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PERJALANAN RADEN SULAIMAN MENCARI  

DAERAH BARU 

 

Pada abad ke-16 terdapat sebuah kerajaan yang 

letaknya di hulu Sungai Sambas,  Rajanya bernama Ratu 

Sepudak (ratu adalah gelaran untuk raja laki-laki di 

Panembahan Sambas). Kerajaan ini dikenal dengan nama 

Panembahan Sambas atau sering disebut juga dengan 

Kerajaan Ratu Sepudak. Ratu Sepudak adalah seorang raja 

yang terkenal baik dan berbudi luhur. Di bawah 

kepemimpinannya, hubungan diplomatis dan perdagangan 

berjalan baik dengan kerajaan lain di nusantara hingga 

Brunai Darulsalam.  

Saat itu, kerajaan ini masih bercorak hindu Jawa, 

sama seperti Kerajaan Majapahit. Ratu Sepudak adalah Raja 

Panembahan Sambas yang ke-3, Raja Panembahan 

Sambas yang ke-2 adalah abangnya yang bernama Ratu 

Timbang Paseban, sedangkan Raja Panembahan Sambas 

yang pertama adalah ayah dari Ratu Sepudak dan Ratu 

Timbang Paseban yang tidak diketahui namanya.  

Pada masa pemerintahan Ratu Sapudak ini, tibalah 

rombongan Sultan Tengah dari Kesultanan Sukadana. 



 
 

Meskipun berbeda keyakinan, namun toleransi tetap 

diutamakan oleh sang raja pada tamunya. Upaca 

penyambutan yang meriah segera dilaksanakan, bahkan 

sebagai bentuk kebesaran hati sang raja, Ratu Sepudak 

memberikan tanah di Kembayat Sri Negara sebagai tempat 

tinggal Sultan Tengah bersama rombongannya.  

 

(foto ilustrasi penyambutan sultan) 

Namun sayang, tidak lama setelah itu takdir 

berkehendak lain, Ratu Sepudak tiba-tiba mangkat secara 

mendadak. Pihak istana segera mengumumkan masa 

berkabung selama tujuh hari tujuh malam untuk 

menghormati mendiang raja yang sangat dicintai rakyat itu. 

Setelah masa berkabung usai, sebagai mana adat istiadat di 

kerajaan, maka tahta segera diwariskan kepada Raden 



 
 

Kencono, putra Ratu Timbang Paseban sekaligus 

menantunya. Raden Kencono dinobatkan dengan gelar Ratu 

Anom Kesumayuda. 

Waktu terus berjalan, dibawah kepemimpinan Ratu 

Anom Kesumayuda, sektor perkebunan, pertambangan, 

pertanian dan perikanan menjadi perhatian sang raja, begitu 

juga sektor militer. Di sisi lain, penyebaran Agama Islam 

mulai berkembang pesat di daerah itu, terutama disebarkan 

oleh Sultan Tengah dan pengikutnya. 

Sultan Tengah adalah seorang yang agamis, beliau 

memiliki anak yang bernama Sulaiman. Sulaiman adalah 

seorang pemuda yang cerdas, memiliki wawasan yang luas 

serta ilmu agama yang tinggi. Hubungan Sultan Tengah 

dengan Ratu Anom Kesumayuda semangkin akrab, hingga 

tepat sepuluh tahun setelah rombongan Sultan Tengah 

menetap di Sambas, Sulaiman, putra sulung Sultan Tengah 

akhirnya dinikahkan dengan adik bungsu permaisuri 

Kerajaan Panembahan Sambas yang bernama Mas Ayu 

Anom. Karena pernikahan ini Sulaiman mendapat gelar 

kebangsawanan yaitu Raden Sulaiman.  

Raden Sulaiman terkenal memiliki kecerdasan dan 

ilmu pengetahuan yang tinggi, maka raja mempercayakan 

posisi Menteri Besar yang bertugas melakukan diplomasi 



 
 

dengan negara-negara luar dan bertanggung jawab atas 

keamanan kerajaan kepadanya. 

  Raden Sulaiman berhasil mendapat simpati dan 

menjadi orang kepercayaan raja karena terbukti mampu 

menjalankan tugas yang diembannya sebagai Menteri Besar 

dengan baik. Selain itu beliau juga berperan sebagai 

penyebar agama Islam yang dihormati sehingga mampu 

menarik simpati banyak kerabat kerajaan dan masyarakat 

untuk masuk Islam. 

 Raden Sulaiman yang mendapatkan kepercayaan dan 

simpati raja pada saat itu, menimbulkan kedengkian pada diri 

Raden Aryo Mangkurat adik Ratu Anom Kesumayuda. 

Padahal saat itu, Raden Aryo Mangkurat juga memiliki 

jabatan yang terhormat, beliau diangkat sebagai mentri 

besar urusan dalam negri di kerajaan. Rasa ketidak 

senangannya bertambah besar kepada Raden Sulaiman 

karena beliau aktif menyebarkan Agama Islam. 

Setelah kelahiran Raden Bima, buah pernikahan 

Raden Sulaiman dan Mas Ayu Anom, Sultan Tengah merasa 

rindu pada tanah airnya di Serawak. Kalau dilihat dari silsilah 

keturunannya, Sultan Tengah yang dengan nama asli 

Pangeran Muda Tengah bin Sultan Muhammad Hasan 

(Sultan Brunai ke-9) adalah sultan pertama di Kesultanan 



 
 

Serawak yang pusat pemerintahannya terletak  sekitar Kota 

Kucing Malaysia saat ini.  

Beliau mendirikan Kesultanan Serawak setelah diberi 

wilayah di Serawak oleh abangnya Sultan Abdul Jalilul Akbar 

yang saat itu menjadi Sultan Brunai. Sultan Tengah sendiri 

memang dikenal senang merantau dan berpetualang, 

sehingga sebelum ke Panembahan Sambas, beliau terlebih 

dahulu merantau ke Sukadana. 

Sultan Tengah pun pamit kepada Ratu Anom 

Kesumayuda untuk melanjutkan perjalanannya pulang ke 

Serawak. Sultan Tengah membawa semua keluarga dan 

rombongannya kecuali Raden Sulaiman yang memang 

sudah diangkat menjadi wajir (mentri besar). 

Sayangnya Sultan Tengah meninggal saat dalam 

perjalanan ini. Jenazah Sultan Tengah, dimakamkan di 

lereng Gunung Santubong yang menjadi obyek wisata ziarah 

pada saat ini di Serawak Malaysia. 

Wafatnya Sultan Tengah,  membuat Raden Aryo 

Mangkurat semangkin berani menjalankan siasatnya untuk 

menyingkirkan Raden Sulaiman. Raden Aryo Mangkurat 

merasa kedudukannya lebih rendah dari Raden sulaiman, 



 
 

dia berpikir walau bagaimana pun tidak boleh ada dua bulan 

yang bersinar dalam satu malam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto penulis berziarah ke makan Sultan Tengah) 

  Berbagai muslihat yang dilakukan Raden Aryo 

Mangkurat, bahkan hingga mengancam keselamatan Raden 

Sulaiman, namun tak pernah berhasil menyingkirkan Raden 



 
 

Sulaiman. Bahkan hingga pada suatu waktu, Raden Aryo 

Mangkurat membunuh Kyai Setia Baktri, yaitu orang 

kepercayaan Raden Sulaiman.  

Raden Sulaiman melaporkan peristiwa ini kepada 

raja, tetapi tidak diikuti dengan tindakan tegas dari raja 

karena pembunuh itu adalah adiknya sendiri. Peristiwa ini 

membuat Raden Sulaiman sangat kecewa karena Ratu 

Anom Kesumayuda tidak bisa berlaku adil dan menghukum 

adiknya sendiri. 

Raden Sulaiman pun melaksanakan sholat istiharah 

untuk meminta petunjuk dari Allah. Beliau berdoa meminta 

jalan terbaik yang harus dilakukannya. Doanya pun 

dikabulkan Allah, beliau mendapat petunjuk untuk keluar dari 

kerajaan  mencari tempat menetap yang baru. Hingga suatu 

saat nanti, keputusan beliau ini menjadi sebuah titik balik, 

dimana beliau ditakdirkan menjadi sultan pertama di 

Kesultanan Sambas yang bercorak Islam. 

“Istriku, setelah kanda merenung dan berdoa kepada 

Allah mengenai sikap Raden Aryo Mangkurat terhadap kita, 

dan kanda juga mengkhawatirkan keselamatan kalian, 

sepertinya kita tidak bisa lagi tinggal di kerajaan ini. 

Bagaimana menurut mu?”, tanya Raden Sulaiman pada 

istrinya. 



 
 

Mas Ayu Anom sangat hafal dengan sikap suaminya. 

Beliau tidak suka mencari musuh dan semua tindakannya 

pasti sudah dipikirkan masak-masak. “Baiklah kanda, dinda 

dan keluarga pasti mendukung niatan kanda” jawab sang istri 

sambil menyandarkan dagunya dipundak suaminya. 

Setelah mendapat persetujuan dari istrinya, Raden 

Sulaiman pun memanggil orang-orang kepercayaan dan 

pengikutnya yang masih setia untuk membicarakan maksud 

dan tujuannya.  

“Wahai saudara-saudaraku, sepertinya kita tidak bisa 

lagi berdiam diri di sini. Sudah saya putuskan untuk 

meninggalkan kerajaan ini. Bagi yang mau ikut dengan ku, 

mari kita sama-sama hijrah dari sini. Bagi yang tetap ingin 

menetap di kerajaan ini, maka kupersilakan untuk tetap 

tinggal”, ucap Raden Sulaiman kepada para pengikutnya 

yang masih setia. 

Raden Sulaiman pun melanjutkan perintahnya, “Bagi 

yang ingin tetap tinggal di sini, silakan memisahkan diri dari 

barisan. Itu adalah hak anda wahai saudara-saudaraku. Aku 

tidak akan menghalanginya”. Namun hampir tidak ada yang 

keluar dari barisan. 



 
 

“Mulai hari ini, kemaskan perlengkapan kalian 

semua, besok kita hijrah ke tempat lain!, kita cari daerah baru 

yang lebih aman”, ajak Raden Sulaiman.  

Akhirnya Raden Sulaiman bersama rombongannya 

pun pamit kepada Ratu Anom Kesumayuda untuk pergi 

meninggalkan Panembahan Sambas mencari lokasi baru 

untuk menetap dan menyiarkan agama Islam. Sang raja pun 

menyetujui permintaan Raden Sulaiman itu. 

Hari demi hari mereka lalui, banyak tempat yang telah 

mereka singgahi, berpindah-pindah dari daerah satu ke 

daerah lainnya namun belum juga menemukan lokasi yang 

tepat sebagai tempat bermukim. Hingga akhirnya sampailah 

mereka di sebuah hutan yang tenang, berada di bantaran 

sungai Sambas Besar dan  tanahnya yang subur serta 

sangat cocok untuk bercocok tanam.  

“Wahai saudara-saudaraku, bagaimana menurut 

pendapat kalian dengan tempat ini? sepertinya daerah ini 

cocok untuk kita jadikan sebagai tempat menetap. Lihatlah 

tanahnya yang subur, dekat aliran sungai, sangat tepat 

kiranya dijadikan tempat tinggal”, tanya Raden Sulaiman 

kepada rombongannya.  

Para pengikutnya pun sepakat dengan usulan Raden 

Sulaiman menjadikan daerah tersebut sebagai 



 
 

pemberhentian dari perjalanan panjangnya. Hutan belantara 

ini kemudian dibabat dan dibuka oleh Raden Sulaiman dan 

pengikutnya untuk dijadikan perkampungan. Mereka pun 

berbagi tugas, sebagian mulai menebang pepohonan dan 

menebas semak belukar, sebagian yang lain memasak 

makanan. 

Setelah beberapa waktu tinggal dan menetap 

diperkampungan baru tersebut, rombongan Raden Sulaiman 

memutuskan untuk pergi lagi mencari daerah baru, karena 

tekstur tanahnya terlalu becek. Ditambah lagi apabila musim 

kemarau, air Sungai Sambas Besar terasa asin.  

 

(ilustrasi foto membuka hutan) 

Akhirnya, Raden Sulaiman mengadakan 

musyawarah bersama para penduduk untuk mencari daerah 



 
 

baru. “Wahai saudara-saudaraku, sepertinya daerah ini 

kurang cocok untuk kita tinggali, karena dimusim hujan 

tanahnya terlalu becek dan dimusim kemarau air sungainya 

terasa asing”.  

“Bagaimana kalau kita berjalan agak ke hulu sungai 

ini. Barangkali di sana airnya tidak terasa asin lagi saat 

musim kemarau seperti sekarang ini?”. Para pengikut setia 

Raden Sulaiman pun setuju dengan usulan itu. Merekapun 

berkemas membawa perbekalannya menuju hulu Sungai 

Sambas Besar. Setelah melakukan perjalanan yang cukup 

jauh, akhirnya rombongan Raden Sulaiman memasuki anak 

sungai yaitu sungai Sambas Kecil dan perjalanan mereka 

berakhir di Muara Ulakan tepatnya di cabang dari pertemuan 

tiga buah sungai.  

Dengan persetujuan keluarga dan pengikutnya, 

tepatnya di sebelah timur Muara Ulakan, mereka 

membangun sebuah perkampungan yang baru bernama 

Lubuk Madung. Setelah tersiarnya berita bahwa Raden 

Sulaiman dan keluarga berada di tepian sungai yang tak jauh 

dari Muara Ulakkan maka rakyat dari Kota Lama pun datang 

berduyun-duyun kesana. 

Beriringnya waktu, daerah Lubuk Madung yang 

tadinya hutan menjadi sebuah perkampungan yang ramai 



 
 

penduduknya, sebagian besar adalah mereka yang 

menganut agama Islam. Banyaknya rakyat dari Kota Lama 

yang hijrah ke Lubuk Madung, hingga membuatnya semakin 

lengang ditinggalkan penghuninya. 

(foto ilustrasi Muare Ulakan) 

Secara tiba-tiba, Ratu Panembahan Sambas datang 

menemui Raden Sulaiman untuk menyerahkan tahta 

kerajaan agar melakukan pemerintahan di wilayah Sungai 

Sambas. Karena sang raja dan sebagian besar petinggi dan 

penduduk Panembahan Sambas di Kota Lama akan 

berhijrah untuk membangun kerajaan baru di wilayah Sungai 

Selakau.  

Sekitar lima tahun setelah mendapat mandat 

penyerahan kekuasaan. Berdirilah kerajaan baru dengan 



 
 

Raden Sulaiman sebagai sultan pertama Kesultanan 

Sambas dengan gelar Sultan Muhammad Syafiuddin I, 

Sedangkan Raja Panembahan Sambas tadinya mendirikan 

Panembahan Balai Pinang di aliran Sungai Selakau. 

 

(foto Keraton Sambas) 

Adapun daerah sebelumnya yang sempat dibuka 

oleh Raden Sulaiman dan pengikutnya, namun ditinggalkan 

karena rombongan pindah ke Lubuk Madung kemudian hari 

dikenal orang dengan Kota Tebas. Dulunya lahan yang 

dibuka tersebut belum punya nama, masyarakat hanya 

menyebutnya dengan daerah yang ditebas, lama-kelamaan 

daerah itu disebutlah dengan nama Tebas.  



 
 

Sekarang Tebas sudah berkembang menjadi sebuah 

kecamatan di Kabupaten Sambas dengan sebutan kota 

jeruk, karena jeruk-jeruk dari Tebas terkenal sangat manis 

bahkan sudah dikirim ke luar daerah. Tebas juga 

berkembang sebagai kota perdagangan dan jasa karena 

letaknya yang strategis. Tebas menjadi tempat transit bagi 

penduduk sekitarnya yang ingin berpergian ke luar kota. 

Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani, 

selebihnya adalah pedagang, buruh, nelayan dan pegawai. 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

MAK BUSSU PINDAH KE TEBAS 

 

Ibarat magnet, setelah tersiarnya berita bahwa 

Raden Sulaiman dan keluarga membuka perkampungan 

yang berada di tepian sungai tak jauh dari Muara Ulakkan, 

maka masyarakat dari berbagai desa pun datang berduyun-

duyun kesana. Tadinya hanya sebuah perkampungan kecil, 

seiring waktu terus berkembang menjadi pusat kota yang 

banyak penduduknya. 

 Setelah semangkin padatnya penduduk di Lubuk 

Madung, serta sulitnya mencari lahan untuk bercocok-tanam, 

maka ada beberapa keluarga dari pengikut Raden Sulaiman 

yang berpindah mencari lahan baru. Ada sebagian yang 

kembali ke tanah yang pernah dibuka sebelumnya. Salah 

satunya adalah keluarga Mak Bussu. 

 Selain membantu suaminya bertani, Mak Bussu juga 

membuat ayaman tikar pandan dan lainnya. Anak sulungnya 

yang bernama Bujang juga rajin membantu orang tuanya. 

Meskipun umurnya baru 12 tahun, namun Bujang sudah 

mahir merumput (mencabuti rumput) di sawah orang tuanya. 

Bujang juga anak yang rajin beribadah, diumurnya yang 

masih belia, dia sudah menghatamkan Alquran dan banyak 

menghafal surah-surah pendek. Sekali-kali dia juga turun ke 



 
 

sungai menemani ayahnya menjala atau memasang bubu 

untuk menangkap ikan. 

 Setelah sholat isya berjamaah dan makan malam 

bersama, Pak Bussu pun mengajak istrinya berdiskusi. “O... 

Mak Bussu, rasanya semangkin hari semangkin sulit mencari 

ikan di sungai ini. Hasil panen sawah kita pun tiap panen 

selalu berkurang, mungkin tanahnya sudah kurang subur 

untuk ditanami padi lagi. Bagaimana seandainya kita coba 

mencari penghidupan baru di daerah lain?” tanya Pak Bussu 

pada istrinya.  

“Iya Bang. Saya pun merasakan hal yang sama. Hasil 

panen padi kita semangkin berkurang. Banyak hama yang 

merusak tanaman kita sehingga hasilnya sedikit. Tapi ke 

mana kita akan pindah Bang?” tanya Mak Bussu pada 

suaminya sambil mengemaskan sisa makan malam mereka 

sekeluarga. 

Mak Bussu pun ke dapur menyeduh kopi dan 

menyuguhkan pada suaminya, tak lupa rebusan ubi jalar 

hasil panen di kebun belakang rumah tadi siang beliau 

suguhkan untuk cemilan malam itu. Sambil menyeruput 

secangkir kopi buatan ibunya,  “Um... kopi mama memang 

paling enak. Ubinya juga paling juara, lembut dan manis” 

kata Bujang memuji kopi dan ubi yang disuguhkan ibunya. 



 
 

Ibunya pun hanya senyum-senyum mendapat pujian dari 

anaknya. 

“Ayah dengar dari kawan-kawan, di daerah yang 

bekas kita tebas dulu bersama rombongan banyak ikannya”, 

ucap sang ayah membuka obrolan.  

“Sudah ada beberapa orang kawan ayah yang pindah 

ke sana”, lanjut Pak Bussu.  

“Di sana juga ada pasar yang buka tiap pekan, jadi 

nanti Mak bujang bisa menjual tikar di sana” lanjut Pak Bussu 

sambil menyeruput kopinya. 

“Baiklah bang, kami semua tergantung abang. Kalau 

memang begitu baiknya menurut abang, kami ikut saja. 

Mudah-mudahan di tempat yang baru nanti, penghidupan 

ekonomi kita semangkin baik”, jawab Mak Bussu pada 

suaminya sambil mengelus rambut Bujang yang duduk 

disampingnya.  

“Bagaimana menurut mu Jang?” tanya ayahnya. 

Sambil menganggung-anggukan kepalanya, “Saya 

ikut saja yah..”. 

Akhirnya, setelah melakukan beberapa persiapan, 

Mak Bussu sekeluarga pun berangkat menggunakan 

sampan menelusuri Sungai Sambas Besar ke arah hilir. 



 
 

Mereka mendayung sampan secara bergantian, sesekali 

perahu mereka tambatkan sekedar untuk beristirahat 

melepas lelah dan mengisi perut yang kosong. Tak lupa Pak 

Bussu selalu melempar jala setiap kali mereka bertambat, 

lumayan hasilnya buat lauk makan, pikir Pak Bussu. 

Singkat cerita, akhirnya perahu yang mereka dayung 

sampai juga di daerah Tebas. Mereka sekeluarga pun 

menuju rumah kerabat Pak Bussu yang sudah tinggal 

terlebih dahulu di daerah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(foto ilustrasi menjala) 

Setelah cukup istirahat, Pak Bussu ditemani 

kerabatnya pun menghadap tetua kampung/orang yang 

dituakan untuk memperkenalkan diri. Pak Bussu 



 
 

menyampaikan maksud dan hajatnya untuk membuka hutan 

sebagai lahan bercocok tanam sekaligus membuat 

pondokan sebagai tempat tinggal. 

Sebagai orang yang lebih dulu menetap di Tebas, 

Pak Ngah Amat memberi petunjuk batas-batas tanah yang 

sudah ada pemiliknya sekaligus mengingatkan daerah 

larangan yang tidak boleh dibuka karena ada penguasa 

gaibnya. Masyarakat sekitar masih meyakini di sebuah hutan 

yang berbatasan dengan Desa Tebas itu dimiliki sebangsa 

mahluk ghaib dengan penguasanya sesosok perempuan.  

Mahluk ghaib tersebut diyakini sering membuat orang 

tersesat berhari-hari apabila mereka tidak berkenan ada 

orang yang mengambil sesuatu atau masuk ke batas wilayah 

kekuasaannya. Kalau sudah terjadi demikian, maka upacara 

adat masang ancak (memberi sesaji pada mahluk halus) dan 

besam-sam (berobat kampung) harus dilaksanakan agar 

orang yang hilang atau disembunyikan mahluk ghaib 

tersebut dibukakan jalan menju pulang.  

“Ketupat, rateh dan kue cucur adalah peganan yang 

wajib dikumpulkan oleh warga desa kalau mau besam-sam”, 

ujar Pak Ngah Amat menambahkan. 

“Kalaupun harus masuk ke hutan itu, atau ingin 

mengambil bunga rampai, maka jangan lupa permisi dengan 



 
 

ucapan, Mak.. anak cucu numpang lewat atau minta bunga 

rampai..” Pak Ngah Amat menasehati. 

Daerah larangan tersebut berada di sebelah utara 

Desa Tebas. Di daerah yang berbatasan langsung dengan 

Desa Tebas tersebut banyak ditumbuhi pohon besar serta 

bunga rampai (bunga kenanga), bunga yang berwarna 

kuning dan memiliki aroma wangi yang khas.  

Konon katanya, bungan rampai ini adalah bunga 

kesenangan sosok mahluk ghaib yang berwujud perempuan 

tersebut. Banyak yang takut memetik bunga rampai tersebut, 

padahal bunga dengan aroma wangi itu memiliki banyak 

manfaat dalam bidang pengobatan. Selain sebagai pewangi, 

minyak bunga ini juga bermanfaat sebagai obat infeksi dan 

mempercepat proses pemulihan luka. 

Karena hutan yang dihuni oleh mahluk ghaib yang 

biasa dipanggil Mak tersebut belum punya nama dan daerah 

pinggirannya banyak ditumbuhi bunga rampai, maka lama 

kelamaan masyarakat sekitar menyebut hutan itu dengan 

sebutan hutan Makrampai. Hingga sekarang nama tersebut 

melekat dan menjadi salah satu desa di Kecamatan Tebas. 

Saat ini letak Desa Makrampai berbatasan langsung dengan 

Desa Tebas Kuala dan Desa Bekut. Dengan penduduk 



 
 

kebanyakan berprofesi sebagai petani, pedagang, wira 

swasta dan pegawai. 

Desa yang ditinggali oleh mak Bussu ini berhawa 

sejuk karena masih dikelilingi hutan yang lebat. Tanahnya 

subur dan banyak binatang-binatang buruan seperti kijang, 

pelanduk dan rusa di hutannya. Tak jarang hewan-hewan 

tersebut kena jerat (sejenis perangkap untuk menangkap 

hewan) yang dipasang warga di sekitar kampung. 
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2015 di Bali 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BIODATA NARASUMBER 

 

Nama   : H. Nurul Yakin  

TTL   : Makrampai,  

Alamat    : Dusun Kalimbawan Desa Tebas Kuala 

Pekerjaan  : Swasta 

 
Nama   : H. Rozikin 

TTL   : Makrampai,  

Alamat    : Dusun Asam Kanis Desa Tebas Kuala 

Pekerjaan  : Pensiunan 

 
 


