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BEBERAPA ASPEK PERADILAN AGAMA ISLAM 

DI KESULTANAN PONTIANAK TAHUN 1880-AN 
 

 

arena tema seminar ini adalah teks,
1
 saya ingin memberanikan diri untuk 

memasuki bidang yang sangat jauh dari bidang saya yang biasa, tapi masih 

berkaitan melalui teks, yakni proses pengadilan. Hukum dan peradilan, seperti 

halnya sastra, pertama-tama dan terutama adalah ranah teks. 

Pada 1985, saya melakukan kunjungan singkat ke Kalimantan Barat, dan 

saya memanfaatkan kesempatan itu untuk menelusuri naskah-naskah Melayu. 

Teks-teks terkenal, seperti Silsilah Raja-Raja Sambas, Ceritera Raja-Raja 

Mempawa, Ceritera Bangsa Al-Qadri di Mempawa dan Pontianak, Syair 

Sejarah Sintang, Syair Perang Cina di Montrado dan lain-lain, pernah ditulis di 

daerah ini, dan kita tahu bahwa dulu pernah ada aktivitas sastra dan tradisi 

tulisan di kawasan ini. Selama berada di Pontianak dalam lawatan singkat itu, 

saya tidak berhasil melacak satu pun naskah, kecuali sebuah dokumen 

pengadilan di tangan seorang pemuda yang masih kerabat para penguasa di 

masa lampau. 

Ini tentu saja tidak berarti tidak ada lagi naskah sastra atau naskah sejarah 

yang tersisa di Kalimantan Barat atau bahkan di Pontianak, tapi mungkin sangat 

langka, dan akan bermanfaat sekali mencarinya sebelum benar-benar terlambat. 

 

Ketika Menteri Agama Indonesia mengajukan Rancangan Undang-Undang 

Peradilan Agama ke Dewan Perwakilan Rakyat empat bulan silam (pada 28 

Januari 1989), sebuah undang-undang yang akan memperluas kewenangan 

pengadilan agama, memandirikannya dari pengadilan umum dan menyera-

gamkan standar peradilan agama Islam di seluruh negeri, maka muncullah 

rangsangan baru di Indonesia untuk menyelidiki sejarah pengadilan agama, dan 

mempertimbangkan sejarahnya di berbagai daerah. Naskah-naskah seperti 

naskah Pontianak di atas akan merupakan sumbangan berharga terhadap tujuan 

                                                           
1
 Artikel ini adalah makalah yang dibacakan di Bern, Switzerland, tahun 1993, pada 

satu seminar tentang Teks-teks dari Nusantara. Versi aslinya berjudul ―Some 

Aspects of Islamic Justice in the Sultanate of Pontianak c. 1880‖, terbit dalam W. 
Marschall (ed.), Texts from the Islands: Oral and Written Traditions of Indonesia 

and the Malay World, Berne: The University of Bern (Ethnologica Bernensia 4), 

1994, p. 159-173. 
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tersebut, untuk mengetahui jenis kasus mana yang dibawa ke pengadilan agama, 
siapa pihak-pihak yang beperkara, dan apa putusan pengadilan dalam kasus-
kasus spesifik. Sejarah lembaga hukum adalah sejarah ketetapan dan struktur 
hukum, tetapi harus dipahami dalam praktiknya yang nyata serta dengan latar-
belakang politik, sosial dan ekonominya.2 Itulah yang disingkapkan naskah kita. 

Bagi orang – termasuk saya – yang tidak bermaksud menjadi ahli sejarah 
jenis itu dan tidak secara khusus berminat kepada hukum, naskah seperti itu 
tetap menyodorkan teks yang menarik dan tidak lazim. Bukan saja karena, 
sebagaimana sekian banyak kasus hukum (dan sekian banyak novel, malah 
sebenarnya sekian halaman muka koran Pos Kota), naskah tersebut menawar-
kan kilasan aspek-aspek kehidupan manusia yang heboh atau janggal, tapi lebih 
dalam lagi, karena merupakan sumber dokumenter yang sangat beragam tentang 
masyarakat Pontianak seabad silam. 

Naskah itu sendiri sebagai buku (kertasnya, tulisannya, penjilidannya, 
dsb.), beserta bahasa dan juga isinya, sebetulnya mengandung juga informasi 
yang tidak spontan kita cari di dalamnya, justru karena diklasifikasikan sebagai 
dokumen hukum.  

 
Naskah Pontianak terdiri atas sekitar 185 folio, dengan format 20 x 35 cm. 
Naskah berisi 91 dokumen (kebanyakan sepanjang 2 folio) yang masing-masing 
dilipat ke belakang pada jarak sekitar 2 cm dari lipatan tengah, kemudian dijahit 
bersama dua dokumen lainnya di sepanjang garis lipatan baru ini, dan akhirnya 
dijilid semuanya menjadi satu. Jenis penjilidan ini tidak lumrah untuk naskah 
Melayu. Penjilidan ini membuat sebagian dari teks di halaman sebelah kiri 
(yakni pada akhir setiap baris di halaman verso apabila panjang teks lebih dari 
satu halaman) tidak dapat dibaca. Selain itu, dokumen-dokumen tersebut tidak 
dijilid sesuai urutan kronologisnya. 

Naskah tersebut membuktikan adanya aktivitas pengarsipan di istana 
Sultan pada abad ke-19. Namun dokumen-dokumen di dalamnya, yang 
diklasifikasikan sebagai materi arsip, jelas tidak dijilid supaya dapat dibaca. 
Bukunya sendiri, yaitu kumpulan aneka tulisan dalam satu jilid, menyingkapkan 
sesuatu yang lain: ketika dihimpun, tulisan-tulisan itu dianggap sebagai satu 
kumpulan homogen, sementara kini tampak mencakup beragam kategori. 

Naskahnya telah tersimpan dalam keadaan ini selama satu abad. Dewasa 
ini, naskah dipegang oleh seorang bernama Syarif Muhammad Yusuf, yang 
tinggal di kompleks istana. Naskah itu diselamatkannya ketika sekretariat istana 
dibongkar tahun 1983 atau 1984. Kondisi naskah sudah sedemikian lapuknya, 
mungkin sekali akan hancur sebelum sempat dianalisis dengan saksama dan 
digunakan sebagai sumber informasi dari segi hukum, bahasa atau sejarah. 

                                                           
2 Lihat Daniel S. Lev, Islamic Courts in Indonesia. Berkeley: Univ. of California 

Press, 1972: 1. 
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Dokumen-dokumen di dalamnya tertulis atas kertas buatan Eropa, 

terutama Inggris, dan dua pertiganya memiliki cap air berangka tahun (antara 

1875 dan 1880) yang ikut membuktikan kebenaran pernyataan Russell Jones 

bahwa, pada umumnya, kertas dipakai di Indonesia hanya selang beberapa 

tahun sesudah diproduksi di Eropa.  

Dokumen-dokumen itu adalah dakwaan yang diajukan warga Pontianak 

kepada mahkamah agama (Raad Agama), kepada Sultan atau kepada berbagai 

menteri, antara 1872 dan 1882, terutama pada 1881. 

Sebagaimana diketahui, Kesultanan Pontianak didirikan oleh Pangeran 

Syarif Abdul Rahman al-Qadri, yang berasal dari Mempawah, pada Januari 

1772. Selanjutnya, selama satu abad, Kesultanan diperintah secara turun-

temurun oleh empat Sultan. Sultan kelima, Syarif Yusuf bin Sultan Syarif 

Hamid, bertakhta tahun 1872-1895, sehingga naskah kita berlatar belakang 

masa pemerintahannya. 

Menurut sebuah sumber, mahkamah agama Pontianak dibentuk pada 

1867
3
 dan selama beberapa waktu menjadi perkara persaingan antara Sultan dan 

kerabatnya, Perdana Menteri (Pangeran Bendahara). Sultan menganggap 

Pangeran mempunyai pengaruh terlalu besar dengan menjadi ketua mahkamah 

agama. Semula persidangan digelar di kediaman Pangeran, kemudian, atas 

perintah Sultan, diselenggarakan di kompleks istana, di sebuah rumah yang 

dibeli untuk tujuan itu. Sesungguhnya, sebelum mahkamah ini didirikan, Sultan 

sudah biasa mengadili sendiri kasus-kasus kecil. Dalam suatu perselisihan 

dengan Residen, Sultan Yusuf mengklaim sebuah tradisi lama yang bermula 

pada masa sultan pertama, Abdul Rahman.
4
 

Sebagian besar dakwaan diajukan kepada Sultan sendiri. Satu kata 

pembuka yang lazim adalah: ―Dipersembahkan mengadap ke bawah kaos Sri 

Paduka duli yang maha mulia tuanku Sultan yang bersemayam di atas takhta 

kerajaan di dalam negeri Pontianak. Ampun tuanku.‖ (n° 12) Dan terkadang 

dijelaskan bahwa Sultan memang sudah membacanya pada hari ditulis atau 

beberapa hari kemudian. Contohnya, seorang Tionghoa bernama Te Cing 

menggugat karena kebunnya diserobot orang lain ketika ditinggal pergi ke luar 

negeri. Pada akhir berkas perkaranya tercatat: ―Sudah dibaca ke bawah duli ini 

surat.‖ (n° 24) 

Sejumlah dakwaan dialamatkan kepada Raad Agama, dan kebanyakan 

kasus rupanya diadili oleh mahkamah ini. Contohnya, satu dakwaan dibuka 

                                                           
3
 Menurut Residen Westerafdeeling Borneo, dalam sebuah laporan yang dikirim 

pada 1876 kepada Gubernur-Jenderal, ketika terlibat dalam silang pendapat 

dengan Sultan mengenai wewenang mahkamah ini. Namun informasi ini telah 
dipertanyakan oleh Commissie voor het Adatrecht sendiri. Lihat Adatrechtbundels 

X, 1915: 319-338, khususnya 332.  
4
 Ibid.: 324. 
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dengan: ―Bahwa ini surat dipersembahkan mengadap ke hadapan raad agama 

mahkamah syariah di dalam negeri Pontianak.‖ (n° 91) Tetapi beberapa 

dakwaan diajukan kepada dua saudara lelaki Sultan (Pangeran Bendahara Syarif 

Jafar bin Sultan Hamid dan Pangeran Syarif Ali bin Sultan Hamid), dan kepada 

Pangeran Syarif Abdul Rahman, ―menteri kerajaan negeri Pontianak‖, yang 

ketiga-tiganya hampir pasti menjadi anggota mahkamah itu. Sebenarnya, kasus-

kasus yang diajukan kepada mereka semestinya termasuk kewenangan Raad 

Agama, atau bahkan tampak sebagai upaya banding terhadap keputusan atau 

tindakan yang telah diambil Raad Agama. Seorang bernama Syarifah Khadijah, 

misalnya, menggugat bahwa mahkamah sudah 18 bulan menahan haknya atas 

rumah yang diwariskan kepadanya oleh neneknya. Setelah mengajukan gugatan 

ini kepada Pangeran Syarif Ali, dia akhirnya mendapatkan haknya. (n° 18, 33, 

34) 

Rupanya mahkamah lazim diketuai oleh Pangeran Bendahara: 

demikianlah yang terjadi tahun 1867 dan juga 1892.
5
 Dalam struktur Hindia 

Belanda, Pontianak termasuk wilayah (seperti juga Aceh, Jambi, Borneo
6
 

Selatan, Borneo Timur dan Sulawesi Selatan) di mana ketua mahkamah agama 

ditunjuk oleh penguasa setempat, lain dari Jawa, di mana jabatan tersebut secara 

otomatis menjadi hak istimewa Penghulu Masjid Agung.
7
 Munculnya nama 

ketiga pangeran di atas dalam berbagai dakwaan di samping nama Sultan 

membenarkan pernyataan Residen Westerafdeeling Borneo pada 1876 bahwa 

―priesterraad sebagaimana adanya pada tahun-tahun belakangan ini sebenarnya 

bukan lagi priesterraad, melainkan sebuah dewan mantri, [di mana] kadi 

memegang peran yang terlalu kecil‖.
8
 Residen mengaitkan fakta ini dengan apa 

yang disebutnya sebagai upaya keluarga Sultan Pontianak sejak beberapa tahun 

untuk memperluas wewenangnya. Namun sebenarnya, status mahkamah agama 

sebagai ―pendamping birokrasi aristokratis lokal‖ (Lev, op. cit.: 103) bersifat 

tradisional, juga di luar Pontianak. 

 

Dokumen-dokumen dalam naskah ditulis oleh banyak tangan. Tidak mustahil 

beberapa di antaranya ditulis pendakwa sendiri. Namun tampaknya lebih 

mungkin semua dokumen disusun dan ditulis oleh beberapa juru tulis atau 

panitera profesional. Banyak pendakwa menandatangani dengan tanda silang di 

                                                           
5
 Untuk 1867, lihat laporan tahun 1876 oleh Residen Pontianak yang sudah 

disebutkan di atas (Adatrechtbundels X, 1915). Untuk 1892, lihat J.J.K. 

Enthoven yang dikutip dalam Adatrechtbundels XIII, 1917: 7. 
6
 Nama Borneo dipakai dalam naskah kita sesuai dengan nama wilayah-wilayah 

administrasi di Hindia Belanda. 
7
 J. H. van de Velde, De Godsdienstige rechtspraak in Nederlandsch-Indie, 

staatsrechtelijk beschouwd. Leiden, 1928: 3. 
8
  Adatrechtbundels X: 333. 
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bawah frase ―Tanda tangan‖ atau ―Inilah tanda goresan‖ (n° 91). Daniel Lev 

telah menyarankan agar para panitera pengadilan diberi perhatian lebih besar 

(untuk masa sesudah Kemerdekaan). Besar kemungkinan, pada abad ke-19 juga 

para panitera itu berperan penting dalam memberi saran kepada pendakwa dan 

barangkali dalam mendapat keleluasaan dari mahkamah.  

 Jumlah kasus yang tidak sampai seratus tidak dapat dipakai sebagai 

dasar perhitungan statistik, khususnya karena kita tidak mengetahui proporsi 

dokumen-dokumen kita atas keseluruhan kasus yang pernah diajukan kepada 

mahkamah agama selama periode tersebut.
9
 Namun tampaknya jelas para 

pendakwa tidak mewakili seluruh golongan penduduk. Menurut Encyclopaedie 

van Nederlandsch-Indie, penduduk Pontianak terdiri atas 75% orang pribumi, 

24% orang Tionghoa dan hanya 0,6% orang Arab, padahal tidak kurang dari 

28% pendakwa dalam kasus-kasus kita adalah orang Arab.
10

 

Harus disebutkan pula bahwa 32 dakwaan (yakni 38% dari jumlah total) 

diajukan oleh perempuan, 7 di antaranya diwakili seorang wakil (3 lelaki juga 

diwakili seorang wakil). Ada 2 kasus di mana, tampaknya, seorang perempuan 

mengajukan dakwaan sendiri ke pengadilan tapi, setelah beberapa lama, 

meminta seorang wakil untuk bertindak atas namanya (kasus n° 18, 33, 34 dan 

54, 69). Dalam kasus lain, seorang suami menggugat – tanpa hasil – karena 

istrinya telah menunjuk seorang wakil (n° 32, 44). Raad Agama adalah 

mahkamah yang berwenang mengadili perselisihan perdata, khususnya 

mengenai warisan dan pernikahan, menurut hukum Islam. Dalam naskah kita, 

45% kasus berkenaan dengan warisan, dan 18% dengan pernikahan. 

Kebanyakan kasus warisan berupa gugatan orang yang tidak memperoleh 

pembagian harta warisan. Yang khususnya menarik adalah beberapa kasus yang 

putusan pengadilannya kita ketahui. Contohnya, seorang lelaki menuntut 

warisan berupa kebun peninggalan saudara lelakinya; tapi gugatannya ditolak 

mahkamah karena saudaranya itu memiliki cucu dari (mendiang) anak 

lelakinya. Itulah yang dimaksud oleh catatan pada akhir teks: ―Ini surat dakwa 

tiada boleh diterima sebab dia bukan waris, terlindung oleh cucu dari anak laki-

laki yang bernama Hamid anak Unus.‖ (n° 56) 

Sedangkan mengenai perkara perkawinan, hampir semuanya berkenaan 

dengan akibat-akibat perceraian. Dalam dua kasus (n° 59, 65), pihak 

                                                           
9
 K. Steenbrink mencatat bahwa, di Jawa secara umum, hanya sedikit kasus yang 

dibawa ke pengadilan. Pada 1882, Raad Agama Bojonegoro harus mengadili 52 

kasus saja (K. Steenbrink, Beberapa aspek tentang Islam di Indonesia abad ke-

19. Jakarta: Bulan Bintang, 1984: 225).  
10

 E. N. I. pada entri Pontianak: angka untuk 1915 (jumlah total penduduk, 68.000 
jiwa). Menurut P.J. Veth, Borneo’s Wester-Afdeeling…, Zaltbommel: Noman, jil. 

I, 1854: 13, yang mengutip D.W.C. van Lijnden, penduduk kerajaan ini pada 

1853 hanya 9.305 jiwa, dan penduduk kota Pontianak kurang dari 6.000 jiwa. 
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perempuanlah yang menggugat cerai: yang pertama karena dia diusir dari rumah 

oleh suaminya atas dasar kecemburuan, yang kedua karena dipukuli suami. 

Kedua permohonan ini dikabulkan. Dalam kasus kedua, sebuah catatan 

menjelaskan bahwa si suami sesungguhnya gila: ―Lakinya gila, sudah cerai.‖ 

(n° 65) Kasus-kasus demikian merupakan leluhur kategori cerai gugat 

(perceraian atas permintaan istri) pada masa kini, dibandingkan cerai talak 

(perceraian yang diputuskan suami).
11

 

Kebanyakan kasus perkara pernikahan berkenaan dengan perempuan 

yang menuntut nafkah. Dalam sebuah kasus istimewa, seorang lelaki Bugis 

bernama Wulla‘ setelah empat tahun beristri, memutuskan untuk menceraikan-

nya setelah mengetahui bahwa dia adalah hamba sesama orang Bugis. 

Perempuan ini kemudian menggugat suaminya, dan mahkamah memutuskan 

bahwa si suami harus memberinya ganti-rugi (nafkah iddah). Tapi empat bulan 

kemudian, si suami menggugat ke mahkamah karena, katanya, ia telah 

berkonsultasi dengan seorang imam yang memberitahunya bahwa keputusan 

mahkamah tidak adil, sebab pernikahannya tidak sah. Tapi mahkamah kembali 

menolak gugatannya. (n° 14, 71) Dalam kasus lain, mahkamah memutuskan 

bahwa perceraian yang diputuskan seorang laki-laki tidak sah. Istri si lelaki, 

melalui seorang wakil, meminta agar mahkamah mewajibkan suaminya 

mendatanginya. Maka si suami sendiri menggugat istrinya karena telah 

menunjuk seorang wakil tanpa persetujuannya: dia mau istrinya kembali ke 

rumah. Mahkamah menolak permohonan suami (n° 32, 44). 

Kata wakil beberapa kali dipakai, wali tak pernah disebut. Saya tidak 

sempat mengulas bahasa teks ini. Jelaslah bahwa dokumen semacam ini dapat 

merupakan sumber yang berguna bagi kajian bahasa hukum dan bahasa Melayu 

tulisan di Pontianak pada masa itu. Dokumen jenis itu agaknya sangat langka.
12

 

Sebagai kata ganti orang pertama tunggal, pacal dan ulun digunakan bersama 

hamba tuanku, sedangkan wan dipakai sebagai kata ganti orang kedua.
13

 Istilah-

                                                           
11

 Lev (op. cit.: 118) menyatakan bahwa, sesudah Kemerdekaan, jenis kasus ini 

paling sering terjadi: ―…perkara di pengadilan agama Islam didominasi 

perceraian karena istri ditelantarkan dan keberadaan suami tidak diketahui…‖ 

Tidak jelas apakah hal yang sama juga terjadi sebelum masa Kemerdekaan. 

Naskah kita tampak mendukung kebalikannya, tapi dokumen-dokumen dari 

Borneo Tenggara dan Timur yang dimuat dalam Adatrechtbundels XXVIII, 1927: 

407-503, menunjukkan juga kasus perceraian sebagai kategori kasus utama. 
12

 Selusin dakwaan serupa dari Borneo Tenggara dimuat, beserta sejumlah 

keputusan yang diambil oleh berbagai mahkamah agama Islam di Borneo, dalam 

Adatrechtbundels XXVIII, 1927: 407-503. Lihat juga akta hibah tanah oleh 

Sultan Pontianak, Syarif Yusuf, pada 1884, dalam Adatrechtbundels XLIV, 1952: 
155.  

13
 Pacal, ulun dan wan terdapat dalam Kamus Wilkinson. Ulun (―budak, hamba, 

abdi‖ dalam bahasa Jawa Kuno) didefinisikan oleh berbagai penulis pada paruh 
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istilah teknis Arab (misalnya tarika, yaitu tarikat dalam bahasa Melayu, berarti 

warisan) sangat jarang dipakai, dan mengejutkan bahwa beberapa kata Belanda 

digunakan daripada kata Indonesia yang searti, misalnya ponis (di samping 

putusan) untuk ―vonis‖, rekes (di samping dakwa) untuk ―gugatan‖, dan besluit 

untuk ―keputusan‖. 

Barangkali karena surat-surat dakwa itu disusun oleh panitera, bahasanya 

formal dan kurang lebih standar. Namun demikian, penjelasan tentang masing-

masing tuntutan cenderung personal dan idiomatik, sehingga gaya bahasa 

dokumen-dokumen itu agak beragam. 

Sejumlah kecil kasus berkenaan dengan hak asuh anak. Seorang lelaki 

menuntut agar dua adik perempuannya dipaksa kembali ke rumahnya: dia telah 

membesarkan mereka dan ingin mengawinkan mereka dengan semestinya (n° 

68). Kasus ini disarikan secara mengejutkan dalam catatan tambahan: ―Saudara-

nya sudah belaki, tiada menurut permintaannya‖, tapi sayangnya kita tidak 

mengetahui keputusan mahkamah.
14

 Dalam kasus lain, seorang perempuan 

menuntut agar anak lelakinya, yang diculik oleh dua warga sedesanya, 

dikembalikan kepadanya (n° 75, lihat Lampiran). Kasus ketiga sangat menarik 

karena putusan mahkamah disebutkan: seorang ibu pernah memberi anak 

perempuannya sebuah rumah dan sebuah kampung; dia menuntut agar segala-

nya itu dikembalikan kepadanya karena anak tersebut ―terlalu banyak durhaka‖ 

(n° 91, lihat Lampiran). Mahkamah meluluskan tuntutan itu ―karena hukum 

yang pemberian ma‘ itu luluslah diambilnya kembali.‖
15

 

Kasus jenis ini masuk dalam kategori fikih ‗hibah‘ (Arab hiba), dan ini 

salah satu bidang hukum yang, empat tahun kemudian, pada 1876, coba ditarik 

oleh pemerintah Belanda dari kewenangan Raad Agama dan dialihkan ke 

pengadilan umum.
16

 

                                                                                                                                              
kedua abad ke-19 sebagai salah satu kata berarti ―budak‖ (lihat Adatrechtbundels 

XIII, 1917, Index); kata ini banyak digunakan sebagai kata ganti orang pertama di 

berbagai surat dakwaan dari Borneo Tenggara (lihat ibid. XXVIII, 1927: 417-

455). Tetapi, ketika ditanya mengenai ulun dan wan sebagai kata ganti orang, 

sebagian orang di Pontianak mencirikannya sebagai ―bahasa syarif-syarif‖.  
14

 Kecuali jika frase ―tiada menurut permintaannya‖ mesti dipahami sebagai ―tidak 

harus menuruti permintaannya‖. 
15

 Menurut hukum Islam, sesungguhnya, hibah hanya dapat dibatalkan oleh kete-

tapan pengadilan (atau dengan persetujuan penerima hibah). Kasus ini dapat 

dibandingkan dengan penerapan hukum Islam di wilayah Minangkabau, di mana 

hukum adat yang berkenaan dengan hak milik terus berlaku tetapi dengan 

terminologi Islam; lihat F. von Benda-Beckmann, Property in Social Continuity: 

Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships Through 
Time in Minangkabau, West Sumatra. The Hague: Nijhoff, 1979 (VKI 86): 198, 

321-322.  
16

 Lihat silang pendapat yang dirujuk dalam catatan 1, h. 95 di atas. 
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Di sisi lain, agak mengherankan bahwa dalam dokumen-dokumen kita 

tidak ditemukan satu pun kasus mengenai wasiat, sedekah dan wakaf, yang 

lazimnya termasuk dalam wewenang mahkamah agama. 

Sedang 63% kasus berkenaan dengan warisan dan perceraian, maka 37% 

sisanya tampak menjadi kewenangan Sultan. Ada 15 kasus sengketa tanah. 

Tercatat bahwa tiga di antaranya dilimpahkan ke pengadilan umum (landraad). 

Sembilan kasus adalah permohonan kepada Sultan agar dianugerahi tanah 

(empat di antaranya di Selat Bintan). Delapan kasus selebihnya sangat beragam: 

dua adalah permohonan dari dua orang matoa (kepala komunitas Bugis) agar 

dipensiunkan dari jabatan mereka, karena sudah uzur. Yang pertama tidak 

diperkenankan pensiun (―Belum dapat berhenti‖, n° 15); yang kedua dikabulkan 

permohonannya (―Ini rekes diterima berhenti tetapi sebelumnya ada ganti dia 

wakil, ada besluitnya di sini‖, n° 67) dan sebuah dokumen dilampirkan pada 

surat permohonannya, yakni surat penunjukannya sebagai matoa yang 

dikeluarkan sepuluh tahun sebelumnya oleh Sultan terdahulu dan Residen 

Borneo Barat, ditulis dalam bahasa Melayu (dengan aksara Jawi maupun Latin) 

dan juga bahasa Tionghoa (lihat Lampiran). 

 

Saya ingin mengutip satu kasus terakhir, karena kasus ini jelas berada di luar 

wewenang mahkamah agama, dan mengungkapkan problem sosial yang 

mungkin lebih dari sekadar anekdot. Kasus ini adalah permohonan oleh kepala 

Kampung Wajo, di hilir Pontianak, agar seorang pedagang Tionghoa 

ditempatkan di desanya, karena warga desa tidak mampu pergi ke kota untuk 

berbelanja kebutuhan hidup (n° 53, lihat teksnya dalam Lampiran).  

Jenis kasus ini menggambarkan otoritas menyeluruh Sultan terhadap 

rakyatnya. Tetapi otoritas ini hanya salah satu unsur dari hubungan yang 

terjalin: Sultan memberi rakyat perlindungan, rakyat memberi Sultan kesetiaan. 

Perumusan satu surat dakwa (n° 73, lihat Lampiran) mengingatkan kita pada 

―kontrak sosial‖ terkenal antara raja dan rakyat yang dikemukakan pada 

permulaan Sulalat al-Salatin (alias Sejarah Melayu). Seorang laki-laki asal 

Arab (nama keluarganya al-Aidrus) menuntut kepemilikan sebidang tanah, dan 

ia mengakhiri permohonannya dengan kata-kata berikut: ―Maka tiada lain 

pergantungan hamba tuanku dipohonkan ke bawah duli, bagaimana duli 

marhum paduka nenda dan paduka ayahanda al-marhum yang sudah meme-

lihara hamba tuanku, begitulah hamba tuanku harap siang dan malam akan 

pelihara tuanku sepanjang hidup hamba tuanku, karena hamba tuanku ini hamba 

pusaka, tiada sekali-kali akan membelakangi apalagi akan mendurhaka.‖  

 

Surat-surat dakwa di atas hanya salah satu aspek dari prosedur peradilan: surat 

itu tidak mengandung informasi mengenai acara persidangan, tanya-jawab 

dengan kedua pihak yang beperkara, dengar pendapat para saksi, pertimbangan 

para hakim, dsb. 
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 Teks kita sesungguhnya adalah sebuah kumpulan teks, masing-masing 

teks merupakan bagian dari teks yang lebih besar, sedangkan pengumpulannya 

sebagian bersifat kebetulan. Naskah tersusun dari 91 dokumen; tiap dokumen 

menjadi bagian dari urusan pengadilan. Teks sebenarnya yang berkaitan dengan 

satu kasus mestinya berisi semua permohonan, pertimbangan dan putusan akhir. 

Maka ke-91 dokumen yang kita miliki hanyalah potongan dan kepingan dari 

teks-teks yang lebih besar. Dari segi lain, jelaslah penjilidan bersama dokumen-

dokumen yang ditulis dalam kurun satu dasawarsa tersebut, tanpa urutan tematis 

atau kronologis apa pun, sebagian bersifat kebetulan. Dan ini pula yang terjadi 

pada banyak naskah Melayu lainnya: sering kali ternyata ―naskah‖ tidak sesuai 

dengan ―teks‖. 

Namun demikian, aspek fragmentaris naskah kita diimbangi oleh nilai 

dokumenternya di suatu bidang yang lebih luas daripada prosedur peradilan 

semata. Naskah ini menyajikan tilikan mendalam tentang masyarakat Pontianak 

pada akhir abad ke-19, yang kiranya tidak dapat kita temukan dalam karya 

sastra mana pun dari periode yang sama. 

Definisi sastra Melayu sebagai segala sesuatu yang ditulis dalam bahasa 

Melayu sangat tidak memadai dari sudut pandang kesusastraan, namun memberi 

kesempatan kepada para ahli ―sastra‖ itu untuk menjelajahi tradisi tulisan di luar 

lahan mereka sendiri. 
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LAMPIRAN 

 
Beberapa surat dakwa 

 
[n° 12]  
Dipersembahkan mengadap ke bawah kaos Sri  
Paduka duli yang maha mulia tuanku Sultan yang  
bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam  
negeri Pontianak. Ampun tuanku.  
 
Syahadan maka adalah hamba tuanku seorang perempuan bernama Tijah binti 
pacal Unus tinggal di Kampung Siantan mengadap dengan ini surat 
menyembahkan ke bawah duli yang maha mulia akan hal hamba tuanku 
bersuamikan seorang Melayu bernama Muhammad Arsad, sudah mendapat satu 
anak laki-laki. Bermula hamba tuanku menurut dia berladang di Selat Bintan 
ada kira-kira lebih dua tahun. Maka sekarang ada kira-kira lebih satu tahun 
mengalih di Pontianak hamba tuanku ditinggalkannya di rumah datu‘ hamba 
bernama Ence‘ Banin, dia tinggal di kampung Tuan Syeikh Amat. Maka selama 
hamba tuanku tinggal di Pontianak dia tiada datang kepada hamba dan tiada 
memberi hamba punya nafkah dan nafkah anaknya. Ada lamanya tiga belas 
bulan dia mudik di Sintang hamba tiada dikasihnya tahu serta tiada berpesan 
dan berkirim, sampai dia datang dari Sintang dia tiada juga datang kepada 
hamba.  

Maka dari itu hamba mohon keadilan raad agama yang hamba mendakwa 
nafkah hamba tiga belas bulan lamanya serta hamba tiada rela lagi bersuamikan 
dia sebab dia tiada menurut undang syara‘, dan jika hamba tiada menurut 
bagaimana syara‘ wajib juga mendapat hukum. Ampun tuanku beribu ampun 
harap akan diampuni adanya.  

 
Terbuat kepada 25 bulan Maret 1881  
Tanda tangan   Tijah  

Sudah damai laki bini  

bercerai tebus talak  
 
[n° 22]  
Dipersembahkan mengadap ke bawah kaos Sri Paduka 
duli yang maha mulia tuanku Sultan yang bersemayam di atas 
takhta kerajaan di dalam negeri Pontianak. Ampun tuanku.  
Syahadan maka adalah hamba tuanku Muhammad Taib bin Zainal mengadap 
dengan surat ini menyembahkan ke bawah duli yang maha mulia yang hamba 
berserta pacal Muhammad Tahir serta Muhammad Tah memohonkan ke bawah 
duli tuanku akan jadi perhidupan hamba bertiga saudara, yaitu tanah di Tanjung 
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Selat Bintan di watasan Matoa Ence‘ Ali di tepi laut. Harap beribu harap akan 
dikabulkan serta dikurniakan seberapa-berapa kurnia melainkan terjunjung di 
atas batu kepala hamba tuanku bertiga adanya. 
Ampun hamba tuanku bertiga harap akan diampuni. 
 

Pontianak kepada 18 hari bulan Maret tahun 1881 
 

[tanda tangan Muhammad Taib] 
 
[n° 27]  
Ya ghafur al-rahim  
Diperhadapkan ke bawah cerpu Sri Paduka anakda  
Sultan Syarif Yusuf yang bertakhta kerajaan di  
dalam negeri Pontianak  
 
Syahadan maka adalah pacal bunda Syarifah Nur binti Ahmad aI-Qadri 
bepersembahkan ini surat ke bawah hadirat Sri Paduka Anakda, bunda 
pohonkan kurnia rahim kelimpahan Sri Paduka Anakda, bunda memohonkan 
sepotong tanah kepala laut dari watasan tepi Sungai Jeruju Kecil membawa ke 
watasan Selat Bintan, yaitu kepada kasad hati bunda hendak dibuat perhidupan 
bertanam kelapa. Maka adalah tanah yang bunda pohonkan yaitu tanah yang 
terpotong kepada Sri Paduka Anakda, haraplah bunda sepenuh-penuh harap 
yang amat sangat menjunjung kurnia rahim kelimpahan Sri Paduka Anakda di 
atas bunda yang amat daif jua adanya.  
Tersurat kepada 23 Dzulkaidah 1298  

Nur binti al-Qadri  
 
[n° 53]  
Ya ghafur al-rahim.  
 
Ampun tuanku beribu-ribu ampun ke bawah duli yang maha mulia. Maka 
dengan ini surat hamba tuanku mengadap ke bawah duli yang maha mulia, 
hamba tuanku mohon menaruh Cina berjual-jual di tempat hamba tuanku, sebab 
terlalu payah pacal-pacal yang miskin mudik ke Pontianak bebelanja yang 
seuang dua uang menjadi mudarat di atas pacal-pacal yang miskin. 

Ampun tuanku beribu-ribu ampun, yaitu hamba tuanku Sapih kepala 
Kampung Wajo‘ adanya. 

Tersurat kepada 27 hari bulan Jumadilawal kepada hari arba‘a sanat 
1297. 

 
Sapih kepala  
Kampung Wajo‘ 
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Gambar 1. Perkara no. 22. Surat dakwaan yang dialamatkan kepada Sultan 

Pontianak oleh Muhammad Taib bin Zainal mengenai sebidang tanah di 

Tanjung Selat Bintan (tgl. 18 Maret 1881). 
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[n° 56]  
Dipersembahkan mengadap ke bawah kaos Sri  
Paduka yang maha mulia duli tuanku Sultan yang  
bertakhta kerajaan di dalam negeri Pontianak.  
Ampun tuanku beribu-ribu ampun.  
 
Syahadan maka adalah hamba tuanku bernama pacal Sawal saudara pacal 
Perang menyembahkan ke bawah kaos yang maha mulia Sri Paduka duli tuanku 
Sultan yang bertakhta kerajaan di dalam negeri Pontianak dari halnya saudara 
hamba tuanku pacal Perang telah kembali ke rahmat Allah taala sudah enam 
tahun lamanya. Maka itu pacal ada meninggalkan tarikah satu bidang kebun 
kelapa di Sungai Belidak serta barang-barangnya banyaknya tersebut di dalam 
sitat bersama-sama surat dakwa hamba tuanku ini. Itu kebun serta barang-
barang ada dipegang pacal Haji Abdul Malik belum terbahagi kepada hamba 
tuanku. Dan itu Perang ada meninggalkan dua waris, pertama hamba tuanku, 
kedua cucu bernama pacal Hamid, yaitu hamba tuanku harap dengan keadilan 
raad agama hukum syara‘ supaya terbahagi kepada hamba tuanku itu tarikah 
pacal Perang.  

Dan lagi hamba tuanku dakwa kepada pacal Haji Abdul Malik dari buah 
kelapa yang diturunkannya enam tahun lamanya tiada memberi hamba tuanku, 
hamba tuanku harap dihukumkan kepada raad agama supaya pacal Haji Abdul 
Malik mengganti. Ampun tuanku adanya.  
 
Di Pontianak, 25 Syaaban sanat 1298  
Tanda tangan hamba Sawal  
 

27/8 98. Ini surat dakwa tiada boleh diterima sebab 

dia bukan waris, terlindung oleh cucu dari anak laki-

laki yang bemama Hamid anak Unus.  

 

 
 
[n° 67, lampiran] 
Bahwa kita Sri Paduka Sultan Syarif Hamid yang bertakhta kerajaan di dalam 
negeri Pontianak telah mufakat dengan Sri Paduka Tuan Residen di sebelah 
barat Pulau Borneo mengarunyai orang Bugis Uwa‘ Peruga ditetapkan dia jadi 
kepala di watasan Pulau Sapua‘ Laut di bawah pangkat Uwa‘ Mutu‘ Matoah di 
Tanjung Sabang. 
Siapa-siapa orang yang tinggal di Sapua‘ Laut hendaklah mengetahui akan dia 
kepala serta menurut perintahnya yang patut jua adanya. 

Pontianak pada 6 hari bulan Jumadilawal sanat 1288. 
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Gambar 2. Perkara no. 67. Surat pernyataan oleh Sultan Syarif Hamid Pontianak 

dan Tuan Residen tentang pengangkatan seorang matoa Bugis di Pulau Sapua 

Laut (dalam bahasa Jawi, Melayu Latin dan Tionghoa, tgl. 6 Jumada I 1288,  

yaitu 24 Juli 1871). 



Tempayan Kalimantan 

107 

[n° 73] 

Dipersembahkan mengadap ke bawah hadirat yang  

maha mulia Paduka Sri tuanku al-Sultan al-Said  

al-Syarif Yusuf yang bersemayam di atas takhta  

kerajaan di dalam negeri Pontianak.  

Syahadan maka adalah hamba tuanku Husein bin Abdul Rahman al-Aidrus 

menyembahkan ke bawah duli tuanku ada satu tempat usaha hamba tuanku di 

atas tanah watasan Sungai Durian sebelah kanan masuk sebelah hulunya lebar 

120 depa dan panjangnya 150 depa dipinjam oleh pacal Bujang Ladab 

Kampung Limbung buat menumpang berladang padi dengan ada orang yang 

disuruhnya bernama Hamid, jadi hamba tuanku sudah pinjamkan kepadanya 

lebih kurang dari delapan tahun lamanya dengan tiada bersewa suatu apa-apa. 

Maka di dalam itu watasan telah ada juga pohon-pohon hamba tuanku yang 

sudah bertanam memang di situ, embawang ada 3 dan rambai 8 dan keranji 2 

dan buluh 7 rumpun dan pohon punti 1 dan pohon kandis 1 dan beberapa pula 

pohon sagu yang hamba tuanku tanam di dalam sungai itu ada 6 rumpun yang 

besar dan yang kecil ada lebih kurang dari tiga ratus batang. Maka sekarang itu 

tempat rupa-rupanya dan pada pekabaran pacal Bujang tiadalah akan 

memulangkan kepada hamba tuanku sebab ketika hamba tuanku menyusul itu 

tempat kepada pacal Bujang ada juga pacal Abu Hasan duduk bersama-sama, 

kata pacal Bujang, ―Dahulu betul wan punya, ulun meminjam kepada wan, 

sekarang ini ada lain, tiadalah ulun mengikut wan lagi melainkan ulun mengikut 

duli Sultan.‖ Maka dari karena itu hamba tuanku mengadap dengan ini surat 

memohonkan limpah rahim serta keadilan tuanku atas hamba tuanku yang 

sudah lama mengusahakan tanah itu dari dahulu-dahulu. Jikalau sudah ke 

bawah duli menghendakinya itu tempat apa boleh buat karena hak ke bawah 

duli jika usahanya hamba tuanku yang lain sekalipun.  

Maka jikalau jadi keuntungan kepada pacal Bujang sendiri mengambil 

terang-terang yang sudah diusahakan, yaitu dipohonkan sepenuh-penuhnya 

limpah keadilan serta dengan timbangan tuanku adalah yang pacal Bujang itu 

terang meminjam itu tempat kepada hamba tuanku, banyak pacal-pacal yang 

tahu. Maka tiada lain pergantungan hamba tuanku dipohonkan ke bawah duli 

bagaimana duli marhum paduka nenda dan paduka ayahanda al-marhum yang 

sudah memelihara hamba tuanku begitulah hamba tuanku harap siang dan 

malam akan pelihara tuanku sepanjang hidup hamba tuanku karena hamba 

tuanku ini hamba pusaka tiada sekali-kali akan membelakangi apalagi akan 

mendurhaka, harap beribu-ribu harap akan menjunjung limpah rahim ke bawah 

duli tuanku menetapkan tanah tempat yang dipinjam pacal Bujang itu kepada 

hamba tuanku jua adanya. Ampun tuanku beribu-ribu ampun. 

 

Tersurat kepada 27 hari bulan Syaaban sanat 1297 

 



Sultan, Pahlawan dan Hakim 

108 

[tanda tangan] 
 
 
[n° 75]  
Dipersembahkan mengadap ke bawah kaos Sri  
Paduka yang maha mulia Tuanku Sultan yang  
bertakhta kerajaan di dalam negeri Pontianak  
 
Maka adalah hamba tuanku yang hina serta daif pacal Aminah ma‘nya pacal 
Jarah serta Aisyah bini oleh pacal Yusuf tinggal di Jeruju Kecil mempersem-
bahkan halnya hamba tuanku ke bawah kaos Sri Paduka yang maha mulia, 
kutika hamba tuanku beranak kecil lantas datang matoah Saleh serta Syafii di 
rumah hamba tuanku lantas mengambil anaknya hamba tuanku bernama 
Suleiman dengan kekerasan matoah serta Syafii dibawanya ke rumah matoah itu 
anak, sampai sekarang ini dengan tangisnya bagaimana menurunkan mayat. 
Umur itu anak lebih kurang 13 tahun. Maka hamba tuanku pohonkan ke bawah 
kaos Sri Paduka yang maha mulia memulangkan itu anak kepada hamba tuanku 
sebab dia suka kepada hamba tuanku, sudah satu tahun hamba tiada berjumpa 
kepadanya, sangatlah hamba tuanku rindu. Ampun tuanku beribu-ribu ampun 
harap diampuni jua adanya. 
Di Pontianak, 23 Syawal sanat 1297 
Tanda tangan hamba Aminah 
 
 
 
[n° 91]  
Bahwa ini surat dipersembahkan mengadap ke  
hadapan majelis Raad Agama Mahkamah Syariah  
di dalam negeri Pontianak.  
 
Maka adalah hamba Ence Masani tinggal di dalam Kampung Kuantan 
mempersembahkan kepada Raad Agama: dahulu hamba ada memberikan rumah 
serta kampung kepada anak hamba perempuan bernama Mariam. Maka 
sekarang itu anak terlalu banyak durhaka kepada hamba tiada menurut 
perkataan hamba yang kebajikan sudah berapa lamanya tiada berkebetulan. 

Dari sebab itulah hamba mengadap dengan surat ini minta pertolongan 
kepada Raad Agama yang hamba minta kembali itu rumah serta kampung 
dengan apa barang yang hamba berikan kepada anak hamba itu yang hamba 
sekarang ini tiada rela sekali-kali memberikan itu rumah serta kampung kepada 
itu Si Mariam, hamba mahu ambil kembali daripadanya. Itulah hamba minta 
hukumkan apa juga timbangan syariat sebab itu anak mendurhaka kepada 
hamba selamanya tiada mau berkebetulan jua adanya.  
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Tersurat kepada 12 hari bulan Rabiulawal 1298  

Inilah tanda goresan Ence Masani  

Raad Agama terima hari 13 Rabiulawal 1298  

Husein Sulaiman  

Sudah diputuskan ini perkara yang itu rumah 
pulang kepada Ence Masani karena hukum 
yang pemberian ma’ itu luluslah diambilnya 
kembali.  
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