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I.   PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Kesultanan Banten merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di 

ProvinsiBanten, Indonesia. Banten juga dikenal dengan Banten Girang yang 

merupakan bagian dari Kerajaan Sunda. Kedatangan pasukan Kerajaan Demak di 

bawah pimpinan Maulana Hasanuddin ke kawasan tersebut selain untuk perluasan 

wilayah juga sekaligus mulai menyebarkan dakwah Islam. Kemudian dipicu oleh 

adanya kerja sama Sunda-Portugis dalam bidang ekonomi & politik, hal ini 

dianggap dapat membahayakan kedudukan Kerajaan Demak selepas kekalahan 

mereka mengusir Portugis dari Melaka tahun 1513. 

 

Berawal sekitar tahun 1526, ketika Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya ke 

kawasan pesisir barat Pulau Jawa, Maulana Hasanuddin, putera Sunan Gunung 

Jati berperan dalam penaklukan tersebut. Setelah penaklukan tersebut, Maulana 

Hasanuddin mendirikan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan, yang 

kemudian hari menjadi pusat pemerintahan setelah Banten menjadi kesultanan 

yang berdiri sendiri.dengan menaklukan beberapa kawasan pelabuhan kemudian 

menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Pada tahun 

1527 Banten merupakan daerah yang cukup penting di Nusantara, sebagai daerah 

perdagangan rempah-rempah. Banten sudah menjadi kota yang 
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diperhitungkan,dilihat dari pentingnya kedudukan Banten dalam bidang 

perdagangan rempah-rempah  di Nusantara pada saat itu. 

 

Sebagai daerah pemasok rempah-rempah terbesar yang dijadikan komoditi 

unggulan dan sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa Eropa, seperti Bangsa 

Portugis, Inggris maupun Belanda. Membuat minat terhadap rempah-rempah 

makin meningkat, maka kunjungan Bangsa Eropa ke Pelabuhan Banten juga 

semakin meningkat dan menyebabkan semakin menipisnya persediaan lada di 

Banten. Oleh karena itu Banten membutuhkan pasokan lada yang lebih banyak 

sehingga Banten mulai memasok lada dari daerah Lampung. 

 

Thomas Van Son yang laporannya dikutip oleh John Talens merupakan seorang 

pengamat Kerajaan Banten, yang mengatakan bahwa: “Masuknya lada hitam ke 

dalam pelabuhan Banten sekitar 80% datang dari Lampung, sedang sisanya dari 

pedalaman Banten sendiri”(M. Arifin Nitipradjo Tegamon,2010;9). 

 

Fatahillah merupakan seorang perintis berdirinya Kesultanan Banten. Agar Banten 

berkembang dengan baik, maka Fatahillah berupaya memperluas kekuasaan dan 

wilayahnya ke berbagai daerah sekitar kekuasaannya. Setelah Banten berkembang 

dengan baik, Fatahillah kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya 

yang bernama Sultan Maulana Hasanudin untuk menjadi Kesultanan Banten yang 

pertama. Sultan Maulana Hasanudin berhasil mendirikan kerajaan Islam di Banten 

sehingga masyarakat Banten yang saat itu berada dibawah kepemimpinannya 

mulai memeluk agama Islam.  

“Pada saat itu Fatahillah yang merupakan saudara ipar dari Sultan Demak 

yakni Sultan Trenggano mendapatkan tugas untuk memperluas dan 

menaklukan daerah Pasundan sampai ke daerah pelabuhan Sunda Kelapa 
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pada tahun 1527. Seiring berjalannya waktu akhirnya Fatahillah dapat 

menaklukan dan menguasai daerah Banten yang kemudian diserahkan 

kepada anaknya untuk menjadi Kesultanan Banten yang pertama yakni 

Sultan Maulana Hasanudin”(M.Arifin Nitipradjo Tegamon.2010:2). 

 

Fatahillah dalam misinya memperluas wilayah Banten pernah berkunjung ke 

daerah Lampung yaitu di daerah muara sungai Sekampung yang masuk dalam 

daerah Keratuan Pugung yang dipimpin oleh Minak Raja Jalan, yang memiliki 

seorang putri yang bernama Putri Sinar Alam. Kemudian pada saat Fatahillah 

melaksanakan misinya untuk memperluas daerah kekuasaannya ke daerah 

Lampung beliau menikahi putri dari Minak Raja Jalan yakni Putri Sinar Alam, 

dari pernikahan tersebut Fatahillah dikaruniai seorang anak yang bernama Hurairi 

yang setelah dewasa kemudian berganti nama menjadi Haji Muhammad Zaka 

Waliyullah Ratu Darah Putih. Pernikahan antara Fatahillah dan Ratu Sinar Alam 

dilaksanakan sebagai upaya untuk menarik Lampung di bawah pengaruh Banten 

dalam upaya menentang Portugis. Menurut  Bambang Suwondo menyatakan 

bahwa: 

“Fatahillah pernah datang sendiri ke Lampung dan kawin dengan putri dari 

Minak Raja Jalan Ratu dari Keratuan Pugung (sekarang termasuk wilayah 

Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Tengah), yang bernama Putri 

sinar Alam. Dari perkawinan ini lahirlah seorang putra yang diberi nama 

Hurairi, yang kelak setelah beliau dewasa dan menunaikan ibadah haji 

bernama Haji Muhammad Zaka Waliyullah Ratu Darah Putih dan bergelar 

Minak Kejala Ratu” (Bambang Suwondo.1977:43). 

 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Haji Muhammad Zaka 

Waliyullah Ratu Darah Putih merupakan cikal bakal berdirinya Keratuan Ratu 

Darah Putih yang berpusat di desa kuripan yang sekarang termasuk ke dalam 

Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung selatan. 
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Sultan Maulana Hasanudin merupakan putra pertama dari pernikahan Fatahillah 

dengan putri Kawung Anten. Kemudian diangkatlah Sultan Maulana Hasanudin 

untuk menjadi Sultan pertama yang memimpin Banten, Pada tahun ± 1550 M 

Sultan Maulana Hasanudinberhasil mendirikan kerajaan Islam di Banten yang 

sangat terkenal di Pulau Jawa dan sekitarnya. Sejak zaman kependudukan Belanda 

Sultan Hasanuddin mulai menyadari pentingnya kedudukan Banten dalam hal 

perniagaan. Untuk kemakmuran negeri dan rakyatnya maka Sultan Maulana 

Hasanuddin merencanakan untuk memperluas daerah perkebunannya.  

 

Seiring dengan peningkatan kegiatan ekonomi yang mendatangkan kemakmuran 

dan juga kekuatan negara, maka Kesultanan Banten setahap demi setahap 

berupaya memperluas wilayah kekuasaan ke daerah sekitar Kesultanan yang 

dianggap dapat menguntungkan perekonomian, terutama dalam bidang 

perdagangan rempah-rempah yang pada saat itu banyak diminati oleh pasar dunia. 

 

Awalnya Sultan Maulana Hasanuddin merencanakan untuk memperluas 

perkebunan lada ke arah timur namun dikarenakan saat itu daerah tersebut masih 

dikuasai oleh Raja Padjajaran dan Sultan Cirebon jadi sangat kecil kemungkinan 

untuk memperluas daerah kekuasaan ke arah timur, sehingga Sultan Maulana 

Hasanuddin memutuskan untuk memperluas perkebunan lada dengan 

menyeberangi Selat Sunda menuju daerah Sumatera yakni Lampung, seperti  

pendapat R. Moh. Ali yang megatakan bahwa: 

“Untuk dapat menguasai Selat Sunda. Sultan Hasanuddin segera 

melangkah ke Daerah Lampung dan ditanamnya kekuasaan Banten. 

Lampung dijadikan daerah lada yang besar, sehingga Banten dapat 

menguasai pasar lada di Indonesia Barat. Diusahakan pula untuk 

menguasai pantai timur sumatera Timur untuk mendapat lada dari daerah-

daerah itu”(R.Moh.Ali, 1963:141). 
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Daerah Lampung yang letaknya berhadapan dengan Banten dan merupakan 

Daerah yang pertama kali didatangi Belanda, membuatLampung menjadi pusat 

perhatian dikarenakan saat itu Lampung merupakan daerah penghasil lada yang 

terkenal. 

 

Lada merupakan rempah-rempah yang dibutuhkan oleh dunia barat dan 

merupakan komoditi rempah yang mahal. Karena itulah Lampung merupakan 

daerah incaran Belanda pada saat itu, namun Belanda tidak dapat berhubungan 

langsung dengan penguasa di Lampung karena daerah Lampung masih merupakan 

daerah pengaruh Banten. 

 

Penduduk Lampung terdiri dari berbagai macam suku-bangsa seperti suku Jawa, 

suku Palembang, suku Padang dan sebagainya. Penduduk pendatang yang banyak 

menetap di Lampung bukan karena daerah Lampung yang menjadi daerah 

transmigrasi tertua, melainkan disebabkan juga oleh letak Lampung yang strategis 

yaitumerupakan jalur lalu-lintas penyeberangan dari Sumatea ke Pulau Jawa. 

Selain itu Lampung juga merupakan daerah yang subur sehingga masyarakat dari 

Jawa maupun Sumatera tertarik untuk hidup menetap di Lampung. 

 

SejarahKeratuan Darah Putih bermula dari kunjungan Fatahillah ke Lampung 

tepatnya di Daerah Keratuan Pugung yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Minak 

Jalan. Fatahillah menikah dengan putri Raja Minak Jalan yang bernama Putri 

Sinar Alam, anak dari Fatahillah dan Ratu Sinar Alam inilah yang menjadi cikal 

bakal Keratuan Darah Putih. Seperti pendapat di bawah ini yang menyatakan 

bahwa:  
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“Ratu Sinar Alam merupakan putri dari Minak Raja Jalan yakni pemimpin 

dari Keratuan Pugung/Kedatuan Pugung yang kemudian dinikahi oleh 

Fatahillah , dari pernikahan ini lahirlah seorang putra yang bernama 

Hurairi dan setelah menunaikan ibadah haji memiliki gelar Minak Kejala 

Ratu yang kemudian pindah ke Kuripan”(M. Arifin Nitipradjo Tegamon, 

2010:3). 

 

Banten merupakan suku pendatang dari Jawa yang diduga sudah ada sejak zaman 

Kerajaan Sriwijaya. Ini didasarkan pada catatan yang tercantum pada prasasti 

Palas Pasma, prasasti Haur kuning dan prasasti Ulu Belu yang menggunakan 

bahasa Melayu Kuno.  

 

Hubungan Lampung dan Banten berlangsung secara teratur dengan adanya 

hubungan perdagangan yang dirintis oleh Sultan Maulana Hasanudin. Hubungan 

perdagangan dengan daerah Lampung ini dilakukan terutama dalam komoditi 

rempah-rempah seperti lada dan sebagainya. Hubungan ini dikarenakan Lampung 

merupakan penghasil lada hitam yang cukup terkenal pada saat itu, sehingga 

Banten yang pada saat itu merupakan daerah pemasok dan sumber terbesar lada 

melakukan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan. Perluasan daerah 

kekuasaan yang dilakukan oleh Kesultanan Banten tidak semata-mata dilakukan 

untuk memperluasan wilayah melainkan sebuah usaha untuk dapat melakukan 

penyebaran Agama Islam. 

“Banten merupakan kota pusat pemerintahan kerajaan Islam dan pusat 

perdagangan lokal, interlokal maupun internasional yang sekaligus juga 

sebagai kota konsumtif dan produktif yaitu pusat ibadah, pusat administrasi 

atau tempat pendidikan dan tempat kerajinan perdagangan”(Halwany 

Michrob, 1989:36). 

 

Sejarah hubungan Lampung dan Banten juga tercatat dalam buku kuno Lampung 

yakni buku Kuntara Raja Niti yang menyebutkan bahwa si Pandan anak dari Ratu 

Pemanggilan/Umpu Serunting (beranak 6 orang) menghilang ternyata muncul di 
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Banten keturunannya/Buai Pandan bersama dengan kebuaian lain membantu 

banten dari keturunannya/Buai Pandan sewaktu menaklukkan Pakuan di Jawa 

Barat. 

 

Pada tahun 1513 Banten yang beribukota di Banten Girang belum menjadi 

pelabuhan yang dapat diperhitungkan meskipun pada saat itu Banten sudah dapat 

menghasilkan lada yang cukup banyak, namun setelah kerajaan Islam berdiri 

ibukota Girang kemudian pindah ke Surasowan karena letaknya lebih strategis 

dan lebih dekat dengan laut menyebabkan hubungan dengan Lampung menjadi 

lebih dekat karena melalui Selat Sunda. 

 

Hubungan perdagangan dari hasil bumi ini terus berlanjut dan berkembang. Pada 

akhirnya Sultan Maulana Hasanudin yang merupakan Sultan pertama Kerajaan 

Banten mulai menyebarkan Agama Islam di daerah Lampung. Sementara itu 

mulailah rakyat Banten ber-imigrasi kedaerah Lampung, untuk mencari lahan dan 

sumber penghasilan kebanyakan dari mereka mengusahakan perkebunan lada dan 

penjualannya. Menurut Husin Sayuti menyatakan bahwa: 

 “Penduduk Lampung sampai awal abad ke-20 semuanya beragama Islam, hanya 

pendatang yang mulai datang sejak tahun 1905 yang dikenal sebagai kolonisasi, 

sudah ada yang beragama Kristen”. (Husin Sayuti, 1985:14). 

 

Sejak masuknya masyarakat Banten di Lampung banyak terdapat perkampungan 

orang Banten yang mulai membentuk kampung-kampung sendiri dan membuat 

ladang-ladang di Lampung. Sebagai contoh ada beberapa kampung dalam 

Kotamadya Bandar Lampung yang sebagian besar penduduknya merupakan orang 

Banten, contoh: warga gang damai Kampung Baru Rajabasa Bandar Lampung. 
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Pengaruh Banten di Lampung tidak hanya dalam hal perdagangan saja, melainkan 

dalam berbagai bidang itu semua dapat dilihat dari masuk dan berkembangnya 

Islam di Lampung, yang  dibawa dan  disebarkan oleh Kesultanan Banten, lebih-

lebih lagi pada masa itu tata pemerintahan, kebudayaan dan perokonomian Banten 

memang jauh lebih maju dibandingkan daerah Lampung. 

 

Banten cukup banyak memberikan pengaruh kepada para punyimbang adat 

(ketua-ketua adat) Lampung untuk melakukan perpindahan ke Banten. Semua itu 

merupakan tanda akan pengakuan masyarakat Lampung terhadap hubungan 

persahabatan dengan  Banten dan sebagai tanda pengakuan masyarakat Banten 

terhadap Lampung maka sultan Banten memberikan piagam kepada para 

pemimpin daerah Lampung, dalung/tamra yaitu piagam yang ditulis di atas 

lempengan tembaga. Piagam ini ditulis dengan huruf Arab dan huruf Lampung 

serta mempergunakan bahasa Jawa Banten. Selain itu diberikan pula kepada setiap 

penyimbang yang dijadikan pemimpin kerabat itu atribut-atribut dan gelar-gelar 

tertentu seperti punggawa, pangeran, ngabehi, jenang, radin dan sebagainya. 

Sebagaimana masih dapat kita temui sisanya sampai sekarang dalam bentuk gelar-

gelar adat. 

 

B. Analisis Masalah 

1.  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis melakukan identifikasi 

masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Lampung-Banten Yang 

Menghasilkan Piagam Dalung Kuripan Pada Tahun 1552. 

2. Proses Terjadinya Perjanjian Lampung-Banten Yang Menghasilkan 

Piagam Dalung Kuripan Pada Tahun 1552. 

3. Pengaruh Perjanjian Lampung-Banten Yang Menghasilkan Piagam 

Dalung Kuripan Pada Tahun 1552. 

 

2. Pembatasan Masalah 

 

Agar dalam penyusunan penelitian ini sesuai dengan apa yang akan diharapkan 

penulis, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada: 

“Latar belakang terjadinya perjanjian Lampung-BantenYang Menghasilkan 

Piagam Dalung Kuripan Pada Tahun 1552”. 

 

3. Rumusan Masalah 

 

Dari pembatasan masalah di atas, maka masalah dirumuskan sebagai berikut : 

1. “Apa Sajakah Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Lampung-Banten 

Yang Menghasilkan Piagam Dalung Kuripan Pada Tahun 1552? ” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Bagaimanakah Latar Belakang Terjadinya Perjanjian Lampung-Banten Yang 

Menghasilkan Piagam Dalung Kuripan Pada Tahun 1552. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Setiap penelitian tentunya akan dapat memberikan berbagai manfaat bagi semua 

orang yang membutuhkan informasi. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat memberikan sumbangan berupa informasi kepada setiap pembaca 

yang ingin menggali lebih dalam tentangLatar Belakang Terjadinya 

Perjanjian Lampung-Banten Yang Menghasilkan Piagam Dalung Kuripan 

Pada Tahun 1552. 

2. Sebagai informasi bagi penulis khususnya dalam memperkaya 

pengetahuan penulis dalam bidang kesejarahan yang mengenai Latar 

Belakang Terjadinya Perjanjian Lampung-Banten Yang Menghasilkan 

Piagam Dalung Kuripan Pada Tahun 1552. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Ruang Lingkup Ilmu  : Sejarah Daerah Lampung 

2. Subjek Penelitian  : Latar Belakang Terjadinya 

Perjanjian   Banten  Lampung Yang 

Menghasilkan Piagam Dalung 

Kuripan Pada Tahun 1552. 

3. Objek Penelitian  : Penduduk Lampung 

4. Tempat Penelitian     : Perpustakaan Jurusan IPS, 

Perpustakaan Universitas Lampung, 

Museum Lampung, dan 

Perpusatakaan Daerah Lampung 

5. Ruang Lingkup Waktu : Tahun 2013 
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