
KERAJAAN YANG 

BERCORAK ISLAM DI 

SUMATERA

ENCEP SUPRIATNA



KERAJAAN SAMUDERA 

PASEI

 Kerajaan Samudera Pasei terletak di Pesisir Timur 
Laut Aceh

 Proses pembentukannya sudah dimulai sejak abad ke-
7 dan abad ke-8 yang pernah singgahi oleh para 
pedagang Muslim

 Bukti peninggalannya adalah ada batu nisan raja 
petama mereka yaitu Malikus Saleh yang berangka 
tahun 1297 M

 Sumber adanya kerajaan ini berdasarkan tradisi 
Hikayat Raja-raja Pasei, hikayat Melayu menurut para 
sarjana Belanda seperti J.L. Moen, Snouk Hurgronje



RAJA-RAJA KERAJAAN 

SAMUDERA PASAI

 Bermula dari masuk Islamnya tokoh yang 
bernama Merah Silu berkat pertemuannya 
dengan seikh Ismail utusan dari Syarif Mekah, 
yang kemudian bergelar Sultan Malik Al-Saleh. 

 Malik Al-Saleh digantikan oleh anaknya yang 
bernama Malik Al-Zahir, Kerajaan ini tumbuh 
dalam bidang maritim karena mulai suramnya 
peran kerajaan Sriwijaya.

 Basis perekonomiannya adalah dalam bidang 
perdagangan dan pelayaran.



SUMBER-SUMBER KERAJAAN 

SAMUDERA PASEI

 Hikayat raja-raja Pasai, dan Hikayat Melayu yang 
diteliti oleh sarjana Belanda

 Berita dari China, pada awal tahun 1282 M kerajaan 
kecil Sa-Mu-Ta-La (Samudera) mengirim kepada raja 
Cina duta-duta yang disebut dengan nama muslim 
Husein dan Sulaiman.

 Berita dari Ibnu Batutah penjelajah Maroko pada 
pertengahan abad ke-14 (746 H/1345 M) bahwa Islam 
sudah Hampir 1 abad lamanya disiarkan di sana, 
kesalehan kerendahan hati, religiusitas rajanya seperti 
juga rakyatnya mengikuti mazhab Syafi’i.

 Pasei juga menjadi pusat studi agama Islam dan 
tempat berkumpulnya para ulama untuk berdiskusi 
masalah-masalah keagamaan.



LANJUTAN….

 Kerajaam Samudera Pasai berlangsung hingga tahun 
1524 M, kerajaann ini ditaklukan oleh Portugis yang 
mendudukinya selama 3 tahun dan kemudian 
dianeksasi oleh raja Aceh, Ali Mughayat Syah.

 Leta kerajaan Aceh yaitu di Kabupaten Aceh Besar 
sekarang, pendirinya adalah Muzaffar Syah, yang 
merupakan kelanjutan dari kerajaan Lamuri pada abad 
ke-15 M.

 Kerajaan Aceh mengalami kemajuan dalam bidang 
perdagangan, karena para saudagar yang tadinya 
berdagang di Malaka memindahkan akitivitasnya ke 
Aceh setelah Malaka di kuasai Portugis (1511).



SUMBER KERAJAAN 

ACEH

 Menurut H.J. Graaf, Aceh menerima Islam dari 
Pasei, terjadi pergantian agama pada abad ke-
14 M, menurutnya kerajaan Aceh merupakan 
penyatuan dari dua kerajaan kecil, yaitu Lamuri 
dan Dar-Al-Kamal, raja yang pertamanya 
adalah Ali Mughayat Syah.

 Peletak kerajaan adalah Sultan Alauddin 
Riayat Syah yang bergelar Al-Qahar, dalam 
menghadapi pasukan Portugis ia menjalin 
hubungan dengan kerajaan Turki Utsmani



LANJUTAN….

 Puncak kejayaan kerajaan Aceh pada masa Sultan 
Iskandar Muda (1608-1637), pada masanya Aceh 
menguasai seluruh pesisir pantai timur dan Barat 
Sumatera, termasuk mengislamkan Ranah Minang, Ia 
bekerjasama juga dengan Inggris dan Belanda untuk 
menghalau pasukan Portugis.

 Sultan Iskandar Muda diganti oleh Iskandar Tani, 
berbeda dengan pendahulunya ia berperangai lembah-
lembut, adil, pengetahuan agama maju pesat, akan 
tetapi penggantinya beberapa Ratu perempuan yaitu 
Tajul Alam Riayat Syah ketika beberapa daerah 
taklukannya lepas, karena disebabkan lemahnya 
kepemimpinan dan perebutan tahta kerajaan juga 
adanya serangan dari bangsa Belanda hingga 
menjelang abab ke-18 tinggal bayangan belaka


