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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kerajaan Dharmasraya adalah kerajaan yang terletak di Sumatera, berdiri 

sekitar abad ke-11 Masehi.Lokasinya terletak di Selatan Sawahlunto, 

Sumatera Barat sekarang, dan di Utara Jambi. Kerajaan Dharmasraya 

merupakan sebuah Kerajaan yang dianggap penting dikarenakan memiliki 

wilayah yang berada dalam jalur perdagangan di Selat Malaka dan memiliki 

tambang emas.Eksistensi kerajaan tersebut selalu diakui oleh berbagai 

Kerajaan di Semenanjung Melayu dan sekitarnya.Pada perkembangannya, 

Kerajaan Dharmasraya berhasil ditaklukan oleh Kerajaan Singasari pada saat 

Ekspedisi Pamalayu yang dicetuskan oleh Raja Sri Kertanegara.  

Adityawarman erat kaitannya dengan Ekspedisi Pamalayu yang dilakukan 

oleh Kerajaan Singasari.Ketika para pasukan tentara Kerajaan Singasari telah 

menyelesaikan tugasnya,mereka membawa pulang dua putri Melayu yang 

bernama Dara Petak dan Dara Jingga.Pararaton menjelaskan sebagai berikut:  

Kira-kira sepuluh hari (sesudah pengusiran tentara Tartar) datanglah 

tentara ekspedisi ke Malayu, membawa dua orang puteri. Yang satu 

dijadikan istri/ Permaisuri Raden Wijaya bernama Dara Petak. Yang tua 

bernama Dara Jingga, ia kawin dengan (Mauliwarman) dewa dan 

menurut Raja di Tanah Malayu bernama Tuhan Janaka, bergelar Sri 

Marmadewa, mengambil nama abhiseka Aji Mantrolot” (Slamet 

Muljana, 1983: 176).  
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Dari perkawinan itu lahirlah Adityawarman yang memiliki darah Melayu dari 

ibunya. Hubungan antara Adityawarman dengan Jayanagara adalah saudara 

sepupu sesama cucu Raja Melayu dari Kerajaan Dharmasraya.Hubungan 

kekeluargaan yang begitu dekat, maka ketika Jayanagara menjadi Raja, 

Adityawarman dikirim sebagai duta besar Majapahit untuk Cina selama dua 

kali yaitu pada tahun 1325 dan 1332 Masehi. Pengiriman Adityawarman 

sebagai utusan Majapahituntuk mengusahakan perdamaian antara Majapahit 

dengan bangsa Mongol, pasca terjadinya perselisihan dan peperangan pada 

masa Singasari dan zaman Raden Wijaya. 

Pada masa pemerintahan Tribhuwanattunggadewi, Adityawarman diangkat 

sebagai Wreddhamantri, atau perdana menteridi Kerajaan 

Majapahit.Kedudukan Adityawarman di Majapahit lebih tinggi dari Gajah 

Mada pada waktu itu.Pada saat pelantikan Gajah Mada menjadi Patih 

Amangkubhumi Kerajaan Majapahit, beliau mengucapkan sumpah yang 

bernama Sumpah Palapa. Sumpah Palapa berisi tentang wilayah-wilayah di 

Nusantara yang akan disatukan di bawah kekuasaan Majapahit. Salah satu 

wilayah yang akan disatukan yaitu Kerajaan Dharmasraya di Sumatera. 

Sumpah Palapa Gajah Mada berbunyi sebagai berikut: 

“Lamun huwus kalah Nusantara ingsun amukti palapa, Lamun kalah 

ring Gurung, ring Seran, Tangjungpura, ring Haru, ring Pahang, 

Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasek, samana ingsun amukti 

palapa”. 

 

Bila dialih-bahasakan mempunyai arti: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan_Dharmasraya
http://id.wikipedia.org/wiki/Cina
http://id.wikipedia.org/wiki/1325
http://id.wikipedia.org/wiki/1332
http://id.wikipedia.org/wiki/Mongol
http://id.wikipedia.org/wiki/Tribhuwana_Tunggadewi
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“Jika telah berhasil menundukkan Nusantara, saya baru akan 

istirahat.Jika Gurun,Seran,Tanjungpura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, 

Sunda, Palembang, Tumasik, telah tunduk, saya baru akan istirahat” 

(Slamet Muljana, 2005: 249). 

Pelaksanaan Sumpah Palapa Gajah Mada ini di awali dengan menaklukan 

Kerajaan Dharmasraya. Untuk melaksanakan penaklukan tersebut, Ratu 

Tribhuwanattunggadewi mengutus panglima Kerajaan Majapahit untuk 

menjalankan penaklukan ke Sumatera. Kerajaan Dharmasraya merupakan 

wilayah kekuasaan Kerajaan terdahulu yaitu Singasari, tetapi setelah 

runtuhnya Kerajaan Singasari dengan otomatis wilayah kekuasaan yang ada 

di seberang Tanah Jawa sulit dikendalikan. Kerajaan Majapahit sebagai 

penerus dari Kerajaan Singasari juga belum mampu mengendalikannya, 

dengan demikian wilayah kekuasaan Singasari di Sumatera berhasil dikuasai 

oleh Kesultanan Aru-Barumun yang ada di bagian Utara Sumatera.  

Dalam menjalankan misi penaklukan/ perluasanseorang panglima perangatau 

Menteri kerajaan mebutuhkan namanyaperjuangan.Perjuanganmerupakan 

suatu usaha yang penuh kesukaran dan bahaya, dilakukan dengan kekuatan 

fisik maupun mental untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Menurut Moedjanto bahwa perlawanan atau reaksi rakyat di Nusantara 

mempunyai ciri-ciri, yaitu: perlawanan/ perjuangan bersifat kedaerahan atau 

lokal, yang menggantungkan pada tokoh kharismatik.Sementara perjuangan 

setelah tahun 1900, mempunyai ciri, yakni: perjuangan bersifat nasional, 

strategi perjuangan diplomasi, serta perjuangan dengan organisasi 

modern(Moedjanto, 1988: 25). Menurut Slamet Muljana perjuangan 

seseorang harusmempunyai ciri yaitu memiliki bentuk perjuangan, faktor dan 
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proses dalam menjalankan perjuangan serta berusaha sekeras-kerasnya untuk 

melaksanakan cita-citanya, dan untuk mencapai tujuan yang tinggi .seperti 

seorang perajurit yang mengumpulkan jasa dengan mempertaruhkan jiwanya 

untuk memenangkan dalam peperangan (Slamet Muljana, 1983: 138)  

Faktor yang mendorong Kerajan Majapahit untuk menguasai Kerajaan 

Dharmasraya, dikarenakan Dharmasraya terletak di daerah strategis yang 

merupakan tempat bertemunya perdagangan asing di Selat Malaka yang ingin 

mencari rempah-rempah,  lada pada saat itu merupakan komoditi yang sangat 

laris untuk di perdagangkan, tetapi tidak hanya lada yang menjadi komoditi 

dalam perdangangan saat itu melainkan lilin lebah, gading, tanduk burung 

enggang, kayu gaharu, damar kayu tusam, dan tanduk badak juga menjadi 

komoditi yang sangat laris di pasar (Uli Kozok, 2006: 21). 

Mengandalkan kekuatan militer pasukan tentara Majapahit, Adityawarman 

memimpin pasukannya melakukan penaklukan ke Sumatera yang dilakukan 

dalam bentuk serangan militer. Adityawarman berusaha keras untuk 

mencapai keinginan untuk menjadikan penguasa di Sumatera. Dilihat dari 

garis keturunan, Adityawarman adalah cucu raja Kerajaan Dharmasraya yang 

bernama Tribuanaraja Mauliwarmadewa. Atas dasar itu, Adityawarman 

berhak atas tahta Kerajaan Dharmasraya. Kemudian timbul keinginannya 

untuk mendirikan Kerajaan yang mandiri.  

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih terkait mengenai Perjuangan Adityawarman di Kerajaan Dharmasraya 

Nusantara tahun 1339-1376. 
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B. Analisis Data 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan 

yang dapat diidentifikasikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Faktor penyebab perjuangan Adityawarman di Kerajaan Dharmasraya 

Nusantara tahun 1339-1376. 

2. Bentuk perjuangan Adityawarman di Kerajaan Dharmasraya Nusantara 

tahun 1339-1376. 

3. Proses perjuangan Adityawarman di Kerajaan Dharmasraya Nusantara 

tahun 1339-1376. 

 

2. Pembatasan Masalah 

 

Agar masalah yang akan diteliti tidak terlalu luas, maka masalah dalam 

penelitian ini akan dibatasi pada ProsesPerjuangan Adityawarman di 

Kerajaan Melayu Nusantara tahun 1339-1376. 

 

3. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalahBagaimanakah Proses 

Perjuangan Adityawarman di Kerajaan Dharmasraya Nusantara tahun 1339- 

1376 ? 

C.Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian. 

1. Tujuan Penelitian 
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Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Proses Perjuangan 

Adityawarman di Kerajaan Dharmasraya Nusantara tahun 1339-1376. 

2. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka kegunaan dari 

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada: 

1. Peneliti sebagai syarat seorang mahasiswa dalam meyelesaikan 

perkuliahan  pendidikan sejarah untuk mendapatkan gelar sarjana.  

2.  Mahasiswa pendidikan sejarah maupun pada pihak-pihak yang 

membutuhkan supaya bertambahnya wawasan ilmu pengetahuan 

mengenai perjuangan Adityawarman di Kerajaan Dharmasraya 

Nusantara tahun 1339-1376. 

3. Guru sejarah hendaknya mampu menyajikan materi tentang sejarah 

Kerajaan Melayu, khususnya perjuangan Adityawarman di Kerajaan 

Dharmasraya Nusantara tahun 1339-1376.  

 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Objek Penelitian  : Kerajaan Melayu 

2. Subjek Penelitian  : Perjuangan Adityawarman 

3. Tempat Penelitian :Perpustakaan Umum, Perpustakaan Daerah.  

4. Waktu Penelitian   : Tahun 2013 

5. Temporal   : Tahun 1339 hingga Tahun 1376 

6.  Bidang Ilmu   : Sejarah 
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