenggung Merah 
Mato. 

“Segala  petunjuk dan nasehat ayahnda akan kami junjung tinggi dan turuti,”jawab 
Orang Kayo Hitam. Waktu akan berangkat dilepaskan sepasang angsa ke sungai 
Batanghari. Kedua binatang ini adalah kesayangan Tumenggung Merah Mato. 
Menghanyutlah keduanya ke hilir. Dibelakangnya, termasuk adik Mayang Mangurai, Raden 
Kuning Manggala Alam, serta diiringi pula oleh inang pengasuhnya. 

Sampai disuatu tempat, negeri Muara tembesi sekarang, naik kedua angsa itu, 
setelah mengais sebentar, lalu turun kembali ke sungai dan mengilir pula. Tandanya tanah 
disana tidak baik dijadikan negeri. 

Perahu Harimau Jantan meneruskan perjalanan mengikuti kedua  angsa tersebut. 
Pada suatu tempat naik pula kedua angsa tersebut. Harimau Jantan pun berhenti, menanti 
apa yang terjadi. Setelah mengais-ngais, maka mumpurlah keduanya. Tiga hari tiga malam 
menunggu, sesuai petunjuk Tumenggng Merah Mato, Orang kayo Hitam membiarkan saja 
angsa itu memupur diri. Ketika waktu makan, diantarkanlah makan oleh pengawalnya 
ketempat angsa itu memupur. Hari keempat turunlah Orang Kayo Hitam dan rombongan 
dari perahu, dan naik ke darat. Mulailah rombongan itu bekerja. Pohon tinggi ditebangi, 
pohon rendah ditebasi, semak dan belukar dirambah. Agar angsa tidak kena parang, maka 
Orang Kayo Hitam meraihnya dengan tangan kiri. Parang di hayun kekanan, terbentur pada 
sebuah meriam. Diayun pula parang ke kiri, kena pula sebuah gong. Meriam diberi nama 
sijimat, sedangkan gong diberi nama si Timang Jambi. 

Setelah dibersihkan si Jimat diletuskan. Tunggang langgang binatang buas melarikan 
diri. Si Timang Jambi di pukul, bunyinya mengaung ke bali bukit, gemanya mengema ke 
delapan penjuru angin, seolah-olah memanggil orang disekitarnya untuk datang. Memang, 
ramailah orang datang membangun negeri. Kayu besar dijadikan tiang, kayu kecil dijadikan 
rasuk, yang lebar dijadikan pintu, yang pendek dijadikan atap lapis. Akhirnya jadilah sebuah 
negeri, bernamalah Tanah Pilih, negeri yang dipilih oleh angso duo, dua ekor angsa milik 
Tumenggung Merah Mato dari Air Hitam. Lebih kurang empat setengah abad kemudian 
negeri Tanah Pilih jadi kelurahan Orang Kayo Hitam dalam Kecamatan Pasar Jambi, Kota 
Jambi, Ibukotanya Daerah Tingkat I  Jambi, pusat pemerintahan Propinsi Jambi. 

 

d.   Rang Kayo Hitam, Si Jimat dan Sitimang 
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 Setelah perahu Harimau Jantan meninggalkan air Hitam. Tumenggug Merah 
Mato dan isterinya segera pula menunggang harimau tunggangannya. Binatang juga 
bernama Harimau Jantan, yang selalu jadi kendaraannya ke mana pergi. Keduanya 
mendahului perjalanan Orang Kayo Hitam yang melalui sungai, sedangkan di melalui darat 
dengan Harimau Jantan. Sebenarnya orang sakti itu tidak mau berpisah dengan putrinya 
Mayang Mangurai, karena anaknya hanya seorang itu. Tetapi mengingat keduanya sudah 
tua, anak dan menantu dilepas juga pergi meninggalkan Air Hitam. Agar selalu dekat anak 
yang disayangi, berangkatlah Tumenggung Merah Mato dan istrinya mendahului Orang 
Kayo Hitam. Sampai di suatu tempat yang diperkirakan baik untuk membangun negeri, 
menjelmalah mereka jadi meriam dan Ging. Tumenggung Merah Mato jadi meriam dan 
isterinya jadi gong. Dengan penjelmaan itu tentu kedua orang tua itu selalu dekat dengan 
anak dan menantunya. 

Setelah diketahui oleh adik Tumenggung Merah Mato bernama Tumenggung 
Tumantan bahwa kakaknya dua laki isteri tidak ada di negeri Air Hitam, dihimpunnyalah 
seluruh anak negeri. Disuruh cari ke seluruh penjuru angin. Yang mencari di daratan semua 
rimba dimasuki, seluruh semak belukar dilalui, seluruh lurah dan bukit dijelajahi. Begitu pula 
mencari di air. Semua lubuk sudah diselam tak ada muara yang di renangi, semua sungai 
pun juga dihiliri dan dimudiki. Namun jangankan bertemu, jejakpun tak bersua. 

Depati Gajah Berkung diperintahkan menemui Orang Kayo Hitam di Tanah pilih. 
Sampai di sana disampaikanlah atas kehilangan mertua beliau. Disampaikan juga bahwa 
pelosok hutan dan sungai. Namun keduanya hilang tak tentu rimbanya, mati tak tentu 
kuburnya.Tentu saja Orang Kayo Hitam dan Mayang Mangurai sangat masgul menerima 
berita itu. Mudiklah mereka ke Air Hitam. Setelah bertutur sembah kepada Tumenggung 
Tumantan, berkatalah Orang Kayo Hitam: “waktu kami dahulu menjunjung perintah 
ayahanda Tumenggung Merah Mato, mengalir sungai Batanghari, mengikuti dua ekor 
angsa yang beliau berikan, memupurlah kedua angsa itu di tanah antara Kampung Bujang 
denga Kampung tembun Tulang. Ketika kami menebas semak dan belukar, sebelah kanan 
tertebas sebuah meriam, sebelah kiri tertebas sebuah gong. Meriam kami beri nama sijimat 
dan gong kami berinama si Timang. Kami tidak tahu darimana asal usul kedua benda itu.” 

Berpikir Tumenggung Tumantan, kemudian berkata: 
“Bila demikian halnya, yang hilang tak usah dicari lagi, karena keduanya telah 

bersemayam di Tanah Pilih. Meriam si Jimat adalah jelmaan kakakku Tumenggung Merah 
Mato. Sedangkan gong si Timang adalah jelmaan isterinya.” Dengan hati yang duka, 
kembalilah Orang Kayo Hitam dan Mayang Mangurai ke Tanah pilih. Meriam si Jimat dan 
gong si Timang dipelihara baik-baik, dijadikan benda pusaka turun-temurun oleh raja-raja 
jambi. 

Ketika Orang Kayo Hitam naik tahta jadi raja Jambi tahun 1500, pusat pemerintahan 
Jambi dipindahkan dari dendang ke Tanah Pilih. Ia memerintah selama 15 tahun (1500 – 
1515). Dan sejak itu pula Tanah Pilih ditukar namanya jadi Jambi, sesuai dengan nama 
kerajaan waktu itu. 

Kita belum sampai ke sasaran analisa. Ungkapan di atas sekedar memberi gambaran 
tentang awal berdirinya kerajaan Jambi serta legenda yang terdapat di antara peristiwa 
sejarah Jambi. Untuk mencapai sasarannya, mari kita buka sejarah raja-raja dan 
kesultanan Jambi dari mulanya. Oleh karena Orang Kayo Hitam meningkat tua juga, maka 
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untuk memajukan agama Islam, dia mengangkat putranya dari Putri Ratu bernama Raden 
Jaya gelar Pangeran Temenggung Mangku Negara sebagai pengatur kemajuan agama 
Islam. Kemudian Orang Kayo Hitam menyusun Undang-undang Pembagian Kalbu 
keturunan Kerajaan Jambi, bahwa raja atau kepala negara dipilih oleh rakyat. (Undang-
undang Pembagian Kalbu – terlampir akhir bab ini). 

 

Turunan Rang Kayo Hitam 
a. Pangeran Ilang Di Air (1515-1540 M) 
b. Panembahan Rengas Pandak (1540-1565 H) 
c. Penembahan Bawah Sawo (1565-1590 M) 
d. Penembahan Koto Baru (1590 -1615 M) 

Setelah wafat, bukan putra Orang Kayo Hitam yang terpilih, tapi seorang yang 
dianggap cakap memegang jabatan tertinggi tersebut, yaitu Raden Danting yang dikenal 
julukan Pangeran Ilang Di Air. Pangeran ini memerintah tahun 1540 dan selama 25 tahun 
pemerintahannya tak ada catatan sejarah mengenai pemerintahan ini. Hal ini mungkin 
karena pemerintahannya berjalan aman, dan tidak ada perubahan yang mencolok. Raja 
kelima ini wafat tahun 1540 M, dimakamkan di Rantau Kapas. Sejak itu dia dapat julukan 
Panembahan Rantau Kapas.  

Sesudah Pangeran Ilang di Air, raja digantikan oleh Panembahan Rengas Pandak 
(1540 M – 1565 M). Tidak diketahui nama aslinya, tak ada data dalam catatan sejarah 
Jambi. Ia di makamkan di Rengas Pandak, maka dia dijuluki Panembahan Rengas Pandak. 
Informasi mengenai pemerintahan dan sejarah raja ini tidak ditemukan. 

Dalam catatan sejarah Jambi hanya menyebutkan bahwa Panembahan Bawah Sawo 
memiliki 4 orang putra yaitu: 

1. Kiyai Patih Mestong 
2. Singo Patih 
3. Ranggo Mas 
4. Panembahan Koto Baru 
Tiga orang pertama diangkat jadi kepala kalbu, yaitu Kepala Kalbu Mestong, Kepala 

Kalbu Kebalen, dan Kepala Kalbu Pemayung. Sedangkan yang keempat terpilih jadi raja 
setelah Penebahan Bawah Sowo mangkat pada tahun 1590. 

Tidak banyak diketahui tentang pemerintah raja ini. Begitu juga siapa nama aslinya 
tidak ditemui dalam catatan sejarah,  karena ia dimakamkan di Koto Baru, dia dijuluki 
Panembahan Koto Baru. 

Putranya dua orang: 
1. Kiyai Mas Patih 
2. Pangeran Kedah gelar Sultan Abdul Kadir 
Menurut Naskah-C (Undang-undang Piagam dan Kisah Negeri Jambi) yang dicatat 

oleh Ngebei Sutho Dilago Periai Rajo Sari, sejak Panembahan Koto Baru (sekitar tahun 
1600-an) Jambi mempunyai bentuk kenegaraan. Hal ini juga dilaporkan oleh orang Belanda 
pegawai VOC yang mengadakan kotak dagang pertama dengan Jambi di tahun 1615, 
bahwa pada waktu itu ada dua raja di Jambi, yaitu raja tua bernama Panembahan Kuta 
Baru dan putranya sebagai raja muda bernama Pangeran Kedah/Gede. Nama 
Panembahan Kota Baru ini menggambarkan bahwa dia adalah seorang raja yang tinggal 
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di ”Kuta yang baru” atau dapat pula ia membuat ”kuta baru”. Kuta disini adalah berarti 
keraton atau benteng. Dan peristiwa ini tidak berbeda dengan ”periodesasi” dari Naskah-
C. Sehingga dapat dipertanyakan apakah di awal kekuasaan Panembahan Kuta Baru inilah 
keraton Jawa di Jambi didirikan? Hal ini mengingat pula kurun waktunya tidak jauh berbeda 
dengan pendirian keraton Jawa di Palembang, di sekitar tahun 1550-an, keraton Mataram 
oleh Ki Gede Mataram sekitar tahun 1578-1584 M. 

Mukti Nasaruddin (1989) mengatakan bahwa gelar “panembahan” biasana dipakai 
oleh Kerajaan Mataram, mungkin karena pengaruh persahabatan dalam Islam, besar 
dugaan bahwa putra-putra ini lahir dari isteri Rang Kayo Hitam yang berasal dari Jawa yang 
bernama Putri Ratumas Pemalang. Selain itu sebagai mana dimaklumi bahwa ‘keris 
siginjai’ yang diapai sebagai mahkota Raja Jambi (reikssiraad) adalah berasal dari Mataram 
yang dibawa oleh Rang Kayo Hitam ke Jambi. Jadi tali persaudaraan Kerajaan Melayu 
Jambi ini dengan Mataram diikat oleh hubungan perkawinan. Jika pada masa kerajaan 
masih dalam pengaruh Hindu dulu, raja dan keluarga kerajaan Majapahit kawin dengan 
putri-putri Jambi, dan pada masa perkembangan Islam putra-putri Jambi kawind dengan 
putri Mataram. 

Selama satu abad kerajaan Melayu Jambi dibawah pemerintahan raja-raja bergelar 
penembahan, tidak ada tantangan dari luar, baik berupa ancaman antar kerajaan atau antar 
bangsa yang ingin menjajah. Begitu juga tantangan dari dalam, baik perselisihan antar 
saudara keturunan, maupun komplik dengan rakyat. Melihat 

Melihat kepada catatan tahunnya, di kerajaan Melayu Jambi berkuasa Penembahan 
Bawah Sawo dan kemudian dilanjutkan pula oleh Panembahan Koto Baru. Waktu itu di 
Mataram juga beganti raja karena wafatnya pengganti Senopati yang wafat pada tahun 
1601 (putranya Mas Jolang 1601-1613 M), kemudian penggantinya adalah putra sulungnya 
bernama Mas Rangsang mengumumkan kepada seluruh rakyat dari negeri-negeri jajahan 
atau sahabat bahwa selain dari bergelar Senopati Ing Alogo, ia juga bergelar Abdurahman 
Sayyidin Ponotogomo. Ia juga menyandang gelar Penembahan Agung Cokrokusumo.  

Kerjasama dan persaudaraan yang diwarisi semenjak Rang Kayo Hitam semenjak 
berada di tanah Jawa kemudian kawin dengan putri kerajaan Mataram dan dibawa ke 
Jambi, maka semenjak itu banyak nama-nama kebesaran kerajaan Mataram yang 
digunakan juga dalam kerajaan Melayu Jambi. 
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BAB 15 

KESULTANAN MELAYU JAMBI 
 
 

Menurut Usman Meng (2006), bahwa dari tahun1615 sampai tahun  1904 M kerajaan 
Melayu Jambi berobah menjadi Kesultanan Jambi, dan rajanya disebut Sultan. Mulanya 
sewaktu kedatangan Belanda tahun 1615, struktur pemerintahan kerajaan Melayu Jambi 
masih berlaku sistem kerajaan. Namun beberapa tahun kemudian terjadi pergesera-
pergeseran karena adanya campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan Jambi. Adapun 
sultan pertama di  kerajaan Jambi adalah Pangeran Kedah dengan gelar Sultan Abdul 
Kahar yang memerintah tahun 1615 s.d 1643 M. 

1. Tugas Kebangsaan 
Sultan merupakan pucuk pimpinan dari kesultanan Malayu Jambi, yang tugasnya 

mengawasi semua pemegang hak menguasai tanah dari kaum bangsawan kerajaan. Kaum 
bangsawan kerajaan memegang hak atas tanah yang disebut dengan “pemegang 
apanage” yang tersebar di seluruh daerah pedalaman. Karena kaum bangsawan ini secara 
langsung yang berhubungan dengan masyarakat maka hubungan masyarakat hanya 
berhubungan dengan kaum bangsawan tersebut dan tidak langsung berhubugan dengan 
sultan. Menurut Lindayanti, dkk (2014) bahwa sultan hanya sebagai simbol kekuasan politis 
dan bersifat simbolis saja. Semua kegiatan pemerintahan yang berhubungan dengan 
masyarakat berarti kebijakan yang harus dijalankan sesuai perintah sultan dan mendapat 
perlindungan dari sultan. Sehingga tugas sultan lebih banyak berhubungan tengan tugas 
diplomatik yang berperan keluar baik nasional maupun internasional baik untuk hubungan 
diplomatik maupun tanggung jawab terhadap keamanan kerajaan, beliau akan menajdi 
panglima saat kerajaan mendapat serangan dari negeri lain. 

Lebih lanjut diterangkan, fungsi dan peran ditingkat nasional sultan meliputi hubungan 
dengan para pemegang tanah apanage dan sebagai penengah terhadap konflik yang 
terjadi pada bawahannya dan kerajaan bertindak sebagai instansi hukum tertinggi yang 
memegang wewenang dalam masalah hukum and administrasi pemerintahan. Dalam 
menjalankan roda pemerintahan sultan harus berpedoman pada keputusan Rapat Kalbu 
XII yang beranggotakan Pangeran Ratu (putra mahkota) dan bangsawan-bangsawan 
penting lainnya.  

Sebagai seorang sultan sekali gus sebagai pimpinan tertinggi kerajaan, sultan 
mempunyai peran sangat penting dalam menentukan kehidupan masyarakat, sultan 
bertindak sebagai pemegang hak hidup dan mati seseorang, tetapi walaupun demikian 
banyak pula terjadi penyimpangan dalam penerapan hukum, kadang kala terjadi ketidak 
adilan sesuai dengan kondisi dan siapa yang memerlukan pengadilan dari sultan.  

Sultan sebenarnya tidak memilik peran dan tugas yang baku karena kekasaan 
sebenarnya dipegang oleh Putra Mahkota (Pangeran Ratu), sultan lebih banyak 
menghabiskan harinya untuk hal-hal kesenangan pribadi seperti berburu, memancing dan 
lainnya. 

Kerajaan Melayu Jambi dalam terbagi dalam bebeapa tanah apanage yang luas. 
Pemegang hak tanah apanage ditunjuk oleh sultan. Mereka adaalah anggota dari suku 
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Keraton, Perban, dan Kadipan. Dua keompok kelas pengusas lainnya: Kampong Gedang 
dan Raja Empat Puluh tidak memiliki hak istemewa. Pemberian tanah apanage pada anak 
raja berarti mereka menjadi perwakilan sultan. Pemegang tanah ini berhak menguru 
pemerintahan atas daerah tersebut dan memungut pajak dari penduduk setempat. Ada 
prakteknya para pemegang tanah apanage bertindak sebagai raja terhadap penduduk dan 
apanage-apanage ini menjadi sebuah negara dalam negara (Lindayanti, dkk. 2014). 

Menurut sumber yang sama, baha apanage di Jambi dikelompokkan menjadi dua: 
1. Tanah apanage dari suku Keraton. Tanah apanage milik suku Keraton berada di 

sepanjang sungai Batanghari dan tepian timur dari sungai Tembesi. Sulan lebih memilik 
otoritas langsung atas apanage-apanage ini. Apabila pemegang tanah apanage 
meninggal dunia, sultan tidak perlu menunjuk penggantinya tetapi anggota suku 
Keraton diberi kebebasan untuk memilihnya. 

2. Tanah apanage milik suku Kadipan dan suku Perban terbagi pada dua daerah. Tanah 
apanage yang terletak di daerah sungai Batang Merangin diperuntukkan bagi suku 
Kadipan, sedangkan tanah apanage di derah sungai Pelepat dikuasai oleh suku 
Perban. Apabila pemegang tanah apanage meninggal dunia maka anak laki-laki atau 
kemenakannya ditunjuk oleh sultan untuk menggantikannya. Sistem yang berlaku di 
kedua daerah ini adalah tetap karena suku Kadipan misalnya tiak penah menguasai 
daerah di luar Merangin, dan suku Perban tidak berhak atas tanah di Merangin atau 
Batanghari. Hanya orang Arab lah yang dapat menembus ketentuan ini. 

Selanjutnya diterangkan bahwa pada masa Panembahan Kota Baru dapat diketahui 
melalui laporan yang dibuat Kompeni saat pertama kali tiba di Jambi, bahwa di Jambi 
terdapat dua raja memegang peranan penting, yaitu raja senior dan raja yunior, yaitu raja 
dan anak. Raja yang sedang memerintah disebut raja senior adlaah Panembahan Kota 
Baru dan raja juniornya adalah anak beliau yang bernama Pangeran Keda atau Gede. 
Mereka memerintah secara bersamaan tanpa berbagi daerah. Karena sistem 
pemerintahan yang kadang kala tumpang tindih ini sering menyebabkan terjadinya 
perselisihan antara raja dan anak, kadang kala dalam kurun waktu yang lama tidak 
bertergur sapa antara di antara mereka.  

Kehidupan raja berasal dari penarikan pajak perdagangan (ekspor) terhadap seluruh 
komoditas yang dikuasai oleh jaringan kerajaan. Pajak-pajak ekspor dari perdagangan 
dengan Inggris, Belanda dan Cina yang terbesar berada di tangan raja, sedangkan bagian 
terkecil didapat oleh orang-orang Jawa dan Melayu yang bekerja pada raja junior. Karena 
ketidakseimbangan dalam pembagian pajak dan lainya menjadi penyebab lain terjadinya 
ketidakharmonisan antara raja dengan anak.  

Dalam kegiatan perdagangan, kerajaan Melayu Jambi harus berbagi pula dalam 
pengangkutan barang ekspor karena jumlah kapal yang dimiliki oleh raja Jambi lebih kecil 
dibandingkan dengan jumlah kapal dari negara lain yang mempunyai hubungan dagang 
dengan kerajaan Jambi.  Kerajaan Jambi hanya memilihi 50 sampai 60 buah parahu dan 
hanya 2 kali dalam setahun berangkat ke daerah hulu untuk membeli lada atau barang 
perdagangan lainnya dan diangkut ke pasar yang berada di hilir. Mereka harus bersaing 
dengan pedagang dan perantara selain para orang kaya juga pesaing lainnya, yaitu orang 
Inggris, Portugis, Cina, Jawa, Melayu dan lainnya. 
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Tugas Masing-masing Bangsa 
Setelah Rang Kayo Hitam terpilih sebagai raja, Dewan Kerajaan sepakat melalukan 

pembagian tugas diantara keluarga mereka dalam melaksanakan roda pemerintahan 
kerajaan Melayu Jambi.Semua bangsawan dalam lingkungan keraton harus memikul 
kewajiban sebagai kepala “kalbu” yang disebut “bangsa”. Orang-orang bangsa ini 
dikategorikan sebagai “orang kerajaan” dengan istilahnya sebagai ‘petugas raja’, secara 
rinci sebagai berikut: 

DAFTAR XII BANGSA DAN 
TUGASNYA   

NAMA DAERAH NEGERINYA KETURUNAN TUGAS 

1. VII dan IX KOTO 
Dusun Tuo - 
Muaro Masumai 

Sunan Pulau Johor 
Ayam tegas benteng aduan, 
menghadapi musuh dari luar 

2. PETAJIN Betung Bedara Rang Kayo Pedataran Urusan Pembangunan 

3. MARO SEBO Kembang Sari Sunan Kembang Sari Keamanan Dalam Negeri 

4. JEBUS 
Dendang 
Sabak, 
Wakilnya Jebus 

Rang Kayo Pingai 
Menjabat Raja 1 hari sebelum raja 
besoknya dinobatkan. Merangkap 
kepadla Penobatan 

5. AIR HITAM ...... Rang Kayo Gemuk Konsumsi Istana 

6. AWIN Pulau Kayu Aro Sunan Muaro Pijoan 
Pengawal dibelakang raja dengan 
menyandang tombak 

7. PENAGAN 
Pijoan dan 
Kuab 

Sunan Kembang Sari 
Pengawal duduk di depan raja 
dengan mata tombak ke bawah. 

8. MIJI Sekernan Sunan Kembang Sari 
Kesehatan raja dan urusan kamar 
tidur. 

9. PINOKAWAN 
TENGAH 

Sungai Duren Sunan Kembang Sari Kebersihan Istana 

10. MESTONG Sarang Burung 
Kiai Patih Senapati – 
Pen. Bawah Sawo 

Bagian Persenjataan 

11. KEBALEN 
Kedaton - 
Rengas 
Condong 

Singa Patih – 
Pen.Bawah Sawo 

Pengawal raja sebelah krii-kanan 
dengan menyandang pedang. 

12. PEMAYUNG Tanjung Pasir 
Ronggomas – 
Pen.Bawah Sawo 

Memayung Raja jika kelauar 
keraton 

Sumber: 1. Memori Residen H.L.O. Pitrie 
                       2. Djambiesche Vorstengeslacht, Kol. Tijdschrift 1932, t.o.pag. 26  

 
2. Suku Bangsawan Jambi 
1) Suku Keraton. Suku tertinggi dalam suku kebangsawan Jambi, adalah rari bangsawan 

Keraton, yaitu keturunan garis lurus dari Rang Kayo Hitam. Bangsawan inilah yang 
‘diadatkan’ untukd dijadikan raja atau sultan di kerajaan Jambi. Laki-laki dari 
bangsawan ini bergelar “raden” dan wanitanya “ratumas” 

2) Suku Perban. Suku bangsawan ini adalah suku Keraton juga, tetapi kebanyakan 
orang mengatakan bahwa mereka ini terpisah dari derajat kerataon semenjak Sultan 
Sri Ingologo yang mengadakan kerjasama politik dengan pemerintahan Belanda 
melalui VOC (1690 M), menjadi lama kelamaan mengurangi penghargaan kepada 
derajatnya. Semenjak itu, oleh kerena mereka adalah dari keturunan darah raja juga, 
atas kesalahan keturunannya itu diberi gelar ‘Raden Perban” saja, yang berarti “raden 
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angkatan”. Kepada mereka hanya diberi jabatan (keturunan selanjutnya) dalam 
kesultanan, tidak lebih dari Pangeran Mangku, di mana jabatan tersebut tidak pula 
dipusakan atau dipusakai. 

3) Suku Raja Empat Puluh. Disebabkan perilaku pelanggaran Undang-undang 
Perkawinan, Pangeran Dipanegara anak dari Sultan Sri Maharaja Batu, memisahkan 
diri dari keraton dan menyingkir ke hulu Batanghari. Keturunannya ini dikenal dengan 
nama kesatuan “Raja Empat Puluh”, walaupun lama kelamaan keturunan mereka 
suda lebih  dari bilangan tersebtu. Namun dinamai juga “Raden Raja Empat Puluh”. 
Teasnya mereka ini, keturunannya tetap memakai gelar ‘Raden’ bagi anak laki-laki 
dan ‘Tumas’ bagi anak wanita. 

4) Suku Kadipan. Kebangsawan Kadipan ini adalah bukan keturunan raja, tetapi ia pada 
mulanya adalah seorang Panglima atau Ulubalang Jawa yang kawin dengan Ratumas 
atau Tumas Jambi, dan ditambah jasana kepada kerajaan, ia dan keturunannya laki-
laki diberi gelar ‘Raden’ dan wanitanya ‘Nyimas’. Gelar ini adalah berketurunan dan 
kalau ada yang laki-lakinya diangkat untuk satu jabataan dalam kerajaan, tidak boleh 
lebih dari Pangeran “Temenggung”, di mana ini tidak diwarisi. Seorang wanita yang 
tidak dari bangsawan, meskipin ia dapat kawin dengan seorang raden, ia tidak berhak 
memakai gelar kebangsawan Nyimas, Tumas dll. Anak-anaknya walaupun pada 
dasarnya adalah keturunan dari ayahnya seorang raden, karena ibunya tadi, ia tidak 
pernah akan diberi jabatan kehomatan dalam kerajaan. 

5) Suku Kemas. Suku ini adalah suku bangsawan terendah. Mengenai asal usulnya ada 
bermacam pendapat. Sebagian besar atau umumnya mengatakan, bahwa kata 
kemas berasal dari “anak emas’ keraton. Mereka terdiri orang-orang kemas 
mengatakan bahwa mereka adalah keturunan dari “Ronggomas”. Siapa orang 
keturunannya itupun tidak begitu dijelaskan dengan detail. Tetapi tertulis dalam 
catatan kaki buku “Tideman” halaman 73 mengatana bahwa ini lebih mendekat 
kepada pengertian gelar “anak emas” tadi. Sebab katanya orang-orang kemas ini 
adalah rakyat yang bertempat tinggal di sekitar keraton dengan bebas pajak, tidak 
seperti yang dibebankan kepada rakyat lain. Anak laki-laki di beri gelar “Kemas” dan 
anak perempuan diberi nama ‘Nyimas”.  
 

3. Sistem Pemerintahan 

Lembaga tertinggi di zaman Kesultanan Jambi dinamakan:  RAPAT XII yang terdiri 
dari dua badan disebut Dewan Patih Dalam dan Dewan Patih Luar. Setiap bagian 
beranggorakan 6 (enam) orang Pangeran untuk Dewan Patih Luar dan Dewan Patih 
Dalam, jadi jumlahnya diistilahkan XII (dua belas). Kerapatan/ Dewan Patih Dalam dipimpin 
oleh Pangeran Ratu (Putra Mahkota), dan Kerapatan / Dewan Patih Luar dipimpin oleh 
Pangeran Tertua. 

Di zaman dulu (masa kerajaan atau sebelum kesultanan) anggotanya selalu dipilih 
dari Suku Keraton dan Suku Perban di mana mereka adalah orang bangsawan dari 
keluarga raja / sultan. Kemudian sultan mengadakan perobahan yaitu mengambil juga 
orang dari suku bangsawan rendah (Kedipan dan Kemas) dan malah dari orang biasa atau 
“orang kecil”. 

Paripurna Kerapatan XII ini memiliki fungsi / keuasaan disebut: 
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a. Kerapatan atas undangan Kepala Suku Keraton, akan membahas bidan Pemerintahan 
Kerajaan seperti Sidang Kabinet Terbatas sekarang. Maka anggota kedua Dewan 
waktu itu merupakan Menteri Kerajaan / Kesultanan 

b. Kerapatan sebagai Mahkamah Tertinggi untuk menyidangkan atau akan memutuskan 
suatu Hukum, dibuka oleh Pangeran Ratu.  Tetapi Rapat XII ini tidak kuasa atau tidak 
berhak mengadili perkara-perkaran orang “Bangsa XII”, kecuali Raja Sultan langsung. 
Demikian menurut catatan Helfrich Residen Pertama Daerah Jambi  

Sultan kebiasaannya tidak banyak campur tangan dalam urusan pemerintahan, di 
mana ini dikendalikan oleh Pangeran Ratu yang didampingi Pangeran dari Bangsawan 
Perban dan Bangsawan Kadipan beserta Menteri. Bangsawan Kadipan adalah urusan 
Hankam, yang mana mereka ini dari keturunan Panglima atau Hulubalang Jawa 
(Tumenggung Kabul Dibukit). 

Menteri adalah anggota-anggota rapat XII, atau Dewan Patih Dalam dan Patih Luar. 
Kesatuan lembaga ini disebut Dewan Kerajaan. Kesatuan Lembaga ini disebut Dewan 
Kerajaan dan ada yang menyebutnya dengan istilah “SIBO”, yang artinya sama dengan 
kabinet. Anggotanya juga merangkap sebagai anggota Pengadilan Tertinggi atau 
Mahkamah dalam mengadili perkara rakyat, baik bidang pelanggaran maupun kesehatan, 
yang sebelumnya dudu dipegang oleh “Peembahan” (jabatan sewaktu masih bentuk 
negara kerajaan).  

Patih Dalam mempunyai wewenang mengenai urusan pemerintahan, pembangunan, 
pertahanan dan keamanan, ekonomi dan sosbud dalam federasi “Orang Kerajaan” atau 
yang disebut dengan “Bangsa XII”. Sedangkan wewenang Patih Luar menjalankan 
pemerintahan terhadap negeri-negeri, kampung-kamping dan rantau sepanjang sungai 
Batanghari. Kedua jabatan ini mempunyai tanggungjawab menyampaikan keputusan dari 
Rapat XII kepada Pangeran Ratu dan memberi dan ada yan gdua tahun sekali 
denganperintah kepada majelis (Patih Luar dan Patih Dalam). 

Kepala-kepala Adat di dalam federasi Kesultanan Jambi ini, desa dan kampung dan 
sebagianya, memakai gelar berlainan seperti: Depati, Rio, Rio Depati, Rio Pamuncak, 
Temenggung, Kedemang, Lurah, Penghulu, Ngebi dan Mangku. Mereka ini menduduki/ 
menjalankan urusan langsung berbungan dengan rakyat. Sebuah gelar dari anggota tertua 
dari suku Keraton, menurut hukum disebut “SESUHUNAN” sebagai Kepala Adat terpenting, 
yang sama pada memerintahan kita sekarang sebagai Dewan Pertimbangan Agung. 
Sesuhunan memberi advis (pertimbangan) tentang pengangkatan para menteri, 
penggunaan kiasaan lama dan pemakaian (Undang-undang Negeri Jambi). Juga 
mempunyai hak untuk menegur memberi nasehat dan mencegah Sultan dalam 
melaksanakan tugasnya, apabila dilihatnya Sultan tidak lagi berdiri di atas garis hukum dan 
ia dapat menyanggah atau menolak suatu peraturan atau tindakan yang tidak sesuai 
dengan “Adat Bersendi Syarak – Syarak Bersendi Kitabullah”. 

Jenang adalah orang dari keluarga dalam keraton yang ditunjuk oleh Sultan sebagai 
Koordinator pemerintahan pada suatu Rantau tertentu dengan tugas ekonomi dan 
pengawasan adat. Melakukan “Serah Turun Jajah Naik”, yaitu memberi rakyat alat-alat tani, 
pakaian kerja, seperti parang, pisau, tajak, beliung, sulang, dasar kain belacu, kain biru dan 
juga kebutuhan hidup lainnya seperti garam. Indi dinamakan “Serah Turun”. Beberapa 
persentase dari hasil pekerjaan (penerima “Serah”) dibaktikankepada raja / sultan seperti 
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padi, hasil hutan berupa damar, gerah balam, sundikan, dan lain-lain dalam setahun 
dengan perantaraan Jenang. Itu dinamakan “jajah”. Jajah berarti dalam dalam bahasa 
Jambi lama adalah “Pajak”. Jajah untuk dana kerajaan yang menjadi beban rakyat ada dua 
macam. Pertama yang digariskan oleh adat dengan sbeutan “Serah Turun, Jajah Naik” dan 
yang kedua “Ke laut Berbungo Pasir, Ke daran Berbungo Kayu” dengan kata lain disebut 
“Pancung Alas”. Pancung berarti sesuatu yang dipotong seperti menebang kayu, 
memarang rotan, menakuk getah, mencungkil damar, dan lainnya. Sedangkan Alas berarti 
dasar (bodem), yaitu mengeruk pasir, menciduk batu, mengerai emas, mengmpang sungai, 
berkarang di danau, mengacau lebak lebung. Ringkasnya adalah jajah atau pajak hasil 
bumi dan air yang tidak bermusim. Pemasukan jajah ini setiap bulan disetor ekpada Jenang 
dalam resor (wilayah) dan kesuasaan masing-masing 

Wilayah atau negeri yang terletak di perbatasan dengan daerah tetangga, disebut 
“berajo” yang dikenakan wajib tugas dalam menjaga keutuhan daerah kerajaan dari 
perampasan atau infiltrasi asing. Kepada mereka ini tidak dikenakan jajah seperti juga 
ornag-orang Bangsa XII,yiatu: 

a. Orang Tungkal sebagai penjaga batas dengan Riau daratan dan dari laut 
b. Orang Batang Asai penjaga batas dengan Bengkulu atau Ulu Palembang 
c. Kerinci penjaga batas dengan daerah Minangkabau. 
d. Orang Kubu yang berdiam di bagian timur sungai Tembesi, dibentuk terdiri dari 

tiga kelompok dengan Pasirahnya masing-masing  sat8batas dengan Palembang. 

Keterangan Lain: setiap warga dusun mempunyai hak untuk se bidang umo (ladang) 

luas 50 x 100 depa = lebih kurang 75 x 150 meter per keluarga, ini mempunyai “Hak Pakai”, 

di mana harta beratnya (tanaman keras) nanti tidak dibenarkan atau tidak dapat 

diperjualbelikan. Pengakuan kepada seseorang untuk diterima sebagai warga dusun Batin 

itu, adalah sangat mudah syaratnya, yaitu apabila telah satu tahun berdiam ditempat itu 

dan patuh dengan adat-adat dusun atau batin di tempat dia berada. 

 Dalam pemerintahan sultan dibantu oeh Rapat XII (anggotanya terdiri dari 
bangsawan yang 12), yang berfungsi sebagai penasehat raja, dikelompokkan atas dua 
yaitu Patih Dalam dan Patih Luar. Rapat XII memiliki kedudukan paling penting karena 
anggotanya terdiri dari para anak raja. Sedangkan fungsi khusus Rapat XII adalah: 

1. Sebagai Pepatih Dalam, memiliki tugas pengawaan terhadap personil di istana 
sultan. 

2. Rapat XII juga mempunyai tugas untuk mengambil keputusan apabila sultan 
berhalangan hadir atau tidak berada ditempat. 

Pembagian tugas lain adalah:  
a. Patih Dalam beranggotakan enam orang, yang dipimpin oleh Putra Mahkota yang 

bergelar Pangeran Ratu. Menurut OL Helfrich (1929), terdiri dari tiga dari suku 
keratan, dan masing-masin satu orang dari suku Perban, suku Kadipan dan suku 
Permas. 

b. Patih Luar, terdiri dari suku yang disepakati dan boleh dari orang luar yang 
dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. 
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Gambar 18: Susunan Pemerintahan Kesultanan Jambi 

Keputusan rapat dan perintah dari sultan disampai melalui Patih Dalam kemudian 
diteruskan kepada Patih Luar, dan selanjutnya sampak kepada kepala kalbu (bangsa) yang 
dua belas. Kemudian dari Bangsa Dua Belas perintah raja disampaikan kepada para 
jenang danpara pimpinan batin di daerah rantau. Anggota-anggota kerapatan Patih Dalam 
dan Patih Luar dipilih dan diangkat oleh sultan dari kalangan bangsawan tinggi, bangsawan 
keraton, atau dari keluarga sultan. 

Tata Cara Pemberian Gelar di Kesultanan Melayu Jambi 
Penurunan gelar pada wilayah Alam Berajo (sistem kerajaan/kesultanan) pada 

prinsipnya diwariskan turun menurun. Misal, dalam kelembagaan kerajaan atau kesultanan 
Jambi terbentuk dari berbagai suku, namun ada suku tertentu yang dari sanalah waris gelar 
dan raja atau sultan akan ditarik. Misal pada sistem Kerajaan atau Kesultanan Melayu 
Jambi, terdiri dari beberapa suku, yaitu: Suku Keraton, Suku Perban, Suku Kadipan, Suku 
Raja Empat Puluh, dan Suku Kemas. Raja atau sultan biasanya diturunkan dari Suku 
Keraton (bangso XII). 

Setiap anak laki-laki atau perempuan dari suatu suku mempunyai nama tertentu, misal 
diawali dengan nama raden untuk suku Keraton, Perban, Raja Empat Puluh, atau Kadipan. 
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Sedangkan untuk Suku Kemas memakai nama kemas untuk setiap anak laki. Demikian 
pula untuk anak perempuan mempunyai ciri khas nama masing-masing anak , misal 
Ratumas, Tumas, Nyimas dan lain-lain. 

Setiap anak laki-laki keturunan dari Suku Keraton, disamping nama kecilnya raden, 
biasanya ditambahkan gelar kebangsawannya dengan gelar pangeran. Namun melihat 
data dan informasi yang tersedia dari silsilah kerajaan Melayu Jambi, tidak semua anak 
laki-laki terdapat gelar pangerannya. Misalnya, seorang anak laki-laki lahir dari setiap suku 
pasti mempunyai nama kecil: untuk suku Keraton, misalnya:  

Nama kecilnya   : Raden Said Muhammad Husen  
Gelar bangsawannya   : Pangeran Suto Wijoyo 
Kalau Raden Said Muhammad Husen mempunyai beberapa saudara laki-laki, maka 

kebiasaan Suku Keraton ini memberi  nama gelar bangsawan suku tersebut. Menurut 
kebiasaan anak laki-laki tertua yang nantinya akan diharapkan menggantikan orang tuanya 
sebagai raja maka perlakukan pemberian nama terdapat penekanan dengan memberi gelar 
panggilan khusus, misalnya Raden Sai Muhammad Husen atas kesepakatan keluarga 
keraton, atau kesepakatan-kesepakatan lain yang diambil oleh Suku Keraton adalah calon 
pengganti orang tuanya yang sedang menjabat sebaga raja atau sultan, maka urutan 
penamaan adalah, misal: 

Nama kecilnya   : Raden Said Muhammad Husen  
Gelar bangsawannya   : Pangeran Suto Wijoyo 
Gelar sebutannya      : Pangeran Ratu (putra mahkota) 
Kalau diangkat menjadi raja atau sultan: 
Gelar sultannya  : Sultan Ahmad Zainuddin 

Demikian pula untuk suku-suku lainnya, mereka mempunyai cara dan nama sendiri 
sebagai gelar waris yang akan disandangkan pada seseorang yang berasal dari keturunan 
yang bersangkutan. Misal untuk Suku Kadipan, pola pemberian nama juga hampir sama, 
hanya mereka tidak diangkat sampai menjadi raja, sebagian wakil raja untuk suatu wilayah 
tertentu. Penamaannya, misal: 

Nama kecilnya   : Raden Oemar   
Gelar bangsawannya   : Pangeran Oemar PoespowijoyoSuto Wijoyo 
Atau penamaan lain: 
Gelar bangsawan  : Pangeran Tumenggung 

Juga pernah ditemukan penamaan sebagai berikut: 
Nama kecil   : M. Yatim bin Pangeran Musa 
Gelar bangsawannya  : Pangeran Tumenggung 

Ada lagi bentuk penganugerahan nama pola lain, yaitu menyatakan angka (urutan) 
penggunaan gelar, misal: 

Nama kecil   : Raden Kasim bin M. Yatim  
Gelar bangsawannya  : Pangeran Mangku Negoro IV. 

Artinya bahwa, Raden Kasim menyandang gelar bangsawan Suku Kadipan 
mengambil nama gelar sesuai dengan urutannya. Bahwa dalam Suku Kadipan, gelar 
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Pangeran Mangku Negoro I adalah Tumenggung Kabul Dibukit, kemudian diikuti oleh yang 
II, III dan ke IV, dan seterusnya.  

Perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika Kesultanan Jambi diperintah oleh 
Sultan Taha Saifuddin. Sultan Taha Saifuddin tidak hanya mengangkat para anggota 
Kerapatan Patih Dalam dan Luar yang berasal dari kalangan bangsawan keraton saja, 
tetapi juga mengangkat anggota dari kalangan bangsawan suku lain untuk menyandang 
gelar pangeran, walaupun dalam tradisi penamaan gelar tidak ada dalam suku tertentu.  

Misal pernah terjadi sewaktu Sultan Taha mengangkat Kemas Suko bergelar 
Pangeran Kusumoyudo untuk duduk sebagai anggota Kerapatan Patih Dalam. Artinya, 
kebiasaan penamaan sedikit berobah untuk Kemas, bahwa kebisaan penamaan pernah 
Suku Kemas diangkat menjadi Pangeran. Demikian pula untuk kebiasaan penamaan dan 
penganugerahan susku-suku lainnya dalam sistem Alam Berajo (sistem kerajaan atau 
kesultanan). Masing-masing mempunyai gelar kebanggaan suku dan gelar-gelar itu 
diturunkan dari generasi ke generasi.  

 

5. Sultan-Sultan yang Memerintah  

1). Abdul Kahar (1615-1643 M) 
Karena dianggap cakap, maka putra Panembahan Koto Baru yang bernama 

Pangeran Kedah dipilih menjadi raja. Dia merombak dari sistem kerajaan menjadi sistem 
Kesultanan. Sejak itu resmilah sebutan raja menjadi Sultan, dan dia sendiri bergelar Sultan 
Abdul Kahar. Sebab-sebab perubahan itu tidak diketahui. Mungkin saja diatur oleh 
Belanda, karena di zamannya Belanda mulai menginjakkan kakinya di tanah Jambi. 

Pemerintahan Sultan Abdul Kahar sangat lemah, dan setahun setelah dia 
memerintah, Belanda masuk ke Jambi, dan dia memberi izin penjajah itu untuk mendirikan 
Kantor Dagang di Muara Kumpeh. Oleh karena rakyat tidak mendukung tentang 
keputusannya memberikan perizinan itu, kantor itu terpaksa ditutup sendiri oleh Belanda. 
Rakyat tidak mau menjual hasil buminya kepada Belanda. 

Semasa Sultan ini pula Belanda mulai mengatur pemerintahan Jambi, termasuk 
merubah kerajaan menjadi kesultanan. Jambi yang selama ini berhubungan erat dengan 
raja-raja di tanah Jawa, terutama dengan Sultan Agung diputuskannya. Belanda melarang 
Sultan berhubungan dengan Sultan Agung, karena ketika itu sedang terjadi pertentangan 
yang hebat antara Kerajaan Mataram dengan kompeni Belanda. Kalau Jambi berhubungan 
dengan Mataram, tentu Sultan Agung bertambah kuat. 

Sultan Abdul Kahar diancam oleh Belanda, jika berhubungan juga, Belanda akan 
mengambil tindakan. Tindakan apa yang diancamkan kepada sultan tidak ada penjelasan. 
Nampak dalam tahun pemerintahan Sultan Abdul Kahar ini kerajaan Mataram yang 
dipimpin oleh Sultan Agung dapat mempengaruhi kesultanan Jambi.  

Nugroho Notosusanto menyatakan  bahwa semasa Sultan Agung memerintah di 
kerajaan Mataram, pada pembesar berorientasi ke Mataram. Di keraton Jambi orang-orang 
berbahasa Jawa dan berpakaian cara Jawa. Orang yang datang dari desa jika menghadap 
ke keraton Jambi tidak lagi diperkenankan berpakaian Melayu seperti dahulu, tetapi harus 
mengenakan pakaian Jawa. Baru sesudah Sultan Agung meninggal tahun 1645 pengaruh 
budaya dan politik Jawa di Jambi berkurang. Tetapi akibatnya Kompeni Belanda berhasil 
menguasai daerah Jambi. Hanya Palembang yang masih setia sampai pada akhir 
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pemerintahan Sunan Amangkurat I Tegalwangi (1677). Karena itulah Belanda melarang 
Sultan Abdul Kahar berhubungan erat dengan Sultan Agung, karena Mataram telah 
menguasai hampir seluruh tanah Jawa. Juga telah terjalin pula hubungan yang erat antara 
Jambi dengan Mataram, tentu kompeni Belanda bertambah terancam. Waktu itu kekuatan 
Belanda sedang lemah. Sultan Abdul Kahar, merupakan sultan yang pertama memerintah 
pada Kesultanan Jambi wafat pada tahun 1643, terpilihlah purtranya Pangeran Depati 
Anom menjadi sultan Jambi. 
 

2). Pangeran Ratu/Sultan Agung Abdul Jalil (1643 – 1665) 
Pangeran Ratu memegang tampuk pemerintahan antara tahun 1630 – 1659 M. 

Kemudian diikuti oleh anaknya dalam tahun 1661 M; dalam tahun 1669 tercatat 
menyandang titel Sultan Agung (Andaya 1993: 71-72).  

 

 
Gambar 19. Cap Stempel Pangeran Ratu 

 

Pangeran Ratu juga dikenal dengan nama kebesaran Pangeran Depati Anom diberi 
gelar Sultan Agung Abdul Jalil. Di awal pemerintahannya dibuat perjanjian dengan VOC. 
Dengan perjanjian itu berarti Belanda telah turut campur tangan dalam pemerintahan dan 
perekonomian Jambi.  

Tahun 1644 Kepala Kompeni Belanda di Jambi bernama Adries Boegeer Black, 
membantu Jambi berperang dengan raja Johor memperebutkan Tungkal, yang semasa 
Sultan Abdul Kahar pernah dipersengketakan. Raja minta pada Sultan supaya daerah 
Tungkal yang dianggap daerahnya diserahkan kepadanya. Namun, Sultan Abdul Kahar 
tidak mengacuhkannya. Pada waktu pemerintahan Pangeran Depati Anom kerajaan Johor 
menyerang Tungkal, namun berkat bantuan Belanda perlawanan itu dapat dipatahkan. 

Dengan kemenangan itu Sultan Abdul Jalil merasa berhutang pada Belanda. Dengan 
sendirinya dia memberi keleluasan kepada Belanda untuk mengembangkan sayapnya, 
baik di bidang Politik maupun di bidang ekonomi. 
 

3). Sultan Abdul Muhyi (1679-1687) 
Beliau memerintah dari tahun 1679 – 1687 M; diangkat sebagai putra mahkota (co-

sovereign) oleh ayahnya tahun 1661 M dengan  gelar Pangeran Depati Anum; dikukuhkan 
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pada tahun 1676 sebagai Sultan Muhammad Syafi’i oleh Sultan Agung dari Banten; 
dipelopori oleh Belanda yang memihak pada putranya Sultan Kiai Gede; Mengasingkan diri 
pada tahun 1699 M. Sultan Abdul Muhyi adalah anak dari Sultan Abdul Jalal.  

 

 
Gambar 20. Cap Stempel Sultan Abdul Muhyi 

  
 

4). Sultan Seri Ingologo (1665 – 1690) Dan Pangeran Raden Julat  
Pangeran Depati Anom gelar Sultan Agung Abdul Jalil wafat tahun 1665 Mahehi. Ia 

digantikan oleh Sultan Seri Ingologo. Dalam pemerintahan sultan ini terjadi lagi perang 
dengan kerajaan Johor, namun kembali Belanda membantu, dan perlawanan Johor buat 
kedua kalinya dapat dilumpuhkan. Atas bantuan itu Belanda minta imbalan berupa daerah 
kekuasaan. 

Sultan Anom Seri Ingologo mulai tidak senang dengan Belanda. Kepada Kantor 
Kompeni di Kumpeh dibunuh. Tapi dia ditangkap oleh Belanda dengan cara membujuk 
putranya bernama Pangeran Depati Cakranegara untuk melawan ayahnya. Belanda 
menjanjikan apabila Sultan dapat ditangkap, Pangeran ini diangkat memegang tampuk 
pimpinan kesultanan, yang sebenarnya bukan haknya. 

Yang menggantikan Sultan sebenarnya putra tertua bernama Pangeran Raden Julat. 
Namun, atas bujukan Belanda Sultan Agung Abdul Jalil ditangkap, dan Pangeran Depati 
Cakranegara naik takta kesultanan. Pengkhianatan ini sangat menyakitkan hari kakaknya, 
Pangeran Raden Julat. Ia mengasingkan diri ke Mangunjayo, dekat Muara Tebo, dan 
membentuk pemerintahan di sana. Dengan demikian terjadi dua pemerintahan, yaitu 
pemerintahan: 
a. Pangeran Depati Cakranegara gelar Sultan Kiyai Gede, yang diangkat oleh Belanda. 
b. Pangeran Raden Julat gelas Seri Maharaja Batu, Sultan yang memerintah dalam 

pengasingan, namun disetujui oleh rakyat. Sultan ini juga diakui oleh Raja Pagaruyung. 
Adiknya yang bungsu bernama Kiyai Singo Pati membantu Pangeran Raden Julat 

dalam mengendalikan pemerintahan. Selama 30 tahun pemerintahan pengasingan ini 
berjalan baik, dan akhirnya mereka dapat kembali ke Jambi, namun ditangkap oleh Belanda 
dan dibuang ke Batavia. 
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Raden Julat menjalin hubungan baik dengan Pagaruyung, dan berkemungkinan besar 
Sultan ini kawin dengan salah seorang puteri Pagaruyung. Dari hasil perkawinan ini 
diperoleh putra bernama Sultan Istra Ingologo, yang dapat memerintah Jambi 
menggantikan pamannya (saudara Raden Julat bernama Pangeran Depati Cakranegara 
gelar Sultan Kiyai Gede jadi raja diakui Belanda). Jambi pada zaman kesultanan ini  
berperan akt i f  dalam percaturan pol i t ik  intemasional daerah itu, dan pada 1670-an 
keperkasaannya sebanding dengan tetangga-tetangga kuatnya seperti Palembang dan 
Johor. 

Zaman keemasan in i  t idak berumur panjang.  Pada zaman kesul tan an 
ini ,  Jambi  kehilangan posisinya sebagai pelabuhan lada utama di pesisir timur 
Sumatera setelah bentrok dengan Johor, disusul oleh pergolakan internal. 
Problem-problem terkait perdagangan, seperti utang dan penyelundupan, menimbulkan 
ketegangan antara para produsen dan perantara, artinya antara daerah  Hulu dan 
Hilir. Keluarga sultan, wakil warga hilir dan terkait dengan orang -orang asing, 
terpuruk. Inggris meninggalkan pos dagang mereka di Jambi pada 1679; VOC 
berThahan agak lama, walaupun kongsinya mendatangkan untung sangat  kecil 
setelah tahun 1680. (Scholten, 2008). 

Ketika problem perekonomian memburuk, VOC campur tangan secara  lebih 
aktif. Pada 1688, Belanda menangkap sultan ketika dia datang ke pos  dagang 
untuk memenuhi sebuah undangan, dan membuangnya ke Batavia.  Aksi-aksi itu 
mengakibatkan terbelahnya Jambi menjadi dua kesultanan: hulu  dan hilir. Berlalu 
sudah kemakmuran yang dulu, dan tidak pernah kembali  bahkan sesudah 
penyatuan kembali kerajaan pada 1720-an. Di dataran tinggi, orang beralih 
menanam padi dan kapas, sebab kapas impor dari India naik  harganya, 
sementara harga lada jatuh. Sementara itu, emas menggantikan lada sebagai 
ekspor utama. Tetapi istana hanya meraup sedikit untung dari  perdagangan 
emas, karena penambang emas Minangkabau mengekspor  komoditas mereka 
ke tempat mana pun yang menjanjikan untung tertinggi,  tidak mesti dari ibu kota 
Jambi; sultan tidak punya otoritas efektif atas mereka. Maka, sejak sekitar tahun 1700 
pundi-pundi sultan kosong melompong, sampai-sampai pusaka istana harus dijadikan 
agunan (Scholten, 2008). 
 

5). Sultan Astra Ingologo (1717 – 1725 M)   
Nama kebesaran beliau adalah Raden Astrawijaya, Panembahan Puspanegara. 

Sedangkan nama sesudah diangkat menjadi Sultan Jambi adalah Sultan Astra Ingologo. 
Sultan Astra Ingologo memerintah dalam tahun 1717 – 1725 M, kemudian dipecat. 
Kemudian memerintah kembali dari tahun 1727 – 1743 M (Andaya 1993: 156-168), 
kemudian dipecat lagi.  
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Gambar 21. Simbol kebesaran kesultanan pada pemerintahan ini 

 
6). Sultan Ahmad Zainuddin (1743 – 1770 M) 

Sultan Ahmad Zainuddin memerintah tahun 1743 – 1770 M. Nama kecil beliau adalah 
Pangeran Sutawijaya, saudara termuda dari Sultan Astra Ingologo. Beliau juga memakai 
kelar Sultan Anum Seri Ingologo. (Andaya 1993: 171, 325).  

 
 

Gambar 22. Cap kenegaraan yang dipakai pada pemerintahan ini    
. 

 

7). Sultan Mas’ud Badaruddin (1777 – 1790 M 
Sultan Mas’ud Badaruddin memerintah dari tahun 1777 – 1790 M (Tideman 1938: 83). 

Sebagai bukti pemerintahan beliau adalah stempel kenegaraan seperti terlihat dibawah ini: 
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Gambar 23. Stempel kenegaraan pemerintahan ini 

   
 
 

Catatan sejarah, kejadian yang dapat diperoleh pada zaman kesultanan 
ini, menurut Scholten (2008) bahwa dengan meningkatnya pengaruh 
Minangkabau di daerah ini merupakan akibat dari  imigrasi yang sudah 
berlangsung lama, yang bermula pada sekitar pertengahan abad ketujuh belas 
dan merupakan bagian dari arus emigrasi besar-besaran yang membawa orang--
orang Minangkabau sampai ke pesisir-pesisir Semenanjung Malaya. Seratus tahun 
kemudian, kecenderungan ini mencapai proporsi sedemikian besar  h i n g g a  
s e l u r u h  d a e r a h  d a t a r a n  t i n g g i  J a m b i  d i k a t a k a n  s u d a h  
"terminangkabaukan". Emas adalah daya tarik kuat. Bahkan, pada akhir  abad 
kedelapan belas pertambangan emas di Jambi sepenuhnya berada di  bawah 
kontrol orang-orang asing itu. Jambi ulu sudah menjadi daerah Minangkabau, 
yang penduduknya mengungkapkan afinitas kultural mereka dengan kampung 
halaman dalam banyak cara, termasuk secara ekonomi,  lewat ekspor. Ini 
memastikan nasib ilir, karena sejak saat itu keunggulan ulu tak tergoyahkan. Pada 
akhir abad kedelapan belas, kesultanan miskin Jambi, menjadi negara vasal di bawah 
raja Minangkabau di Pagaruyung, yang persetujuannya harus diperoleh, misalnya, bagi 
pemilihan Sultan Jambi. 

VOC makin berkepentingan dengan produk-produknya dan dengan 
keamanan, lalu pada 1768, setelah orang-orang Jambi menyerang pos dagangnya di sana, 
VOC memutuskan menutup pos tersebut. Seperti Kompeni Hindia  Timur Inggris 
sebelum itu, VOC justru mengalihkan perhatian ke pesisir barat. Pelabuhan-pelabuhan di 
sana, Bengkulu (milik Inggris sejak 1658) dan Padang, terbukti lebih mudah dicapai kapal 
layar ketimbang pelabuhan-pelabuhan di bagian timur berawa-rawa pulau itu. 
Pelabuhan-pelabuhan tersebut menyedot pertumbuhan ekspor lada dan kopi dari 
Sumatera Tengah. Ternyata pelabuhan-pelabuhan itu adalah pijakan yang berharga, 
ketika rute perdagangan dari Jawa ke Malaka pindah dari pesisir timur ke pesisir barat 
Sumatera. 
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8). Sultan Agung Sri Ingologo (1812 – 1813) 
Yang terpilih jadi Sultan setelah Sultan Mas’ud Badaruddin wafat adalah saudaranya 

Raden Danting Sultan Muhammad Mahildin dengan gelar Sultan Agung Sri Ingologo. 
Tahun 1819 ia mengirim bantuan militer kepada Sultan Palembang untuk melawan 

Belanda. Sebagai imbalan dari bantuan tersebut Sultan Palembang mengawinkan putrinya 
bernama Putri Ayu dengan Sultan Agung. Putri Ayu ini disebut juga ratu Ibu. Makammnya 
sering diziarahi orang, yang dikenal dengan kuburan Putri Ayu di Kelurahan Sungai Putri 
Kota Jambi. Sultan Agung Sri Ingologo meninggal pada tahun 1833. 

 
 

Gambar 24. Stempel kesultan pada pemerintahan ini 
 

Kejadian penting lain yang dapat diketahui pada masa kesultanan ini adalah bahwa 
perang saudara terjadi antar pewaris kerajaan. Scholten (2008) menyebutkan bahwa  
perang saudara ini mengikis kekuasaan sultan, sehingga pada tahun 1811, penduduk 
ibukota, dipimpin para saudagar Arab dan suku Raja Empat Puluh bangkit melawan Sultan 
Mahildin yang berkuasa, karena dugaan perlakuan istrinya terhadap beberapa anak 
wanita keluarga kaya raya. Mahildin minta kepada saudaranya, yang pernah 
menuntut takhta, agar melindungi keluarganya. Saudara Mahildin setuju, 
asalkan anaknya, Raden Tabun, dipermaklumkan sebagai pangeran ratu (putra 
mahkota) setelah sultan mangkat. Mahildin menyatakan janjinya, tetapi akhirnya 
menolak bantuan yang ditawarkan; musuh-musuhnya sudah meletakkan senjata, dia 
bisa kembali ke ibu kota. 

Meski begitu, pergolakan berlanjut. Beberapa pertempuran pecah pada  1817 
atau 1818, kali ini antara Mahildin dan sepupunya yang lain. Konflik  ini 
berlangsung menurut kebiasaan Melayu, yakni pertempuran kecil-kecilan di mana 
pihak-pihak yang bertikai saling tembak dari balik benteng dan hanya menimbulkan sedikit 
kerusakan. Mahildin dikalahkan dan tidak akan menetap di Jambi lagi untuk 
beberapa waktu, walaupun sang sepupu tewas tak lama kemudian. Pada 1820, 
sang Sultan mengontrol daerah hulu Tembesi,  sementara pangeran ratu 
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menghabiskan sebagian besar waktunya di wilayah tetangga Palembang selama 
periode itu, membuat otoritasnya di kawasan pegunungan sangat tidak berpengaruh. 

Ketegangan internal berlanjut, karena putra Mahildin, Facharuddin, ketika menjadi 
sultan (suatu ketika antara 1821 dan 1829) menunjuk saudaranya  sebagai 
pangeran ratu. Dengan melanggar janji ayahnya mengangkat Raden  Tabun 
sebagai pangeran mahkota, Facharuddin menciptakan musuh besar. Raden 
Tabun yang dianggap sepi itu adalah saudagar kaya dan sanggup  
menggalang dukungan penduduk daerah makmur utara Jambi, walaupun  
penunjukannya tidak sah menurut adat, karena dia bukan putra seorang bekas  
sultan. Perkawinan politis, solusi lazim di seluruh Nusantara, adalah cara cepat dan 
patut untuk mencapai sebuah solusi. Perkawinan jarang merupakan ikatan emosional 
pada masa itu; mereka bisa membangun aliansi politis dan itu  merupakan 
kendaraan ideal untuk menggalang kekuatan. Hubungan antara kaum kerabat dan 
besan jarang bersifat netral. Maka, dua saingan itu menikahi  saudari satu sama lain, 
dengan saudari Raden Tabun memperoleh gelar tertinggi ratu agung. Tetapi sikap 
istri-istri terdahulu kedua saingan itu membuyarkan upaya perda maian.  
Jan j i  Ma lh id in  yang d i ingkar i  menghidupkan terus ketegangan terbuka atau 
laten di dalam dan di sekitar istana Jambi hingga tahun 1840-an. 
 

9). Sultan Muhammad Fahruddin (1833 – 1841) 
Sultan Agung digantikan oleh putranya bernama Ratu Renden Mohammad 

Fahruddin. Ia merupakan anak Sultan Agung yang istrinya orang Jambi (istri pertamanya). 
Usaha dititikberatkan pada kemajuan Islam di daerah Jambi. Namun waktu 
pemerintahannya pula Jambi dapat dikuasai Belanda kembali, termasuk pusat dagang 
Muara Kumpeh, ia meninggal tahun 1841. 

Kejadian penting lain yang dapat diketahui pada masa kesultan ini adalah Sultan 
Facharuddin tidak dinobatkan menurut ketentuan adat, dan baru pada 1833 dia 
mendiami keraton Jambi. Dia menetap di daerah dataran tinggi padat penghuni, 
kadang-kadang di Muara Tebo dan kadang-kadang di Sarolangun di Tembesi 
Hulu dan  menyerahkan daerah dataran rendah yang tidak begitu penting bagi 
para kerabatnya. Tetapi ini berarti pendapatan penting dari  perdagangan 
menjauhinya. Bea perdagangan hasil hutan diserahkan kepada anak raja (gelar 
kebangsawanan Jambi) pada saat itu. Pada 1834, kerabat sultan di Jambi lebih kuat 
daripada sultan sendiri. Mereka mengontrol perdagangan garam; waktu itu 
Facharuddin sudah kehilangan monopol i  atas perdagangan ini ,  walaupun 
masih menerima sebagian pendapatan dari perdagangan ini .  Hal yang sama 
juga berlaku dalam perdagangan candu, yang populer di kalangan penambang 
dan pendulang emas di daerah Limun. 

Perdagangan Jambi sebetulnya tidak mendatangkan banyak hasil. Pada akhir 
abad kedelapan belas, ladanya dianggap bermutu rendah .  Para pedagang 
maritim Nusantara (orang-orang Jawa, Makassar, Cina, dan Eropa) tidak lagi berlabuh 
di Jambi pada awal abad kesembilan belas. Ikatan perniagaan dengan negeri 
tetangga Palembang diabaikan. Jambi menyumbang kurang dari 0,5 persen ekspor dan 
impor Palembang. Mitra dagang utama Jambi adalah Singapura. Satu -satunya 
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komodi tas yang layak dalam perdagangan ini adalah emas, tetapi sebagian 
besar emas masih diekspor melalui pantai barat dan Palembang. 

Peristiwa penting lainnya adalah pada 1818, seorang utusan mengunjungi Sultan 
Jambi berkenaan dengan konflik di Palembang dan Rawas. Komisaris H. W. 
Muntinghe berharap membangun persekutuan di daerah itu, dan kabar burung 
bahwa Pangeran Ratu Anom Kesumo Yudo berencana bergabung dengan para 
pemberontak be r sa ma s e t i d ak - t i d ak ny a  s e r i b u  p r a ju r i t  t e l ah  
m e mb an g k i t k a n  kekhawat i ran .  Sete lah  keka lahan tahun 1819,  
pemer in tah  ko lon ia l  memberitahukan kepada Sultan Jambi keputusannya untuk 
memblokade tidak hanya Sungai Musi (di Palembang) tetapi juga Batanghari. 
Pemberitahuan ini—yang disertai jaminan sikap persahabatan terhadap Jambi—
adalah basa basi diplomatik dan mengundang jawaban yang tak kurang diplomatik. Sultan 
mengungkapkan persahabatannya dan menyatakan bahwa dia maupun  
rakyatnya tidak akan pernah mendukung Sultan Palembang. 

Pada mulanya pemerintah kolonial berniat memperkuat ikatan dengan  
Jambi pada Juli 1820, dengan pertimbangan rencana penyerangan terhadap 
Palembang. Tetapi mengingat laporan tentang perpecahan internal di sana,  
pemerintah kolonial mengirim seorang utusan Arab terpercaya dengan hadiah-hadiah 
untuk menilai situasi. Hasil misi ini tidak jelas. 

Meski begitu, tak lama sebelum ekspedisi Mei 1821, pangeran ratu Jambi,  kelak 
Sultan Facharuddin, memperlihatkan itikad baik. Dia sudah tinggal di  Palembang 
selama dua atau tiga tahun, dan bersedia menandatangani kontrak.  Lebih dari itu, 
dia menawarkan bantuan untuk melawan Badaruddin dengan imbalan sejumlah 
koin perak yang nilainya setara dengan 4.400 gulden untuk membayar utang atau, 
sebagaimana dia katakan secara rahasia, menarik  pengikut.  "Dia diber i  uang 
tersebut sebagai tanda persahabatan." Bagi  pemerintah ini adalah isyarat 
pertama kemiskinan keluarga Sultan Jambi (yang kemudian menjadi sangat terkenal) 
dan yang pertama dari rangkaian panjang permintaan bantuan keuangan orang-orang 
Jambi. 

Mustahil bahwa Pangeran Ratu Anom Kesumo Yudo, komandan pasukan 
artileri Palembang selama pengepungan, benar-benar memberikan bantuan yang 
dijanjikan. H. M. de Kock, pemimpin ekspedisi dan perwira tentara tert inggi di  Hindia 
Timur saat i tu, jelas meragukan hal tersebut. Setelah  kemenangannya, 
beberapa kal i  dia didekati  oleh Pangeran Ratu Anom K e s um o  Yu do ,  y a ng  
d i su r uh  ay ah n ya  m i n ta  ke p ad a  Be l an da  aga r  'mengibarkan bendera 
mereka di wilayah itu juga" sebagai imbalan atas  monopoli candu dan garam. 
Dia mengatakan bahwa dirinya membutuhkan bantuan untuk memberantas 
perompak Lingga dan Riau. Maka, pangeran mahkota itu pada dasarnya 
berkepentingan mengamankan dukungan politik dan finansial dari kekuasaan 
yang terbukti paling kuat di daerah itu, suatu  harapan yang bisa dimaklumi 
mengingat lemahnya Kesultanan Jambi. Pada abad kedelapan belas sangat lazim 
bagi negara-negara Melayu minta bantuan tetangga-tetangga berpengaruhnya 
dalam pertarungan kekuasaan internal  -mereka, dan permintaan ini tidak muncul—
sebagaimana yang terjadi kemudian—dari saran para pejabat Belanda. Semua itu 
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adalah manuver politik internal, yang semata-mata lahir dari perkiraan para 
pemimpin lokal terhadap perimbangan kekuatan yang ada. 

Menurut Belanda, ada motif kedua yang mendasari permintaan Jambi.  Boleh 
jadi sang Sultan khawatir bahwa setelah Palembang, Jambi menjadi  sasaran 
berikutnya; dengan mengambil prakarsa dia berharap bisa menjamin kondisi-kondisi yang 
menguntungkan. Tetapi otoritas kolonial belum tertarik  dan memutuskan untuk 
meninjau persoalan jika muncul kejadian. Jambi tidak lagi diperlukan untuk 
menstabilkan situasi di Palembang, dan kontak antara Jambi dan Palembang surut. 
Baru pada 1829 pembicaraan dimulai  lagi, dipicu oleh maraknya perompakan. 

Pada Agustus dan Oktober 1829, Residen Palembang yang ambisius F.  C. E. 
Praetorius, yang baru saja memangku jabatan, mengirim seorang utusan yang masih 
kerabat istana Jambi untuk menghadap Sultan Facharuddin. Sultan diminta melacak kapal 
Belanda yang dibajak, selanjutnya ia dinasihati, dengan kalimat yang disusun secara hati-
hati, agar mengusir semua perompak dari wilayahnya. Lokasi dan kondisi geografis 
menjadikan Jambi sebagai tempat perlindungan para perompak,  muara berawa-
rawa dan penuh teluk kecil  Batanghari menyediakan tempat persembunyian alami dan 
tidak terjangkau. Sekitar tahun 1800, para perompak, berasal dari kepulauan di sebelah 
barat Kalimantan, berhasil membangun sebuah pangkalan di sana dan berdiam  
dengan tenang di sebuah benteng, Muara Sabak. Pemimpin mereka, Tengku  Long, 
meraup banyak pengaruh politik di ibu kota pada 1820. Kendati  demikian,  dua 
tahun kemudian  dia d idepak dari  Jambi dan mencar i  perlindungan di sekitar 
Siak. Tetapi ini tidak menyusutkan pengaruh para perompak. 

Jumlah mereka diperkirakan 1.000 hingga 1.500 orang pada 1831, sepertiga dari 
mereka adalah budak. Menurut Residen Palembang dan Bangka, hasil rompakan dijual 
di pasar Jambi. Residen Praetorius tidak terlalu yakin pada otoritas Sultan 
Facharuddin, sang Sultan bahkan tidak tinggal di ibu kota, sebagaimana 
diketahui berkat mini  pertama, melainkan jauh di  perbatasan Minangkabau 
memerangi kaum Padri di pihak Sultan Pagaruyung. Sementara itu, perebutan 
kekuasaan di ibu kota pecah antara para saudagar Arab, wakil sultan (anak 
menantunya, Pangeran Nata di Raja), dan Pangeran Kasim (saudagar kaya dan 
anggota suku Keraton). Tangga menunggu jawaban sang Sultan, Praetorius 
mengusulkan kepada atasan-atasannya agar dia sendiri yang ditugaskan memimpin 
ekspedisi melawan para bajak laut. Tetapi usulan ini terlalu jauh di meta Batavia, dari 
segi biaya. Namun, pada 1829 Batavia memerintahkan Praetorius untuk memperbarui 
kontak dengan Sultan Jambi, dengan tujuan mencapai sebuah kontrak yang 
mencakupi klausul-klausul ekspl is i t  tentang pemberantasan perompakan . 
Pada 1830, Dewan Penasihat Hindia Timur menyatakan bahwa otoritas kolonial harus 
mengambil Iiingkah-langkah untuk berurusan dengan Jambi. Johannes van den 
Bosch, glibernur jenderal baru (1830-34) yang tiba di Batavia pada awal Januari 1830, 
sangat setuju. Kita akan melihat berbagai peristiwa yang terjadi antara tahun 1830 dan 
1934 dan penandatanganan sebuah kontrak "permanen" dengan Jambi dengan 
later belakang kebijakannya atas Sumatera. 

Pada 1833 Sultan Jambi berani menyerang Kerajaan Palembang, sesuatu  yang 
sesungguhnya tidak perlu dilakukan; karena pemerintah kolonial  mempunyai 
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hubungan sangat baik dengan penguasa itu dan membantunya mengusir perompak 
dari pesisirnya, sesuai permintaannya, setahun  sebelumnya. Akibatnya, 
lahir lah perundingan dengan Mohammad Facharuddin, Sultan Jambi, yang 
menghasilkan traktat sementara pada tanggal 14 November 1833, di mana is 
menempatkan dirinya dan negaranya di bawah perlindungan dan otoritas tertinggi 
pernerintah kolonial. 

Petikan dari laporan pemerintah tahun 1838 ini, menampilkan Sultan Jambi sebagai 
raja pengkhianat dan tak tahu berterima kasih, yang menyerang Palembang sebagai 
balasan atas bantuan yang diberikan dan menyerahkan kedaulatannya menyusu l  
sebuah eksped is i  hukuman, mempengaruhi  historiografi dan penilaian politis 
terhadap hubungan antara Jambi dan Batavia selama lebih dari satu setengah abad. 
Sejarawan dan pegawai pemerintah, E.B. Kielstra menyampaikan pandangan yang 
sama dalam sebuah artikel dalam jurnal bulanan otoritatif De Gids pada 1887, 
pandangan yang diulang-ulang secara tidak kritis selama lima puluh tahun berikutnya. 

Seperti biasa, realitas sesungguhnya jauh lebih kompleks. Bahkan kontrak itu 
menunjukkan puncak upaya diplomasi beberapa tahun, yang bermula  pada 1830; 
tidak ada ekspedisi yang dilancarkan untuk membasmi perompak, penyerahan 
kedaulatan yang dinyatakan terjadi itu terbuka bagi berbagai macam penafsiran. 
 

Perundingan: 
Otoritas kolonial menyiapkan diri dengan cermat bagi penandatanganan kontrak itu. 

Pada 1830 Sultan Facharuddin dan Residen Praetorius bertukar  utusan dan hadiah. 
Residen jelas ingin mengawali dengan membangun  kepercayaan dan 
hubungan baik. Dia minta saran sultan tentang cara  menggulung perompak, 
mengingat dia sendiri tidak punya sumber daya yang diperlukan. Sementara itu, dia 
mendesak sejawatnya di Bangka untuk mencegah tersebarnya rumor sebuah ekspedisi, 
yang bisa mengganggu gencarnya upaya diplomatik ini. Facharuddin menyatakan pada 
April dan mengulanginya pada Oktober 1830 bahwa para  perompak menetap di  
w i layahnya tanpa  persetujuannya. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak cukup kuat 
menghentikan mereka sendirian dan minta bantuan secara resmi. Ini mendorong Van 
den Bosch untuk minta keterangan lebih jauh tentang para perompak dari residenresiden 
Palembang, Bangka, dan Bantam, dan menanyakan apakah Riau punya hak kedaulatan 
atas Jambi. Jawaban sudah sampai kepadanya pada 1831, tetapi karena suatu alasan 
tidak ada tindakan apa pun terhadap informasi tersebut  pada tahun itu. Dalam urusan 
menilai situasi dan membuat keputusan, birokrasi Hindia Timur memang cenderung dikenal 
lambatnya. 

Baru pada 1832 ekspedisi pembersihan dan kontrak formal diangkat lagi.  Pada 
Januari 1832, Facharuddin kembali minta bantuan untuk membasmi  perompak, 
dan otoritas kolonial menanggapi dengan memberangkatkan  sebuah ekspedisi 
ke pesisir Sumatera pada permulaan Maret. Dengan tepat  Van den Bosch 
mengatakan bahwa pemenuhan permintaan Jambi i tu  sepenuhnya sejalan 
dengan kebijakannya atas Sumatera, yang menghendaki perluasan pengaruh 
Belanda. 
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Namun, ekspedisi itu tidak pernah melaut. Tentu saja berbagai rencana sudah 
dirancang dan persiapan dilakukan dari Mei hingga Juli 1832. Sepuluh kapal dengan 
ukuran berlainan dan pasukan pendarat yang terdiri atas tiga  ratus prajurit infanteri 
dikumpulkan untuk menghancurkan persembunyian perompak di Reteh, Jambi, dan 
Indragiri, semuanya di pesisir timur Sumatera. Ketika sultan tiba di Jambi, dia akan disodori 
kontrak yang harus ditandatangani. Barangkali penting untuk mengirim lima puluh 
prajurit dan seorang perwira guna menduduki benteng perompak di Muara Sabakk. 
Tetapi semua rencana itu nol besar pelaksanaannya. Mula-mula Van den Bosch menunda 
ekspedisi, dan kemudian pada Agustus dia langsung membatalkannya karena angin 
musim, yang mulai bertiup pada September di pesisir timur, sudah dekat. Karena masih 
ada kekurangan informasi, dia hanya memberangkatkan sebuah korvet dan kapal 
meriam untuk mempelajari situasi Batanghari. 

Misi pengenalan medan ini, yang hanya menjelajahi sebagian kecil sungai hingga 
benteng VOC di Muara Kumpeh, sebetulnya dilaksanakan pada Oktober dan 
November 1832. Tetapi bukan kapal-kapal Belanda ini yang menyingkirkan para bajak 
laut. Orang Jambi sendiri yang melakukan itu,  dan mereka bisa melakukan itu 
karena sebuah konflik pecah di Muara Sabakk, menurut sebuah laporan terperinci 
yang ditulis pada 1835. Dengan demikian sultan tidak punya alasan apa pun untuk 
berterima kasih kepada otoritas kolonial atas dukungan mereka. 

Pada Mei 1832, tak lama setelah keputusan awal dibuat untuk mengirimkan sebuah 
ekspedisi penumpasan perompak, Residen Praetorius menerima perintah resmi baru dari 
Batavia untuk membuat sebuah kontrak baru. Kontrak itu harus  ditandatangani 
setelah ekspedisi tiba. Kali ini residen sendiri yang harus mengambil prakarsa. 
Dalam suratnya kepada Sultan Facharuddin, yang  diserahkan utusan 
berpengalaman Intje Heyday pada Juni, Praetorius secara eksp l i s i t  menyebut  
ten tang kont rak  un tuk  per tama ka l inya .  Untuk  mernbicarakan persoalan ini, 
dia mengusulkan sebuah pertemuan antara  dirinya dan Facharuddin di Rawas, 
perbatasan Jambi dengan Palembang. Facharuddin langsung menjawab dengan 
nada sangat positif. dia terpana oleh "aroma wangi" surat itu. Dia senang sekali  
menyerahkan urusan dengan para perompak kepada otoritas kolonial, yang dia anggap 
punya kemampuan lebih bagus memerangi mereka, tetapi dia juga sangat siap bertolak ke 
Rawas untuk menandatangani kontrak, yang juga dikehendakinya. Kendati demikian, 
dia mensyaratkan pengaturan yang jelas dan kepastian tanggal, karena dia sangat sibuk 
menyelesaikan berbagai sengketa di dataran tinggi. 

Anehnya, residen tidak menjawab, sebuah kelalaian yang menurutnya punya 
alasan bagus. Guna mempersiapkan ekspedisi memberantas perompak mendatang, dia 
tidak bisa, atau tepatnya tidak aman, meninggalkan Palembang. Lebih dari itu, Belanda 
tidak punya posisi negosiasi yang jauh lebih lugas setelah ekspedisi, daripada sebelum itu, 
sebagaimana yang dia sampaikan kepada para atasannya pada awal  Agustus . 
Tetap merupakan teka -teki  mengapa Praetorius harus minta pertemuan pada Juni 
dan menelantarkannya sebulan kemudian. Barangkali dia berharap bahwa aksi 
melawan para perompak akan terjadi secepatnya, dan dalam hal ini undangannya agak 
prematur. 
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Facharuddin tidak membiarkan persoalan itu begitu saja. Pada akhir 1832,  dia 
mengulangi permintaan (atau tawaran) untuk bertemu residen. Te tapi Praetorius 
menolak undangan itu. Dia bersifat angkuh, yang menghendaki  promosi dan 
berharap menonjolkan diri dengan sebuah aksi militer sukses. Lebih jauh, karena 
ekspedisi ditunda dia tidak tahu atas dasar apa dia mesti berunding dengan sultan. 
Maka dia memberi tahu Facharuddin bahwa kesibukan menghalanginya "datang 
untuk bertemu dengannya" saat itu. 

Jadi, begitulah permasalahannya pada 1833. Otoritas kolonial tertarik  
membuat kontrak dengan Facharuddin karena hal itu cocok dengan kebijakan mereka, 
yang bertujuan meluaskan otoritas Belanda di Sumatera, mengisolasi Minangkabau, dan 
berusaha membasmi perompakan. Facharuddin tahu  tentang kepentingan i tu, 
dan sebagian tujuannya cocok dengan tujuan  Belanda. Dia tidak punya posisi 
kuat di wilayahnya sendiri, kekuasaannya digugat di ibu kota, banyak sengketa yang 
harus diselesaikan di dataran tinggi, dan kasnya kosong. Sementara itu, residen bersikap 
aktif karena dia ingin memperkuat posisinya terlebih dahulu dengan mengirim 
sebuah ekspedisi menumpas perompak. Sultan terus mendesakkan sebuah 
kesepakatan, atau setidak-tidaknya pertemuan. Pengenalan medan sungai yang 
kemungkinan besar dilakukan, bukannya ekspedisi seperti yang dijanjikan, itu 
dilaksanakan tanpa terlalu mengindahkan penduduk setempat (awak kapal t idak 
minta izin untuk melaksanakan misi mereka, dan ini bertentangan dengan adat), 
sehingga membangkitkan rasa tidak percaya Facharuddin, perasaan yang  diperparah oleh 
sikap mengelak residen. Sultan jelas merasa terancam. Apakah pemerintah kolonial yang 
kuat sedang berencana mengambil alih wilayahnya tanpa sepengetahuannya, dan 
tidak memberikan bantuan dan dukungan yang dia butuhkan dan harapkan? dia 
mencemaskan serangan, dan rakyat Jambi jelas memperhitungkan serangan itu. 

Pada 1833, Facharuddin menangani persoalan itu sendiri dan berusaha 
mengatur pertemuan dengan otoritas Belanda. Pada April, dia kembali minta pertemuan 
dengan residen. Sebagai jawaban, dia diberi tabu bahwa residen  akan menemuinya 
di perbatasan. Pada Juni Facharuddin memberi tahu residen bahwa dia sedang menuju 
Rawas. Tanpa menunggu jawaban, dia segera tiba di tujuan dengan dua ratus pengiring, 
termasuk sejumlah besar wanita, anak-anak, dan beberapa pembesar Palembang. 
Rawas adalah wilayah perbatasan berbukit-bukit di mana kedaulatan dua kesultanan, 
Palembang dan Jambi, tidak pernah ditetapkan secara tegas. Daerah itu punya 
tradisi memberontak terhadap kekuasaan Kesultanan Palembang maupun otoritas 
Belanda. 

Ketika laporan tentang kehadiran sultan mencapai Palembang pada akh ir tahun 
1833, kegemparan timbul. Pada tanggal 30 Juni, residen menunjukkan  reaksi 
berThahan, dia mengirim seorang pembesar Palembang disertai pengawal bersenjata 
setempat untuk memastikan maksud sultan. Sementara itu, dia  minta bala 
bantuan kepada Residen Bangka dan mengirimkan permintaan yang sama ke 
Batavia, menanyakan apakah ekspedisi yang sudah direncanakan masih harus 
dilaksanakan. Residen sangat cemas karena tidak mendengar kabar apa pun dari 
Jawa selama enam pekan, terutama tentang sengketa Belgia, dia tidak tahu apakah 
Eropa dalam keadaan damai atau perang. 
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Pada awal Juli dia menerima pemberitahuan bahwa regu pendahuluan  
pasukan Jambi sudah bergerak mencapai jarak satu setengah hari mendayung dari ibu 
kota. PerThahanan Palembang disiagakan, residen menyeru warga, beberapa ribu orang 
termasuk sekurangnya sepuluh orang Eropa, mengangkat senjata. Dia juga mengeluarkan 
ultimatum. Facharuddin boleh datang ke Palembang dengan seratus orang pengikutnya 
tetapi harus memulangkan selebihnya ke Jambi. Jika dia tidak memenuhi, dia akan didesak 
mundur dengan kekerasan. 

Facharuddin terus menegaskan bahwa dia datang dengan maksud damai. Tetapi 
sementara itu beberapa peristiwa terjadi yang dianggap Belanda  menunjukkan 
bukti sebaliknya. Rakyat Jambi, musuh-musuh sultan yang khawatir bahwa ia 
akan membuat kesepakatan dengan otoritas kolonial,  menyerang para saudagar 
Palembang, membalas kesumat lama. Sementara itu rombongan sultan bertambah 
menjadi seribu orang, bahkan dua ribu menurut beberapa selentingan, termasuk 
orang Minangkabau dan orang-orang dari Rawas dan daerah lain di Palembang. 
Karena Pangeran Surio sedang bergerak menuju Palembang, dan Facharuddin 
menetap di sebuah dusun, Praetorius tidak punya banyak alasan untuk percaya 
pada maksud damai sultan, bahkan jika dia cenderung memaafkannya. Tidak itu 
saja, sepucuk surat dari Facharuddin dicegat, tertanggal 10 Juli, yang ditujukan  
kepada seorang kerabat Sultan Palembang, yang sekarang bekerja untuk  
pemerintah kolonial. Surat itu berisi tawaran untuk memulihkan kekuasaan sultan dan 
membalas penghinaan yang dilakukan terhadap Islam. 

Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Facharuddin berniat melakukan sebuah 
serangan pendahuluan pada Juli 1833, boleh jadi terdorong oleh rasa takut terhadap 
otoritas kolonial, dan bahwa golongan oposisi Jambi boleh di merespons dengan 
menekannya dan memanaskan situasi. Tampaknya waktunya pas, karena 
beredar selentingan di Nusantara bahwa perang  berkecamuk antara Prancis dan 
Inggris, di satu pihak, dan Belanda di pihak lain. Barangkali Facharuddin juga 
memandang aksi melawan otoritas kolonial baga i  sarana ampuh memper luas 
peng ikutnya dan meningkatkan  kekuasaannya. Jika laporan tentang 
bertambahnya rombongannya benar, tujuannya, bagaimanapun juga, terbukti berhasil. 

Namun, surat-surat Facharuddin terus menekankan keinginannya akan 
perdamaian dan persahabatan. Dalam sepucuk surat yang dikirim pada akhir Juli  dia 
menjauhkan diri dari para pengikutnya yang sulit dikendalikan, yang mengamuk. Berulang-
ulang dia menolak ultimatum residen. Dia ingin bertemu “temanku residen" di Rawas, 
sebagaimana disepakati sebelumnya. Dalam keadaan semacam itu, dan mengingat 
ketidakpercayaannya terhadap otoritas kolonial, perjalanan ke Palembang sama 
sekali tidak bisa dimengerti seperti  yang disangka residen. Praetorius menganggap 
dirinya lebih unggul, dan karena alasan ini saja dia tidak mau menghargai perjalanan yang 
dilakukan. Kehadiran tidak sah sultan di wilayah kekuasaan Belanda tidak bisa diterima, 
dan konflik bersenjatapun tak terelakkan. Pasukan Jambi terakhir didesak mundur 
dari Palembang pada tanggal 16 Agustus, dan Facharuddin sendiri harus  
menyelam di sungai dan melawan arus demi menyelamatkan nyawanya.  
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Respons Di Batavia: 
Ini bukan akhir permasalahan. Rencana Batavia untuk Sumat era pada 

umumnya dan Jambi pada khususnya sudah sangat jauh, dan tidak ada alasan 
membatalkannya. Tetapi laporan mengenai insiden itu membutuhkan tiga  pekan 
penuh untuk mencapai Batavia. Van den Bosch segera menggunakan tafsirannya sendiri 
atas peristiwa itu, dia menyalahkan situasi internasional, gangguan dari Singapura, dan 
rumor tentang perang di Eropa. Sultan dipanas-panasi oleh para pembesar 
Palembang, memanfaatkan kesempatan dengan mengeksp lo i tas i  jeda 
kekuasaan Be landa.  Van den Bosch  mengesampingkan pemikiran bahwa misi 
pengenalan medan itu menunjukkan s ikap t idak percaya dan ini  menjelaskan 
perjalanan Facharuddin ke  Palembang. Dia menganggap sultan hanya punya 
kekuatan sangat kecil untuk melancarkan serangan karena alasan itu. Sama sekali 
tidak ada kesalahan yang ditimpakan kepada otoritas kolonial. 

Tentu saja benar bahwa ketidaktahuan informasi kronis di Hindia Timur pada 
1833 membuat kecemasan yang luar biasa tentang kemungkinan pecahnya perang di 
Eropa. Masuk berbagai laporan tentang Benteng Antwerp yang dikepung jatuh ke 
tangan Perancis pada akhir Desember 1832, dan para petinggi kolonial juga mendengar 
tentang embargo Perancis-Inggris terhadap kapal-kapal Belanda pada akhir 
1832. Tetapi kabar tentang persetujuan sementara Mei  I833 belum sampai di 
Hindia Timur pada Juli. Alhasil, Van den Bosch  memandang pecahnya perang di 
Eropa sebagai kemungkinan serius, dan hanya beberapa hari sebelum menerima 
laporan tentang bentrokan di Palembang dia mengeluarkan memorandum yang 
menguraikan secara terperinci  kebijakan yang harus dilaksanakan dalam keadaan 
tidak menentu ini. Maka, penjelasan bagi tindakan-tindakan Facharuddin ini bukan 
tanpa dasar sama sekali, walaupun tidak dibenarkan atau disanggah dalam 
laporan-laporan selanjutnya yang diajukan oleh komandan angkatan perang Belanda. 
Rumor, harapan, atau keinginan yang berputar-putar di sekitar perang di Eropa jelas 
membentuk latar belakang bagi peristiwa-peristiwa di Palembang. 

Mengingat pada awal Agustus Van den Bosch harus menuju pesisir barat Sumatera, 
di mana perang pecah lagi karena pemberontakan Padri yang dipimpin Imam Bonjol, 
kecepatan menjadi sangat penting. Tanga ragu-ragu gubernur jenderal memanfaatkan 
peluang untuk menerapkan kebijakannya bagi Sumatera. Pada hari menerima Surat-Surat 
dari Palembang, ia memutuskan untuk memberangkatkan sebuah ekspedisi angkatan laut 
di bawah Kolff dan ekspedisi pasukan darat di bawah Kolonel A. V. Michiels. Perintah untuk 
Michiels disesuaikan secara cermat dengan rencana-rencana Van den Bosch untuk pulau 
itu. Tujuannya adalah mengusir musuh dari Palembang. Michiels diperintahkan untuk 
menundukkan Jambi --juga Indragiri di utara, jika menunjukkan tanda-tanda 
bersekongkol-- kemudian menguasai sungai-sungai besar, Batanghari dan Indragiri, 
membangun benteng atau mendirikan sarana-sarana lain untuk memperoleh kontrol 
permanen. Tujuan kedua adalah membangun jalan menembus daerah pedalaman 
antara Palembang dan Batanghari. Yang ketiga dan terakhir, Michiels harus menyelidiki 
kemungkinan untuk membentuk sebuah karesidenan di pedalaman antara Palembang 
dan pesisir barat Sumatera. Kata-kata perintah itu berbunyi demikian: jalur perhubungan 
antara Padang dan Palembang tetap merupakan kepentingan utama dan tidak boleh 
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diabaikan. Program ambisius ini mencakupi rencana perang Belanda melawan Palembang, 
kaum Padri, dan Jambi sekaligus, tetapi tidak terlalu menimbang geografi  Sumatera 
dan luasnya kawasan yang harus dijangkau di wilayah yang jauh dan ganas. Sekali lagi, 
Van den Bosch tidak mau direpotkan oleh banyaknya pengetahuan yang harus 
dipelajari tentang daerah yang dia kelola. Sebuah peta Jambi akan sangat berguna, tetapi 
benda semacam itu tidak ada. 

Dari kedua ekspedisi i tu, darat dan laut, yang lebih berhasil adalah  
ekspedisi laut. Pada pertengahan September, Kolff, yang memegang komando seluruh 
armada, menduduki benteng tua VOC di Muara Kumpeh. Dan di  saat dia 
menunggu, mengeluhkan kurangnya orang dan menyayangkan bahwa dia belum 
mendengar kabar dari Michiels. Sementara itu, Michiels, yang  catatan militernya 
mencengangkan, mengirim laporan berimbang dan disusun dengan cermat ke Batavia 
sehingga memberikan analisis meyakinkan tentang situasi di Jambi. Tetapi aksi 
militernya kurang mujur. Dia terus-menerus mengeluhkan kekurangan pasukan. 
Baru pada November dia punya cukup kuli yang memungkinkan dilakukannya 
perjalanan untuk tiga hari lagi. Bagian terakhir perintahnya, membentuk sebuah 
karesidenan baru, jelas merupakan gagasan aneh; perintah pertama, pengusiran sultan 
dari Palembang, sudah dilakukan  sebelum dia tiba. 

Perintah kedua, penundukan Jambi, terbukti  mustahil dicapai dengan 
pengerahan tentara; pekerjaan ini mensyaratkan kombinasi tekanan angkatan  laut, 
ekonomi dan diplomatik. Blokade Kolf f  di Sungai Batanghari  menyebabkan 
kurangnya garam dan meningkatnya permusuhan di  Jambi. Ini dimanfaatkan dengan 
cerdik oleh musuh-musuh Facharuddin di ibu kota (termasuk Raden Tabun) yang tidak 
ikut dalam ekspedisi ke Palembang.  Karena dataran tinggi yang berada di bawah 
pengaruh Raden Tabun menolak memasok barang untuk pasukan Facharuddin, para 
pengikutnya menyusut dengan cepat. Dan ketika Michiels ternyata bersedia 
berunding dengan kubu oposisi, Facharuddin menyerah. Perpecahan internal 
mengikis kekuasaannya hingga tidak bisa dipulihkan lagi. 

Pada November 1833, sebuah kontrak sementara ditandatangani di  
Sungai Baung, sebuah dusun keci l  di  Rawas. Setelah terlebih dahulu  
mengakui bertanggung jawab atas penyerangan, sultan dan pangeran ratu menempatkan 
diri mereka dan wilayah mereka di bawah kekuasaan murah hasil pemerintahan 
Belanda. Sebagai imbalan, sultan akan menerima sejumlah uang, yang jumlahnya 
akan ditentukan, untuk pengeluarannya sehari-hari. “Kemurahan hati" otoritas kolonial 
ini diimbangi dengan beberapa keuntungan: Belanda mempertahankan benteng  di 
Muara Kumpeh dan berhak memungut bea ekspor impor dalam perdagangan dengan 
Jambi. Ketika berkonflik dengan daerah dataran tinggi di Padang, Belanda bisa 
mengandalkan bantuan sultan. Setiap pemberontakan terhadap kekuasaan Belanda akan 
ditumpas. Sebuah kontrak permanen akhirnya ditandatangani pada 1834. 
 

Keadilan Pemenang: 
Paragraf-paragraf di atas memperlihatkan perbedaan antara uraian singkat dalam 

historiografi dan rangkaian peristiwa sesungguhnya sebagaimana  diperlihatkan 
catatan yang ada. Gambaran tentang seorang penguasa khianat yang menerima 
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bantuan dalam melawan perompak dan kemudian membalas  dengan menyerang 
Palembang tanpa alasan adalah gambaran yang sepenuhnya keliru. Sultan sudah 
berkorespondensi dengan otoritas kolonial mengenai  problem perompakan sejak 
1829. Sudah jelas dia minta bantuan, dan pada 1832 dia  d i janj ikan akan 
mendapat  bantuan;  te tapi  ekspedis i  yang  direncanakan tidak pernah 
diberangkatkan. Sebaliknya, manuver pengenalan Medan di sekitar Sungai Batanghari 
malah memperkuat kekhawatiran tentang serangan Belanda dalam waktu dekat. 
Lebih dari itu, Batavia menolak rancangan sebuah kontrak pada 1832, bahkan 
mengusulkan pertemuan dengan residen. Sikap pendahuluan yang bersahabat ini 
boleh jadi mendorong Facharuddin mengharapkan persyaratan-persyaratan yang 
menguntungkan. Lalu, ketika residen mengulur -ulur perundingan yang 
menunda ekspedisi, sultan menjadi curiga dan memutuskan untuk mengambil prakarsa. 
Dia ingin bertemu residen di Rawas, dan ketegangan selanjutnya  memuncak 
menjadi konflik militer yang akhirnya melucuti kedaulatannya. 

Jelas, aksi-aksi Belanda tidak selaras dengan gambaran tanpa cela yang 
ditampilkan dalam berbagai literatur. Van den Bosch punya rencana pasti  untuk 
Sumatera. Perjalanan sultan memasuki wilayahnya memberikan peluang 
menguntungkan untuk mewujudkan tu juan -tujuan lebih luas, sepert i  
memperluas otoritas Belanda dan memberantas perompakan. Dan Praetorius  sendiri 
menimbulkan harapan-harapan tertentu. 

Dari mana asal keterangan simplistic tentang masa lalu Jambi, yang tidak 
dipersoalkan hingga begitu lama? Keterangan itu berasal dari Van den Bosch sendiri. 
Pada tanggal 1 Agustus, dia memberi tahu Menteri jajahan tentang berbagai 
per ist iwa mutakhi r .  Dia sudah memerintahkan penanganan  pemberontakan 
Imam Bonjol, dan kini Sultan Jambi berani menyerang Palembang, tanpa 
alasan apa pun untuk itu. Bahkan kita mempunyai  hubungan sangat baik 
dengan penguasa itu dan tahun lalu memberi bantuan untuk mengusir para 
perompak dari pantai -pantainya sepert i yang dia kehendaki. Laporan tahunan 
Kantor Gubernur Jenderal untuk tahun 1837 mengulangi komunike pendek ini. 

Boleh jadi bahan inilah yang dipakai Kielstra untuk artikelnya dalam De Gids 
pada 1887, mengingat dia punya akses ke catatan-catatan kementerian. Alhasil, 
uraian sangat ringkas yang dikirimkan Batavia ke Negeri Belanda pada 1830-an 
menimbulkan kekeliruan pemahaman berkepanjangan. Baru  empat puluh tahun 
kemudian seorang penguasa yang diangkat menghendaki  otoritas kolonial 
mengirim semua dokumen yang layak kepada Menteri  jajahan. Apakah Van 
den Bosch sengaja menyimpangkan fakta atau ini  adalah persoalan representasi 
keliru yang tidak disengaja? Apakah kesalahan-kesalahan itu ditimbulkan oleh keteledoran, 
ketergesa-gesaan berlebihan, atau kepentingan diri yang sudah diperhitungkan? Dia 
pasti mengetahui fakta tentang bantuan yang dijanjikan untuk menumpas para 
perompak. Apakah dia menyamakan misi  pengenalan medannya dengan 
ekspedis i  yang  direncanakan? Atau apakah kesalahannya tak lebih dari kesalahan tulis, 
menulis "bantuan yang diberikan"  ketika yang dimaksud adalah "bantuan yang  
dijanjikan"? Mustahil menjawab dengan pasti. Sebagaimana kita ketahui, Van den 
Bosch mengabaikan saran residen bahwa Facharuddin bisa jadi merasa terancam. Bahwa 
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seorang militeris seperti Kolonel Michiels sekalipun nantinya menerima penjelasan tersebut 
setelah penyelidikan setempat, tampaknya tidak diketahui oleh Van den Bosch ketika 
dia melapor ke Den Haag. Mukadimah kontrak sementara, perlu ditambahkan, tidak 
menyebut-nyebut soal Belanda membantu menumpas perompak. Sebagaimana yang 
sangat sering terjadi, pemenanglah yang menulis sejarah. Pandangan-pandangan 
mereka yang berkuasa menyebabkan awetnya gambaran tentang berbagai peristiwa 
yang melingkupi Kesultanan Jambi pada 1833. 
 

Penyerahan Kedaulatan: 
Sebagian dari gambaran ini adalah pemahaman bahwa Sultan Jambi 

menandatangani sebuah kontrak yang menyerahkan kedaulatannya kepada  
Batavia. Tentang hal ini pihak Belanda tidak ragu sedikit pun. Bukankah  sultan 
menempatkan dirinya "di bawah perlindungan dan otoritas tertinggi" pemerintah kolonial, 
seperti dinyatakan dalam laporan tahun 1838? Lebih dari sepuluh tahun kemudian 
frasa ini diringkas menjadi "pengakuan  kedaulatan” dan pengertian inilah yang 
melekat. 

Un tuk  me nge t ahu i  ba ga imana  sega l a  s esua t un ya  d i l i ha t  d a r i  sud u t  
pandang Jambi, kita harus meninjau kontrak permanen tahun 1834, kemudian 
bagaimana kontrak tersebut di laksanakan pada 1830 -an. Kontrak i tu  
ditandatangani di Jambi pada Desember 1834 oleh sultan dan pangeran ratu di 
satu pihak dan J. W. Boers, Residen Palembang yang baru, di  pihak lain. 
Menurut kontrak tahun 1833, Sultan Facharuddin menempatkan dirinya dan  
wilayahnya secara permanen di bawah perlindungan langsung dan otoritas 
tertinggi pemerintah kolonial (Pasal 1). Frasa ini diulangi dalam versi Belanda . 
Kontrak tahun 1834, Otoritas kolonial mendapatkan kepemilikan benteng 
Muara Kompeh, mereka bisa memindahkannya ke wilayah lain di  Jambi di 
kemudian hari,  setelah d ilakukan konsultasi sepatutnya. Pada saat yang 
sama mereka memperoleh monopol i  atas pember lakuan bea ekspor  impor  
dalam perdagangan di Jambi dengan tarif yang ditetapkan di Palembang. Enam gulden 
per pikul (100 kg) berlaku atas impor garam "asing" (baca: bukan Jawa), dan ini  
sama saja dengan larangan mengimpor garam asing. Sementara itu, berbagai rencana 
yang digodok di Batavia untuk memberlakukan monopoli garam di  Hindia Timur 
ditangguhkan, sejauh menyangkut Jambi. Sultan juga berjanji  tidak menjalin 
hubungan persahabatan dengan kolonial dan memberikan bantuan menghadapi kaum 
Padri jika diperlukan. Dia akan meningkatkan pertanian di wilayahnya, terutama 
pembudidayaan lada yang pernah sangat menguntungkan. Impor budak dilarang, 
tetapi sultan tidak diharuskan membebaskan budak yang dimilikinya. 

Imbalannya, Facharuddin diberi jaminan bahwa otoritas kolonial akan menjunjung 
tinggi dan melindungi hak-haknya. Dia akan menerima uang tahunan sebesar 
delapan ribu gulden, dibayar per tiga bulan, dan kontrak memungkinkan jumlah ini 
dinaikkan hingga lima belas ribu atau lebih. Sultan mempertahankan hak untuk 
mengelola dan memungut pajak di wilayahnya sendiri tanpa campur tangan Batavia. 
perdagangan Jambi dengan Jawa dan wilayah-wilayah lain yang dikuasai Belanda akan 
diperlakukan sama seperti terhadap warga dan sekutu otoritas kolonial. 
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Kepuasan Di Batavia : 
Ini sudah sangat menyenangkan hati Van den Bosch. Tujuannya sudah  

tercapai: sultan bersumpah setia kepada otoritas kolonial, dan wilayahnya  kini 
bisa dikontrol dari sebuah benteng kecil di Muara Kompeh di muara Batanghari. 
Benteng itu memberi posisi yang lebih menguntungkan untuk menyerang para perompak 
ketimbang sebuah pemukiman di Jambi, ibu kota.  Selain juga menjadi pangkalan yang 
bagus untuk menghimpun lebih banyak pengetahuan tentang situasi internal Jambi. Salah 
satu hambatan adalah sangat seringnya penyakit menyerang di Muara Kumpeh. Pada 
delapan belas bulan pertama angka kematian di kalangan serdadu yang 
ditempatkan di sana mencapai  32 persen,  t iga kal i  l ipat  lebih dari  rata -rata 
10 persen.Terpencilnya benteng itu adalah kelemahan yang lain; Muara Kumpeh, 
yang berada di tengah hutan rimba dan rawa-rawa, nyaris tidak bisa dicapai dengan 
kapal layar di musim angin muson. Tetapi pindah ke Jambi tampaknya bukan pilihan 
yang masuk akal, karena akan mengundang lebih banyak perlawanan dan dengan 
demikian menuntut ongkos keamanan lebih tinggi. 

Apalagi ,  tu juan jangka pendek per tama hanyalah mendapatkan  
pemahaman lebih baik tentang konteks Jambi dan meningkatkan hubungan  dengan 
istana. Untuk sementara, pemberlakuan bea ekspor impor tidak terlalu penting. Oleh 
karenanya Van den Bosch tidak ambil pusing dengan laporan-laporan 
penyelundupan di bagian utara muara Batanghari. Dia sudah puas  maju selangkah 
dalam sekali gerak, merasa yakin sudah mengokohkan kehadiran Belanda. Baru ketika 
Belanda memahami sepenuhnya perekonomian dan politik internal Jambi mereka mulai 
memanipulasi kesultanan itu dan memegang kontrol nyata atas perdagangan. Inilah 
sebabnya kontrak hanya menyebut sambil Ialu monopoli garam (dan sama sekali tidak 
disinggung soal monopoli candu) serta menyebut perang terhadap perompakan hanya 
dalam kalimat yang kabur. 

Van den Bosch sudah menyelesaikan tujuan utamanya. Otoritas Belanda  di 
Sumatera meluas ke utara, walaupun upaya itu jauh lebih sukar daripada yang 
diperkirakan. Sebagai bagian dari keseluruhan kebijakannya untuk  Sumatera, 
yang dia capai adalah hasil memuaskan. 
 

Kepuasan Di Jambi? 
Sultan Facharuddin juga punya alasan untuk merasa puas. Dia dijanjikan --

uang tahunan dengan kemungkinan peningkatan jumlah yang dibayarkan --
bukan persoalan sepele mengingat kemiskinan parahnya. Residen Boers  
terperanjat melihat kemiskinan itu begitu dia tiba di Jambi pada 1834; kamar kamar 
tamu kosong melompong. Facharuddin minta pembayaran di muka seketika 
sebesar dua ratus gulden, karena dia sama sekali tidak punya dana  yang sangat 
penting untuk menegakkan otoritasnya. Bahkan jika sultan harus membagi 
pendapatannya dengan para pembesar lain seperti pangeran ratu dan Raden 
Tabun, tetap saja itu jumlah uang yang berarti . Apalagi, sejak saat itu dia bisa 
mengandalkan perlindungan politik dan mil iter dari  serangan musuh-musuhnya. 

Betul, dia melepaskan apa yang di dunia Melayu merupakan privilese 
agung kerajaan: memungut bea ekspor impor. Te tapi kita sudah maklum 



 338 

betapa kecil nilai privilese itu di Jambi sekitar tahun 1830. Para pemangku  
pegangan ,  yang juga merupakan saudagar di  dataran rendah, mendapat  
pukulan lebih keras dengan kontrak itu daripada sultan, secara politis maupun  
ekonomi. Bisa dimengerti kalau mereka adalah musuh paling galak, dengan para 
pemuka masayarakat  seperti Mohamad Kassim dan Pangeran Surio. 

Facharuddin sesungguhnya berhasil memastikan kondisi yang sangat  
menguntungkan,  j auh  leb ih  menguntungkan  d iband ing  para  su l tan ,  
tetangganya dari Palembang, Riau, dan Minangkabau, dia juga tidak menjadi  
otoritas kolonial seperti bekas Sultan Riau. Dia tidak melepaskan sumber 
pendapatannya, kecual i pendapatan dari perdagangan: otor i tas  kolonial 
tidak memberlakukan lebih banyak pajak di wilayahnya, bertolak belakang 
dengan pajak tambahan yang diberlakukan di Palembang, di pesisir barat 
Sumatera, dan di Riau. Benar, Sultan Riau menerima tunjangan kerajaan sebesar 
48.000 gulden per tahun,  tetapi sebagai  imbalannya dia harus  
menyerahkan banyak hasil pungutan pajaknya pada 1830, dan dia tidak  
diperbolehkan memberlakukan pajak baru tanpa berkonsultasi terlebih dahulu  dengan 
penguasa kolonial. 

Perbedaan lainnya adalah tidak adanya klausul yang melarang Facharuddin 
memelihara hubungan luar negeri. Dia hanya diminta tidak bersekutu dengan musuh-
musuh otoritas kolonial, seperti kaum Padri. Kontrak tertanggal 20  Oktober 1830, 
dengan Riau, melarang perjanjian dengan "kekuatan mana pun". Kontrak Jambi juga 
tidak mengandung persyaratan apapun tentang suksesi, pewarisan atau lainnya, 
instrumen populer Belanda untuk menata ulang  perimbangan kekuatan. 
Kontrak itu tidak menyebut-nyebut soal sultan baru yang harus mendapat 
persetujuan pemerintah Hindia Timur, atau tentang sumpah setia baru atau 
pembaruan kontrak ketika sultan baru bertakhta,  persyaratan yang dituangkan 
eksplisit dalam kontrak 1830 dengan Riau. 

Maka, dalam banyak hal Facharuddin punya alasan bagus untuk merasa  
puas. Yang ditandatanganinya adalah kontrak relatif lunak. Tidak terlalu j elas 
sampai sejauh mana dia menyadari hal tersebut. Mungkin saja dia menyadari betul  
itu, mengingat kehadiran para saudagar Arab, sumber andal berita  regional. 
Orang-orang Arab di ibukota bukanlah para pendukung paling  setianya, tetapi 
dia jelas menjaga hubungan dengan mereka. Salah seorang istr inya adalah 
wanita keturunan Arab. Dan bagi para penguasa di  nusantara pada umumnya, 
para pedagang Arab berfungsi sebagai intelijen  diplomatik yang bekerja lewat 
hubungan keluarga dan jaringan perdagangan. 

Facharuddin punya alasan lain untuk merasa puas. Ketentuan-ketentuan 
dalam kontrak 1834 lebih menguntungkan (dalam versi Melayu, setidak -
tidaknya) ketimbang kontrak 1833. Perbedaannya relatif kecil: dalam kedua 
kontrak tersebut sultan melepas Muara Kumpeh dan hak memungut bea 
ekspor impor. Tetapi dalam kontrak tahun 1833 , Facharuddin berjanj i  
menempatkan diri dan wilayahnya di bawah otoritas permanen pemerintah  
kolonial. Klausul demikian tidak ada dalam kontrak tahun 1834. Menurut  
ketentuan Pasal 3, sultan dan pangeran ratu —keduanya menandatangani 
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kontrak ini— dengan sungguh-sungguh mengakui bukti itikad baik, afeksi,  dan 
kemurahan hati otoritas kolonial terhadap wilayah kekuasaan mereka.  Oleh 
karenanya, mereka berjanji bahwa mereka berikut anak turunan mereka akan tetap setia  
(akan tinggal setia) kepada pemerintahan Belanda dan menahan diri untuk 
tidak menjalin persahabatan apapun dengan musuh -m u s u h n y a . P a s a l -
p a s a l  l a i n  k o n t r a k  i t u ,  d a l a m  b a h a s a  M e l a y u ,  memperlihatkan atmosfer 
perdamaian dan persahabatan serupa. Jika sultan ingin mengirim utusan ke 
Batavia, misalnya, residen akan memohon kepada otoritas kolonial agar 
memberikan izin (Pasal 6). Judul kontrak bahkan  menyebut dokumen itu sebuah 
soerat perdjandjian dan sahabat bersahabat. Banyak pasal (misalnya 1, 2, 5 dan 7) 
mengandung kata yang secara ekplisit  atau implisit menunjuk pada makna sahabat. 

Jika Facharuddin begitu bersemangat, itu karena dia bisa memandang  
kontrak 1834 itu sebagai sebuah iktikad perdamaian dan persahabatan, dicapai 
berdasarkan kesetaraan antara penguasa yang menyesal dan pemerintah  
kolonial yang pemaaf. Kedaulatan diserahkan hanya di dua area: Muara  
Kumpeh dan pemungutan bea jalan. Larangan perbudakan dan peningkatan  
pertanian barangkali lebih tepat digolongkan sebagai kesepakatan bersama. 
Hanya bila kontrak tahun 1833 dipandang sebagai dasar bagi kontrak tahun 1834 (yang, 
menurut versi Belanda, merupakan penafsiran tepat menurut undang-undang) maka 
sultan menerima penundukan. Kata "sovereignty' tidak muncul dalam kontrak; 
bahkan tidak kata padanannya dalam bahasa Melayu. Ketika Sultan Jambi secara 
eksplisit menyerahkan kemerdekaannya pada 1858, naskah Melayu menggunakan 
kata perdirian." 

Versi Belanda kontrak itu jauh lebih eksplisit ketimbang versi Melayu  dan 
berbeda dalam beberapa detail mendasar. Ketidaksesuaian antara versi  Belanda 
dan versi lokal sebuah kontrak bukan hal tidak lazim pada abad  kesembilan 
belas. Naskah berbahasa Belanda menggunakan terjemahan yang  sama untuk 
beragam istilah dalam bahasa Melayu. Misalnya, Pasal 1 kontrak tahun 1833 dan Pasal 4 
kontrak tahun 1834 menyatakan bahwa sultan telah menempatkan diri secara permanen 
di bawah perlindungan langsung dan otoritas tertinggi pemerintah Hindia Timur 
Belanda, sebuah pembelokan signifikan dari naskah Melayu tahun 1834, yang hanya 
berisi janji kesetiaan. 

Versi Belanda mengadopsi nada yang jauh lebih tenang. Mengenai  
kemungkinan pemberangkatan sebuah misi Jambi ke Batavia, misalnya, naskah Melayu 
merujuk kesediaan residen untuk meneruskan permintaan Jambi  kepada yang 
berkepentingan. Tetapi versi Belanda menyatakan bahwa sultan  dan pangeran ratu 
boleh mengirim misi ke Batavia jika otoritas kolonial  menganggap perlu. Dengan 
demikian dalam versi Melayu yang dirujuk adalah prakarsa sultan, sedangkan dalam versi 
Belanda yang ditunjuk adalah perintah yang dikeluarkan otoritas kolonial. 

Bagaimana perbedaan-perbedaan itu bisa terjadi mustahil dijelaskan, pada 
umumnya, kontrak dirancang di suatu daerah, berdasarkan panduan yang  
diterbitkan Batavia. Baru pada 1875 kontrak standar dipergunakan, panduan itu dibuat 
oleh "departemen sejarah" Kantor Gubemur Jenderal di Buitenzorg, yang mengurusi 
hubungan kontrak dengan Luar Jawa. Versi awal yang disusun berdasarkan panduan-
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panduan tersebut lalu diajukan untuk dimintakan persetujuan Dewan Hindia Timur Belanda, 
dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Kemudian residen diberi 
kewenangan menetapkan kontrak dengan penguasa dan para pembesar setempat, dan 
proses itu ditutup dengan penetapan kontrak dengan keputusan pemerintah kolonial. 
Dibungkus sutera kuning—warna dan kain kerajaan—dan dikencangkan dengan 
jepitan emas, kontrak final diserahkan kepada penguasa lokal. 

Dengan demikian versi Belanda berfungsi sebagai titik tolak. Mengingat 
perimbangan kekuatan yang timpang, prakarsa nyaris melulu berasal dari  otoritas 
kolonial. Walaupun berbeda, pengamat menyatakan bahwa versi Melayu lebih 
utama menurut undang-undang, kekuasaan punya bobot lebih berat daripada argumen 
hukum pada abad kesembilan betas. Ketika berbagai perbedaan dikemukakan, mula-mula 
pada 1858 dan kemudian pada 1903, pemerintahan kolonial maupun pemerintah 
Belanda secara konsisten menyebut ketentuan-ketentuan kontrak 1833 sebagai 
landasan bagi kontrak 1834 dan menganggap tidak penting ketidakcocokan lainnya. 

Apakah "lidah bercabang" ini adalah persoalan kelicikan, diplomasi yang lihai, atau 
keteledoran semata? Bisa jadi jawabannya adalah ketiga-tiganya. Residen Boers paham 
betul soal keberatan terhadap kontrak di Jambi itu. Selama kunjungannya di sana 
serombongan besar orang Jambi bersenjata masuk pendopo, mengganggu 
pertemuan pertamanya dengan sultan. Para pengiringnya tidak bisa membeli makanan di 
pasar. Mohamad Kasim, yang khawatir akan diserahkan kepada Belanda karena 
penyelundupan garam, bahkan mengusulkan kepada sultan bagaimana kalau dia 
mengamuk di pendopo, sebuah tawaran yang ditolak sultan. Draf kontrak pertama tidak 
langsung diterima, dan sebuah versi baru diajukan beberapa hari kemudian. Bahwa 
Belanda ingin membuat pil terasa semanis mungkin adalah sesuatu yang bisa dimaklumi. 
Apalagi Boers masih kental dengan kebiasaan Eropa yang menghina "Melayu", yang dia 
anggap tidak beradab dan tidak bisa dipercaya. Jadi, buat apa dia memusingkan 
terjemahan akurat kontrak, sekalipun diasumsikan dia cukup menguasai bahasa itu untuk 
memahami berbagai perbedaan? 

Apapun yang sesungguhnya terjadi, yang jelas Facharuddin bersedia 
menandatangani sebuah kontrak dengan ketentuan-ketentuan yang relatif 
menguntungkan, yang tidak banyak menuntut dan berjanji banyak. Bahwa dia 
memperkuat posisinya dengan melakukan itu segera menjadi jelas ketika dia 
mengokohkan kediamannya di ibukota. Akhirnya, dia bisa merayakan penobatan resminya. 

Kedaulatan Dalam Praktek: 
Hak dan kewaj iban kedua belah pihak diungkapkan secara terperinci 

untuk menggambarkan bahwa dimungkinkan sejak awal melihat hubungan 
antara Kesultanan Jambi dan otoritas kolonial dari perspektif yang berbeda. 
T idak  ada bent rokan yang te r jad i  sesudah tahun 1830 -an dan 1840 -an,  
sebagian karena cara hari -hari yang ditempuh otoritas kolonial dalam 
melaksanakan hak-hak mereka dan memanfaatkan harapan-harapan sultan. 
Belanda tidak berkepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka  
di Jambi seketika. Mereka juga tidak mampu melakukan itu. Satu -satunya wakil 
otoritas Eropa di Jambi adalah perwira administratif  di  Muara Kumpeh,  yang 
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dibantu  o leh  seorang pejabat  se tempat  dan sa tu garnisun dengan delapan 
puluh personel, setengahnya orang Eropa. Dalam prakteknya,  pemel iharaan 
hubungan dengan is tana Jambi d i tangani o leh pejabat setempat. Pada 1834 
utusan Palembang Intje Heyday ditunjuk untuk menempati posisi ini. Sebagai 
saudara wakil resmi sultan (tiku), dia punya reputasi mengagumkan dan bertugas 
secara luar biasa. Lima tahun kemudian dia diganti oleh saudaranya, Tumenggung 
Astro Wiguno, bekas tiku, yang jauh lebih mengenal kalangan istana Jambi. Pada tahun 
1847 dia bahkan digambarkan sebagai tak tergantikan dan dengan demikian 
tidak bisa dipindah. Residen Boers, yang terus menjabat hingga 1840, tidak punya 
kontak lebih jauh dengan sultan. Pada 1836 dia melakukan upaya tersendiri untuk 
mengadakan sebuah pertemuan, yang tidak berhasil karena alasan-alasan yang 
tetap tidak jelas. Setelah tahun 1836 para residen Palembang  bahkan tidak 
mengunjungi Muara Kumpeh lagi, karena masalah biaya. Baru pada 1852, hampir 
dua puluh tahun setelah penetapan kontrak permanen,  utusan Belanda muncul di 
istana Jambi. Hingga waktu itu, perwira administratif di Muara Kumpeh adalah satu-satunya 
wakil otoritas Belanda dan satu-satunya simbol fisik kehadiran Eropa di kesultanan itu. 

Tujuan utama Belanda sehubungan dengan Jambi adalah memulihkan hubungan 
dengan istana. Bahkan sebelum kontrak baru disepakati, Sultan Facharuddin sudah 
diberi tunjangan sebesar dua ribu gulden. Pendukung maupun penentang Belanda 
yang hadir, termasuk Mohamad Kassim, Pangeran Surio, Said Mohamad dan Raden 
Tabun, dikucuri hadiah. Bea impor dijaga tetap sangat rendah, agar sultan tidak memutus 
kontrak tanpa otoritas kolonial bisa berbuat banyak soal itu. Pada 1839 Pieter Merkus, 
komisaris untuk Sumatera, memerintahkan di lanjutkannya lagi  kebi jakan ini  
selama kunjungannya ke Palembang. 

Perwira administratif di Muara Kumpeh juga menerima perintah pada 1836 untuk 
menghindari segala tindakan yang bisa memancing keributan.  Sesuai ketentuan 
kontrak, dia diingatkan bahwa dia harus menahan diri dari segala campur tangan 
terhadap urusan internal Jambi. Semua korespondensi dengan istana harus dilakukan 
dengan cara-cara paling bersahabat. Kepada perwira itu terutama ditekankan untuk 
mendapatkan kepercayaan pangeran ratu yang berpengaruh tersebut dan merespons 
positif terhadap saran yang barangkali diberikan sang Pangeran. Segala sikap tidak 
percaya terhadap Raden Tabun harus disembunyikan. Jika dia mengetahui keributan 
apa pun di sekitar benteng, dia harus memberi tabu pangeran ratu dan Residen 
Palembang.  Satu -satunya t indakan yang boleh d ia lakukan adalah  
memberantas penyelundup garam. Sudah barang tentu dalam prakteknya otoritas 
kolonial menjalankan kekuasaan mereka dengan sangat hati-hati. 

Hal yang sama berlaku dalam pengawasan Muara Sabakk di muara 
Batanghari. Penduduk yang mendiami bekas koloni perompak lantas dicurigai  
menyelundupkan garam. "Perwira penyelidik bumiputra" yang ditempatkan  di sana 
tidak bisa berbuat banyak jika dia tidak ingin menyulut keributan.  Karena alasan 
ini, otoritas kolonial segera meminta Facharuddin untuk melepas kontrol atas 
pemukiman ini. Sultan memberikan persetujuannya dengan  sangat cepat, bisa 
kita asumsikan sebagian karena para penghuni itu adalah orang timur, kelompok 
non-Jambi, dan sebagian lagi karena dia pernah mengalami pertikaian dengan 
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otoritas kolonial dalam persoalan ini di masa lalu. Tetapi dalam hal ini pun 
otoritas kolonial  tetap berhati -hati  dan menja lankan hak kedaulatan mereka 
secara terbatas.  Residen Boers  membiarkan rakyat Muara Sabak 
membiasakan diri dengan para penguasa baru  mereka secara berThahap, dan 
menahan diri dari keinginan menempatkan dusun itu di bawah kontrol langsung Belanda. 

 

Pergolakan Di Jambi: 
Pada Juni 1838, Said Mohamad, --orang yang pemberani dan penuh 

prakarsa-- menyerang Muara Kumpeh. Tindakan itu adalah ungkapan 
kegusarannya karena ditangkap dengan sangkaan pembunuhan oleh pejabat  muda 
Belanda J. D. K. Lammleth, perwira administratif yang baru ditunjuk. Dengan 
menangkap Said Mohamad, Lammleth tidak hanya melanggar  kontrak, yang 
menyerahkan urusan peradilan kepada para pejabat setempat  Jambi, tetapi dia 
juga melanggar adat, yang menetapkan bahwa pemidanaan anggota suku Kraton 
adalah hak prerogatif sultan. Lebih celaka lagi, Said  Mohamad terbukti t idak 
bersalah, dan dilepas tak lama kemudian. Bahwa seorang Eropa yang masih hijau 
yang kelewat bersemangat memenjarakan Said Mohamad, salah seorang anggota 
terkemuka elite Jambi, tak pelak hal ini menyulut kebencian. Setelah melewati kesulitan 
luar biasa barulah serangan balasan bangsawan yang dizalimi itu bisa dipatahkan. 
Batavia mengir im bala bantuan pada Agustus 1838 dan Januar i  1839,  tetapi  
kekhawatiran tetap mecekam orang-orang Belanda di Muara Kumpeh pada 1839. 
Kekhawatiran itu makin menguat karena Said Mohamad terus-menerus menjaring 
pengikut dan karena ikatannya dengan Pangeran Surio yang tak  kalah galak dan 
sedang sibuk mencari dukungan Jambi untuk memanaskan kerusuhan di Rawas, yang 
pecah pada saat bersamaan. 

Facharuddin segera berupaya membuktikan bahwa dirinya tidak punya sangkut paut 
dengan persoalan itu. Bukankah belum lama berselang dia memperingatkan Said 
Mohamad karena mengabaikan desa-desanya? Sebagai bukti itikad baiknya, dia 
memberangkatkan seribu dua ratus prajurit di bawah Pangeran Ratu dan Raden Tabun—
yang baru saja diangkat menjadi Pangeran Adipati—untuk membantu. Sayangnya mereka 
tiba terlampau terlambat untuk memberi pengaruh . 

Pada 1839 perpecahan internal di istana meruncing. Raden Tabun  
menawarkan, selaku Pangeran Adipati, untuk menempatkan diri di bawah otoritas 
langsung Batavia. Kesal terhadap fakta bahwa dia tidak memperoleh  kagian apa-apa 
dari tunjangan tahunan yang dibayar Belanda dan perlakuan tidak hormat 
Facharuddin kepada istrinya, saudari Tabun, dia mundur ke wilayahnya di daerah hulu 
Batanghari dan memutus segala hubungan dengan Jarnbi. Di sana dia berkuasa secara 
kurang lebih terbuka hingga 1845. 

Agitasi ini menjelaskan bahwa bulan madu sudah berakhir. Pada 1838, kekecewaan 
merambah kedua belah pihak. Otoritas kolonial mengklaim hak berdaulat, tetapi kalau 
pada mulanya mereka enggan menekankan  klaim- klaim mereka, ternyata 
kemudian mereka menyadari tidak bisa melakukan itu . Sultan berharap bisa 
memperkuat posisinya, tetapi dia dikecewakan.  Pemberontakan melanda 
wilayahnya sekali lagi, dan tidak jelas apakah dia terlibat di dalamnya atau tidak. 
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Frustrasi, Belanda berpaling darinya dan justru menaruh kepercayaan kepada 
Pangeran Ratu. Boers, yang mencurigai  Facharuddin bersekongkol dengan Said 
Mohamad, lebih suka mendudukkan Pangeran Ratu, yang dia pandang sebagai 
pembesar yang lebih kuat di  singgasana, dan mendukungnya dari sebuah pos Belanda 
di ibu kota Jambi. 

Urusan Jambi, yang pada awalnya dia l ihat begitu menggairahkan, lantas  
menjadi ruwet ketika para elite Jambi terkemuka mendukung pemberontakan di 
Rawas, sebagian malah memimpin pemberontakan itu. Mesk ipun  d emik ian ,  ba g i  
Ba tav i a  i n i l ah  saa t  ya ng  pa l i n g  t i d ak  mengenakkan untuk mengganti  
Sul tan Jambi , karena Batav ia baru saja  berunding dengan penguasa Indragiri, 
tak jauh di utara. Akan menimbulkan kesan sangat buruk baginya mel ihat 
sejawat Jambinya diganti . Tetapi  Belanda ingin memperkuat kedudukan 
Pangeran Ratu sekokoh mungkin. Oleh karena itulah dia diberi pembayaran di 
muka sebesar dua ribu gulden yang diminta pada 1840, sebetulnya itu konsesi 
yang kecil saja karena dia minta l ima kali jumlah itu. Otoritas juga menolak 
tawaran Raden Tabun untuk menerima penundukan kepada Belanda, dengan 
anggapan akan lebih baik  baginya mendukung Pangeran Ratu di Jambi. Oleh 
karenanya Batavia merasa sangat lega karena dia tidak mengulangi tawarannya. 
 

Rangkuman: 
Peris t iwa-perist iwa yang terkai t  dalam uraian ini  berujung pada dua  

kesimpulan utama. Pertama, tampaknya ekspansi otoritas kolonial di Jambi lebih 
merupakan imperialisme Batavia ketimbang kebijakan yang digariskan oleh Den 
Haag. Kebijakan atas Jambi adalah prakarsa yang diambil di Batavia,  dan Menteri 
Jajahan baru diberi tahu belakangan. Laporan sehubungan dengan ekspansi yang 
diusulkan baru sampai di Negeri Belanda pada Desember 1833,  ketika kontrak 
sementara ditandatangani di Rawas dan ekspedisi sudah dalam perjalanan pulang 
ke Jawa. Tentu saja sang Menteri tahu secara garis besar  kebijakan pokok Van 
den Bosch di Sumatera, sehingga konteksnya jelas. Tetapi  garis besar kebijakan itu 
dan detailnya disusun di Batavia. 

Dorongan imperialis sudah barang tentu memuat unsur ekonomi. Namun,  bukan 
berarti Belanda mengharapkan Jambi menjadi angsa bertelur emas;  justru 
sebaliknya. Merkus, yang saat itu menjadi anggota Dewan Hindia Timur  Belanda, 
sudah menulis pada Januari 1834, dalam pendapat jitunya mengenai kontrak 
tersebut, bahwa semua yang dimiliki (di pesisir timur) akan menjadi beban untuk 
seterusnya. Tetapi  dia te tap berharap kepemil ikan i tu  memberi keuntungan, 
karena akan memudahkan jalur perdagangan ke pesisir barat. Dan penilaian 
pragmatis Baud berbunyi, "Tidak ada keuntungan finansial langsung; justru pengeluaran 
yang membengkak”. Belanda tidak punya bayangan tentang kemiskinan Jambi. 
Mereka tidak menilai wilayah itu berdiri sendiri tetapi sebagai bagian dari Sumatera, 
dan sebagai satu faktor dalam rencana perkonomian mereka untuk pulau itu. Ini 
t idak banyak urusannya dengan percaturan politik internasional. Van  den Bosch 
tentu mencemaskan urusan internasional, ini kita sudah tabu, tetapi tujuannya bukan untuk 
selangkah lebih maju daripada negara-negara kolonial lainnya. 
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Kesimpulan kedua yang bisa ditarik adalah bahwa menjalankan hak  
kedaulatan adalah persoalan yang didefinisikan secara buruk dalam dekade itu. 
Facharuddin menandatangani kontrak relatif lunak yang dilaksanakan  secara lebih 
lunak lagi. Sebagai penguasa lemah, dia hanya mampu menegakkan sedikit 
kedaulatan sebelum itu, menurut standar Melayu  sekalipun. Tetapi kontrak 
tersebut tidak memaksanya melepas lebih banyak lagi, satu-satunya kehilangan 
terbesar adalah Muara Kumpeh. Konsesinya yang lain, penyerahan hak memungut bea 
ekspor impor, tidak dilaksanakan secara ketat, di bidang ini saingan-saingan 
dagangnya di Jambi bernasib lebih mengenaskan lagi dibanding dirinya. Tetapi 
jika Facharuddin tidak terlalu rugi, dia juga tidak mendapat banyak, harapannya 
untuk memperkuat posisi dengan bantuan otoritas kolonial berbuah nol besar. 

Dalam teori (artinya menurut kontrak 1834) dan dalam prakteknya,  
Facharuddin bisa memandang dirinya sebagai seorang penguasa berdaulat,  meski 
lemah, memerintah wilayah dengan sebuah hegemoni Belanda dan bersekutu 
lewat traktat persahabatan dengan tetangga yang kuat, kepada   tetangganya ini 
dia menyerahkan sumber utama pendapatan dengan imbalan tunjangan tahunan 
yang pasti. Dia mempertahankan pengelolaan internal  wilayahnya. Kontrak tidak 
melarangnya secara tegas untuk menjalankan kebijakan luar negeri independen. 
Dalam hal inipun dia tidak kehilangan kedaulatannya. Dia dibiarkan mempunyai begitu 
banyak kedaulatan hingga dia bisa tetap bisa memandang dirinya sebagai 
penguasa otonom dan memandang ikatannya dengan Batavia sebagai sebuah 
hubungan di bawah naungan hukum internasional,  di  mana dia harus 
memandang segala kepentingan dalam kepatutan hukum sedemikian rupa. 
Tetapi sayangnya tidak tersisa jejak interaksi antara sultan dan dunia luar yang bisa 
membantu memahami apa makna kedaulatan baginya sebagai penguasa Melay u. 
Berbagai sumber tidak menyebut ikatan-ikatan dengan penguasa-penguasa independen 
Sumatera, dengan Singapura, atau dengan negara-negara asing, sumber-sumber itu juga 
tidak mencatat pelaksanaan sesungguhnya hak kedaulatannya. 

Otoritas kolonial, di lain pihak, menerima begitu saja anggapan bahwa mereka 
memperoleh hak-hak kedaulatan atas Jambi, walaupun kemampuan mereka 
melaksanakan hak-hak tersebut dibatasi oleh ketiadaan sumber daya. Den Haag 
memutuskan untuk tidak mengucurkan uang bagi Sumatera. Mereka tidak menghendaki 
paceklik perekonomian baru, ketika Sistem Tanam Paksa membuahkan hasil pertama 
untuk Belanda, dan Perang Padri yang mahal  sudah berakhir (pada 1838). Oleh 
sebab itu Batavia berusaha meluaskan pengaruh di Sumatera dengan mengikuti 
rute murah diplomasi, menyaksikan kontrak yang dicapai dengan Indragiri pada 
1838, persis mengikuti kontrak dengan Jambi dan dicapai dengan cara sama. 

Dalam beberapa dasawarsa kemudian, Negeri Belanda sering menentang k l a i m -
k l a i m  b a h wa  J a m b i  a d a l a h  s e b u a h  n e g a r a  b e r d a u l a t  d a n  
mempertahankan haknya sendiri dengan sangat gigih. Maka, fokus kita  
bergeser dari hubungan antara pemerintahan kolonial dan Kesultanan Jambi  di 
Jambi itu sendiri menuju ideologi yang mendasari hubungan-hubungan tersebut dan 
dengan reaksi politik internasional pada 1840-an dan 1850-an. 
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10). Sultan Abdul Rahman Nasruddin (1841 – 1855) 
S e t e l a h  kemangkatan F ac h a r u d d i n  pada Januari 1841, dia diganti oleh 

saudaranya, Pangeran Ratu, Abdulrachman Nazaruddin. Sesuai ketentuan-
ketentuan dalam kontrak dia hanya perlu memberitahukan kepada otoritas Belanda 
tentang suksesinya. Baru pada awal 1843—dua tahun kemudian—dia menerima 
surat ucapan selamat dari Batavia. Surat itu juga memberi tahu dia bahwa sebuah 
kontrak baru akan ditetapkan dengannya untuk mengukuhkan persahabatan mereka. 
Lambatnya tanggapan itu sebagian terkait dengan rencana-rencana Merkus. 
Sebagai bekas Komisaris Sumatera, yang sangat paham dengan urusan Jambi  
selama perjalanan di Palembang pada 1839-40, dia ingin menyambar peluang untuk 
membenahi posisi pemerintah kolonial. Lebih dari itu, pada 1840  Residen 
Palembang masa itu menegaskan bahwa kehadiran militer diperlukan di ibukota 
Jambi untuk meningkatkan cengkeraman Belanda di kawasan  dataran tinggi yang 
berbatasan dengan Palembang. Masalah yang dibicarakan jelas sudah di depan mata, 
sebagaimana terlihat dari sepucuk surat yang ditulis oleh Residen Palembang pada 
Februari 1841 yang minta instruksi sehubungan dengan bertakhtanya sultan baru dan 
mengenai perubahan-perubahan yang diusulkan pada kontrak yang diperdebatkan di 
Dewan Hindia Timur Belanda. Masalah-masalah ini belum diselesaikan ketika 
instruksi Baud tertanggal 1 September 1841 t iba di Hindia Timur akhir tahun 
i tu, instruksi  yang bertentangan dengan kebijakan Batavia. 

Raden Tabun sekali lagi dilewati untuk menjadi sultan, sekalipun gelar  i tu 
dijanjikan kepadanya. Nazaruddin pasti  tahu bahwa hal ini  bakal  memancing 
reaksi keras, terutama setelah berbagai ketegangan memuncak.  Pada 1842, salah 
satu daerah di Jambi memberontak menentang Nazaruddin. Pada 1845 ancaman 
perang saudara begitu terasa hingga residen minta  instruksi  lebih lanjut dari  
Batavia bagaimana harus menanggapi j ika  Nazaruddin minta bantuan 
kepadanya. Namun, krisis berlalu dan pada awal  1846 pihak-pihak yang bertikai 
berbaikan. 

Nazaruddin sangat menyadari ketergantungannya pada Belanda. Posisinya 
terdahulu sebagai Pangeran Ratu membuatnya lebih paham tentang mitrami t ra 
po l i t iknya ket imbang  anak  ra ja  yang la in.  Res iden de Kock  
mengambarkannya sebagai "satu-satunya orang di seluruh kerajaan" yang 
condong kepada Belanda, dan menyatakan bahwa dia pasti ditumbangkan  atau 
dibunuh j ika benteng di Muara Kompeh ditinggalkan . Dia akan kehilangan 
tunjangan tahunannya dan, yang paling penting, dukungan politik Belanda pada waktu 
dia menghadapi perlawanan internal serius. Begitulah, pada akhir 1843, ketika 
dia akhirnya mendengar dari seorang demang Palembang bahwa Belanda 
berencana mengosongkan Muara Kompeh,  Nazaruddin bereaksi kecewa. Dia 
memandang segala macam perubahan pada situasi saat itu sebagai sesuatu yang 
sangat tidak diinginkan. Bukankah dia selalu berpegang teguh pada ketentuan-
ketentuan kontrak? Dia tidak akan minta agar posisi kekuasaan sultan sebelumnya 
dipulihkan kecuali dipaksa untuk melakukan itu. Maka, dengan gesit Nazaruddin 
menyambar satu-satunya klausul jalan keluar yang diserahkan kepada residen dalam 
perundingan, jika sultan minta "secara eksplisit dan tertulis" agar pengosongan benteng 
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di Muara Kompeh ditunda, residen harus memberi tahu Batavia secepatnya. Nazaruddin 
segera meminta penundaan. Dan untuk menunjukkan itikad baiknya, dia  
menindak para perompak pada saat yang sama, pada akhir 1843, dan Batavia 
menyatakan terima kasih yang sungguh-sungguh untuk itu. Secara internal otoritas 
Belanda tetap, yakin bahwa Nazaruddin tidak mampu memberantas perompakan tanpa 
bantuan Belanda. 

Kepentingan Batavia lantas sejalan dengan kepentingan para penguasa lokal. Yang 
kemudian menyusul adalah upaya terorganisir baik dari tiga otoritas yang terlibat, penguasa 
lokal, karesidenan, dan pemerintah kolonial. Permintaan Nazaruddin memberi Residen 
De Kock dan Gubernur Jenderal Merkus alasan bagus untuk menjustifikasi 
kelanjutan setidak-tidaknya kehadiran terbatas Belanda di Sumatera Timur. Seperti 
kebanyakan administrator kolonial yang lain, De Kock menentang setiap pengurangan 
skala kehadiran ini sejak 1842, khususnya pengosongan Muara Kompeh. Langkah 
itu akan mengganggu keamanan perbatasan Palembang, terutama di Rawas, 
dan menyulitkan penindakan para perompak. Mengenai Merkus, kegusarannya 
terhadap perintah-perintah dari Den Haag sudah dibicarakan. Maka, pada Februari 1844 
dia mengusulkan kepada Baud agar benteng di Muara Kumpeh diperThahankan. Dia 
menopang usulannya dengan argumen-argumen baru untuk melawan tekanan 
Indragiri, argumen-argumen yang lebih didasarkan pada imajinasinya yang kaya 
ketimbang pemahaman menyeluruh atas sejarah. 

Merkus berpendapat, pertama, bahwa sebagai benteng tua VOC, Muara 
Kumpeh berada di luar cakupan Traktat London, yang hanya melarang 
pemungutan bea di daerah-daerah yang diduduki setelah tahun 1842. Dengan cerdik 
dia mengabaikan fakta bahwa VOC sudah meninggalkan Muara  Kumpeh pada 
pertengahan abad ke delapan belas dan bahwa Kompeni tidak pernah memungut bea 
perdagangan di sana, melainkan hanya bea konsinyasi komoditas seperti lada. Argumen 
ini bahkan tidak diangkat pada 1833, ketika Belanda melakukan kontak per tama 
dengan Jambi .  Kedua ,  Merkus  mengulangi  argumen Baud tentang 
pembelaan di r i .  Dan ket iga ,  d ia  mengatakan bahwa pembangunan Muara 
Kompeh sebagai pelabuhan bebas sudah akan memadai untuk mengakomodasi 
hasrat Inggris memperoleh keuntungan perdagangan. Boleh dikata itu tidak akan 
merugikan kepentingan Belanda, perdagangan dengan Jambi bisa diabaikan, sebab hanya 
memberi pendapatan tidak berarti, dan bea dipungut dengan amat lunak. 

Pada Agustus 1844, ketika sengketa diplomatik dengan Inggris berakhir, William II 
setuju. Tak diragukan dia terpengaruh oleh tindakan-tindakan orang Inggris James 
Brooke di Kalimantan, yang oleh Sultan Brunei diakui sebagai penguasa Sarawak pada 
1841. Den Haag baru mengetahui hal tersebut pada 1842. Sebagai tanggapan, Baud 
mengendurkan kebijakan abstain dan kembali minta Batavia untuk memastikan bahwa 
hak-hak kedaulatan Belanda diformalkan secara kontraktual. 

Pada Januari 1845 Nazaruddin menerima berita melegakan bahwa  
kehadiran Belanda di Muara Kumpeh akan diperThahankan. Pemberlakuan perdagangan 
bebas di sana dilakukan secara berangsur-angsur dan baru tuntas pada April 1847. 
Pelabuhan kecil dibuka untuk "perniagaan besar", kapal-kapal yang berlayar dengan 
segala macam bendera bisa merapat di sana, dan perdagangan mereka hanya dipajaki 
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sebesar 6 persen. Pemerintah Inggris, yang sudah menyampaikan terima kasih secara 
resmi kepada Belanda atas pengunduran diri dari pesisir timur Sumatera pada 1846, 
dan pada saat yang sama minta agar semua pelabuhan di Hindia Timur Belanda dibuka 
untuk perdagangan, dengan demikian memandang permintaannya hanya diluluskan  
di Muara Kumpeh. Bisa dibilang, keputusan tahun 1847 adalah “hidangan pencuci 
mulut” yang terlambat bagi menu perundingan, yang hanya bermakna simbolis bagi 
perdagangan Inggris di Pemukiman Selat. Overland Singapore Free Press tanggal 7 
Desember 1847 menyebut Muara Kumpeh sebagai "desa paling menyedihkan dengan 
sedikit atau tanpa perniagaan sama sekali", dan pembukaannya disebut sebagai "upaya 
akal-akalan yang telanjang". 

Maka berakhirlah salah satu babak penting hubungan Inggris-Belanda pada abad 
kesembilan belas menyangkut urusan jajahan, sebuah periode yang memberi 
William II dan Baud peluang untuk merumuskan kebijakan mereka untuk Sumatera, yang 
dalam hal ini Jambi dikecualikan. Pengecualian ini adalah buah dari kelemahan, bukan 
kekuatan, "kekacauan" administratif Jambi membuat Batavia was-was 
terhadap perompakan dan serangan baru di  Palembang yang selalu bergolak. 
Untuk melindungi "halaman belakang" mereka, Belanda perlu mempertahankan 
kehadiran mereka. Kepentingan yang kin i  dipertaruhkan (perompakan, 
keamanan Palembang) sama wujudnya dengan yang berperan pada 1833, 
kekosongan kekuasaan di  "periferi" adalah magnet bagi pemerintah kolonial 
yang haus kekuasaan. Lebih terang-terangan ketimbang tahun 1830-an, itu adalah 
kehadiran yang diperThahankan atas permintaan para penguasa lokal, kehadiran yang 
melayani kepentingan sultan dan tidak sepenuhnya menundukkannya, sebab sarana 
perhubungan yang ada sangat buruk.  

Nazaruddin tahu bahwa dirinya punya ruang luas untuk bermanuver secara 
mandiri. Sekali lagi, kita bisa mencari  tahu apa yang dilepasnya, di matanya, 
sebagai imbalan bagi kehadiran Belanda, seluruh kedaulatan atau hanya Muara 
Kumpeh dan perdagangan. Kemungkinan jawabannya adalah yang terakhir. Akibat 
campur tangan Den Haag dalam kebijakan di Sumatera, Batavia tak bisa 
menuangkan hak-haknya dalam sebuah kontrak baru. Lebih dari i tu, fakta 
bahwa bertakhtanya seorang sultan baru diberitahukan kepada Belanda dalam bentuk 
sederhana merupakan suatu preseden penting dalam hubungan selanjutnya 
antara otoritas Belanda dan istana sultan. 

Akhirnya, bagi dunia luar, Negeri Belanda secara resmi mengklaim  
kedaulatan atas Jambi, memperjuangkan haknya untuk meluaskan otoritas  
Belanda di Sumatera. Tetapi itu tidak menyalakan antusiasme Belanda. Pada  saat 
itu, Jambi tetap merupakan daerah gelap yang dilalaikan para pejabat dalam 
perjalanan keliling mereka. Tidak adanya staf pengganti menyebabkan inspeksi mustahil 
dilakukan pada saat itu.  Pihak berwenang di Palembang harus sudah puas dengan 
membaca laporan-laporan perwira administratif (civielgezagbehh) di Muara Kumpeh. 

Pada 1852, sepak terjang seorang petualang Amerika, Walter Murray  
Gibson, membangkitkan kembali minat otoritas kolonial kepada kesultanan ini .  
Aks i -aks i  Gibson,  khas prakarsa  indiv idua l  zaman pra - imper ia l ,  



 348 

mencetuskan serangan baru terhadap hak kedaulatan Belanda atas Sumatera dan 
mencuatkan tidak presisinya perumusan hak tersebut. 

Pada April  1853 Gubernur Jenderal Duymaer van Twist  menerima 
instruksi dari Menteri C. F. Pahud (1849-56) untuk membuat kontrak dengan para 
penguasa lokal "merdeka" sesegera mungkin, khususnya di Sumatera, dan mengambil 
langkah-langkah untuk "mencegah negara-negara lain membangun kekuasaan di 
sana". Sebetulnya itu adalah pengulangan dari instruksi-instruksi Baud. Kali ini Jambi 
menerima kunjungan resmi wakil senior pemerintah Belanda untuk pertama kalinya 
dalam empat belas tahun. Tujuan kunjungan Asisten Residen Palembang, F. 
J. R. Storm Van's Gravesande, sebuah peristiwa besar yang terjadi pada 
November 1852 ada lah  member lakukan  l eb ih  tegas  ke ten tuan -ke ten tuan 
kon t rak ,  mengumpulkan informasi, dan menaksir kerugian yang konon ditimbulkan 
aturan-aturan baru bagi para saudagar Jambi, karena pada akhir Juli 1852 
pemerintah kolonial melarang impor dan perdagangan senjata api di Muara Kumpeh dan 
Palembang karena ada pemberontakan di Palembang. Blokade yang menyusul di 
pesisir Sumatera menimbulkan kegusaran, terutama di  lingkaran perdagangan 
sekitar sultan. 

Sekali lagi—dalam pola yang lalu menjadi lumrah—pejabat Belanda yang 
herkunjung terpana menyaksikan kemiskinan Jambi, tiadanya etika, dan 
kelemahan sultan, walaupun pertikaian dengan Raden Tabun sudah diselesaikan dan dia 
berada dalam rombongan yang menyambut orang Belanda itu. Isu  utama dalam 
pembicaraan adalah pemberlakuan lebih ketat persyaratan  kontrak, khususnya 
yang berkaitan dengan bea ekspor impor. Di masa  mendatang, setiap kapal harus 
membongkar muatan dengan disaksikan perwira administratif, karena instruksi perwira 
administratif kini berbunyi: "Hubungan kita dengan Jambi terutama ditentukan oleh 
cara kita memungut bea". Dia, diminta pergi ke Jambi setiap tahun, dianjurkan 
menggunakan kapal. Untuk mempercepat perjalanan, seorang juru mudi ditugaskan 
untuk melayari jalur antara muara dan ibukota.Para pejabat di Jambi lebih cemas lagi , 
mereka takut kunjungan itu akan menaikkan bea ekspor impor, pemberlakuan monopoli 
garam, atau bahkan pendudukan ibukota, tindakan-tindakan yang bahkan tidak 
bakal menutup ongkos pemerintah kolonial. Tetapi yang paling menjadi persoalan bagi 
Belanda adalah pameran kekuatan dan meningkatk an komunikasi dengan ibu 
kota.  

Dalam waktu yang cukup lama, tindakan-tindakan Gibson membawa 
konsekuensi negatif bagi sultan. Dalam lampiran permintaan dukungannya kepada 
pemerintah, Gibson sudah menyatakan bahwa putusan bersalah atau  tidak atas 
dirinya tergantung pada apakah Sultan Jambi tunduk pada otoritas pemerintah kolonial 
Belanda atau tidak. Tetapi pemerintah Amerika tidak mempunyai kontrak 1834, sehingga 
tidak bisa menyelidiki masalah ini. Meski sudah dikirim ke Inggris pada 1841, dokumen 
itu tidak diterbitkan. Menteri Luar Negeri mengirim dokumen itu kepada Duta Besar 
Amerika di Den Haag melalui "saluran informal" pada musim panas 1856, ketika 
pemerintah Amerika sudah mencabut dukungannya kepada Gibson. 

Pada 1857, berita bahwa Amerika sedang menel iti hak-hak kedaulatan 
Belanda di Nusantara sampai ke Batavia dari Washington, melalui Den  Haag. 



 349 

Berita itu diteruskan kepada Gubernur Jenderal C. F. Pahud (1856 -61), yang sudah 
mempelajari semua segi perkara Gibson sebagai Menteri  Jajahan. Penggantinya di 
Kementerian, P. Mijer (1856-58), menyertakan dalam laporannya pertanyaan cemas 
apakah keputusan-keputusan terdahulu untuk melakukan ekspansi (ke New Guinea, 
misalnya) belum matang untuk  dievaluasi. Bukankah layak membuat perjanjian-
perjanjian baru ketika yang lama ternyata tidak memuaskan? Lebih jauh, tak lama 
sesudah itu. Duta Besar Belanda untuk Washington mendapati bahwa kontrak 1834 
dengan Sultan Jambi tidak menutup kemungkinan bagi klaim-klaim asing. Kontrak itu 
hanya melarang sultan berserikat dengan musuh-musuh Belanda, sebuah kategori  
yang tidak bisa diterapkan untuk Amerika Serikat. Dia menyarankan untuk memperketat 
ketentuan-ketentuan kontrak. Ini pun diteruskan kepada Pahud sebagaimana mestinya. Dia 
menambahkan bahwa dirinya menganggap tidak bijaksana mengubah kontrak pada saat 
itu, karena itu bisa menguatkan klaim-klaim Gibson. 

Akan tetapi Batavia punya pandangan lain tentang persoalan itu. Bahkan, agar 
selangkah lebih maju dari orang-orang Amerika, para pejabat Belanda melakukan 
penelitian sendiri tentang hak-hak kedaulatan pada Juni 1857. Tepat karena orang-
orang Amerika berencana meneliti persoalan kedaulatan, Dewan Hindia Timur 
Belanda menganggap, berisiko menunda pembuatan kontrak baru dengan Jambi. Pada 
penghabisan tahun 1850-an otoritas Belanda berhasil mengetatkan syarat-syarat 
kontrak. 

Bab ini memperlihatkan bahwa Jambi berada di jantung dua kontroversi diplomatik 
penting dalam periode 1840-58. Inggris maupun Amerika Serikat mencari keuntungan 
perdagangan, bukan ekspansi wilayah. Dan keduanya memperoleh konsesi dari Belanda, 
hasil bersihnya adalah pembukaan Hindia Timur. Inggris berhasil membuat Belanda 
membatasi ekspansinya di Sumatera dan membuka benteng kecil di Muara Kumpeh, 
sekalipun masih menampung satu garnisun Belanda. Amerika Serikat memperoleh hak 
perwakilan konsulat untuk mempertahankan kepentingan perdagangannya di 
Hindia Timur. Tetapi walaupun Belanda cuma merupakan kekuatan kecil Eropa sejak 
tahun 1839 ,  pemer in tah  Be landa mampu  memper tahankan  ruang  un tuk  
menjalankan kebijakan independennya. la tidak tunduk kepada tuntutan  Inggris 
untuk membuat sebuah kontrak perdagangan baru , ia menolak membayar 
kompensasi kepada Gibson, dan secara internal ia mendefinisikan ulang kekuatan-
kekuatannya secara lebih tepat. Membuka diri kepada dunia luar berjalan beriringan 
dengan penutupan diri secara internal, "abstain" dipadu dengan instruksi - instruksi 
untuk membuat kontrak-kontrak baru dan mengetatkan yang sudah ada. Dalam 
beberapa dasawarsa itu, kekhawatiran terhadap negara-negara pesaing 
mendorong dilakukannya "pendudukan",  konsolidasi hak-hak negara yang 
ditetapkan secara kontraktual untuk  menghalau semua pihak yang berkepentingan. 

Dalam pemerintahan putra Sultan Mohammad Fahruddin ini ada dua peristiwa yang 
tercatat dalam sejarah Jambi, yaitu: 
a. Tahun1851 datang ke Jambi kapal Amerika bernama Flirt yang dipimpin oleh Walter 

Gibaen, dengan maksud menhasud Sultan Abdul Rahman Nasruddin melawan 
Belanda. Namun hasutan itu tidak dapat dilaksanakan karena kekuatan Jambi belum 
memadai 
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b. Sultan Jambi banyak membantu perlawanan Sultan Palembang, baik bantuan amunisi, 
maupun dengan menyediakan tempat persembunyian kaum bangsawan Palembang 
yang dikejar Belanda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

11). Sultan Thaha Saifuddin (1855 – 1904) 
Pada Oktober 1855 seorang sultan baru bernama Thaha Saifuddin menerima otoritas 

atas Jambi, menyusul mangkatnya Nazaruddin pada tanggal 18 Agustus tahun itu. Maka, 
bertakhtalah seorang penguasa yang ternyata menjadi musuh utama pemerintah kolonial 
di Jambi selama hampir empat puluh tahun. Sebuah ekspedisi militer mengakhiri secara 
formal kekuasaannya pada 1858, tetapi di balik layar dia terus bertindak sebagai dalang 
kehidupan politik. 

Sultan Thaha nama kecilnya adalah Ratu Jaya Ningrat, lahir pada tahun 1816. Setelah 
beliau diangkat menjadi sultan pada tahun 1855, maka gurunya memberi gelar dengan 
nama Sultan Thaha Saifuddin yang berarti Sultan Thaha Pedang Agama. Digambarkan 
sebagai "muda", Thaha berusia dua puluh tahunan ketika dinobatkan. Pada 1900, sumber-
sumber Jambi menyatakan dia lahir pada 1833, putra Sultan Facharuddin, yang 
menandatangani kontrak tahun 1834. Ibunya wanita keturunan Arab dan boleh jadi 
sang ibu berpengaruh besar kepadanya, sebab tidak seperti umumnya penguasa Malaya 
Thaha mengerti baca tulis. Lebih dari itu, dia memahami pentas politik luas dunia Islam, 
pada 1857 ia minta dukungan diplomatik Sultan Turki, yang boleh jadi dia ketahui dari 
pengetahuannya tentang jaringan Arab yang dipelajarinya dari sang ibu. 

Sultan Thaha Saifuddin sangat dipercayai dan dicintai oleh rakyatnya. Segala kata-
katanya dipatuhi, beliau bersumpah setia bersama-sama dengan rakyatnya untuk membela 
Kesultanan Jambi dari cangkraman Belanda. Sumpah yang disebut dengan sumpah Setih 
Setia itu mempunyai pengaruh besar terhadap jiwa rakyat. Hal inilah yang merupakan salah 
satu faktor penyebab beliau dapat bertahan menghadapi serangan-serangan Belanda 
dalam waktu yang cukup lama.  

 
 

Gambar 25. Stempel kesultan pada masa Sulthan Thaha 
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Sultan Thaha Saifuddin adalah sultan yang terakhir dari Kesultanan Jambi. Selama 

hidupnya, tepatnya selama pemerintahannya ia menantang Belanda. Pada waktu ia 
dinobatkan secara resmi diumumkannya bahwa ia tidak mau mengakui kekuasaan 
Belanda. Bahkan tidak bersedia mengadakan perundingan dengan imperialis tersebut. 
Sudah berbagai cara dilakukan oleh Belanda untuk membujuk Sultan, namun selalu gagal. 

 

 

Gambar 26: Sultan Taha Syaifuddin 

Meskipun beliau telah berusia lanjut, namun semangat perjuangannya bersama-sama 
rakyatnya tetap membara dan beliau bergerak dari satu tempat ke tempat lain dari satu 
medan juang ke lainnya bersama rakyatnya yang setia. 

Thaha baru menjadi Pangeran Ratu pada 1854, setelah direkomendasikan oleh 
pihak karesidenan. Sayangnya tidak ada sumber-sumber yang menjelaskan alasan pilihan 
ini. Meskipun demikian, sejak awal sudah jelas bahwa pangeran ratu baru ini adalah orang 
yang harus diperhitungkan. Dia tidak mau menerima pusaka jabatan barunya sampai 
Sultan Nazaruddin mengusir selir yang berpengaruh besar terhadap sultan. Sebagai 
alasan, sultan tidak mau menghadiri upacara pelantikan. Raden Tabun, yang saat itu 
ditetapkan menyandang gelar panembahan dan susuhunan (penasihat kehormatan senior 
sultan) berniat menyerahkan pusaka kepada Thaha dan berusaha membujuknya agar 
"tunduk pada kehendak sultan", demikian menurut laporan-laporan awal tentang peristiwa 
itu dari Palembang. Pada akhir 1854, dia menangkap isyarat kegagalan. 

Para pejabat Eropa jarang mencatat deskripsi fisik dan psikologis para 
penguasa lokal. Alhasil, kita terpaksa berusaha merekonstruksi penampilan dan 
karakter Thaha dari keterangan-keterangan terpisah dan perilakunya yang sesungguhnya. 
Jelas dia mempunyai kepribadian kuat dan teguh dalam tindakan-tindakannya. Pada 
1880 dia digambarkan berperawakan kokoh,  berleher pendek, dan agak gemuk. 
Pada 1881 Residen Palembang, P. F. Laging Tobias, menggambarkan musuh 
politiknya—dalam julukan yang tentu saja tidak diperlunak untuk keperluan diplomasi—
sebagai energetik dan bertemperamen panas. Kelambanan Jambi yang terkenal itu tidak 
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cocok untuk dirinya. Tetapi Laging Tobias juga menggambarkan Thaha sebagai orang 
yang Lurus. Walaupun tidak mudah percaya kepada orang asing, dia menaruh 
kepercayaan besar bagi orang-orang asing yang membuktikan kejujuran mereka. 
Dalam permusuhan maupun persahabatan, komitmennya tegas.  Sikap lahiriahnya 
terhadap Belanda tegas, diplomatik dan, yang paling penting, konsisten antara pandangan 
dan tindakannya. 

Thaha hanya memberi tahu pemerintah kolonial tentang penobatannya,  
seperti yang dilakukan pendahulunya. Pemberitahuan semacam itu bisa  diterima 
pada 1841, tetapi situasi sudah berubah. Bentuk dan redaksi, kontrak dengan para 
penguasa lokal sudah berubah dalam empat belas tahun.  Misalnya, pada 1847 
otoritas Belanda menerima instruksi untuk menyertakan dalam semua kontrak sebuah 
klausul yang melarang para penguasa lokal  menerima surat atau hadiah dari negara 
asing tanpa seizin Batavia. Sekarang akan menjadi ciri khasnya hingga mangkatnya 
pada 1904, taktik mengelak dan menghindari kontak. 

Meski begitu, atas saran residen, Sultan Thaha menunjuk sebuah komite Jambi  
yang akan menunjukkan kepadanya pasal-pasal dalam kontrak baru itu yang paling 
kontroversial. Ada banyak pasal seperti itu, seperti (i) bahwa Jambi akan menjadi bagian 
dari Hindia Timur Belanda (Pasal 1), (ii) bahwa Jambi harus bekerja sama membangun 
benteng di Muara Kumpeh dan benteng-benteng Belanda yang lain (Pasal 4), (iii) 
bahwa Jambi tidak boleh memelihara hubungan dengan negara-negara lain (Pasal 7 dan 
8), (iv) bahwa orang Eropa dan Cina tunduk pada sistem hukum yang berbeda (Pasal 
12 dan 20), (v) bahwa vaksinasi cacar sapi diperbolehkan (Pasal 21), (vi) bahwa suksesi 
turun-temurun harus mendapat persetujuan Belanda (Pasal 23, 24 dan 25), dan (vii) 
bahwa perkapalan, perdagangan, dan administrasi  internal wilayah itu selanjutnya 
akan diawasi oleh pemerintah Hindia Timur Belanda (Pasal 29). Pendek kata, 
Thaha menentang semua pasal yang membatasi kekuasaan sultan (pasal -
pasal yang mengakui kedaulatan pemerintah kolonial, dan yang memungkinkan 
campur tangan terhadap sukses i  t u run - temurun ,  keb i j akan  l ua r  nege r i ,  
pe rdagangan ,  dan  penyelenggaraan peradilan). Jelas sekali bahwa dia 
paham betul dan sebetulnya dia tidak membutuhkan komite khusus apapun untuk 
menjelaskan ini kepadanya apa maksud Belanda, di bagian mana dia dirugikan, dan 
ketentuan-ketentuan mana yang tidak sesuai dengan kemerdekaannya dan 
mengancam kepentingan-kepentingan politik wilayahnya. Thaha sendiri ingin 
mempertahankan kontrak lama 1834, apalagi, dia berargumen, dirinya matipun 
para pendahulunya tidak pernah melanggar kontrak itu. 

Tanpa sepengetahuan para pejabat Belanda, Thaha sudah mengambil langkah-
langkah tandingan, dengan minta dukungan Sultan Turki. Kepergian Pangeran ratu ke 
Singapura pada Oktober 1857 tidak untuk membicarakan perdagangan melainkan 
melakukan sebuah misi diplomatik. Thaha ingin  menyertakan permintaan tertulis 
kepada Sultan Turki, lewat Singapura, untuk memperoleh cap yang menyatakan bahwa 
Jambi adalah wilayah Turki di mana pihak luar tidak punya hak. Pangeran ratu menitipkan 
Surat itu kepada seorang pembesar Singapura yang diberi tiga puluh ribu dolar Spanyol 
untuk menyampaikannya ke Istambul. 
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D i  s i n i  Tha ha  memp e r l i ha tk an  pe mahama n  menda lam ten tang  
perimbangan kekuatan di kawasan itu. Di seluruh Nusantara, Imperium  Utsmani 
dianggap sangat kuat, dan banyak penguasa lokal yang melegitimasi kekuasaan mereka 
dengan menyandarkan silsilah mereka ke Turki. Sikap demikian mengingatkan 
pada abad keenam belas, ketika Turki merupakan kekuatan yang harus 
diperhitungkan negara-negara "kafir". Menurut tradisi Aceh, Aceh mengakui 
kekuasaan kontrol Turki pada masa itu dan mengirim sebuah misi ke Turki. Konon para 
penguasa Aceh dan Pedir di Sumatera Utara masih mempunyai Segel dan hak 
perlindungan sebagai pemiliknya. Dengan tumbuhnya kekuatan Is lam reformis dan 
meningkatnya tekanan dari  pemerintah kolonial Belanda di Luar Jawa, gambaran 
lama keperkasaan Turki memperoleh darah segar pada abad kesembilan belas. 
Di Minangkabau perlawanan lokal untuk pertama kalinya mengusung panji -panji 
Islam.  

Turki sendiri tidak menjalankan kebijakan pan-Islam aktif. Saat itu, Turki lebih 
membutuhkan terjalinnya hubungan baik diplomatik dengan Barat ketimbang 
membantu rekan-rekan sesama Muslim di sudut remang-remang dunia. Turki lebih 
mendahulukan tatanan hukum internasional , artinya, Barat daripada ikatan 
agama. Walaupun surat dari Jambi itu sampai di Turki  sebagaimana mestinya, 
pihak penerima bersikap seolah-olah surat itu tidak pernah ditulis. Karena tidak ada hubungan 
apapun antara pemerintahan Utsmani dengan penguasa dan penduduk daerah itu, [surat 
tersebut] dianggap tidak ada dan disikapi seolah-olah belum pernah diterima, pemerintah 
Turki memberi tahu Belanda ketika menanggapi sebuah penjelasan pada permulaan 1859. 

Saat itu, Thaha tidak mengetahui  tanggapan Turki dan mengharapkan 
jawaban, dan delegasi Belanda tidak tahu soal manuver diplomatik itu. Mereka 
hanya mendapati diri berhadapan dengan seorang sultan yang keras kepala. Thaha tak 
tergoyahkan, dan sepekan kemudian residen kembali ke Palembang dengan tangan 
hampa, setelah membentuk opini stereotip kasar berkenaan dengan sang Sultan. 
Thaha sendiri tidak bertanggung jawab atas kegagalan itu, dia orang tidak penting 
yang hanya punya sedikit otoritas karena dia menghabiskan seluruh waktunya  
berburu dan memancing di pedalaman. Bukan dia, melainkan para penasehat “mata 
duitan dan korupnya" yang harus dipersalahkan. Sebab mereka adalah orang-orang yang 
buruk pemahamannya tentang hak-hak politik, mereka tidak akan bisa menerima 
“kekuatan nalar dan argumen". Yakin dirinya benar,  Couperus jelas merujuk pada 
kekuatan nalar Belanda dan argumen Belanda. 

Kendati demikian Couperus paham bahwa dirinya tidak terlalu paham,  dan 
bahwa pengetahuannya sama sekali tidak memadai. Dia menyarankan  agar 
mempermulus jalan untuk mencapai sebuah kontrak baru dengan cara melakukan dialog 
lebih jauh yang damai. Untuk keperluan ini, perwira administratif 
(civielgezqghehher) di Muara Kumpeh, yang menurut dia tidak melakukan usaha 
apapun untuk mengenal  Jambi  dan mendapatkan  kepercayaan rakyat, harus 
diganti oleh seorang pegawai negeri . Perwira administratif adalah personel militer 
dan tidak punya kecakapan diplomatik, kata Couperus. Couperus juga menyarankan 
agar sultan diperintahkan untuk mengirim delegasi ke Batavia atas biaya pemerintah 
kolonial, tampaknya dia tidak menyadari bahwa versi Melayu kontrak 1834 tidak 
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mencakupi perintah semacam itu. Laporannya ke Batavia menggemakan gambaran 
familier lama, penguasa yang lemah, pangeran ratu yang simpatik tetapi tanpa daya, 
para penasihat yang buruk, dan penduduk yang bersikap memusuhi. Strategi yang 
ditawarkan tak kurang familiernya. Betapapun mengagumkan sikapnya yang mau 
mengakui ketidaktahuan, tetapi sungguh naif menganggap bahwa sikap  lebih 
mengenal (sebagian dengan kunjungan yang dipaksakan ke Batavia)  dan 
mendorong sultan untuk menyambut Belanda dengan tangan terbuka  di Jambi. 
Begitulah akhir perundingan fase pertama. 
 

Perundingan dengan Belanda: 
Dengan mendekatnya investigasi pihak Amerika, pada December 1857  Dewan 

Hindia Timur Belanda merekomendasikan dilakukannya perundingan putaran kedua. Draf 
kontrak dibenahi sebagaimana mestinya, menyertakan saran-saran yang disampaikan oleh 
Storm van's Gravesande. Walaupun enggan mengubah pasal-pasal tentang 
kedaulatan, benteng, hubungan luar negeri,  dan yurisdiksi menyangkut warga Eropa, 
Belanda bersedia melunak dalam pasal-pasal terkait dengan suksesi turun-temurun, 
cukup untuk membuat sultan menerima kontrak itu, harap mereka. Klausul yang 
melarang sultan membangun benteng tanpa izin pemerintah bisa dicoret, sebab rakyat 
Jambi tidak pernah membuat benteng sendiri di masa lalu, kecuali beberapa benteng 
yang tak pernah rampung di dekat kraton. Mengingat hal itu, sultan hampir  tidak 
mungkin mulai membangun benteng-benteng itu, demikian Dewan Hindia Timur 
Belanda beralasan dengan optimisnya. Selain itu, Thaha bisa  terus melaksanakan 
peradilan dalam perkara-perkara yang melibatkan orang Cina dan Arab ("Vreemde 
Oosterlingen", Orang Timur Asing) di luar kawasan Muara Kumpeh, tetapi dia tidak bisa, 
tentu saja, mengadili orang-orang Eropa. Menyangkut pengawasan perkapalan, 
perdagangan, dan administrasi internal, sudah cukup untuk mengawasi perdagangan 
saja, mengingat Belanda tidak punya personel untuk mengawasi selebihnya. Vaksinasi 
cacar sapi juga bisa dirundingkan. Pendek kata, Belanda menawarkan beberapa 
konsesi tidak mendasar, mereka bersedia melunakkan beberapa klausul dan 
menghapus satu dua ketentuan yang t idak bisa di laksanakan. Tak satu pun 
yang mempengaruhi inti kontrak. 

Sungguhpun demik ian ,  Storm merasa yak in  bahwa Thaha akan  
menandatangani kontrak, tentunya ketika dia terkesan menyaksikan seluruh penguasa 
lokal di Nusantara melepaskan hak untuk menjalankan kebijakan  luar negeri 
independen sewaktu menandatangani kontrak. Orang Jambi hanya sedikit lebih lambat 
ketimbang orang-orang lain di Nusantara. Selain itu, pertimbangan keuangan jelas 
“melumasi mesin” itikad baik, tunjangan tahunan sultan harus dinaikkan dari 8.000 
menjadi 15.000 gulden. Ini akan menjadi isyarat penting bagi pangeran ratu yang lebih 
condong pada Belanda. Penuh optimisme dan tidak realistis seperti yang sudah-
sudah, para pejabat itu berharap sultan akan segera setuju. 

Penuh semangat para pejabat itu mengangguk pada prosedur yang harus  
diikuti , mereka memutuskan bahwa komandan di Muara Kumpeh dan  seorang 
utusan Jambi akan menghadap sultan dengan sepucuk surat dari gubernur 
jenderal, memanfaatkan masa tinggal mereka di istana untuk  menilai siapa yang 
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berkuasa di sana, begitulah bahasa politisnya. Setelah salam pembukaan dan 
kata-kata manis tentang hak-hak sultan dan niat bersahabat Belanda, surat itu 
menjelaskan bahwa setiap penolakan terhadap ketentuan-ketentuan baru akan 
dianggap sebagai isyarat niat jahat sultan terhadap pemerintah kolonial. 
Perundingan-perundingan selanjutnya di  Jambi akan dipimpin oleh sebuah tim yang 
terdiri atas Couperus dan Storm van 's Gravesande. Keputusan tanggal 20 Maret 1858, 
yang secara formal menggunakan prosedur ini tidak menyertakan pengamatan yang 
dilakukan Dewan Hindia Timur Belanda yang menyatakan bahwa karena orang Jambi 
bertabi’at lamban, persoalan jangan digarap secara tergesa-gesa. 

Kelompok pendahuluan membawa surat dari gubernur jenderal pada Mei  1858. 
Para anggotanya ditampung di pemukiman Arab di tepi kiri sungai, di seberang kraton. 
Tamu-tamu Arab terus berdatangan untuk memberi  penghormatan, termasuk 
kepala komunitas Arab di Jambi, Pangeran Sharif  Ali bin Alwi Jufri, yang di mata 
para utusan tidak menunjukkan sikap  bermusuhan. Tetapi tak satupun orang 
Jambi datang, dan mereka jarang melihat Thaha, yang menyerahkan mereka 
kepada pangeran ratu. Dalam dua sesi mereka bertemu pangeran ratu, dia menghindari 
pembicaraan serius tentang materi kontrak baru. Mula-mula dia minta nota diplomatik. 
Ketika permintaan dipenuhi, dia mengatakan harus menunggu hingga akhir Ramadan. 
Akhimya, dia menyerahkan kembali para utusan kepada Sultan Thaha, yang mengatakan 
kepada mereka di hadapan pangeran ratu dan sejumlah pembesar Jambi bahwa mereka 
boleh pergi. Dia memberi mereka surat yang mengungkapkan  harapannya agar 
kontrak 1834 bisa diteguhkan kembali. 

Sekalipun sudah ditolak secara tertulis, Couperus dan Storm tetap bertolak ke Jambi 
sesuai rencana pada Juni 1858. Secara resmi, mereka diperlakukan sangat terhormat. 
Pemimpin komunitas Arab kembali memainkan peran utama. Mengenai tujuan misi lima 
hari mereka (2-7 Juni), tidak ada yang tercapai. Thaha mengulangi tanggapan-
tanggapannya terdahulu. Walaupun tidak mau bermusuhan dengan pemerintah kolonial, 
dia tidak bisa mengubah kontrak yang  ada, yang ditandatangani ayahnya. Sekiranya 
harus terjadi perang, dia berserah diri pada kehendak Tuhan. Pangeran ratu dan para 
pembesar yang lain, ketika mengemukakan pendirian mereka, mendukung sultan. Maka, 
secara lahiriah istana bersatu dan kekuasaan Thaha tak tergoyahkan. Sebuah komite 
Jambi menyatakan kembali keberatan mereka, yang disampaikan pemimpin Arab 
dan para pembesar lainnya kepada para utusan. Pesan itu singkat saja dan lugas. Dia tidak 
melihat perlunya perundingan, dan ingin berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan 
kontrak 1834. Para utusan tidak punya pilihan selain kembal i  ke Muara Kumpeh, 
seraya mendongkol karena kejutan insiden kecil  terjadi tak lama sebelum 
keberangkatan mereka. Ketika mereka sedang berperahu dayung di sepanjang Batanghari, 
wanita dan anak-anak melempari perahu dengan batu, meneriaki para penumpangnya 
sebagai kafir. Para utusan itu meradang. Thaha bersedia menghukum mereka yang terlibat 
dengan denda sebesar lima real dan hukuman kurungan. 

Mengapa Thaha tidak takluk terhadap ancaman kekerasan? Apakah dia  begitu 
dipenuhi keyakinan keagamaan hingga benar-benar percaya bahwa Tuhan akan 
membantunya? Atau apakah dia berharap bahwa Turki akan  menanggapi 
permintaan bantuannya, yang saat itu anggota misi Belanda sudah diberi tahu hal 
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tersebut? Apakah dia "keras kepala" dan "congkak" seperti  yang disimpulkan 
Belanda? Para utusanpun menjadi yakin bahwa mereka tidak sedang berurusan 
dengan seorang yang "pengetahuannya sangat  terbatas", seperti yang diyakini 
begitu saja hingga saat itu. Thaha, akhirnya menjadi jelas, tahu apa yang dia 
inginkan dan terbukti merupakan seorang perunding ulung, yang mengecoh 
Belanda dengan banyak cara. Salah satu mitos yang dibawa pulang anggota delegasi 
adalah sekalipun Jambi menunggu perang dan bersiap-siap untuk itu, rakyat kebanyakan, 
saudagar, dan sejumlah pembesar condong ke Batavia. Lebih dari itu, Belanda 
mendengar bahwa orang-orang yang dihimpun untuk mengangkut senjata berasal 
dari dataran tinggi dan banyak yang sudah desersi, membuktikan bahwa orang-orang 
Jambi memang tidak punya nyali bertempur. 
 

Fase Ekspedisi Militer: 
Setelah penolakan kedua ini, otoritas di Batavia hilang kesabaran. Dewan Hindia 

Timur Belanda menyebut penolakan "sikap toleran" yang ditunjukkan Batavia dalam 
perundingan putaran kedua itu, dan cara penolakan itu  dilakukan, sama sekali 
tidak pantas, lebih dari itu, tak punya rasa hormat, bahkan, sepenuhnya tidak loyal. 
Dewan akhirnya mengakui untuk per tama ka l inya  bahwa ter jemahan kont rak 
1834 i tu  caca t ,  te tap i  menganggapnya sebagai tidak penting. Meskipun 
begitu, intinya jelas. Tindakan cepat pun diperlukan, sebuah ekspedisi mil i ter 
disusul oleh pembangunan sebuah benteng di ibukota Jambi itu sendiri. Pada Juli 
1858 dilakukan sebuah pembicaraan resmi untuk memberangkatkan pasukan, dan  
Den Haag diminta mengizinkan penempatan seorang asisten residen di Jambi. Thaha 
akan diberi ultimatum empat puluh delapan jam, menuntut agar dia  menyetujui 
sebuah kontrak baru dan mengirim utusan ke Batavia. Penolakan akan berakhir dengan 
penggantian dirinya oleh seorang sultan baru yang akan menjadikan Jambi hanya sebagai 
wilayah asal dan akan diwajibkan menandatangani kontrak baru. 

Ekspedisi yang diberangkatkan untuk mendukung tuntutan -tuntutan tersebut 
sungguh besar untuk ukuran waktu itu. Ekspedisi itu terdiri atas empat kompi prajurit 
infanteri , satu detasemen arti leri , satu detasemen zeni  berkekuatan dua puluh 
lima personel, dan dua ratus kuli, dengan empat kapal uap dan kapal-kapal pribadi 
dipakai untuk mengangkut pasukan. Secara  keseluruhan ekspedisi itu adalah 
pameran kekuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan kesan. Pada 2 September 
1858, Thaha menerima dua orang utusan yang membawa ultimatum. Dalam 
empat puluh delapan jam dia menjawab bahwa dirinya bersedia berunding. 
Tetapi para juru runding (delegasi yang sama seperti yang dikirim pada Mei 1858) 
dilarang masuk kraton dan tidak diperkenankan bertemu sultan. Mereka diterima 
di kediaman pangeran lain (Surio Nata Krama), di mana pangeran ratu menemui 
mereka dan menjelaskan bahwa Thaha hanya bisa menerima dua belas pasal, 
termasuk lima yang sebelumnya dianggap tidak bisa diterima, seperti larangan membuat 
perjanjian dengan negara-negara asing (Pasal 7), ketentuan-ketentuan yang 
mengatur hak-hak warga Eropa dan Cina di Jambi (Pasal 12, 20), pelaksanaan vaksinasi 
cacar sapi (Pasal 21) dan pengawasan otoritas kolonial atas perkapalan, 
perdagangan, dan administrasi internal (Pasal 29).  
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Gambar 27: Permukiman Muaro Kumpeh 
 

Dengan demikian Thaha memberikan beberapa konsesi penting di sini. Tetapi inti 
perselisihan—pengakuan kedaulatan Belanda dan peraturan suksesi turun temurun—
tidak disertakan. Menariknya, isi pasal-pasal itu menunjukkan bahwa konsesi-
konsesi yang ditawarkan Dewan dalam putaran kedua Mei/Juni  1858 dihapus lagi 
dalam putaran ketiga. Thaha disodori syarat-syarat tegas kontrak asli lagi. Tidak jelas 
berapa uang yang ditawarkan sebagai tunjangan tahunan. Yang jelas, tidak banyak 
upaya yang dilakukan untuk sampai pada serangkaian tuntutan yang bisa diterima. 

Namun, ini bukan akhir dialog. Keesokan harinya, Thaha mengirim sebuah delegasi 
baru dengan pesan bahwa dia bisa menerima pasal lain yang belum dibicarakan 
sebelumnya. Yang jelas, bukannya membuat kontrak baru sebagaimana dikehendaki 
gubernur jenderal, dia malah menginginkan pasal-pasal  baru dimasukkan ke dalam 
kontrak 1834. Tetapi Couperus sudah tidak bisa menerima lagi taktik mengulur-ulur 
itu. Pada tanggal 5 September 1958 dia memutuskan untuk bertindak, Pada pukul 
03.00 tanggal 6 September pasukan mendarat diam-diam. Tetapi Thaha bukan tidak 
siap, dia memberikan perlawanan jauh lebih sengit ketimbang yang diperkirakan Belanda. 
Thaha menggunakan benteng, kampung, dan rumah-rumah yang diperkuat, yang hanya 
bisa direbut dengan pertarungan duel dengan bayonet. Lebih dari itu, kraton dilindungi oleh 
rawa-rawa, sehingga manuver memutar pasukan Belanda menjadi sia-sia. Mereka butuh 
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waktu hampir tiga jam menembus hujan tombak untuk merebut kraton, yang dibikin 
makin tak tertembus oleh sulitnya merayapi dua tembok benteng vertikalnya. Pada  
saat itu, amunisi mereka hampir habis. Andai "tembakan payah" musuh 
dibidikkan lebih akurat, pasukan Belanda pasti mengalami kerugian serius, demikian 
menurut laporan resmi. Begitulah, empat tentara tewas dan tiga  puluh sembilan 
terluka. Korban di pihak lawan lebih banyak lagi, setidak-tidaknya lima puluh pejuang Jambi 
ditemukan gugur di akhir hari itu. 

Ketika Belanda menduduki kraton, mereka mendapatinya kosong, karena Thaha 
dan pengiringnya sudah kabur ke perbatasan di dataran tinggi. Di akhir sore hari 6 
September kraton pangeran ratu juga diduduki, tak lama kemudian disusul oleh 
menyerahnya penduduk yang tinggal di tepi seberang sungai,  yang sebagian besar, 
tidak seperti penghuni tepi kanan, tidak melarikan diri. 

Dengan perlawanan sengit tak terduga ini, berakhir secara resmi, setidak-tidaknya 
kekuasaan singkat seorang sultan kuat Jambi. Tetapi istana Jambi  tidak sepenuhnya 
menyerah. Walaupun ia menderita kekalahan militer, ia  masih b isa melakukan 
banyak ha l  un tuk menentukan bentuk po l i t i s  perdamaian. Perundingan-
perundingan dengan pemerintah kolonial berlanjut, pangeran ratu Marta Ningrat, 
bertindak sebagai juru bicaranya. Sepupu Thaha ini menolak menduduki tahta, lebih 
suka mempertahankan gelar lamanya. Bagaimanapun juga, Panembahan Prabu dari suku 
kraton, saudara ayah Thaha, Facharuddin, adalah pilihan yang bisa diterima baginya 
dan bagi pembesar istana. Lebih penting lagi, dialah pilihan Thaha sendiri. Prabu 
menerima gelar Sul tan  Ahmad Nazarudd in  dan menandatangan i  kont rak 
baru  pada  November 1858. Jambi kini menjadi wilayah H india Timur Belanda 
dan dengan demik ian berada di  bawah pemerintahan langsung Belanda.  
Nazaruddin mempunyai wilayah hanya sebagai daerah taklukan dan menjadi  seorang 
yang setia (Pasal 1). Sudah bisa diduga, dia harus melepas semua hak atas kebijakan luar 
negeri otonom (Pasal 7, 8), juga kemerdekaannya sehubungan dengan suksesi. Setiap 
sultan baru harus melegalisasi gelarnya dengan memperoleh sebuah akta pengakuan 
dan pengukuhan dari gubernur jenderal (Pasal 25). Sekiranya terjadi konflik atau 
pangeran ratu belum cukup umur, residen dan gubernur jenderal yang akan menyelesaikan 
masalah itu (Pasal 23, 24). Walaupun sultan tetap merupakan satu-satunya pemegang 
tanggung jawab administrasi internal (Pasal 27), sayapnya dipangkas oleh pengawasan 
Belanda atas perkapalan, perdagangan, dan pemerintahan (Pasal 29), ketentuan tentang 
vaksinasi cacar sapi kembali menimbulkan kesulitan. Ahmad Nazaruddin  
menyetujui hal itu hanya setelah menerima jaminan dari Couperus bahwa  
ketentuan itu tidak akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan, jika kelak 
dilaksanakan juga, tidak sebelum dilakukan pembicaraan sebagaimana  
mestinya. Dengan keberatan itu, Nazaruddin sesungguhnya mengungkapkan 
kekhawatiran rakyatnya terhadap vaksinasi yang meninggalkan bekas luka  
permanen, bekas luka ini mereka anggap sebagai cap yang menunjukkan bahwa ternak-
ternak itu milik Belanda. Dia juga menghendaki klarifikasi tentang  dukungan militer 
bagi Belanda yang dimasukkan oleh pemerintah kolonial dalam kontrak. Apakah itu 
diwajibkan sekiranya pecah perang melawan Prancis atau Inggris? Perlu ditambahkan di 
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sini bahwa tunjangan tahunan sultan dinaikkan, walaupun hanya menjadi sepuluh ribu 
gulden. 

 

 

Gambar 28: Peta Kota Jambi 1878 
 
Apakah versi Melayu kontrak itu masih ambigu atau tidak musta hil 

dipastikan, karena sayang sekali kontrak itu tidak dirawat. Dalam bahasa 
Belanda, kontrak itu sama dengan yang dirancang untuk wilayah -wilayah tetangga 
maupun yang jauh. Semua kontrak yang berlaku di sekitar tahun 1860 
mengandung ketentuan, walaupun redaksinya berbeda-beda, yang menyatakan 
bahwa kesultanan itu adalah bagian dari Hindia Timur Belanda,  bahwa semua kontrak 
dengan negara asing harus dilakukan lewat perantaraan Belanda, bahwa suksesi harus 
diawasi oleh pemerintah kolonial, dan bahwa hanya pemerintah kolonial yang 
berwenang menyelenggarakan peradilan dalam perkara-perkara yang 
mel ibatkan orang berkebangsaan Eropa.  Ketidaksesuaian antara satu kontrak 
dengan kontrak lainnya pada umumnya mencerminkan kondisi perekonomian setempat. 
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BAB 16  

PERJUANGAN SULTAN THAHA SAIFUDDIN 
 
 
1. Kegigihan Sultan Thaha Saifuddin 

Sebagaimana dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwa Sultan Thaha Saifuddin 
merupakan Sultan (Raja) Jambi yang paling antipati dan agresif terhadap Belanda. Selama 
beliau menjadi Sultan dari tahun 1855 – 1904, dan mulai dari tahun 1858 M atau dalam 
kurun waktu selama lebih kurang 46 tahun beliau terus menerus bertempur memerangi 
Belanda tanpa kompromi. Begitu gencarnya beliau bertempur melawan Belanda sampai 
pihak Belanda sendiri menyatakan bahwa peperangan dengan Sultan Thaha adalah 
peperangan yang tidak mengenal kata damai (on verbiddelijke strijk). 

Begitu Sultan Thaha memegang tampuk Kesultanan Jambi pada usia 39 tahun, maka 
pada tahun 1856 beliau langsung membatalkan dengan spontan segala perjanjian  yang 
diadakan oleh Belanda dengan Kesultanan Jambi secara bilateral, sebagaimana yang 
diakui oleh Belanda dalam bukunya yang berjudul De Pioniers der Beschaving Nederlans 
Indi,  terjemahannya antara lain berbunyi: 

Bahwa Sultan Thaha Saifuddin pada tahun 1856 menyatakan sikap permusuhan 
terang-terangan, terbuka, tanpa ragu-ragu terhadap Nederlands-Gouverndement 
(Pemerintah Belanda). Dia menaiki tahta kerajaan menggantikan pamannya Sultan 
Abdurrahman Nazaruddin yang wafat pada tahun 1855. Bahwa Sultan Thaha 
Saifuddin membatalkan seluruh perjanjian (Traktaat) yang dibuat oleh ayahnya Sultan 
Muhammad Fachruddin pada tahun 1834 dengan pemerintah Belanda.  
(Terjemahan bebas Raden Badaruddin) 
Dalam kurun waktu antara tahun 1856-1904, semangat perjuangan rakyat Jambi 

bertambah menggelora di bawah pimpinan Sultan Thaha Saifuddin. Hubungan dengan 
Inggris, Turki dan Amerika dipererat, perdagangan diperluas seraya mengusahakan 
bantuan luar negeri. Tindakan Sultan Thaha tersebut menimbulkan kegusaran di kalangan 
Belanda yang berpusat di Palembang, sejak dibebaskannya Sultan Ratu Ahmad Zainuddin. 

Sultan Thaha juga berhasil memperoleh senjata menukarnya dengan emas, hasil 
hutan dan lain-lain dari Inggris dan Amerika. Senjata-senjata tersebut masuk ke Jambi 
melalui Kuala Tungkal, Siak, Indragiri dan Bengkulu, sedangkan mesiu dibuat sendiri. 

Karena hubungan Sultan Thaha dengan negara-negara tersebut di atas begitu baik 
dan intim, maka Belanda mengancam hendak menangkap dan membuangnya ke Batavia. 
Ancaman Belanda itu tidak digubris oleh Sultan Thaha, malah beliau mengkonsolidasi 
pasukannya untuk menyerang Belanda yang pada waktu itu berkedudukan di Muara 
Kumpeh. 

Guna menunda penyerangan tersebut dan mengulur-ulur waktu maka Belanda lalu 
mengutus Residen Palembang Couperus dan Asisten Residen Strom Van’s Gravensande 
ke Jambi untuk berunding dengan Sultan Thaha dan membuat perjanjian baru. 
Perundingan ini gagal dan tidak menghasilkan apa-apa. Sebelum mengirim utusannya ke 
Jambi lebih dahulu Belanda mengirimkan kaki tangannya dua orang Inlander dari 
Palembang yaitu Pangeran Mariwijaya dan Sayid Ali bin Husin untuk menyiasati siapa-



 361 

siapa yang menyetujui dan yang tidak setuju di antara keluarga Sultan Thaha mengadakan 
perjanjian dengan Belanda. 

Dengan gagalnya perundingan itu, maka Belanda memaksakan kehendaknya 
membuat usul perjanjian sepihak menurut seleranya, disertai dengan ultimatum dan 
mengambil keputusan sebagai berikut: 
a. Pasukan tentara Belanda akan dikirim ke Jambi. 
b. Sultan Thaha diberi kesempatan berfikir selama 2 x 24 jam untuk membuat perjanjian 

baru. 
c. Jika Sultan tidak menyetujui diadakan perjanjian baru itu, maka baginda akan 

diturunkan dari tahta kerajaan dan akan diganti dengan sultan yang bersedia membuat 
perjanjian baru. 

d. Sultan diwajibkan mengirimkan utusan ke Batavia untuk menghormati Gubernur 
Jenderal. 
Bersamaan dengan dikirimkannya dokumen usulan perjanjian itu pada Sultan, 

Belanda secara licik telah menyiapkan pasukannya dan mendatangkan bala bantuannya di 
Muara Kumpeh (pusat Kekuatan Belanda di Jambi) yang dipimpin oleh Mayor Van Langen. 
Bala bantuan itu berkekuatan 30 kapal perang yang dilengkapi dengan senjata berat. 
Pasukan tersebut tiba di Muara Kumpeh akhir Agustus dan pada tanggal 25 September 
1858 mulai bergerak maju menyerbu Jambi. Salah satu dari kapal perang Belanda tersebut 
bernama ”Haoutman” dapat ditenggelamkan oleh pasukan Sultan Thaha diperairan Sungai 
Batanghari. 

Sultan Thaha pada waktu itu juga memiliki kapal-kapal perang, namun kapal-kapal 
perangnya tersebut ditarik ke Muara Tembesi untuk menghadang pasukan Belanda agar 
jangan sampai memasuki pedalaman. Siasat itu berhasil, terbukti di Muara Tembesi baru 
dapat diduduki oleh Belanda pada bulan Maret tahun 1901. 

Terjadi pertempuran sengit, Belanda dengan kekuatannya yang begitu besar dapat 
menduduki Jambi (kota). Istana Sultan yang terletak di Tanah Pilih (kini lokasi Masjid Agung 
Al-Falah dan sekitarnya) dibumihanguskan oleh Belanda. Sultan Thaha  bersama 
pengikutnya mundur ke Muara Tembesi. Di Muara Tembesi beliau menyusun perangkat 
pembantu utamanya: 

a. Mengangkat Pangeran Hadi sebagai Panglima Perang. 
b. Mengangkat Pangeran Singo sebagai Kepala Pemerintahan Sipil. 
c. Mengangkat Pangeran Lamong sebagai Kepala Urusan Keuangan. 
Begitu Jambi (Tanah Pilih) diduduki Belanda, Sultan Thaha menjadikan Tanah Garo 

(kini termasuk dalam kelurahan Tamnarang, Tabir Tengah, Kecamatan Tebo Ilir) sebagai 
pusat pemerintahannya. Di Tanah Garo ini sekitar tahun 1960-an masih didapati bekas-
bekas istana Sultan Thaha, bahkan masih ditemukan beberapa tiang bekas istananya, 
kolam-kolam tempat beliau merendam getah balam, getak sundik, getah jelutung. Bahan-
bahan inilah yang  merupakan komoditi dagang yang sangat laku dijual ke luar negeri untuk 
ditukar dengan senjata dan perlengkapan perang pada waktu itu. Sedangkan Sultan Thaha 
sendiri banyak berada di Muara Tembesi menyiapkan front terdepan menghadapi Belanda. 

Pada suatu waktu beliau di Muara Ketalo pernah terjadi perundingan dengan Belanda 
pada tahun 1894 antara Pangeran Ratu Martadiningrat dengan wakil Belanda Roodt Van 
Oldenbarneveldt. Dalam perundingan ini juga hadir Sultan Thaha bersama Pangeran 
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Diponegoro. Perundingan tersebut gagal total tidak membawa hasil. Betapa tidak, Belanda 
dalam perundingan itu hanya menginginkan supaya Kesultanan Jambi berada dibawah 
kekuasaan Belanda (Nederlansach Indie), sementara Sultan Thaha berpendirian bahwa 
Belanda jangan mencampuri urusan Kesultanan Jambi. Dalam perundingan tersebut, 
Sultan Thaha tidak banyak bicara, dari pihaknya Pangeran Diponegoro-lah yang menjadi 
juru bicara. Juga dalam perundingan tersebut dan pada setiap perundingan dengan 
Belanda, Sultan Thaha tidak pernah berhadapan langsung dengan Belanda, selalu dibatasi 
dengan tabir. 

Tidak inginnya Sultan Thaha bertemu langsung secara fisik dengan Belanda 
menunjukkan betapa tidak senangnya beliau dengan Belanda, sampai ia bersumpah 
bahwa selama hayat masih dikandung badan, apabila beliau bertemu secara fisik dengan 
Belanda, kecuali untuk membunuhnya, maka hilanglah amal kebaikannya selama empat 
puluh hari. 

Pasukan istemewa (Marsoushe) Belanda yang berpusat di Aceh dikirim untuk 
menggempur Jambi. Maka terjadilah pertempuran di beberapa tempat. Pihak Belanda 
dalam pertempuran tersebut menderita kerugian/korban yang tidak sedikit di sepanjang 
sungai Batanghari. Bermacam-macam jalan dan tipu daya tetap dijalankan Belanda untuk 
menguasai Jambi, tapi segala usaha Belanda tersebut gagal,  karena tekad Sultan Thaha 
dan para pemimpin rakyat Jambi, berjuang dengan semangat pantang mundur dan sampai 
tetes daerah penghabisan, “Esa ilang – duo tebilang, dari pado baputih mato, lebih baik 
baputih tulang”. 

Pendirian dan semboyan beliau ini didukung oleh rakyatnya yang menganggap bahwa 
wahyu Kesultanan Jambi berada pada beliau, karena pada waktu itu Keris Siginjei yang 
menjadi lambang Kesultanan Jambi sejak dari abad ke 15 mulai dari zaman Orang Kayo 
Hitam menjadi Raja di Kerajaan Jambi, berada di tangan Sultan Thaha Saifuddin. 

Sultan Thaha Saifuddin berdua dengan Temenggung Mangkunegara membentuk 
pasukan yang bernama Pasukan Sabilillah. Pasukan ini mendapat latihan istimewa dari 
para pelatih yang didatangkan dari Aceh. Sultan Thaha juga memerintahkan kepada 
rakyatnya agar tiap-tiap rumah supaya memiliki selaras bedil, dan menyimpan sebagian 
dari bahan makanan di hutan-hutan untuk keperluan perang. Begitulah kesungguhan beliau 
mempersiapkan sarana perjuangan.  

Dalam perjuangannya berperang melawan Belanda, SultanThaha Saifuddin membagi 
Front perjuangannya, yaitu: 
1. Front Pertama dari Muara Tembesi sepanjang Sungai Batanghari sampai ke Tanjung 

Simalidu (Sumbar), dipimpin langsung oleh beliau. Sebagai pembantunya diangkat 
Pangeran Diponegoro. 

2. Front Kedua dari Muara Tembesi sampai Sarolangun, Bangko, Kerinci, di bawah 
pimpinan Temenggung Mangku Negara. Sebagai pembantunya diangkat Panglima 
Pangeran Haji Umar bin Pangeran Haji Yasir dan Depati Parbo di Kerinci. 

3. Front Ketiga dari Muara Tembesi ke hilir, Kumpeh, Muara Sabak, dan Tungkal di 
bawah pimpinan Raden Mattaher sebagai pembantunya diangkat Panglima Raden 
Pamuk dan Panglima Raden Perang. 
Sebelum melakukan tindakan militer besar-besaran untuk menduduki Muara 

Tembesi, Belanda mengirim G.W. Beeger, Kepada Staf angkatan perangnya ke Jambi 
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untuk mengadakan peninjauan-peninjauan di beberapa tempat serta mengumpulkan data-
data, informasi-informasi untuk melancarkan operasi meliternya, maka pada bulan Maret 
1901, Muara Tembesi baru dapat diduduki Belanda, yakni 43 tahun setelah kota Jambi 
jatuh ke tangan Belanda. 

Dengan jatuhnya Muara Tembesi beliau mundur ke Muaro Ketalo (Kota Kepur), 
kemudian dari Muaro Ketalo beliau mundur ke Sungai Aro, dari Sungai Aro beliau mundur 
ke Betung Berdarah yang terletak tidak berapa jauh dari Tanah Garo. 

Sultan Thaha Saifuddin menyerang Belanda tidak saja di daerah Jambi, tetapi juga di 
luar daerah Jambi. Di daerah Keresidenan Palembang sebagaimana yang dituturkan 
Belanda dalam Buku De Pioniers der Beschaving Nederlands Indie, yang terjemahannya: 

Pada bulan Mei 1901 kedudukan pemerintah Belanda di Surulangun Rawas diserang 
oleh satu pasukan Jambi dari Ulu Tembesi dan Batang Asai, di mana mereka ini dapat 
dipukul mundur. Kapal-kapal perang Belanda yang bergerak keuluan disambut mereka 
dengan tembakan-tembakan. Untuk menambah kekuatannya pemerintah Belanda 
memberangkatkan lagi Batalyon tempur kedua dengan beberapa senjata berat dari 
Batavia ke Palembang terus ke Rawas, menerobos ke daerah Jambi. Pada bulan 
September 1901 menyerbu serta langsung menduduki Surulangun, di mana mulai 
Bulan Oktober 1901, pasukan tempur ini dijadikan barisan patroli tentara Belanda 
selama 3 tahun yaitu sampai tahun 1903. Patroli-patroli dan pasukan Belanda tersebut 
berkali-kali mendapat perlawanan sengit, dimana perlawanan itu ternyata semuanya 
atas komando Sultan Thaha Saifuddin dan para pengikutnya. 
Walaupun Belanda sudah mendapat bala bantuan pasukan dari Aceh dan Jawa, 

namun dengan tindakan SultanThaha mengumpulkan pula pasukannya dari Jambi, Ranti, 
Merangin, Tebo dan Bungo, kedudukan Belanda di Surulangun terancam, Belanda di sana 
diserang oleh pasukan Sultan Thaha yang berjumlah ratusan orang dan mengepung bivak-
bivak pasukan Belanda. 

Pada tanggal 6 Juli 1895 rakyat dapat merampas persenjataan Belanda di Jambi. 
Komandan dan wakil Politik Belanda terluka parah pada malam itu. Meskipun pelakunya 
tertembak mati, namun Raden Anom selaku pemimpin perampasan dapat meloloskan diri. 

Kembali pada tahun 1898 berkobar pertempuran sengit di Tanjung Gagak, Singkut 
yang menimbulkan korban di kedua belah pihak yang cukup besar. Pada tahun 1902 terjadi 
lagi pertempuran besar di Tanjung Gagak yang mengakibatkan banyak serdadu Belanda 
yang tewas karena dihimpit kayu gelondongan yang memang telah disiapkan oleh rakyat 
sebagai perangkap. Selanjutnya terjadi pertempuran di Kumpeh Ilir, Limbur, Muara Bungo 
dan Kerinci. 

Setelah itu rakyat diperintah membuat benteng-benteng dan parit-parit pertahanan di 
daerah yang strategis, seperti di Tandjung, Limbur Merangin, Pelayangan,  Limbur 
Tembesi, Sungai Manau, Sungai Alai, dan Muara Siau. Pembunuhan-pembunuhan 
terhadap pasukan Belanda terjadi dimana-mana, benteng Belanda di Jambi diserang rakyat 
yang mengakibatkan kerugian yang besar bagi Belanda. 

Rakyat juga diperintah oleh Sultan Thaha membuat kubu-kubu pertahanan ditempat 
masing-masing dan meningkatkaan sabotase, serta bila ada kesempatan langsung 
menyerang Belanda tanpa menunggu komando lagi, dengan maksud sebagai rencana 
Sultan Thaha  menyiapkan perjuangan untuk jangka waktu yang panjang. Sejalan dengan 
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rencana ini, pada bulan September 1903, saat Sultan Thaha mengadakan pertemuan 
dengan Sisingamangaraja (dari Tapanuli-Sumatera Utara) di Sungai Manau keduanya 
berikrar tidak akan pernah menyerah dengan Belanda, dan ikrar tersebut terlaksana. 

Perlawanan Sultan Thaha yang gigih ini cukup menyusahkan Belanda, sehingga 
penasehat Pemerintah Hindia Belanda, Dr. Snouck Hurgronje mengadakan riset dan 
penyelidikan yang seksama, guna menetapkan suatu rencana untuk menundukkan Jambi 
dengan Sultan Thaha Saifuddin. Rencananya berhasil dapat memecah persatuan rakyat 
Jambi. 

Bagaimanapun juga dalam setiap perjuangan ada pihak yang pro dan ada pula pihak 
yang kontra. Terhadap pihak yang kontra ini segala tipu muslihat serta bujuk rayu dengan 
janji-janji yang muluk-muluk, Belanda berhasil menarik beberapa pengikut Sultan Thaha 
berada dipihak Belanda, dari mereka inilah Belanda menyerap dan mendapat keterangan 
yang lengkap dan akurat tentang keadaan pasukan dan kedudukan serta markas-markas 
pasukan Sultan Thaha. 

 

2. Gugurnya Sultan Thaha Saifuddin 
Berkenaan dengan gugurnya Sultan Thaha Saifuddin ini menurut catatan Belanda, 

berakhir dengan satu pertumpahan darah seperti yang diakuinya dalam buku de 
onderwerping van Jambi 1901-1907 yang dipetik dari Indiesch militaire tijdsrift pada ekstra 
bijlage No. 24 oleh Kapitein Infantrie GJ. Velds. 

Tanggal 23 April 1904, berangkat suatu pasukan infantri di bawah komando Letnan 
G. Badings dengan 2 hari perjalanan sepanjang mudik sungai Tabir menuju Bangko 
Pintas. Dari sana melalui jalan setapak (voetpad) menuju desa Betung Bedarah, 
karena sudah diketahui letak dimana Sultan berada. Dari Betung Bedarah ke arah 
selatan hingga tanggal 25 April 1904 melakukan pengepungan dengan 
penghadangan-penghadangan. Pada hari itu diberangkatkan lagi (25 April 1904) 
satu pasukan infantri dari Dusun Penapalan, satu pasukan dari Dusun Remaji dan 
dari Dusun Muara Sungai Api (kini dusun Rantau Api) dan dari Batanghari. Semua 
serentak maju dengan pasukan yang dipimpin Letnan G. Badings yang berangkat 
dari dusun Betung Bedarah menuju sasaran yang telah ditentukan bersama. Dua 
di antara pasukan itu dengan tugas penghadangan-penghadangan dan dua 
pasukan lainnya dengan tugas penyerbuan. Setelah berjalan sehari penuh dengan 
strategi dan taktik yang ditentukan, maka esok harinya pasulan Letnan G. Badings 
baru dapat bertemu dengan jejak-jejak dan diduga menuju ke tempat dimana Sultan 
berada. Petunjuk jalan yang dipaksakan Belanda itu, mencoba mengelabui. Namun 
atas kegiatan dan kesungguhan seorang polisi inlander dengan menyamar, maka 
pada tanggal 26 malam 27 April 1904 itu juga, pada waktu lewat tengah malam 
sampai ke tempat kedudukan atau medan area di mana Sultan Thaha berada. 
Mereka (Sultan Thaha) dikepung dan diserbu dari dua jurusan, maka terjadilah 
tembak-menembak dengan penduduk. Tiga di antara pasukan Jambi gugur, terdapat 
salah satu daripadanya adalah Sultan Thaha Saifuddin, yang kedua Jenang Buncit dan 
ketiga Ibrahim Panjang. Dalam tulisan berbahasa Belanda berbunyi: ”Deze werd nu 
van twee zijden binnen dedrongen en in det daarop volgende vuurgevecht met de 
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bewoners, werden drie peronen gedood, onder wie zoals later bleek Taha zijin 
bevond”. 

Gugurnya  beliau sebagai syuhada, ksatria dan kusuma bangsa di tengah medan laga 
dengan pedang terhunus di tangan sambil memekikkan kalimat Allahu Akbar berkali-kali. 
Kemudian mayat para syuhada itu esok harinya dibawa ke Dusun Betung Bedarah oleh 
Belanda untuk dipersaksikan kepada rakyat di sana dan seterusnya dibawa ke Muara Tebo, 
dan dimakamkan di sana dalam areal Benteng Belanda. 

Di antara yang ikut melaksanakan pemakaman Sultan Thaha Saifuddin ini adalah 
adalah anak angkat beliau yang selalu mengikuti perjalanannya, yaitu H. Muhammad 
Kasim alias Datuk Buncul. H. Muhammad Kasim (pada masa setelah kemerdekaan) 
mengakui bahwa yang dimakamkan di Muara Tebo yang gugur di Betung Bedarah itu 
adalah benar-benar Sultan Thaha Saifuddin. Gugurnya Sultan Thaha ini di akui pula oleh 
pakar sejarah yang tertulis pada buku Ensiklopedia Indonesia Jilid VII Bagian Historiografik 
halaman 14: ”Pada tahun 1904 Sultan Thaha (Jambi) tewas”. Kata tewas menurut 
kebiasaan dan kelaziman, dipakai untuk menyatakan kematian seseorang dalam 
pertempuran atau perang. 

Terlaksanalah ikrar yang selalu beliau ucapkan berkali-kali di hadapan pengikutnya 
yang berbunyi: ”Usahakan bekerjasama dengan Belanda, berjumpa dengan Belanda saja 
maka hilanglah amalku selama 40 hari”. 

Mengenai wafatnya Sultan Thaha Syaifudin ini terdapat dua versi . Versi pertama 
mengatakan bahwa Sultan Thaha Saifuddin lolos dari kepungan Belanda di Sungai Aro 
yang terletak antara Sungai Bengkal dan Betung Bedarah, beliau langsung ke Muara Tebo 
dan wafat di Muaro Tebo karena usia tua. Sedangkan versi kedua mengatakan bahwa 
beliau lolos dari kepungan Belanda di Betung Bedarah dalam keadan luka dan wafat di 
Muara Tebo akibat luka-luka yang dideritanya. 

Kedua versi ini tidak masuk akal bahkan kontroversial karena Muara Tebo telah 
diduduki Belanda, lagi pula di Muara Tebo, sebelum Sultan Thaha Saifudin wafat tahun 
1904, telah berdiri benteng Belanda pada tahun 1902. Sesungguhnya di areal dalam 
benteng ini beliau dimakamkan. Tidak mungkin Belanda membiarkan begitu saja beliau 
tinggal di Muara Tebo, tanpa menangkap dan menawannya sebagai seorang musuh yang 
telah membatalkan segala perjanjian dengan Belanda, yang telah dibuat oleh raja-raja 
(sultan-sultan) sebelumnya, secara sepihak dan telah memerangi Belanda selama 40 tahun 
lebih (1968-1904). 

Terjadi lagi kesimpangsiuran dikarenakan amanah politik (strategi) beliau yang 
mengamanatkan kepada para pengikutnya yakni apabila beliau gugur dalam suatu 
pertempuran, katakan yang gugur itu bukan beliau, supaya semangat juang rakyat tidak 
patah dan apabila dalam suatu pertempuran terdapat salah seorang dari pengikutnya yang 
gugur katakan bahwa yang gugur itu  adalah beliau, supaya Belanda menghentikan aksi 
meliternya dan beliau beserta pengikutnya mempunyai kesempatan menyusun kekuatan.  

Justru karena amanah politik inilah, maka Hakim Ahmad mengatakan bahwa mayat 
Sultan Thaha Saifunddin yang diperagakan Belanda kepadanya itu dikatakannya bahwa 
mayat itu adalah mayat Jenang Buncit, bukan mayat Sultan Thaha Saifuddin. Walaupun 
sebenarnya dia mengetahui bahwa mayat tersebut adalah mayat Sultan Thaha Saifuddin. 
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Akibatnya rakyat mengatakan bahwa Sultan Thaha ghaib (menghilang) dalam kepungan 
Belanda. Hilang tak tentu rimbanya, Ini tentu juga mustahil. 

Dugaan yang salah ini pada akhirnya terbuka dalam Indesche Militare itjdschrift pada 
halaman 17 yang mengatakan: 

Dalam peristiwa tahun 1900, sebagian besar rakyat Ulu Tembesi melakukan 
pengusiran/pemberontakan terhadap pimpinannya/raja kecil. Pengusiran/ 
pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Ulu Tembesi itu ditujukan kepada Raden 
Taha (Saudara dari Pangeran Adipati dan Pangeran Prabu) akibatnya kezaliman-
kezaliman yang dilakukan terhadap rakyat. 

Raden Taha melarikan diri ke Surulangun Rawas berpihak kepada Belanda dan 
mendambakan diri menjadi Raja Jambi dan itulah lantas memohon bantuan kekuatan untuk 
memulihkan kewibawaan dan kekuasaannya kembali. Semenjak itu Raden Taha yang 
menggelar dirinya Raja Jambi itu aktif membantu Belanda dan bukannya Belanda yang 
membantunya, seperti yang dimintanya semula. Mengenai hal itu tercatat pada tijdschrift 
Belanda tersebut, diantaranya menyatakan: 

Pada tangal 26 Juni  Raden Taha mengirim laporan kepada komandan militer di 
Muara Tembesi, bahwa rakyat Batin V (Sarolangun, Lidung dll) akan milir untuk 
melakukan penyerangan. 
Pada tahun 1907, Raden Taha masih melihat adanya bara api perlawanan rakyat 

yang mereka duga telah padam, terbukti dengan tindakan rakyat mengalihkan cara 
perlawanan, yaitu dengan membunuh pegawai-pegawai atau orang-orang yang berpihak 
dan bekerja dengan Belanda, apakah ia Polisi atau Dokter (Indesch Arts) sekalipun. Akibat 
tindakan rakyat ini, Raden Taha merasakan dirinya pasti tidak akan aman, lantas dia 
mengasingkan diri ke Painan, atas bantuan seorang sahabatnya Assisten Demang 
pemerintahan Belanda. Karena Kemiripan namanya dengan nama Sultan Thaha Saifuddin 
inlah yang menyebabkan tersiarnya berita di atas. 

Alhamdulillah, dan memang sepantasnya demikian, maka pada tanggal 24 Oktober 
1977, Presiden Republik Indonesia mengukuhkan Sultan Thaha Saifuddin sebagai 
Pahlawan Nasional dengan surat Keputsan No. 079/TK/Tahun 1077. Sultan Thaha 
merupakan “ikon” daerah Jambi, semangat dan nilai-nilai kepahlawanan daerah Jambi, 
hampir semua rakyat Jambi, mengenal nama Sultan Thaha. Bahkan tidak sedikit lembaga 
atau organisasi yang diberi nama Sultan Thaha, seperti IAIN Sultan Thaha Saifuddin, 
Bandara Sultan Thaha atau Resimen Mahasiswa “Sultan Thaha”. 
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BAB 17 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
 
Lampiran 1: 

Lokasi Pusat Kerajaan Sriwijaya 
(Kajian Berdasarkan Catatan Perjalanan I-Tsing)  

Catatan tertua tentang keberadaan kerajaan Sriwijaya dan pusat pemerintahannya 
dibuat oleh seorang biksu Cina yang bernama I-Tsing (Yi Jing, I Ching). Ia seorang biksu 
yang mengembara dari Cina ke India untuk mempelajari agama Buddha. I-Tsing 
menumpang kapal dagang pada jalur perdagangan laut pada abad ke 7 masehi. Ia dua kali 
singgah di Sriwijaya yang disebutnya dengan nama Shih-li-fo-shih (kerajaannya) dan Fo-
shih (kotanya). 

Dalam perjalanan ke India, I-Tsing singgah di Sriwijaya selama enam bulan, antara 
tahun 671-672 masehi. Sepulangnya dari India, ia menetap di Sriwijaya selama bertahun-
tahun: pada tahun 685-689 masehi kemudian dilanjutkan pada tahun 689-695 M. Selama 
di Sriwijaya, I-Tsing menyalin naskah-naskah agama Buddha yang diperolehnya di India 
sembari membuat catatan perjalanannya sendiri. (Baca: seratus tahun lalu, "Sriwijaya" 
dikira nama raja). 

Pada tahun 689 M ia sempat pulang ke Kanton walaupun tidak sengaja. Alkisah, ia 
naik ke kapal dengan maksud menitipkan surat ke Cina agar dikirimi kue-kue, kertas, dan 
tinta untuk melanjutkan penerjemahan. Namun, saat itu datanglah angin yang bagus untuk 
berlayar. I-Tsing terbawa pulang. 

1. Beberapa Kutipan: 

Salah satu catatan perjalanan yang dibuat oleh I-Tsing telah diterjemahkan ke dalam 
Bahasa Inggris oleh J. Takakusu pada 1896 Mtentang kisah tentang Kejayaan Sriwijaya, 
serta analisis para ahli dan pengamat mengenai ”Bayangan di Tengah Hari dalam Catatan 
I-Tsing” dalam majalah National Geographic Indonesia edisi Oktober 2013. Salah satu 
bundel catatan perjalanan I-Tsing diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris oleh J. Takakusu 
pada tahun 1896 M. Berikut beberapa catatan I-Tsing tentang Sriwijaya: 

1) Kota Fo-shih terletak di Sungai Fo-shih. Itu adalah pelabuhan utama dalam 
perdagangan dengan China. Pelayaran reguler antara Fo-shih dan Kwang-tung 
(Kanton, Guangzhou) dilakukan oleh sebuah kapal dagang Persia. 

2) Jarak dari Kanton ke Fo-shih sekitar 20 hari pelayaran jika angin baik, atau kadang-
kadang sebulan. 

3) Raja Shih-li-fo-shih memiliki kapal-kapal, mungkin untuk berdagang, dan berlayar 
antara India dan Fo-shih. 

4) Raja Shih-li-fo-shih juga merupakan penguasa negeri-negeri sekitar. Ia penganut 
agama Buddha. 

5) Ibu kota (Fo-shih) adalah pusat pembelajaran agama Buddha di antara pulau-pulau di 
Laut Selatan. Di sana terdapat lebih dari seribu biksu. 

http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/09/seratus-tahun-lalu-sriwijaya-dikira-nama-raja
http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/09/seratus-tahun-lalu-sriwijaya-dikira-nama-raja
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6) Emas tampaknya berlimpah-limpah. Orang-orang biasanya mempersembahkan bunga 
lotus terbuat dari emas kepada (arca) Buddha. Mereka menggunakan buli-buli terbuat 
dari emas. Mereka memiliki arca-arca emas. 

7) Orang-orangnya menggunakan kan-man (jubah atau kain panjang). 
8) Produk negeri ini adalah pinang, pala, cengkih, dan kapur barus. 
9) Di negeri Shih-li-fo-shih, pada pertengahan bulan ke delapan, jika orang berdiri di siang 

hari, tiada bayangan yang tampak. Matahari lewat persis di atas kepala dua kali dalam 
setahun. 

 

2. Pusat Pemerintahan Menurut Lokasi 

Menurut lokasi, kata kunci mengenail letak pusat kerajaan Sriwijaya terletak pada 
catatan no. 9 yang menyatakan bahwa: “Di negeri Shih-li-fo-shih, pada pertengahan bulan 
ke delapan, jika orang berdiri di siang hari, tiada bayangan yang tampak. Matahari lewat 
persis di atas kepala dua kali dalam setahun”. I-Tsing tahun 671 M berkunjung ke Sriwijaya 
dan lama menetap di ibukota kerajaan Sriwijaya. I-Tsing mengungkapkan kondisi waktu itu 
bahwa di ibukota kerajaan Sriwijaya itu dicirikan salah satunya adalah pada tengah hari 
tidak terjadi bayangan. Maka sekarang lagi dicari dimana daerah tersebut, apakah di Bukit 
Seguntang (Palembang), atau di Muara Takus (Riau) atau Bukit Perak (Muara Jambi). Ke 
tiga tempat ini terdapat peninggalan-peninggalan penting kerajaan Sriwijaya berupa 
komplek percandian. Di antara tiga tempat tersebut mana yang benar? Mungkinkah Muara 
Takus yang menurut letaknya tepat berada pada garis khatuliswa adalah tempat yang 
paling meyakinkan dan tepat.  

 

Gambar 29: Komplek Percandian Muara Takus - Riau 



 369 

Atau Bukit Siguntang (Palembang) sebagai mana banyak catatan sejarah yang 
menempatkan sebagai pusat kerajaan Sriwijaya.  

 
Gambar 30: Situs Bukit Siguntang (Palembang) 

Atau mungkinkah Bukit Perak (Muara Jambi) yang mempunyai kompleks percandian 
terluas di Asia yang mencapai 28 km persegi juga lokasi yang memungkinkan sebagai 
pusat Sriwijaya? Menurut I-Tsing komplek percandian itu mempunyai lebih 1000 bikhsu 
yang belajar dilingkungan percandian.  

 

Gambar 31: Situs Muara Jambi 
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Gambar 32: Peta Kompleks Percandian Muara Jambi 

3. Pusat Kerajaan Menurut Garis Pantai 

Menurut data China terdapat kerajaan-kerajaan kuno pada abad ke 3 masehi yang 
terletak pada muara-muara sungai di Sumatera Bagian Tengah. Diantaranya disebutkan 
adalah keberadaan Negeri Koying. Koying memiliki pelabuhan dan telah aktif mengadakan 
perdagangan, terutama dengan berbagai daerah di bagian barat Sumatera. Catatan Cina 
tentang hal itu didapatkan dari sumber India dan Funan (Vietnam) karena pengiriman 
perutusan perdagangan langsung dengan Cina belum dilakukan. Dilaporkan selanjutnya 
bahwa Koying berpenduduk sangat banyak dan menghasilkan mutiara, emas, perak, batu 
giok, batu kristal dan pinang. Selain Koying telah melakukan perdagangan dalam abad ke 
3 masehi juga di Pasemah (wilayah Sumatera Selatan) dan Ranau (wilayah Lampung) telah 
ditemukan petunjuk adanya aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh Tonkin (Tongkin, 
Ton-king) dan Vietnam (Fu-nan) dalam abad itu juga. Malahan keramik hasil zaman dinasti 
Han (abad ke 2 SM sampai abad ke 2 M) di temukan di wilayah Sumatera tertentu (Ridho, 
1979). 

Adanya kemungkinan penyebaran berbagai negeri di Sumatera Tengah mulai dari 
Muara Takus bagian utara hingga Palembang di selatan dan Sungai Tungkal di utara 
digambarkan oleh Obdeyn (1942). Gambar 1, kedudukan negeri Koying tidak ada karena 
berada bagian barat Sumatera – di pergunungan Bukit Barisan. Negeri Koying berada 
bagian hulu Sungai Batanghari yang terletak di sebelah timur Tupo (Thu-po, Tchu-po, Chu-
po), kemudian dari hulu terus ke hilir mengikuti Sungai Batanghari melalui negeri Muara 
Tembesi (Fo-ts’i, San-fo-tsi’, Fo-che, Che-li-fo-che) dan terus ke hilir lagi sampailah ke 
negeri Jambi (Tchan-pie, Sanfin, Malayur, Moloyu, Malalyu). Dengan demikian di 
sepanjang Sungai Batanghari mulai dari hulu sampai ke hilir terdapat banyak negeri yang 
tercatat dalam catatan-catatan sejarah. 
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Gambar 33. Peta Garis Pantai Kuno Sumatera 

Garis pantai Sumatera kuno seperti terlihat dalam Gambar 1 jauh menjorok ke dalam, 
seolah-olah perpindahan Kerajaan Malayu Kuno pra-Sriwijaya bergeser dari arah barat ke 
timur mengikuti pendangkalan Teluk Wen yang disebabkan oleh sedimen terbawa oleh 
sungai terutama Sungai Batang Tembesi.  

Dalam sebuah tulisan S. Sartono (1992:5 & 7) dikemukakan pula bahwa: 

Dalam wilayah Jambi ada 3 kerajaan Melayu Kuno pra-Sriwijaya yang seiring 
disebut dalam catatan Cina yaiut: Koying (abad ke 3), Tupo (abad ke 3) dan 
Kantoli (Kuntala abad ke 5). Catatan tentang adanya negeri (kerajaan) Koying 
dibuat oleh K’ang-tai dan Wan-chen dari wangsa Wu (222-280). Selain itu juga 
dimuat dalam ensklopedi T’ung-tien yang ditulis Tuyu (375-812 M) dan disalin 
oleh Ma-tu-an-lin kedalam Ensklopedi Wenhxien-t’ung-k’ao (Wolters 1967: 51). 

Dari catatan negeri Cina yang dikemukakan Wan-Hashim Wan Teh dan S. Sartono, 
mendukung kuat keberadaan negeri Koying terletak di pusat inti Alam Malayu. Kemudian 
keberadaan negeri-negeri lain seperti Tupo ada pada abad ke 3 M, kemudian diikuti oleh 
keberadaan negeri (kerajaan) Kantoli pada abad ke 5 M.  

Sedangkan daerah Alam Kerinci ini, mulai dari Gunung Kerinci di sebelah utara 
sampai gunung Masumai di sebelah Selatan pada masa lampau diketahui banyak terdapat 
gunung api aktif. Sekarang gunung api tersebut sudah tidak dijumpai lagi, karena sebagian 
sudah padam dan sebagian lagi sudah meletus. Berbagai perubahan memang telah terjadi 
akibat dari peristiwa alam dan rotasi bumi. Sebagai contoh danau Kerinci, danau Gunung 
Tujuh, danau Pauh dan lain-lain terbentuk akibat dari letusan gunung api. Pendangkalan 
Sungai Batanghari ini menyebabkan terjadinya perluasan daratan di muara sungai dan 
menyebabkan garis pantai Sumatera juga bergerak ke timur.  
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Kesimpulan: bahwa sebelum terbentuknya kerajaan Sriwijaya terdapat 
negeri/pemerintahan/ kerajaan yang ada di Sumatera yaitu: 1. Koying (abad 3 masehi), 2. 
Tupo (abad ke 4 masehi), dan 3. Kantoli (abad ke 5 masehi), dan Melayu Kuno (abad ke 5 
s.d. 7 M). Semua kerajaan ini terletak di sepanjang Sungai Batanghari mulai dari hulunya 
di Pergunungan Bukit Barisan sampai ke pantai Timur Sumatera. 

Menurut catatan sejarah yang ada, keberadaan negeri atau kerajaan Pra-Sriwijaya di 
sepajang Sungai Indragiri, mulai dari hulu di Pergunungan Bukit Barisan, terus ke Sungai 
Kuantan dan membentuk Sungai Indragiri di bagian hilir sampai ke Selat Melaka, masih 
berupa permukiman-permukiman yang terpencar tanpa bentuk pemerintahan. Tidak 
ditemukan catatan sejarah adanya kerajaan-kerajaan awal di sepanjang sungai Indragiri 
dan garis pantai kuno. Hanya saja keberadaan percandian Muara Takus dibuat pada abad 
ke 8-11 M. 

Negeri-negeri yang bedara di hulu Sungai Musi mulai dari Bukit Barisan Selatan 
sampai ke hilir, terdapat catatan-catatan sejarah bahwa di daerah ini terdapat peradaban 
tua suku Pasemah. Banyak temuan arkologis dibagian hulu seperti di daerah Lahat ditemui 
banyak sisa-sisa peradaban kuno, namun belum terdapat nama kerajaan-kerajaan 
sebelum lahirnya kerajaan Sriwijaya. Beberapa ahli sejarah menyatakan bahwa terdapat 
kerajaan awal di daerah ini dengan nama Binanga atau nama lainnya. 

Dari uraian di atas terdapat tiga tempat penting yang banyak mendapat perhatian dari 
ahli sejarah menurut garis pantai kuno pulau Sumatera, yaitu: Muara Takus (muara Sungai 
Kuantan), Bukit Perak – Jambi (muara sungai Batanghari), dan Bukit Siguntang – 
Palembang (muara Sungai Musi). Ke tiga daerah ini menurut garis pantai Sumatera kuno 
terletak di pinggir laut China Selatan yang semuanya menghadap ke Selat Malaka. Pada 
tiga daerah atau tempat ini ditemukan peninggalan sejarah kerajaan Sriwijaya, sehingga 
terdapat pula kesimpulan yang berbeda mengenai pusat kerajaan Sriwijaya dan masing-
masing kelompok ahli sejarah menempatkan tiga alternatif pusat kerajaan Sriwijaya. 
Dimana letak pusat kerajaan Sriwijaya yang sebenarnya belum dapat dijawab dengan pasti 
kalau dikaji dari posisi garis pantai kuno Sumatera. Ke tiga tempat itu memungkinkan 
terpilih sebagai lokasi pusat kerajaan Sriwijaya.  

4. Pusat Kerajaan Berdasarkan Tahun Kejadian 

Memilih lokasi ibukota kerajaan Sriwijaya jika didasarkan pada catatan yang dibuat 
oleh I-Tsing berdasarkan tahun kejadian, bahwa biksu ini pernah tinggal di ibukota kerajaan 
Sriwijaya pada tahun 671 s.d 695 M. Maka dari ke tiga tempat yang dibicarakan 
sebelumnya dihubungkan dengan kegiatannya sebagai seorang biksu China yang belajar 
dan menulis memori perjalanannya dari China ke India atau sebaliknya selalu singgah dan 
menetap sementara di ibukota kerajaan Sriwijaya. Dua tempat memungkinkan sebagai 
ibukota kerajaan Sriwijaya yaitu di Jambi (karena komplek percandian Muara Jambi sudah 
ada sebelum lahirnya kerajaan Sriwijaya), dan Palembang (diperkirakan didirikan oleh 
Dapunta Hiyang dengan ditemukan prasasti Kedukan Bukit – tahun 692 M yang 
menyatakan awal dibangunnya Sriwijaya). Sedangkan komplek percandian Muara Takus 
yang didirikan oleh kerajaan Sriwijaya pada abad ke 8-11 M, tidak memungkinkan terpilih 
sebagai ibukota kerajaan Sriwijaya kecuali kalau didapat bukti sejarah dan prasasti yang 
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menyatakan bahwa ibukota kerajaan Sriwijaya yang berpusat di daerah ini lebih awal sejak 
abad ke 7 M.  

Penentuan letak (lokasi) ibukota kerajaan Sriwijaya dapat pula dikaji berdasarkan 
kronologi waktu kejadian yaitu saat mana I-Tsing menyinggahi tempat-tempat penting 
seperti yang uraikan dalam catatan memori yang dibuatnya selama perjalananan dan 
sewaktu berada di ibukota Sriwijaya dan tempat-tempat lain. 

Menurut B.B. Utomo (2011) dalam bukunya yang berjudul “Kebudayaan Zaman Klasik 
Indonesia di Batanghari”, hal. 18, menyebutkan bahwa “I-Tsing berangkat dari Guangdong 
tahun 671 M dengan melewati/menyinggahi Sriwijaya, Malayu, dan Kedah di Semenanjung 
Tanah Melayu, sampai akhirnya tiba di Tramralipti (bagian timur India) pada tahun 673 M. 
I-Tsing tinggal di Tamralipti sampai awal tahun 686 M”. 

Pada hal. 19 buku yang sama disebutkan mengenai catatan lain dari I-Tsing sbb:  

“Tamralipti adalah pelabuhan untuk ke Tang. Dari sini belayar dua bulan ke arah 
tenggara sampai ke negara Jie-tue. Ini takluk kepada Fo-shi. Datang di sini pada 
bulan kedua... tinggal disini sampai musim dingin, baru belayar ke arah selatan 
lebih kurang satu bulan tiba di pulau Mo-lo-yeu, yang sekarang adalah negara 
Fo-shi-duo. Oleh karena datang disini pada bulan kedua, tinggal disini sampai 
tengah musim panas, lalu berlayar ke arah utara satu bulan lebih –fo 
(Guangzhou)”. 

 

Gambar 34. Peta Perjalanan I-Tsing 

Pada halaman yang sama, disebutkan: “catatan ini dapat diinterpretasikan bahwa I-
Tsing berangkat dari Tramralipti pada awal tahun 686 M, tiba di Kedah dan tinggal selama 
hampri setahun, kemudian tahun 687 maserhi berangkat dan tiba pada tahun yang sama 
di Pulau Mo-lo-you. Dalam keterangannya “pulau Mo-lo-yeu, yang sekarang adalah negara 
Fo-shi (shih-li-fo-shi)”. Catatan I-Tsing itu jelas bahwa pada awal kedatangannya ke Melayu 
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tahun 671 M Malayu belum bernama Sriwijaya (terjemahan dari shih-li-fo-shi), ketika dia 
datang lagi ke Malayu dalam perjalanannya kembali ke Tiongkok pada tahun 687 M, Malayu 
telah berubah menjadi Sriwijaya. 

Dari keterangan di atas terlihat jelas bahwa pada waktu pertama I-Tsing berangkat 
dari Guangdong tahun 671 M, beliau melalui Sriwijaya – Malayu – Kedah – sampai di 
Tamralipti tahun 673 M. Pertanyaan untuk dijawab:  
1. Apakah kerajaan Sriwijaya sudah berdiri pada waktu perjalanan pertama itu (671-673 

M? Jawabnya pasti “ya”, karena dijelaskan dengan pasti dalam catatan seperti yang 
diuraikan di atas. 

2. Apakah disebutkan bahwa kerayaan Malayu pada waktu ia kembali ke Tiongkok 
“ditaklukkan” atau “dikuasai” oleh Sriwijaya. Jawabannya “tidak”. Catatannya hanya 
menyebutkan bahwa sewaktu I-Tsing kembali ke Tiongkok sampai di pulau Mo-lo-yeu 
tahun 687 M, “Melayu telah berubah menjadi Sriwijaya”. Dari keterangan di atas nungkin 
saja nama kerajaan Malayu berubah menjadi Fo-Shih atau Shih-li-fo-shi atau Sriwijaya, 
bukan ditundukkan atau dikuasai Sriwijaya. Ini hanya perubahan nama atau 
penyebutan oleh I-Tsing. 

3. Apakah disebutkan bahwa ibukota kerajaan Sriwijaya adalah Palembang?, atau Muara 
Takus?, sama sekali tidak disebutkan dalam catatan memori perjalanan pendeta I-
Tsing, yang disebutkan adalah beliau berangkat dari India (Tamralipti) kemudian 
singgah di Malayu yang sudah berubah nama menjadi Sriwijaya. 

Coba perhatikan kelanjutan kutipan dari buku yang sama pada hal. 26 disebutkan: 

“Kedatuan Sriwijaya didirikan pada tanggal 16 Juni 682 M oleh Dapunta Hyang 
dengan pusat pemerintahannya di Palembang. Pada sekitar abad ke 8 masehi, 
dalam kurun yang relatif singkat Kedatuan ini berhasil merebut hegemoni 
pelayaran dan perdaganang di perarian Asia Tenggara menggantikan hegemoni 
Tchen-la”. 

Keterangan berdirinya kerajaan Sriwijaya ini dikutip dari Prasasti Kedukan Bukit tahun 682 
M: 

1. Swasti, sri. Sakawarsatita 604 ekadasi su- 
2. klapaksa wulan Waisakha Dapunta Hyang naik di 
3. samwau mangalap siddhayatra. Di saptami suklapaksa 
4. wulan Jyestha Dapunta Hyang marlapas dari Minanga 
5. tamwan mamawa yang wala dua laksa dangan kosa 
6. dua ratus cara di samwau, dangan jalan sariwu 
7. telu ratus sapulu dua wanyaknya, datang di Mukha Upang 
8. sukhacitta. Di pancami suklapaksa wulan Asada 
9. laghu mudita datang marwuat wanua ..... 
10.  Sriwijaya jayasiddhayatra subhiksa 

Terjemahan dalam bahasa Indonesia modern: 
1. Bahagia, sukses. Tahun Saka berlalu 604 hari kesebelas 
2. paroterang bulan Waisaka Dapunta Hyang naik di 
3. perahu melakukan perjalanan. Di hari ketujuh paroterang 
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4. bulan Jesta Dapunta Hyang berlepas dari Minanga 
5. tambahan membawa balatentara dua laksa dengan perbekalan 
6. dua ratus koli di perahu, dengan berjalan seribu 
7. tiga ratus dua belas banyaknya, datang di Muka Upang 
8. sukacita. Di hari kelima paroterang bulan Asada\ 
9. lega gembira datang membuat wanua ..... 
10. Perjalanan jaya Sriwijaya berlangsung sempurna 

Prasasti Kedukan Bukit menguraikan jayasiddhayatra (perjalanan jaya) dari 
penguasa Kerajaan Sriwijaya yang bergelar Dapunta Hyang (Yang Dipertuan Hyang). Oleh 
karena Dapunta Hyang membawa puluhan ribu tentara lengkap dengan perbekalan, sudah 
tentu perjalanan itu bukanlah piknik, melainkan ekspedisi militer menaklukkan suatu 
daerah. Dari prasasti Kedukan Bukit, didapatkan data-data: 

1. Dapunta Hyang naik perahu tanggal 11 Waisaka 604 (23 April 682). Tidak ada 
keterangan dari mana naik perahu dan mau ke mana. 

2. Dapunta Hyang berangkat dari Minanga tanggal 7 Jesta (19 Mei) dengan 
membawa lebih dari 20.000 balatentara. Rombongan lalu tiba di Muka Upang 
(sampai kini masih ada desa Upang di tepi Sungai Musi, sebelah timur 
Palembang). 

3. Dapunta Hyang membuat ‘wanua’ tanggal 5 Asada (16 Juni). (Penyesuaian tarikh 
Saka ke tarikh Masehi diambil dari Louis-Charles Damais, “Etude d’Epigraphie 
Indonesienne III: Liste des Principales Datees de l’Indonesie”, BEFEO, tome 46, 
1952). 

Timbul setumpuk pertanyaan: Di manakah letak Minanga? Benarkah Minanga 
merupakan pusat Kerajaan Sriwijaya, ataukah hanya daerah taklukan Sriwijaya? Apakah 
arti kalimat ‘marwuat wanua’? Benarkah kalimat itu menyatakan pembangunan sebuah 
kota seperti pendapat banyak ahli sejarah? Benarkah peristiwa itu merupakan pembuatan 
ibukota atau perpindahan ibukota Sriwijaya? Demikianlah prasasti Kedukan Bukit 
mengandung banyak persoalan yang tidak sederhana. “This text has caused much ink to 
flow” kata Prof. Dr. George Coedes dalam bukunya, The Indianized States of Southeast 
Asia, University of Malaya Press, Kuala Lumpur, 1968, h. 82. 

Dari keterangan sumber rujukan yang menjelaskan berdirinya kerajaan Sriwijaya 
tersebut menyatakan bahwa berdirinya kerajaan Sriwijaya pada tahun 682 masehi. 
Analisisnya 

1. Perjalanan pertama I-Tsing dari Guangzhou (Tiongkok) tahun 671 M, singgah di 
Chenla (Kedah) terus ke Sriwijaya kemudian singgah di Melayu dan sampai di 
Tamralipti (India) pada tahun 673 M.  
Mana mungkin I-Tsing bisa singgah di kerajaan Sriwijaya degan ibukota 
Palembang pada waktu itu, pada hal Kedatuan (kerajaan) Sriwijaya baru berdiri 
pada tahun 682 masehi. Sangat tidak logis kerajaan yang belum lahir dapat 
disinggahi oleh I-Tsing. 

2. Dalam perjalanan Dapunta Hyang yang berangkat dari Minanga... Tidak mungkin 
Minanga yang di maksud ada di Muara Takus karena keberadaan Muara Takus 
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baru ada pada abad ke 8-11 M, sehingga tidak mungkin menjadi ibukota Sriwijaya 
yang disinggahi I-Tsing pada tahun 671-673 M (abad ke 7 M). 

3. Demikian pula tidak mungkin pula Minanga itu terletak di jauh perdalaman Ogan 
Komering seperti diklaim beberapa sejarahwan karena keberangktan Dapunta 
Hyang dari Minanga dan membuat Sriwijaya pada 23 April 682 M. Sehingga tidak 
masuk akal ibukota Sriwijaya itu di Palembang karena I-Tsing mengunjungi dan 
tinggal di ibukota Sriwijaya antara tahun 671-673 M, di mana Sriwijaya belum 
berdiri. 

Kesimpulan letak ibukota kerajaan Sriwijaya berdasarkan kronologi waktu: 
1. Dari berbagai perbandingan waktu seperti yang terdapat dalam catatan I-Tsing 

singgah di ibukota kerajaan Sriwijaya (pada waktu itu masih bernama Malayu) 
adalah Jambi (komplek Situs Muara Jambi). 

2. Telah terjadi penggantian nama dari Melayu menjadi Sriwijaya sewaktu I-Tsing 
kembali ke Tiongkok pada tahun 686 masehi. Jadi bukan kerajaan Sriwijaya 
menaklukan kerajaan Melayu. Artinya Sriwijaya adalah nama perobahan dari 
Melayu (Fo-shih atau Shih-li-fo-shi) yang beribukota di Situs Muara Jambi, bukan 
di Muara Takus dan bukan pula di Palembang. 

3. Karena kerajaan Sriwijaya (Melayu) mempunyai daerah taklukan yang luas dan 
mempunyai kota pusat-pusat perdagangan, maka kota perdagangan di samping 
Jambi sendiri, juga Muara Takus, Palembang dan banyak kota-kota lain yang 
merupakan bagian dari kerajaan Sriwijaya. 

 
5. Pusat Kerajaan Menurut Slamet Mulyana 
(sumber: Bab 4, buku “Sriwijaya” karangan Prof. Dr. Slamet Mulyana)  

Beberapa kesimpulan ahli sejarah dalam Bab 4 tentang lokalisasi ibukota 
Kerajaan Sriwijaya: 
1. Moens beranggapan bahwa kerajaan Sriwijaya lama terdapat di pantai timur 

Semenanjung. Ia menyamakan San-fo-ts'i dengan Kadaram dan 
melokalisasikannya di pantai timur Semenanjung dan San-fo-ts'i bersaingan dengan 
Palembang. Setelah mengalahkan pusat kerajaan Palembang dan mengusir keluarga 
raja, San-fo-ts'i mendirikan pusat kerajaan baru di daerah Melayu, yakni di Muara 
Takus.  

2. Quaritch Wales mencari pusat kerajaan Sriwijaya di Chaiya atau Ligor di Teluk 
Bandon, pendapatnya ini kemudian berubah. Ibu kota Sriwijaya dilokalisasikan 
di Kadaram yang terletak di Perak di lembah Kinta. Tetapi tidak ada peninggalan-
peninggalan sejarah berupa barang purbakala yang kedapatan di tempat 
tersebut. 

3. Drs. Sukmono menolak Palembang sebagai pusat kerajaan Sriwijaya, dan 
melokalisasikan pusat kerajaan itu di kota Jambi, yang letak kota Jambi zaman dahulu 
berbeda dengan zaman sekarang karena tinjauan dari sudut geomorfologi ini penting. 

4. Nilakanta Sastri tetap mempertahankan Palembang untuk lokalisasi Sriwijaya. 
5. Coedes berpendirian bahwa Criwijaya itu harus dicari di Jawa dan nantinya di Ligor 

dan kemudian Quaritch Wales berdasarkan atas penyelidikannya di daerah Chaiya, 
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berkesimpulan untuk menempatkan Criwijaya itu di Chaiya. Kedua pendapat ini 
dibantah oleh Coedes sendiri dengan sangat tegas sehingga identifikasi Sriwijaya 
dengan Palembang menjadi lebih kokoh.  

6. Moens merekonstruksikan peta Asia Tenggara berdasarkan berita-berita 
Tionghoa dan Arab sampai kepada kesimpulan, bahwa Criwijaya itu mula-mula 
berpusat di Kedah dan kemudian di daerah pertemuan sungai Kampar Kanan dan 
Batang Mahal. Meskipun teori Moens belum dapat dibantah sepenuhnya, namun 
tidak dapat pula mengubah "tradisi", bahwa Criwijaya itu di Palembang. 

7. Betapapun sulitnya menggunakan bahan-bahan dari beritaberita asing itu, 
nyata benar dari kesimpulan Roland Braddell, yang selama hampir 20 tahun telah 
beturut-turut mengumumkan hasil studinya untuk mengidentifikasikan dan 
melokalisasikan tempat-tempat yang terdapat dalam berita-berita asing tadi, 
dan sebagai penutup karangannya yang terakhir dalam serf itu mengatakan, 
bahwa: "Our main purpose has been to protest againts the repetition of insufficiently 
investigated identifications, and to ask from sinologists far more help than they have yet given in 
a the construction of the ancient historical georgraphy Malava.” 

Kesimpulan Prof. Dr. Slamet Muljana 
1. Dalam usaha melokalisasikan Sriwijaya terlebih dahulu kita harus mencari pegangan 

pokok dengan jalan merekonstruksi peta Asia Tenggara, khusus garis-garis 
pantainya; lebih khusus lagi, pantai yang berbatasan dengan bagian barat Sunda-plat. 
Usaha ke arah ini dilakukan pula oleh Moens dan Roland Braddell. Akan tetapi, satu 
cabang ilmu pengetahuan yang dapat memberi bantuan untuk  mendapatkan 
sesuatu kepastian tidak mereka gunakan. Yang saya maksudkan ialah geomorfologi. 

2. Obdeyn mengatakan berdasarkan geomorfologi, melokalisasi tempat-tempat 
yang tersebut dalam berita-berita Tionghoa dan sebagainya berkesimpulan 
bahwa di dalam zaman Sriwijaya, Bangka-Belitung bersambung menjadi satu dengan 
jazirah Malaka melalui kepulauan Lingga dan Riau. Karena Selat Sunda belum 
ada (Sumatra bersambung dengan Jawa), maka pelayaran internasional India - 
Indonesia - Tiongkok harus mengitari Bangka-Belitung, sehingga pantai timur 
Sumatra dan pantai utara Jawa menjadi sangat penting. 

3. Obdeyn tahun 1954 atas perintah Mr. Moh. Yamin melakukan penyelidikan terhadap 
Sriwijaya, terutama untuk meneliti garis pantainya dan lokalisasi peninggalan-
peninggalan purbakala. Hasil penyelidikan dari udara ialah dengan garis pantai ini 
sebagai pegangan, ternyata bahwa Palembang dan Jambi terletak di pantai laut, 
Palembang pada ujung jazirah yang berpangkal di Sekayu, dan Jambi pada sebuah 
teluk yang menjorok ke dalam sampai di Muara Tembesi. 

4. Seperti kita ketahui, kerajaan Sriwijaya berlangsung dari pertengahan abad ke-7 
sampai akhir abad ke-14. Selama tujuh abad itu, tentu saja garis pantai yang 
telah mengalami perubahan yang tidak sedikit. Hal ini menyatakan bahwa 
Sriwijaya terletak di tepi sungai besar.  

5. Setelah kita merekonstruksi garis pantai timur Sumatra itu untuk melokalisasi 
Criwijaya, Seperti sudah dikatakan di muka, Obdeyn berpendapat bahwa jazirah 
Malaka bersambung menjadi satu dengan kepulauan Riau-Lingga dan Bangka-
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Belitung. Verstappen menyatakan dengan tegas bantahannya dan berpendapat 
bahwa di dalam zaman Sriwijaya, kepulauan Riau dan Lingga memang merupakan 
tanah lanjutan dari jazirah Malaka, tetapi  Bangka dan Belitung terpisah oleh laut. 
Pandangan ini sesuai dengan apa yang nyata dari peta-peta hydrografi.  

6. Kesimpulan yang kini dapat kita tahu mengenai rekonstruksi  peta daerah Riau 
dan kepulauan Lingga ialah bahwa di dalam zaman Sriwijaya, daerah-daerah ini 
bukannya terdiri atas pulau-pulau, melainkan merupakan ujung selatan jazirah 
Malaka. Dengan menyesuaikan keadaan garis pantai Sumatra sendiri, gambaran 
tanah Riau ini dapat juga kiranya dipertahankan sampai sekitar 1000 Masehi. 
Namun, kalau sejak masa, ini daerah itu sudah mulai berpecah-pecah menjadi 
kepulauan, selat-selat sempit dan dangkal di antara pulau-pulaunya belum juga 
dapat dipakai untuk pelayaran. Daerah ini bahkan terkenal sebagai sarang 
bajak-bajak laut, yang selalu mengganggu jalan pelayaran di Selat Malaka. 

7. Dengan tertutupnya kemungkinan hubungan pelayaran  dilakukan melalui 
Teluk Bandon dan Selat Sunda, maka jelaslah betapa pentingnya Selat Malaka 
dan Selat Berhala di dalam zaman Sriwijaya sebelum tahun 1000 Masehi. Tiap 
kapal dari-ke India, Jawa dan Hindia Belakang, Tiongkok, harus melalut teluk Jambi. 

8. Dari kegiatan ini, tampaklah dengan jelas bahwa Jambi mempunyai kedudukan 
yang lebih penting dari pada Palembang, yang hanya disinggahi oleh kapal -
kapal yang melewatinya dalam pelayarannya antara Selat Malaka dan pulau 
Jawa saja. Lagi Pula, Jambi letaknya menghadap ke laut bebas, sedangkan 
Palembang pada suatu selat saja, yaitu selat Bangka. Maka, di antara Palembang 
dan Jambi untuk Criwijaya, pilihan akan lebih tepat kalau jatuh pada  Jambi. 
Teluk Jambi memang sangat ideal untuk suatu pelabuhan  samudra. Di Muara 
Sabak menurut keterangan ditemukan pula peninggalan-peninggalan purbakala. 

9. Dapatkah kesimpulan melokalisasikan Criwijaya di Jambi itu memperoleh dukungan 
dari bahan-bahan ilmu purbakala? Jawabnya menguntungkan, bahkan 
memperkuat kesimpulan ini. Prasasti -prasasti yang didapatkan di sekitar 
Palembang, yang sampai kini dipakai untuk memperkuat pendapat bahwa 
di Palembanglah letaknya Sriwijaya, kalau kita teliti kembali bahkan akan 
memperkuat kebalikannya. 

Kedudukan Prasasti 
1. Penelitian kembali ini dimungkinkan oleh diterbit kannya prasasti Telaga Batu 

oleh De Casparis, yang ternyata "consists of a long imprecation directed againt the 
perpetrators of all possible crime againts the king and the state Sriwijaya" dan asalnya 
dari masa yang seperti prasasti-prasasti lainnya. Kalau Palembang memanglah 
ibu kota Sriwijaya, dapatkah masuk akal bahwa kutukan-kutukan yang berupa 
ancaman sangat mengerikan itu justru diabadikan di ibu kota? Mungkinkah warga 
ibu kota sendiri diancam secara demikian oleh rajanya? 

2. Prasasti Telaga Batu bukanlah piagam raja dan negara Sriwijaya yang berpusat 
atau beribu kota di Palembang. Peringatan itu adalah usaha menjamin ketertiban 
(dengan istilah sekarang: follow up dari suatu operasi militer) dari seorang raja 
Sriwijaya yang telah berhasil menduduki Palembang. Inilah kiranya interpretasi 
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yang dapat memberi penjelasan kepada prasasti Kedukan Bukit. Lebih-lebih 
setelah ada lagi pecahan prasasti lainnya yang memuat keterangan tambahan 
terhadap prasasti tersebut. Follow up yang positif ialah pemberian suatu hadiah 
kepada masyarakat yang telah tunduk itu agar mereka mengecap kebahagiaan 
atas kemurahan raja, dan Inilah yang dimaksudkan dengan "pranindhana” yang 
dikekalkan pada batu TalangTuwo (tahun 684; jadi, tahun berikutnya dari prasasti 
Kedukan Bukit). 

3. Dalam rangka ini, maka prasasti Kota Kapur dan Karang Brahi, yang sama isinya, 
adalah peringatan-peringatan yang dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan 
Sriwijaya. Kota Kapur di Bangka adalah tempat yang strategik untuk menguasai 
jalan laut di muka pelabuhan Palembang, dan Karang Brahi terletak di jalan raya 
(sungai dan darat) antara pantai timur dan daerah pedalaman, yang banyak 
mengandung emas. Dan tempat-tempat yang khusus diperkuat itu adalah 
tempat-tempat yang sesuai dengan siasat untuk menjamin pertahanan Sriwijaya, dan 
yang memperkuat pula pilihan kita untuk melokalisasikan Sriwijaya dan Jambi. 

4. Peringatan-peringatan purbakalanya yang berupa arca tidak bertentangan dengan 
kesimpulan kita. Arca Budha yang besar sekali dari bukit Siguntang, yang 
coraknya dapat dikembalikan kepada langgam Amarawati, bercorak langgam 
Gupta, merupakan petunjuk ke arch Budha Mahayana di Palembang di sekitar 
abad ke-6-7. Kenyataan ini, bila dihubungkan dengan berita I-ts'ing yang lama sekali 
tinggal di Sriwijaya bahwa di daerah lautan Selatan agama Budha yang ia jumpai di 
mana-mana adalah Hinayana (dari aliran Mulasarwastiwadanikaya), sehingga 
menutup segala kemungkinan untuk melokalisasi Sriwijaya di Palembang. Maka, 
menarik perhatianlah bahwa Moens justru mengidentifikasikan Melayu itu dengan 
Palembang, meskipun Sumatra Tengah (Jambi dan Muara Takus) ia masukkan pula. 

5. Jelaslah kini, bahwa rekonstruksi bedasarkan geomorfologi yang memberi 
kesimpulan untuk melokalisasikan Criwijaya di Jambi sesuai juga dengan bukti-bukti 
peninggalan purbakala. Sesuaikah pula kesimpulan ini dengan berita-berita 
Tionghoa, Arab, dan lain-lain sebagainya? Roland Braddell sampai kepada 
kesimpulan untuk memprotes "the repetition of insufficiently investigated 
identifications" dan "to ask from sinologists for more help." Lebih sempurna lagi kiranya 
kalau proses ini ditambah dengan penyesalan yang sangat terhadap tradisi yang 
berdasarkan atas "insufficiently investigated identifications" itu, menjadi penghalang untuk 
meninjau kembali teori-teori yang sudah usang. 
Akhirnya Slamet Muljana menyatakan “kita dalam berhati-hati itu, kalau sesuatu 

identifikasi dan lokalisasi (atau satu di antara dua) tidak meragukan dan memang sesuai 
dengan kenyataan, apa salahnya kah kalau kita sampai kepada suatu ketetapan? 
sebagaimana yang sudah dikemukakan, Sabadeibai dari Ptolomeus dan Zabag dari berita-
berita Arab adalah (Muara) Sabak di muka teluk Jambi. San-fo-ts'i untuk (Muara) Tembesi 
dapat pula kita anggap pasti, kalau kita menilik berita-berita Tionghoa dari zaman Sung 
(960-1279), di mana kita jumpai raja "Chan-pi" di kerajaan San-fo-ts'i. Chan-pi dan San-fo-
ts'i bersama-sama tidak memberi kesangsian lagi untuk mengidentifikasikannya dengan Jambi 
dan (Muara) Tembesi.” 
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Demikianlah, maka ditinjau dari berbagai sudut tidak ada suatu bahan yang memberi 
petunjuk untuk melokalisasikan Criwijaya di Palembang. Semua petunjuk mengarahkan 
pandangan kita ke Jambi, dengan meninggalkan tradisi yang telah bertahan 40 tahun 
lamanya. 

6. Pusat Kerajaan Berdasarkan Letak Prasasti 

 “Dari keterangan sumber rujukan yang menjelaskan berdirinya kerajaan Sriwijaya 
tersebut menyatakan bahwa berdirinya kerajaan Sriwijaya pada tahun 682 masehi. 
Analisisnya, bahwa perjalanan pertama I-Tsing dari Guangzhou (Tiongkok) tahun 671 
masehi, singgah di Chenla (Kedah) terus ke Sriwijaya kemudian singgah di Melayu dan 
sampai di Tamralipti (India) pada tahun 673 masehi.  
1. Mana mungkin I-Tsing bisa singgah di kerajaan Sriwijaya degan ibukota Palembang 

pada waktu itu, pada hal Kedatuan (kerajaan) Sriwijaya baru berdiri pada tahun 682 M. 
Sangat tidak logis kerajaan yang belum lahir dapat disinggahi oleh I-Tsing. 

2. Dalam perjalanan Dapunta Hyang yang berangkat dari Minanga... Tidak mungkin 
Minanga yang di maksud ada di Muara Takus karena keberadaan Muara Takus baru 
ada pada abad ke 8-11 M, sehingga tidak mungkin menjadi ibukota Sriwijaya yang 
disinggahi I-Tsing pada tahun 671-673 M (abad ke 7 M). 

3. Demikian pula tidak mungkin pula Minanga itu terletak di jauh perdalaman Ogan 
Komering seperti diklaim beberapa sejarahwan karena keberangkan Dapunta Hyang 
dari Minanga dan membuat Sriwijaya pada 23 April 682. Sehingga tidak masuk akal 
ibukota Sriwijaya itu di Palembang karena I-Tsing mengunjungi dan tinggal di ibukota 
Sriwijaya antara tahun 671-673 masehi, di mana Sriwijaya belum berdiri” (atau berdiri 
baru pada tahun 682 M). 

Menurut kajian di atas, Minanga tidak di Muara Takus, tidak pula di Ogan Komering, 
maka pertanyaan yang perlu dijawab:  “Dimana Minanga” sebagai ibukota kerajaan 
Sriwijaya. berangkatnya Dapunta Hiyang seperti yang disebutkan dalam Prasasti Kedukan 
Bukit? 

Pertanyaan Pertama yang muncul adalah di mana letak Minanga sebagai pusat 
pemerintahan (ibukota) dari Kerajaan Sriwijaya tersebut? Dari Gambar 1 penundukan yang 
dilakukan terhadap ke tiga tempat ditemukan prasasti ternyata terletak pada daerah yang 
berjauhan apalagi kondisi waktu itu jalan yang terbaik dan tercepat untuk sampai ke 
masing-masing tempat adalah melalui sungai atau laut. 
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Gambar 35. Peta Daerah Ditemukan Prasasti Kerajaan Sriwijaya 

Menurut ahli sejarah, terdapat tiga tempat yang dicurigai sebagai pusat Kerajaan 
Sriwijaya, yaitu: 1. Daerah Muara Takus, di sini ditemukan situs percandian Muara Takus 
di tepi Sungai Indragiri bagian hulu; 2. Situs percandian Muara Jambi di Jambi yang terletak 
di pinggir Sungai Batanghari; dan 3. Di Kota Palembang yang terletak di pinggir Sungai 
Musi.  

Gambar 1 memperlihatkan ke tiga sungai yang disebutkan itu sama-sama mengalir 
ke laut Cina Selatan, dengan jarak yang sangat berjauhan jika dibandingkan dengan 
kondisi topografi waktu itu, dan secara logika tidaklah mungkin pada waktu itu Dapunta 
Hiyang yang meninggalkan banyak prasasti penting yang letaknya berjauhan. Pada hal 
dalam salah satu prasasti, misalnya prasasti Kedukan Bukit menyatakan bahwa ribuan 
tentara bergerak menggunakan perahu dan 20.000 terntara menggunakan daratan apalagi 
mereka harus membawa beban atau bekal yang banyak untuk kebutuhan selama 
perjalanan. Tentu saja tentara-tertara ini bergerak serentak dalam persatuan yang utuh 
bahwa tantara yang melalui sungai/laut dengan yang melalui darat bergerak secara 
bersama-sama, dan kalau demikian halnya tentu mereka tidak dapat bergerak dengan 
cepat karena tentara yang berjalan melalui darat akan kesulitan untuk mengejar tentara 
yang bisa bergerak lebih cepat menggunakan kendaraan kapal atau perahu. Dalam 
prasasti itu juga disebutkan bahwa Dapunta Hiyang bertolak dari suatu tempat namanya 
“Minanga”, sampai di Muka Upang dalam rrasasti Kedukan Bukit. 

Prasasti Kedukan Bukit menguraikan jayasiddhayatra (perjalanan jaya) dari penguasa 
Kerajaan Sriwijaya yang bergelar Dapunta Hyang (Yang Dipertuan Hyang). Oleh karena 
Dapunta Hyang membawa puluhan ribu tentara lengkap dengan perbekalan, sudah tentu 
perjalanan itu bukanlah piknik, melainkan ekspedisi militer menaklukkan suatu daerah. Dari 
prasasti Kedukan Bukit, kita mendapatkan data-data: 
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1. Dapunta Hyang naik perahu tanggal 11 Waisaka 604 (23 April 682). Tidak ada 
keterangan dari mana naik perahu dan mau ke mana. 

2. Dapunta Hyang berangkat dari Minanga tanggal 7 Jesta (19 Mei) dengan membawa 
lebih dari 20.000 balatentara. Rombongan lalu tiba di Muka Upang (sampai kini masih 
ada desa Upang di tepi Sungai Musi, sebelah timur Palembang). 

3. Dapunta Hyang membuat ‘wanua’ tanggal 5 Asada (16 Juni).  
Prasasti Kedukan Bukit hanya menyebutkan gelar Dapunta Hyang tanpa disertai 

nama raja tersebut. Dalam prasasti Talang Tuwo yang dipahat tahun 606 Saka (684 M) 
disebutkan bahwa raja Sriwijaya Dapunta Hyang Sri Jayanasa menitahkan pembuatan 
Taman Sriksetra tanggal 2 Caitra 606 (23 Maret 684). Besar kemungkinan dialah raja 
Sriwijaya yang dimaksudkan dalam prasasti Kedukan Bukit. 

Dari Minanga ke Muka Upang ditempuh dalam waktu 26 hari (23 April – 19 Mei 682 
M), apakah mungkin? Jawabnya tidak mungkin walaupun pada waktu itu menggunakan 
garis pantai (geomorpologi) seperti yang telah diteliti oleh ahli arkeolog Prof. Sukmono, 
dalam Gambar 1 itu dinyatakan dengan garis hijau putus-putus, karena menurut kajian 
geomorpologi pantai timur lama pulau Sumatera jauh menjorok ke dalam dibandingkan 
dengan kondisi sekarang. Kalau pernyataan ini benar tentu Minanga dalam prasasti itu 
tidak mungkin terletak di dearah sekitar Muara Takus (Riau). 

Daerah yang lebih logis di mana Minanga itu tentu harus lebih dekat ke Palembang, 
atau di sekitar daerah di sepanjang Sungai Batanghari di sekitar Jambi dengan alasan tidak 
berapa jauh dari Kota Jambi sekarang arah ke hilir terdapat komplek percandian yang 
dikenal dengan nama Situs Muaro Jambi dengan luasan lebih dari 3000 ha. Dengan luasan 
tersebut sangatlah masuk akal kalau komplek percandian ini mampu menampung lebih dari 
1000 biksu buddha beserta dengan penduduk-penduduk yang melakukan kegiatan ritual di 
komplek percandian tersebut. Sedangkan tempat tinggal penduduk yang begitu banyak 
tentu tidak dalam komplek percandian tersebut, mereka menetap di luar, tempatnya di 
mana, mungkin ke arah hulu sampai di sekitar Kota Jambi sekarang, atau ke hilir sampai 
di daerah Tembesi dan lain-lain.  

Kalau Dapunta Hiyang bergeraknya dari daerah di sekitar sungai Batanghari ini 
sangatlah masuk akal kalau perjalanan ini ditempuh dalam waktu 26 hari berjalan kaki ke 
Muka Upang – Palembang. 

Jawaban dari pertanyaan pertama: bahwa Minanga itu terletak di sepanjang sungai 
Batangahari, tepatnya di Jambi dan pusat keagamaan di kompleks Situs Percandian Muara 
Jambi 

Pertanyaan kedua, kenapa adanya piagam persumpahan itu pada tempat yang 
berbeda dan sangat jauh antara satu dengan yang lainnya? Terdapat tiga prasasti penting 
yang berisi piagam persumpahan yang pernah dikeluarkan oleh Dapunta Hiyang, yaitu: 1. 
Prasasti Karang Brahi yang berada jauh menjorok ke dalam Sungai Batanghari, tepatnya 
ada di daerah Pemenang di pinggir Sungai Batang Merangin (salah satu anak sungai 
Batanghari); 2. Prasasti Telaga Batu di kota Palembang; dan 3. Prasasti Kota Kapur di 
Pulau Bangka. Lihat Gambar 2. 
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 Gambar 36. Palembang sebagai Pusat Kerajaan Sriwijaya   

Di antara ketiga prasasti tersebut kalau dikaji tentu penaklukan dan pembuatan 
prasasti itu mempunyai latar belakang dan tujuan yang berbeda. Latar belakang timbulnya 
piagam persumpahan Karang Brahi adalah penaklukan untuk menguasai sumber-sumber 
perekonomian yang berasal dari daerah tersebut dan daerah hulunya. Di samping itu 
daerah ini terletak di jalur transportasi utama perdagangan interinsuler saat itu. Kerajaan 
Sriwijaya mengembangkan perekonomian negara dari sektor perdagangan, sehingga tidak 
aneh kalau Sriwijaya mempunyai struktur perkeonomian yang berbeda dengan negara 
agraris. Seperti yang dikatakan Herman Kulke (1985) bahwa dalam perkembangan sistem 
perdagangan di Asia Tenggara, maka mengungkapkan peran penting daerah Karang Brahi 
pada masa kerajaan Sriwijaya, khususnya dalam struktur perekonomiannya. Kerajaan 
Sriwijaya adalah kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara dan kerajaan 
ini harus melengkapi jaringan-jaringan perekonomian yang saling terkait dan mendukung 
kelangsungannya. Bentuk jaring perekonomian  yang diyakini keberadaannya selama ini 
adalah pelabuhan-pelabuhan antara (entrepot) tempat menyimpan dan mendistribusikan 
barang-barang komoditi dari satu musim ke musim berikutnya. Pelabuhan-pelabuhan 
tersebut mempunyai peran penting karena sistem pelayaran pada masa itu bergantung 
pada angin muson, maka kapal-kapal dari India, Cina dan negara-negara kepulauan 
biasanya berlayar ke Asia Tenggara pada suatu musim dan menunggu musim berikutnya 
untuk kembali ke negaranya (Wheatley,1961).  

Dalam hubungannya dengan prasasati Telaga Batu, maka prasasti Kota Kapur dan 
Karang Brahi, yang sama isinya, adalah peringatan-peringatan yang dimaksudkan untuk 
memperkuat kedudukan Sriwijaya. Kota Kapur di Bangka adalah tempat yang strategik 
untuk menguasai jalan laut di muka pelabuhan Palembang, dan Karang Brahi terletak di 
jalan raya (sungai dan darat) antara pantai timur dan daerah pedalaman, yang banyak 
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mengandung emas. Dan tempat-tempat yang khusus diperkuat itu adalah tempat-tempat 
yang sesuai dengan siasat untuk menjamin pertahanan Sriwijaya, dan yang memperkuat 
pula pilihan untuk melokalisasikan Sriwijaya di Jambi. Perhatikan Gambar 3 berikut ini: 

 

Gambar 37. Jambi sebagai Pusat Kerajaan Sriwijaya 
 
7. Pusat Kerajaan Berdasarkan Pengamatan Astronomis 

Berdasarkan uraian sebelumnya, salah satu kata kunci mengenail letak pusat 
kerajaan Sriwijaya terletak pada catatan no. 9 yang menyatakan bahwa: “Di negeri Shih-li-
fo-shih, pada pertengahan bulan ke delapan, jika orang berdiri di siang hari, tiada bayangan 
yang tampak. Matahari lewat persis di atas kepala dua kali dalam setahun”. 

I-Tsing tahun 671 M berkunjung ke Sriwijaya dan lama menetap di ibukota kerajaan 
Sriwijaya. I-Tsing mengungkapkan kondisi waktu itu bahwa di ibukota kerajaan Sriwijaya 
itu dicirikan salah satunya adalah pada tengah hari tidak terjadi bayangan. Maka sekarang 
lagi dicari dimana daerah tersebut, apakah di Bukit Seguntang (Palembang), atau di Muara 
Takus (Riau) atau Bukit Perak (Muara Jambi). Ke tiga tempat ini terdapat peninggalan-
peninggalan penting kerajaan Sriwijaya berupa komplek percandian. 

Di antara tiga tempat tersebut mana yang benar? Mungkinkah Muara Takus yang 
menurut letaknya tepat berada pada garis khatuliswa adalah tempat yang paling 
meyakinkan dan tepat? 

Hasil Pembuktian Terakhir (Tahun 2011) 
Penelitian dan pembuktian dilakukan oleh seorang akademisi & peneliti tentang 

percandian di Indonesia, Ir. Hudaya Kandahjaya, PhD, pada hari Kamis, 7 Juli 2011 lalu. 
Kunjungan peneliti yang telah 20 tahun tinggal dan menuntut ilmu di Amerika Serikat ini, 
bertujuan untuk meneliti dan menggali berbagai informasi penting berkaitan dengan 
kompleks Percandian Muaro Jambi, berkaitan dengan perannya dalam perkembangan 
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Kebudayaan Internasional. Peneliti yang juga penulis yang aslinya dari Bogor ini, 
berkunjung ke Kawasan Komplek Percantian Muara Jambi, dimulai dari Candi Gumpung, 
selanjutnya ke candi Tingi 1 & 2, Candi Astano, Candi Kembar Batu,  Candi Kedaton, 
hingga ke Bukit Sengalo.  

Di Kawasan Candi Kedaton, Pak Hudaya sempat menyampaikan hipotesisnya 
tentang Candi yang bangunannya terisi kerikil ini, bahwa Candi Kedaton ini dahulunya 
kemungkinan adalah tempat pemujaan kepada Buddha Ratnasambhava (Ratna=Permata; 
Sambhava= dilahirkan dari) karena kerikil-kerikil yang ada disana itu merupakan 
perlambang dari permata. Peneliti, yang juga penulis buku “The Master Key For Reading 
Borobudur Symbolism” ini, menyatakan berasumsi demikian karena diantara semua 
Candi yang ada hanya Candi Kedaton ini yang diisi penuh dengan kerikil. Kunjungan 
ini  diharapkan dapat menjadi pembuka jalan bagi penelitiannya lebih lanjut. 
 
Berikut ini disajikan hasil kajian: 

Hudaya Kandahjaya pada tahun 2011 mengulangi pengamatan astronomis I-Tsing 
(Yi-jing) berhubungan erat dengan upaya mengidentifikasi lokasi I-Tsing bertempat tinggal 
di ibukota Shih-li-fo-shih pada rentang waktu perjalanan pulang-pergi dan menetap dari 
Kwang-ton (China) – Melayu (Shih-li-fo-shih) – Tamralipti (India) dan sebaliknya serta 
menetap di ibukota Shih-li-fo-shih, atau dengan kata lain, tempat yang disebutnya Sribhoja 
atau Melayu. 

Hasil penelitian hingga sekarang umumnya mengidentifikasi Sribhoja sama dengan 
Sriwijaya dan yang terakhir adalah sama dengan Palembang sekarang. Palembang adalah 
tempat diketemukannya prasasti Sriwijaya tertua, yaitu prasasti Kedukan Bukit (682 
masehi). Tambahan berbagai temuan arkeologi lainnya, seperti yang diperoleh dari Bukit 
Siguntang, dll, sering memperkuat dalih bahwa Palembang adalah dulunya ibukota 
Sriwijaya. Tetapi semua ini tidak memberi cukup keyakinan banyak ahli sejarah bahwa 
inilah sesungguhnya tempat I-Tsing berdiam dulu. Sebabnya, I-Tsing memberi catatan 
sangat spesifik tentang ciri kediamannya yang berdasar hasil pengamatan astronomis.  

Tempatnya bermukim tak punya bayangan di tengah hari pertengahan bulan delapan 
atau bulan dua. Profesor Lamp dari Observatorium Kiel memberi pendapatnya kepada Prof. 
Takakusu mengenai lokasi berciri demikian, yaitu seperti yang dicatat oleh Prof. Takakusu 
tempat itu mestinya berada 2.5 derajat di sebelah utara Palembang. Kalau perhitungan ini 
diikuti, tempat yang dimaksud berada di sekitar Muara Takus. Oleh karena itu, tidak 
mengherankan bila ada sebagian ahli yang berpendapat bahwa lokasi yang disebut I-Tsing 
ada di Muara Takus, apalagi karena di situ pun ada peninggalan arkeologis Buddha. Tetapi, 
Muara Takus bukan satu-satunya lokasi saingan, karena ada lagi yang mengajukan Muaro 
Jambi sebagai lokasi kediaman I-Tsing dulu.  
Koordinat tiga lokasi yang saling bersaing itu adalah sebagai berikut. 
1. Bukit Siguntang di Palembang:  2 derajat 59 menit 50 detik Lintang Selatan dan 104 

derajat 43 menit 32 detik Bujur Timur. 
2. Muaro Jambi di Jambi: 1 derajat 28 menit 31 detik Lintang Selatan dan 103 derajat 41 

menit 15 detik Bujur Timur. 
3.  Muara Takus di Riau: 0 derajat 20 menit 20 detik Lintang Selatan dan 100 derajat 38 

menit 24 detik Bujur Timur. 
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Hudaya Kandahjaya menyatakan: “jika saya tafsirkan waktu pengamatan I-Tsing 
terjadi pada saat-saat equinoks, yaitu ketika matahari melintas di atas katulistiwa, maka 
Muara Takus yang terletak paling dekat dengan katulistiwa otomatis menjadi kandidat yang 
lebih mendekati lokasi I-Tsing. Tetapi, sejauh yang kita ketahui hingga sekarang, kawasan 
Muara Takus umumnya ditanggali sekitar abad 11 Masehi, sehingga agaknya terlalu lambat 
buat abad ke-7 menurut catatan I-Tsing.  

Di pihak lain, walaupun Palembang menghasilkan prasasti tertua dari abad ke-7 
masehi, kawasan Musi tidak memperlihatkan bekas-bekas pernah dihuni oleh ribuan 
bikshu, juga letaknya malah jauh lebih ke selatan dari katulistiwa. Oleh sebab ini, dari tiga 
calon di atas, saya tinggal punya satu calon, yaitu Muaro Jambi. Tetapi akibat selanjutnya, 
waktu pengamatan I-Tsing haruslah ditafsir sebagai pertengahan bulan delapan dan 
pertengahan bulan dua penanggalan bulan Cina. 

Kalau yang dimaksud I-Tsing adalah pertengahan bulan delapan dan dua Cina, maka 
tanggal-tanggal yang mengikuti penanggalan bulan ini akan bervariasi dari tahun ke tahun. 
Beberapa tanggal akan lebih dekat atau lebih jauh atau terjadi sebelum atau sesudah 
tanggal-tanggal eguinoks pada setiap tahunnya. Variasi tanggal ini akibatnya 
mengharuskan kita memeriksa dua hal. Pertama, kapan persisnya I-Tsing melakukan 
pengamatan astronomis tersebut, dan kedua kapan matahari melintas tepat di atas 
Muarajambi (atau boleh saja Muara Takus dan Palembang). 

Beliau mengatakan: “menurut hemat saya, I-Tsing tidak melakukan pengamatan 
astronomis selama sepuluh atau sebelas tahun dia tinggal di Sribhoja. Saya percaya I-
Tsing hanya mengamatinya pada tahun (-tahun) tertentu dan selebihnya dia 
menyimpulkannya berdasar informasi atau konfirmasi yang diperolehnya dari penduduk 
(bikshu) setempat. Menurut Prof. Takakusu, I-Tsing memulai penulisan catatannya pada 
pertengahan kedua tahun 690 dan berakhir di pertengahan pertama tahun 692, dengan 
kata lain, saya kira I-Tsing membuat observasinya di dalam kurun masa ini juga.” 

Selanjutnya beliau mengatakan: “untuk memperoleh waktu lintasan matahari tepat di 
atas tiga calon lokasi di atas, saya mendapat bantuan dari seorang sahabat, Mark Long, 
yang selain mencintai sejarah klasik Indonesia juga punya keahlian di bidang astronomi. 
Menurut perhitungan Mark, matahari melintas tepat di atas Muara Takus pada tanggal 21 
September 690, di atas Muaro Jambi tanggal 24 September 690, dan di atas Palembang 
tanggal 28 September 690. Ini berarti kalau ada orang berdiri tegak di tempat bersangkutan 
pada tengah hari di tanggal tersebut, cahaya matahari takkan meninggalkan bayangan 
karena bola matahari akan berada tepat di atas koordinat tersebut”. 

Dengan menggunakan sarana di internet, Hudaya Kandahjaya mengkonversikan 
pertengahan bulan 8 tahun 690 penanggalan Cina ke penanggalan matahari. Hasilnya 25 
September 690. Tanggal ini sangat mendekati tanggal 24 September 690 waktu matahari 
melintas tepat di atas Muara Jambi. Karena pengamatan I-Tsing dianggap adalah 
pengamatan sehari-hari, maka dikira perbedaan satu hari ini bisa diabaikan.  

Tetapi, yang lebih penting adalah kesimpulannya. Pengamatan astronomis I-Tsing 
membantu kita mengidentifikasi Muaro Jambi sebagai lokasi yang paling mungkin tempat 
I-Tsing berdiam dan belajar di bawah bimbingan Sakyakirti dan menerjemahkan naskah-
naskah Sanskrit. 
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“Kesimpulan ini didukung oleh luasnya wilayah arkeologi Muaro Jambi tempat banyak 
sekali runtuhan candi dan tembok diketemukan. (Catatan: dalam memerori I-Tsing juga 
disebutkan bahwa kota dikelilingi oleh tembok, yang juga terbukti). Hasil arkeologis dari 
Muaro Jambi hingga saat ini sangat banyak dan dari kawasan yang begitu luas sehingga 
jumlahnya jauh melebihi dibanding yang kita dapati dari Muara Takus atau Palembang, 
atau bahkan sejauh yang saya ketahui dari tempat-tempat lain di sebelah utara katulistiwa. 
Lalu, implikasi selanjutnya, menurut perkiraan saya lokasi ini pula kiranya yang kemudian 
menjadi tempat belajar Atisa dibawah bimbingan Dharmakirti”. 

“Saya boleh berpuas diri dengan kesimpulan di atas. Tetapi, alangkah baiknya kalau 
perhitungan teoritis ini bisa dibuktikan secara empiris. Kalau rekan-rekan di Muara Takus, 
Muarajambi, dan Palembang masih bersedia, saya usul untuk melakukan pengamatan dan 
pembuktian empiris. Caranya dengan melakukan pengukuran bayangan pada tanggal 24 
September 2011 di Muara Takus, tanggal 27 September 2011 di Muaro Jambi, dan tanggal 
1 Oktober 2011 di Palembang. Mengikuti perhitungan Mark, pada tengah hari tanggal-
tanggal tersebut matahari akan berada tepat di atas lokasi masing-masing”.   
Berikut ini adalah hasil pembuktian: 

 

Gambar 38: Pembuktian Tidak Ada Bayangan di Bukit Perak 

Pada tanggal 27 September 2011, telah diadakan pengamatan bayangan matahari di Bukit Perak 
(Bukit Sengalo), Kompleks percandian Muaro Jambi, dan didapati bahwa pada pukul 11.47 WIB, 
telah terjadi bahwa bayangan dari pipa paralon yang digunakan sebagai pengukur, hilang 
bayangannya. 
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Pengamat: Supriansyah (20 tahun) dan Raden Karamo Putra (22 Tahun) 

Gambar 39: Pembuktian Tidak Ada Bayangan di Bukit Perak           

Kesimpulan pembuktian Hudaya Kandahjaya, Ph.D. (Rabu, 28 September 2011 01:15): 

1. Mengikuti perhitungan, matahari berada tepat di atas Muarajambi pada tengah hari 
tanggal 27 September 2011. Kalau saya asumsi Anda melihat ada bayangan sebelum 
11.47 dan seperti terlihat di foto ada bayangan waktu sesudahnya, maka jam 11.47 
adalah tengah hari lokal untuk posisi Bukit Sengalo. Tengah hari lokal (local noon) untuk 
posisi yang berbeda terjadi pada waktu yang berbeda.  

2. Untuk Bukit Siguntang, Palembang, peristiwa ini akan terjadi pada tengah hari tanggal 
1 Oktober 2011. Mudah-mudahan regu di Palembang siap membantu memeriksa ini. 
Tapi sangat disayangkan tidak ada laporan pembuktian pada tanggal tersebut. 

3. Namun, lebih dari itu, biar bagaimana saya ikut gembira karena hasil pengamatan Anda 
tanggal 27 September 2011 itu membantu perhitungan balik kita ke pertengahan bulan 
delapan Cina yang jatuh tanggal 24 atau 25 September 690 sewaktu I-Tsing mengamati 
ketiadaan bayangan. Ini semakin mendekatkan kita ke kesimpulan bahwa Muara Jambi 
adalah lokasi I-Tsing tinggal atau menetap di ibukota kerajaan Sriwijaya yaitu di Bukit 
Perak - Komplek Percandian Muara Jambi. 

Berdasarkan uraian hasil pengamatan astronomi tersebut, telah terbukti secara ilmiah 
dan menyakinkan, dari salah satu kata kunci mengenail letak pusat kerajaan Sriwijaya 
sesuai catatan no. 9 yang menyatakan bahwa: “Di negeri Shih-li-fo-shih, pada pertengahan 
bulan ke delapan, jika orang berdiri di siang hari, tiada bayangan yang tampak. Matahari 
lewat persis di atas kepala dua kali dalam setahun”.  

Terbukti bahwa tempat tinggal I-Tsing sesuai dengan catatan (memori) yang 
dibuatnya bahwa ibukota kerajaan Sriwijaya ada di Jambi tepatnya di Komplek Percandian 
Muara Jambi. Cocok dengan waktu, sesuai dengan hasil pembukitan astronomis, dan 
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dibuktikan pula dengan hasil peninggalan purbakala yang sangat banyak dan kaya pada 
wilayah seluas lebih kurang 2780 km persegi, suatu komplek percandian terluas di Asia. 
Tentu sangat cocok dan tepat sebagai pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya yang besar 
tersebut.  
 
8. Pusat Kerajaan Berdasarkan Pentirtaan 

Berikut ini disajikan kupasan berita terbaru dari harian Republika Jumat, 12 Juli 2013  
mengenai keberadaan kerajaan Sriwijaya berpusat di Jambi, dengan judul: “Arkeolog 
Temukan Sumur Kerajaan Sriwijaya di Jambi”. 

Republika.Co.Id, Jambi -- Arkeolog Indonesia kembali menemukan sisa-sisa Kerajaan 
Sriwijaya setelah melakukan ekskavasi di Muaro Jambi beberapa waktu lalu. Dalam 
laporan yang dipublikasikan Universitas Indonesia (UI), Jumat (12/7), salah satu temuan 
yang mencolok adalah sumur yang biasa digunakan masyarakat Sriwajaya di masa lalu. 

Guru Besar Arkeologi UI, Prof. Dr. Agus Aris Munandar, mengatakan Kerajaan 
Sriwijaya diduga berada di kawasan Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Meski terkenal sebagai 
pusat berkembangnya Kerajaan Sriwijaya, Palembang ternyata tidak memiliki banyak bukti 
peninggalan. 

Ini dibuktikan dari penggalian sisa-sisa peninggalan Kerajaan Sriwijaya serta petirtaan 
berupa sumur di Situs Kedaton, Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi, oleh 43 mahasiswa 
dan lima dosen pembimbing. Mereka tergabung dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan 
(KKL) Arkeologi Universitas Indonesia (UI) pada 16 – 28 Juni 2013. Proses ekskavasi 
dilakukan di 14 kotak gali di Situs Kedaton, Kawasan Cagar Budaya Muara Jambi. Kawasan 
tersebut berada sekitar 20 kilometer dari Kota Jambi, atau 30 kilometer dari Ibu Kota 
Kabupaten Muaro Jambi. Pengajar arkeologi UI yang berada di lokasi, Dr. Cecep Eka 
Permana, mengatakan bahwa salah satu regu berhasil menemukan sumur yang terletak di 
arah timur laut, yang merupakan arah yang paling baik bagi agama Buddha. Menurut 
Cecep, sumur tersebut pada masanya digunakan sebagai sumber mata air.  Sumur yang 
ditemukan tersebut baru digali sedalam 1,5 meter. Di sekitar sumur tim juga menemukan 
sisa pecahan tembikar, keramik, dan stoneware (barang pecah belah lainnya). 

Selain sumur, ditemukan pula struktur persegi di pinggir sumur yang diidentifikasi 
sebagai lantai di sekitar sumur. Selain itu, ada juga struktur lain yang berbentuk bangunan 
yang terlihat dari pola letak, halaman tengah, dan halaman luarnya. Pada struktur luar, 
ditemukan fragmen-fragmen yang berbentuk besar dan kasar. Sementara itu, semakin ke 
dalam fragmen yang ditemukan semakin halus teksturnya. ”Dalam konteks keagamaan, 
biasanya makin ke (ruangan bagian) dalam akan makin suci,” ujar Cecep 

Kemudian Prof. Agus menambahkan, sebenarnya masih banyak bagian kawasan 
cagar budaya tersebut yang belum dijamah, termasuk yang berada  di seberang Sungai 
Batanghari. Sedangkan Arca-arca lepas yang ditemukan di Palembang bertuliskan 
ancaman-ancaman, maka dapat diartikan bahwa Palembang merupakan kota yang telah 
ditaklukan oleh Sriwijaya. 
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Gambar 340: Sumur Pentirtaan di Komplek Percandian Muara Jambi, tinjauan mantan 
Menteri Luar Negeri RI, Hasan Wirajuda dan rombongan. 

 

Gambar 341. Penemuan Sumur Tua di Candi Kedaton 

Kerajaan Melayu Adalah Sriwijaya: 
Menurut Slamet Muljana dalam bukunya “Sriwijaya” Cetakan III tahun 2006, hal. 129-

134 disebutkan bahwa berita yang tertua mengenai kerajan Melayu berasal dari: 
1. T’ang-hui-yau yang disusun oleh Wang-p’u pada tahun 961 masehi pada masa 

pemerintahan dinasti T’ang. 
2. Hsin T’ang Shu yang disusun pada awal abad ke-7 masehi . Menurut berita itu, 

kerajan Melayu mengirimkan utusan k ek Tiongkok pada tahun 644/645 masehi. 
Pengiriman utusan ke Tiongkok oleh kerajaan Melayu pada abad ke-7 hanya 

http://1.bp.blogspot.com/-lmFnI5oTH7Y/VEwywNqigBI/AAAAAAAAAAg/UUgZdwqQZVk/s1600/ekskavasi-kawasan-percandian-muaro-jambi.jpg
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tercatat satu kali itu saja. Selama itu, yang tampai di istana, kaisar utusan dari 
kerjaan Sriwijaya yang disebut Shih-li-fo-shih. 

3. Kemudian, kerajaan Shih-li-fo-shih kembali mengirim utusan keTiongkok pada 
tahun 670-673 dan 713-714 masehi. Sejak itu , utusan Shih-li-fo-shih tidak lagi 
kedengaran. 

4. Pada masa rajakula Sung, negeri dari laut selatan yang bernama San-fo-t’si 
mengirim utusan ke Tiongkok berkali-kali, tahun 960, 962, 971, 972, 974, 975, 
980, 983, 985, dan 988 masehi. Utusan terakhir ini tinggal di Kanton sampai tahun 
990 karena mendenar bahwa negerinya, San-fo-t’si, sedang diserang oleh tentara 
dahi Cho-po. 

Jika kita memperhatikan berita tentang utusan kerajan Melayu yang tercatat dalam 
T’ang-hui-yao, dan membandingkan dengan berita utusan kerajaan Sriwijaya yang terdapat 
dalam HsinT’ang Shui, maka terdapat kepastian bahwa kerajaan Melayu telah berdiri pada 
tahun 644/645 atau sebelumnya. Pada waktu itu, kerajaan Sriwijaya belum mengirimkan 
utusan ke Tiongkok. 

Kepastian berdirinya negara Sriwijaya baru pada tahun 670 masehi, ketika negara itu 
mengirimkan utusan yang pertama kali ke Tiongkok. Sejak timbulnya kerajaan Sriwijaya, 
negeri Melayu tidak lagi mengirim utusan ke Tiongkok. Sehingga, berdasarkan berita 
tersebut, pengiriman utusan ke Tiongkok oleh kedua kerajana tersebut berselisih 25 tahun. 

Sehingga sewaktu I-Tsing datang pertama kali ke negeri Melayu pada tahun 671, 
negeri Melayu itu sudah berubah nama menjadi Shih-li-fo-shih. Jadi bukan sama sekali 
kerajaan Melayu berubah nama menjadi Shih-li-fo-shih sewaktu dia kembali dari India ke 
China dan singgah di negeri Melayu pada tahun tahun 687 masehi, “Malayu telah berubah 
menjadi Sriwijaya”.  

Jadi kesimpulannya: Kerajaan Melayu berubah nama menjadi Kerajaan Sriwijaya 
(Shih-li-fo-shih) jauh sebelum I-Tsing datang pertama kali ke negeri Melayu pada tahun 671 
masehi. Dengan arti kata bahwa negeri Melayu yang dimaksud oleh I-Tsing itu adalah sama 
dengan Shih-li-fo-shih (Sriwijaya), dengan arti kata Melayu itu adalah Shih-li-fo-shih 
(Sriwijaya) dan tidak ditemukan bukti tertulis mengatakan bahwa Sriwijaya menundukkan 
dan menguasai kerajaan Melayu. Sedangkan pelabuhan utama pada waktu itu ada yang 
digunakan untukpusat kegiatan keagamaan dan perdagangan berada di Jambi dan pusat 
perdagangan lainnya ada di Fo-Shih (Palembang). 

Coba pula kita bandingkan dengan banyak pendapat kerajaan Sriwijaya lahir sesuai 
dengan catatan prasasti Kedukan Bukit tahun 682 Mi. Kita ulangi isi prasasti tersebut: 
1. Bahagia, sukses. Tahun Saka berlalu 604 hari kesebelas 
2. paroterang bulan Waisaka Dapunta Hyang naik di 
3. perahu melakukan perjalanan. Di hari ketujuh paroterang 
4. bulan Jesta Dapunta Hyang berlepas dari Minanga 
5. tambahan membawa balatentara dua laksa dengan perbekalan 
6. dua ratus koli di perahu, dengan berjalan seribu 
7. tiga ratus dua belas banyaknya, datang di Muka Upang 
8. sukacita. Di hari kelima paroterang bulan Asada 
9. lega gembira datang membuat wanua ..... 
10. Perjalanan jaya Sriwijaya berlangsung sempurna 
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Dari baris pertama terlihat bahwa  “Dapunta Hyang naik perahu tanggal 11 Waisaka 
604 (23 April 682). Tidak ada keterangan dari mana naik perahu dan mau ke mana”. 
Kemudian pada baris terakhir “Perjalanan jaya Sriwijaya berlangsung sempurna”. 

Berdasarkan isi prasasti tersebut tidak sama sekali menyebutkan bahwa kerajaan 
Sriwijaya itu lahir pada tahun Saka 604 (23 April 682 masehi). Artinya Dapunta Hyang 
adalah raja Sriwijaya yang berjaya menaklukkan Muka Upang (Palembang).  

Coba pula kita bandingkan dengan keterangan sebelumnya terutama yang berasal 
dari catatan dari negeri China (Tiongkok) dan catatan perjalanan pendeta (bikhsu) China 
yang awal kedatangannya ke negeri Melayu (Shih-li-fo-shih atau Sriwijaya) pada tahun 671 
masehi, jauh sebelum dibuatnya prasasti Kedukan Bukit (682 masehi). 

Pada prasasti tersebut baris ke 4 dibunyikan bahwa “Dapunta Hyang berlepas dari 
Minanga”, tidak disebutkan di mana Minanga tersebut, tidak pula disebukan bahwa 
Minanga adalah ibukota kerajaan Sriwijaya. Tentu saja Minanga adalah suatu tempat mulai 
bergeraknya Dapunta Hyang beserta tentaranya menuju ke Selatan, menundukkan Fo-shih 
(Palembang) pada tahun 682 masehi. 

Minanga tidak mungkin pula Muara Takus, karena keberadaan komplek percandian 
Muara Takus itu dibuat pada abad ke 11-13 masehi. 

Berdasarkan informasi dari peta di atas, sangat lah logis kalau Minanga itu merupakan 
daerah angkatan perangnya kerajaan Sriwijaya yang mungkin saja tidak terletak di 
Komplek Percandian Muara Jambi melainkan suatu tempat di di sekitar ibukota kerajaan di 
Jambi. Dari sanalah Dapunta Hyang berangkat membawa pasukan perangnya, juga 
sebagian guru dari bikhsu-bikhsu:  
1. Menundukkan Fo-shih (Palembang) pada tahun 682 masehi, lahirlah prasasti Kedukan 

Bukit. Tujuan keberangkatan adalah untuk pengamanan pusat perdagangan penting 
pada masa itu. 

2. Menundukkan Bangka pada tahun 684 masehi, dengan tujuan untuk mengaman Selat 
Bangka dan sumber komoditas perdagangan yang ada di Bangka. 

3. Menundukkan wilayah Kerinci Rendah tahun 686 masehi, lahirlah prasati Karang Brahi. 
Wilayah Kerinci Rendah pada waktu itu bukan bagian dari wilayah kerajaan Melayu 
yang berpusat di Jambi, melainkan adalah bagian dari wilayah pemerintahan Sigindo 
yang berpusat di Jerangkan Tingggi (di Pulau Sangkar – Kerinci sekarang). Tujuan 
penundukan adalah untuk pengamanan pasokan bahan perdagangan seperti emas, 
perkebunan dan lainnya. 

4. Menundukkan Lampung, lahirnya prasasti Alas Pasemah 687 masehi. 
5. Mendirikan pusat-pusat peribadatan di Muara Takus dan Palembang, karena Dapunta 

Hyang adalah penganut Budha yang taat dan disegani karena kedalaman keilmuan 
beliau tentang agama Budha. 

6. Dan lain-lain 

Perhatikan argumen dibawah ini: 
Di antara ketiga prasasti tersebut kalau dikaji tentu penaklukan dan pembuatan 

prasasti itu mempunyai latarbelakang dan tujuan yang berbeda. Latar belakang timbulnya 
piagam persumpahan Karang Brahi adalah penaklukan untuk menguasai sumber-sumber 
perekonomian yang berasal dari daerah tersebut dan daerah hulunya. Di samping itu 
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daerah ini terletak di jalur transportasi utama perdagangan interinsuler saat itu. Kerajaan 
Sriwijaya mengembangkan perekonomian negara dari sektor perdagangan, sehingga tidak 
aneh kalau Sriwijaya mempunyai struktur perkeonomian yang berbeda dengan negara 
agraris. Seperti yang dikatakan Herman Kulke (1985) bahwa dalam perkembangan sistem 
perdagangan di Asia Tenggara, maka mengungkapkan peran penting daerah Karang Brahi 
pada masa kerajaan Sriwijaya, khususnya dalam struktur perekonomiannya. Kerajaan 
Sriwijaya adalah kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di Asia Tenggara dan kerajaan 
ini harus melengkapi jaringan-jaringan perekonomian yang saling terkait dan mendukung 
kelangsungannya. Bentuk jaring perekonomian  yang diyakini keberadaannya selama ini 
adalah pelabuhan-pelabuhan antara (entrepot) tempat menyimpan dan mendistribusikan 
barang-barang komoditi dari satu musim ke musim berikutnya. Pelabuhan-pelabuhan 
tersebut mempunyai peran penting karena sistem pelayaran pada masa itu bergantung 
pada angin muson, maka kapal-kapal dari India, Cina dan negara-negara kepulauan 
biasanya berlayar ke Asia Tenggara pada suatu musim dan menunggu musim berikutnya 
untuk kembali ke negaranya (Wheatley,1961). 

 

Gambar 42: Peta Perjalanan I-Tsing 
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Lampiran 2. 

Kerajaan Melayu - Pusat Paradaban Dunia Abad Ke 7 - 11 M  

Orang bijak mengatakan bahwa “Negara yang besar adalah negara yang menghargai 
kebesaran sejarahnya”. Bertitik tolak dari pernyataan tersebut maka selayaknya negara 
Indonesia yang mengetahui dari berbagai sumber menyatakan bahwa Nusantara ini pernah 
menjadi kiblatnya peradaban dunia, ini berarti pusatnya perkembangan ilmu pengetahuan 
dunia pada saat itu. Berikut ini adalah kajian terhadap sekelumit informasi sejarah yang 
patut dikaji secara mendalam dari sebuah tulisan blog Benign Nor Hafeez pada tahun 2011: 
”srivijaya-siri-lima-i-tsing-kunlun”, antara lain: 
1. Bangsa melayu telah menjadi pusat pembelajaran agama buddha yang terulung 

sewaktu zaman kegemilangan Srivijaya. Kesimpulan ini diambil dari catatan-catatan 
berharga dari pengembara dan pendeta Tiongkok yang bernama I-Tsing pada abad 
awal berdirinya kerajaan Sriwijaya. Pertanyaan yang perlu kita dalami adalah 
mengapa informasi yang tercatat dengan baik itu menjadi sumber berita utama 
tentang keberadaan bangsa Melayu yang telah sejajar dengan dua kiblat peradaban 
dunia pada waktu itu yaitu India dan China. 

2. Catatan sejarah yang sangat penting dari I-Tsing merupakan seorang pendeta 
buddha berbangsa Cina lahir  tahun 635 M, semasa mudanya pada tahun 671 M telah 
berkelana sampai ke negeri India untuk memperdalam agama Buddha dan 
telah  menterjemah beratus-ratus kitab Buddha ke dalam bahasa Cina dari tempat 
pengembaraannya di India dan Melayu (Jambi). Kenapa Melayu juga sebagai sumber 
dan tempat penting sehingga I-Tsing tinggal bertahun-tahun tinggal di sana untuk 
mendalami ilmu keagamaan dan peristiwa penting pada tempat-tempat 
dikunjunginya. Pendeta I-Tsing adalah seorang pemuda yang cerdas dan tidak puas 
mendalami agama Buddha di negerinya sendiri, melainkan rela menghabiskan 
waktunya mengembara ke India untuk mendalami agama Buddha, ke Universiti 
Nalanda, yang terletak di Bihar, India melalui jalan laut. Nalanda merupakan sebuah 
pusat pengajian atau perguruan tinggi (universitas istilah sekarang... red) agama 
Buddha yang amat terkemuka dan sangat terkenal dengan perpustakaannya yang 
menyimpan beribu-ribu manuskrip dan kitab-kitab suci berkaitan dengan agama 
Buddha. Catatan bersejarah I-Tsing setelah menetap di Nalanda selama 11 tahun 
sebelum pulang ke China bersama dengan manuskrip-manuskrip dan kitab-kitab yang 
ingin diterjemah. Pemerintah India sekarang berusaha merekstruksi keberadaan 
universitas Nalanda yang merupakan universitas tertua pertama di India. Triliunan 
Rupee digelontorkan oleh pemerintah India untuk membangun kembali Universitas 
Nalanda agar kembali menjadi pusat-pusat peradaban baru. Di samping membangun 
gedung-gedung kampus baru, pemerintah India juga membangun fasilitas-fasilitas 
penunjang lainnya seperti jalan tol, jembatan, bahkan pelabuhan bandara bertaraf 
internasional. 
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Gambar 43: Peninggalan Pecandian di Nalanda - India 

3. Dalam perjalanan ke Nalanda, I-Tsing telah singgah ke Srivijaya dan menetap disana 
selama 6 bulan untuk mempelajari tata bahasa sanskrit dan juga bahasa melayu. I-
Tsing juga turut singgah di Malayu (Jambi). Menurut rekord I-Tsing menyatakan 
bahwa Raja dan pemerintah Srivijaya mempunyai hubungan yang rapat dengan 
pendeta-pendeta dan sami-sami Buddha pada zamannya. Bukan itu saja, pemerintah 
Srivijaya turut memainkan peranan membina kuil-kuil bukan hanya di dalam kawasan 
pemerintahannya, malah ada kuil yang dibina khusus untuk orang-orang Srivijaya 
yang menyambung pelajaran ke Nalanda. Bahkan didapat bukti yang kuat bahwa 
terdapat paling kurang 5 perkampungan melayu di Nalanda, seperti yang dikutip dari 
penelitian  Herman Kulke beserta rakan-rakan pengkajinya menerbitkan sebuah buku 
yang berjudul Nagapattinam to Suvarnawipa: Reflections on Chola Naval Expeditions 
to South East Asia. Beliau menyatakan bahwa melalui satu inskripsi yang ditemui di 
Nalanda ada mencatatkan bahwa pemerintah Srivijaya yang digelar Balaputradeva 
telah memohon kebenaran untuk membiaya pembinaan sebuah kuil di Nalanda serta 
5 buah perkampungan disekitarnya bagi memastikan pembinaan tersebut berjalan 
lancar. Didalam buku tersebut, penulis telah dipetik sebagai berkata: Another 
inscription from Nalanda records that the Srivijayan king, Balaputradeva who reigned 
in the middle of the ninth century, sent and envoy to the court of the Pala ruler 
Devapala, requesting permission to endow a Buddhist monestry at Nalanda. 
balaputradeva also petitioned for a grant of five villages for its upkeep and 
maintanance. The Pala King is reported to have granted these aests of the Srivijayan 
king. 

http://2.bp.blogspot.com/-SSQJdbw5PnA/U4WOfBw7o3I/AAAAAAAADws/6PFnBrnd8f8/s1600/Puing+Nalanda.jpg
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Gambar 44: Bukti salah satu papan pengumuman di Nalanda tentang 
pembangunan gedung Vihara (asrama) dari kerajaan di Sriwijaya abad ke 
810-850 M. 

Nicholas Tarling didalam bukunya ‘The Cambridge History of South East Asia’, 
menyatakan walaupun Srivijaya tidak terlalu mementingkan pembangunan monumen-
monumen besar di kerajaannya kerena lebih mementingkan aktivitas perdagangan 
dan penguasaan jalan  dagang maritim, namun Srivijaya juga candi-candi besar di 
dalam dan luar negeri. Di dalam negeri bangunan megah yang dibangun adalah Candi 
Borobudur dan di luar negeri membangunan asrama dan kuil India dan China. Tarling 
berkata: 

In Sumatra, on the other hand, Buddhism continued to flourish under the 
patronage of the kings of Srivijaya but left few great monuments. Sumatra 
is not so poor in monuments as has sometimes been thought but they bear 
no comparison with those of Java either in number or in splendour. This has 
been attributed to the mercantile spirit of the empire but there were probably 
other factors involved. The same Srivijaya sponsored however great 
monuments in countries as far away as India and China. Thus at the turn of 
the millennium, the king of Srivijaya had a large monastery constructed on 
the east coast of India as well as a temple in Canton.  

4. I-Tsing telah mempelajari dan mengetahui dengan baik bahwa sebelum berangkat 
mengembara ke India, dia harus singgah di daerah Melayu karena mempunyai 
banyak pendeta yang mempunyai ketinggian ilmu agama buddha sehingga dia 
memutuskan untuk berkunjung ke Srivijaya terlebih dahulu untuk mendalami agama 
Buddha sebelum meneruskan perjalanan ke Nalanda. I-Tsing dipetik sebagai berkata: 
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In the fortified city of Bhoga, Buddhist priests number more than 1,000, 
whose minds are bent on learning and good practice. They investigate and 
study all the subjects that exist just as in India; the rules and ceremonies 
are not at all different. If a Chinese priest wishes to go to the West in order 
to hear and read the original scriptures, he had better stay here one or two 
years and practice the proper rules 

Dari informasi ini jelas terlihat bahwa terdapat lebih dari 1000 orang pendeta (priests) 
di kerajaan Melayu waktu itu. Bisa dibayangkan bahwa pendeta-pendeta yang ada melebihi 
seribu orang, tentu untuk menampung jumlah pendeta yang banyak itu pasti kerajaan harus 
menyediakan kawasan yang sangat luas terutama untuk perumahan dan bangunan-
bangunan keagamaan, berupa komplek istana raja, candi, biara, asrama dan bangunan 
lainnya. Kalau pendeta melebih 1000 orang dalam satu kawasan, tentu penduduk negara 
kerajaan itu sangat banyak dan mereka adalah orang-orang yang sangat taat menjalankan 
agama Buddha dengan baik, sebagian tinggal di dalam komplek percandian dan tentu 
sebagian besar lagi penduduk pasti berada di luar komplek percandian tersebut.  

Pada waktu itu pendeta Buddha yang paling terkenal di kerajaan Sriwijaya adalah 
Atisa Dipankara Shrijnana, merupakan salah seorang daripada guru yang amat dihormati 
dan tokoh yang paling dikenali didalam agama Buddha Mahayana. Atisa lahir tahun 980 M 
dari keturunan bangsawan dan hidup sebagai seorang putera di istana. Atisa telah dididik 
untuk mendalami agama Buddha dan seterusnya telah mengembara ke Universiti Nalanda 
bagi mendalami agamanya. Pada usia 31 tahun, Atisa telah membuat keputusan untuk 
mengembara ke sebuah tempat bagi membolehkan beliau belajar dengan seorang pendeta 
tersohor pada waktu itu yang bernama Dharmakirti/Serlingpa. Atisa tinggal di Srivijaya 
selama 12 tahun sebelum diarah oleh gurunya untuk mengembara ke Tibet. 

Kompleks tempat pengajaran dan pembelajaran agama Buddha yang begitu luas 
tersebut tentu merupakan pusat pendidikan yang berupa perguruan tinggi (universitas) 
yang ada di kerajaan Sriwijaya, universitas ini sudah menjadi universitas yang kedua 
terpenting untuk pengajian agama Buddha selain Nalanda di India. Inilah universitas tertua 
yang ada di Nusanara pada waktu itu. Di sinilah alasan bahwa karena minat dan cinta yang 
tinggi terhadap ilmu pengetahuan lah yang menjadi pendorong bagi Maharaja Srivijaya 
untuk membuka pusat-pusat pembelajaran agama di tidak hanya di seluruh Nusantara 
melainkan pula di dunia.  
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Gambar 45: Peta Situs Muara Jambi,  
Situs kepurbakalaan Muaro Jambi merupakan situs peninggalan 
purbakala terluas di Indonesia, membentang dari barat ke timur 

sepanjang 7,5 km di tepian Sungai Batanghari, dengan luas ± 12 km². 
 
Di samping itu tidak mungkin universitas ini menarik minat ramai ilmuan-ilmuan waktu 

itu untuk datang berkunjung ke Sumatera mampu digunakan dan dimanfaatkan sebagai 
faktor penunjang utama sebagai peluang ekonomi lain untuk perkembangan Sriwijaya. 
Sumber dan hasil pengenaan cukai melalui pengawalan jalur perdagangan di Selat Malaka 
sebagai perdagangan internasional waktu itu serta kedudukan pusat pemerintahannya 
yang strategik sudah cukup untuk memberi kekayaan yang tidak terhingga bagi 
perkembangan kerajaan Sriwijaya. 

Untuk apa kerajaan Sriwijya mengembangkan universitas? Sebagai salah satu 
daripada strategi politik yang digunakan oleh pemerintah Srivijaya untuk mengekalkan 
hegemoni kekuasaan mereka adalah dengan menarik persahabatan dan dukungan 
daripada kerajaan-kerajaan yang lebih besar seperti China dan India. Dugaan paling kuat 
letak dan lokasi universitas tertua di Nusantara adalah di kawasan/kompleks Situs 
Percandian Muara Jambi dengan luasan yang melebihi 3000 hektar. 

 
Pusat Peradaban Dunia  
Dalam kajian sebelumnya, diuraikan bahwa pada abad ke 7-11 masehi telah lahir dua 

pusat peradaban dunia, yang berada di dua tempat yang berbeda namun saling mengisi, 
yang oleh ahli sejarah sekarang disebut semacam universitas, yaitu tempat pendidikan 
utama pendeta (bikhsu) Budha, yaitu yang berada di Nalanda (India) dan di kompleks 
Percandian Muara Jambi (Melayu-Sriwijaya).   

Keberadaan tempat menempa ilmu keagamaan tersebut menyebabkan banyak orang 
calon biksu untuk belajar ke sana, salah satunya adalah Pendeta I’Tsing, seorang pemuda 
yang cerdas dan tidak puas mendalami agama Buddha di negerinya sendiri, melainkan rela 

http://1.bp.blogspot.com/-SVO98VXZXCo/U4WPbq_VGXI/AAAAAAAADxI/MOsW7z17bHM/s1600/Puing+Nalanda+-+situs.jpg
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menghabiskan waktunya mengembara ke India untuk mendalami agama Buddha, ke 
Universiti Nalanda, yang terletak di Bihar, India melalui jalan laut. Nalanda merupakan 
sebuah pusat pengajian atau perguruan tinggi (universitas istilah sekarang... red) agama 
Buddha yang amat terkemuka dan sangat terkenal dengan perpustakaannya yang 
menyimpan beribu-ribu manuskrip dan kitab-kitab suci berkaitan dengan agama Buddha.  

Catatan bersejarah I-Tsing setelah menetap di Nalanda selama 11 tahun sebelum 
pulang ke China bersama dengan manuskrip-manuskrip dan kitab-kitab yang ingin 
diterjemah. Pemerintah India sekarang berusaha merekstruksi keberadaan universitas 
Nalanda yang merupakan universitas tertua pertama di India.  

Dalam kajian seri sebelumnya, dinyatakan bahwa Raja dan pemerintah Srivijaya 
mempunyai hubungan yang rapat dengan pendeta-pendeta dan sami-sami Buddha pada 
zamannya. Bukan itu saja, pemerintah Srivijaya turut memainkan peranan membina kuil-
kuil bukan hanya di dalam kawasan pemerintahannya, malah ada kuil yang dibina khusus 
untuk orang-orang Srivijaya yang menyambung pelajaran ke Nalanda. Bahkan didapat 
bukti yang kuat bahwa terdapat paling kurang 5 perkampungan melayu di Nalanda. 

 

Gambar 46: Puing Bangunan dan Renovasi Universitas Nalanda  

Beriringan dengan kemajuan peradaban dunia, ternyata di nusantara tepatnya di 
Kerajaan Sriwijaya juga lahir pusat peradaban dunia yang tidak kalah dengan apa yang ada 
di Bihar – India, yaitu perguruan tinggi komplek Percandian Muara Jambi. 
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Gambar 47: Puing Komplek Pendidikan Keagamaan – Muaro Jambi 
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Lampiran 3:  
Kajian Naskah Kuno Tulisan Incong Kerinci 

Berikut ini terjemahan salah satu naskah kuno tulisan rencong yang masih tersimpan 
dengan baik di Sungai Penuh, yang terjemahannya berbunyi: 
 

Naskah 1: 
1. Assalamualaikum ya Tuanku. Beri selamat anak cucu Tuan mengatur tutur tambo 

nenek moyang Datuk takkala masa dahulu hari Sabtu bulan Safar, aku mengarang 
tutur tambo nenek Paduka Berhala mengadakan anak yang berdua, seorang laki-laki 
seorang wanita, menunggu Periang padang Panjang. Yang laki-laki Tamenggung, 
yang wanita Dayang Bulan. Dayang Bulan kawin denan Mahudum Jada, memperoleh 
anak Dayang Barani, Dayang pun ada, Makhudum Jada menginggal.  

2. Lama-kelamaan Dayang Bulan hamil tanpa suami. Diketahui saudara kami, diusir oleh 
Temanggung ke negeri yang terletak di hulu Periangan Padang Panjang. Anak pun 
lahir, siapa namanya, ialah bernama Puti Unduk Pinang Masak.  

3. Lama-kelamaan maka ada lahir pula anak laki-laki. Itulah yang bernama Perpatih 
Sebatang. Adalah balai batiang teras jelatang di Periang Padang Panjang. berisi tabuh 
pulut-pulut, gundang silaguri, tongkat berhias akan sagar agung, berantai akan dirinya. 
Itulah pertanda Sebatang, Diketahui oleh Temenggung kemenakan seperti itu 
beritanya, maka berkata Temenggung kepada Datuk Lamin:” Panggil adikku yang tiga 
beranak itu. Bawa pulang masuk negari.” Tak hendak Dayang Bulan tinggal di negeri 
Temenggung.  

4. Lama kelamaan oleh karena berebut anak burung elang, maka melontar Patih 
Sebatang melontar pula Puti Unduk Pinang Masak, maka menangis Dayang Bulan. 
”Balas pula”, maka diambil kapak besi, maka dilempar Patih Sebatang, maka lakulah 
kepala Patih Sebatang dibuat Puti Unduk Pinang Masak  dangan kapak besi. Teras 
luka seperti itu diajar oleh ibunya kepada Puti Unduk Pinang Masak, ”Beri mundu aku 
dari sini,” Maka berjalanlah Patih Sebatang. Maka diberitahukan kepada Baginda 
Bungsu, Sibujang Lamik juga datang. Maka dibawalah telur ayam burung elang, maka 
berjalanlah Patih Sebatang. Ketika itu turunlah ke tanah Kerinci, mendpat di Talang 
Lokan di rumah Singa Laga, anak Depati Buyut.  

5. Lama-kelamaan terasa hilang dengan saudara kandung, diturutlah oleh Dayang Berani 
dengan PutiUnduk Pinang Masak serta dengan inang pengasuh. Sampai di danau 
Bento terlihatlah kepada padang yang luas, singgahlah di sana. Maka dibangunlah 
kampung halaman Koto Limau Manis. 

6. Lama-kelamaan datang Perpatih Sebatang. Sampai di danau Bento terlihat kepada 
dusun, singgahlah di sana.Maka naiklah ke atas badai. Terlihat kepada orang muda di 
atas balai, maka turunnlah Dayang Berani dengan Puti Unduk Pinang Masak 
membawa cerana emas, maka menyirih orang muda itu, maka nikahlah orang muda 
itu di situ, lalu nikah kawin dengan Puti Unduk Pinang Masak.  

7. Lama-kelamaan berkatalah Patih Sebatang kepada Puti Unduk Pinang Masak, maka 
dicarikan kutu aku, maka dicarilah oleh Puti Unduk Pinang Masak. Terlihat kepada 
parut di kepala suami, maka bertanyalah Puti. 
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Naskah 2 (Sambungan) 
1. maka bertanyalah Puti: ”Parut apa di kepala Tuan aku ini.” Luka dilempar kakak aku 

Puti Unduk Pinang Masak, tindak di Periang Padang Panjang, di kala itu dia ku lempar 
ketika itu. ”Terdengar kata itu tahulah kepada saudara kandung sendiri, maka 
berjalanlah Patih Sebatang. Puti Unduk Pinang Masak dan Dayang Berani pun 
berjalan pula meninggalkan Koto Limau Manis.  

2. Lama-kelamaan sampailah di Sungai Kunyit nenek Malin Sabiyatullah, juga serempak 
pula di Sungai Kunyit dengan Sibujang Tandang. Adapun Puti Unduk Pinang Masak 
pergi ke Indrapura. Dayang Berani tinggal di Sungai Kunyit.  

3. Lama-kelamaan kawinlah Malin Sabiyatullah dengan Dayang Berani. Menebang-
menebaslah, memarit memagarlah, dijadikan koto (negeri), dan bertanilah di sana. 
Ketika itulah bernama Koto Pandang. Pikir Malin Sabiyatullah, maka dikawinkan Hanci 
Madah dengan Sigahit, Sibujang Setandang kawin dengan Sakamah. Malin 
Sabiyatullah bergelar Siak Lengih. Sabujang Satandang kawin dengan sapasir.. 

4. ....... 
       ...... 
32.  Siak Lengih dijadikan anak tadi Singarapi. 
 

Dari naskah tulisan rencong di atas jelas sekali bahwa Datuk Paduka Berhala sama 
sekali bukan sebagai Ahmad Salim (Barus II) yang diberi gelar sesudah kawin dengan Puti 
Salaro Pinang Masak. Disini jelas sekali dikatakan bahwa Datuk Paduka Berhala cocok 
dengan naskah kuno yang menerangkan keberadaan Kerayaan Melayu Kuno setelah 
dipindahkan ke Sungai Langsat dan Suruaso di Pagaruyung. Dalam analisis ahli sejarah 
sebelumnya menerangkan bahwa Datuk Paduko Berhala tidak lain adalah sebagai sebutan 
penduduk sesudah memeluk agama Islam menyebut inilah patung Adityawarman, berhala 
Adityawarman, Paduka Berhala Adityawarman, dan..... akhirnya Datuk Paduka Berhala. 
 

Hasil Kajian Terhadap Naskah 1: 
Pada Naskah 1 disebutkan bahwa Datuk Paduka Berhala adalah Pemimpin Tertinggi 

di Periang Padang Panjang, mempunyai anak dua orang yaitu Datuk Katamanggungan dan 
Puti Dayang Bulan. Puti Dayang Bulan mempunyai anak tiga orang,  yaitu Puti Dayang 
Berani, Puti Unduk Pinang Masak dan Perpatih Nan Sabatang. Pada waktu mereka masih 
anak-anak, Puti Unduk Pinang Masak dikisahkan pernah terjadi pertengkaran dengan 
adiknya Sutan Balun (Datuk Perpatih Nan Sebatang) perkara anak burung elang. Demikian 
sengitnya pertengkaran hingga mereka saling melemparkan turak atau kapak, hingga 
melukai kepala Sutan Balun. Dikisahkan juga bahwa kemudian orang tuanya menyuruh 
Sutan Balun untuk menuntut ilmu ke negeri orang. Setelah lama menuntut ilmu Sutan Balun 
tidak kembali ke kampung halaman, sampai ia mendapat gelar Datuk Perpatih Nan 
Sebatang. Menurut analisis sejarah, sewaktu pemerintahan Adityawarman, Datuk Perpatih 
Nan Sebatang mempunyai banyak pengetahuan tentang adat dan secara bersama dengan 
pamannya Datuk Ketemanggungan mengembangkan adat Minangkabau. Mereka 
merupakan pemuka adat terkemuka di Minangkabau lama sebelum Adityawarman datang 
ke Minangkabau.  

Dalam masa pemerintahan Adityawarman lagi jayanya, pada suatu waktu terjadi 
perselisihan yang memuncak antara Datuk Ketemanggungan dan Datuk Perpatih nan 
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Sebatang tentang pelaksanaan hukum adat dan hukum waris menyebabkan kekesalan 
yang sangat mendalam dari Datuk Perpatih Nan Sebatang. Beliau memutuskan untuk 
meninggalkan daerah Pagaruyung seorang diri. Maka berangkatlah beliau menuju ke 
selatan melalui daerah Tanjung Simalidu terus ke Bangko. Kemudian beliau mengembara 
mengebarkan dan mengembangkan adat disepanjang perjalanan sampai di Kerinci.  

Sepeninggal Datuk Perpatih Nan Sebatang, ibunya Dayang Bulan dan kakak-
kakaknya merasakan kerinduan yang sangat mendalam sehingga diputuskan untuk 
mencari adik yang tidak kembali itu. Puti Unduk Pinang Masak dan Dayang Berani 
menyanggupi untuk berangkat mencari sang adik, kemudian kedua putri kerajaan 
meninggalkan daerah Periang Padang Panjang menuku Pagaruyung dan menanyakan 
keberadaan adik mereka di sepanjang jalan. Kepergian Sutan Balun dulu itu menurut kisah 
adalah dianjurkan oleh orang tuanya untuk menuntut ilmu jangan hanya terkungkung di 
negeri yang kecil, bukan karena pertengkaran dengan kakaknya Puti Unduk Pinang Masak. 

Menurut Datuk Tuah (1923), dengan perkawinan antara Puti Jamilan dan 
Adityawarman, maka semenjak itu Adityawarman resmi menjadi raja Pagaruyung, 
sedangkan raja yang lama (Datuk Suri Maharjo Dirajo) pindah ke daerah Bunga Setangkai 
dengan segala pengiringnya dan alat kebesarannya (Datuk Tuah, 1926). Pada waktu 
Adityawarman diangkat menjadi raja, Datuk Ketemanggungan dan Datuk Perpatih nan 
Sebatang merupakan putra mahkota yang juga sebagai pempimpin dan pengembang adat 
di Alam Minangkabau. 

Setelah ilmu diperoleh dan diberi pula gelar Datuk, maka dia mulai mengembangkan 
adat yang agak bertentangan dengan mamaknya Datuk Ketemanggungan. Karena lama 
tidak kembali ke kampung halaman lama pula tidak bersua dengan sanak keluarga. 
Pertentangan antara Datuk Katamanggungan dan Datuk Perpatih Nan Sebatang mengenai 
Hukum Waris baik waris harta maupun waris gelar memaksa Datuk Perpatih Nan Sebatang 
meninggalkan kerajaan, menuju kearah selatan mengembangkan ilmu dan adat yang 
dimilikinya.  

Oleh karena lama sekali tidak bersua dengan adik laki-laki yang seorang itu (Datuk 
Parpatih Nan Sabatang), dicari berita dimana adik itu sekarang. Berita yang didapat adalah 
bahwa adik Datuk Parpatih Nan Sabatang telah tidak lagi ada di dalam kerajaan 
Pagaruyung, beliau sudah lama berangkat menuju ke arah selatan (menuju daerah Bangko 
sekarang). 

Timbul kerinduan untuk bertemu yang sangat mendalam kedua beradik kakak, Puti 
Dayang Berani dan Puti Unduk Pinang Masak.  Maka Puti Unduk Pinang Masak dengan 
kakaknya Dayang Berani minta permisi kepada ibunya Puti Dayang Berani untuk mencari 
adiknya. Keberangkatan mereka diikuti bersama oleh beberapa inang pengasuh dan 
pengawal maklumlah keluarga raja berjalan.  

Dengan ilmu yang dimilikinya, keduanya menurun ke daerah Solok. Dari sana 
mendaki terus ke Muara Labuh, dari sana sudah terlihat Gunung Kerinci yang menjulang 
tinggi. Tergerak saja hati untuk bergerak ke sana. Melalui daerah Sungai Pagu mereka 
mendaki dan sampai di Koto Limau Manis dengan danaunya yang menarik yaitu Danau 
Bentul. Di sana mereka menetap sementara dan membangun perkampungan. 

Menurut cerita rakyat, kedua putri yang berwajah cantik itu hingga dalam perjalanan 
banyak yang menggodanya, namun karena keduanya punya ilmu silat ilmu batin, semua 
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kendala itu dapat diatasinya. Agar orang tidak mudah mengenal dan menghormati selama 
dalam perjalanan, maklum, putri istana namanya, nama keduanya dikenal orang dimana-
mana, maka Puti Unduk Pinang Masak menukar namanya menjadi Puti Marindu. 
Sedangkan nama Dayang Berani tidak ada yang diceritakannya, karena tidak tahu. 

Karena sudah lama tidak ketemu dan nama sudah bertukar pula, Datuk Parpatih Nan 
Sebatang sudah menukar namanya dalam perjalanannya ke daerah Bangko dan Kerinci 
dengan nama Sutan Perlindungan, terakhir karena dia menyebar adat dan diterima baik 
pula oleh orang Kerinci (kecuali hukum pembagian emas seemas) digelari pula Rajo Mudo 
Pancar Adat. Artinya raja muda yang memancarkan adat.  

Sutan Perlindungan mendapat berita bahwa ada beberapa orang yang datang dari 
Periang Padang Panjang yang menetap di Koto Limau Manis, maka pergilah dia ke sana 
dan bertemu dengan Puti Marindu, namun mereka sudah tidak saling mengenal lagi, dan 
Sutan Perlindungan menyebutkan bahwa berasal dari Kerinci, mereka memperkenalkan 
diri dengan nama baru masing-masing. Keduanya melangsungkan perkawinan di sana. 
Sebenarnya kedatangan Datuk Perpatih Nan Sebatang alias Sutan Perlindungan ingin 
menanyakan keadaan kampung halaman Periang Padang Panjang. Suatu hari Sutan 
Perlindungan minta tolong pada istrinya yang sedang hamil untuk mencarikan kutu. 
Mulailah Puti Marindu menyibak-nyibakkan rambut di kepala suaminya. Tiba-tiba dia 
melihat di kepala Sutan Perlindungan ada bekas luka (parut). Puti Marindu terkejut, hatinya 
berdebar-debar. Lalu bertanya: “Parut apa yang ada di kepala Tuan ini”.  “Parut bekas 
dilempar kakakku Puti Unduk Pinang Masak di negeri“. Jawab Sutan Perlindungan. Puti 
Marindu Kaget, lalu bertanya : “Siapa Tuan ini sebenarnya, dan di mana negeri ?“ “Nama 
kecilku Sutan Balun. Kemudian aku diberi Gelar Datuk Perpatih Nan Sebatang, Negeri di 
Periang Padang Panjang “. “Tuan adalah adikku. Aku adalah Puti Unduk Pinang Masak. 
Aku mencari Tuan untuk dibawa pulang. Tapi kita telah kawin. Tak ada aib sebesar ini, 
“kata Puti Unduk Pinang Masak“. “Kita tidak mungkin mempertahankan perkawinan kita”, 
“kita harus berpisah dan akhiri sampai di sini saja”. 

Bukan main kagetnya Sutan Perlindungan mendengar penjelasan istrinya. Tak 
disangka istrinya adalah kakak kandung sendiri. Karena malu pada orang banyak dan 
mereka harus mengakhirinya, keduanyapun bersepakat untuk berpisah, Datuk Perpatih 
Nan Sebatang pergi meninggalkan Kerinci, entah ke mana, tak seorang pun yang tahu. 
Sedangkan Puti Unduk Pinang Masak dan kakaknya Dayang Berani turun dari Koto Limau 
Manis, menuju Siulak, terus ke Semurup. Beberapa lama kemudian terus ke Rawang dan 
akhirnya menetap di Sungai Kunyit. Setelah kakaknya Dayang Berani kawin dengan Siak 
Lingis Malin Sabiyatullah, dia pergi melalui bukit Koto Tinggi dan meneruskan 
perjalanannya mendaki dan menurun bukit ke arah Barat. Akhirnya dia sampai di Indrapura 
dan melahirkan seorang anak laki-laki, yang kemudian diserahkan kepada Raja Indrapura. 
Anak laki-laki itu nantinya bernama Datuk Hitam Berdarah Putih yang menjadi Sultan di 
Indrapura, yang memakan habis mengerat putus di sana. 
 

Catatan: 
1. Jika disimak secara saksama dari naskah-naskah tulisan rencong itu, maka orang 

akan dapat menangkap maksud yang terkandung di dalamnya, sebab bagaimanapun 
bahasa Kerinci (kuno) tersebut merupakan bagian dari bahasa Melayu (kuno). Dengan 
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adanya naskah kuno pada awal masuknya Islam ke Jambi akhir abad ke-13 
menyebabkan mulai beralihnya penduduk Kerinci menggunakan tulisan rencong 
menggunakan tulisan arab dan menurut Ja’far (2001), itu berarti bahwa naskah kuno 
tulisan rencong lebih dahulu menerangkan keberadaan tokoh kunci “Datuk Paduko 
Berhalo” dibandingkan dengan cerita yang berkembang di daerah Jambi bahwa Datuk 
Paduko Berhalo tidak lain adalah Ahmad Salim suami dari Puti Salaro Pinang Masak. 
Baik dilihat dari runutan tahun keberadaan Datuk Ketemanggungan, Datuk Perpatih 
Nan Sebatang, dan Puti Unduk Pinang Masak yang semasa dengan Raja 
Adityawarman ketika mulai memerintah di Kerajaan Melayu pada tahun 1347 M. Dalam 
sejarah diketahui Adityawarman kawin dengan adik Puti Unduk Pinang Masak dan 
Datuk Parpatih Nan Sabatang yaitu Puti Jamilan. Tentu dalam hal ini sangat 
mendukung rentang waktu  keberadaan tokoh ini adalah pada abad ke 14 M (sebelum 
kedatangan Islam di Tanah Melayu). Sebab kerajaan Islam Pertama adalah Kerajaan 
Samudra Pasai di Aceh pada tahun 1182 M. Jadi timbulnya hampir bersamaan dengan 
datangnya pengaruh Singasari di daerah Jambi. 

2. Disini terjadi ketidakcocokan tahun kejadian, sebab semasa Puti Selaro Pinang Masak 
berada dalam Abad  XIII tepatnya semasa pemerintahan Adityawarman (tahun 1345 
M) sebelum masuknya Islam ke Jambi. Sedangkan menurut kisah putra sulung beliau 
memegang tampuk kekuasaan pada tahun 1480 M, mungkinkah Puti Selaro Pinang 
Masak berumur sekitar 1485 M tahun waktu menyerahkan kekuasaannya kepada anak 
tuanya Rang Kayo Pinai. Kalau dirunut waktu bertemunya Puti Salaro Pinang Masak 
dengan Ahmad Salim tentu sudah tua, mendekati atau lebih dari 100 tahun. Disamping 
itu cerita Datuk Paduko Berhalo sudah ada semenjak sebelum masuknya Islam ke 
Sumatera (lihat prasasti tulisan rencong abad ke XIII dan prasasti Pagaruyung tahun 
1357 tentang Datuk Paduko Berhala. Yang benar bahwa anak dari beliau berdua 
adalah Datuk Paduka Ningsun, jadi Orang Kayo Hitam dan saudaranya adalah cucu 
dari Datuk Paduka Berhala. Kemudian karena semasa pemerintahan Orang Kayo 
Hitam tahun 1500 – 1515 M, menetapkan bahwa raja yang akan menggantikannya 
bukan dari putra mahkota, melainkan dipilih oleh rakyat. Kenyataan ini menjadi 
masalah dalam menyelidiki siapa-siapa keturunan dari Orang Kayo Hitam karena tidak 
ditemukan naskah tertulis yang mengisahkannya. 

 
Tokoh-Tokoh Dalam Tulisan Rencong 
Tokoh 1: Datuk Paduka Berhala 
Dalam naskah I tidak ditulis siapa Paduka Berhala, ada yang mengatakan dia adalah 

raja Melayu (Minangkabau). Sedangkan raja Melayu yang dikenal dalam kerajaan 
Pagaruyung adalah Adityawarman. Apakah Adityawarman yang diberi gelar Paduka 
Berhala? Mungkin saja, karena dia selaku pemeluk agama Budha tentu dihormati oleh 
penduduknya. Selaku raja Adityawarman dibuatkan patungnya oleh penduduk dan 
disembah-sembah. Sekarang patung tersebut disimpan sebagai benda purbakala dan 
bersejarah di Museum Jakarta. 

Gelar sebagai panggilan untuk menghormati patung itu sebagai Paduka Berhala tentu 
bukan oleh penganut agama Budha, melainkan adalah penganut agama Islam yang masuk 
ke sana. Patung-patungnya disebut berhala, karena patung-patung yang disembah oleh 
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orang-orang zaman Jahiliyah disebut berhala. Juga patung Adityawarman disebut berhala 
Adityawarman, dan akhirnya dengan panggilan Paduka Berhala. 

 

Tokoh 2. Datuk Katumanggungan 
Menurut naskah I Tamanggung dan Puti Dayang Bulan adalah anak Datuk Paduka 

Berhala, sedangkan analisis tokoh 1, Paduka Berhala  adalah Adityawarman, raja kerajaan 
Pagaruyung . 

Dalam naskah kuno yang disimpan oleh Mat Tasai gelar Mangku Agung, dusun Tanah 
Kampung, Temanggung yang alam naskah itu ditulis Datuk Temanggung aalah anak Puti 
Indah Jelita dan suaminya Sang Purbal. Puti Indah Jelita adalah anak dari Sari Sultan 
Maharajao Dirajo, yang jadi raja di daerah Gunung Merapi (sekarang Bukit Tinggi). 

Adik Datuk Temanggung bernama Puti Jamilah yang kawin dengan Adityawamran, 
raja Pagaruyung. Sedangkan naskah w, adik Temenggung adalah Dayang Bulan. 
Keduanya anak Paduka Berhala, yang menurut analisis tokoh 1 adalah Adityawarman. 
Tulis naskah Mat Tasai lagi bahwa Datuk Temenggung bergelar Sutan Paduka Besar. 

Lain lagi versi buku Curai Paparan Adat Lembaga Alam Minangkabau yang dikarang 
oleh Datuk Sangguno Di Rajo, Seri Maharaja Diraja kawin dengan Puti Indah Jelita, dan 
memperoleh anak dua orang. Pertama wanita (tidak ditulis namanya -Dayang Bulan – 
penulis) kedua diberi nama Sutan Besar, yang akhirnya bergelar Datuk Ketamanggungan. 
Lebih lanjut diuraikan, setelah Seri Maharaja Diraja meninggal, Puti Indah Jelita kawin 
dengan Indera Jati bergelar Cateri Bilang Pandai. Keduanya memperoleh anak laki-laki  
diberi nama Sutan Balun, dan akhirnya bergelar Datuk Perpatih Nan Sabatang. Jadi Datuk 
Katumanggungan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang dua beradik, satu itu lain bapak. 
Sedangkan naskah 1 Tamanggung hanya dua beradik dengan Dayang Bulan, dan Datuk 
Parpatih Nan Sabatang adalah anak Dayang Bulan, berarti kemenakan Datuk 
Katumanggungan. 

Ada dua pendapat yang berlainan. Mungkin yang dimaksud oleh naskah 1 Dayang 
Bulan adik Tamanggung, kawin dengan Makudun Jada adalah Puti Jamilan adik Sutan 
Paduka Besar gelar Datuk Katumanggungan yang versi naskah kuno disimpan Mat Tasai 
gelar Mangku Agung, atau Puti Jamilan adik Sutan Balun gelar Datuk Perpatih nan 
Sebatang versi buku Curai Paparan Adat Lembaga Alam Minangkabau, yang kawin dengan 
Adityawarman. 

Dalam buku Sejarah Nasional dan Sejarah Dunia yang dikarang oleh Mardanas 
Safwan dkk (187) menjelaskan bahwa Adityawarman kawin dengan anak Datuk 
Katumanggungan. Dijelaskan lagi bahwa tokoh ini bersama-sama dengan Datuk Perpatih 
Nan Sebatang adalah pembentuk adat Minangkabau. Sejak itu Adityawarman yang 
menantu Datuk Katumanggungan menjadi Yang Dipertuan di Alam Minangkabau, dan 
berkedudukan di Pagaruyung. Pengangkatan Yang Dipertuan ini mungkin sama artinya 
dengan yang tertulis pada Prasasti Saruanso 1 (1347 M), yang diterjemahkan oleh I. Moens 
bahwa pentasbihan Adityawarman sebagai Bhairawa Mahadewa Budha Tantrayana, yang 
patungnya ada di Museum Nasional Jakarta. 

Mattori (1966), dalam bukunya yang berjudul Sejarah Indonesia, bahwa 
Adityawarman bergelar Datu Seri Maharaja Diraja, jadi raja di Pagaruyung. Prasasti yang 
ada di Sungai Langsat tertulis bahwa Dewa Tuhan sebagai Patih dan raja sangat 
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menghormatinya. Boleh jadi Dewa Tuhan itu Mertua Adityawarman dan kemungkinan pula 
adalah Datuk Perpatih Nan Sebatang, yang terkenal dalam Tambo Minangkabau sebagai 
seorang yang menetap di Minangkabau. Pada sebuah batu bertulis Saruaso, tertulis nama 
Ananggawarman sebagai putra mahkota, dan sebagai panggawa tinggi bergelar Datuk 
Katumanggungan, sebagai orang kedua yang membentuk adat Minangkabau. 

 

Tokoh 3. Dayang Bulan 
Tidak banyak yang tahu tentang tokoh Dayang Bulan ini, karena yang menyimpan 

naskah kuno itu sendiri hanya tahu dari naskah itu saja. Begitu juga pemuka-pemuka 
masyarakat Kerinci lainnya, kenal dengan nama Dayang Bulan karena naskah kuno itu 
ada. Buku-buku yang diteliti pun tidak pula ada yang menceritakan tokoh tersebut. Begitu 
juga dalam tambo-tambo Minangkabau belum ditemui nama tokoh ini. Hal ini mungkin 
karena Dayang Bulan kurang berperan dalam sejarah Minangkabau, jadi dia kurang 
dikenal. Atau mungkin juga namanya lain. Di Kerinci orang mengenalnya dengan nama 
Dayang Bulan, kalau di Minangkabau Puti Jamilan, kalau memang dia adik 
Katumanggungan seperti yang tertulis pada naskah 1. 

 

Tokoh 4. Dayang Beranai 
Baranai aritinya berani, jadi Dayang Beranai berarti Dayang Berani. Dia anak Dayang 

Bulan bersama suaminya Makudum Jada. Berarti Dayang Berani ini adalah kemenakan 
Datuk Katumanggungan, karena Dayang Bulan adalah saudara wanitanya. Dia datang ke 
Kerinci bersama adiknya Puti Unduk Pinang Masak bersama pengawal-pengawalnya 
dengan maksud mencari adik bungsu bernama Datuk Perpatih Nan Sebatang, yang sudah 
lama meninggalkan negeri Periang Padang Panjang. Puti Dayang Berani ini kawin dengan 
Malin Sabiyatullah yang dikenal dengan nama Siak Lengih, yang membawa dan 
mengembangkan agama Islam di Kerinci. Dari perkawinannya itu memperoleh sembilan 
orang anak, dua laki-laki dan tujuh wanita, yang akhirnya berkembangbiak di tanah Kerinci 
bagian Tengah. Dia meninggal di Kerinci dan dikuburkan di puncak bukit Koto Tinggi, yang 
sekarang dikenal dengan nama Bukit Sentiong, terletak pinggir sebelah Barat kota Sungai 
Penuh. 

 

Tokoh 5. Puti Unduk Pinang Masak 
Menurut naskah 1, puti (anak raja) ini pernah bertengkar dengan adiknya Datuk 

Parpatih Nan Sebatang perkara anak burung elang. Demikian sengitnya pertengkaran 
hingga saling melemparkan turak atau kapak, hingga melukai kepala Datuk Perpatih Nan 
Sebatang. Adiknya ini meninggalkan Periang Padang Pajang menuju Kerinci. Oleh karena 
lama tidak bersua dengan adik laki-laki yang seorang itu, tentu mereka rindu ingin bertemu. 
Namun, di mana keberadaan adik tidak diketahui. Dia berangkat bersama kakaknya 
Dayang Berani dan beberapa orang inang pengasuh dan pengawal kerajaan. Dengan ilmu 
dan kepintaran yang dimilikinya, keduanya menurun ke daerah Solok. Dari sana mendaki 
terus ke Muara Labuh, kemudian dari sana tampak Gunung Kerinci yang menjulang tinggi. 
Tergerak saja hati hendak menuju ke sana. Melalui daerah Sungai Pagu mereka mendaki 
dan sampai di Koto Limau Manis dengan danaunya yang indah menarik, yaitu Danau 
Bento. Di sana mereka menetap sementara dan membangun perkampungan. 
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Menurut cerita rakyat, kedua puti itu, Dayang Berani dan Unduk Pinang Masak 
berwajah cantik, hingga dalam perjalanan banyak yang menggodanya, namun, karena 
keduanya mempunyai ilmu silat dan ilmu batin yang tinggi, semua kendala itu dapat 
diatasinya. Tidak saja laki-laki pengganggunya, juga makluk-makluk lain yang mengganggu 
perjalanan mereka. Agar orang-orang tidak mengenal dan menghormati selama dalam 
perjalanan, maklum, putri istana namanya, nama keduanya dikenal orang dimana-mana, 
maka Puti Unduk Pinang Masak mengganti namanya dengan Puti Marindu. Sedangkan 
Dayang Berani tidak ada yang menceritakannya, karena tidak tahu. 

Sudah lama sekali tidak bertemu dan nama sudah bertukar pula, puti ini kawin denan 
adik sendiri yang datang ke sana. Adiknya Datuk Perpatih Nan Sebatang  dikenal di Kerinci 
dengan nama Sutan Parlindungan, terakhir karena dia menyebarkan adat dan diterima baik 
oleh orang Kerinci (kecuali hukum pembagian emas semas) digelari pula Rajo Mudo 
Pancar Adat. Artinya Raja Muda yang memancarkan adat. (kisah lanjutannya, lihat kisah 
Datuk Perpatih Nan Sebatang dan Puti Unduk Pinang Masak). 

 

Tokoh 6. Datuk Perpatih Nan Sebatang 
Menurut naskah 1 tokoh ini adalah anak Puti Dayang Bulan, cucu Paduka Berhala 

dan kemenakan dari Datuk Katumanggungan. Kedua kakaknya Puti Dayang Berani dan 
Puti Unduk Pinang Masak. Dalam naskah ini dia ditulis Patih Sabatang dan Parpatih 
Sabatang. Di Kerinci dia kawin dengan kakak kandungnya Puti Unduk Pinang Masak. 
Kemudian mereka berpisah, kemana perginya tak ada keterangan yang jelas. Menurut 
naskah 1, tokoh ini bernama Sutan Balun. Sutan Balun mempunyai adik 5 orang, yaitu Puti 
Reno Jadi, Reno Mandi, Reno Judah, dan Puti Jumilan yang kawin dengan Adityawarman. 
Bagaimana perjalanan Datuk Parpatih Nan Sabatang ke Kerinci di dalam naskah itu tidak 
dijelaskan. Hanya ada nama-nama keturunannya yang ada di Hiang dan Tanah Kampung 
(kelanjutan ceritanya lihat kisah perjalanan Datuk Parpatih Nan Sabatang).  

Keterangan buku Sejarah Nasional dan Sejarah Dunia karangan Mardanas Safwan, 
tidak banyak. Di halaman 108 ditulis bahwa pemerintahan Adityawarman didampingi oleh 
Datuk Parpatih Nan Sabatang sebagai Perdana Menteri, dan Datuk  Ketemanggungan 
sebagai Panglima Angkatan Perang Kerajaan Pagaruyung.Yang banyak menerangkan 
tokoh ini adalah Datuk Sangguno Di Rajo. Setelah beberapa ninik Seri Maharaja Diraja itu 
meninggal dunia, maka kawinlah tuan Puti Indah Jelita, janda ninik Seri Maharaja itu 
dengan Indera Jati yang bergelar Cateri Bilang Pandai. Dengan Cateri Bilang Pandai itulah 
tuan Puteri Indah Jelita itu mula-mula berputra dua orang laki-laki, yang pertama dinamai 
Sutan Balun dan yang kedua dinamainya Kalab Dunia. Kemudian beliau berputra lagi 
empat orang wanita, yaitu Puti Reno Sudi, Puti Reno Mandi, Puti Reno Judah dan yang 
bungsu Puti Jamilan. 

Menurut tambo Alam Minangkabau dan curaian orang tua-tua, setelah besar anak 
ninik Seri Maharaja Diraja yang bernama Sutan Paduka Besar, dan anak Cateri Bilang 
Pandai yang bernama Sutan Balun dan si Kalab Dunia, maka bermufakatlah isi negeri 
Periangan Padang Panjang dengan isi negeri Sungai Tarap, menaikkan anak penghulu 
dengan gelaran Datuk Katumanggungan, dan dinaikkan pula jadi penghulu anak Cateri 
Bilang Pandai bernama Sutan Balun bergelar Datuk Parpatih, begitupun yang bernama 
Kalab Dunia bergelar Datu Seri Maharaja Nan Bernaga-naga. Setelah bergelar Datuk 
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Perpatih itu diangkat jadi penghulu, maka berlayarlah ke luar dari Periangan Padang 
Panjang, hendak pergi tamasya, berjalan-jalan ke pulau Langgapuri (Serindip, Caylon). 
Sesudah beliau dari pulau Langgarpuri itu, maka ditengah lautan beliau pendapat sebatang 
kayu, yang berisi lengkap di dalamnya segala perkakas tukang seperti kapak, lading, pahat 
dan perpatih. Oleh karena itulah beliau digelari Datuk Perpatih Nan Sebatang Kayu, 
kemudian tetap bergelar Datuk Parpatih Nan Sebatang saja. 

Datuk Parpatih Nan Sabatang adalah penyusun adat di Minangkabau bersama 
dengan Datuk Katumanggungan. Adat Lembaga yang beliau susun  itulah yang dipakai di 
Tanah Minangkabau dari dulu sampai sekarang. Di samping menyusun adat, beliau juga 
banyak membangun negeri, antara lain Kampung Lima Kaum, Dusun Tuo, Nagari nan Dua 
Belas, Koto nan Sembilan, Tanjung Sungayang, Luhak Nan Tiga Lawas Nan Dua. Luhak 
Agam dan Luhak Lima Puluh Koto, serta lain-lainnya. Oleh karena pembagian tanah 
kekuasaan yang tidak sama, Datuk Katumanggungan memperoleh lebih luas tanah Laras 
Koto Piliang, sedangkan Datuk Parpatih Nan Sabatang memperoleh Laras Bodi Caniago 
yang sempit, keduanya berselisih, hingga terjadi pertengkaran bahkan sampai berperang, 
Laras Bodi Caniago kalah. Namun, Datuk Perpatih Nan Sebatang mencari Datuk 
Katumanggungan ke Sungai Tarab, hendak membunuhnya, tapi tidak bertemu. Karena 
sakit hati, untuk melampiaskannya ditikamnya sebuah batu besar dekatnya dengan keris 
Ganja Ira. Batu besar itu tembus, lalu dihentakannya pula dengan tongkat belang yang 
bahannya segar jantan dan dua kali batu itu tembus oleh kedua senjata Datuk Parpatih Nan 
Sabatang. Dicarinya pula kemana-mana, juga tidak bertemu, maka kembalilah dia ke Lima 
Kaum. Kedua batu besar itu sekarang masih berada ditempatnya semula, diberi nama Batu 
Batikam di Sungai Tarab. 

Perselisihan semakin parah, apalagi setelah diadakan pembagian kekuasaan, Datuk 
Parpatih Nan Sabatang dapat pembagian yang kurang, sedangkan Datuk 
Ketemanggungan lebih luas, maka berniatlah Datuk Perpatih Nan Sebatang meninggalkan 
tanah Minangkabau. Niatnya disampaikan kepada kaumnya. Tentu saja kaumnya 
melarang, tetapi tekadnya sudah bulat. Dia berangkat dengan mengendarai seekor kuda, 
yang dibawanya adalah sebutir telur ayam, sebatang tongkat segar jantan dan keris Ganja 
Ira Malilo Manikam Batu, yaitu keris yang ditikamnya ke batu sewaktu dia mencarai Datuk 
Ketemanggungan. (lanjutannya lihat Kisah Perjalanan Datuk Perpatih Nan Sebatang). 
Setelah dicari kemana-mana, namun tidak seorangpun yang dapat menemukan beliau, 
hanya berita yang di dapat bahwa Datuk Perpatih nan Sabatang sudah berada (merao) di 
Alam Kerinci dan mengembangkan adat di sana. Catatan: Alam Kerinci pada waktu itu 
meliputi Kerinci Tinggi (Kabupaten Kerinci sekarang, Bungo, Tebo, Jangkat, Muara Siau), 
dan Kerinci Rendah (daerah Sungai Manau, Bangko, Pemenang, dan Sarolangun).  

Pemuka-pemuka adat di Alam Pagaruyung mengambil ketetapan bahwa Datuk 
Perpatih nan Sabatang disiahkan (dikeluarkan dari adat adat Minangkabau dan dibiarkan 
beliau merao atau mengembara di daerah Kerinci). Maka disamping bergelar Datuk 
Perpatih nan Sabatang, beliau juga diberi gelar Datuk Siah – Rao atau Tuanku Siah Rao.  

 

Tokoh 7. Siak Lengih 
Sampai sekarang belum ditemukan nama aslinya. Hanya ada dalam naskah kuno 

yang disimpan oleh Datuk Singarapi Suluah, dunun Empeh Sungai Penuh bahwa nama 
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panggilannya adalah Lengeh, sebab suaranya kurang terang (sengau). Bahasa Kerinci 
disebut lengaih, bahasa Minang Lagiah. Sedangkan gelar siak karena dia orang alim 
pengembang agama Islam di Kerinci. Tokoh ini berasal dari Padang Genting di 
Minangkabau, cucu Tuan Kadhi di sana. Dia empat beradik, menyebarkan agama Islam di 
Kerinci dan Tapan Indrapura. 

Siak Lengieh termasuk orang pertama mengembangkan agama Islam di Kerinci. 
Enam orang lainnya, yaitu: 

1. Siak Jelir di Koto Jelir di Siulak. 
2. Siak Rajo di Sungai Medang. 
3. Siak Ali di Koto Beringin – Rawang 
4. Siak Sati di Koto Jelatang – Hiang. 
5. Siak Baribut Sati di Koto Merantih – Terutung. 
6. Siak Ji (Haji) di Lunang – Indrapura. 
Siak Lengih disebut juga Malin Sabiyatullah (Naskah 1). Menurut naskah  yang 

disimpan oleh Ninik Mamak orang Dusun Ampeh seperti yang disebutkan di atas bahwa 
dia bukan meninggal di Kerinci. Tapi suatu hari, selesai berwudu di halaman rumahnya 
hendak shalat zuhur, dia menghilang. Kedua anaknya yang laki-laki yang bersamanya 
bertengkar, yaitu Hajang Asi dan Hajang Hari, Keduanya saling menuduh tidak mengawasi 
ayahnya yang telah tua. Untuk mengenang orangtuanya itu keduanya membuat makam di 
tempatnya menghilang. Naskah lain menyebut nenek hilang di halaman. 

Makan sekarang dikenal makam nenek Koto Pandan, termasuk tiga nenek yang 
selalu disebut-sebut dalam upacara asyik, suatu upacara memanggil roh nenek moyang 
(sakral). Pertama nenek Siak Lengih di Koto Pandang, kedua nenek Maharaja Diraja di 
Pagaruyung dan nenek Temanggung di Jambi. Siak Lengih juga dikenal karena jadi saksi 
persumpahan di Bukit Sitinjau Laut. Persumpahan ini dikenal dengan nama Perjanjian 
Sitinjau Laut, antara Kerinci, Jambi dan Minangkabau, yang berakhir dengan persahabatan 
ketiga negeri itu. 
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Lampiran 4. 
Tulisan Rencong Kerinci (Prof. Idris Ja’far, SH) 

Berbagai naskah peninggalan sejarah yang ditulis di atas benda-benda keras seperti 
tanduk kerbau, bambu, kulit kayu, kertas dan daun lontar dalam aksara daerah Kerinci 
dikenal dengan Tulisan Rencong banyak sekali ditemukan di daerah Kerinci. Disebut 
Tulisan Rencong karena penulisan huruf dibuat dalam posisi miring. Dalam bahasa daerah 
Kerinci kata miring diartikan atau sama dengan encong atau rencong. Oleh sebab itu maka 
orang menyebut Tulisan Rencong.  

Kapan aksara (huruf) ini mulai digunakan orang Kerinci? Pertanyaan ini cukup sulit 
untuk dijawab, karena belum ditemukannya bukti-bukti valid secara kongkrit untuk dapat 
mengungkapkannya. Sama dengan aksara lain yang terdapat pada belahan dunia, seperti 
aksara Khanji (Cina, Jepang, Korea), aksara Pallawa (India), aksara Arab (Timur Tengah), 
aksara Latyin (Eropah) dan berbagai aksara lainnya, sampai saat ini masih tidak dapat 
diketahui orang secara pasti tanggal/bulan/ tahun, bila orang atau penduduk membuat dan 
memakai tulisan tersebut. 

Namun demikian diduga orang Kerinci telah menggunakan Tulisan Rencong sejak 
zaman Negara Sigindo sesudah ditulisnya (masa) Prasasti Karang Birahi (686 M). Dugaan 
ini cukup beralasan karena bila diamati secara saksama format dari Tulisan Rencong ini 
kelihatan ada kemiripannya dengan tulisan yang terdapat pada prasasti tersebut. Oleh 
karena itu, terdapat kemungkinan bahwa Tulisan Rencong dibuat nenek moyang dulu 
dengan meniru bentuk aksara Pallawa pada Prasasti Karang Birahi. Sungguhpun demikian 
hurf-huruf pada tulisan Rencong dan cara pengucapannya sangat berbeda dengan tulisan 
Pallawa. 

Timbulnya pembuatan dan pemakaian Tulisan Rencong mungkin didasarkan atas 
pemikiran pentingnya untuk mendokumentasikan berbagai peristiwa kemasyarakatan, 
pemerintahan, sejarah dan peristiwa lainnya yang pernah terjadi agar tidak hilang begitu 
saja dan dapat diketahui oleh generasi penerusnya. Disamping itu juga digunakan sebagai 
media komunikasi masyarakat dan pemerintahan pada masa itu. Tulisan rencong ini 
membuktikan bahwa masyarakat Kerinci (kuno) telah mempunyai kebudayaan dan 
peradaban yang tinggi, seperti diketahui bahwa setiap kebudayaan dan peradaban 
masyarakat yang tinggi di dunia ini selalu mempunyai tulisan sendiri sebagai media 
komunikasi yang efisien dan sebagai alat untuk mengabadi dan mencatat peristiwa-
peristiwa penting mengenai keberadaan masyarakat yang bersangkutan.Tidak banyak 
tulisan-tulisan kuno yang terdapat di dunia ini, tulisan-tuliasn kuno banyak dijumpai pada 
masyarakat kuno seperti yang terdapat di Mesir, Cina, India dan di tempat lain di berbagai 
bagian dunia. 

Pada umumnya catatan bertulisan rencong yang banyak ditemukan di Kerinci 
menerangkan tentang cerita mengenai sigindo-sigindo yang pernah memerintah di Alam 
Kerinci, silsilah keturunan, mite, leganda dan cerita fiktif. Boleh dikatakan pada kelompok 
kerabat besar di Kerinci yang disebut ’Lurah’ banyak ditemukan harta pusaka pedandan 
berupa Tulisan Rencong. Kebanyakan naskah Tulisan Rencong yang tersimpan pada lurah 
mengemukakan  tentang silsilah keturunan yang disebut dengan ’tutur’ atau ’tembo’ . 
Silsilah keturunan ini ditulis dalam bentuk uraian dan bukan dalam bentuk bagan. Semua 
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anak keturunan baik yang laki-laki maupun wanita disebut dengan namanya yang terang 
dan jelas. 

Penggarisan silsilah keturunan ini mirip dengan sistem masyarakat bilateral 
(parental). Masyarakat Kerinci menyadari akan pentingnya arti sebuah tembo untuk 
mengetahui silsilah dan kerabatnya, sehingga dalam pepatah adat disebutkan  ’Ilang tuto, 
ilang saudaro, ilang tembo, ilang pusako’. Tuto (tutur) artinya pertalian darah, dan tembo 
adalah sejarah dalam kontek hubungannya dengan kekarabatan. Sehingga pepatah di atas 
mengkiaskan bahwa hilangnya pertalian darah akan menyebabkan hilangnya saudara, dan 
hilangnya sejarah akan berakibat hilangnya harta pusaka. 

Penulisan silsilah keturunan dangan menggunakan Tulisan Rencong membuktikan 
bahwa tulisan tersebut telah memasyarakat dalam kehidupan masyarakat Kerinci pada 
waktu itu. Namun sangat disayangkan peninggalan sejarah ini banyak yang telah musnah 
dan hilang akibat terjadinya kebakaran dusun, bencana alam dan kelalaian masyarakat 
dalam penyimpanan. Adapun bahasa yang dipakai dalam penulisan naskah tulisan rencong 
adalah bahasa Kerinci kuno yaitu bahasa linqua franca (bahasa pengantar) suku bangsa 
Kerinci waktu itu. Memang terdapat kata-kata dan ungkapan yang sulit untuk dimengerti 
bila dihubungkan dengan bahasa Kerinci yang digunakan sekarang, apalagi bahasa 
tersebut tidak menurut dialek tempatan. Namun jika disimak secara seksama naskah-
naskah pada tulisan rencong itu, maka orang akan dapat menangkap maksud yang 
terkandung di dalamnya sebab bagaimanapun bahasa Kerinci (Kuno) tersebut merupakan 
bagian dari bahasa Melayu (kuno). 

Pada sisi lain dari naskah-naskah bertulisan rencong ini tidak ditemukan angka untuk 
bilangan. Jadi tulisan rencong hanya mengenal huruf dan tidak mempunyai angka bilangan. 
Mungkin hal inilah yang menyebabkan pada setiap naskah tidak didapati penanggalan atau 
tahun penulisannya. Oleh sebab itu ketuaan umur dari naskah tulisan rencong menjadi sulit 
untuk diketahui dan hanya bisa diamati berdasarkan perkiraan umur dari benda-benda 
tempat ditemukannya tulisan tersebut. Tulisan rencong yang ditulis di atas kulit kayu dan 
tanduk kerbau diperkirakan umurnya jauh lebih tua dari kebanyakan tulisan rencong yang 
didapat pada lempengan bambu, daun lontar dan kertas.  

Seorang ahli bahasa yang diperbantukan kepada Gubernur Sumatera (taalambtenaar 
t.b.v.d Gouvernuer Soematara) bernama Dr. P. Voorhoeve telah melakukan penelitian 
sehubungan dengan naskah tulisan rencong ini. Penelitian yang dilakukan pada tangal 7-
11 April dan 2-17 Juli 1941 telah berhasil mengumpukan lebih dari 200 naskah. Berbagai 
naskah tersebut sebagian besar diperolehnya dari para depati dan ninik mamak tunggul 
waris dari lurah-lurah pada Tanah Depati Atur Bumi, Tanah Mendapo Nan VIII Helai Kain 
dan beberapa naskah dari dusun Sanggar (an) Agung. Penelitian secara menyeluruh 
mencakup tanah depati lainnya seperti Tanah Dapati Biang Sari, Tanah Dapati Rencong 
Telang, Tanah Depati Muara Langkap Tanjung Sekiau dan pada daerah tanah depati dik 
Kerinci Rendah seperti Tanah Depati Seitao Nyato, Tanah Depati Seito Rajo, Tanah Depati 
Setio Beti (tanah-tanah Depati Nan Tigo dibaruh) sampai sekarang belum pernah 
dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan Dr. P. Voorhoeve didukung sepenuhnya oleh H. Veldkam 
(Controleur Onderafdeling Kerintji – Indrapura). Sebelum kedatangan Dr. P. Voorhoeve, 
controleur H. Veldkam telah menghubungi para depati dan ninik mamak yang memiliki 
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pusaka pedandan tersebut agar bersedia datang membawa naskah tulisan rencong untuk 
diperlihatkan kepada Dr. P. Voorhoerve di Pasanggerahan Sungai Penuh pada tanggal 
yang telah disebutkan di atas. Pada waktu itu, selain Dr. P. Voorhoeve beserta istrinya 
N.C.J. Voorhoeve Bernelot Moens dan nona Coster, berdatangan pula ke Keirnci dalam 
jumlah yang banyak menyaksikan pusaka pedandan nenek moyang masyarakat Kerinci 
yang jarang dapat dilihat oleh umum. Sebagai barang pusaka tulisan rencong umumnya 
disimpan di ’paho’´(lotang rumah panjang atau rumah larik) yang dijadikan tempat 
penyimpanan segala macam benda pusaka nenek moyang. Penurunan benda pusaka dari 
tempat penyimpanannya dilakukan pada saat Kenduri Sko (kenduri penurunan pusaka 
pedandan nenek moyang), kenduri sesudah menuai padi, dan kenduri adat lainnya. Dalam 
penelitiannya di Kerinci Dr. P. Voorhoeve juga dibantu oleh R. Ng. Dr. Poerbatjaraka dan 
Abdul Hamid seorang guru Sekolah Desa (Volkschool) negeri Koto Lanang. 

Hasil penelitian Dr. P. Voorhoeve kemudian dituangkan dalam sebuah buku berjudul 
Tambo Kerintji. Dalam buku itu telah dijelaskan cukup lengkap tentang tulisan rencong 
Kerinci. Pada kata pendahuluan dari naskah buku ini menyatakan: 

Tulisan Rentjong Kerintji, Abdjad toelisan ituoe ada di dalam boekuo toean W. 
Marsden, On the Polyinesian or East Insular Languages di dalam: Miscelaneous 
Works, dikeloearkan di kota London pada tahoen 1934. Abdjad dan 
keterangannya itoe diperoleh toean itoe darp poelaoe Soematera diantara tahoen 
1811 dengan tahoen 1834. Djadi kria-kira pada tahoen 1825 masih ada orang 
Kerintji yang mengetahoei toelisan itoe. Sekarang roepanya soedah lama tidak 
ada lagi. Abdjad toelisan rentjong Kerintji dahoeloe dakal waktoe menoelis pada 
boeloeh. Toelisan yang terdapat pada tandoek berlaninan sedikit. Abdjad toelisan 
itoe soedah dipeladjari dan disoeroeh tjetak oleh toean L.C. Wastenenk di dalam 
Tijdschrift voor Indische Taal-Land-en Volkendkunde, deel LXI, Batavia 1922. 
Toean Westenenk sendiri tidak melihat tandoek itoe; dipergoenakannya salinan 
yang diperboeat dengan teliti dan saksama oleh Toean E. Jacobson. Walaoepoen 
Toean E. Jacobson tidak pandai membatja toelasian rentjong itoe, dengan tidak 
mengindahkan soesah pajah ditiroenya joega roepa hoeroef2 itoe dengan 
gambar tangan, sehingga dikemoedian dapat dibatja oleh toean Westenenk. 
Sjang dalinan jang diperboeat toean E. Jacobson itoe sekarang ada Gedoeng 
Perpoestakaan (Bibliotheek), di Leiden Negeri Belanda, jadi tidak dapat saja 
pergoenakan salinan itoe. Toelisan rentjong Kerintji itoe terdapat pada: tandoek 
kerbau, boeloeh, koelit kajoe, kertas, dan daoen lontar. 

Keberadaan tulisan rencong yang hampir merata di daerah Kerinci menunjukkan 
bahwa kesusastraan tulis-menulis (witten leterature) pada saat itu sudah maju 
dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Sebelum masuknya Islam ke Kerinci di daerah ini 
telah banyak ditemukan naskah-naskah berupa catatan sejarah dalam tulisan rencong, 
sedangkan di daerah Minangkabau belum terdapat naskah tertulis sebagaimana yang ada 
di Kerinci. Selain itu tulisan rencong Kerinci mempunyai watak dan ciri khas yang berbeda 
dengan tulisan Rejang, Batak, Lampung dan lainnya. 
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Lampiran 5: 
Undang-Undang Dan Perjanjian Bukit Sitinjau Laut 

Kayu urat tigo di bumi pucuk menjadi undang-undang batang menjadi pusako maka 
berbuah tigo buah jatuh ke pulau tigo puluh, tigo pulau yang gedang satu pulau bernamo 
Bandar Ruhum, duo pulau banamo Bandar Cino, dan tigo bernamo Sumatera. Yang jatuh 
ke Benda Ruhum namonyo Sultan Iskandar Zulkarnain, yang jatuh ke Bandar Cino gelar 
Sultan Marajo Depang yang jatuh ke pulau Sumatera gelar Sultan Marajo Leh. Mako adalah 
anak Sultan Marajo Leh delapan orang: satu Datuk Perpatih Nan Sebatang, kaduo Datuk 
Ketemanggungan, tigo Tuan Gadis, empat Tuan Kali Padang Genting, limo Dato Mandaro 
Sungai Terap, enam Tuan Induano di Suaso, tujuh Datuk Makhudum Sumanik, dan 
delapan Mardansah Pagar Alam duduknyo di Palembang bernamo Sultan Jawa Manteri. 

Itulah anak Patuanan nan Sati Bagombak Putih berjanggut merah yang mirat di 
Gunung Merapi itulah asal Rajo di Bangka Ruyung. Rajo yang empat puluh jadi mupakat: 
rajo nan empat puluh di buatlah alam nan barajo rantau nan bajenang, luak nan pangulu, 
kampong nan batuo, mupakat rajo nan empat puluh di potong kerbau seekor beras seratus 
rapatlah rajo nan empat puluh dan rajo Belando, Rajo Bugis, Rajo Cino dan Rajo Melayu, 
telah rapat rajo empat puluh dalam beras seratus kerbau seekor mengangkat Rajo Melayu 
tuan Gadis di Pagaruyung di atas beras seratus kerbau seekor. Mengangkat rajo Belando 
Wehelmina mengangkat rajo di laut dan seberang lautan. Jadilah Rajo Sultan Tengku 
Marajo Elok dari negeri Johor sampai rajo Sembilan sampari rajo Perak sampai kapado 
rajo Kedah sampai negeri Siam, sampai negeri Berumbak yang dipegang. Tuanko rajo Elok 
berpindak ke Jambi duduklah jadi Rajo Jambi sembilan lurah pucuk Jambi.  

Mako rapat pula renah Kayu Tanam kerbau putih itam tanduk maka di tamam tanduk 
kerbau itu. Itulah bernamo renah kayu tanam maka di potong beras seratus kerbau seekor 
rapat pulo negeri Pagaruyung maka rapat jugo rajo empat yang tersebut dengan kerapatan 
bebulatan menentukan gabung tanah rajo masing-masing rajo yang empat puluh itu. Tanah 
yang dipegang oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang serta digabung sebelah ilir Maro Serabu 
Hati, sebelah ulu Maro Ipuh Putih lepas seretak air iham lepeh sikalang air bangis sahinggo 
durian batakuk rajo sahinggo sialang balantak besi lepeh sepisak pisau hanyut lepeh ke 
pulau tujuh Singkil barlarik. 

Itu tanah yang dilidiskan uleh rajo yang empat puluh dengan kerapatan kebulatan rajo 
yang empat itu dan rajo Melayu dan Rajo Belando dan Bugis, Cino, Ruhum, dan Aceh 
bahaso itu tanah sai di pegang oleh Datuk Perpatih Nan Sebatang terang oleh jenang saksi 
rajo empat puluh yang tersebut.  Yang tagabung tanah dipegang tuan Gadis Luak Limo 
Puluh, satu Luhak Tanah Datar, duo Luhak Tanah Datar Tengah, tigo Luhak Tanah Datar 
di Baruh yang menunggu Tanah Datar di Atas Tuan Gadis yang menunggu Tanah Datar 
Tengah Tuanku Bagunjung, yang menunggu Tanah  Datar di Baruh Parengan Tanggung 
kebun di Bukit. Dipotong pula kerbau seekor beras seratus memotong kerbau tengah duo 
di bukit Sitijau Laut maka rapat pula Depati Alam Kerinci tigo di hilir, satu Depati Muaro 
Langkap, duo Depati Rencong Telang, tigo Depati Biang Sari, dan empat Depati Atur Bumi 
sewaktu diizinkan anak buah Tuangku Indrapura Tuangku Itam Berdarah Putih batulang 
abang yaini Tuanku Indrapuro di atas kerbau seekor beras seratus, darah dikacau daging 
dimakan ruang batapung ati pinang barcorak air laut disumpah mako dikadahkan ke langit 
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dikutongkan ke gunni Mudik Nenek Pangeran Tamgung kebun di bukit babiduk kulit karang 
berjalan di awang-awang mako ditunjuk Siak Lengis di Sungai Penuh kali hakim Rajo Jambi 
buat Pangeran Temanggong kebun di bukit, maka di tunjuk dilie Bukit Kemantan di mudik 
Gunung Merapi itu perintah Depati Alam Kerinci. Mako diatur oleh Depati atu Guni Tigo 
dilie empat Tanah Rawang, tigo mudik empat Tanah Rawang. 

Mano nan tigo di Mudik satu Depati Kepala Sembah, keduo Depati Karantan, tigo 
Depati Tujuh Koto Lanang, empat Depati Muo Rawang. Mano nan tigo dilie, satu Depati 
Seri Karmi Merah Mato ujo Tapak duduknyo di Seleman, kaduo Depati Panawa, tigo Depati 
di Tanah Kampung Depati Kubalo, empat Depati Muo Lipe Air Rawang. Itulah yang terserah 
kepado Depati Atur Bumi, Mako Gelar Depati Atur Bumi mengatur Mendapo nan Selan 
mako Gelar Depati batu ampo, ampar yang lapan lurah itulah terang oleh Rajo Jambi di 
Bukit Tinjau Laut buat Panerang Kebun di bukit atas kerbau seekor beras seratus potong 
kerbau tengah duo. 
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Lampiran 6: 
Kisah Puti Salaro Pinang Masak dan Terbentuk Kerajaan Melayu Jambi. 

Seperti telah dikisahkan sebelumnya bahwa Puti Unduk Pinang Masak dan beberapa 
pasukan pendukung yang ditawan pasukan Raja Palembang dalam perjalanan menuju 
Palembang telah melahirkan seorang anak laki-laki. Setelah merasa kondisinya sudah 
membaik setelah melahirkan, sang Puti bersama pasukannya berusaha untuk melarikan 
diri dari tawanan pasukan Palembang. Pada suatu kesempatan yang ditunggu, ketika lepas 
dari pengawasan pada suatu malam, mereka dapat melarikan diri namun anak yang 
dilahirkan di Bukit Siguntang-guntang tidak dapat dibawa serta. Puti Unduk Pinang Masak 
dan tawanan lain kembali melewati jalan dari mana masuk dan akhirnya sampai di wilayah 
Jambi bagian tengah, tepat di pinggir sungai besar (sekarang bernama Batanghari). 
Keputusan diambil bahwa mereka harus menggunakan jalur sungai untuk menghindari 
kejaran tentara Palembang. Dengan menggunakan rakit (bambu-bambu yang diikat) 
secara sederhana, mereka terus ke hilir sungai.  

Dalam perjalanan Puti Unduk Pinang Masak dan pengikut setianya dalam perjalanan 
tersebut sempat singgah, di berbagai negeri di sepanjang Sungai Batanghari. Banyak 
pengalaman yang diperolehnya, dan sambil menambah pengetahuan, dia juga 
menerapkan adat-istiadat yang dibawanya dari Pagaruyung. Dari itulah adat-istiadat 
Minangkabau berkembang di daerah Jambi. Di samping dia, Datuk Perpatih Nan Sebatang 
telah pula menyebarkan adat tersebut, sebelum dia ke Kerinci dulunya. Dari perjalanan Puti 
Unduk Pinang Masak, muncul pula sekarang cerita tentang puti tersebut di berbagai tempat 
dan versi di daerah Jambi.  

Akhirnya dari perjalannya dia sampai di hilir Batanghari, Puti Unduk Pinang Masak 
mempunyai kewibawaan yang tinggi sehingga disegani oleh pemuka-pemuka masyarakat 
di sepanjang Sungai Batanghari. Selaku keturunan raja Melayu Pagaruyung tentu Puti 
Unduk Pinang Masak mempunyai kemampuan, kepintaran dan kelebihan terutama dalam 
memerintah. Beliau mampu menyatakan berbagai suku dan daerah melayu Jambi untuk 
disatukan dalam satu sistem pemerintahan berbentuk Kerajaan Melayu. Pada versi lain 
diceritakan bahwa karena garis keturunan yang jelas sebagai anak-anak pewaris kerajaan 
Melayu, maka kehadiran sang Puti di daerah Jambi diterima baik oleh masyarakat dan 
pemimpin suku dan kerajaan pada waktu. 

Kemampuan memimpin yang baik terebut, oleh masyarakat akhirnya sang Puti jadi 
raja Kerajaan Melayu di Jambi dan dikukuhkan dengan nama Puti Salaro Pinang Masak. 
Kerajaan Melayu ini dirubah namanya menjadi Kerajaan Melayu Jambi yang memerintah 
tahun 1400-1460 M. Puti Selaro Pinang Masak memerintah dengan adil dan bijaksana. 
Karena dia seorang wanita berparas elok, tak mengherankan apabila banyak raja atau 
pangeran yang berminat meminangnya. Kecantikannya itu pula membawa kisah-kisah unik 
dalam pemerintahannya. Kisah itu diperoleh dari cerita-cerita rakyat di berbagai tempat di 
daerah Jambi, baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. 

 

Puti Salaro Pinang Masak dan Tun Telanai 
Misalnya kisah seorang Panglima perang dari India bernama Tun Telanai yang 

terkenal dengan keberaniannya, disertai dengan ilmu-ilmu tinggi, baik ilmu kebatinan 
maupun ilmu peperangan. Selesai memenangkan dan menumpas perompak di Selat 
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Malaka, ia bermaksud istirahat di Muara Jambi. Keinginannya ini karena dia telah 
mendengar bahwa raja Jambi adalah seorang wanita cantik dan tidak bersuami.  Banyak 
kisah yang terjadi selama keinginannya untuk menjadikan Puti Salaro Pinang Masak 
sebagai istri. Namun Puti Salaro Pinang Masak tidak menerima lamarannya, sehingga 
bermacam trik dan siasat yang dilakukan Puti Salaro Pinang Masak agar jangan sampai 
dipersunting oleh Tun Telanai. Akhir kisah menceritakan bahwa Tun Telanai gagal 
memenuhi persyaratan yang diminta oleh Puti Selaro Pinang Masak untuk membuat 
sebuah istana dalam kurun waktu satu malam. 

Dengan rasa kesal dan kecewa, Tun Telanai kembali ke kapalnya. Ditemu istri sedang 
mengerang kesakitan. Rupanya wanita itu akan melahirkan. Memang, tidak beberapa 
berselang, lahirlah seorang bayi laki-laki. Melihat akan tanda-tanda  yang ada pada diri bayi 
itu, Tun Telanai yakin itu bayi akan menjadi orang terkenal dengan nama Bujang Jambi 
kelak yang akhirnya nanti akan membunuh ayahnya sendiri. 

“Keahlian apa maksud Tuan Putri” 
“misalnya main catur” 
“Setuju, Jawab Tuan Telanai. 

Sama dengan adiknya Perpatih nan Sebatang, Putri Selaro Pinang masak pintar main 
catur. Namun, dalam melawan Tun Telanai ia kewalahan, dan kalah, walaupun permainan 
cukup lama. 

Bertambahlah keyakinan Tuan Putri bahwa laki-laki yang sedang dihadapinya itu 
punya ilmu yang tinggi, melebihi ilmu yang dimilikinya. Takkan mungkin dapat dikalahkan 
dengan angkatan perang, berapapun kuat dan banyaknya. “Bagaimana Tuan Putri? Sudah 
diterima pinanganku?” tanya Tuan Telanai. Putri nan Elok tak berani menolaknya namun 
dia tak mau menyerah begitu saja. Ia minta panglima itu menunggu tiga hari lagi. “Baiklah 
tuan Puteri. Tiga hari lagi aku datang. Dan pada hari itu tak ada dalih lagi yang dapat 
mengecewakan ku, kata Tun Telanai. Malamnya Putri Selaro Pinang Masak dapat ilham. 
Paginya disuruhnya pengawalnya menjemput Tun Telanai di kapal. 

“Apakah Tuan Puteri tidak keliru ? ” tanya Tun Telanai sampai di Istana. “ sedangkan 
waktunya masih dua hari lagi, Tidak,” jawab wanita itu. “Kalau begitu ceritakanlah Apa 
maksud  Tuan Putri menjemputku secepat ini,” 

“Aku tak mau membiarkan orang berlama-lama dalam penantian, sedangkan jalan 
telah terlihat untuk dilalui. Semalam aku mengambil keputusan. Tak ada salahnya pinangan 
Tuan kuterima.” Wajah Tun Telanai berseri-seri. Tutur kata Putri Selaro Pinang Masak 
sangat merasuk jiwanya. Dia ingin segera mengunci tutur kata wanita itu. “kalau demikian, 
sebelum pesta kita laksanakan, mungkin Tuan Putri memerlukan sesuatu dariku?”  

Kata-kata itulah yang ditunggu-tunggu oleh Tuan Putri, Segera ia menjawab. “Tuan 
Panglima memang arif dan bijaksana. Pandai menebak yang tersirat, dapat melihat yang 
tak nampak. Bisa pula menerka pikiran orang. Memang aku memerlukan sesuatu dari 
Tuan. Aku memerlukan bantuan Tuan. Kurencanakan semalam bahwa dua hari lagi pesta 
perkawinan dilaksanakan, karena kerja yang baik itu lebih baik disegerakan supaya jangan 
disela oleh yang buruk. Besok akan kutugaskan si Raja Bakilat, hulubalangku yang dapat 
bergerak cepat, mengundang raja dan ratu negara sahabat, baik yang ada di bagian Utara, 
maupun yang tinggal di bagian Selatan, sampai ke tanah Jawa, juga kenegeri Cina dan 
negeri Tuan sendiri, India. Namun Tuan lihat sendiri keadaan istana yang akan dijadikan 
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tempat pesta. Tidak layak rasanya di sini kita adakan pesta tersebut, karena semua serba 
kurang tidak salah,  jika besok, sebelum ayam berkokok menjelang fajar menyingsing, Tuan 
telah dapat menyiapkan sebuah mahligai yang memecah langit, karena orang yang datang 
ribuan banyaknya. Disamping itu, setelah pesta usai aku ingin bersama tuan jalan-jalan di 
langit-langit, sambil menikmati hari perkawinan kita.” 

“Hahahahahahaaaa… Aku mengerti maksud Tuan Putri, Kau ingin menguji 
kemampuanku. Usahakan mahligai memecah langit, emas setinggi dan sebesar gunung 
sekalipun akan kusediakan untukmu,” Tun Telanai kembali tertawa. “Itu amat mudah 
bagiku, hahaha…”“Tapi ingat,” kata Tuan Putri lagi. “Sebelum ayam berkokok pagi besok, 
bangunan itu telah selesai. Dan Tuan harus mengerjakannya sesudah tengah malam, agar 
orang tidak gaduh karena membangun istana itu.” 

“Jangan kuatir Ratuku, aku punya pasukan jin yang menguasai laut, darat dan 
angkasa, bahkan sampai ke langit. Jumlah tidak seberapa, kalau mereka berbaris mungkin 
sepuluh kali lipat keliling dunia.”jawab Tun Telanai.”Dan jika Ratu punya kesempatan, 
saksikan sendiri mereka bekerja malam nanti. Kalau perlu Tuan Ratu tolong atur, 
bagaimana sebaiknya bagunan itu, sesuai dengan selera Tuan Ratu, hingga Tuan Ratu 
benar-benar senang dibuatnya.” Tun Telanai mulai menyebut Tuan Ratu. 

“Ya, aku akan menyaksikannya. Tentang bentuk bangunan itu aku tak usah ikut 
campur. Pasukan jin Tuan tentu pekerja-pekerja yang baik dan terampil,”kata Tuan Ratu. 
Putri Selaro Pinang Masak yakin bahwa mahligai yang dimaksudkannya itu tidak akan 
selesai dengan hanya setengah malam saja, sebaiknya Tun Telanai yakin betul bahwa 
bagunan itu selesai sebelum waktunya. “Ingat, Tuan” kata Tuan Ratu lagi.”Apabila ayam 
telah berkokok, sedangkan pekerja tuan belum selesai, tandanya Tuan Harus segera 
meninggalkan negeriku ini”. “Jangan Resah, Semua akan dapat diselesaikan dengan 
baik,”jawab Tun Telanai. 

Tepat tengah malam, pasukan jin Tun Telanai yang jutaan banyaknya mulai 
melakukan tugasnya. Putri Selaro Pinang Masak menyaksikannya bersama para mentri 
dan pengawalnya, dari jendela istananya. Terdengar hiruk pikuk dan gaduh, ada bunyi 
sorak dan teriakan, ada pula bunyi ketokan palu, bunyi pukulan, ada bunyi gendang bertalu-
talu, mungkin suara genderang memberi semangat bagi yang bekerja. Yang bekerja tidak 
tampak, Yang kelihatan hanya satu barisan garis lurus tapi berliku-liku. Rupanya garis itu 
adalah pasukan pekerja Tun Telanai yang sedang mengangkut batu bata secara beranting 
dari negeri Siam sampai  ke Jambi. Nampak pula onggokan batu bertambah lama 
bertambah tinggi, dan membentuk satu bangunan mahligai yang megah dan indah. Dalam 
melakukan perjanjian dan pekerjaan itu, tak seorang pun rakyat yang tahu, kecuali orang-
orang istana. 

Semakin larut malam semakin cepat pekerjaan itu. Tiga jam kemudian batu-batu dari 
negeri Siam telah menumpuk tinggi hampir mencapai langit. Putri Salero Pinang Masak 
mulai cemas. Yakinlah dia bahwa bangunan itu pasti siap sebelum ayam berkokok, karena 
tinggal membuat puncaknya saja lagi. Kalau puncaknya sudah, berarti bagunan sudah 
memecah langit, karena ujung puncaknya tepat pada lantai langit. Kalau tidak digagalkan 
dengan segera, sudah pasti ia akan menjadi isteri panglima tua itu. “Kumpulkan semua 
orang tua cerdik pandai,” perintahnya pada si Raja Berkilat. Beberapa menit kemudian  
istana telah penuh oleh orang-orang penting  istana. Ratu menyampaikan apa yang sedang 
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dilakukan oleh Tun Telanai. Orang-orang itu menyaksikan sendiri bagunan tersebut, hampir 
selesai. Lalu dirundingkan untuk mengatasinya. 

Perundingan selesai dengan hasil yang mungkin bisa dijalankan untuk menggagalkan 
pekerjaan Tun Telanai. Semua petugas bergerak cepat. Semua kandang ayam ditutup 
dengan kain putih. Sebelah timur dipasang lentera sebanyak-banyaknya di atas tiang tinggi. 
Kemudian semua kandang ayam digebuki, agar ayam-ayam itu bangun. Salah seorang 
menirukan bunyi kokok ayam, yang disahut orang-orang lainnya. Dengan demikian tentu 
ayam-ayam jantan akan menyahuti suara kokok ayam palsu itu. Dengan ilmunya pula putri 
Selaro Pinang Masak membuat Tun Telanai tertidur, dan tak melihat apa yang dikerjakan 
oleh wanita tersebut. Dan rencana pekerjaan itu berjalan cepat dan tepat ketika puncak 
bangunan tinggal beberapa jengkal lagi dari pintu langit. 

Mendengar suara gaduh, semua ayam terbangun. Dilihatnya hari sudah terang, 
terdengar pula ayam lain berkokok, lalu disahutinya pula. Mendengar kokok ayam Tun 
Telanai tersentak dari tidur. Dan dia lebih terperanjat lagi melihat bangunannya belum 
selesai, walaupun tinggal beberapa jengkal. Itu berarti dia gagal menyunting Putri Selaro 
Pinang Masak. Karena sangat kecewa, tanpa pikir lagi, dengan geramnya ditendangnya 
mahligai yang hampir selesai itu hingga berkeping-keping. Kepingan bangunan itu 
bertebaran ke seluruh pelosok daerah Jambi, dari Muara Jambi sampai Muara Bungo dan 
daerah-daerah lainnya. Kepingan-kepingan itu sekarang jadi benda sejarah. 

Dengan rasa menyesal dan kecewa, Tun Telanai kembali ke kapalnya. Ditemui istri 
sedang mengerang kesakitan. Rupanya wanita itu akan melahirkan. Memang, tak 
beberapa berselang, lahirlah seorang bayi laki-laki. Melihat akan tanda-tanda yang ada 
pada diri bayi itu, Tun Telanai yakin bayi itu akan jadi orang terkenal kelak. Untuk 
meyakininya Tun Telanai menanyakan pada ahli nujum. “Memeng putra Tuan ini akan jadi 
orang besar dan ternama, namun, dia pula yang akan membunuh Tuan nantinya,” jawab 
ahli nujum. Seganas-ganasnya Harimau tidak akan mau memakan anaknya. demikian juga 
halnya dengan Tun Telanai. Sengaja dibawanya istrinya yang sedang hamil, agar dia dapat 
melihat anaknya. Walaupun dia tahu anaknya itu akan membunuhnya nanti, namun, dia 
selaku ayah, tidak mau membinasakan darah dagingnya sendiri. 

Agar anaknya tidak mengenal ayahnya, maka dibuatnya sebuah peti berukir emas, 
dan di dinding sebelah luar peti itu ditulisnya nama putranya itu, Bujang Jambi. Kemudian 
anak yang masih bayi itu dimasukannya kedalam peti tersebut, dan dihanyutkannya 
menghilir sungai Batanghari, melintasi selat Malaka, dan sampai di negeri Siam. 

Suatu hari, putra raja Siam sedang memancing di laut, dia kaget melihat sebuah peti 
menari-nari dipermukaan gelombang. Peti itu dipungutnya, dan dibawanya pulang. “Peti ini 
kuperoleh di laut lepas pantai negeri kita ini.”kata putra raja Siam dihadapan ayahnya. 

“Bujang Jambi” raja membaca apa yang tertulis di dinding peti tersebut, peti dibuka, 
tampaklah seorang anak laki-laki sedang tidur yenyak. Di sisi anak itu ada sepucuk surat 
yang ditujukan kepada Raja Siam. 

“Sahabatku raja Siam. Kukirim putraku bernama Bujang Jambi ini pada Tuan. Tolong 
pelihara dan didiklah dia sebagai mana mestinya dengan baik. Sahabatmu Tun Telanai 
dijambi,”demikian isi surat itu. 

Mengertilah raja Siam. Anak sahabatnya itu dididik dan diasuh sebagai mana pesan 
Tun Telanai, hingga dia jadi seorang laki-laki yang tangkas, pintar dan terampil. 
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Bujang Jambi tahu juga bahwa dia bukanlah putra raja Siam. Dan diketahuinya pula 
dengan bertanya kepada pembesar-pembesar istana bahwa dia adalah putra Tun Telanai 
yang sedang berada di Jambi. Dari itulah dia dinamakan Bujang jambi, karena dia dilahirkan 
di Jambi. Ibunya adalah wanita rampasan Tun Telanai di teluk Benggala dan memang Tun 
Telanai mencintai wanita itu, walau sewaktu dirampas wanita itu sudah hamil. Dan lahirlah 
Bujang Jambi diatas kapal perang India tersebut, namun darah Tun Telanai mengalir juga 
dalam tubuh anak tersebut. 

Setelah dapat izin dari raja Siam, walau masih dalam usia muda. Bujang Jambi 
berangkat mencari Tun Telanai. Dengan ilmu yang diperolehnya, dia merasa yakin dapat 
membalas dendam ayah dan ibunya. Sampai di Jambi diketahuinya pula bahwa ibunya 
telah lama meninggal memikirkan putranya yang dibuang oleh Tun Telanai. Walaupun niat 
Tun Telanai tak sampai mempersunting Putri Selaro Pinang Masak, namun dia masih tetap 
mencintai ratu tersebut. Sejak Bujang Jambi lahir, dia menetap di Jambi dan membantu 
membangun Jambi bersama pembesar-pembesar kerajaan lainnya. Lagi pula tidak 
beberapa tahun kemudian Putri Selaro Pinang Masak kawin dengan seorang bangsawan 
dari Turki, maka habislah harapannya. Namun, dalam diri timbul tekad tidak akan kembali 
ke India, dan dia menetap di Jambi. 

Tidak sulit menemui Tun Telanai, karena di dikenal orang banyak. Dan Tun Telanai 
tahu maksud Bujang Jambi menemuinya. Tak banyak kisah pertemuan mereka. Keduanya 
melakukan perang tanding. Mereka sama-sama mempunyai ilmu yang tinggi. Sama-sama 
kebal senjata, sama-sama mempunyai ilmu batin yang sampai ketingkat tinggi. Mengingat 
ketuanya. Tun Telanai ingin mengalah saja. Tapi tak satu pun senjata yang mampan untuk 
menembus kulitnya. 

“Kau carilah batang bemban batu yang banyak tumbuh dekat telaga istana. Panjung 
ujungnya, senjata itulah yang dapat menembus kulitku,”ujar Tun Telanai seperti putus asa. 
Bujang Jambi mencari tumbuhan itu, dan setelah diperolehnya kembali perang tanding 
dilanjutkan. Dengan tusukan bemban batu. Tun Telanai, panglima perkasa dari India itu 
mati di tangan Bujang Jambi. Dan sejak itu pula Bujang Jambi mengabdikan diri pada 
kerajaan Jambi yang dipimpin oleh Putri Selaro Pinang Masak. 

Untuk mengenang peristiwa Tun Telanai itu Dr.Ir Haji Sukarno, Presiden Republik 
Indonesia, ditahun enam puluhan memberi nama Kota Jambi dengan Telanaipura, artinya 
kota Telanai, kemudian nama itu sekarang jadi nama sebuah kecamatan dalam Kota 
Jambi, yaitu Kecamatan telanaipura. Diwilayah ini sekarang dibangun kantor pemerintah, 
baik Pemerintak Tingkat I Jambi, maupun pemerintak Tingkat II Kota Jambi. 

 

Serangan Dari Jawa 
Kecantikan ratu Jambi yang bernama Puti Selaro Pinang Masak tekenal ke mana-

mana. Ia dikenal sampai ke tanah Jawa, Malaka, Siam, bahkan dikenal sampai ke negeri 
Cina. Disamping terkenal karena kecantikannya, dia lebih dikenal lagi karena dia seorang 
raja yang adil, arif bijaksana, serta luas daerah kekuasaannya, dari Muara sungai 
Batanghari, sampai ke Hulu Batang Tebo dan Batang Bungo. Dalam pemerintahan dia 
dikenal dan dicintai oleh rakyatnya, karena dia berhati lembut dan tegas. Tak salah 
pinangan berdatangan dari berbagai penjuru. Ada dari saudagar kaya di tanah Siam, ada 
pula dari bangsawan negara Malaka, juga pinangan datang dari raja-raja tanah Jawa. 
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Namun, tak seorangpun yang berkenan di hati sang ratu. Dengan segala kearifannya, 
semua pinangan itu dapat ditolaknya. 

Dalam menjalankan roda pemerintahan, ratu kerajaan Jambi itu mengangkat tiga 
orang mentri yang jadi andalannya, yaitu : 
1. Datuk Rajo Penghulu sebagai mentri pikir. Dia orang cerdik cendikiawan. Pandai 

bertutur bersilat lidah, pandai menyusun dan megatur negeri; 
2. Datuk Dengar Kitab sebagai Menteri Ilmu. Dia berilmu tinggi, bisa menebak apa yang 

akan terjadi, di samping ahli perencanaan dan pembangunan; 
3. Datuk Bangun Sebagai panglima Perang. Dia terampil dan ahli mengatur strategi 

perang. Dia juga ahli hukum, ahli pula dalam adat dan selalu siap-siap dalam 
mempertahankan negeri dan keamanan rakyat. 
Dengan ketiga orang pejabat inilah Putri Selaro Pinang Masak merundingkan segala 

sesuatunya, baik tentang pembangunan, kesejahteraan, maupun tentang ketertiban dan 
keananan. Dengan demikian kerajaan Jambi betul-betul jadi negeri yang aman, adil, 
makmur dan sejahtera. Mendengar ada seorang ratu cantik di negeri Jambi, tertarik pula 
seorang raja tanah Jawa. Ia mengirim utusan meminang ratu tersebut. “ Hasrat rajamu 
sangat kuhargai. Namun, kalau kuterima pinangannya, tentu aku akan jadi ratu disana, 
berarti aku akan berpisah dengan rakyat yang kucintai. Inilah yang tak kuingini. Aku tak 
mau berpisah dengan mereka, karena aku telah mendirikan dan membangun negeri ini 
bersama mereka. Sampaikan salam dan penghargaanku dan rakyatku pada rajamu yang 
mulia itu,”jawab Putri Selaro Pinang Masak, ketika pinangan itu disampaikan oleh utusan 
raja dari Jawa itu. 

Utusan pulang dengan tangan hampa. Raja murka lalu mengirim pasukan kuat untuk 
memerangi raja Jambi, dan merampas Putri Selaro Pinang Masak. Dia bertekad, 
bagaimana pun ratu itu harus dipersunting jadi ratunya walaupun untuk memperolehnya 
dengan jalan kekerasan. Datuk Dengar Kitab yang tahu apa  yang akan terjadi, melaporkan 
kapada ratunya tentang kedatangan pasukan dari Jawa, dengan tujuan hendak 
menaklukan kerajaan Jambi dan merampas Putri Selaro Pinang Masak. 

Ratu Datuk Bangun diperintahkan untuk menyusun siasat dan strategi pertahanan 
untuk menangkis serangan lawan. Dan Panglima Perang ini memerintahkan rakyat dan 
angkatan perangnya untuk menggali parit di arah pasukan Jawa itu datang. Di depan parit 
dipancangkan bambu berduri secara berlapis, sehingga benteng bambu itu betul-betul jadi 
pagar betis terhadap serangan lawan. Serangan datang dengan kekuatan penuh. Namun, 
benteng bambu  berduri tak ditembus. Musuh takut melintasi benteng tersebut. Dan dari 
sela-sela bambu itu para hulubalang dan prajurit Jambi yang dipimpin oleh Datuk Bangun 
melepaskan anak panah, hingga musuh banyak yang tewas. 

Oleh karena benteng bambu berduri tak dapat di tembus, prajurit Jawa mengalihkan 
serangan kepintu gerbang. Namun prajurit Jambi siap menanti, dan terjadilah pertempuran 
sengit. Prajurit Jambi banyak yang gugur, tetapi pasukan musuh lebih banyak lagi yang 
tewas. Yang hidup dan menyerah tak beberapa orang lagi, mereka disuruh pulang ketanah 
Jawa dengan memberikan perbekalan secukupnya. Musuh tak mengira kekuatan Jambi 
sekuat itu. Serangan pertama itu gagal total. Serangan kedua dilaksanakan pula, tapi harus 
dengan tipu muslihat. Serangan tidak dilakukan dengan senjata, tetapi dengan mata uang 
logam palsu. Benda itu dilontarkan kearah benteng pagar bambu berduri dan banyaknya 
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uang logam palsu itu bergantung di ranting-ranting bambu tersebut. Prajurit yang menjaga 
benteng itu lengah. Mereka asik memungut uang palsu tersebut. Dan waktu itulah serangan 
dilakukan oleh musuh, hingga benteng itu dapat ditembus. 

Ratu dan ketiga menterinya tidak hilang akal. Musuh harus di sergap dari belakang. 
Melalui pintu rahasia, prajurit Jambi keluar dari benteng, dan mengepung musuh dari 
belakang. Melihat banyak prajurit di belakang pasukan Jawa itu mengira kawan yang 
datang membantunya. Mereka terus maju menyerang dengan gembira, karena mereka 
menganggap kemenangan sudah diambang pintu. Namun, sebaliknya yang terjadi. Yang 
dianggap bantuan kiranya lawan dan serangan jadi terhalang, karena mereka harus 
menangkis  serangan musuh di depan, dan harus pula berbalik menangkis serangan lawan 
dari belakang. Prajurit Jawa banyak yang tewas. Akhirnya mereka tak berkutik dan 
menyerah. 

Yang hidup hanya belasan orang. Mereka disuruh kembali dan melaporkan kekalahan 
itu pada rajanya. Dan mereka diancam, kalau masih menyerang Jambi yang ketiga kalinya, 
mereka akan dibunuh semuanya. Serangan ke empat adalah prajurit Jambi ke tanah Jawa. 
Dan sejak ancaman itu dikeluarkan tak ada lagi serangan dari Jawa. Kerajaan Jambi 
kembali pulih aman dan tentram. 

 

Puti Salaro Pinang Masak dan  Ahmad Barus II 
Jauh di seberang lautan, di tanah Arab, sejak abad ke tujuh telah berkembang agama 

Islam, dan telah menyebar banyak tempat seperti ke Eropah, Asia, Afrika dan Jazirah Arab. 
Untuk penyebaran ke Asia, oleh pemerintah Islam dari negara-negara Arab dan negara 
Islam lainnya dikirim berbagai misi. Kebanyakan misi itu terdiri dari orang-orang berilmu 
dan ahli, bangsawan dan saudagar. Oleh pemerintah Turki diutus pula satu misi dagang 
bertujuan menyebarkan agama Islam. Misi ini dipimpin oleh seorang bangsawan bernama 
Ahmad Barus II. Dengan sebuah kapal besar yang sarat dengan muatan hasil kerajinan 
tangan rakyat Turki, seperti permadani, batu permata dan lain-lain. Ahmad Barus II menuju 
arah Timur, Asia Selatan dan Tenggara. 

Pelayaran jauh tak dirasakan, karena dalam data telah tertanam rasa tanggung jawab 
untuk menyampaikan pesan Allah pada umatnya. Ia singgah di Gujarat, sebelah Selatan 
India. Dilihat di sini telah berkembang agama Islam. Perjalanan diteruskan melintasi Lautan 
India, dan sampai di Pesisir Timur Pulau Sumatera, bernama Pasai. Rupanya di sini telah 
berdiri kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Pasai pada abad ke XIII. Maksudnya hendak 
menyeberang ke Malaka, namun dalam perjalanan terjadi malapetaka. Kepalanya 
dihantam gelombang yang besar, disertai badai dan hujan lebat. Kemudian tak dapat 
dikendalikan lagi. Akhirnya kapal terdampar di sebuah pulau. Ahmad Barus II  tak tahu 
nama pulau tersebut. Kemudian diketahuinya penduduk di sana masih primitif dan 
menyembah berhala. Pulau ini sering disinggahi oleh kapal-kapal dagang untuk mengambil 
air tawar. Pulau itu akhirnya dinamainya Berhala, yang letaknya berhadapan dengan muara 
Sungai Batanghari.  

Dengan kebijaksanaannya, penduduk di sana akhirnya memeluk agama Islam, dan 
Ahmad Barus II diangkat menjadi raja  diberi gelar Datuk Paduko Berhalo (orang yang 
berjasa menghancurkan berhala-berlaha di pulau tersebut). Kerajaan Pulau Berhala, 
semakin maju dibawah pimpinan Ahmad Barus II yang berasal dari Turki (?). Perdagangan 
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semakin ramai, karena pulau itu strategis untuk persinggahan kapal-kapal dagang, 
terutama untuk mengambil air. Pada suatu waktu, Puti Salaro Pinang Masak sering 
menerima hadiah dan mengundang pemimpin-pemimpin suku yang dalam dan luar lingkup 
kerajaan, terniatlah dihatinya untuk mengundang Raja Pulau Berhala tersebut untuk 
berkunjung ke kerajaan Jambi. Niatnya itu dilaksanakan, dan Ahmad Barus II menerima 
undangan tersebut  dengan tujuan mengembangkan Agama Islam. Puti Selaro Pinang 
Masak tertarik akan ajaran Islam, dan besama seluruh rakyatnya dia menyatakan memeluk 
Agama Islam. Akhirnya kedua mereka menikah dan memerintah di Kerajaan Jambi. 

Jauh di seberang lautan, di tanah Arab sejak abad ke tujuh telah berkembang satu 
agama yang menyatakan Tuhan itu Maha Esa, yaitu Allah seru sekalian alam. 
Pengembangannya adalah seorang nabi, sebagai rasul Allah, bernama Muhammad. 
Selama delapan abad agama itu berkembang dengan pesat, tidak saja di jazirah Arab, 
tetapi sudah sampai ke Afrika, Eropa dan Asia. Untuk penyebaran ke Asia, oleh pemerintah 
Islam dari negara-negara Arab dan negara-negara Islam lainnya dikirim berbagai misi. 
Kebanyakan misi itu terdiri dari orang-orang berilmu dan ahli, bangsawan dan saudagar-
saudagar. 

Oleh pemerintah Turki diutus pula satu misi dagang yang bertujuan menyebarkan 
agama Islam. Misi ini dipimpin sendiri oleh seorang bangsawan bernama Ahmad Barus. 
Dengan sebuah kapal besar yang sarat dengan muatan hasil kerajinan tangan rakyat Turki, 
seperti permadani, batu permata dan lain-lain. Ahmad Barus menuju arah Timur, Asia 
Selatan dan Tenggara. 

Pelayaran jauh tak dirasakan, karena dalam dada telah tertanam rasa tanggung jawab 
untuk menyampaikan pesan Allah pada umatnya. Ia singgah di Gujarat, sebelah Selatan 
India. Dilihat di sini telah berkembang agama Islam. Perjalanan diteruskan melintasi lautan 
Hindia, dan sampai di pesisir Timur pulau Sumatra, bernama Pasai. Rupanya di sini telah 
berdiri satu kerajaan Islam, yaitu kerajaan Pasai. Maksudnya hendak menyeberang ke 
Malaka, namun dalam perjalanan terjadi malapetaka. Kapalnya dihantam gelombang 
besar, disertai badai dan hujan lebat. Kemudi tak dapat dikendalikan lagi akhirnya kapal 
terdampar di sebuah pulau. 

Ahmad Barus tak tau nama pulau tersebut. Kemudian diketahuinya penduduk di sana 
masih primitif dan menyembah berhala. Pulau itu dinamainya Berhala, yang letaknya  
berhadapan dengan muara sungai Batanghari di daerah Jambi. Dengan  
kebijaksanaannya, penduduk disana akhirnya memeluk agama Islam, dan Ahmad Barus 
diangkat menjadi raja diberi gelar Datuk Paduko Berhalo. Kerajaan Pulau berhala semakin 
maju dibawah pimpinan Ahmad Barus yang berasal dari Turki. Perdagangan semakin 
ramai, karena pulau ini strategis  sekali untuk tempat persinggahan kapal-kapal dagang, 
terutama untuk menggambil air. Hubungan dengan negara asalnya semakin erat, begitu 
juga dengan negara-negara tetangga. Ia seorang kepala pemerintahan yang bijaksana, 
hingga banyak negara lain bersahabat dengannya, termasuk kerajaan Jambi yang dipimpin 
oleh seorang Ratu bernama Putri Selaro Pinang Masak. Datuk Paduko Berhalo sering 
mengirim hadiah untuk ratu tersebut, terutama hasil kerajinan rakyat Turki walaupun 
keduanya belum pernah bertemu, namun mereka telah bersahabat melalui misi-misi 
pemerintahan dan perdagangan. 
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Oleh karena Putri Selaro Pinang Masak sering menerima hadiah, terniatlah dihatinya 
untuk mengundang raja Pulau Berhala tersebut, untuk berkunjung ke kerajaan Jambi. 
Niatnya itu dilaksanakan. Tanpa berpikir dua kali, Ahmad Barus gelar Datuk Paduko 
Berhalo menerima undangan tersebut, dengan tujuan utama mengembangkan agama 
Islam. Waktu rakyat kerajaan Jambi belum memeluk agama  Islam. Berangkatlah Datuk 
Paduko Berhalo dengan sebuah kapal kecil memudik sungai Batanghari, menuju kerajaan 
Jambi. 

Ratu Putri Selaro Pinang Masak tertarik akan ajaran Islam, dan bersama seluruh 
rakyatnya dia menyatakan memeluk agama Islam. Demikian pintar Ahmad Barus 
membujuk dan memberi pelajaran pada Ratu Jambi tentang keesaan Tuhan Allah, 
sehingga tidak saja sang ratu yang tertarik, Ahmad Salim juga berniat menyuntng putri 
tersebut. Tepuk tidak sebelah tangan, keduanya menikah dan memerintah kerajaan Jambi 
dengan adil bijaksana. Sejak itu berdirilah kerajaan Islam di Jambi, di bawah pimpinan Putri 
Selaro Pinang Masak dan Datuk Paduko Berhalo. Kerajaan Pulau Berhalo digabungkan 
dengan kerajaan Jambi. 

Keduanya memerintah secara rukun, bijaksana dan adil, hingga rakyat betul-betul 
mencintainya. Perdagangan semakin maju, pertanian semakin luas, sedang ternak 
semakin berkembang biak. Rakyat aman, makmur dan sejahtera. Sedangkan Datuk Rajo 
Penghulu, Datuk Dengar kitab dan Datuk Membangun tetap setia mendampingi kepala 
negaranya, membantu raja dan ratu menjalankan roda pemerintahan. Selama keduanya 
memerintah kerajaan Jambi, tidak ada serangan dari luar. Keamanan dalam negeri tetap 
terpelihara, kehidupan rakyat tetap stabil.  Dari perkawinan Putri Selero Pinang Masak 
dengan Ahmad Barus gelar Datuk Paduko Berhalo ini mempunyai seorang anak yang 
bernama Datuk Paduko Nangsum. 

Oleh karena sudah terlalu tua, maka pada tahun 1480 kedua raja dan ratu itu 
menyerahkan pemerintahan kepada putranya Datu Paduko Nangsum. Kapan kedua kepala 
pemerintahan kerajaan Jambi itu wafat, tidak tau pasti. Yang pasti adalah sesudah 
penyerahan kepada pemerintahan kepada Datuk Paduko Nangsum, antara 1450-an. 
Sejarah Jambi berjalan terus, titik temu dengan naskah kuno yang sedang dikaji dan 
dianalisa belum bersuai, karena Sultan Seri Kadli yang ditulis sebagai Sultan Jambi 
pertama belum juga berjumpa dalam kisah raja Jambi ini. Untuk menemuinya, kita akan 
membuka kembali lembaran sejarah Jambi setelah wafatnya Putri Selero pinang Masak 
dan Ahmad Salim gelar Datuk Paduko Berhalo. Keduanya digantikan oleh putranya 
bernama Orang Kayo Pingai yang memerintah tahun 1480 – 1490.  

 

Catatan:  
Disini terjadi ketidakcocokan tahun kejadian, sebab semasa Puti Selaro 

Pinang Masak berada dalam Abad ke XIII tepatnya semasa pemerinthan 
Adityawarman (tahun 1345 M) sebelum masuknya Islam ke Jambi. Sedangkan 
menurut kisah putra sulung beliau memegang tampuk kekuasaan pada tahun 1480 
M, mungkinkah Puti Selaro Pinang Masak berumur sekitar 145 tahun waktu 
menyerahkan kekuasaannya kepada anak tuanya Rang Kayo Pinai. Kalau dirunut 
waktu bertemunya Puti Salaro Pinang Masak dengan Ahmad Salim tentu sudah tua, 
mendekati atau lebih dari 100 tahun. Disamping itu cerita Datuk Paduko Berhalo 
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sudah ada semenjak sebelum masuknya Islam ke Sumatera (lihat prasasti tulisan 
rencong abad ke XIII dan prasasti Pagaruyung tahun 1357 tentang Datuk Paduko 
Berhala. Yang benar bahwa anak dari beliau berdua adalah Datuk Paduka 
Nangsun, jadi Orang Kayo Hitam dan saudaranya adalah cucu dari Datuk Paduka 
Berhala. 

Kemudian karena semasa pemerintahan Orang Kayo Hitam tahun 1500 – 
1515 M, menetapkan bahwa raja yang akan menggantikannya bukan dari putra 
mahkota, melainkan dipilih oleh rakyat. Kenyataan ini menjadi masalah dalam 
menyelidiki siapa-siapa keturunan dari Orang Kayo Hitam karena tidak ditemukan 
naskah tertulis yang mengisahkannya. 
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Lampiran 7: 
Pucuk Jambi Sembilan Lurah 

Dalam masyarakat adat Jambi terdapat istilah Pucuk Jambi Sembilan Lurah. Menurut 
Djakfar (1958), Pucuk Jambi adalah Uluan Jambi. Wilayah uluan Jambi ini ada di bagian 
hulu sungai Batanghari yang meliputi kawasan (9) daerah anak sungai Batanghari, yaitu: 
Batang Tembesi, Batang Merangin, Batang Asai, Batang Tabir, Batang Tebo, Batang 
Bungo, Batang Ule (Alai), Batang Jujuhan dan Batang Siau. 

Menurut Nasruddin (1989), pada masa lampau di  kawasan daerah sembilan sungai 
berkembang dan tumbuh sembilan lurah (negeri). Sembilan lurah itu adalah Depati 
Rencong Telang, Depati Muaro Langkap, Depati Biang Sari, Depati Atur Bumi, Depati Setio 
Nyato, Depati Seito Rajo, Depati Setio Beti (Bhakti), Pamuncak Pulau Rengas, dan 
Pamuncak Pemerap – Pemenang. 

Pada kawasan Pucuk Jambi Sembilan Lurah ini banyak dijumpai situs peninggalan 
purbakala peninggalan masa Hindu dan Budha. Temuan penting di kawasan ini adalah 
Batu Megalitikum, Bangunan candi dari bata, arca budha dan prasasti. Di wilayah ini yaitu 
di Merangin dan Kerinci dijumpai huruf tradisional yakni huruf Enjung (miring) yang 
menyerupai huruf Kaganga di Lampung. Hurup enjung ini adalah perkembangan dari huruf 
Pallawa antara abad 4 – 7 M. Prasasti penting yang terdapat di wialyah ini adalah prasasti 
Karang Birahi, prasasti Amoghapasa, prasasti pagaruyung, prasasti Adityawarman, prasati 
Bukit Gomba, Banda Bapahek di Sumatera Barat. Bila di kawasan Uluan Jambi ada Pucuk 
Jambi Sembilan Lurah, maka di kawasan hilir Sungai Batanghari terdapat pula kawasan 
situs purbakala penting. Situs purbakala di kawasan ini berlatar belakang agama Bhuda, 
misalnya situs Muara Jambi, Zabaq, Koto Kandis, Denang, parit Culum, Pematang 
Pundung, Solok Sipin dan situs Melakuo Kecik. Kawasan hir atau kawasan muara Sungai 
Batanghari ini disebut sebagai Wilayah Inti (Inner Core) kerajaan Sriwijaya. 
 
 

 

Gambar 48.  Wilayah Pucuk Jambi Sembilan Lurah 
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Lampiran 8: 
Puti Unduk Pinang Masak dan Sigindo Batinting  

Ketika negeri Inderapura belum bernama Inderapura, oleh perjalanan Puti Unduk 
Pinang Masak yang sedang hamil tua sampai di daerah tersebut. Setelah melahirkan 
seorang putra, beliau maka putranya itu diserahkan kepada penguasa di sana. Anak tiu 
diserahkan dalam sebuah peti. Sejak itulah negeri itu bernama Indrapura. Indra artinya 
putra, pura artinya peti. Jadi Indrapura berarti anak laki-laki dalam peti. Putranya inlah 
nantinya yang begerlar Tuanku Hitam Berdarah Putih yang mengukur sejarah Indrapura. 
Dia diberi gelar Tuanku Hitam Berdarah Putih karena pada suatu hari raja melihat tangan 
anak laki-laki itu luka. Namun, yang keluar dari kulitnya yang hitam itu bukan darah merah, 
tapi darah putui. Dari itulah dia diberi gelar Tuanku Hitam Berdarah Putih. 

Setelah menitipkan putranya dengan penguasa Indrapura, Puti Unduk Pinang Masak 
meneruskan perjalanannya itu, salah satunya mungkin berkaitan dengan cerita rakyat di 
Jerangkang Tinggi, kisah beliau sebagai Sigindo Batinting. 

Menurut cerita rakyat versi Rakyat Kerinci dan Serampas. Mako berjalan Tuanku Siah 
Rao terjun tidak bertanggo berjalan tidak berdita, mandaki bukit menurun lurah masuk 
rimbo keluar rimbo lah beratap sikai berdinding bane, berayam kuau, berkambing kijang 
mencari kampung dengan lorong mencari sanak dengan saudaro mencari suku dengan 
dupiak dengan untuk takdir Allah dengan ayat di bui Tuhan tembuslah di dusun Jerangkang 
Tinggi. Adolah rajo di Jerangkang Tinggi itu orang sedang berami menaik pinang mako 
batanyolah Tuanku Siah Raho apalah kerjo urang di dusun ini, kami orang dusun ini berami 
menaik pinang menaik pinang Sekayu Urai. Kareno  pinang itu berisi Mendari di dalam 
seludangnyo, berkato nenek Kedemang Tujuh beradik barang siapo yang mendapat buah 
pinang itu, kami tuan saudaro jadilah. Dilihat pinang itu adalah  seperti bintang timur di 
dalam pinang itu, mako diizinkanlah oleh Kedemang Tujuh Beradik kepado Tuanku Siah 
Rao cekalan pinang itu adat jalan katanah adalah perjalanan satu bulan tidaklah sedang 
buat tingginyo batangnyo bak dauh bak duri rukam bakait bak duri pandan itulah bernamo 
pinang sekayu urai. 

Mako naiklah Tuanku Siah Rao di atas pinang itu sampai tujuh hari, maka sampai ke 
pucuk pinang itu, maka dapatlah buah pinang itu, jadi turun ka bawah maka dipotong 
kerbau seekor beras seratus mengasahkan Kedemang Seperadik dengan Mendari-
mendari itu namonyo Puti Unduk Pinang Masak, maka dikawinkanlah Tuanku Siah Rao 
dengan Puti Unduk Pinang Masak, dan terus berladanglah ia di Rantau Telang. Oleh 
karena ketinggian ilmu dan kepintaran Tuanku Siah Rao maka penguasa di sekitara daerah 
Jerangkang Tinggi itu dapat dikalahkan semua dalam beberapa pertempuran satu lawan 
satu. Semenjak itu beliau dapat memerintah Kerajaan Sigindo Jerangkang Tinggi dengan 
gelar Sigindo Batinting. 
 

Kedemang nan Batujuh  dan Kelapo Bali 
Maka datanglah orang memanggil Kedemang Tujuh Beradik, yang memanggil 

hulubalang nan tujuh namo hulubalang nan batujuh itu. Harimau Allah yumalang Allah, 
harimau putih yumalang putih, jin biru biru di bukit Malagan Tengah, Jin Kumbang di Bukit 
Malagan Tuo, Yumalang serintik hujan paneh pingkat sutan dua punai kawan. Sembarang 
sekendar latang, Panggar Miat kepintu lawang langit mako pergilah hulubalang nan batujuh 
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sereto nenek Kedemang Tujuh Beradik pergi masuk pangil ke Bangka Hulu anak Dalam 
Tanjung Bangkahulu.  

Maka datang pulolah hulubalang rajo Palembang namo Sultan Jawa Menteri Rajo 
Palembang maka rapatlah Pucuk Jambi Sembilan Lurah, Pucuk Palembang Sembilan 
Lurah, Kampung lah orang yang tahan pahat, nan tahan baji tahan bakar seredam baro, 
tahan gantung selapuk tali orang mangubak kalapo bali itu. Jadi dulu nenek Kedemang 
Tujuh Beradik sereto hulubalang yang batujuh mengubak kalapo bali itu tidak takubak oleh 
nenek Kedemang Tujuh Beradik dengan hulubalang nan batujuh. Mako bajawat hulubalang 
rajo Palembang tikubarbanu tiku barbani anak enggan dibungkul kayu, batu itam barikat 
licin, batu bulat tidak basanding. Pergi tidak bertampuk pateh Kum Palembang Anum, nak 
Ginde ulu Musi itulah manggagah orang berani orang keramat. Dia tahu berjalan dalam 
tanah, tahu bersuluh dalam air, tahu bersiul sambil mengango, tahu bertepuk sebelah itulah 
Pucuk Palembang Sembilan Lurah, maka berjawat mengubak kalapo itu bahitam kiliat licin, 
mako takubak lah kalapo itu.  

Jadi malu Nenek Kedemang Tujuh beradik orang takubak awak tidak, jadi berkato 
nenek Kedemang Tujuh Beradik maungah-ungah hulubalang rajo Palembang rajo 
Palembang itu anak buntingan orang. Jadi tidak menjawab hulubalang rajo Palembang 
balik ka Palembang, tibo di Palembang mako bertanyo rajo Palembang pado hulubalang 
apo takubak kalapo itu apo tidak. Jadi menjawab batu hitam bulat licin mengubak kalapo 
itu kakubak oleh kami mamalh itu tabalah oleh kami tetapi kmai dapat supat segedang 
gunung dapat malu segedang langit. Apo malu itu  kata Sultan Jawa Mentari. Kayo itu kato 
orang Pulau Sangkar anak buntingan orang itulah malu kami, dalam kalapo itu ado pulo 
berisi orang. Itulah orang berdarah putih batulang abang. Jikalau sedemikan itu kata orang 
Pulau Sangkar. Pergi kamu alah dusun Pulau Sangkar itu. Maka berjalanlah orang tujuh itu 
sampai ke Dusun Pulau Sangkar maka bersuao dengan hulubalang nan batujuh jadi terus 
perang alang dua tipah itu serto dengan nenek Kedemang Tujuh Beradik. 

Habis hari berganti hari, habis bulan berganti bulan orang berperang itu tidak tentu 
hari lagi dan tidak tentu bulan lagi. Buat Sultan Jawa Menteri maka berpikir Sultan Jawa 
Menteri berkato kepado Patih Kenu Palembang Anum pergilah lah tingok orang itu jikalau 
masih hidup kah orang itu atau sudah mati orang itu. Jadi berjalanlah Pati Keni Palembang 
Anum  dalam tanah habis hari berganti hari, mako tibolah di dusun itu atau Rantau Telang.  

Mako berjumpolah Puti Serunduk Pinang Masak, mari kito pergi ke Palembang jadilah 
dapat Puti Serunduk Pinang Masak maka dibawa ke Palembang. Diimbau hulubalang 
Palembang semuanyo dari jauh hai iko orang Palembang samo sakali Puti Serunduk 
Pinang Masak sudah aku bao jadi pulang orang Palembang samo sakali. Jadi sudah ribut 
orang dalam dusun itu kehilangan rajo. Berkato Datuk Tamanggungan itu turut oleh iko 
yang punyo saudaro. Jadi pergilah Kedemang tujuh beradi sereto dengan hulubalang nan 
batujuh, habis hari baganti hari habis bulan berganti bulan, mako tibo di Palembang terus 
berperang sekali orang itu di negeri Palembang seperti batu di pulau kepala orang seperti 
sungai darah orang. Berapo lamo orang berperng di dusun Palembang itu sehinggo habis 
enam buah koto, tinggal selapis koto bae. Mago berjambur di atas koto apo kato Sultan 
Jawa Menteri, alah jadi iko sehinggo ini  sarupo sajo dengan dusun Pulau Sangkar akupun 
sepadik dengan Sagindo Batinting. Saudaro iko lah lari yang bernamo Puti Serunduk 
Pinang Masak. Jikalau iko hendak penakan iko, bawa meh sekatung lengan baju, sebiduk 
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daun ketari seruh telang dirimbo, sebungkal batu sendi, sebuah lesung pesuk untuk tebus 
penakan iko.  

Mangko Kedemang Tujuh Beradik memintak kepado rajo-rajo mintak rantau nan 
tujuh, satu Ujung Tanjung Batu berdamai tigo tempat selulung akar paku empat serintik 
hujan paneh limo negeri empat lawang enam bukit tambun tulang dan tujuh pulau sinkil 
beralik. Habis hari baganti hari habis bulan berganti bulan habis tahun berganti tahun tidak 
jugo meh sebanyak itu. Jadi datang orang tuo mengatokan orang diperentah Gunung 
Merapi itulah orang kayo nan batungku meh, belasung meh, batanggo meh kesit lamonyo 
meh jugo, sedegang posang kalpa tidak terhinggo banyaknyo. Jadi berjalan nenek 
Kedemang Tujuh beradik pergi perantak Gunung Merapi itulah Sutan Kalimbukan urang 
ulu sungai beremeh di dadanau jaruai. Itulah negeri terlalu gagah, jila halimau berkait itu 
kok gajah bersintuk gading kok ular seperti akar banyaknyo. Maka sampai Kedemang tujuh 
beradi ke rumah Sutan Kalimbukan, jadi dihimbau Kedeman ado duai di atas rumah, 
menjawab Sutan Kalimbukan ada aku di atas rumah, apo pembunuh Sutan Kalimbuk, kalau 
mati burung ini lah mato di atas bubung rumah aku maka aku mati, mako naik Kedemang 
ke atas rumah, tibo di rumah, dicabut keris oleh Kedemang, berkato Sutan Kalimbuk itu 
palalukawa itu duai , ditikam Sutan Kalimbuk itu lanteh kahulu keris ditarik keris itu luko 
bataup pulo seperti yang dahulu, ditikam pula Kedemang oleh Sutan Kalimbuk adalah 
secupak pirit jangatnyo, bakato Kedemang kalau tacabut tabung nyawo aku ditiang panjang 
mako mati Kedemang. Bakato pulo Sutan Kalimbuk kalau mati burung merah mato di atas 
bumbung rumah aku mako aku akan mati.  

Jadi berpikir Kedemang awak ado membawa sumpit gading badamak ipuh, mako 
disumpit brung merah mato mati burung itu, mako ditikamlah Sutan Kalimbuk mako mati 
dia berpingeh atau buleman orang  tujuh itu dikumpulkanlah meh yang banyak itu sheinggo 
nan tabau berjalan awak dari situ sakiro serejang pejalanan, menurut pulo Sutan Kalimbuk 
jadi berkato adi Kedemang itu terus menunggit kalau iko nan telok. Padahal sumpit gading 
itu tinggal, maka diambil oleh Sutan Kalimbuk itu sumpit lalu disumpitkannyo mako mati 
Kedemang seorang. Mako berbalik pulo Kedemang yang emam itu membunuh Sutan 
Kalimbuk ado pulo orang tuo malingka dalam bakul mengidupkan Sutan Kalimbukan mako 
dibunuh pula orang tuo itu sampai matilah mati Sutan Kalimbukan. Bersegero pulo orang 
enam itu mencari getah, sudah dapat getah itu dipalutkanlah getah itu kepado badan 
masing-masing mako terguling-guling tengah halaman mana meh yang kecil sudah lekat 
kepado getah tadi.  

Berjalanlah orang enam itu mako negari Tapan maka ditapan meh yang lekat pado 
badan orang enam itu diilirkan perjalan sampai negeri Indrapura dimasukan meh tadi ke 
dalam puro itulah makao bernamo Indeapuro. Berjalan lagi sampai tanjung batu berdamai 
ditempuh paris nan melintang ditempuh batun nan berduri sampai ke pasar Muko-muko 
bahasa kami hendai pergi ke Palembang itu sebab bernamo Muko-muko berjalan lagi 
sampai ke Kualo Air Dikit karena meh tinggal lagi dikititu mano bernamo Kualo Air Dikit. 
Bajalan lagi sampai sampai Kualo Bantal meh tadi dibuat bantal itulah mako Banamo Kualo 
Bantal di mdudikan pasir nan melintang menempuh obak ketaun sampai di Kualo Air Urai 
disitu watas Muko-muko dengan Bangkahulu teruse Bangka Hulu keluar dari Bangka Hulu 
masuk negeri empat lawang masuk lagi negeri Ugan Kematang Serintik Ujan Peneh terus 
Rejang, Rupit, Rawas diilirkan batan Musi sampai negeri Pelembang ditemui Sultan Jawa 
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Menteri berkato Kedemang nan berenam. Inilah meh nan sebungka batu sendi, sekarung 
lengan baju, nan sebiduk daun ketari nan seemas telang dirimbo. Memulangkan meh nan 
sado itu kepado Sultan Jawa Menteri berkaro carilah penakan iko di dalam urang banyak 
ini. Jadi bersegero Kedemang enam beradik masuk kampung keluar kampung, masuk 
jirong keluar jirong mencari penakan.  

Dikumpulkan budak nan banyak itu ada seorang budak yang terlalu nakal dan gagah 
mamunoh urang seekor sehari dua hari. Kadang berkato orang negeri itu dengan apo 
sebab engkau memunoh orang selalu, itu orang tawanan. Jadi berpikir Kedemang ini nan 
panakan kito agaknyo. Hai engkau buyung ketek itu engkaulah yang penakan kami, 
menjawab buyung ketek itu aku tidak adao bermamak, iyo akulah makam engkau, tidak 
mamak aku kato buyung tadi. Sekiranya betul mamak aku cubo tahan kalau tahan tahan 
batu ini betul mamak aku engkau. Diluntarkannyo batu itu kepado Kedemang enam beadik 
besarnya itu batu ado sebesar kerbau yang besar. Ditahan oleh Kedemang enam beradik 
tertahan oleh mereka, tidak satu apo-apo ini betul aku punyo mamak marilah kita pergi 
pulang ke negeri Pulau Sangkar, jadi menghadapi Kedemang kepado Sultan Jawa Menteri 
inilah dapat penakan kami, baiklah kato Sultan Jawa mako diambil meh nan sebungka batu 
sendi inilah nan aku terimo yang selebih dari pada itu pulanglah kepada Bujang Palembang 
inilah orang nan tujuh karmigi aku tarimo meh sebungka batu sendi malu aku buat pukatoan 
yang demikian ini sepadi dengan Sigindo Batinting aku pertuanan Pagaruyung jugo. 
 

Puti Unduk Pinang Masak ditawan 
Tidak berapa lama Sigindo Batinting hidup merasa aman dan tenteram bersama di 

Pulau Sangkar dengan istrinya berama Puti Serunduk Pinang Masak, tanpa disangka 
pasukan Raja Palembang menyerang Kerinci Tinggi untuk ke tiga kalinya. Pasukan Raja 
Palembang mengepung Pulau Sangkar, istri Sigindo Batinting dalam hamil berat ditawan 
oleh pasukan rajo Palembang dan dibawa ke Palembang. Sesampainya di Bukit Siguntang-
guntang (terletak antara Palembang dan Jambi) Puti Serunduk Pinang Masak melahirkan 
seorang anak laki-laki. Puti Unduk Pinang Masak mempunyai siasat untuk melepaskan diri 
dari pasukan raja Palembang. Setelah kesehatan beliau pulih, Puti Unduk Pinang Masak 
dapat melarikan diri namun tidak dapat membawa serta anak yang baru dilahirkan dan 
terus menuju daerah Jambi. 

Keputusan yang diambil oleh Puti Unduk Pinang Masak untuk melepas dan melarikan 
diri berhasil namun tanpa dapat membawa anak yang baru dilahirkan tersebut. Keputusan 
berat yang diambil untuk terus lari diputuskan  dengan segala pertimbangan bahwa anak 
tersebut tidak mungkin dibunuh oleh pasukan raja mengingat anak ini adalah keturunan 
dari raja yang sangat berpengaruh pasti akan dipelihara dan dirawat dengan baik oleh Raja 
Palembang karena anak tersebut adalah anak seorang raja (Sigindo Batinting) yang 
sampai waktu tidak pernah dapat ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Anak yang baru lahir 
itu terus dibawa ke Palembang dan dipersembahkan kepada Raja, oleh raja diperintahkan 
untuk menyelamatkan dan memelihara anak tersebut dengan sebaik-baiknya. 
 

 
Perang Pembalasan 
Oleh karena Sigindo Batinting dengan perasaan yang tidak puas beliau 

mengumpulkan angkatan perang yang ada di wilayah Kerinci Tinggi, antara lain dubalang-
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dubalang terpilih, yaitu Kedemang Nan Batujuh. Pembalasan segera dilakukan. Setelah 
persiapan perang matang, maka berangkatlah pasukan Sigindo Batinting menuju daerah 
Palembang. Pada perbatasan wilayah Kerajaan Sriwijaya, terjadilah peperangan antara 
pasukan Sigindo Batinting dengan pasukan Sriwijaya. Tidak sedikit rakyat di daerah 
pertempuran yang menjadi korban peperangan, demikian pula korban yang jatuh dari 
kedua pihak. 

Serangan pasukan Kedemang Nan Batujuh tidak dapat menembus pertahanan raja 
Palembang karena pasukan yang dikerahkan tidak sebanding dengan pasukan Raja 
Palembang. Akhirnya Kademang Nan Batujuh memutuskan untuk menarik pasukannya 
kembali  dengan tangan hampa; bak kata pepatah yang turun menurun berbunyi: ”Mesiu 
habis Palembang tak kalah”. 

Itulah pertempuran terakhir antara pasukan Raja Palembang dengan pasukan Sigindo 
Batinting, dengan arti kata bahwa untuk di Sumatera hanya wilayah Kerinci Tinggi saja yang 
tidak dapat ditaklukan oleh Kerajaan Sriwijaya, sedangkan wilayah Jambi lainnya dikuasai 
oleh Kerajaan Sriwijaya sampai dengan bangkitnya Kerajaan Melayu Jambi setelah 
Kerajaan Sriwijaya mulai melemah akibat dari serangan dahsyat yang dilakukan tiga kali 
oleh pasukan Cola Mandala dari India. 
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Lampiran 9: 
Datuk Hitam Berdarah Putih dan Perjanjian Sitinjau Laut 

Setelah mengetahui bahwa suami yang dicintai adalah Datuk Perpatih Nan Sebatang 
adalah adik sendiri, maka dalam keadaan hamil mereka memutuskan untuk berpisah. Puti 
Unduk Pinang Masak dan Puti Dayang Berani beserta pengawalnya meneruskan 
perjalanan ke arah selatan. Puti Dayang Berani kawin dengan Siak Lengih dan tinggal di 
Sungai Kunyit (Pondok Tinggi sekarang), sedangkan Puti Unduk Pinang Masak 
meneruskan perjalanannya ke Indrapura.  

Setelah anak lahir, maka anak tersebut diserahkan kepada raja Indrapura dan 
akhirnya bergelar Tuanku Hitam Berdarah Putih dan kawin dengan anak raja Indrapura. 
Karena perkawinan itu Datuk Hitam Berdarah Putih dianggkat menjadi raja Indrapura.  

Sebelum adanya Perjanjian Sitinjau Laut, tidak ada keamanan timbal balik antara 
Kerinci dan Indrapura dalam kegiatan pemerintahan maupun dalam perniagaan. Maklum 
di zaman itu, kalau orang Kerinci ke Indrapura keamanannya tidak terjamin, begitu pula 
sebaliknya. 

Tuanku Hitam Berdarah Putih membina hubungan yang sangat baik dengan Depati 
IV Pemangku Limo di Kerinci, yaitu Depati Empat Delapan Helai Kain, beserta Pegawai 
Rajo Pegawai Jenang Suluh Bindang Alam Kerinci. Pemangku Lima adalah Pemangku 
yang tersebar di berbagai daerah Kerinci. Beliau juga mempunyai peran yang sangat besar 
dalam Perjanjian Sitinjau Laut antara Kerinci, Indrapura dan Sungai Pagu.  

Dengan perantaraan Ninik-mamak Rajo Mangkilap demi keselamatan anak 
kemenakan dihubungilah: Pertama Tuanku Hitam Berdarah Putih (Tuanku Indrapura), 
Tenku Bagindo Rajo Mudo dari Daerah Pagaruyung dan Depati IV Alam Kerinci. Setelah 
melakukan perundingan maka diambil satu pemufakatan untuk membuat perjanjian 
bersama. 

Perjanjian/persumpahan diadakan di atas Bukit Tinjau Laut di atas balai berukuran 
panjang 9 mukanya 7. Acara perjanjian itu dilaksanakan dengan memotong kerbau 
setengah dua ekor. Yang dimakdud dengan balai panjang 9 muka lima adalah ukuran balai 
tempat perundingan Sitinjau Laut itu dilaksanakan, yaitu panjang 9 depa dan lebar 5 depat. 
Satu depa sama dengan 180 cm. 

Pesta di Bukit Sitinjau Laut dengan memotong Kerbau Setengah dua, kepeng-
sekepeng dipatigo. Kerbau didatangkan dari Sungai Pagu (daerah Solok), Beras dari Atur 
Bumi, asam cabenya dari Rencong Telang, garam dari Tuanku Indrapura, kerbau dibunuh 
oleh Siak Lengis, do’a dibaca oleh Hakim dari Alam Serampas-Sungai Tenang. 

Hasil perundingan adalah:  
a. Kepeng sekepeng dibagi tiga. Sepertiga untuk Kerinci, sepertiga untuk Indrapura dan 

sepertiga untuk Sungai Pagu. Maksudnya adalah mata uang logam yang harganya 
setengah duit atau 50 sen (Rp. 0,50). Uang logam inilah yang dibagi tiga kepada 
utusan setiap negeri yang ikut dalam perundingan itu. Uang logam itu menurut 
sejarahnya dibawa oleh Pangeran Temenggung Kabul Dibukit dari Jambi. 

b. Tanduk kerbau tengah dua ekor dibagi dua, satu untuk Kerinci, satu lagi untuk 
Indrapura. Yang dimaksud dengan kerbau tengah dua ekor adalah kerbau bunting. 

c. Sebagai kenang-kenangan rambut Tuanku Hitam Berdarah Putih tinggal di Kerinci. 
Sebagai kenang-kenangan, Tuanku Hitam Berdarah Putih memberikan segumpal 
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rambutnya yang dibawa oleh Sukarami Kodrat. Rambut itu kalau diletakkan dalam 
cerana akan penuh. 

d. Pinggan tempat mengacau darah kerbau tinggal di Kerinci, sedangkan labu tempat air 
tawar ke Indrapura. Rambut dan Pinggan itu dijadikan pusaka oleh orang Kerinci, yang 
disimpan oleh Depati Satiodo Hitam, larik Rio Mandiho, dusun Sungai Penuh. 

e. Daging kerbau dimakan bersama-sama, darahnya digaru, dengan sumpah/mengikat 
janji bahwa kedua negeri saling membantu. 

f. Sedangkan gunung yang memuncak di Kerinci adalah gunung Tuanku Hitam Berdarah 
Putih 
Tuanku Hitam Berdarah Putih selalu mengaku berdunsanak dengan oran Kerinci, 

hingga dia dan raja-raja Indrapura lainnya seing mengirim surat pada pemuka-pemuka 
masyarakat Kerinci, baik berupa undang-undang dan peraturan, maupun tentang adat dan 
agama.  
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Lampiran 10: 
Undang-Undang Pembagian Kalbu Orang Kerajaan 

 

Pasal ke I (Yang Pertama) 
Pasal yang pertama adalah menerangkan/menjelaskan tentang keturunan orang 

Kerajaan Jambi yang diketahui ada 12 (dua belas) kalbu (bangsa) dan juga mengatur 
tentang tata tertib tugas dan kewajiban setiap kalbu terhadap raja. Adapun yang disebut 
sebagai Periyayi VII Koto itu adalah keturunan dari Sunan Pulau Johor, anak kandungnya 
adalah Periyayi IX Koto dan bertempat tinggal di Muaro Sumai. Empat buah dusun terdapat 
di dalam Sungai Sumai dan empat buah dusun di Sungai Batanghari, Depati Pemuko 
tempatnya, adalah Dusun Tuo Muaro Sumai, janji kebaktiannya adalah ”Ayam tegas 
benteng aduan” artinya ”disuruh pergi diimbau datang”. 

Pemuko IX Koto bertempatnya adalah di Dusun Sungai Rambai, Pemuko VII Koto 
bertempatnya adalah di Dusun Mersam, Pemuko VIII Koto bertempatnya adalah di Dusun 
Sengkati Besar dan sekalian anak kandungnya ada yang di Dusun Malapari, Tantan, 
Bungin Petar dan hutan tanah bangsa adanya di dalam Kumpeh. Pembesar yang 
mengepalainya bertempat di Dusun Sungai Abang dan bergelar Tumenggung Paku Negara 
dialah orangnya yang menguasai kerbau pusaka satu kandang dan sebuah gong besar. 

Dalam hal pembesar kerajaan dan pemuko-pemuko yang dua belas bangsa, taat dan 
tunduk kepada periyayi Raja Sari yang bertempat di Kampung Baru Pedalaman (Jambi) 
yang bergelar Tumenggung Suto Dilago dan sekarang warisnya adalah Ngebi Suto Dilago. 
Periyayi Raja Sari adalah yang memegang kekuasaan di dalam Kerajaan VII Koto, barang-
barang pusaka peninggalan Tumenggung Suto Dilago adalah sebilah keris yang bernama 
”naga” dan sebatang tombak. Sebagai pembesar Kerajaan VII Kota dan IX Koto dan 
sebagai waris dari Sungan Pulau Johor maka barang-barang pusaka ini, Ngebi Suto Dilago-
lah yang merawat  dan mengurusnya. 

Dalam hal pengakuan dan janji setia yang diikrarkan kepada raja, maka Periyayi VII 
Koto dan Periyayi IX Koto itu telah berikrar serta mengangkat janji bahwa jika ada musuh 
yang datang dari luar koto merekalah yang berkewajiban untuk menghadapi/melawannya 
”berpagar besi, berbentengkan data” dalam hal kapak rambahnya adalah Periyai IX Koto. 
Tentang halnya bangsa (kalbu) Sumai sudah disebutkan di muka bahwa janji dan ikrarnya 
adalah ”ayam tegas benteng aduan”, ”disuruh pergi diimbau datang’ mengenai 
pengabdian/kebaktian kepada raja adalah 40 hari lamanya bergiliran sampai habis masa 
bergilir 12 kalbu ditentukan bahwa setiap giliran kebaktian itu, 20 orang banyaknya setiap 
giliran, tidak boleh dan tidak dapat kurang agak seorang. Luhak VII Koto 20 orang, Luhak 
IX Koto 20 orang, setiap satu orang satu pula pencalangnya. 

Adapun tentang pengaturan di dalam wilayah Pemujo VII Koto Dusun Mersam, 
apabila terjadi sesuatu perkara di Pemuko VII Koto dan di Pemuko IX Koto, Dusun Sumai–
Dusun Rambai, apabila perkara-perkara yang terjadi di sana tidak dapat diputuskan/diadili 
oleh Pemuko-pemuko di situ, maka perkara-perkara yang terjadi itu dinaikkan kepada 
Kepala Pemuko VII Koto dan IX Koto yaitu Temenggeung Paku Negara maka beliau ini 
teruslah, merentak tajuk, berbiduk milir ke Jambi, membawa Tumenggung Paku Negara 
menghadap kepada Temenggung Kerajaan yaitu Tumenggung Suto Dilago dan apabila 
perkara yang dinaikkan oleh Pemuko-pemuko itu tidak juga dapat diputuskan oleh 
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Tumenggung Suto Dilago maka Tumenggung kerajaan yang memegang dan memeriksa 
perkara itu, menyerahkan kebijaksanaan kepada Raja dan apabila perkara itu sudah 
mendapat keputusan dari Raja maka keputusan itu diberitahukan kepada semua 
temenggung dan pemuko-pemuko Koto untuk dapat diketahui keadilannya dan dijadikan 
pedoman bagi perkara-perkara yang lain. 

 

Pasal Ke II (Yang Kedua) 
Adapun mengenai Periyayi Petajin, mereka itu adalah keturunan Orang kayo 

Pedataran dan pembesar yang mengepalainya berkedudukan di Dusun Betung Berdarah 
dengan gelar Pasirah Setia Guna dan ikrar serta janjinya kepada raja adalah bahwa bekerja 
membuat rumah raja, cencang tarah, pikul tating, maka periyayi Petajin-lah yang 
bertanggung jawab selamanya. Giliran kebaktian kepada raja adalah 20 orang, berbakti 
selama 40 hari, sampai datang giliran kebaktian yang menggantikannya untuk 40 hari 
selanjutnya dan begitulah seterusnya. Mengenai ketentuan-ketentuan atau pengaturan-
pengaturan yang mengatur kekuasaan di bawah pasirah, gelarnya adalah Lurah, Penghulu 
Mudo dan Mangku, apabila terjadi suatu perkara di dalam Luhak Petajin dan perkara itu 
tidak dapat diputuskan oleh Pasirah dan Pemuko-pemuko, maka ”rentaklah tajuk, berbiduk 
milir ke Jambi” Pasirah harus menaikkan perkara itu kepada Temenggung Kerajaan yaitu 
periyayi Raja Sari di Kampung Baru Tanjung Pedalaman, jikalau perkara itu masih belum 
dapat diputuskan oleh Temenggung Kerajaan maka perkara itu dinaikkan oleh 
Temenggung Raja Sari kepada daulau yang dipertuan yaitu Raja atau Sultan. 

 

Pasal Ke III (Yang Ketiga) 
Mengenai periyayi MARO SEBO ini adalah keturunan Sunan Kembang Sari dan 

pembesar yang mengepalainya duduk di Dusun Kembang Sari dengan gelar Kedemang 
Wiro Sentiko, ikrar dan janjinya kepada raja adalah bahwa ”Jika ada musuh di dalam koto 
maka yang berkewajiban mengusir dan melawan musuh adalah periyayi Maro Sebo 
dengan semboyan ”tangkap kebat, melawan dibunuh” tentang kebaktiannya kepada raja, 
sama halnya dengan kalbu yang lain yaitu 20 orang, berbakti selama 40 hari, sampai 
datang giliran kebaktian yang menggantikannya untuk 40 hari selanjutnya dan begitulah 
seterusnya. Mengenai ketentuan-ketentuan atau pengaturan-pengaturan yang mengatur 
kekuasaan di bawah pasirah, gelarnya adalah Lurah, Penghulu Mudo dan Mangku, apabila 
terjadi suatu perkara di dalam Luhak Maro Sebu dan perkara itu tidak dapat diputuskan 
oleh Pasirah dan Pemuko-pemuko maka ”rentaklah tajuk, berbiduk milir ke Jambi” Pasirah 
harus menaikkan perkara itu kepada Temenggung Kerajaan yaitu periyayi Raja Sari di 
Kampung Baru Tanjung Pedalaman, jikalau perkara itu masih belum dapat diputuskan oleh 
Temenggung Kerajaan maka perkara itu dinaikkan oleh Temenggung kepada daulat yang 
dipertuan yaitu Raja atau Sultan. 

 

Pasal ke IV (Yang Keempat) 
Adapun mengenayi periyayi Permas Pemayung itu adalah keturunan Rangga Emas 

dan Rangga Emas ini adalah anak dari Panembahan Bawah Sawo, kedudukannya adalah 
di Kampung Gedang da pembesar yan mengepalai kalbu ini adanya di hulu Kampung 
Gedang itu, sekaran ini pindah di Kampun Tanjung Pasri pembesarnya bergelar 
Temenggung Puspo Wijoyo dan dikenal juga dengan gelar Pangeran Krama Yudha, bagi 
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kalbu ini tidak ada kewajiban untuk mempersembahkan sesuatu kepada raja, hanya saja 
kalbu ini berkewajiban memayungi raja bila raja keluar dari Pendoponya dan kebaktiannya 
kepada raja adalah 8 hari satu giliran beserta penghulu dan mangkunya 4 orang banyaknya 
setiap 8 hari. Apabila di dalam Luhak Pemayung terdapat suatu perkara jika perkara itu 
tidak dapat diputus atau diadili oleh Kemas Temanggung maka perkara itu dinaikkan 
kepada Temenggung Kerajaan, apabila perkara itu masih juga belum mendapat keputusan 
atau keadilan dari Temenggung Kerajaan maka Temenggung Kerjaaan membawanya 
kehadapan yang dipertuan Sultan. 

 

Pasal ke V (Yang Kelima) 
Adapun menangani periyayi Raja Sari adalah keturunan Orang kayo Pingai, 

pembesar yang mengepalai kalbu ini duduknya ada di Kampung Baru Tanjung Pedalam 
akan tetapi sekaran ini sudah peindah di dusun Tanjung Pasri, kalbu ini memegang adat 
dan aturan yang memegang jabatan raja untuk satu hari, bila negeri melakukan 
penobatan/pelantikan raja, karena itu disebut Raja Sari (Raja Sehari) ikrar dan janjinya 
terhadap kerajaan adalah bahwa jika kerajaan akan melaksanakan ”sedekah” maka kalbu 
ini akan menanggung kerbau satu ekor, beras seratus gantang, kelapa seratus buah serta 
asam garam, dalam dua tahun masuk tahun ke tiga, mengganti atap pendopo raja satu 
depo genggam panjang mengawannya dan seribu lembar banyaknya dan dihantarkan 
kepada raja, kalbu ini diberi gelar untuk pembesarnya dengan gelar Temenggung Kerajaan 
SUTO DILAGO dan kekuasaan yang ada di bawahnya bergelar Lurah bertempat di Djebus 
asal usulnya kemudian berpindah ke Dendang Sabak. Yang tinggal di Djebus adalah 
keturunan Mangku saja. Ketentuan yang berlaku bagi periyayi Raja Sari, pembesar yang 
mengepalai kalbu ini berada setingkat di bawah Sultan dan jika raja berkehendak akan 
sesuatu dari periyayi Raja Sari maka kehendak raja itu akan terkabul dari Temenggung 
Kerajaan demikian itu yang ditentukan untuk kalbu Periyayi Raja Sari. 

Dalam hal kebaktian kepada raja maka kalbu ini, tidak terkena kewajiban giliran 
berbakti seperti kalbu-kalbu yang lain. Mengenai kebutuhan makanan dan segala 
sesuatunya untuk keperluan sehari-hari periyayi Raja Sari mengerima hasil sewa tanah 
dengan pembahagiannya yang ditentukan oleh raja yaitu dibagi menjadi tiga bahagian, satu 
bahagian untuk penghulu yang melaksanakan pemungutan hasil sewa dan hasil hutan, 
satu bahagian untuk Lurah dan satu bahagian lagi adalah untuk Temenggung Kerajaan. 
Tehadap hutan-hutan yang telah ditentukan untuk dipungut hasilnya ataupun sewanya, 
yang akan dilakukan oleh Lurah danMangku, untuk Batanghari sampai kehulunya adalah 
mulai Dusun Rukam, dari dalam Kumpeh, mulai dari Dusun Betung, kedaranya sampai 
kehulungya Sungai Benuh menyusuri sungai Sbenuh menuju Muaro Sungai Benuh 
menyusuri tepi laut menuju Tanjung Jabung, ke laut adalah sampai ke Pulau Berhala, 
sepembedilan (sepenembakan) ke arah laut demikian itu yang telah ditentukan untuk 
sumber penghasilan kalbu periyayi Raja Sari. 

Apabila dalam luhak Periyayi Raja Sari terdapat sesuatu perkara, apabila tidak dapa 
dipeutusakn atau diadili dalam lingkungan luhak tiu sendiri maka perkara itu dinaikkan 
kepada Luarah, jika tidak dapat diputuskan oleh Lurah maka perkara itu dinaikkan 
kehadapan Paduka Temenggung Kerajaan Suto Dilago dan apabila perkara itu tidak juga 
dapat diputuskan atau diadili oleh Temenggung Kerajaan maka Temenggung Kerajaan 
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berkewjiban membawa perkara itu ke bawah duli yang diperutan Sultan karena periyayi 
Raja Sari adalah kalbu yang tidak memiliki Patih dan juga tidak memiliki menteri, 
kedudukannya berada setingkat di bawah Sultan. 

 

Pasal Ke VI (Yang Keenam) 
Dalam hal periyayi Air Hitam, mereka itu adalah dari Orang kayo Gemuk yaitu anak 

wanita Datuk Paduko Nangsum dan Guna berkedudukan di Dusun Lubuk Kepayang di 
dalam Sungai Hair Hitam (Pauh sekarang ini) janji dan ikrarnya kepada raja adalah 
menyediakan kayu bakar untuk keperluan raja, satu berkas pagi dan satu berkas sore hari, 
mengambil air satu labu pagi dan satu labu sore, Dan kebaktiannya kepada raja ada 20 
orang dalam 40 hari, bergiliran sebagaimana giliran yang telah ditentukan untuk setiap 
kalbu yang mendapat giliran. 

Bila terjadi sesuatu perkara di dalam Luhak Air Htiam maka para pemuka di dalam 
luhak ini bertanggung jawab untuk menentukan keputusan demi keadilan, bila perkara itu 
tidak dapat diputus atau diadili di dalam luhak maka perkara itu dinaikkan kepada Lurah, 
bila belum mendapat keputusan maka perkara itu dinaikkan lagi kepada Pasirah dan 
apabila Pasirah tidak dapat memutuskan perkara itu maka Temenggung Kerjaan Suto 
Dilago yang akan memutuskannya yaitu periyayi Raja Sari. 

 

Pasal Ke VII (Yang Ketujuh) 
Tentang periyayi Awin, masyarakat kalbu ini adalah keturunan Sunan Pijoan, 

pembesar yang mengepalainya berada di dusun Pulau Kayu Aro bergelar Ngebi Raksa 
Dana, pembesar/pemuko di bawahnya adalah penghulu dan mangku. Janji dan ikrarnya 
kepada raja adalah duduk di belakang raja memegang tombak dan mata tombak ke atas, 
sebagai tanda bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas keselamatan raja, boleh 
dikatakan sebagai pasukan pengawal raja yang bertanggung jawab atas segala kerusuhan 
ataupun gangguan musuh dari luar. Pengawalan terhadap raja dilakukan secara bergiliran 
setiap 8 hari untuk satu giliran. 

Jikalau terjadi sesuatu perkara di dalam luhak Awin terlebih dahulu diperiksa oleh 
penghulu dan mangku, bila tidak dapat diputuskan oleh penghulu dan mangku maka 
perkara itu dinaikkan kepadea Ngebi Raksa Dana, apabila tidak juga dapat diputuskan oleh 
Ngebi Raksa Dana maka perkar itu dinaikkan kepada Temenggung Kerajaan Suro Dilago 
periyayi Raja Sari di Kampung Baru Tanjung Pedalaman, jika tidak juga mendapat 
keputusan maka perkara tersebut dipersembahkan oleh Temenggung Kerajaan kepada 
Raja, untuk mendapat keputusan dan keadilan dari Raja. 

 

Pasal Ke VIII (Yang Kedelapan) 
Adapun mengenai periyayi Penagan, mereka ini adalah keturunan Sunan Muaro 

Pijoan juga dan pembesarnya yang mengepalainya duduk di Dusun Kuab bergelar Ngebu 
Singokerti di bawahnya ada pemuko yang bergelar penghulu dan mangku, janji dan 
ikrarnya kepada raja adalah mengawal raja, duduk di barisan depan raja memegang 
tombak yang mata tombak itu mengarah ke bawah, penjagaan kepada raja ini, sama seperti 
Kalbu Awin hanya Kalbu Awin dudui di belakang raja untuk menjaga kalau-kalau musuh 
datang dari belakang, bagi Kalbu Penagan duduknya di hadapan raja untuk menjaga kalau 
musuh datang dari hadapan muka dialah yang melawannya. Kebaktiannya kepada raja 
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sama halnya dengan yang ditentukan bagi Kalbu Awin yaitu bergilir selama 8 hari setiap 
giliran, dengan 8 anggota setiap giliran.  

Bila terjadi sesuatu perkara di dalam luhak Kalbu Penagan, perkara itu dapat 
diputuskan oleh penghulunya, bila tidak dapat diputuskan oleh penghulu perkara itu 
dinaikkan kepada Ngebi, bila tidak dapat diputuskan oleh Ngebi maka perkara itu dinaikkan 
kepada Temenggung Kerajaan yaitu periyayi Raja Sari di Kampung Baru Tanjung 
Pedalaman, bila tidak dapat diputuskan maka dialah yang mempersembahkan ke bawah 
duli yang dipertuan Sultan. 

 

Pasal Ke IX (Yang Kesembilan) 
Adapun mengenai periyayi Miji, mereka itu adalah keturunan Sunan Muaro Pijoan dari 

anaknya yang wanita, pembesar yang mengepalainya bergelar Ngebi Karta Wiguna, di 
bawahnya pemuko yang bergelar penghulu dan mangku. Ikrar dan janjinya kepada raja 
adalah memijiti raja di peraduan, hingga sampai zaman kekuasaan Sultan Muhammad 
Fachrudin pekerjaan yang diikrarkan ini diubah dengan pekerjaan membuat lantai perahu 
serta membuat atap kajang untuk perahu. Kebaktiannya kepada raja yaitu setiap 8 hari 
sebanyak 4 orang, demikian itu seterusnya giliran yang lain. Apabila terjadi sesuatu perkara 
di dalam luhak Miji bila tidak dapat diputuskan oleh penghulu dan mangku maka perkara 
itu naik kepada Ngebi, kalau tidak dapat diputuskan di tangan ngebi, kalau tidak dapat 
diputuskan di tangan Ngebi maka perkara dinaikkan kepada Temenggung Kerajaan Suto 
Dilago yaitu periyay Raja Sari di Kampung Baru Tanjung Pedalaman, dialah yang 
mempersembahkan perkara itu kepada duli yang dipertuan Sultan. 

 

Pasal ke X (Yang Kesepuluh) 
Adapun tentang periyayi Punakawan Tengah adalah keturunan Sunan Muaro Pijoan 

juga, pembesar yang mengepalai kalbu ini berkedudukan di Dusung Sungai Duren dan 
bergelar Ngebi Suko Dirajo, di bawahnya pemuko yang bergelar penghulu dan mangku. 
Janji dan ikrarnya kepada raja adalah bahwa bila kerajaan akan melaksanakan pekerjaan 
pembangunan maka kalbu ini yang akan mengangkat semua pekerjaan. Kebaktian kepada 
raja adalah 8 hari bergiliran dengan kalbu yang lain, setiap giliran 4 orang rakyat kalbu. 
Ketentuan lain adalah bahwa jika terjadi sesuatu perkara dala luhak Pinakowan ini, 
penghulu dan mangkulah yang terlebih dahulu memeriksa perkara itu, apabila tidak putus 
oleh penghulu dan mangku, perkara itu dinaikkan kepada Ngebi, jika tidak juga putus oleh 
Ngebi maka perkara itu dinaikkan kepada Temenggung Suto Dilago, dialah yang 
mempersembahkan perkara itu kepada Sultan. 

 

Pasal Ke XI (Yang Kesebelas) 
Tentang periyayi Mestong Serdadu adalah keturunan dari Kiai Patih Bin Panembahan 

Bawah Sawo dan pembesar yang mengepalainya duduk di Dusun Sarang Burung bergelar 
Ngebei Singapati Tambi Yudha, pamuko yang ada di bawahnya bergelar penghulu dan 
mangku, ikrar dan janjinya kepada raja adalah bahwa kalbu ini bertugas memegang dan 
mengurusi senjata api (bedil) mencuci (membersihkan) senjata yang besar dan yang kecil 
(meriam-meriam, senjata laras panjang, laras pendek) menyimpan dan menjaga 
persenjataan kerajaan. Kebaktiannya kepada raja adalah 8 hari yaitu bergiliran seperti 
kalbu yang lain dan setiap gilirannya ditentukan sebanyak 4 orang setiap giliran. 
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Ketentuan yang berlaku untuk peradilan sesuatu perkara adalah bahwa penghulu dan 
mangku ada/lah pemuko yang terlebih dahulu harus memeriksa dan mengadili sesuatu 
perkara, bila perkara itu tidak putus oleh penghulu dan mangku, maka perkara itu dinaikkan 
kepada Ngebei Singapati Tambiyudha, jika belum dapat diputuskan oleh Ngebi maka 
dinaikkan kepada Temenggung Suto Dilago, periyayi Raja Sari di Kampung Baru Tanjung 
Pedalaman untuk dipersembahkan ke bawah duli yang dipertuan Sultan.  

 

Pasal Ke XII (Yang Keduabelas) 
Adalah mengenai periyayi Kebalen yaitu keturunan Kiai Senapati Bin Panembahan 

Bawah Sawo, pembesar yan gmengpalainya duduk di Dusun Terusan dan bergelar Jga 
Pati Tambiyudha, pemuko yang berada di bawahnya bergelar Ngebei Singatalo, di bawah 
ngebei ini ada pemuko-pemuko yang bergelar penghulu dan mangku. Ikrat dan janjinya 
kepada raja adalah menjaga dan mengawal raja dan duduk di sebelah kanan dan sebelah 
kiri raja, memegang senjata penduk yaitu pedang dan sundik (sekin) sebagai 
perlengkapannya, hal ini dimaksudkan bila kedatangan musuh dari kanan atau dari kiri, 
semua itu adalah tanggung jawab Kalbu Kebalen untuk menghadapinya. Tentang 
kebaktiannya kepada raja adalah bergiliran seperti kalbu yang lain yaitu 8 orang setiap 
gilirian yang lamanya adalah 8 hari. 

Ketentuan-ketentuan yang diberlakukan dalam kalbu ini sama seperti kalbu yang lain, 
namun demikian bagi Kalbu Kebalen dalam melaksanakan kebaktiannya kepada raja 
terdapat pengecualian yaitu dengan mengikutsertakan Ngebei dalam melaksanakan tugas 
kebaktiannya selama 8 hari setiap giliran. Dalam hal penyelesaian sesuatu perkara, terlebih 
dahulu harus diperikas ataupun diselesaikan oleh pemuko-pemuko yang ada di bawah 
kekuasaan Jagapati yaitu penghulu dan mangku, bila tidak dapat diputuskan atau diadili 
oleh penghulu dan mangku maka perkara itu diadili oleh Jagapati, bila tidak dapat juga 
diputuskan atau diadili oleh Jagapati, maka perkara itu dinaikkan kepada Temenggung 
Kerajaan Suto Dilogo yaitu periyayi Raja Sari di Kampung Baru Tanjung Pedalaman, 
Temenggunglah yang mempersembahkan perkaraitu kepada daulat Paduka Sultan. 

 

12. Risalah Pulau Berhala (J.W.J. Wellan) (terjemahan A.A. Larose 20/06-2002) 
 

Lebih kurang separoh dari garis pantai Jambi terdapat daerah berbatu granit yang 
sama dengan Singkep, muncul ke permukaan dari landasan bumi Asia, keluar di 
permukakan laut untuk menyatakan keberadaan Pulau Berhala dengan tiga buah pulau, 
setelitnya antara lain, Pulau Telur dari anak Pulau Berhala, Pulau  Laja dan Pulau Manjin. 
Sekalipun berada di tengah selat, bukanlah menjadi penghadang untuk lalu lintas kapal-
kapal, bahkan menjadi pertanda yang sangat penting, seolah-olah suatu tiang yang 
tertanam di lautan untuk memperingatkan para pelaut, untuk tidak salah mengarahkan 
pedoman ke arah utara, yang keberadaan jalur pelayarannya tidak selalu aman untuk 
diperhatikan oleh para pelaut dan menghindar untuk selalu mengambil jalur Selatan. 

Hal tersebut dapat diketahui dari sejarah pelayaran masa lalu dari para pelaut Hindu, 
berkelanjutan dengan kehadiran orang Belanda di Nusantara, yang berlayar mengambil 
jalur (Timur Laut) yang penuh dengan pulau-pulau, di mana oleh para pelaut Hindu untuk 
menjadi jalur pelayarannya, dapat pula dibuktikan oleh para pelaut Hindu telah membangun 
Patung dan Kuil untuk acara keagamaan di pulau ini agar selamat dalam pelayaran, 
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sehinggga diberi nama untuk pulau tersebut Pulau ”Berhala” sama dengan sebutan untuk 
sebuah Patung Dewa atau yang mereka berikan kepada sebuah patung  dari yang disebut 
tuhan-tuhan mereka. 

Keadaan petanda lingkungan ini tentu sudah mencukupi untuk tanda mengenal untuk 
pelayaran yang dimanfaatkan para pedagang Arab, di mana mereka datang setelah Hindu 
menjelajahi Nusantara ini beberapa abad sebelumnya, dan oleh para pedagang Arab juga 
untuk menyebarkan agama Islam, sebaliknya untuk mereka dari penganut Islam ini, 
langkah pertama adalah penghancuran patung di Pulau Berhala, dan akan menjadi 
pertanda bahwa mereka (Arab) adalah juga anti penyembahan patung-patung. 

Dalam kisah seribu satu alam dari cerita dan dongeng-dongeng Arab, mereka 
memperingatkan kepada para pelaut Arab, Raja dari Zabaq yang disebut Raja Jambi dan 
Palembang, di Sumatera bagian selatan, dengan Pulau Berhala (Bratael) yang terletak di 
dalamnya, yang apa bila malam hari tiba terdengar suara-suara menyedapkan dan 
pukulan-pukulan gendang, tiupan-tiupan alat musik dari tali-tali gitar yang sangat menarik 
untuk ditarikkan, dituruti dengan tepuk tangan. Mereka akan bertanya apakah akan 
menunggu tipu daya ini, dan itulah yang mereka teriakkan dan juga mereka sebut bahwa 
disana (Pulau Berhagla) dihuni Dajal yang anti tuhan. 

Ada juga yang menambahkan dan melihat kuda keluar dari laut yang seperti kuda di 
daratan, dengan pengecualian kuda-kuda tersebut mempunyai bulu leher yang panjang 
sampai menyentuh tanah, sementara kisah-kisah lain..., marilah kita menyerahkan kisah-
kisahnya kepada mereka, yang dikisahkan dengan tulisan yang mereka buat di dalam 
bahasa masing- masing  yang diambilnya dari kisah yang dilengkapi dengan catatan- 
catatan dari pemberita, yang juga dapat untuk tidak diperdulikan, sekalipun kisah tersebut 
sangat berharga untuk diteliti, dia mengisahkan bahwa di pulau Berhala, bermacam kisah 
menari menjadi cerita para pelaut. 

Dalam hal kisah-kisah dongeng dan kebenaran bersatu saut sama lain, cerita-cerita 
yang datang dari daratan Sumatera, dan kenyataan ditambah dengan kisah-kisah dari 
mereka para pelaut yang sampai di daratan Sumatera yang merupakan daerah yang 
terdekat dengan Pulau Berhala yang menjadi perhatian seluruh bangsa-bangsa yang lewat 
Pulau Berhala, bahwa di situ bertahta seorang raja/penguasa. Demikian juga sulit untuk 
mempercayai, bahwa para pelaut tersebut menemui di Pulau Berhala binatang Badak, 
sementara secara umum diketahui bahwa jenis binatang tersebut hanya ada di pulau-pulau 
besar seperti Sumatera, Jawa dan Kalimantan. 

Tanaman cengkeh tidak ada yang tumbuh di sana (Berhala), sehingga kita harus 
bertanya kepada para penduduk datang mengambil bahan-bahan dagangan dari pulau 
tersebut. Kegiatan perdagangan cengkeh untuk dikirim ke Eropa (dari daerah lain) 
(Sriwijaya-Palembang), dan menurut para penulis sejarah bersepakat menyatakan bahwa 
Sriwijaya di Palembang menjadi tempat penumpukan jenis hasil bumi dari Timur dan Barat 
Nusantara, dan terutama rempah-rempah dari Maluku. 

Penulisan tentang sejarah kependudukan dalam banyak hal adalah berhubungan 
dengan orang kubu, dimana smapai saat ini masih ada di daerah pedalaman Palembang 
dan Jambi, dan mereka bebas mengembara di dearah hutan belantara. Wajah kulit kubu 
yang tidak terlalu coklat, tidak berjenggot, berbaju dan memiliki persediaan pangan, dan 
lebih-lebih berwatak kasar, dan mereka selalu menukar hasil hutannya dengan pertukaran 
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dangan secara rahasia, tidak saja oleh mereka terhadap orang luar, tetapi juga terjadi 
dengan penduduk setempat di daerah pedalaman dan juga di daerah semenanjung Malaya 
dan juga terjadi di Sri Langka oleh suku Weda dengan cara yang sama dimana ras kubu 
ini berkembang. 

Dan tepat juga apa yang diterangkan oleh Rookmaker, pada tahun 1901 untuk ingin 
tahu mengikuti cara-cara kehidupan kubu seperti diceritakan berikut; Bangsa kubu 
meletakkan hasil hutannya seperti rotan, madu, getah, gading yang menjadi barang 
dagangannya, meletakkan barangnya di pinggir sungai yang dapat terlihat oleh padagang-
pedagang Melayu yang lalu lalang untuk berdagang, kadang kala kubu-kubu melihat pada 
seorang pedagang yang sudah meletakkan barang tukarannya di samping barang-barang 
milik kubu tersebut. Pedagang-pedagang Melayu tahu/mengerti apa yang dibutuhkan oleh 
orang kubu, dan mengambil tukarannya untuk dibawa dengan perahu-perahu mereka. 

Apabila pertukaran ini dapat diterima oleh orang-orang kubu barulah mereka 
menghilang kembali, karena pedagang-pedagang sudah mengetahui apa yang dibutuhkan 
oleh kubu tersebut, untuk itu si pedagang haru sering hilir mudik, apakah barangnya sudah 
diambil oleh kubu dan kemudian diambil barang yang ditinggalkan kubu sebagai hasil 
pertukaran tersebut. Pernyataan-pernyataan sebelumnya mengisahkan tentang pedagang 
Arab di Pulau Berhala, menyatakan bahwa sebelum Pulau Berhala sudah ditempati oleh 
mereka dari kelompok yang anti Kristen, dan dari bekas jejak mereka apakah ini dapat 
dipercaya, mengingat penulis (Wellan) hidup diakhir abad ke 13, masa waktu yang fatal 
atau sudah berlalu selama seribu tahun, apakah mungkin penulis adalah guru besar yang 
sedang dilanda masalah-masalah. 

Demikian juga mereka tidak melihat orang kubu di pulau tersebut, mengingat juga sulit 
untuk dipercaya bahwa untuk kubu-kubu kasar ini, mengartikan air sama dengan api untuk 
ditakuti, keberanian tersendiri kalau mereka akan berani menyeberang dari Jambi ke pulau 
tersebut. Berkemungkinan pedagang-pedagang Arab ini sampai di daratan Sumatera dan 
dapat berhubungan dengan orang-orang kubu. Sangat dapat dipercaya legenda sekitar 
sejarah kuno Jambi yang meliputi tahun 1840 dikisahkan oleh penduduk Jambi kepada 
Tuan Boers. Dengan cerita ini orang terus juga memperhatikan kembali bahwa pemberi 
cerita pada waktu itu adalah orang-orang yang telah lama memeluk agama Islam, 
mengingat pula kisah-kisah kuno tersebtu dikisahkan dengan bernada Islam. 

Demikian juga diberitakan oleh mereka peristiwa Datuk Paduko Berhala, yang berasa 
dari sisilah yang bernama Zainal Abidin yang datang dari Turki, Datuk Paduko Berhala 
datang dengan kapal yang dipersenjatai secara lengkap yang dipersenjatai untuk seorang 
raja (dalam pelayaran), dan menduduki pulau Berhala dan bertindak sebagai raja, diam 
mempunayi anak bernama Datuk Paduko Nangsun, di mana setelah bapaknya meninggal 
bertindak menggantikan bapaknya sebagai raja. 

Selanjutnya Nangsun pindah ke Palembang dan kawin dengan Demang Lebar Daun, 
dan setelah bapaknya (Datuk Paduka Berhala) meninggal, ia menggantikan kedudukan 
orang tuanya. Setelah dia kembali ke Pulau Berhala dia membangun sebuah kota di Ujung 
Jabung, dan bermukim disana bersama rakyatnya, dan seterusnya. Selanjutnya, anaknya 
Orang Kayo Hitam menduduki semua dusun-dusun sampai di Muara Tembesi yang 
menjadi daerah kerajaannya. 
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Apabila kita membaca kisah-kisah Turki, dapat terbaca bahwa dari kisah-kisah Jambi 
dan Pulau Berhala, menyatakan bahwa disitulah terdapat asal usul Raja Jambi, bahwa jauh 
sebelumnya dimasa lampau telah terjadi penyerbuan dari orang asing melalui Pulau 
Berhala, yang dapat masuk ke daerah Jambi. Setelah cerita-cerita kubu yang menarik ini, 
disertai kisah-kisah abad-abad masa lalu itu, untuk beberapa abad lamanya menjadikannya 
kisah buku-buku yang tidak dibaca lagi atau terlupakan. 

Hingga akhirnya orang-orang Belanda belayar dan datang ke negeri Timur, yang 
disebut Hindia Timur Portugis, yang memperhatikan posisi Berhala, dan Linschoten pada 
akhir abad ke 15 menulis (alih bahasa dari umsber Portugis), ”Sillende Vande Calang-Tiga” 
(kepualan Alang Tiga) dekat pulau Verhala (kata-kata semuanya dari Portugis menyebut 
pulau Verhala). Berlayar/dijalur pelayaran Timur Laut Sumatera dimana jarak garis dari 
dartan dengan Pulau Berhala lebih kurang 9 mil, pada tempat inikedalaman hanya 7 dan 8 
vadem (1 vadem =1,8 m) dan dekat dengan Pulau Berhala, kedalaman mencapai 16-17 
vadem, sebelah menyebelahnya dan pada arah selatan kedalaman berkurang, Pulau ini 
memiliki sumber air tawar. 

Pulau Berhala terletak di sudut sebelah kanan daratan Sumatera, yang dinamakan 
Tanjobon (Tanjung Jabung dan seterusnya). Juga Commelin menyatakan dalam buku 
keduanya (Jilid II) bernama. ”Begin ande Vort Gang” awal dari langkah maju dari kemajuan 
penjelajahan dan tertera dalam penulisan penjelajahan (Belanda) yang kedua bulan 
Desember 1603, Januari 1608 dengan 12 kapal, ”Ghedaen” berangkat dengan 12 kapal 
menuju Hindia Timur, dibawah pimpinan Laksamana Steven Van Der Hagen (dan 
seterusnya), letak dari pulau yang tidak berpenghuni ”Vareele” oleh orang Melayu disebut 
Pulau Berhala. ”Pulau ini terletak pada derajat 40 menit sebelah selatan, berbatasan 
dengan daratan Pulau Sumatera lebih kurang 2,5 mil sebelah barat merupakan jalur 
pelayaran yang tenang karena laut tidak bergelombang dimana arus laut Cina Selatan 
tertahan oleh daratan Sumatera, di sebelah Timur dan Utara terdapat banyak pulau-pulau 
yang juga menahan gelombang dan arus dari Utara, di jalur Barat Pulau Berhala ini kapal-
kapal dapat merapat dan berlabuh dengan tenang untuk mengambil air tawar, kesuburan 
laut dengan hasil-hasil laut antara lain; teripang, udang, kepiting, kerang, menyebabkan 
penduduk berdatangan mencari hasil laut disini. Jenis burung pemakan ikan terdapat di 
Pulau Berhala. Di seberang Pulau Berhala terdapat sungai-sungai Jambi. 

Selanjutnya dimasa VOC (pedagang Belanda) mengarahkan perhatiannya yang 
secara terpusat untuk memperhatikan gerak-gerik pedagang-pedagang Portugis dan 
Inggris, terutama pada musim-musim perdagangan lada, getah balam/jelutung, gambir, dan 
lain-lain, di mana saat itu persaingan dan permainan diantara mereka sangat keras. 
Demikian laporan-laporan dari perusahaan Belanda kepada De Vogel yang berada di 
Jambi pada tahun 1637. Perusahaan Inggris yang berada di Jambi menulis surat kepada 
Raja Inggris untuk berbuat seperti apa yang direncanakan De Vogel untuk juga membuat 
Benteng di Pulau Verhala, dengan melihat di pulau tersebut tersedia Air Tawar dan Kayu-
kayuan, tetapi Kerajaan Inggris tidak membalas surat tersebut, (malu karena sudah 
didahului oleh rencana De Vogel/Belanda). 

Dapat ditambahkan bahwa orang Inggris tidak menerima sesuatu balasan dari 
usulannya kepada Raja Inggris, demi untuk ketenangan hubungan Inggris di Ibukota Jambi 
dengan pihak Raja Jambi, Inggris tidak berbuat apa-apa untuk rencana Benteng Pulau 
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Berhala, yang sangat menarik perhatian adalah pengumuman Raja Jambi di awal bulan 
Maret tahun 1653, yang mengumumkan batas-batas dari Daerah Jambi, yang disampaikan 
Pangeran Jambi kepada umum dan perwakilan-perwakilan dagang Ading di Ibukota Jambi. 
Seorang wakil dagang Belanda Jacob Nolpe menghadap Raja Jambi untuk menyampaikan 
tuntutannya berkenaan keberadaan sebuah kapal Portugis di perairan Sungai Batanghari, 
mereka ditakuti oleh kapal Portugis tersebut, yang akan merugikan perdagangan Belanda 
di Jambi. Belanda mendapatkan jawaban dari Raja Jambi, bahwa sebagai raja Jambi telah 
memberikan kebebasan kepada Portugis dan kapalnya untuk bebas berlayar di sungai 
Jambi di dalam hukum kerajaan, menjangkau dari Timur sampai Air Hitam di Selatan, di 
laut sampai di Pulau Verella (Berhala) dan di utara sampai ke Tungkal. (Kepemilikan raja 
Jambi atas Pulau Berhala masih muncul ke permukaan), dari faktor strategis penguasaan 
Selat Berhala. 

Penguasa Hindia Timur Inggris di mana dalam kenyataan bahwa Pangeran Ratu, Raja 
Jambi yang disebutnya ”Rogger Roo Koning” (Pangeran Merah Mata), seperti juga 
pegawai-pegawai perusahaan Belanda menganggap Raja Jambi kurang demokratis (tidak 
parlementer) dalam hal-hal bersifat resmi, seperti dalam tanggapannya Pangeran dari 
Pemilik Pulau Berhala dengan sepengetahuan dan persetujuan dari Raja(nya), keluarga 
Raja, dan Para Pembesar kerajaan, menjual Pulau Berhala kepada Th. Skinner, untuk 
diketahui oleh keturunan kerajaan dan hak-hak yang ditimbulkan oleh jual beli tersebut, 
kepada Th. Skinner. 

Dapat ditambahkan bahwa berkali-kali orang bernama Skinner perkaranya selalu 
kalah, dan Pulau Berhala kembali kepada Jambi secara Hukum, dengan proses perkara 
tersebut untuk memberi nilai dari permasalahannya, sebuah tulisan tentang Pulau Berhala 
yang dibuat oleh Henry Docres, di mana dia untuk beberapa tahun menjadi pimpinan 
perwakilan Inggris di Jambi. Penjelasan-penjelasan atas masalah Th. Skinner sebagai 
berikut: Setelah pemerintahan Inggris memutuskan perusahaan-perusahaan Inggris di 
daerah Hindia Timur ditutup dalam tahun 1654, untuk maksud tersebut keberadaan 
perusahaan-perusahaan Inggris dan usaha perdagangannya dihentikan, maka dilakukan 
penjualan-penjualan atas rumah-rumah, benteng-benteng, dan barang-barang lainnya, 
maka bekas-bekas pegawai dari perusahaan Inggris yang sebelumnya bekerja untuk atas 
nama Inggris, masing-masing mencari kesempatan untuk secara perorangan pribadi-
pribadi berdagang di Hindia Belanda. 

Demikian juga berangkat ke Hindia Belanda pada Juli 1657, Th. Skinner yang 
sebenarnya mendapat bantuan terbatas dari saudaranya F. Skinner, seseorang yang 
menjadi perwakilan dagang Inggris di Banten, di mana Th. Skinner mengambil kesempatan 
membantunya. Th. Skinner sampai di Jambi November 1658, di mana sebelumnya pada 
bulan Oktober 1657, perusahaan Inggris yang baru sudah didirikan, yang juga sudah 
mendapatkan kembali hak monopoli dagang (dari Raja Jambi), sehingga Th. Skinner dalam 
kehadirannya di Jambi ditempatkan bersama dengan perusahaan dagang Inggris, 
sehingga tidak ada jalan untuk bertindak sendiri-sendiri, sungguhpun demikian dia (Th. 
Skinner) yang membeli Pulau Berhala dari Raja Jambi, memulai menanam buah-buahan. 
Dia membangun sebuah rumah dengan para pembantu, dan membuat perjanjian (kontrak) 
dengan roang-orang Cina untuk menanam lada. 
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Dangan susah payah orang-orang Inggris membantunya, dan pada tahun 1663 
masalahnya tidak tuntas atau hubungan diputuskan. (Lihat. A. Calendr of the court minites 
etc of the east India company 1660-1663 by ethel bruce samsbury, CIE axford 1922). (Lihat 
juga: Buku harian thaun 1659-p.198 dan seterusnya). Dapat juga secara langsung 
dinyatakan, bahwa beberapa kali yang menamakan dirinya Skinner, proses untuk tanahnya 
secara alamiah dikalahkan, dan Pulau Berhala kembali secara hukum kepada Raja Jambi, 
dan sampai sekarang menjadi bagian dari Adminsitratif dan afdeling (distrik) Jambi. 

Dari proses bukti hukum, terutama kurangnya bukti-bukti yang dapat dikumpulkan 
oleh (Th. Skinner) seperti yang dibahas oleh Henry Dacres, yang pernah selama beberapa 
tahun sebagai kepala perwakilan Inggris di Jambi, tentang Pulau Berhala, dia membuat 
catatan tentang Pulau Berhala sebagai berikut: “Description of the Island of Brauli or Verella 
(Henry Dacres)” Pulau berhada terletak sejauh lima puluh atau enam puluh kilometer dari 
Jambi (ukuran jarak yang dipakai oleh daerah masa abad-abad yang lalu), lebih kurang tiga 
puluh atau empat puluh kilometer dari Pulau Lingga, berpenduduk asli dari Johor, Raja 
Jambi mengakui Pulau Berhala adalah miliknya, dan orang-rang Johor mengatakan bahwa 
Pulau tersebut adalah miliknya, tetapi semua itu bukan milik mereka keduanya, maupun 
keduanya seperti pernah memilikinya. 

Di sana tidak ada pelabuhan atau jalan, tanahnya buruk/kotor dan berbatu karang, 
Pulaunya tidak lebih dari panjang 2 mil, dan bagian terbesar diliputi oleh Piramida batu 
karang, di antara tiang-tiang tersebut tumbuh kayu-kayu yang tidak berharga. Bagian lain 
dari pulau terdiri dari tanah basah (lumpur) yang disebabkan hujan yang tinggi. Pulau 
tersebut hanya menghasilkan tidak lebih 10 ton kayu, tidak ada binatang berkaki empat, 
tanahnya tidak berumput, atau tidak ada tanaman buah-buahan, terkecuali beberapa 
batang pohon kelapa, dan hasilnya tidak banyak. 

Di sana ada semacam burung, tetapi datangnya dari daratan Sumatera yang datang 
di waktu pagi, dan kembali di waktu malam, tidak ada arus, tidak ada lorong-lorong jalan, 
garam dan air tawar keduanya tidak ada didapatkan di pulau tersebut, dan apabila pasang 
naik pulau itu kelihatan lebih dari satu, dan tidak seperti pada pasang surut (keterangan 
ditanda tangani oleh Henry Dacres). Dacres dalam hal tersebut, dengan ada rasa 
penekanan melakukan kekeliruan dengan pernyataannya, bahwa di pulau tersebut tidak 
didapatkan air tawar (air minum). 

 Sekiranya demikian Skinner dengan pembantunya tidak mungkin menempati pulau 
tersebut, sebaliknya orang-orang masa dahulu dan orang-orang yang datang kemudian di 
Pulau Berhala telah membuktikan bahwa air tawar ada di sana. Findlay menulis secara teliti 
tentang Pulau Berhala, memberikan hasil penelitiannya untuk dipakai oleh para pelaut, 
dinyatakannya antara lain dalam halaman 145, buku Jilid III sebagai berikut: 

Varella atau Pulau Berhala adalah sebuah pulau kecil dengan ketinggian 450 kaki dari 
permukaaan laut, yang juga memberi nama untuk Selat Berhala, di bagian Barat terdapat 
bukit yang dapat terlihat dari jarak kejauhan 20 mil dari Tanjung Jabung. Berdekatan 
dengan Pulau Berhala terdapat pulau-pulau Anak Berhala, terletak arah Timur Laut, dan 
beberapa mil lagi terdapat 17 buah pulau karang yang saling berdekatan di dalam laut. 

Di sebelah barat Pulau Berhala terdapat untuk kapal-kapal berlabuh dan juga terdapat 
air tawar, hal ini diperluaskan jika kapal-kapal kehabisan air, dan hal tersebut sudah 
menjadi pengenalan para pelaut untuk naik ke darat mengambil air tawar. Sebuah kapal 
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“Hercules” pada tahun 1864 diserang oleh 17 buah perahu-perahu besar dekat Pulau 
Berhala dan hilang dilarikan perompak atau bajak laut, masalah bajak-bajak laut ini selalu 
didiamkan. Beritanya baru terungkap dan dikutip dari laporan dan korespondensi anggota 
ekspedisi Sumatera oleh Belanda pada tahun 1878, dari peredaran waktu ke masa depan, 
diadakan razia-razia di laut terhadap bajak laut yang berada diperairan pulau Berhala. 

Seperti yang disebut Ekspedisi Sumatera, anggota-anggota ekspedisi mengunjungi 
Pulau Berhala atau Varella, dengan waktu yang singkat mereka berlabuh jam setengah 
enam sore petang, tanggal 30 Agustus 1878 di bagian Tenggara Pulau Berhala berdekatan 
dengan daerah berpasir, yang dasarnya berbatu dan curam, sehingga tempat ini tidak 
cocok untuk tempat berlabuh, sehingga pagi harinya mengikuti arah barat pulau mencari 
tempat yang lebih baik untuk berlabuh, juga di tempat ini mereka tidak mendapat kemajuan, 
sehingga melaporkan sebagai berikut; Varella terdiri dari pulau-pulau karang yang kecil-
kecil dan dilindungi oleh batu-batuan dan batu-batu karang sekelilingnya. 

Pulau yang besar mempunyai ketinggian dan tidak ada kayu-kayuan (tandus), di Utara 
dan Timur memantul cahaya-cahaya batu karang, dan ditempat ini tidak terdapat berlabuh 
berpasir, dan bisa merapat ke tepi dengan kedalaman yang tidak terlalu dalam, tanahnya 
berbatu, sementara pada kedatangan angin Barat tidak ada yang menahan,  juga di pulau-
pulau kecil sekitarnya dapat juga untuk berlabuh jika mau mendekatinya. Keesokan harinya 
jam 10.30 mereka kembali dari kunjungan mereka ke Pulau Berhala. Dalam kenyataan 
Ekspedisi Sumatera ini tidak naik ke darat, sehingga keterangan-keterangan yang dibuat 
untuk buku para pelaut tersebut harus ditambah dengan keterangan-keterangan baru. 
Selain dari Kepulauan Singkep, laut di sebelah Selatan Singkep juga ada pulau-pulau 
karang, di mana Pulau Berhala terlihat di sebelah Utara Selat Berhala. (Petunjuk peta 
daratan : N 70 dan 72), Pulau ini berupa pulau karang, sebagaian pulau ditumbuhi pohon-
pohon yang tinggi. 

Di sebelah barat terdapat bukit-bukit kecil dengan ketinggian yang sama, yang di 
masa lalu juga tumbuh kayu-kayuan dan sekarang menjadi ladang dengan menebang 
kayu-kayuan tersebut, puncak bukit ini tingginya lebih kurang 135 m dan di waktu siang 
yang terang dapat terlihat dari jarak 20 mil. Di sebelah timur juga terdapat sebuah bukit 
tetapi ketinggiannya lebih rendah. Di pulau Berhala menetap orang-orang Melayu, terutama 
berasal dari Jambi, dengan pencaharian ber-ikan (melaut) dan bertani menanam pisang, 
dan pohon buah-buahan, pohon kelapa dapat ditemukan dalam jumlah yang besar di pulau 
ini, pada sumur-sumur galian terdapat air tawar. Di sebelah selatan dan timur serta 
tenggara dari Pulau Berhala terdapat batu-batu karang di atas dan di bawah permukaan 
laut, dan pulau karang yang ada tumbuh-tumbuhannya, dan beberapa pulau-pulau kecil di 
sekitarnya, terkecuali pada bagian barat dari Pulau Berhala, Pulau ini dilingkungi oleh air 
yang rendah dan batu karang yang kering dan penuh batu-batuan, pada bagian timur ini 
batu-batuannya sangat licin dan tajam sehingga sulit untuk mendarat. 

Pada bagian utara pulau inti terdapat pantai berpasir, pada saat air turun sulit untuk 
mendarat, tetapi pada air pasang sangat mudah merapat ke pantasi. Dalam batas pasang–
surut yang berjarak 0,2 mil dari pantai, keadaannya sangat dangkal dan dasar laut/pantai 
bertabur batu-batu (granit) dan sebelah luar kedalaman yang terjal mencapai kedalaman 
12 mil (7 vadem). Dari utara terbentang jalan di antara 2 bukit menuju tengah pulau ke 
bagian sebelah timur Pulau Berhala. Di pantai Barat di mana terdapat pantai berpasir yang 
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tidak luas, dapat didarati dengan mudah, tetapi sebaliknya dari sini sulit untuk mencapai 
bagian daerah-daerah di pulau ini. 

“Cahaya” (dari Mercu Suar). Pada ketinggian 28 m di atas permukaan air, di atas 
karang sebelah selatan pulau terdapat Mercu Suar yang dapat terlihat dari jarak 14 mil. 
“Tempat Berlabuh”. Arah sebelah Barat dan Utara Pulau Berhala, terdapat sejauh jarak  0,5 
mil dari pantai kedalaman, lebih kurang 12-14 m, untuk dipergunakan oleh kapal-kapal yang 
akan berlabuh, apabila berlabuh di arah agak ke Utara, jangan sekali-kali terlalu masuk ke 
arah Timur, yang akan tersanggah pada batu-batu karang, di mana daerahnya berada 0,4 
mil arah Utara di pulau ini (petunjuk pelayaran pada tahun 1921). 

Sekiranya disertai tulisan tentang pandangan dari sudut geologi, dengan data-data 
dapat dipercaya. Dan, bahkan, geologi dari bahagian Pertambangan NOI (Nederlands ofs 
Indies) mengunjungi pada tanggal 17 dan 18 November 1908, kelompok Kepulauan 
Berhala, dan menyatakan dalam buku tahunan Pertambangan Belanda, tahun 1910 
sebagai berikut: Batu-batu pantai dari  Berhala merupakan satu kesatuan deretan 
perbukitan granit Malaka-Bangka, kumpulannya terletak pada kesatuan hubungan dari 
bahagian Barat dari pulau-pulau Timah Singkep dan Bangka. 

Sebelah Barat dari garis dan pada jarak batas-batas keadaanya sama luasnya, yang 
terpecah dari jalurnya diantara Malaya dan Bangka dan pada arah Bukit Barisan, 
daerahnya sudah tenggelam jauh ke dasar laut. Sr. Tohler masih datang sekali lagi 
melakukan penyelidikannya dan beberapa tahun kemudian memberikan laporannya 
tentang hasil kerjanya yang berjudul ”Laporan Jambi” (Jambi Verslag). Hasil-hasil dari 
penyelidikan daerah pertambangan di Keresidenan Jambi 1906-1912, dengan sesuatu 
yang menarik tentang Pulau Berhala, Pulau Induk (Berhala) menyerupai bentuk Trapezium, 
panjang 1 km, lebar lebih kurang 700 m, pulau ini tercipta oleh sebuah bukit dengan 
ketinggian kurang 60 m di atas permukaan laut. 

Crawford, dalam masalah tersebut mendapat penjelasan dari Crooke, menyatakan 
dari batu-batu kecil granit ini, menunjukkan bahwa batu-batu tersebut tidak didatangkan 
dari Jawa, dan tidak ada batu granit, yang ada dalam Daerah Jambi, dan hal tersebut tak 
dapat diduga dari apa batu tersebut dibuat, yang di bawa dari daerah pedalaman 
(pegunungan), dan berkemungkinan dari daerah-daerah yang sudah maju peradabannya, 
untuk diketahui, seperti Melayu dan Minangkabau. Anggota-anggota Ekspedisi Sumatera, 
yang menemukan kembali bukti-bukti sejarah tua/kuno tersebut menyatakan tentang batu-
batu berwarna abu-abu tersebut, yang semacam batu pasir, tetapi tidak dapat memberikan 
ceritanya, dari mana asal jenis batu tersebut. Dr. Veeb, yang berada di Daerah Jambi yang 
mendapatkan sisa-sisa bukti peradaban Hindu, kembali menulis sisa-sisa kebudayaan 
Hindu telah dilukiskan dengan pahat di atas batu-batu warna abu-abu, berkemungkinan 
berasal dari batu-batu besar (bundar) yang di bawa oleh arus Sungai Batanghari yang kuat 
dari daerah ulu sungai. ”Siapa di antara mereka yang dapat memberikan kebenaran”? 

Kita dapat melakukannya, dari mana awal dari batu-batu berharga ini, dan kita dapat 
berpegang pada ucapan Dr. Tobler yang menyatakan bahwa kesempatan penyelidikan ke 
masa depan tidak tertutup, bahwa yang dinamakan ”Pulau Dewa” in dapat menghasilkan 
sumber-sumber sejarah kuno dari Sumatera Bagian Selatan. 
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Lampiran 11: 
Politik Devide Et Empera Di Kerajaan Melayu Jambi  

Dalam legenda tentang kekuatan yang dimiliki Tiang Bungkuk, pada kenyataan ada 

beberapa ketidakwajaran tentang kelahiran, kekuatan magis dan kekuatan supra natural 
yang dimiliki itua adalah tambahan cerita yang disisipkan oleh pengarang. Kelahiran beliau 
bersamaan dengan ketersediaan keris tambuso secara logika tidak mungkin terjadi. 
Demikian pula kekuatan beliau sewaktu dibenamkan ke dalam air mulai mulai dari Sungai 
Batang Merangin terus menghiliri Sungai Batanghari sehingga sampai di Jambi adalah 
unsur mitos yang tersisip dalam cerita Tiang Bungkuk. Pada sisi lain, satu upaya untuk 
mendapatkan pembenaran bahwa penyiksaan terhadap tawanan perang oleh tentara 
Tanah Pilih Jambi bahwa Tiang Bungkuk memang pantas untuk disiksa atau dianiaya 
sebab beliau mempunyai kekuatan luar biasa yang dimilikinya. Beberapa unsur 
ketidakwajaran sesuai dengan logika kadangkala sengaja disisipkan agar ceritanya 
kelihatan lebih seru, namun hal-hal tahayul yang tersisip dalam uraian kisah Tiang Bungkuk 
harus dikeluarkan agar kebenaran sejarah yang sesuai dengan logika dapat dijadikan 
referensi sejarah. 

Telepas dari kisah yang telah diuraikan di atas, ada beberapa hal yang perlu 
mendapat perhatian bagi pelurusan sejarah, sebab semenjak terjadi perang Kerinci dengan 
tentara Tanah Pilih Jambi telah dikembangkan dimanfaatkan oleh Belanda sewaktu sudah 
dapat menguasi seluruh wilayah Kerjaan Melayu Jambi sampai ke Alam Kerinci, berusaha 
untuk menguatkan kedudukannya di daerah ini dengan menggunakan berbagai cara, salah 
satu cara yang paling sering dilakukan adalah menggunakan politik pecah belah yang 
dikenal nama ‘politik devide et empera’, sehingga kelompok satu masyarakat diaduk 
dengan kelompok masyarakat lain sehingga diharapkan terjadi kebencian satu sama 
lainnya. Sehingga dengan demikian Belanda akan lebih mudah memanfaatkan satu atau 
beberapa kelompok untuk kepentingan mereka walau harus mengorbankan masyarakat itu 
sendiri. 

Seperti dalam cerita yang berkembang dalam masyarakat pada waktu terjadinya 
peperangan antara kerajaan Tanah Pilih Melayu Jambi dengan masyarakat Alam Kerinci 
(Kerinci Tinggi dan Kerinci Rendah yang meliputi kabupaten Kerinci, Merangin, Sarolangun, 
Tebo dan Bungo dalam pemerintahan provinsi Jambi sekarang). Bahwa akibat dari 
peperangan tersebut timbullah kebencian masyarakat Kerinci terhadap Kerjaan Melayu 
Jambi, dikatakan karena sangat bencinya kalau ada pisang yang berbuah menghadap ke 
Jambi harus dipancung atau dipotong, ayam yang berkokok menghadap ke Jambi harus 
dibunuh, dan lainn-lainya.  

Ini harus diluruskan, seolah-olah kejadian itu adalah benar-benar terjadi, padahal ini 
hanya taktik yang digunakan oleh Belanda untuk tujuan-tujuan tertentu demi kepentingan 
mereka sendiri, pada hal kenyataannya tidaklah demikian. 

Berikut ini diuraikan salah satu contoh bahwa Belanda menerapkan taktik pecah 
belanya dengan daerah lain seperti contoh yang digunakan di Alam Minangkabau. Kutipan 
dari penggalan sejarah yang diuraikan oleh Datoek Toeah dalam bukunya “Tambo Alam 
Minangkabau”, 1969. Pada halaman 135.  
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Ini adalah taktik Belanda yang terkenal dengan teknik pemisahan atau pemecahan 
atau teknik adu domba antara kelompok/suku/ daerah/ wilayah, yang sebenarnya itu tidak 
pernah terjadi. Namun sampai sekarang masih terdapat tinggalan kebiasaan dan budaya 
yang terus tersisip pada generasi muda sehingga potensi perpecahan sangat mudah terjadi 
kalau informasi tidak benar ini masih terus mengakar dalam masyarakat.  

Sebagai bukti kongkritnya, coba lihat halaman 135 buku ini, ternyata jalan ceritanya 
juga sama pada hal Datoek Toeah hanya menceritakan mengenai Suku Talang Mamak, 
suku kubu yang mengembara ke hutan karena tidak mau tunduk dengan Belanda. Mungkin 
saja pada waktu menulis buku tambo Alam Minangkabau Datoek Toeah belum pernah ke 
Kerinci atau ke Jambi, beliau menceritakan apa yang terjadi pada adu domba antara satu 
suku men mendeskriditkan satu suku atau satu keturunan geologis yang mempunyai akar 
kuat berasal dari Alam Minangkabau. 

Kutipan halaman 134-135 adalah: 

.... sudah diuraikan sedikit tentang suku Kubu di daerah Jambi yang berasal dari 
orang Minangkabau juga dan hidup bernomaden dalam hutan-hutan di daerah 
Jambi dan Palembang. Dalam pengakuan ke dua suku itu (suku Kubu dan 
Talang Mamak ... red) terdapat kesamaan yaitu mereka sama-sama mengaku 
keturunan dari Minangkabau. Tidak saja itu orang suku Kubu dan Talang Mamak 
kalau melihat pisangnya sudah berjantung dan menghadap ke Jambi dan Talang 
Mamak menghadap ke Siak, maka pisang itu segera ditebangnya sebab 
dianggapnya sial. Tetapi kalu jantung pisangnya menghadap ke gunung Merapi 
(Minangkabau) mereka menganggap pisangnya akan membawa berkah dan 
akan dipeliharanya baik-baik. Demikian juga kalau ayam jantan orang Kubu 
berkokok dan menghadap ke Jambi, atau suku Talang Mamak melihat ayam 
jantannya berkokok menghadap ke Siak, maka tak ayal lagi ayam jantan itu 
disembelihnya. Tetapi kalau menghadap ke gunung Merapi dianggap mereka 
ayam itu membawa tuah atau keberkahan ...   

Kisah yang sama juga dibuat oleh Belanda agar Kerinci dengan kerajaan Tanah Pilih 
Jambi dikembang dan disebarkan secara luas agar terjadi perpecahan diantara dua 
komunitas, padahal yang demikian harus dihapuskan dalam catatan sejarah Jambi agar 
dalam membangun Jambi terdapat kekompakan dan kesatuan yang utuh dan kuat. Taktik 
devide et empera ini adalah siasat perpecahan yang dilakukan oleh Belanda agar lebih 
mudah mengadu domba antar komunitas dalam suatu wilayah tertentu. Belanda telah 
melakukan taktik adu domba ini hampir di seluruh wilayah Indonesia. 

Pada masa sekarang, kekompakan antar daerah, antar kabupaten/kota untuk 
membangun Jambi ke depan harus diutamakan. Jangan lagi pengaruh-pengaruh buruk 
yang mengakar dalam masyarakat sudah harus dibuang jauh-jauh. Kejadian seperti yang 
seolah-olah terjadi itu tidak pernah ada. Ini yang sangat penting bagi generasi muda zaman 
sekarang. 

Kebencian terhadap Tiang Bungkuk karena tidak patuh dengan perintah raja kerajaan 
Tanah Pilih Jambi yang ingin menguasai Alam Kerinci menjadi bagian dari kerajaan Tanah 
Pilih Jambi tentu tidak semudah yang dibayangkan, adalah hal yang wajar karena beliau 
mempertahankan keutuhan wilayah Pucuk Jambi Sembilan Laras. Penamaan beliau 
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sebagai Tiang Bungkuk Mandugo Rajo adalah buatan Belanda yang harus diluruskan 
kepada proporsi yang sebenarnya. Bagi Alam Kerinci Tiang Bungkuk adalah pahlawan, 
sedangkan bagi kerajaan Tanah Pilih Jambi dinayatakan orang yang tidak tunduk kepada 
raja. Dua wilayah yang berbeda sejak dulunya mempunyai sejarah panjang yang berbeda 
pula. Alam Kerinci (Pucuk Jambi Sembilan Laras – Lurah) menjalankan pemerintahan 
sehari-hari berdasarkan Sistem Pemerintahan Adat, sedangkan kerajaan Tanah Pilih Jambi 
dijalankan dengan sistem kerajaan, selanjutnya sistem kesultanan. 

Itulah sebabnya sewaktu ingin membentuk Provinsi Jambi tahun 1954 dulu, semua 
wilayah harus disatukan sehingga ungkapan persatuan itu berbunyi: “Pucuk Jambi 
Sembilan Lurah (Laras atau Lukhak) Batanghari Alam Berajo, Muaro Tungkal Muko-Muko”. 
Sehingga terbagung secara keseluruhan wilayah yang ada di sepanjang Sungai Batanghari 
mulai huluan Kerinci dan di sepanjang Sungai Pengabuan di wilayah Tanjung Jabung 
Barat. Pucuk Jambi adalah wilayah mulai dari Tanjung Simalidu di Tebo sampai ke 
Sarolangun, Merangin dan Kerinci. 

Barulah pada tahun 1970, berdasarkan Perda No 1. Tahun 1970, ungkapan persatuan 
Jambi itu dipersingkat menjadi: “Sepucuk Jambi Sembilan Lurah”. 

 

Gambar 49: Copy Halaman 134-135 Lampiran dikutip dari buku Tambo Adat Alam 
Minangkabau. 
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Lampiran 12:  
Kepurbakalaan Muara Jambi (Bambang Budi Utomo) 

 

Situs Percandian Muara Jambi mempunyai luas sekitar 12 kilometer persegi. Hingga 
saat ini, di areal situs terdapat sekurang-kurangnya 33 buah sisa bangunan bata. Sebagian 
dari bangunan bata tersebut mengelompok di suatu tempat dikelilingi tembok pagar keliling, 
misalnya Candi Teluk (di seberang selatan Sungai Batanghari), Kembar Batu, Gedong, 
Gumpung, Tinggi, Koto Mahligai, dan Kedaton; dan sebagian lagi merupakan suatu 
bangunan tersendiri yang letaknya terpisah-pisah, misalnya Candi Astano, Menapo 
Malayu, dan menapo-menapo kecil lainnya. Kelompok candi yang dibatasi dengan tembok 
pagar keliling ini bagian luarnya terdapat parit yang juga mengelilingi kelompok percandian 
itu. Permukaan tanah halaman kelompok percandian in lebih tinggi dari permukaan tanah 
di luar parit keliling (sekitar 1 meter). Di beberapa tempat permukaan tanah halaman 
diperkeras atau dilapisi dengan lantai bata, misalnya pada Candi Tinggi, Candi Kembar 
Batu dan Candi Teluk. 

Situs Percandian Muara Jambi merupakan situs keagamaan yang Budhistis. Dalam 
agama Hindu/Budha dasar pemikiran manusia dalam pembangunan suatu kota kerajaan 
dan tempat-tempat yang dianggap sakral adalah kepercayaan tentang kesejajaran manusia 
makrokosmos  (=jagat raya) dan mikrokosmos (=dunia manusia). Menurut kepercayaan ini 
manusia selalu berada di bawah pengaruh tenaga-tenaga gaib yang bersumber pada 
penjuru mata angin, bintang-bintang, dan planit-planit (Heine Geldern 1980: 2). Tenaga-
tenaga ini mungkin dapat menghasilkan kemakmuran atau mendatangkan kehancuran, 
tergantung pada tepat tidaknya individu-individu atau kelompok masyarakat, terutama 
negara, berhasil dalam menyelaraskan kehidupan dan kegiatan mereka dengan jagad raya. 
Keselarasan antara kerajaan dan jagad raya dapat dicapai dengan menyusun kerajaan itu 
sebagai gambaran jagad raya tadi, sebagi sebuah jagad raya dalam bentuk kecil. 

Menurut ajaran Buddis pusat jagad raya adalah Gunung Meru. Gunung itu dikelilingi 
oleh tujuh buah samudera yang melingkar, dan di situ terdapat empat buah benua yang 
terletak di empat penjuru angin. Benua yang di selatan disebut Jambudwipa, tempat tinggal 
umat manusia. Keseluruhannya itu dilingkari oleh rangkaran pegunungan yang tinggi yang 
disebut Cakrawala. Di puncak Gunung Meru terdapat 33 dewa dengan kota Sudarsana, 
dimana Inra bersemanyam sebagi raja dewa. Di lereng Meru terapat surga yang terendah, 
tempat tinggal Catur Lokpal (empat dewa penjaga arah mata angin). Di bagian atas surga 
yang tertinggi masih terdapat lagi lapis surga (Heine Geldrn 1980: 1-5). 

Pengertian kosmos dari percandian Muara Jambi digambarkan dalam bentuk 
arsitektur candi yang merupakan replika dari jagad raya. Candi-candi di Muara Jambi pada 
umumnya mempunyai pagar keliling dan di luar pagar terdapat parit yang mengelilinginya. 
Halaman di mana candi berdiri letaknya lebih  tinggi dari permukaan tanah di sekitarnya.Hal 
ini menggambarkan bahwa bangunan candi diumpamakan sebagai Gunung Meru, pagar 
keliling diumpamakan sebagai rangkaian pegunungan yang mengelilingi pusat jagad raya 
dan parit keliling diumpamakan sebagai samudera. Penggambaran kelompok percandian 
seperti itu mempunyai dua maksud, yaitu: 
1. Sebagai pusat pemujaan, bentuk arsitektur setidak-tidaknya harus merupakan 

penggambaran dari jagad raya dalam bentuk kecil, dan 
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2. Sebagai suatu tempat yang dianggap suci, tempat tersebut harus terhindar dari hal-
hal yang kotor. Seperti diketahui bahwa sungai Batanghari pada setiap musim hujan 
airnya meluap menggenangi daerah-daerah di sekitarnya. Oleh sebab itu, halaman-
halaman percandian harus ditinggikan, dan dibuat parit-parit guna mempercepat 
kembalinya air limbah ke Sungai Batanghari. 
Di suatu candi biasanya dipersembahkan saji-sajian dan dilakukan upacara-upacara 

keagamaan setiap harinya, setiap bulan dua kali sebulan, dua kali setahun, dan setahun 
sekali. Dari gambaran itu dapatlah diharapkan adanya permukiman di setiap candi, baik 
pemukiman penduduk biaya yang bertempat tinggal di dalam lingkungan daerah 
percandian dan mereka yang berkewajiban mengelolanya, maupun kediaman para 
pendeta yang mengurus dan memimpin upacara-upacara keagamaan, dan tempat tinggal 
budak-budak yang mungkin berkewajiban merawat bangunan cani dan apa yang ada 
disekitarnya, serta dapat pula diharapkan adanya tempat-tempat melakukan upacara 
keagamaan dengan segenap persiapannya (Boechari, 1977: 106). 

Penelitian arkeologi yang dilakukan pada tahun 1981-1986 menghasilkan sisa-sisa 
pemukiman di baratdaya/selatan Candi Astano, timur dan barat Candi Tinggi, selatan Candi 
Gumpung, selatan Candi Kembar Batu, danutara Candi Teluk. Di sebelah utara Candi 
Teluk, dekat dengan tepi Sungai Batanghari ditemukan sisa bangunan bata yang tidak 
permanen dengan denah seperti huruf L yang kakinya ke arah selatan pada dua sisi lantai 
banguan ini terdapat lubang yang diperkirakan bekas kayu. Diperkirakan bahwa sisa 
bangunan itu merupakan tempat tinggal pengelola bagunan Candi Teluk.  

Menurut konsep agama Buddha bahwa permukiman seharusnya terletak di selatan 
Gunung Meru yang dalam penggambarannya terletak di selatan bangunan candi satu 
istana. Bagaimana dapat terjadi bahwa di Muara Jambi sisa pemukiman tidak seluruhnya 
ditemukan di selatan candi. Di Situs Muara Jambi yang letaknya di sisi utara Batanghari 
temuan sisa pemukiman sebagian besar ada di selatan candi, sedangkan yang letaknya di 
sisi selatan Batanghari temuan sisa pemukiman ada di utara candi. Hal ini dapat terjadi, 
karena pemukiman biasanya mendekat sungai. Dengan demikian penerapan konsep 
agama buddha mengenai gambaran jagad raya tidak ketat, melainkan tergantung pada 
lingkungan alam sekitarnya. 

Seperti diketahui, bahwa daerah aluvial sepanjang tepi sungai umumnya merupakan 
daerah yang berawa-rawa. Di antara daerah rawa-rawa dan tepi sungai merupakan daerah 
tanggul alam dengan pengalaman dan akalnya manusia melihat gejala alam bahwa di 
suatu tempat di antara daerah yang selalu tergenang air, ada tempat yang agak tinggi dan 
tidak tergenang air pada waktu air sungai meluap. Tempat inilah (tanggul alam) yang 
dianggap layak untuk pemukiman dan melakukan segala macam aktivitasnya. Itulah 
sebabnya mengapa pola persebaran pusat upacara dan pemukiman di Situs Muara Jambi 
dan situs-situs lainnya yang ada di daerah tepi Sungai Batanghari cenderung memanjang 
mengikuti tepi sungai atau mengikuti pola pemukiman hulu/hilirs sesuai dengan keadaan 
lingkungan (Mundardjito, 1985: 246). 
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Gambar 50. Peta Kawasan Percandian Muara Jambi 
 

 

Gambar 51. Perbandingan Luas Kawasan Percandian Muara Jambi 
Dengan Universitas Nalanda (India) dan Borobudur 
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Lampiran 13: 
Lokasi Kediaman I-Tsing: Sribhoja atau Malayu?  

Seperti sudah diceritakan sebelumnya, upaya untuk melakukan pengamatan 
astronomis I-Tsing berhubungan erat dengan upaya mengidentifikasi lokasi I-Tsing 
berdiam, atau dengan kata lain, tempat yang disebutnya Sribhoja atau Melayu. 

Hasil penelitian hingga sekarang umumnya mengidentifikasi Sribhoja sama dengan 
Sriwijaya dan yang terakhir adalah sama dengan Palembang sekarang. Palembang adalah 
tempat diketemukannya prasasti Sriwijaya tertua, yaitu prasasti Kedukan Bukit. Tambahan 
berbagai temuan arkeologi lainnya, seperti yang diperoleh dari Bukit Siguntang, dan lain-
lain, sering memperkuat dalih bahwa Palembang dulunya adalah ibukota Sriwijaya. Tetapi 
semua ini tidak memberi cukup keyakinan bahwa inilah sesungguhnya tempat I-Tsing 
berdiam dulu. Sebabnya, I-Tsing memberi catatan sangat spesifik tentang ciri kediamannya 
yang berdasar hasil pengamatan astronomis.  

Tempatnya bermukim tak punya bayangan di tengah hari pertengahan bulan delapan 
atau bulan dua. Profesor Lamp dari Observatorium Kiel memberi pendapatnya kepada 
Profesor Takakusu mengenai lokasi berciri demikian, yaitu seperti yang dicatat oleh 
Profesor Takakusu tempat itu mestinya berada 2.5 derajat di sebelah utara Palembang. 
Kalau perhitungan ini diikuti, tempat yang dimaksud berada di sekitar Muara Takus. Oleh 
karena itu, tidak mengherankan bila ada sebagian ahli yang berpendapat bahwa lokasi 
yang disebut I-Tsing ada di Muara Takus, apalagi karena di situpun ada peninggalan 
arkeologis Buddha. Tetapi, Muara Takus bukan satu-satunya lokasi saingan, karena ada 
lagi yang mengajukan Muaro-Jambi sebagai lokasi kediaman I-Tsing dulu.  

Koordinat tiga lokasi yang saling bersaing itu adalah sebagai berikut. 
4. Bukit Siguntang di Palembang:  2 derajat 59 menit 50 detik Lintang Selatan dan 104 

derajat 43 menit 32 detik Bujur Timur. 
5. Muaro Jambi di Jambi: 1 derajat 28 menit 31 detik Lintang Selatan dan 103 derajat 

41 menit 15 detik Bujur Timur. 
6.  Muara Takus di Riau: 0 derajat 20 menit 20 detik Lintang Selatan dan 100 derajat 

38 menit 24 detik Bujur Timur. 
Jika ditafsirkan waktu pengamatan I-Tsing terjadi pada saat-saat equinoks, yaitu 

ketika matahari melintas di atas katulistiwa, maka Muara Takus yang terletak paling dekat 
dengan katulistiwa otomatis menjadi kandidat yang lebih mendekati lokasi I-Tsing. Tetapi, 
sejauh yang diketahui hingga sekarang, kawasan Muara Takus umumnya ditinggali sekitar 
abad kesebelas Masehi, sehingga agaknya terlalu lambat buat abad ketujuh-nya I-Tsing. 
Di pihak lain, walaupun Palembang menghasilkan prasasti tertua dari abad ketujuh, 
kawasan Musi tidak memperlihatkan bekas-bekas pernah dihuni oleh ribuan bikkhu, juga 
letaknya malah jauh lebih ke selatan dari katulistiwa. Oleh sebab ini, dari tiga calon di atas, 
tinggal punya satu calon, yaitu Muaro Jambi. Tetapi akibat selanjutnya, waktu pengamatan 
I-Tsing haruslah ditafsir sebagai pertengahan bulan delapan dan pertengahan bulan dua 
penanggalan bulan Cina. 

Kalau yang dimaksud I-Tsing adalah pertengahan bulan delapan dan dua Cina, maka 
tanggal-tanggal yang mengikuti penanggalan bulan ini akan bervariasi dari tahun ke tahun. 
Beberapa tanggal akan lebih dekat atau lebih jauh atau terjadi sebelum atau sesudah 
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tanggal-tanggal eguinoks pada setiap tahunnya. Variasi tanggal ini akibatnya 
mengharuskan kita memeriksa dua hal. Pertama, kapan persisnya I-Tsing melakukan 
pengamatan astronomis tersebut, dan kedua kapan matahari melintas tepat di atas Muara 
Jambi (atau boleh saja Muara Takus dan Palembang). 

Maka, hemat penulis, I-Tsing tidak melakukan pengamatan astronomis selama 
sepuluh atau sebelas tahun dia tinggal di Sribhoja. I-Tsing hanya mengamatinya pada 
tahun (-tahun) tertentu dan selebihnya dia menyimpulkannya berdasar informasi atau 
konfirmasi yang diperolehnya dari penduduk (bikkhu) setempat. Menurut Profesor 
Takakusu, I-Tsing memulai penulisan catatannya pada pertengahan kedua tahun 690 dan 
berakhir di pertengahan pertama tahun 692, dengan kata lain, kiranya I-Tsing membuat 
observasinya di dalam kurun masa ini juga. 

Untuk memperoleh waktu lintasan matahari tepat di atas tiga calon lokasi di atas, 
dapat merujuk kepada seorang ilmuan, Mark Long, yang selain mencintai sejarah klasik 
Indonesia juga punya keahlian di bidang astronomi. Menurut perhitungan Mark, matahari 
melintas tepat di atas Muara Takus pada tanggal 21 September 690, di atas Muaro Jambi 
tanggal 24 September 690, dan di atas Palembang tanggal 28 September 690. Ini berarti 
kalau ada orang berdiri tegak di tempat bersangkutan pada tengah hari di tanggal tersebut, 
cahaya matahari takkan meninggalkan bayangan karena bola matahari akan berada tepat 
di atas koordinat tersebut. 

Dengan menggunakan sarana di internet, dapat dilihat bahwa konversi pertengahan 
bulan 8 tahun 690 penanggalan Cina ke penanggalan matahari. Hasilnya 25 September 
690. Tanggal ini sangat mendekati tanggal 24 September 690 waktu matahari melintas 
tepat di atas Muara Jambi. Karena pengamatan I-Tsing dianggap adalah pengamatan 
sehari-hari, maka kiranya perbedaan satu hari ini bisa diabaikan.  

Tetapi, yang lebih penting adalah kesimpulannya. Pengamatan astronomis I-Tsing 
membantu untuk mengidentifikasi Muaro Jambi sebagai lokasi yang paling mungkin tempat 
I-Tsing berdiam dan belajar di bawah bimbingan Sakyakirti dan menerjemahkan naskah-
naskah Sanskrit. 

Kesimpulan ini didukung oleh luasnya wilayah arkeologi Muaro Jambi tempat banyak 
sekali runtuhan candi dan tembok diketemukan. Hasil arkeologis dari Muaro Jambi hingga 
saat ini sangat banyak dan dari kawasan yang begitu luas sehingga jumlahnya jauh 
melebihi dibanding yang didapati dari Muara Takus atau Palembang, atau bahkan dari 
tempat-tempat lain di sebelah utara katulistiwa. Lalu, implikasi selanjutnya, menurut 
perkiraan, lokasi ini pula kiranya yang kemudian menjadi tempat belajar Atisa di bawah 
bimbingan Dharmakirti. 

Kesimpulan di atas, tentu harus dibuktikan dengan perhitungan teoritis secara empiris. 
Kalau dilakukan dengan pengamatan dan pembuktian empiris di Muara Takus, Muara 
Jambi, dan Palembang. Caranya dengan melakukan pengukuran bayangan pada tanggal 
24 September 2011 di Muara Takus, tanggal 27 September 2011 di Muaro Jambi, dan 
tanggal 1 Oktober 2011 di Palembang. Mengikuti perhitungan Mark, pada tengah hari 
tanggal-tanggal tersebut matahari akan berada tepat di atas lokasi masing-masing.   
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Lampiran 14: 
Legenda Perjalanan Datuk Perpatih Nan Sabatang 

Menurut Naskah I (Tulisan encong) Datuk Parpatih nan Sabatang adalah anak Puti 
Dayang Bulan, cucu Datuk Paduka Berhala dan Kemenakan dari Datuk Ketemanggungan. 
Dua kakaknya yang wanita bernama Puti Dayang Berani dan Puti Unduk Pinang Masak.  

Datuk Perpatih nan Sabatang adalah tokoh adat yang menjadi penyusun adat di 
Minangkabau bersama dengan Datuk Ketamanggunan. Adat lembaga yang beliau susun 
itulah yang disepakati orang di Tanah Minangkabau dari dahulu sampai sekarang.  

Disamping menyusun adat, beliau juga membangun banyak negeri, antara lain 
kampung Lima Kaum, Dusun Tuo, Negeri Nan Dua Belas, Koto nan Sembilan, Tanjung 
Sungayang, Luhak nan Tiga Lawas nan Dua, Luhak Agam dan Luhak Lima Puluh Koto, 
serta lain-lain. 

Menurut Curai Adat Minangkabau oleh Datuk Sangguono Diraja, menerangkan 
bahwa oleh karena pembagian tanah kekuasaan yang tidak sama, Datuk Ketemanggungan 
memperoleh lebih luas tanah Laras Koto Piliang, sedangkan Datuk Perpatih Nan Sebatang 
memperoleh Laras Bodi Chaniago yang sempit, keduanya berselisih, hingga terjadi 
pertengkaran bahkan sampai berperang, Laras Bodi Chaniago kalah.  

Perselisihan dengan Datuk Ketamanggungan semakin runyam. Apalagi setelah 
diadakan pembagian kekuasaan. Datuk Perpatih nan Sebatang dapat pembagian yang 
kurang, sedangkan Datuk Ketemanggunan  lebih luas, maka berniatlah beliau untuk 
meninggalkan tanah Minangkabau. 

Jika diikuti kisah versi Datuk Sangguano Diraja, bahwa Datuk Perpati berangkat 
mengendarai seekor kuda, yang dibawanya adalah sebutir telur ayam, sebatang tongkat 
segar jantan, dan keris Ganja Ira Malilo Manikam Batu, yaitu keris yang digunakan untuk 
menikam batu  sewaktu dia mencari Datuk Ketamanggungan. Begitu juga tongkat segar 
jantan, yaitu tongkat yang dihujamkan  ke batu dan waktu sama pada waktu batu batikam.  

Ketika akan berangkat banyak masyarakat menahannya. Karena banyak yang 
menghadangnya, keudanya melompat-lompat, hingga terhambur ke sebuah lubuk. Bekas 
lubuh itu sekarang jadi sebuah negari bernama Semabur, dan akhirnya tidak ada yang 
berani menahannya lagi. 

Beberapa orang yang setia padanya tetap mengikutinya dengan berkuda pula. 
Mereka bertekad ke mana penghulunya itu pergi mereka tetap bersamanya. Mulanya 
mereka dibiarkan ikut, tetapi sampai pada suatu tempat, perjalanan dihentikan oleh Datuk 
Perpatih Nan Sebatang. Dia berkata: “Cukuplah hingga ini kalian mengikuti aku, karena 
aku akan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Entah kembali entah tidak”.  

“Kalau begitu kata Tuan, dari pada kami balik ke kampung, biarlah kami menetap saja 
di sini”, jawab salah seorang mereka. 

Bukan main terharunya Datuk Perpatih Nan Sebatang. Mau rasanya dia kembali 
pulang, tetapi mengingat perselisihannya dengan Datuk Ketemanggungan, niatnya itu 
diurungkannya. 

“Ingat pesanku”, Datuk Perpatih Nan Sebatang berkata: “Pegang teguh hukum adat 
yang kususun. Waris gelar pada kemenakan, tapi waris harta tetap pada anak”. 

Pengikutnya menetap di sana, mereka membangun negeri. Untuk mengingat 
Penghulunya  yang selalu dirindukan, maka negeri itu dinamakan Tanjung Merindu 
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(Tanjung Simalindu). Negeri itu sekarang terletak di perbatasan Daerah Provinsi Sumatera 
Barat dengan Provinsi Jambi, masuk dalam Pemerintah Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. 

Dalam meneruskan perjalanannya seorang diri, dia kehujanan. Lalu berlindung di 
bawah sebatang pohon rindang. Sedang berlindung itu dia berpikir, ke mana arah 
perjalanannya. Diputuskannya ke arah Selatan. Agar orang kampung tidak mengenalnya 
lagi, maka namanya ditukarnya dengan Sutan Perlindungan, karena ilham itu diperoleh di 
bawah pohon tempat dia berlindung dari air hujan. 

Sejak itu dia dikenal dengan nama Sutan Perlindungan. Orang di Minangkabau tidak 
pula mendengar beritanya lagi, karena yang sedang melakukan perjalanan itu adalah Sutan 
Perlindungan, bukan lagi Sutan Balun yang bergelar Datuk Perpatih Nan Sebatang. 

Dia sampai di daerah Mesumai, yaitu daerah Bangko sekarang, dan menumpang di 
rumah satu keluarga yang setia dengan raja Masumai. Keluarga itu menghormati Sutan 
Perlindungan karena kepandaian dan kebijaksanaannya. Orang yang ditempati Sutan 
Perlindungan itu tahu bahwa tamunya bukan sembarang orang, mungkin keturunan raja 
juga, setidaknya anak bangsawan. Ini dibuktikannya melihat tingkah laku dan tindak-tanduk 
Sutan Perlindungan dalam pergaulannya dan mengembangkan adat di daerah tersebut. 
Anak negeri cepat menerima ajarannya, karena memang sesuai juga dengan adat dan 
ajaran nenek moyang mereka. 

Ketika akan meninggalkan negeri itu, dia bertemu dengan salah seorang yang berasal 
dari Minangkabau. Orang itu sengaja datang ke sana dalam perjalanannya mencari 
penghulu mereka yang bergelar Datuk Perpatih Nan Sebatang. Orang itu tahu pasti, orang 
yang dihadapannya itu adalah penghulunya yang bergelar Datuk Perpatih Nan sebatang 
alias Sutan Balun. Namun Sutan Perlindungan tetap mengatakan bahwa ia bukan yang 
dicari, karena namanya adalah Sutan Perlindungan, bukan Datuk Perpatih Nan Sebatang. 

“Datuk. Marilah pulang. Orang kampung sangat merindukan penghulunya.” Ajak 
orang tersebut. 

“Aku bukan orang yang kau cari. Aku adalah Sutan Perlindungan, keluarga Depati 
Setio Rajo, orang dalam raja kerajaan Masumai.” Jawab Sutan Perlindungan. 

“Baa ang ko,” kata orang itu kesal, tapi pelan, didengar juga oleh Sutan Perlindungan. 
Sejak itu negeri diberi namanya Bangko, yang berasal dari dialek Minangkabau, baa ang 
ko. Artinya bagaimana kamu ini. Bagaimanapun orang dari kampungnya itu mengajaknya 
pulang, namun Sutan Perlindungan tidak mau, karena dia sudah berang dengan Datuk 
Ketemanggungan. 

Orang dalam Kerajaan Masumai itu diberinya gelar Depati Setio Rajo, karena dia 
memang setiap kepada raja Masumai. Kesetiaannya tidak di mulut saja, tapi dinyatakannya 
dengan perbuatan. Setio artinya setia, rajo maksudnya raja. 

Setelah beberapa lama dan adat yang dikembangkannya telah diterima dengan baik 
oleh masyarakat di sana, maka perjalanannya diteruskan ke Lubuk Gaung dan 
mengembangkan adat pula di sana. Orang tempat dia menginap diberinya pula gelar 
Depati Setio Beti, karena selaku Hulubalang raja, orang itu setianya bukan main, seolah-
olah dia jadi pagar betis bagi kerajaan. Dari itu dia diberi gelar Depati Setio Beti. Ada juga 
yang mengartikan beti itu dengan batin, karena batin itu sama dengan kaum. Jadi 
hulubalang itu nyata-nyata setia kepada kaum atau batinnya. 
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Dari Lubuk Gaung, Sutan Perlindungan terus ke Tanah Renak. Di sini dia tinggal pula 
pada satu keluarga yang nenek-neneknya bekerja pada raja, dan dia memang rajin bekerja. 
Dia selalu mengabdi pada raja. Melihat kenyataan itu, Sutan  Perlindungan memberinya 
gelar Depati Setio Nyato. Nyato artinya nyata. Setio artinya setia. Setelah adat berkembang 
pula di daerah itu, maka Sutan Perlindungan meneruskan perjalanannya mendaki bukit. 

Perjalanan mendaki bukit maksudnya hendak ke Kerinci Tinggi, yaitu daerah 
Kabupaten Kerinci dan Jangkat sekarang. Di pinggir sebuah sungai, telur ayam yang 
dibawanya dari Minangkabau menetas. Maka tempat itu diberi nama Penetai, yang berasal 
dari kata menetas. Tapi pendapat lain menyatakan berasal dari kata titian, karena Datuk 
Perpatih Nan Sebatang membuat titian sebagai alat penyeberangan di sungai tersebut. 
Dari titian jadi penitian, dan akhirnya jagi Penetai. Daerah itu sekarang jadi perbatasan 
daerah Kabupaten Kerinci dengan Kabupaten Merangin. 

Dari Penetai terus mendaki, dan pada satu sungai anak ayam yang menetas di 
Penetai menciap-ciap, yang istilah orang disana disebut temit. Tempat itu diberinya nama 
Temiai. Negeri ini terletak di Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, kira-kira 50 
km sebelah selatan kota Sungai Penuh. 

Di negeri itu Sutan Perlindungan menempati rumah pemuka masyarakatnya. Suatu 
hati dia melihat muara sungai di sana sangat gelap dilingkup oleh semak dan pepohonan. 
Maka penguasa di sana diberinya gelar Depati Muaro Langkap. 

Setelah mengembangkan adat di negeri itu, perjalanan diteruskan ke arah Utara. 
Pada seberang sungai dia melihat seorang laki-laki sedang memanjung telang (bambu 
kuning) dengan merencong atau encong, sehingga bekas pemanjungan itu terbentuk 
rencong. Rupanya orang itu adalah pemuka masyarakat di sana. Sutan Perlindungan 
meminta bambu kuning tersebut, dan dibuatnya sangkar untuk ayamnya. Di lihatnya pula 
daerah tersebut dilingkup oleh sungai, hingga daerah itu merupakan sebuah pulau. 
Kemudian diberinyalah nama negeri itu dengan Pulau Sangkar. Sedangkan pemuka 
masyarakat tersebut diberinya gelar Depati Rencong Telang. 

Setelah adat yang dibawanya berkembang, maka perjalanan diteruskan lagi. Di suatu 
tempat penduduk di sana memberi ayamnya makan. Negeri itu diberinya nama Pengasi, 
artinya orang yang suka mengasih, dan pemuka masyarakatnya diberinya gelar Depati 
Biang Sari, artinya bayang-bayang siang hari, karena ketika dia memberi gelar itu hari 
panas, tentu banyak bayang-bayang. 

Ketiga Depati tersebut di atas, yaitu Depati Muara Langkap, Depati Rencong Telang 
dan Depati Biang Sari, terkenal dengan nama Depati Tiga Helai Kain. 

Dari Pengasi, perjalanan diteruskan lagi, dan sampai di pinggir danau, yaitu danau 
Kerinci. Setelah mengembangkan adat, maka penguasa negeri itu diberinya gelar Depati 
Sirah Mato, karena yang diberinya itu matanya selalu merah. 

Di dusun Seleman ditemunya sebuah batu besar yang datar. Ayamnya bertengger di 
sana, dan mengembangkan sayapnya. Anehnya ayam sekecil itu tetapi sayapnya dapat 
menutupi hamparan batu yang lebar tersebut. Akhirnya penguasa di sana diberinya pula 
gelar Depati Batu Hampar. 

Tidak jauh dari dusun Seleman ada lagi sebuah negeri yang penduduknya ramah-
tamah dan selalu bergembira riang hati. Kemudian dusun itu diberinya nama Hiang, yang 
berasal dari kata riang. Dilihatnya pengusaha di sana sangat pandai mengatur 
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pemerintahan, yang waktu itu masih pemerintahan adat. Penguasa itu diberinya gelar 
Depati Atur Bumi, karena pandai mengatur bumi Kerinci. 

Di Seleman Sutan Perlindungan lama menetap. Di sana dia menyusun adat yang 
dibawanya dari Minangkabau. Dan adat itu berkembang ke seluruh Kerinci dan Jambi. 
Sejak itu pula dusun Seleman dijuluki Tanah Undang, karena dari sinilah adat itu 
diundangkan ke seluruh daerah. Sejak itu pula Sutan Perlindungan yang sebenarnya diberi 
gelar Tuanku Rajo Mudo Pancar Adat, yaitu orang yang memancarkan adat. 

 Waktu itu hukum adat Kerinci telah ada, yaitu yang dikenal meh semmeh (emas 
seemas). Dengan adanya adat yang dibawa oleh Sutan Perlindungan, maka lengkaplah 
adat dan hukum adat Kerinci. Begitu juga adat di daerah Jambi lebih sempurna lagi setelah 
adat Minangkabau itu berkembang di sana. Dengan demikian jelaslah bahwa adat 
Minangkabau, Kerinci dan Jambi adalah sama. Hanya mungkin pemakaiannya yang 
berlainan. Sejak itu nama Sutan Perlindungan bertambah tenar juga dan perkembangan 
adat yang disebarnya semakin meluas pula. Akhirnya seluruh tanah Kerinci dan Jambi 
dapat menerimanya. Hanya ada satu Hukum di Kerinci yang tetap bertahan, yaitu hukum 
emas seemas. 

Mendengar ada orang datang dari daerah Periang Padang Panjang di Koto Limau 
Manis, Danau Bento, Sutan Perlindungan ingin menemui orang-orang tersebut untuk 
mendengar dan mendapat berita mengenai perkembangan daerah Periang Padang 
Panjang selama ditinggalkannya. Sutan Perlindungan bertemu dengan Puti Unduk Pinang 
Masak (yang menggunakan nama samaran Puti Merindu) dan adiknya Puti Dayang Berani 
beserta rombongan disana. Pertemuan antara mereka berlangsung sampai perkawinan 
antara Sutan Perlindungan (Datuk Perpatih Nan Sebatang) dengan Puti Merindu (Puti 
Unduk Pinang Masak), yang akhirnya baru diketahui oleh mereka bahwa mereka adalah 
beradik kakak. 

 



 459 

Lampiran 15:  
Legenda Perjalanan Datuk Ketamanggungan 

Dalam salah satu kisah di Minangkabau tersebut tentang akhirnya Datuk 
Ketemanggungan. Kisahnya sebagai berikut;  

Rupanya kehadiran Adityawarman di tengah masyarakat Minangkabau tidak disetujui 
oleh Datuk Ketemanggungan walau dia sudah diberi tugas penting dibawah raja, namun 
pekerjaan yang diemban itu dilaksanakan dengan keterpaksaan. Hal ini dilakukan karena 
beliau adalah putra mahkota kerajaan yang nantinya akan menggantikan Datuk Suri Dirajo. 
Di samping itu beliau sangat dihormati oleh masyarakatnya dan beliau adalah orang yang 
paling berpengaruh dalam membentuk adat Alam Minangkabau. Namun karena 
kemampuan pertahanan mereka tidak sanggup menghadapi tentara Majapahit di bawah 
komando Adityawarman, maka mereka membuat siasat menerima Adityawarman sebagai 
raja dan yang kawin dengan adik Datuk Ketemanggungan sendiri, namun secara adat 
mereka tidak pernah tunduk kepada Adityawarman. 

Beberapa hari sesudah Datuk Suri Dirajo mengisi ketundukan Datuk 
Ketemanggungan berserta istri dan anak-anak serta pengiringnya pada suatu malam 
menyingkir keluar daerah Minangkabau. Tak seorangpun yang tahu kepergian datuk itu. 
Mereka berjalan menuju ke selatan. Setelah beberapa lamanya dalam perjalanan 
sampailah mereka di perbatasan Minangkabau dan Jambi. Berhentilah mereka di bawah 
sebatang pohon besar yang rupanya batang durian yang besar dan tinggi. Mereka 
menginap malam itu di bawah pohon durian itu. Pagi harinya Datuk Ketemanggungan 
membuat tanda di batang durian itu dengan menggunakan parang (ditakuk istilah Jambi) 
sebagai tanda daerah tersebut termasuk daerah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung. Itulah 
tanda batas daerah Minangkabau di sebelah selatan dan berbatasan dengan Jambi.  Itulah 
yang dinamakan dalam kata-kata adat ”Durian Batakuk Rajo”. 

Kemudian Datuk Ketamanggungan berkata kepada pengiringnya: ”Wahai 
pengiringku! Sekarang kembalilah kalian masuk dalam negeri kembali, kembalilah ke 
Pagaruyung. Kami dua suami isteri dan anak-anak akan meneruskan perjalanan ke 
Palembang. Kalian masih muda-muda oleh sebab itu kembalilah! Dan biarkanlah kami 
terus”. 

Tetapi tidak semua pengiringnya yang kembali pula dan sebagian meneruskan 
perjalanan bersama-sama ke tepi sebuah sungai. Dengan takdir Allah, isteri Datuk 
Ketemanggungan menderita sakit dan wafat di sana, dan dimakamkan di sana juga. 
Tempat itu kemudian bernama ”Muara Rupit”. 

Kemudian beliau meneruskan perjalanannya dan sampailah ke sebuah bukit yang 
bernama Bukit Siguntang (sebagai batas selatan kerajaan Pagaruyung) yang juga terkenal 
dalam sejarah Melayu. Setelah beberapa lama diam di sana wafat pula beliau di sana dan 
dimakamkan ditempat itu. Sampai sekarang makam itu masih tetap diziarahi orang dan 
dinamakan “Keramat Siguntang”.  

Semua pengiringnya kembali ke Minangkabau. Sesampai di Durian Batakuk Rajo 
mereka berhenti dan bermufakat. Sebagian kembali ke Minangkabau dan sebagian yang 
lain tidak mau kembali pulang. Sebagian kembali ke Muara Rupit dan menetap di sana. 
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Rombongan ini diketuai oleh dua orang dubalang, seorang bersukut Jambak dan seorang 
bersukur Pisang. 

Sebagian yang lain tidak pergi kemana-mana. Mereka masuk ke dalam hutan rimba 
dan hidup sebagai pengembara dalam rimba itu. Antara mereka ada yang bersuku Piliang 
dan bersuku Caniago. Mereka tetap tinggal  berpindah-pindah dalam hutan di daerah Jambi 
itu (nomaden). Tetapi sukunya tetap tidak mereka buang. Demikian pula adat-adat 
Minangkabau setengahnya masih tetap mereka pergunakan. Rupanya mereka masih tetap 
menggunakan kata-kata adat: -Negeri tak dapat dialih, suku tak dapat dianjak. Konon 
kabarnya itulah asalnya suku Kubu yang hidup mengembara dalam hutan-hutan di 
bahagian Jambi. 

Sepeninggal Datuk Ketemanggungan barulah diketahui kehilangan raja itu. Lama 
sebelumnya Datuk Perpatih nan Sebatang meninggalkan daerah Minangkabau akibat 
perselisihan yang sangat dalam dengan Datuk Ketemanggungan tentang wilayah 
kekuasaan dan hukum waris, dan sekarang Datuk Ketemanggungan juga meninggalkan 
daerah itu. Datuk Suri Dirajo menanyakan siapa yang tahu ke mana perginya datuk itu 
tetapi tidak seorangpun yang mengetahuinya. Maka diperintahkanlah mencari raja yang 
hilang itu. Dibentuk suatu rombongan yang akan pergi mencari. Sebagai kata pepatah adat 
juga: - Lulus selami, hanyut dipintasi, hilang dicari-, Kepala rombongan itu bernama Datuk 
Saribijaya. 

Maka berjalanlah rombongan itu sambil bertanya-tanya sepanjang jalan. Di sana 
mereka bertanya-tanya tetapi tidak dapat jawaban yang memuaskan. Hanya orang 
memberi nasehat kalau akan menanyakan pergilah kepada raja yang tinggal di Surulangun. 
Tetapi di sana jejak raja yang hilang itu tidak juga ditemui. Dengan tangan hampa 
kembalilah mereka dan bermalam di sebuah pondok orang petani di tepi sungai Barang. Di 
sana Datuk Saribijaya menyuruh pengiringnya kembali ke Minangkabau dengan membawa 
berita bahwa orang yang dicari tak kunjung berjumpa. Beliau sendiri akan tinggal di sana 
dengan dalih akan mencari  sampai dapat. 

Sebenarnya itu hanya alasan saja dari Datuk Saribijaya. Ia sudah jatuh cinta kepada 
gadis anak orang yang punya pondok itu. Sepeninggal kawan-kawannya kawinlah Datuk 
Saribijaya dengan gadis itu Saribanilai namanya. Sesudah kawin dan beranak, dia pindah 
dengan keluarganya ke tempat lain. Di tempat tinggalnya yang baru dibangunnya rumah 
dengan bentuk seperti di kampung halaman. Tempat yang baru itu dinamainya ’Tinting 
Dalam’. Tempat itu terletak dekat Surulangun, Palembang. Datuk Saribijaya beranak pinak 
di sana dan menjadi penduduk asli di sana, dan datuk itu sudah lupa sama sekali akan 
mencari rajanya yang hilang itu, apalagi untuk pulang kembali ke kampung halamannya di 
Minangkabau. 
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Lampiran 16:  
Batas-batas Provinsi Jambi 

Pendukung Hukum Adat Jambi tinggal membentuk Pemukiman di Wilayah yang 
batas-batasnya sebagai berikut : 

Dari Durian di Takuk Rajo, Lepas ke Sialang Berlantak Besi Melayang ke Tanjung 
Simalidu, Menepat di Beringin Nan Sebatang Beringin Gedang Nan Sekali Dalam, Mendaki 
bukit ke Lirik Nan Basibak, Meniti Pematang Panjang, Menepat ke Singkil Tujuh Berlarik-, 
ke Sepisak Pisau Hilang, Mendaki Bukit alum Babi, Meniti Pematang Panjang Menepat ke 
Bukit Cendaku, Laju ke Ulu Parit 9, Menuju ke Sungai Retih dan Sungai Enggan, 
Meremah Tanjung Labuh, Terjun ke Laut Nan Mendidih , Menempuh Ombak Nan 
Bedebur Merapat ke Pulau Nan Tigo Sebelah Laut Pulau Berhala, Naik Ke 
Sekatak Air Hi tam Menuju ke Bukit Seguntang-guntang, Mendaki Bukit Tuo 
Lepas Sungai Bayung Lincir,  Laju ke Hulu Sungai Singkut Dikurung 
Bergadeng Bukit Tigo, Mudik ke Serintik Hujan Panas   

Meniti Bukit Barisan, Turun ke Renah Sungai Buntal Menuju ke Sungai Air Dikit, 
Menepat ke Hulu Sungai Ketaun. Mendaki Bukit Malin Dewa, Laju ke Sungai Ipuh, Mendaki 
Bukit Sitinjau Laut, Sayup-sayup Laut Lepas Menuju Gunung Berapi Disi tu Tertegak 
Gunung Kerinci , Menepat ke Muaro Danau Bento  Menempuh Bukit Kaco, 
Meniti Pematang Lesung Teras Menuju Batu Anggit dan Batu Kangkung, Teratak 
Tanjung Pisang Siangkak-Siangkang, Hilir Pulo ke Durian di Takuk Rajo, di Situ Mulai 
Berjalan Balik Pulo ke Tempat Lamo, Berjalan Meniti Batas. 

(Buku Tata Cara Adat Perkawinan Jambi, halaman I — 2) 
 

 

Gambar 52: Peta Batas-batas Provinsi Jambi  
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