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Perkembangan Islam di Nusantara merupakan hal yang penting untuk 

diketahui, hal itu disebabkan oleh penduduk Indonesia yang sebagaian besarnya 

beragama Isla  oleh sebab itu hal ini perlu diperhatikan dan dipelajari. 

Dari mempelajari masuknya islam pertama kali kita dapat mengetahui 

mengapa islam dapat berkembang dengan pesat bahkan hingga banyak berdirinya 

kerajaan-kerajaan bercorak Islam dihampir wilayah Nusantara,  selain itu juga kita 

dapat mengetahui bagaimana kondisi kerajaan-kerajaan islam tersebut berkembang 

hingga mengalami masa kemunduran. Selain itu kita dapat mengetahui peninggalan-

peninggalan dari kerajaan-kerajaan isalam tersebut. 

Dalam Tulisan ini kami memberikan beberapa materi mengenai 

perkembangan islam khususnya KESULTANAN GOWA-TALLO Beserta masuknya 

islam ke Nusantara sehingga dapat menambah pengatahuan kita. 

Terima kasih atas perhatiannya kami harapkan anda dapat puas dengan apa 

yang telah kami sajikan. Apabila terdapat kesalahan kami minta maaf  karena 

banyaknya sumber-sumber sejarah berbeda-beda penalarannya. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serang, November 2008 
 
 
 
 

         Tim Penyusun 
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Kedatangan Islam di berbagai daerah di Indonesia tidaklah bersamaan. 

Demikian pula dengan kerajaan-kerajaan dan daerah yang didatanginya, ia 

mempunyai situasi politik dan sosial budaya yang berlainan. Pada waktu kerajaan 

Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya pada sekitar abad ke-7 dan ke-8, Selat 

Malaka sudah mulai dilalui oleh para pedagang muslim dalam pelayarannya ke 

negeri-negeri di Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan berita Cina zaman 

T‘ang pada abad-abad tersebut, diduga masyarakat muslim telah ada, baik di kanfu 

(kanton) maupun di daerah Sumatra sendiri. Perkembangan pelayaran dan 

perdagangan yang bersifat internasional antara negeri-negeri di Asia bagian barat atau 

timur mungkin disebabkan oleh kegiatan kerajaan Islam di bawah Bani Umayah di 

bagian barat maupun kerajaan Cina zaman dinasti T‘ang di Asia Timur serta kerajaan 

Sriwijaya di Asia Tenggara. Adalah suatu kemungkinan bahwa menjelang abad ke-10 

para pedagang Islam telah menetap di pusat-pusat perdagangan yang penting di 

kepulauan Indonesia, terutama di pulau-pulau yang terletak di Selat Malaka, terusan 

sempit dalam rute pelayaran laut dari negeri-negeri Islam ke Cina.  

Tiga abad kemudian, menurut dokumen-dokumen sejarah tertua, permukiman 

orang-orang Islam didirikan di Perlak dan Samudra Pasai di Timur Laut pantai 

Sumatra. Saudagar-saudagar dari Arab Selatan semenanjung tanah Arab yang 

melakukan perdagangan ke tanah Melayu sekitar 630 M (tahun kesembilan Hijriah) 

telah menemui bahwa di sana banyak yang telah memeluk Islam. Hal ini 

membuktikan bahwa Islam telah masuk ke Indonesia sejak abad-abad pertama 

Hijriah, atau sekitar abad ke tujuh dan kedelapan Masehi yang dibawa langsung oleh 

saudagar dari Arab. Dengan demikian, dakwah Islam telah tiba di tanah Melayu 

sekitar tahun 630 M tatkala Nabi Muhammad saw. masih hidup. Keterangan lebih 

lanjut tentang masuknya Islam ke Indonesia ditemukan pada berita dari Marcopolo, 

bahwa pada tahun 1292 ia pernah singgah di bagian utara daerah Aceh dalam 

perjalanannya dari Tiongkok ke Persia melalui laut. Di Perlak ia menjumpai 

penduduk yang telah memeluk Islam dan banyak para pedagang Islam dari India yang 

giat menyebarkan agama itu.  
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Para pedagang muslim menjadi pendukung daerah-daerah Ilam yang muncul 

kemudian, dan daerah yang menyatakan dirinya sebagai kerajaan yang bercorak Islam 

ialah Samudra Pasai di pesisir timur laut Aceh. Munculnya daerah tersebut sebagai 

kerajaan Islam yang pertama diperkirakan mulai abad ke-13. Hal itu dimungkinkan 

dari hasil proses islamisasi di daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi para 

pedagang muslim sejak abad ketujuh. Sultan yang pertama dari kerajaan Islam 

Samudra Pasai adalah Sultan Malik al-Saleh yang memerintah pada tahun 1292 

hingga 1297. Sultan ini kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Sultan 

Muhammad Malik az-Zahir. Kerajaan Islam Samudra Pasai menjadi pusat studi 

agama Islam dan meru pakan tempat berkumpul para ulama Islam dari berbagai 

negara Islam untuk berdis kusi tentang masalah-masalah keagamaan dan masalah 

keduniawian. Berdasarkan berita dari Ibnu Batutah, seorang pengembara asal Maroko 

yang mengunjungi Samudra Pasai pada 1345, dikabarkan bahwa pada waktu ia 

mengunjungi kerajaan itu, Samudra Pasai berada pada puncak kejayaannya. Dari 

catatan lain yang ditinggalkan Ibnu Batutah, dapat diketahui bahwa pada masa itu 

kerajaan Samudra Pasai merupakan pelabuhan yang sangat penting, tempat kapal-

kapal datang dari Tiongkok dan India serta dari tempat-tempat lain di Indonesia, 

singgah dan bertemu untuk memuat dan membongkar barang-barang dagangannya.  

Kerajaan Samudera Pasai makin berkembang dalam bidang agama Islam, 

politik, perdagangan, dan pelayaran. Hubungan dengan Malaka makin ramai, 

sehingga di Malaka pun sejak abad ke-14 timbul corak masyarakat muslim. 
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Perkembangan masyarakat muslim di Malaka makin lama makin meluas dan akhirnya 

pada awal abad ke-15 berdiri kerajaan Islam Malaka. Para penganut agama Islam 

diberi hak-hak istimewa, bahkan telah dibangunkan sebuah masjid untuk mereka. Para 

pedagang yang singgah di Malaka kemudian banyak yang menganut agama Islam dan 

menjadi penyebar agama Islam ke seluruh kepulauan Nusantara, tempat mereka 

mengadakan transaksi perdagangan.  

Kerajaan Malaka pertama kali didirikan oleh Paramisora pada abad ke-15. 

Menurut cerita, sesaat sebelum meninggal dalam tahun 1414, Paramisora masuk 

Islam, kemudian berganti nama menjadi Iskandar Syah. Selanjutnya, kerajaan Malaka 

dikembangkan oleh putranya yang bernama Muhammad Iskandar Syah (1414–1445). 

Pengganti Muhammad Iskandar Syah adalah Sultan Mudzafar Syah (1445–1458). Di 

bawah pemerintahannya, Malaka menjadi pusat perdagangan antara Timur dan Barat, 

dengan kemajuan-kemajuan yang sangat pesat, sehingga jauh meninggalkan Samudra 

Pasai. Usaha mengembangkan Malaka hingga mencapai puncak kejayaannya 

dilakukan oleh Sultan Mansyur Syah (1458–1477) sampai pd masa pemerintahan 

Sultan Alaudin Syah (1477–1488). Sementara itu, kedatangan pengaruh Islam ke 

wilayah Indonesia bagian timur (Sulawesi dan Maluku) tidak dapat dipisahkan dari 

jalur perdagangan yang terbentang antara pusat lalu lintas pelayaran internasional di 

Malaka, Jawa, dan Maluku. Menurut tradisi setempat, sejak abad ke-14, Islam telah 

sampai ke daerah Maluku. Disebutkan bahwa kerajaan Ternate ke-12, Molomateya 

(1350–1357), bersahabat karib dengan orang Arab yg memberinya petunjuk dalam 

pembuatan kapal, tetapi agaknya tidak dalam kepercayaan.  

Pada masa pemerintahan Marhum di Ternate, datanglah seorang raja dari Jawa 

yang bernama Maulana Malik Husayn yang menunjukkan kemahiran menulis huruf 

Arab yang ajaib seperti yang tertulis dalam Alquran. Hal ini sangat menarik hati 

Marhum dan orang-orang di Maluku. Kemudian, ia diminta oleh mereka agar mau 

mengajarkan huruf-huruf yang indah itu. Sebaliknya, Maulana Malik Husayn 

mengajukan permintaan, agar mereka tidak hanya mempelajari huruf Arab, melainkan 

pula diharuskan mempelajari agama Islam. Demikianlah Maulana Malik Husayn 

berhasil mengislamkan orang-orang Maluku. Raja Ternate yang dianggap benar-benar 

memeluk Islam adalah Zainal Abidin (1486–1500). Dari ketiga pusat kegiatan Islam 

itulah, maka Islam menyebar dan meluas memasuki pelosok-pelosok kepulauan 

Nusantara. Penyebaran yang nyata terjadi pada abad ke-16. Dari Malaka, daerah 

KESULTANAN GOWA-TALLO 
Beserta Sejarah ISLAM di Nusantara 

6



 

Kampar, Indragiri, dan Riau menjadi Islam. Dari Aceh, Islam meluas sampai ke 

Minangkabau, Bengkulu, dan Jambi. Dimulai sejak dari Demak, maka sebagian besar 

Pulau Jawa telah menganut agama Islam.  

Banten yang diislamkan oleh Demak meluaskan dan menyebarkan Islam ke 

Sumatra Selatan. Di Kalimantan, kerajaan Brunai yang pada abad ke-16 menjadi 

Islam, meluaskan penyebaran Islam di bagian barat Kalimantan dan Filipina. 

Sedangkan Kalimantan Selatan mendapatkan pengaruh Islam dari daratan Jawa. Dari 

Ternate semakin meluas meliputi pulau-pulau di seluruh Maluku serta daerah pantai 

timur Sulawesi. Pada abad ke-16 di Sulawesi Selatan berdiri kerajaan Goa. 

Demikianlah pada akhir abad ke-16 dapat dikatakan bahwa Islam telah tersebar dan 

mulai meresapkan akar-akarnya di seluruh Nusantara.  

Meresapnya Islam di Indonesia pada abad ke-16 itu bersamaan pula dengan 

ditanamkannya benih-benih agama Katolik oleh orang-orang Portugis. Bangsa 

Portugis ini dikenal sebagai penentang Islam dan pemeluk agama Katolik fanatik. 

Maka, di setiap tempat yang mereka datangi, di sanalah mereka berusaha 

mendapatkan daerah tempat persemaian bagi agama Katolik. Hal ini menurut 

tanggapan mereka merupakan suatu tugas dan kewajiban yang mendapat dorongan 

dari pengalaman mereka menghadapi Islam di negeri mereka sendiri. Ketika 

pertahanan Islam terakhir di Granada jatuh pada 1492, maka dalam usaha mereka 

mendesak agama Islam sejauh mungkin dari Spanyol dan Portugis, mereka 

memperluas gerakannya sampai Timur Tengah yang waktu itu menjadi daerah 

perantara perdagangan rempah-rempah yang menghubungkan Timur dengan Barat. 

Timbullah kemudian suatu hasrat dalam jiwa dagang mereka untuk berusaha sendiri 

mendapatkan rempah-rempah yang menjadi pokok perdagangan waktu itu langsung 

dari daerah penghasilnya (Nusantara). Dengan demikian, mereka tidak akan 

bergantung lagi kepada pedagang-pedangan Islam di Timur Tengah. 
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Proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia menurut Ahmad 

Mansur Suryanegara dalam bukunya yang berjudul Menemukan Sejarah, terdapat 3 

teori yaitu teori Gujarat, teori Makkah dan teori Persia. 

Ketiga teori tersebut di atas memberikan jawaban tentang permasalah waktu 

masuknya Islam ke Indonesia, asal negara dan tentang pelaku penyebar atau pembawa 

agama Islam ke Nusantara.Di antaranya adalah 

 

1. Teori Gujarat 

Teori berpendapat bahwa agama Islam masuk ke 

Indonesia pada abad 13 dan pembawanya berasal 

dari Gujarat (Cambay), India. Dasar dari teori ini 

adalah: 

TRUE OR FALSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teori Gujarat, India, harus

dihapuskan. Teori bikinan

orientalis kafir Belanda, Snouck

Hurgronje, ini jelas salah besar.

Sejarahwan Ahmad Mansyur

Suryanegara telah menegaskan

Islam masuk ke Indonesia lewat

pedagang-pedagang Nusantara

yang telah berniaga hingga ke

Syams di saat Rasulullah SAW

masih hidup. Para pedagang dari

Nusantara telah menjalin

kerjasama yang erat dengan para

pedagang Arab bahkan sebelum

Rasulullah dilahirkan! 

 Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan 

bangsa Arab dalam penyebaran Islam di 

Indonesia. 

 Hubungan dagang Indonesia dengan India 

telah lama melalui jalur Indonesia – Cambay 

– Timur Tengah – Eropa. 

 Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu 

Malik Al Saleh tahun 1297 yang bercorak 

khas Gujarat.  

 Pendukung teori Gujarat adalah Snouck 

Hurgronye, WF Stutterheim dan Bernard 

H.M. Vlekke. Para ahli yang mendukung teori 

Gujarat, lebih memusatkan perhatiannya pada 

saat timbulnya kekuasaan politik Islam yaitu 

adanya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga 

bersumber dari keterangan Marcopolo dari 

Venesia (Italia) yang pernah singgah di Perlak 
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( Perureula) tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak 

penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang 

menyebarkan ajaran Islam.  

 Demikianlah penjelasan tentang teori Gujarat. Silahkan Anda simak teori 

berikutnya.  

 

2. Teori Makkah 

Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori 

lama yaitu teori Gujarat.  

Teori Makkah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke 7 dan 

pembawanya berasal dari Arab (Mesir). 

Dasar teori ini adalah: 

 Pada abad ke 7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat 

perkampungan Islam (Arab); dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab 

sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga 

sesuai dengan berita Cina. 

 Kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi’i, dimana 

pengaruh mazhab Syafi’i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan 

Mekkah. Sedangkan Gujarat/India adalah penganut mazhab Hanafi. 

 Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al malik, yaitu gelar tersebut 

berasal dari Mesir. 

 Pendukung teori Makkah ini adalah Hamka, Van Leur dan T.W. Arnold. 

Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad 13 sudah 

berdiri kekuasaan politik Islam, jadi masuknya ke Indonesia terjadi jauh 

sebelumnya yaitu abad ke 7 dan yang berperan besar terhadap proses 

penyebarannya adalah bangsa Arab sendiri.  

 Dari penjelasan di atas, apakah Anda sudah memahami? Kalau sudah 

paham simak teori berikutnya. 

 

3. Teori Persia 

Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad 13 dan pembawanya 

berasal dari Persia (Iran). Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan 

budaya masyarakat Islam Indonesia seperti: 
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 Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husein 

cucu Nabi Muhammad, yang sangat di junjung oleh orang Syiah/Islam Iran. 

Di Sumatra Barat peringatan tersebut disebut dengan upacara Tabuik/Tabut. 

Sedangkan di pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur Syuro. 

 Kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syaikh Siti Jennar dengan sufi dari Iran 

yaitu Al – Hallaj. 

 Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-

tanda bunyi Harakat. 

 Ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. 

 Adanya perkampungan Leren/Leran di Giri daerah Gresik. Leren adalah nama 

salah satu Pendukung teori ini yaitu Umar Amir Husen dan P.A. Hussein 

Jayadiningrat. 

 Ketiga teori tersebut, pada dasarnya masing-masing memiliki kebenaran dan 

kelemahannya. Maka itu berdasarkan teori tersebut dapatlah disimpulkan 

bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke – 7 dan 

mengalami perkembangannya pada abad 13. Sebagai pemegang peranan 

dalam penyebaran Islam adalah bangsa Arab, bangsa Persia dan Gujarat 

(India).   

 

Proses masuk dan berkembangnya Islam ke Indonesia pada dasarnya 

dilakukan dengan jalan damai melalui beberapa jalur/saluran yaitu melalui 

perdagangan seperti yang dilakukan oleh pedagang Arab, Persia dan Gujarat. 

Pedagang tersebut berinteraksi/bergaul dengan masyarakat Indonesia. Pada 

kesempatan tersebut dipergunakan untuk menyebarkan ajaran Islam. Selanjutnya 

diantara pedagang tersebut ada yang terus menetap, atau mendirikan perkampungan, 

seperti pedagang Gujarat mendirikan perkampungan Pekojan. 

Dengan adanya perkampungan pedagang, maka interaksi semakin sering 

bahkan ada yang sampai menikah dengan wanita Indonesia, sehingga proses 

penyebaran Islam semakin cepat berkembang. 

Perkembangan Islam yang cepat menyebabkan muncul tokoh ulama atau 

mubaliqh yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-

pondok pesantren. 
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Pondok pesantren adalah tempat para pemuda dari berbagai daerah dan 

kalangan masyarakat menimba ilmu agama Islam. Setelah tammat dari pondok 

tersebut, maka para pemuda menjadi juru dakwah untuk menyebarkan Islam di 

daerahnya masing-masing. 

Di samping penyebaran Islam melalui saluran yang telah dijelaskan di atas, 

Islam juga disebarkan melalui kesenian, misalnya melalui pertunjukkan seni gamelan 

ataupun wayang kulit. Dengan demikian Islam semakin cepat berkembang dan mudah 

diterima oleh rakyat Indonesia. 

Di pulau Jawa, peranan mubaligh dan ulama tergabung dalam kelompok para 

wali yang dikenal dengan sebutan walisongo yang merupakan suatu majelis yang 

berjumlah sembilan orang. Majelis ini berlangsung dalam beberapa periode secara 

bersambung, mengganti ulama yang wafat / hijrah ke luar Jawa.  

 

Periode penyebaran islam oleh para ulama/wali tersebut. 

 

1. Periode I     : Penyebaran Islam dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim, 

Maulana Ishaq(-), Ahmad Jumadil Qubra, Muhammad Al-Magribi, 

Malik Israil, Muhammad Al-Akbar, Maulana Hasannudin, 

Aliyuddin, dan Syeikh Subakir (-).  

2. Periode II  : Penyebaran Islam digantikan oleh Raden Rahmat (Sunan Ampel 

Denta), Ja’far Shiddiq (Sunan Kudus), Syarif Hidayatullah (Sunan 

Gunung Jati).  

3. Periode III : hijrahnya Maulana Ishaq dan Syeikh Subakir, dan wafatnya 

Maulana Hassanudin dan Aliyuddin maka penyebar Islam pada 

periode ini dilakukan oleh Raden Paku (Sunan Giri), Raden Said 

(Sunan Kalijaga), Raden Makhdum Ibrahim (Sunan Bonang) dan 

Raden Qashim (Sunan Drajat).  

4. Periode IV  : Penyebar Islam selanjutnya adalah Jumadil Kubra dan 

Muhammad Al-Maghribi dan kemudian digantikan oleh Raden 

Hasan (Raden Patah) dan Fadhilah Khan (Falatehan).  

5. Periode V  : Untuk periode ini karena Raden Patah menjadi Sultan Demak 

maka yang menggantikan posisinya adalah Sunan Muria.  
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Para wali / ulama yang dikenal dengan sebutan walisongo di Pulau Jawa 

terdiri dari : 

 

1. Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan nama Syeikh Maghribi 

menyebarkan Islam di Jawa Timur. 

2. Sunan Ampel dengan nama asli Raden Rahmat menyebarkan Islam di daerah 

Ampel Surabaya. 

3. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel memiliki nama asli Maulana 

Makdum Ibrahim, menyebarkan Islam di Bonang (Tuban). 

4. Sunan Drajat juga putra dari Sunan Ampel nama aslinya adalah Syarifuddin, 

menyebarkan Islam di daerah Gresik/Sedayu. 

5. Sunan Giri nama aslinya Raden Paku menyebarkan Islam di daerah Bukit 

Giri (Gresik). 

6. Sunan Kudus nama aslinya Syeikh Ja’far Shodik menyebarkan ajaran Islam 

di daerah Kudus. 

7. Sunan Kalijaga nama aslinya Raden Mas Syahid atau R. Setya menyebarkan 

ajaran Islam di daerah Demak. 

8. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga nama aslinya Raden Umar Syaid 

menyebarkan islamnya di daerah Gunung Muria. 

9. Sunan Gunung Djati nama aslinya Syarif Hidayatullah, menyebarkan Islam 

di Jawa Barat (Cirebon). 

Sembilan wali yang sangat terkenal di pulau Jawa, Masyarakat Jawa sebagian 

memandang para wali memiliki kesempurnaan hidup dan selalu dekat dengan Allah, 

sehingga dikenal dengan sebutan Waliullah yang artinya orang yang dikasihi Allah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KESULTANAN GOWA-TALLO 
Beserta Sejarah ISLAM di Nusantara 

12



 

 
 
 
 
 
 

1. Periode pertama, abad 7 masehi (abad 1 hijriah). 

 

Pada abad 7 masehi, Islam sudah sampai ke Nusantara. Para Dai yang datang 

ke Indonesia berasal dari jazirah Arab yang sudah beradaptasi dengan bangsa India 

yakni bangsa Gujarat dan ada juga yang telah beradaptasi dengan bangsa Cina, dari 

berbagai arah yakni dari jalur sutera (jalur perdagangan) dakwah mulai merambah di 

pesisir-pesisir Nusantara. 

Sejak awal Islam tidak pernah membeda-bedakan fungsi seseorang untuk 

berperan sebagai dai (juru dakwah). Kewajiban berdakwah dalam Islam bukan hanya 

kasta (golongan) tertentu saja tetapi bagi setiap masyarakat dalam Islam. Sedangkan 

di agama lain hanya golongan tertentu yang mempunyai otoritas menyebarkan agama, 

yaitu pendeta. Sesuai ungkapan Imam Syahid Hasan Al-Banna “ Nahnu du’at qabla 

kulla syai“ artinya kami adalah dai sebelum profesi-profesi lainnya. 

Sampainya dakwah di Indonesia melalui para pelaut-pelaut atau pedagang-

pedagang sambil membawa dagangannya juga membawa akhlak Islami sekaligus 

memperkenalkan nilai-nilai yang Islami. Masyarakat ketika berkenalan dengan Islam 

terbuka pikirannya, dimuliakan sebagai manusia dan ini yang membedakan masuknya 

agama lain sesudah maupun sebelum datangnya Islam. Sebagai contoh masuknya 

agama Kristen ke Indonesia ini berbarengan dengan Gold (emas atau kekayaan) dan 

glory (kejayaan atau kekuasaan) selain Gospel yang merupakan motif penyebaran 

agama berbarengan dengan penjajahan dan kekuasaan. Sedangkan Islam dengan cara 

yang damai. 

Begitulah Islam pertama-tama disebarkan di Nusantara, dari komunitas-

komunitas muslim yang berada di daerah-daerah pesisir berkembang menjadi kota-

kota pelabuhan dan perdagangan dan terus berkembang sampai akhirnya menjadi 

kerajaan-kerajaan Islam dari mulai Aceh sampai Ternate dan Tidore yang merupakan 

pusat kerajaan Indonesia bagian Timur yang wilayahnya sampai ke Irian Jaya. 
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2. Periode kedua, abad 13 masehi. 

 

Di abad 13 Masehi berdirilah kerajaan-kerajaan Islam di berbagai penjuru di 

Nusantara. Yang merupakan moment kebangkitan kekuatan politik umat khususnya di 

daerah Jawa ketika kerajaan Majapahit berangsur-angsur turun kewibawaannya 

karena konflik internal. Hal ini dimanfaatkan oleh Sunan Kalijaga yang membina di 

wilayah tersebut bersama Raden Fatah yang merupaka keturunan raja-raja Majapahit 

untuk mendirikan kerajaan Islam pertama di pulau Jawa yaitu kerajaan Demak. 

Bersamaan dengan itu mulai bermunculan pula kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya, 

walaupun masih bersifat lokal. 

Pada abad 13 Masehi ada fenomena yang disebut dengan Wali Songo yaitu 

ulama-ulama yang menyebarkan dakwah di Indonesia. Wali Songo mengembangkan 

dakwah atau melakukan proses Islamisasinya melalui saluran-saluran: 

a. Perdagangan  

b. Pernikahan  

c. Pendidikan (pesantren)  

Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang asli dari akar budaya 

Indonesia, dan juga adopsi dan adaptasi hasanah kebudayaan pra Islam yang 

tidak keluar dari nilai-nilai Islam yang dapat dimanfaatkan dalam penyebaran 

Islam. Ini membuktikan Islam sangat menghargai budaya setempat selama 

tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. 

d. Seni dan budaya  

Saat itu media tontonan yang sangat terkenal pada masyarakat jawa khususnya 

yaitu wayang. Wali Songo menggunakan wayang sebagai media dakwah 

dengan sebelumnya mewarnai wayang tersebut dengan nilai-nilai Islam. Yang 

menjadi ciri pengaruh Islam dalam pewayangan diajarkannya egaliterialisme 

yaitu kesamaan derajat manusia di hadapan Allah dengan dimasukannya 

tokoh-tokoh punakawam seperti Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong. 

Para Wali juga mengubah lagu-lagu tradisional (daerah) dalam langgam 

Islami, ini berarti nasyid sudah ada di Indonesia ini sejak jaman para wali. 

Dalam upacara-upacara adat juga diberikan nilai-nilai Islam. 
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e. Tasawwuf  

Kenyataan sejarah bahwa ada tarikat-tarikat di Indonesia yang menjadi 

jaringan penyebaran agama Islam. 

 

3. Periode ketiga, masa penjajahan Belanda. 

 

Pada abad 17 masehi tepatnya tahun 1601 datanglah kerajaan Hindia Belanda 

ke daerah Nusantara yang awalnya hanya berdagang tetapi akhirnya menjajah. 

Belanda datang ke Indonesia dengan kamar dagangnya yakni VOC, semenjak itu 

hampir seluruh wilayah Nusantara dijajah oleh Hindia Belanda kecuali Aceh. Saat itu 

antar kerajaan-kerajaan Islam di nusantara belum sempat membentuk aliansi atau 

kerjasama. Hal ini yang menyebabkan proses penyebaran dakwah terpotong. 

Dengan sumuliyatul (kesempurnaan) Islam yang tidak ada pemisahan antara 

aspek-aspek kehidupan tertentu dengan yang lainnya, ini telah diterapkan oleh para 

Ulama saat itu. Ketika penjajahan datang, mengubah pesantren-pesantren menjadi 

markas-markas perjuangan, santri-santri (peserta didik pesantren) menjadi jundullah 

(pasukan Allah) yang siap melawan penjajah sedangkan ulamanya menjadi panglima 

perangnya. Hampir seluruh wilayah di Indonesia yang melakukan perlawanan 

terhadap penjajah adalah kaum muslimin beserta ulamanya. 

Potensi-potensi tumbuh dan berkembang di abad 13 menjadi kekuatan 

perlawanan terhadap penjajah. Ini dapat dibuktikan dengan adanya hikayat-hikayat 

pada masa kerajaan-kerajaan Islam yang syair-syairnya berisikan perjuangan. Ulama-

ulama menggelorakan Jihad melawan kaum kafir yaitu penjajah Belanda. Belanda 

mengalami kewalahan yang akhirnya menggunakan strategi-strategi: 

Politik devide et impera, yang pada kenyataannya memecah-belah atau 

mengadu domba antara kekuatan Ulama dengan adat, contohnya perang Padri di 

Sumatera Barat dan perang Diponegoro di Jawa.  

Mendatangkan Prof. Dr. Snouk Cristian Hourgonye alias Abdul Gafar seorang 

Guru Besar ke-Indonesia-an di Universitas Hindia Belanda juga seorang orientalis 

yang pernah mempelajari Islam di Mekkah, dia berpendapat agar pemerintahan 

Belanda membiarkan umat Islam hanya melakukan ibadah mahdhoh (khusus) dan 

dilarang berbicara atau sampai melakukan politik praktis. Gagasan tersebut dijalani 

oleh pemerintahan Belanda dan salah satunya adalah pembatasan terhadap kaum 
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muslimin yang akan melakukan ibadah Haji karena pada saat itulah terjadi 

pematangan perjuangan terhadap penjajahan.  

 

4. Periode keempat, abad 20 masehi 

 

Awal abad 20 masehi, penjajah Belanda mulai melakukan politik etik atau 

politik balas budi yang sebenarnya adalah hanya membuat lapisan masyarakat yang 

dapat membantu mereka dalam pemerintahannya di Indonesia. Politik balas budi 

memberikan pendidikan dan pekerjaan kepada bangsa Indonesia khususnya umat 

Islam tetapi sebenarnya tujuannya untuk mensosialkan ilmu-ilmu barat yang jauh dari 

Al-Qur’an dan hadist dan akan dijadikannya boneka-boneka penjajah. Selain itu juga 

mempersiapkan untuk lapisan birokrasi yang tidak mungkin dipegang lagi oleh orang-

orang Belanda. Yang mendapat pendidikan pun tidak seluruh masyarakat melainkan 

hanya golongan Priyayi (bangsawan), karena itu yang pemimpin-¬pemimpin 

pergerakan adalah berasalkan dari golongan bangsawan. 

Strategi perlawanan terhadap penjajah pada masa ini lebih kepada bersifat 

organisasi formal daripada dengan senjata. Berdirilah organisasi Sarikat Islam 

merupakan organisasi pergerakan nasional yang pertama di Indonesia pada tahun 

1905 yang mempunyai anggota dari kaum rakyat jelata sampai priyayi dan meliputi 

wilayah yang luas. Tahun 1908 berdirilah Budi Utomo yang bersifat masih bersifat 

kedaerahan yaitu Jawa, karena itu Sarikat Islam dapat disebut organisasi pergerakan 

Nasional pertama daripada Budi Utomo. 

Tokoh Sarikat Islam yang terkenal yaitu HOS Tjokroaminoto yang memimpin 

organisasi tersebut pada usia 25 tahun, seorang kaum priyayi yang karena memegang 

teguh Islam maka diusir sehingga hanya menjadi rakyat biasa. Ia bekerja sebagai 

buruh pabrik gula. Ia adalah seorang inspirator utama bagi pergerakan Nasional di 

Indonesia. Sarikat Islam di bawah pimpinannya menjadi suatu kekuatan yang 

diperhitungkan Belanda. Tokoh-tokoh Sarikat Islam lainnya ialah H. Agus Salim dan 

Abdul Muis, yang membina para pemuda yang tergabung dalam Young Islamitend 

Bound yang bersifat nasional, yang berkembang sampai pada sumpah pemuda tahun 

1928. 

Dakwah Islam di Indonesia terus berkembang dalam institusi-institusi seperti 

lahirnya Nadhatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, dan lain-lain. Lembaga-lembaga 
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ke-Islaman tersebut tergabung dalam MIAI (Majelis Islam ‘Ala Indonesia) yang 

kemudian berubah namanya menjadi MASYUMI (Majelis Syura Muslimin Indonesia) 

yang anggotanya adalah para pimpinan institusi-institusi ke-Islaman tersebut. 

Di masa pendudukan Jepang, dilakukan strategi untuk memecah-belah 

kesatuan kekuatan umat oleh pemerintahan Jepang dengan membentuk kementrian 

Sumubu (Departemen Agama). Jepang meneruskan strategi yang dilakukan Belanda 

terhadap umat Islam. Ada seorang Jepang yang faham dengan Islam yaitu Kolonel 

Huri, ia memotong koordinasi ulama-ulama di pusat dengan di daerah, sehingga 

ulama-ulama di desa yang kurang informasi dan akibatnya membuat umat dapat 

terbodohi. 

Pemerintahan pendudukan Jepang memberikan fasilitas untuk kemerdekaan 

Indonesia dengan membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia) dan dilanjuti dengan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia) dan lebih mengerucut lagi menjadi Panitia Sembilan, Panitia ini yang 

merumuskan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagram Jakarta merupakan 

konsensus tertinggi untuk menggambarkan adanya keragaman Bangsa Indonesia yang 

mencari suatu rumusan untuk hidup bersama. Tetapi ada kalimat yang kontroversi 

dalam piagam ini yaitu penghapusan “7 kata“ lengkapnya kewajiban menjalankan 

syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya yang terletak pada alinea keempat 

setelah kalimat Negara berdasarkan kepada Ketuhan Yang Maha Esa. 

 

Periode kelima, abad 20 & 21. 

 

Pada periode ini proses dakwah (Islamisasi) di Indonesia mempunyai ciri 

terjadinya globalisasi informasi dengan pengaruh-pengaruh gerakan Islam 

internasional secara efektif yang akan membangun kekuatan Islam lebih utuh yang 

meliputi segala dimensinya. Sebenarnya kalau saja Indonesia tidak terjajah maka 

proses Islamisasi di Indonesia akan berlangsung dengan damai karena bersifat kultural 

dan membangun kekuatan secara struktural. Hal ini karena awal masuknya Islam yang 

secara manusiawi, dapat membangun martabat masyarakat yang sebagian besar kaum 

sudra (kelompok struktur masyarakat terendah pada masa kerajaan) dan membangun 

ekonomi masyarakat. Sejarah membuktikan bahwa kota-kota pelabuhan (pusat 

perdagangan) yang merupakan kota-kota yang perekonomiannya berkembang baik 
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adalah kota-kota muslim. Dengan kata lain Islam di Indonesia bila tidak terjadi 

penjajahan akan merupakan wilayah Islam yang terbesar dan terkuat. 

Proses Islamisasi di Indonesia  

Dalam masa kedatangan dan penyebaran Islam di Indonesia, terdapat negara-

negara yang bercorak Indonesia-Hindu. Di Sumatra terdapat kerajaan Sriwijaya dan 

Melayu; di Jawa, Majapahit; di Sunda, Pajajaran; dan di Kalimantan, Daha dan Kutai.  

Agama Islam yang datang ke Indonesia mendapat perhatian khusus dari 

kebanyakan rakyat yang telah memeluk agama Hindu. Agama Islam dipandang lebih 

baik oleh rakyat yang semula menganut agama Hindu, karena Islam tidak mengenal 

kasta, dan Islam tidak mengenal perbedaan golongan dalam masyarakat. Daya penarik 

Islam bagi pedagang-pedagang yang hidup di bawah kekuasaan raja-raja Indonesia-

Hindu agaknya ditemukan pada pemikiran orang kecil. Islam memberikan sesuatu 

persamaan bagi pribadinya sebagai anggota masyarakat muslim. Sedangkan menurut 

alam pikiran agama Hindu, ia hanyalah makhluk yang lebih rendah derajatnya 

daripada kasta-kasta lain. Di dalam Islam, ia merasa dirinya sama atau bahkan lebih 

tinggi dari  pada orang-orang yang bukan muslim, meskipun dalam struktur 

masyarakat menempati kedudukan bawahan.  

Proses islamisasi di Indonesia terjadi dan dipermudah karena adanya 

dukungan dua pihak: orang-orang muslim pendatang yang mengajarkan agama Islam 

dan golongan masyarakat Indonesia sendiri yang menerimanya. Dalam masa-masa 

kegoncangan politik, ekonomi, dan sosial budaya, Islam sebagai agama dengan 

mudah dapat memasuki & mengisi masyarakat yang sedang mencari pegangan hidup, 

lebih-lebih cara-cara yg ditempuh oleh orang-orang muslim dalam menyebarkan 

agama Islam, yaitu menyesuaikan dengan kondisi sosial budaya yang telah ada. 

Dengan demikian, pada tahap permulaan islamisasi dilakukan dengan saling 

pengertian akan kebutuhan & disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Pembawa 

dan penyebar agama Islam pada masa-masa permulaan adalah golongan pedagang, 

yang sebenarnya menjadikan faktor ekonomi perdagangan sebagai pendorong utama 

untuk berkunjung ke Indonesia. Hal itu bersamaan waktunya dengan masa 

perkembangan pelayaran dan perdagangan internasional antara negeri-negeri di 

bagian barat, tenggara, dan timur Asia. Kedatangan pedagang-pedagang muslim 

seperti halnya yang terjadi dengan perdagangan sejak zaman Samudra Pasai dan 

Malaka yang merupakan pusat kerajaan Islam yang berhubungan erat dengan daerah-
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daerah lain di Indonesia, maka orang-orang Indonesia dari pusat-pusat Islam itu 

sendiri yang menjadi pembawa dan penyebar agama Islam ke seluruh wilayah 

kepulauan Indonesia.  

Tata cara islamisasi melalui media perdagangan dapat dilakukan secara lisan 

dengan jalan mengadakan kontak secara langsung dengan penerima, serta dapat pula 

terjadi dengan lambat melalui terbentuknya sebuah perkampungan masyarakat 

muslim terlebih dahulu. Para pedagang dari berbagai daerah, bahkan dari luar negeri, 

berkumpul dan menetap, baik untuk sementara maupun untuk selama-lamanya, di 

suatu daerah, sehingga terbentuklah suatu perkampungan pedagang muslim. Dalam 

hal ini orang yang bermaksud hendak belajar agama Islam dapat datang atau 

memanggil mereka untuk mengajari penduduk pribumi.  

Selain itu, penyebaran agama Islam dilakukan dgn cara perkawinan antara 

pedagang muslim dgn anak-anak dari orang-orang pribumi, terutama keturunan 

bangsawannya. Dengan perkawinan itu, terbentuklah ikatan kekerabatan dgn keluarga 

muslim.  

Media seni, baik seni bangunan, pahat, ukir, tari, sastra, maupun musik, serta 

media lainnya, dijadikan pula sebagai media atau sarana dalam proses islamisasi. 

Berdasarkan berbagai peninggalan seni bangunan dan seni ukir pada masa-masa 

penyeberan agama Islam, terbukti bahwa proses islamisasi dilakukan dgn cara damai. 

Kecuali itu, dilihat dari segi ilmu jiwa dan taktik, penerusan tradisi seni bangunan dan 

seni ukir pra-Islam merupakan alat islamisasi yang sangat bijaksana dan dengan 

mudah menarik orang-orang nonmuslim untuk dengan lambat-laun memeluk Islam 

sebagai pedoman hidupnya.  

Dalam perkembangan selanjutnya, golongan penerima dapat menjadi 

pembawa atau penyebar Islam untuk orang lain di luar golongan atau daerahnya. 

Dalam hal ini, kontinuitas antara penerima dan penyebar terus terpelihara dan 

dimungkinkan sebagai sistem pembinaan calon-calon pemberi ajaran tersebut. 

Biasanya santri-santri pandai, yang telah lama belajar seluk-beluk agama Islam di 

suatu tempat dan kemudian kembali ke daerahnya, akan menjadi pembawa dan 

penyebar ajaran Islam yang telah diperolehnya. Mereka kemudian mendirikan 

pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga yang penting dalam 

penyebaran agama Islam.  
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Agama Islam juga membawa perubahan sosial dan budaya, yakni 

memperhalus dan memperkembangkan budaya Indonesia. Penyesuaian antara adat 

dan syariah di berbagai daerah di Indonesia selalu terjadi, meskipun kadang-kadang 

dalam taraf permulaan mengalami proses pertentangan dalam masyarakat. Meskipun 

demikian, proses islamisasi di berbagai tempat di Indonesia dilakukan dengan cara 

yang dapat diterima oleh rakyat setempat, sehingga kehidupan keagamaan masyarakat 

pada umumnya menunjukkan unsur campuran antara Islam dengan kepercayaan 

sebelumnya. Hal tersebut dilakukan oleh penyebar Islam karena di Indonesia telah 

sejak lama terdapat agama (Hindu-Budha) dan kepercayaan animisme.  

Pada umumnya kedatangan Islam dan cara menyebarkannya kepada golongan 

bangsawan maupun rakyat umum dilakukan dengan cara damai, melalui perdagangan 

sebagai sarana dakwah oleh para mubalig atau orang-orang alim. Kadang-kadang pula 

golongan bangsawan menjadikan Islam sebagai alat politik untuk mempertahankan 

atau mencapai kedudukannya, terutama dalam mewujudkan suatu kerajaan Islam. 
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Perkembangan agama Islam di Indonesia tidak lepas dari berdirinya kesultanan-

kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Raja-raja di Nusantara yang telah menganut Islam 

biasanya di sebut dengan gelas sultan sehingga kerajaannya pun dikenal sebagai 

kesultanan. Ada banyak kesultanan yang berdiri di Nusantara dimulai dari pulau 

Sumatera hingga Maluku. 

 

 

1. KESULTANAN SAMUDERA PASAI 

Kesultanan Samudera Pasai, juga dikenal dengan Samudera, Pasai, atau Samudera 

Darussalam, adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, 

kurang lebih di sekitar Kota Lhokseumawe, Aceh Utara sekarang. Kerajaan ini 

didirikan oleh Marah Silu, yang bergelar Malik al-Saleh, pada sekitar tahun 1267 dan 

berakhir dengan dikuasainya Pasai oleh Portugis pada tahun 1521. Raja pertama 

bernama Malik as-Saleh, kemudian dilanjutkan pemerintahannya oleh Malik at-

Thahir. Setelah mati, ia digantikan oleh Sultan Mahmmud Malik az-Zahir 
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2. KESULTANAN MALAKA 

Kesultanan Malaka (1402 - 1511) adalah sebuah kesultanan yang didirikan oleh 

Parameswara, seorang putera Sriwijaya yang melarikan diri dari perebutan Palembang 

oleh Majapahit. 

Pada 1402, dia mendirikan sebuah ibu kota baru, Melaka yang terletak pada 

penyempitan Selat Malaka. Pada 1414, dia berganti menjadi seorang Muslim dan 

menjadi Sultan Malaka. 

Kesultanan ini berkembang pesat menjadi sebuah entrepot dan menjadi pelabuhan 

terpenting di Asia Tenggara pada abad ke-15 dan awal 16. 

Kegemilangan yang dicapai oleh Kerajaan Melaka adalah daripada beberapa faktor 

yang penting. Antaranya, Parameswara telah mengambil kesempatan untuk 

menjalinkan hubungan baik dengan negara Cina ketika Laksamana Yin Ching 

mengunjungi Melaka pada tahun 1402. Malah, salah seorang daripada sultan Melaka 

telah menikahi seorang putri dari negara Cina yang bernama Putri Hang Li Po. 

Hubungan erat antara Melaka dengan Cina telah memberi banyak manfaat kepada 

Melaka. Melaka mendapat perlindungan dari negara Tiongkok yang merupakan 

sebuah kuasa besar di dunia untuk mengelakkan serangan Siam. 

Malaka diserang pasukan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque pada 

10 Agustus 1511 dan berhasil direbut pada 24 Agustus 1511. Sultan Mahmud Syah 

melarikan diri ke Bintan dan mendirikan ibukota baru di sana. Pada tahun 1526 

Portugis membumihanguskan Bintan, dan Sultan kemudian melarikan diri ke Kampar, 

tempat dia wafat dua tahun kemudian. Putranya Muzaffar Syah kemudian menjadi 

sultan Perak, sedangkan putranya yang lain Alauddin Riayat Syah II mendirikan 

kerajaan baru yaitu Johor. 
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3. KESULTANAN ACEH 

Did you know! 

 
 
Kalender Jawa hasil karya
Sultan Agung yang berlaku
sejak 1633 M. Dalam
penanggalan Jawa yang
merupakan perpaduan
penanggalan Saka (Hindu)
dan Hijriah (islam), tanggal
1 Muharam 1043 H sama
dengan 1 Muharam
1555tahun Jawa. 

Kesultanan Aceh Darussalam berdiri menjelang 

keruntuhan dari Samudera Pasai yang pada tahun 1360 

ditaklukkan oleh Majapahit hingga kemundurannya di 

abad ke-14. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau 

Sumatera dengan ibu kota Kutaraja (Banda Aceh) dengan 

sultan pertamnya adalah Sultan Ali Mughayat Syah yang 

dinobatkan pada pada Ahad, 1 Jumadil awal 913 H atau 

pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarahnya yang 

panjang itu (1496 - 1903), Aceh telah mengukir masa 

lampaunya dengan begitu megah dan menakjubkan, 

terutama karena kemampuannya dalam mengembangkan 

pola dan sistem pendidikan militer, komitmennya dalam 

menentang imperialisme bangsa Eropa, sistem 

pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan 

pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, hingga 

kemampuannya dalam menjalin hubungan diplomatik 

dengan negara lain. 

 

4. KESULTANAN DEMAK 

Kesultanan Demak atau Kesultanan Demak Bintara 

adalah kesultanan Islam pertama di Jawa yang didirikan 

oleh Raden Patah pada tahun 1478. Kesultanan ini sebelumnya merupakan 

keadipatian (kadipaten) vazal dari kerajaan Majapahit, dan tercatat menjadi pelopor 

penyebaran agama Islam di pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Kesultanan 

Demak tidak berumur panjang dan segera mengalami kemunduran karena terjadi 

perebutan kekuasaan di antara kerabat kerajaan. Pada tahun 1568, kekuasaan 

Kesultanan Demak beralih ke Kesultanan Pajang yang didirikan oleh Jaka Tingkir. 

Salah satu peninggalan bersejarah Kesultanan Demak ialah Mesjid Agung Demak, 

yang diperkirakan didirikan oleh para Walisongo. Lokasi ibukota Kesultanan Demak, 

yang pada masa itu masih dapat dilayari dari laut dan dinamakan Bintara, saat ini 

telah menjadi kota Demak di Jawa Tengah. 
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5. KESULTANAN BANTEN 

Kesultanan Banten berawal ketika Kesultanan Demak 

memperluas pengaruhnya ke daerah barat. Pada tahun 

1524/1525, Sunan Gunung Jati bersama pasukan Demak 

merebut pelabuhan Banten dari kerajaan Sunda, dan 

mendirikan Kesultanan 

Banten yang berafiliasi ke 

Demak. Menurut sumber 

Portugis, sebelumnya 

Banten merupakan salah 

satu pelabuhan Kerajaan Sunda selain pelabuhan 

Pontang, Cigede, Tamgara (Tangerang), Sunda 

Kalapa dan Cimanuk. 

 

6. KESULTANAN MATARAM 

Kesultanan Mataram adalah kerajaan Islam di Jawa yang didirikan oleh Sutawijaya, 

keturunan dari Ki Ageng 

Pemanahan yang mendapat 

hadiah sebidang tanah dari raja 

Pajang, Hadiwijaya, atas jasanya. 

Kerajaan Mataram pada masa 

keemasannya dapat menyatukan 

tanah Jawa dan sekitarnya 

termasuk Madura serta 

meninggalkan beberapa jejak 

sejarah yang dapat dilihat hingga 

kini, seperti wilayah Matraman 

di Jakarta dan sistem persawahan di Karawang. 
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7. KESULTANAN GOWA-TALLO 

Salah satunya adalah kerajaan Gowa dan Tallo membentuk persekutuan pada 

tahun 1528, sehingga melahirkan suatu kerajaan yang lebih dikenal dengan sebutan 

kerajaan Makasar. Nama Makasar sebenarnya adalah ibukota dari kerajaan Gowa dan 

sekarang masih digunakan sebagai nama ibukota propinsi Sulawesi Selatan. 

Secara geografis daerah Sulawesi Selatan memiliki posisi yang sangat 

strategis, karena berada di jalur pelayaran 

(perdagangan Nusantara). Bahkan daerah 

Makasar menjadi pusat persinggahan para 

pedagang baik yang berasal dari Indonesia 

bagian Timur maupun yang berasal dari 

Indonesia bagian Barat. 

Dengan posisi strategis tersebut maka 

kerajaan Makasar berkembang menjadi kerajaan 

besar dan berkuasa atas jalur perdagangan 

Nusantara.  

Sejarah Gowa tentu tidak dapat 

ini menjadi salah satu kabupaten di Sulawesi 

Selatan yang kini berpenduduk tidak kurang dari 600 ribu jiwa yang mayoritasnya 

adalah Muslim. Setelah Kerajaan Gowa-Tallo memeluk Islam, penyebaran Islam di 

Sulawesi dan bagian timur Indonesia sangat pesat. Kerajaan Gowa-Tallo berhasil 

menorehkan tinta emas sejarah peletakan dasar dan penyebaran Islam di bagian timur 

negeri ini. Kerajaan ini juga adalah kerajaan yang menerapkan syariah Islam. Karena 

itu, wajar kalau Gowa ini dikenal sebagai “Serambi Madinah”. Tulisan ini berupaya 

menyegarkan ingatan kita kembali tentang sejarah gemilang ini. 

 

dipisahkan dengan Islam. Daerah 

wal Masuknya IslamA  

am di Nusantara pada awalnya tidak bisa dilepaskan dari 

aktivita

Penyebaran Isl

s perdagangan. Demikian halnya dengan kedatangan Islam di Gowa. 

Penyebaran Islam yang dilakukan oleh para pedagang dimungkinkan karena di dalam 

ajaran Islam tidak dibedakan antara tugas keagamaan seorang Muslim, sebagai 
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penyebar nilai-nilai kebenaran, dan profesinya sebagai pedagang. Setiap Muslim, 

apapun profesinya, dituntut untuk menyampaikan ajaran Islam sekalipun satu ayat.  

Sekalipun para pedagang Muslim sudah berada di Sulawesi Selatan sejak akhir 

Abad XV, tidak diperoleh keterangan secara pasti, baik dari sumber lokal maupun 

sumber dari luar, tentang terjadinya konversi ke dalam Islam oleh salah seorang raja 

setempat pada masa itu, sebagaimana yang terjadi pada agama Katolik.  

Agaknya inilah yang menjadi faktor pendorong para pedagang melayu 

mengundang tiga orang mubalig dari Koto Tangah (Kota Tengah1) Minangkabau ke 

Makassar untuk mengislamkan elit Kerajaan Gowa-Tallo. Inisiatif untuk 

mendatangkan mubalig khusus ke Makassar sudah ada sejak Anakkodah Bonang 

(Nahkodah Bonang2). Ia adalah 

seorang ulama dari Minangkabau 

sekaligus pedagang yang berada di 

Gowa pada pertengahan Abad XVI 

(1525). 

Keberhasilan penyebaran 

Islam terjadi setelah memasuki awal 

Abad XVII dengan kehadiran tiga 

orang mubalig yang bergelar datuk 

dari Minangkabau.3 Lontara Wajo  

menyebutkan bahwa ketiga datuk itu 

datang pada permulaan Abad XVII 

dari Koto Tangah, Minangkabau. 

Mereka dikenal dengan nama Datuk 

Tellue (Bugis) atau Datuk Tallua (Makassar), yaitu: (1) Abdul Makmur, Khatib 

Tunggal, yang lebih populer dengan nama Datuk ri Bandang; (2) Sulaiman, Khatib 

Sulung, yang lebih populer dengan nama Datuk Patimang; (3) Abdul Jawad, Khatib 

Bungsu, yang lebih dikenal dengan nama Datuk ri Tiro. 

Ketiga ulama tersebut yang berasal dari Kota Tengah Minangkabau, diutus 

secara khusus oleh Sultan Aceh dan Sultan Johor untuk mengembangkan dan 

menyiarkan agama Islam di Sulawesi Selatan. Mereka terlebih dulu mempelajari 

kebudayaan orang Bugis-Makassar, di Riau dan Johor, tempat orang-orang Bugis-

Makassar berdiam. Sesampainya di Gowa, mereka memperoleh keterangan dari 
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orang-orang Melayu yang banyak tinggal di Gowa, bahwa raja yang paling 

dimuliakan dan dihormati adalah Datuk Luwu’, sedangkan yang paling kuat dan 

berpengaruh ialah Raja Tallok dan Raja Gowa.4  

Graaf dan Pigeaud mengemukakan bahwa Datuk ri Bandang sebelum ke 

Makassar lebih dulu belajar di Giri. Datuk ri Bandang dan temannya yang lain, ketika 

tiba di Makassar, tidak langsung melaksanakan misinya, tetapi lebih dulu menyusun 

strategi dakwah. Mereka menanyakan kepada orang-orang Melayu yang sudah lama 

bermukim di Makassar tentang raja yang paling dihormati. Setelah mendapat 

penjelasan, mereka berangkat ke Luwu untuk menemui Datuk Luwu’, La Patiware 

Daeng Parabu. Datuk Luwu adalah raja yang paling dihormati, karena kerajaanya 

dianggap kerajaan tertua dan tempat asal nenek moyang raja-raja Sulawesi Selatan. 

Kedatangan Datuk Tellue mendapat sambutan hangat dari Datuk Luwu’, La Patiware 

Daeng Parabu. 

 

Ekspedisi Islam oleh Kerajaan Gowa-Tallo’ 

Sejak agama Islam menjadi agama resmi di Gowa-Tallo’, Raja Gowa Sultan 

Alauddin makin kuat kedudukannya. Sebab, beliau juga diakui sebagai Amirul 

Mukminin (kepala agama Islam) dan kekuasaan Bate Salapanga diimbangi oleh 

qadhi, yang menjadi wakil raja untuk urusan keagamaan bahkan oleh orang-orang 

Makassar, Bugis dan Mandar yang telah lebih dulu memeluk agama Islam pada abad 

XVI. Sultan Alauddin dipandang sebagai pemimpin Islan di Sulawesi Selatan.  

Cara pendekatan yang dilakukan oleh Sultan Alauddin dan Pembesar Kerajaan 

Gowa adalah mengingatkan perjanjian persaudaraan lama antara Gowa dan negeri 

atau kerajaan yang takluk atau bersahabat yang berbunyi antara lain: barangsiapa di 

antara kita (Gowa dan sekutunya atau daerah taklukannya) melihat suatu jalan 

kebajikan, maka salah satu dari mereka yang melihat itu harus menyampaikan kepada 

pihak lainnya.6 

Karena itu, dengan dalih bahwa Gowa sekarang sudah melihat jalan kebajikan, 

yaitu agama Islam, Kerajaan Gowa meminta kepada kerajaan-kerajaan taklukannya 

agar turut memeluk agama Islam. 

Sejarah 

Menurut mitologi, sebelum kedatangan Tomanurung di tempat yang kemudian 

menjadi bagian dari wilayah kerajaan Gowa, sudah terbentuk sembilan pemerintahan 
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otonom yang disebut Bate Selapang atau Kasuwiyang Salapang (gabungan/federasi). 

Sembilan pemerintahan otonom tersebut adalah Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, 

Data, Agang Jekne, Bissei, Kalling dan Serro. Pada awalnya, kesembilan 

pemerintahan otonom ini hidup berdampingan dengan damai, namun, lama kelamaan, 

muncul perselisihan karena adanya kecenderugnan untuk menunjukkan keperkasaan 

dan semangat ekspansi. Untuk mengatasi perselisihan ini, kesembilan pemerintahan 

otonom ini kemudian sepakat memilih seorang pemimpin di antara mereka yang 

diberi gelar Paccallaya. Ternyata rivalitas tidak berakhir dengan kesepakan ini, karena 

masing-masing wilayah berambisi menjadi ketua Bate Selapang. Di samping itu, 

Paccallaya ternyata juga tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. 

Hingga suatu ketika, tersiar kabar bahwa di suatu tempat yang bernama Taka Bassia 

di Bukit Tamalate, hadir seorang putri  yang memancarkan cahaya dan memakai 

dokoh yang indah. 

Mendengar ada seorang putri di Taka Basia, Paccallaya dan Bate Salapang 

mendatangi tempat itu, duduk tafakkur mengelilingi cahaya tersebut. Lama-kelamaan, 

cahaya tersebut menjelma menjadi wanita cantik, yang tidak diketahui nama dan asal-

usulnya. Oleh karena itu, mereka menyebutnya Tomanurung. Lalu, Paccallaya 

bersama Kasuwiyang Salapang berkata pada Tomanurung tersebut, “kami semua 

datang kemari untuk mengangkat engkau menjadi raja kami, sudilah engkau menetap 

di negeri kami dan sombaku lah yang merajai kami”. Setelah permohonan mereka 

dikabulkan, Paccallaya bangkit dan berseru, “Sombai Karaeng Nu To Gowa 

(sembahlah rajamu wahai orang-orang Gowa).Tidak lama kemudian, datanglah dua 

orang pemuda yang bernama Karaeng Bayo  dan Lakipadada, masing-masing 

membawa sebilah kelewang. Paccallaya dan kasuwiyang kemudian mengutarakan 

maksud mereka, agar Karaeng Bayo dan Tomanurung dapat dinikahkan agar 

keturunan mereka bisa melanjutkan pemerintahan kerajaan Gowa. Kemudain semua 

pihak di situ membuat suatu ikrar yang intinya mengatur hak, wewenang dan 

kewajiban orang yang memerintah dan diperintah. Ketentuan tersebut berlaku hingga 

Tomanurung dan Karaeng Bayo menghilang, ketika anak tunggal mereka 

Tumassalangga Baraya lahir. Anak tunggal inlah yang selanjutnya mewarisi kerajaan 

Gowa. 

Kerajaan Gowa mencapai puncak keemasannya pada abad XVI yang lebih 

populer dengan sebutan kerajaan kembar “Gowa-Tallo” atau disebut pula zusterstaten 
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(kerajaan bersaudara). Kerajaan Dwi-Tunggal ini terbentuk pada masa pemerintahan 

Raja Gowa IX, Karaeng Tumaparissi Klonna (1510-1545), dan ini sangat sulit 

dipisahkan karena kedua kerajaan telah menyatakan ikrar bersama, yang terkenal 

dalam pribahasa “Rua Karaeng Na Se’re Ata” (“Dua Raja tetapai satu rakyat”). Oleh 

karena itu, kesatuan dua kerajaan itu disebut Kerajaan Makassar.Masa kejayaan 

Kerajaan Gowa tidak terlepas dari peran yang dimainkan oleh Karaeng Patingalloang, 

Mangkubumi Kerajaan yang berkuasa 1639-1654. Nama lengkapnya adalah I 

Mangadicinna Daeng Sitaba Sultan Mahmud, putra Raja Tallo VII, Mallingkaang 

Daeng Nyonri Karaeng Matowaya. Sewaktu Raja Tallo I Mappaijo Daeng Manyuru 

diangkat menjadi raja Tallo, usianya baru satu tahun. Karaeng Pattingalloang diangkat 

untuk menjalankan kekuasaannya sampai I Mappoijo cukup usia. Oleh karena itu 

dalam beberapa catatan disebutkan bahwa Karaeng Pattingalloang adalah Raja Tallo 

IX. 

Karaeng Pattingalloang diangkat menjadi sebagai Mengkubumi Kerajaan 

Gowa-Tallo pada tahun 1639-1654, mendampingi Sultan Malikussaid, yang 

memerintah pada tahun 1639-1653. Karaeng Pattingalloang, dilantik menjadi 

Tumabbicara Butta Kerajaan pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 1639. Jabatan itu 

didapatkannya setelah ia menggantikan ayahnya Karaeng Matowaya. Pada saat ini 

menjabat Mangkubumi, Karajaan Makassar telah menjadi sebuah kerajaan terkenal 

dan banyak mengundang perhatian negeri-negeri lainnya. 

Karaeng Pattingalloang adalah putra Gowa yang kepandaiannya atau 

kecakapannya melebihi orang-orang Bugis Makassar pada umumnya. Dalam usia 18 

tahun ia telah menguasai banyak bahasa, di antaranya bahasa Latin, Yunani, Itali, 

Perancis, Belanda, Arab, dan beberapa bahasa lainnya. Selain itu juga memperdalam 

ilmu falak. Pemerintah Belanda melalui wakil-wakilnya di Batavia di tahun 1652 

menghadiahkan sebuah bola dunia (globe) yang khusus dibuat di negeri Belanda, 

yang diperkirakan harganya f 12.000. Beliau meninggal pada tanggal 17 September 

1654 di Kampung Bontobiraeng. Sebelum meninggalnya ia telah mempersiapkan 500 

buah kapal yang masing-masing dapat memuat 50 awak untuk menyerang Ambon.  

Karaeng Pattingolloang adalah juga seorang pengusaha internasional, beliau 

bersama dengan Sultan Malikussaid berkongsi dengan pengusaha besar Pedero La 

Matta, Konsultan dagang Spanyol di Bandar Somba Opu, serta dengan seorang pelaut 

ulung Portugis yang bernama Fransisco Viera dengan Figheiro, untuk berdagang di 
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dalam negeri. Karaeng Pattingalloang berhasil mengembangkan/meningkatkan 

perekonomian dan perdagangan Kerajaan Gowa. Di kota Raya Somba Opu, banyak 

diperdagangkan kain sutra, keramik Cina, kain katun India, kayu Cendana Timor, 

rempah-rempah Maluku, dan Intan Berlian Borneo. 

Pada pedagang-pedagang Eropa yang datang ke Makassar biasanya membawa 

buah tangan yang diberikan kepada para pembesar dan bangsawan-bangsawan di 

Kerajaan Gowa. Buah tangan itu kerap kali juga disesuaikan dengan pesan yang 

dititipkan ketika mereka kembali ke tempat asalnya. Karaeng Pattingalloang ketika 

diminta buah tangan apa yang diinginkannya, jawabnya adalah buku. Oleh karena itu 

tidak mengherankan jika Karaeng Pattingalloang memiliki banyak koleksi buku dari 

berbagai bahasa. 

Karaeng Pattingalloang adalah sosok cendikiawan yang dimiliki oleh Kerajaan 

Makassar ketika itu. Karena itu pedulinya terhadap ilmu pengetahuan, sehingga 

seorang penyair berkebangsaan Belanda yang bersama Joost van den Vondel, sangat 

memuji kecendikiawannya dan membahasakannya dalam sebuah syair sebagai 

berikut: 

“Wiens aldoor snuffelende brein 

Een gansche werelt valt te klein” 

Yang artinya sebagai berikut:“Orang yang pikirannya selalu dan terus menerus 

mencari sehingga seluruh dunia rasanya terlalu sempit baginya”.Karaeng 

Patingalloang tampil sebagai seorang cendekiawan dan  negarawan di masa lalu. 

Sebelum beliau meninggal dunia, beliau pernah berpesan untuk generasi yang 

ditinggalkan antara lain sebagai berikut: 

Ada lima penyebab runtuhnya suatu kerajaan besar, yaitu: 

Punna taenamo naero nipakainga’ Karaeng Mangguka,Punna taenamo 

tumanggngaseng ri lalang Pa’rasangnga,Punna taenamo gau lompo ri lalang 

Pa’rasanganga,Punna angngallengasemmi soso’ Pabbicaraya, danPunna taenamo 

nakamaseyangi atanna Mangguka. 

Yang artinya sebagai berikut : 

Apabila raja yang memerintah tidak  mau lagi dinasehati atau diperingati, 

Apabila tidak ada lagi kaum cerdik cendikia di dalam negeri, 

Apabila sudah terlampau banyak kasus-kasus di dalam negeri, 

Apabila sudah banyak hakim dan pejabat kerajaan suka makan sogok, dan  
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Apabila raja yang memerintah tidak lagi menyayangi rakyatnya. 

 

Beliau wafat ketika ikut dalam barisan Sultan Hasanuddin melawan Belanda. 

Setelah wafatnya, ia kemudian mendapat sebutan “Tumenanga ri Bonto Biraeng”.Dari 

sudut pandang terminologi, belum ada kesempatan (konsensus) arti kata Gowa yang 

menjelaskan secara utuh asal-usul kata serapan Gowa. Arti yang ada hanyalah asumsi 

dan perkiraan antara lain: pertama, kata Gowa berasal dari “goari”, yang berarti kamar 

atau bilik/perhimpun; kedua, berasal dari kata “gua”, yang berarti liang yang berkait 

dengan tempat kemunculan awal Tomanurung ri Gowa (Raja Gowa I) di 

gua/perbukitan Taka Bassia, Tamalate (dalam bahasa Makassar artinya tidak layu) 

yang kemudian secara politik kata Gowa dipakai untuk mengintegrasikan kesembilan 

kasuwiang (Bate Salapang) yang bersifat federasi di bawah paccallaya, yang 

kemudian menjadi kekuasaan tunggal Tomanurung, sehingga leburlah Bate Salapang 

menjadi Kerajaan “Gowa” yang diperkirakan berdiri pada abad XIII (1320).Sampai 

masa kekuasaan Raja Gowa VIII I Pakere’ Tau Tunnijallo ri Passukki, pemerintahan 

kerajaan dipusatkan di Taka Bassia (Tamalate) sebagai istana Raja Gowa I. Kemudian 

istana raja ini dipindahkan ke Somba Opu oleh Raja Gowa IX Daeng Mantare 

Karaeng Mengunungi yang bergelar Tumapa’risi Kallonna karena dianggap lebih 

menguntungkan dan strategis sebagai kerajaan yang maju di bidang ekonomi dan 

politik. Pada masa inilah Kerajaan Gowa mulai memperluas kekuasaannya dan 

menaklukkan berbagai daerah sekitarnya termasuk menjalin hubungan kerjasama dan 

perjanjian dengan kerajaan-kerajaan lain. Hal ini berlangsung sampai Raja Gowa XII, 

I Manggorai Daeng Mammeta Karaeng Bonto Langkasa (1565-1590). Ambisi itulah 

yang menjadikan Kerajaan Gowa-Tallo menjadi kerajaan besar. Bandar yang 

dimilikinya menjadi bandar persinggahan niaga dunia yang sangat maju karena telah 

memiliki berbagai fasilitas sebagaimana layaknya negara-negara besar lain di abad 

XVI dan XVII. Pada waktu itu pemerintah menjalankan sistem politik terbuka 

berdasarkan teori Mare Leberum (laut bebas) yang memberi jamina usaha para 

pedagang asing. Akan tetapi, ambisi itu pula yang menciptakan persaingan yang 

bersifat terselubung (laten) ketika ingin memegang hegomoni dan zuserenitas di 

Sulewasi, terutama persaingannya dengan Kerajaan Bone. Ketika persaingan itu 

memuncak, Belanda memanfaatkan situasi tersebut dengan melancarkan politik 

devide et impera (pecah belah dan kuasai) serta menerapkan sistem monopoli yang 
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sangat bertentangan dengan prinsip mare liberum hingga meletusnya perang Makassar 

(1666-1669).Di sisi lain, agama Islam salah satu alasan perlawanan Bone ketika 

Gowa berusaha mengintroduksi agama Islam. Usaha itu diprakarsai oleh Raja Gowa 

XV I Mangerangi Daeng Manrabbia Karaeng Lakiung bergelar Sultan Alauddin 

Tumenanga ri Gaukanna (1593-1639) yang menjadi muslim pada tanggal 9 Jumadil 

1051 H atau 20 September 1605. Beliau berusaha mewujudkan penyatuan Sulawesi 

tetapi tidak terealisir sampai masa pemerintahan Sultan Hasanuddin (1653-1669) yang 

berakhir dengan Pernjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667 setelah Perang 

Makassar. 

 

Kehidupan Politik 

HISTORY FIGURE 

Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dilakukan oleh Datuk Robandang dari 

Sumatera, sehingga pada abad 17 agama Islam 

berkembang pesat di Sulawesi Selatan, bahkan raja 

Makasar pun memeluk agama Islam. 

Raja Makasar yang pertama memeluk 

agama Islam adalah Karaeng Matoaya (Raja Gowa) 

yang bergelar Sultan Alaudin yang memerintah 

Makasar tahun 1593 – 1639 dan dibantu oleh 

Daeng Manrabia (Raja Tallo) sebagai Mangkubumi 

bergelar Sultan Abdullah. Sejak pemerintahan 

Sultan Alaudin kerajaan Makasar berkembang 

sebagai kerajaan maritim dan berkembang pesat 

pada masa pemerintahan raja Malekul Said (1639 – 1653). 

Selanjutnya kerajaan Makasar mencapai puncak kebesarannya pada masa 

pemerintahan Sultan Hasannudin (1653 – 1669). Pada masa pemerintahannya 

Makasar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya yaitu dengan menguasai daerah-

daerah yang subur serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan 

Makasar. Perluasan daerah Makasar tersebut sampai ke Nusa Tenggara Barat. 

Untuk menambah pemahaman Anda tentang daerah kekuasaan Makasar, 

silahkan Anda simak gambar 16 berikut ini. 

Daerah kekuasaan Makasar luas, seluruh jalur perdagangan di Indonesia 

Timur dapat dikuasainya. Sultan Hasannudin terkenal sebagai raja yang sangat anti 
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kepada dominasi asing. Oleh karena itu ia menentang kehadiran dan monopoli yang 

dipaksakan oleh VOC yang telah berkuasa di Ambon. Untuk itu hubungan antara 

Batavia (pusat kekuasaan VOC di Hindia Timur) dan Ambon terhalangi oleh adanya 

kerajaan Makasar. Dengan kondisi tersebut maka timbul pertentangan antara Sultan 

Hasannudin dengan VOC, bahkan menyebabkan terjadinya peperangan. Peperangan 

tersebut terjadi di daerah Maluku. 

Dalam peperangan melawan VOC, Sultan Hasannudin memimpin sendiri 

pasukannya untuk memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Akibatnya 

kedudukan Belanda semakin terdesak. Atas keberanian Sultan Hasannudin tersebut 

maka Belanda memberikan julukan padanya sebagai Ayam Jantan dari Timur. Upaya 

Belanda untuk mengakhiri peperangan dengan Makasar yaitu dengan melakukan 

politik adu-domba antara Makasar dengan kerajaan Bone (daerah kekuasaan 

Makasar). Raja Bone yaitu Aru Palaka yang merasa dijajah oleh Makasar meminta 

bantuan kepada VOC untuk melepaskan diri dari kekuasaan Makasar. Sebagai 

akibatnya Aru Palaka bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makasar. 

Akibat persekutuan tersebut akhirnya Belanda dapat menguasai ibukota 

kerajaan Makasar. Dan secara terpaksa kerajaan Makasar harus mengakui 

kekalahannya dan menandatangai perjanjian Bongaya tahun 1667 yang isinya tentu 

sangat merugikan kerajaan Makasar. 

Walaupun perjanjian telah diadakan, tetapi perlawanan Makasar terhadap 

Belanda tetap berlangsung. Bahkan pengganti dari Sultan Hasannudin yaitu 

Mapasomba (putra Hasannudin) meneruskan perlawanan melawan Belanda. 

Untuk menghadapi perlawanan rakyat Makasar, Belanda mengerahkan 

pasukannya secara besar-besaran. Akhirnya Belanda dapat menguasai sepenuhnya 

kerajaan Makasar, dan Makasar mengalami kehancurannya. 
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PERJANJIAN BONGAYA 

Perjanjian Bongaya (sering juga disebut Bungaya atau Bongaja) adalah perjanjian perdamaian

yang ditandatangani pada tanggal 18 November 1667 di Bungaya antara Kesultanan Gowa yang

diwakili oleh Sultan Hasanuddin dan pihak Hindia Belanda yang diwakili oleh Laksamana

Cornelis Speelman.  

 

ISI PERJANJIAN BONGAYA 

1. Perjanjian yang ditandatangani oleh Karaeng Popo, duta pemerintah di Makassar

(Gowa) dan Gubernur-Jendral, serta Dewan Hindia di Batavia pada tanggal 19 Agustus

1660, dan antara pemerintahan Makassar dan Jacob Cau sebagai Komisioner Kompeni

pada tanggal 2 Desember 1660 harus diberlakukan.  

2. Seluruh pejabat dan rakyat Kompeni berkebangsaan Eropa yang baru-baru ini atau di

masa lalu melarikan diri dan masih tinggal di sekitar Makassar harus segera dikirim

kepada Laksamana.  

3. Seluruh alat-alat, meriam, uang, dan barang-barang yang masih tersisa, yang diambil

dari kapal Walvisch di Selayar dan Leeuwin di Don Duango, harus diserahkan kepada

Kompeni.  

4. Mereka yang terbukti bersalah atas pembunuhan orang Belanda di berbagai tempat

harus diadili segera oleh Perwakilan Belanda dan mendapat hukuman setimpal.  

5. Raja dan bangsawan Makassar harus membayar ganti rugi dan seluruh utang pada

Kompeni, paling lambat musim berikut.  

6. Seluruh orang Portugis dan Inggris harus diusir dari wilayah Makassar dan tidak boleh

lagi diterima tinggal di sini atau melakukan perdagangan. 

7. Tidak ada orang Eropa yang boleh masuk atau melakukan perdagangan di Makassar.  

8. Hanya Kompeni yang boleh bebas berdagang di Makassar. Orang "India" atau "Moor"

(Muslim India), Jawa, Melayu, Aceh, atau Siam tidak boleh memasarkan kain dan

barang-barang dari Tiongkok karena hanya Kompeni yang boleh melakukannya. Semua

yang melanggar akan dihukum dan barangnya akan disita oleh Kompeni.  
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9. Pemerintah dan rakyat Makassar tidak boleh berlayar ke mana pun kecuali Bali, pantai

Jawa, Jakarta, Banten, Jambi, Palembang, Johor, dan Kalimantan, dan harus meminta

surat ijin dari Komandan Belanda di sini (Makassar). Mereka yang berlayar tanpa surat

ijin akan dianggap musuh dan diperlakukan sebagaimana musuh. Tidak boleh ada kapal

yang dikirim ke Bima, Solor, Timor, dan lainnya semua wilayah di timur Tanjung

Lasso, di utara atau timur Kalimantan atau pulau-pulau di sekitarnya. Mereka yang

melanggar harus menebusnya dengan nyawa dan harta.  

10. Seluruh benteng di sepanjang pantai Makassar harus dihancurkan, yaitu: Barombong,

Pa'nakkukang, Garassi, Mariso, Boro'boso. Hanya Sombaopu yang boleh tetap berdiri

untuk ditempati raja.  

11. Benteng Ujung Pandang harus diserahkan kepada Kompeni dalam keadaan baik,

bersama dengan desa dan tanah yang menjadi wilayahnya.  

12. Koin Belanda seperti yang digunakan di Batavia harus diberlakukan di Makassar.  

13. Raja dan para bangsawan harus mengirim ke Batavia uang senilai 1.000 budak pria dan

wanita, dengan perhitungan 2½ tael atau 40 mas emas Makassar per orang. Setengahnya

harus sudah terkirim pada bulan Juni dan sisanya paling lambat pada musim berikut.  

14. Raja dan bangsawan Makassar tidak boleh lagi mencampuri urusan Bima dan

wilayahnya.  

15. Raja Bima dan Karaeng Bontomarannu harus diserahkan kepada Kompeni untuk

dihukum.  

16. Mereka yang diambil dari Sultan Butung pada penyerangan terakhir Makassar harus

dikembalikan. Bagi mereka yang telah meninggal atau tidak dapat dikembalikan, harus

dibayar dengan kompensasi. 
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17. Bagi Sultan Ternate, semua orang yang telah diambil dari Kepulauan Sula harus

dikembalikan bersama dengan meriam dan senapan. Gowa harus melepaskan seluruh

keinginannya menguasai kepulauan Selayar dan Pansiano (Muna), seluruh pantai timur

Sulawesi dari Manado ke Pansiano, Banggai, dan Kepulauan Gapi dan tempat lainnya di

pantai yang sama, dan negeri-negeri Mandar dan Manado, yang dulunya adalah milik

raja Ternate.  

18. Gowa harus menanggalkan seluruh kekuasaannya atas negeri-negeri Bugis dan Luwu.

Raja tua Soppeng [La Ténribali] dan seluruh tanah serta rakyatnya harus dibebaskan,

begitu pula penguasa Bugis lainnya yang masih ditawan di wilayah-wilayah Makassar,

serta wanita dan anak-anak yang masih ditahan penguasa Gowa.  

19. Raja Layo, Bangkala dan seluruh Turatea serta Bajing dan tanah-tanah mereka harus

dilepaskan.  

20. Seluruh negeri yang ditaklukkan oleh Kompeni dan sekutunya, dari Bulo-Bulo hingga

Turatea, dan dari Turatea hingga Bungaya, harus tetap menjadi tanah milik Kompeni

sebagai hak penaklukan.  

21. Wajo, Bulo-Bulo dan Mandar harus ditinggalkan oleh pemerintah Gowa dan tidak lagi

membantu mereka dengan tenaga manusia, senjata dan lainnya.  

22. Seluruh laki-laki Bugis dan Turatea yang menikahi perempuan Makassar, dapat terus

bersama isteri mereka. Untuk selanjutnya, jika ada orang Makassar yang berharap

tinggal dengan orang Bugis atau Turatea, atau sebaliknya, orang Bugis atau Turatea

berharap tinggal dengan orang Makassar, boleh melakukannya dengan seizin penguasa

atau raja yang berwenang.  

23. Pemerintah Gowa harus menutup negerinya bagi semua bangsa (kecuali Belanda).

Mereka juga harus membantu Kompeni melawan musuhnya di dalam dan sekitar

Makassar.  
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24. Persahabatan dan persekutuan harus terjalin antara para raja dan bangsawan Makassar

dengan Ternate, Tidore, Bacan, Butung, Bugis (Bone), Soppeng, Luwu, Turatea, Layo,

Bajing, Bima dan penguasa-penguasa lain yang di masa depan ingin turut dalam

persekutuan ini.  

25. Dalam setiap sengketa di antara para sekutu, Kapten Belanda (yaitu, presiden atau

gubernur Fort Rotterdam) harus diminta untuk menengahi. Jika salah satu pihak tidak

mengacuhkan mediasi ini, maka seluruh sekutu akan mengambil tindakan yang

setimpal.  

26. Ketika perjanjian damai ini ditandatangani, disumpah dan dibubuhi cap, para raja dan

bangsawan Makassar harus mengirim dua penguasa pentingnya bersama Laksamana ke

Batavia untuk menyerahkan perjanjian ini kepada Gubernur-Jendral dan Dewan Hindia.

Jika perjanjian ini disetujui, Gubernur-Jendral dapat menahan dua pangeran penting

sebagai sandera selama yang dia inginkan.  

27. Lebih jauh tentang pasal 6, orang Inggris dan seluruh barang-barangnya yang ada di

Makassar harus dibawa ke Batavia.  

28. Lebih jauh tentang pasal 15, jika Raja Bima dan Karaeng Bontomarannu tidak

ditemukan hidup atau mati dalam sepuluh hari, maka putra dari kedua penguasa harus

ditahan.  

29. Pemerintah Gowa harus membayar ganti rugi sebesar 250.000 rijksdaalders dalam lima

musim berturut-turut, baik dalam bentuk meriam, barang, emas, perak ataupun permata. 

30. Raja Makassar dan para bangsawannya, Laksamana sebagai wakil Kompeni, serta

seluruh raja dan bangsawan yang termasuk dalam persekutuan ini harus bersumpah,

menandatangani dan membubuhi cap untuk perjanjian ini atas nama Tuhan yang Suci

pada hari Jumat, 18 November 1667. 

REFERENSI : 

ANDAYA, Leonard Y. Warisan Arung Palakka: Sejarah Sulawesi Selatan Abad ke-17.

Makassar: Ininnawa, 2004. ISBN 979-98499-0-X.
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Raja-Raja Gowa 

1. Tumanurunga (+ 1300)  

2. Tumassalangga Baraya  

3. Puang Loe Lembang  

4. I Tuniatabanri  

5. Karampang ri Gowa  

6. Tunatangka Lopi (+ 1400)  

7. Batara Gowa Tuminanga ri Paralakkenna  

8. Pakere Tau Tunijallo ri Passukki  

9. Daeng Matanre Karaeng Tumapa'risi' Kallonna (awal abad ke-16)  

10. I Manriwagau Daeng Bonto Karaeng Lakiyung Tunipallangga Ulaweng 

(1546-1565)  

11. I Tajibarani Daeng Marompa Karaeng Data Tunibatte  

12. I Manggorai Daeng Mameta Karaeng Bontolangkasa Tunijallo (1565-1590).  

13. I Tepukaraeng Daeng Parabbung Tuni Pasulu (1593).  

14. I Mangari Daeng Manrabbia Sultan Alauddin Tuminanga ri Gaukanna 

15. Berkuasa mulai tahun 1593 - wafat tanggal 15 Juni 1639. Merupakan 

penguasa Gowa pertama yang memeluk agama Islam.[1]  

16. I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiyung Sultan Malikussaid 

Tuminanga ri Papang Batuna 

17. Lahir 11 Desember 1605, berkuasa mulai tahun 1639 hingga wafatnya 6 

November 1653  

18. I Mallombassi Daeng Mattawang Karaeng Bonto Mangape Sultan Hasanuddin 

Tuminanga ri Balla'pangkana 

19. Lahir tanggal 12 Juni 1631, berkuasa mulai tahun 1653 sampai 1669, dan 

wafat pada 12 Juni 1670  

20. I Mappasomba Daeng Nguraga Sultan Amir Hamzah Tuminanga ri Allu' 

21. Lahir 31 Maret 1656, berkuasa mulai tahun 1669 hingga 1674, dan wafat 7 

Mei 1681.  

22. I Mallawakkang Daeng Mattinri Karaeng Kanjilo Tuminanga ri Passiringanna  

23. Sultan Mohammad Ali (Karaeng Bisei) Tumenanga ri Jakattara 

24. Lahir 29 November 1654, berkuasa mulai 1674 sampai 1677, dan wafat 15 

Agustus 1681  
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25. I Mappadulu Daeng Mattimung Karaeng Sanrobone Sultan Abdul Jalil 

Tuminanga ri Lakiyung. (1677-1709)  

26. La Pareppa Tosappe Wali Sultan Ismail Tuminanga ri Somba Opu (1709-

1711)  

27. I Mappaurangi Sultan Sirajuddin Tuminang ri Pasi  

28. I Manrabbia Sultan Najamuddin  

29. I Mappaurangi Sultan Sirajuddin Tuminang ri Pasi. (Menjabat untuk kedua 

kalinya pada tahun 1735)  

30. I Mallawagau Sultan Abdul Chair (1735-1742)  

31. I Mappibabasa Sultan Abdul Kudus (1742-1753)  

32. Amas Madina Batara Gowa (diasingkan oleh Belanda ke Sri Lanka) (1747-

1795)  

33. I Mallisujawa Daeng Riboko Arungmampu Tuminanga ri Tompobalang 

(1767-1769)  

34. I Temmassongeng Karaeng Katanka Sultan Zainuddin Tuminanga ri 

Mattanging (1770-1778)  

35. I Manawari Karaeng Bontolangkasa (1778-1810)  

36. I Mappatunru / I Mangijarang Karaeng Lembang Parang Tuminang ri 

Katangka (1816-1825)  

37. La Oddanriu Karaeng Katangka Tuminanga ri Suangga (1825-1826)  

38. I Kumala Karaeng Lembang Parang Sultan Abdul Kadir Moh Aidid 

Tuminanga ri Kakuasanna (1826 - wafat 30 Januari 1893)  

39. I Malingkaan Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan Idris Tuminanga ri 

Kalabbiranna (1893- wafat 18 Mei 1895)  

40. I Makkulau Daeng Serang Karaeng Lembangparang Sultan Husain Tuminang 

ri Bundu'na 

41. Memerintah sejak tanggal 18 Mei 1895, dimahkotai di Makassar pada tanggal 

5 Desember 1895. Ia melakukan perlawanan terhadap Hindia Belanda pada 

tanggal 19 Oktober 1905 dan diberhentikan dengan paksa oleh Hindia Belanda 

pada 13 April 1906. Ia meninggal akibat jatuh di Bundukma, dekat Enrekang 

pada tanggal 25 Desember 1906.[3]  

42. I Mangimangi Daeng Matutu Karaeng Bonto Nompo Sultan Muhammad 

Tahur Muhibuddin Tuminanga ri Sungguminasa (1936-1946)  
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43. Andi Ijo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang Sultan Muhammad Abdul Kadir 

Aidudin (1956-1960) merupakan Raja Gowa terakhir, meninggal di Jongaya 

pada tahun 1978.[3]  

44. Andi Kumala Karaeng Sila (lahir tahun 1959), menggantikan ayahnya sebagai 

Kepala Rumah Tangga Kerajaan Gowa pada tahun 1978, menikah tahun 1994 

dengan Andi Hikmawati 

 
Kehidupan Ekonomi 

Seperti yang telah Anda ketahui bahwa kerajaan Makasar merupakan kerajaan 

Maritim dan berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian Timur. Hal 

ini ditunjang oleh beberapa faktor seperti letak yang strategis, memiliki pelabuhan 

yang baik serta didukung oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511 yang 

menyebabkan banyak pedagang-pedagang yang pindah ke Indonesia Timur. 

Sebagai pusat perdagangan Makasar berkembang sebagai pelabuhan 

internasional dan banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing seperti Portugis, 

Inggris, Denmark dan sebagainya yang datang untuk berdagang di Makasar. 

Pelayaran dan perdagangan di Makasar diatur berdasarkan hukum niaga yang 

disebut dengan ADE’ ALOPING LOPING BICARANNA PABBALUE (ket : artinya 

apa), sehingga dengan adanya hukum niaga tersebut, maka perdagangan di Makasar 

menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. 

Selain perdagangan, Makasar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena 

Makasar juga menguasai daerah-daerah yang subur di bagian Timur Sulawesi Selatan. 

 

Kehidupan Sosial Budaya 

Sebagai negara Maritim, 

maka sebagian besar masyarakat 

Makasar adalah nelayan dan 

pedagang. Mereka giat berusaha 

untuk meningkatkan taraf 

kehidupannya, bahkan tidak jarang 

dari mereka yang merantau untuk 

menambah kemakmuran hidupnya. 

KESULTANAN GOWA-TALLO 
Beserta Sejarah ISLAM di Nusantara 

40



 

Walaupun masyarakat Makasar memiliki kebebasan untuk berusaha dalam 

mencapai kesejahteraan hidupnya, tetapi dalam kehidupannya mereka sangat terikat 

dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat 

Makasar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut PANGADAKKANG. 

Dan masyarakat Makasar sangat percaya terhadap norma-norma tersebut. 

Di samping norma tersebut, masyarakat Makasar juga mengenal pelapisan 

sosial yang terdiri dari lapisan atas yang merupakan golongan bangsawan dan 

keluarganya disebut dengan “Anakarung/Karaeng”, sedangkan rakyat kebanyakan 

disebut “to Maradeka” dan masyarakat lapisan bawah yaitu para hamba-sahaya 

disebut dengan golongan “Ata”. 

Dari segi kebudayaan, maka masyarakat Makasar banyak menghasilkan 

benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran. Mereka terkenal sebagai 

pembuat kapal. Jenis kapal yang dibuat oleh orang Makasar dikenal dengan nama 

Pinisi dan Lombo. 

 

Peninggalan-Peninggalan 

Makam-makam raja tallo 

Di Provinsi Sulawesi Selatan banyak dijumpai berbagai peninggalan sejarah 

yang berupa benteng, monumen, masjid, makam dan bangunan-bangunan tua lainnya. 

Salah satu diantaranya adalah makam raja-raja Tallo. Kompleks makam ini terletak di 

Kelurahan Tallo, Kecamatan Tallo, sekitar 7 kilometer di sebelah utara kota 

Makassar. Kompleks makam yang dibangun sekitar abad ke-17 ini merupakan tempat 

pemakaman raja-raja Tallo abad ke-17 hingga abad ke-19. Kerajaan Tallo dahulu 

adalah merupakan bagian dari kerajaan Gowa. Namun, pada masa pemerintahan Raja 

Gowa VI (Tunatangkalopi), kerajaan Gowa dibagi menjadi dua (Gowa dan Tallo) dan 

diserahkan kepada kedua puteranya. Kedua kerajaan baru tersebut kemudian 

membentuk suatu persekutuan yang kekuasaannya sangat berpengaruh di wilayah 

Indonesia bagian timur.  

Pada tahun 1974/1975 dan 1981/1982 kompleks makam raja-raja Tallo 

dipugar oleh pemerintah melalui Ditjen Kebudayaan, Direktorat Perlindungan dan 

pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan. Bangunan makam yang dipugar hingga mendekati bentuk aslinya ini 
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sekarang tampak asri, tertata apik dengan pepohonan yang rindang, dan dapat 

dijadikan sebagai suatu obyek wisata budaya. 

Komplek makam raja-raja Tallo 

Komplek makam raja-raja Tallo berada di sudut sebelah timur laut dalam 

lingkup benteng Tallo yang luasnya sekitar 9.225 meter persegi. Namun, benteng 

Tallo itu saat ini hanya dapat ditemui sisa-sisanya saja pada sisi barat, utara dan 

selatan. Sedangkan, di dalam areal benteng, kecuali makam, telah dijadikan sebagai 

lahan hunian penduduk setempat. 

Makam raja-raja Tallo yang berjumlah sekitar 78 buah itu dapat dibagi 

menjadi tiga tipe, yaitu: (1) tipe susun-timbun, yakni tipe makam yang berbentuk 

susunan balok batu berbentuk persegi, sehinggga hampir menyerupai bentuk susunan 

candi-candi di Jawa yang terdiri dari kaki, tubuh dan atap. Tipe makam yang dahulu 

disebut dengan istilah jiret semu ini merupakan tipe makam yang umum dijumpai di 

daerah Sulawesi Selatan, yang biasanya diperuntukkan bagi raja, pejabat atau 

pembesar istana; (2) tipe papan batu, yakni tipe makam yang dibuat seperti model 

bangunan kayu berbentuk empat persegi panjang, namun bahannya terbuat dari 

pasangan empat bilah papan batu; dan (3) tipe kubah, yakni bangunan berongga yang 

berdiri di atas batur empat persegi dengan atap kubah yang terdiri dari empat bidang 

lengkung ke dalam. Bangunan makam tipe kubang ini selain di Sulawesi Selatan, 

dapat dijumpai pula di daerah Timor dan Tidore. 

Sedangkan, ragam hias pada ketiga tipe makam tersebut cukup bervariasi, 

yang diantaranya adalah: medalion, tumpal, panel persegi berisi ukiran dengan pola 

geometris, tumbuhah/daun/kelopak bunga/suluran yang distilir, pemasangan cawan 

atau piring keramik pada panel hias atau pada dinding-dinding cungkup makam, dan 

kaligrafi.Dari ke-78 makam di Tallo ini, baru sekitar 20 makam yang dapat 

diidentifikasi, antara lain: makam Sultan Mudhafar (Raja Tallo ketujuh), Karaeng 

Sinrinjala (saudara Sultan Mudhafar), Syaifuddin (Sultan kesebelas), Siti Saleha (Raja 

Tallo keduabelas), La Oddang Riu Daeng Mangeppe (Sultan keenambelas) dan I 

Malingkaang Daeng Manyonri (Raja Tallo pertama yang memeluk agama Islam). 

Raja Daeng Manyori, yang mendapat julukan Macan Keboka ri Tallo (Macan Putih 

dari Talo) dan Karaeng Tuammalianga ri Tomoro (Raja yang berpulang di Timur) ini, 

sangat berjasa dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Buton, Ternate dan Palu. 

(ali gufron) 
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8. KESULTANAN TIDORE 

Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah Kota Tidore, 

Maluku Utara, Indonesia sekarang. Pada masa kejayaannya (sekitar abad ke-16 

sampai abad ke-18), kerajaan ini menguasai sebagian besar Halmahera selatan, Pulau 

Buru, Ambon, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua barat. 

Pada tahun 1521, Sultan Mansur dari Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk 

mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate saingannya yang bersekutu dengan 

Portugis. Setelah mundurnya Spanyol dari wilayah tersebut pada tahun 1663 karena 

protes dari pihak Portugis sebagai pelanggaran terhadap Perjanjian Tordesillas 1494, 

Tidore menjadi salah kerajaan 

paling independen di wilayah 

Maluku. Terutama di bawah 

kepemimpinan Sultan 

Saifuddin (memerintah 1657-

1689), Tidore berhasil menolak 

pengusaan VOC terhadap 

wilayahnya dan tetap menjadi 

daerah merdeka hingga akhir 

abad ke-18. 

 

9. KESULTANAN 

TERNATE 

Kerajaan Gapi atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Kesultanan Ternate 

(mengikuti nama ibukotanya) adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan 

merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di nusantara. Didirikan oleh Baab Mashur 

Malamo pada 1257. Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur 

nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati 

kegemilangan di paruh abad ke -16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan 

militernya. Di masa jaya kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, 

Sulawesi utara, timur dan tengah, bagian selatan kepulauan Filipina hingga sejauh 

kepulauan Marshall di pasifik. 
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Sebelum Islam masuk dan berkembang, Indonesia sudah memiliki corak kebudayaan 

yang dipengaruhi oleh agama Hindu dan Budha  

Dengan masuknya Islam, Indonesia kembali mengalami proses akulturasi (proses 

bercampurnya dua (lebih) kebudayaan karena percampuran bangsa-bangsa dan saling 

mempengaruhi), yang melahirkan kebudayaan baru yaitu kebudayaan Islam 

Indonesia. Masuknya Islam tersebut tidak berarti kebudayaan Hindu dan Budha 

hilang. 

Bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut, tidak hanya bersifat 

kebendaan/material tetapi juga menyangkut perilaku masyarakat Indonesia. 

 

1. Seni Bangunan 

Wujud akulturasi dalam seni bangunan dapat terlihat pada bangunan masjid, makam, 

istana. Untuk lebih jelasnya silahkan Anda simak gambar 1 berikut ini. 

Wujud akulturasi dari masjid kuno seperti yang tampak pada gambar 1 memiliki ciri 

sebagai berikut: 

 Atapnya berbentuk tumpang yaitu atap 

yang bersusun semakin ke atas 

semakin kecil dari tingkatan paling 

atas berbentuk limas. Jumlah atapnya 

ganjil 1, 3 atau 5. Dan biasanya 

ditambah dengan kemuncak untuk 

memberi tekanan akan keruncingannya 

yang disebut dengan Mustaka. 

 Tidak dilengkapi dengan menara, seperti lazimnya bangunan masjid yang ada 

di luar Indonesia atau yang ada sekarang, tetapi dilengkapi dengan kentongan 

atau bedug untuk menyerukan adzan atau panggilan sholat. Bedug dan 

kentongan merupakan budaya asli Indonesia. 

 Letak masjid biasanya dekat dengan istana yaitu sebelah barat alun-alun atau 

bahkan didirikan di tempat-tempat keramat yaitu di atas bukit atau dekat 

dengan makam. 
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Bangunan istana arsitektur yang dibangun pada awal perkembangan Islam, juga 

memperlihatkan adanya unsur akulturasi dari segi arsitektur ataupun ragam hias, 

maupun dari seni patungnya contohnya istana Kasultanan Yogyakarta dilengkapi 

dengan patung penjaga Dwarapala (Hindu). 

 

2. Seni Rupa 

Tradisi Islam tidak menggambarkan bentuk manusia atau hewan. Seni ukir relief yang 

menghias Masjid, makam Islam berupa suluran tumbuh-tumbuhan namun terjadi pula 

Sinkretisme (hasil perpaduan dua aliran seni logam), agar didapat keserasian, 

misalnya ragam hias pada gambar 2 ditengah ragam hias suluran terdapat bentuk kera 

yang distilir. 

Ukiran ataupun hiasan 

seperti pada gambar 2, selain 

ditemukan di masjid juga 

ditemukan pada gapura-

gapura atau pada pintu dan 

tiang. 

 

 

 

3. Aksara dan Seni Sastra 

Tersebarnya agama Islam ke Indonesia maka berpengaruh terhadap bidang aksara 

atau tulisan, yaitu masyarakat mulai mengenal tulisan Arab, bahkan berkembang 

tulisan Arab Melayu atau biasanya dikenal dengan istilah Arab gundul yaitu tulisan 

Arab yang dipakai untuk menuliskan bahasa Melayu tetapi tidak menggunakan tanda-

tanda a, i, u seperti lazimnya tulisan Arab.  

Di samping itu juga, huruf Arab berkembang menjadi seni kaligrafi yang banyak 

digunakan sebagai motif hiasan ataupun ukiran dan gambar wayang.  

Sedangkan dalam seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni 

sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu – Budha dan sastra Islam 

yang banyak mendapat pengaruh Persia. 
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Dengan demikian wujud akulturasi dalam seni sastra tersebut terlihat dari 

tulisan/aksara yang dipergunakan yaitu menggunakan huruf Arab Melayu (Arab 

Gundul) dan isi ceritanya juga ada yang mengambil hasil sastra yang berkembang 

pada jaman Hindu. 

 

Bentuk seni sastra yang berkembang adalah: 

 Hikayat yaitu cerita atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh 

sejarah. Hikayat ditulis dalam bentuk peristiwa atau tokoh sejarah. Hikayat 

ditulis dalam bentuk gancaran (karangan bebas atau prosa). Contoh hikayat 

yang terkenal yaitu Hikayat 1001 Malam, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat 

Pandawa Lima (Hindu), Hikayat Sri Rama (Hindu). 

 Babad adalah kisah rekaan pujangga keraton sering dianggap sebagai 

peristiwa sejarah contohnya Babad Tanah Jawi (Jawa Kuno), Babad Cirebon. 

 Suluk adalah kitab yang membentangkan soal-soal tasawwuf contohnya Suluk 

Sukarsa, Suluk Wijil, Suluk Malang Sumirang dan sebagainya. 

 Primbon adalah hasil sastra yang sangat dekat dengan Suluk karena berbentuk 

kitab yang berisi ramalan-ramalan, keajaiban dan penentuan hari baik/buruk. 

Bentuk seni sastra tersebut di atas, banyak berkembang di Melayu dan Pulau Jawa.  

 

4. Sistem Pemerintahan 

Dalam pemerintahan, sebelum Islam masuk Indonesia, sudah berkembang 

pemerintahan yang bercorak Hindu ataupun Budha, tetapi setelah Islam masuk, maka 

kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu/Budha mengalami keruntuhannya dan 

digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam seperti Samudra 

Pasai, Demak, Malaka dan sebagainya.  

Sistem pemerintahan yang bercorak Islam, rajanya bergelar Sultan atau Sunan seperti 

halnya para wali dan apabila rajanya meninggal tidak lagi dimakamkan 

dicandi/dicandikan tetapi dimakamkan secara Islam. 

Demikianlah penjelasan wujud akulturasi dalam salah satu hal sistem pemerintahan.  
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5. Sistem Kalender 

Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah 

mengenal Kalender Saka (kalender Hindu) yang dimulai tahun 78M. Dalam kalender 

Saka ini ditemukan nama-nama pasaran hari seperti legi, pahing, pon, wage dan 

kliwon.  

Setelah berkembangnya Islam Sultan Agung dari Mataram menciptakan 

kalender Jawa, dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan (komariah) seperti 

tahun Hijriah (Islam).  

 

Pada kalender Jawa, Sultan 

Agung melakukan perubahan pada 

nama-nama bulan seperti Muharram 

diganti dengan Syuro, Ramadhan 

diganti dengan Pasa. Sedangkan nama-

nama hari tetap menggunakan hari-

hari sesuai dengan bahasa Arab. Dan 

bahkan hari pasaran pada kalender saka juga dipergunakan. 

Kalender Sultan Agung tersebut dimulai tanggal 1 Syuro 1555 Jawa, atau 

tepatnya 1 Muharram 1053 H yang bertepatan tanggal 8 Agustus 1633 M. 
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