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MOTTO

Artinya :

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:
‘sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’
Mereka berkata: ‘mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan
darah, Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan
mensucikan Engkau?’ Tuhan berfirman: ‘Sesungguhnya aku mengetahui
apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S Al- Baqarah 30)1

1

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT. Sygma Examedia
Arkanleema, 2009), hal. 6.
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ABSTRAK

M. Amjad. 2018. Raden Inu Kertopati dan Perannya dalam Memimpin
Keresidenan Jambi Tahun 1945-1949. Skripsi Jurusan Sejarah Peradaban Islam,
Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin
Jambi. Pembimbing I: Prof. Dr. H. Adrianus Chatib, SS, MA, Pembimbing II:
Syamsu Hadi J, M.HI.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif atau penelitian
lapangan, penelitian ini bertujuan untuk mendeskrifsikan tentang peran dan
kepemimpinan tokoh Raden Inu Kertopati dalam memimpin Keresidenan Jambi
Tahun 1945-1949.. Dalam mengumpulkan informasi yang akurat peneliti
menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi, Heuristik, Kritik Sumber,
Interpretasi dan Historiografi, peneliti menggunakan teknik wawancara dalam
memperoleh data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan objek
penelitian, data tersebut antara lain meliputi : sumber dokumen tertulis, buku-buku
yang berkaitan dengan Raden Inu Kertopati serta foto dokumentasi.
Dalam penelitian ini ditemukan bahwa dalam tahap awal kepemimpinan Rd.
Inu Kertopati saat beliau menjadi residen Jambi pada mula kegiatannya adalah
melaksanakan programnya dari tiga pasal yang sangat berpengaruh bagi
perkembangan Provinsi Jambi pada saat itu.
Raden Inu Kertopati berhasil membawa perdagangan Provinsi Jambi dengan
lancar keluar negeri yaitu negeri Singapura. Bahkan bisa mencarter pesawat
kataliana untuk keperluan daerah R.I. Bahkan beliau pernah menyumbangkan dana
untuk membantu peperangan R.I di Pulau Jawa. Begitu kiranya dampak pengaruh
yang dilakukan Raden Inu Kertopati pada masa kepemimpinanya.
Kata Kunci : Peran, Kepemimpinan, Inu Kertopati
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang pernah dijajah oleh
bangsa kolonial yang ingin mengambil Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya
Alam di bumi Pertiwi ini. Adapun sebagai pembebas dan menjadikan negara ini
terlepas dari belenggu negara Imperialisme, maka munculah orang-orang yang
sering bahkan di klaim dengan sebutan pahlawan. Pahlawan Nasional adalah gelar
penghargaan tingkat tertinggi di Indonesia. Gelar Anumerta3 ini diberikan oleh
pemerintah Indonesia atas tindakan yang heroik. Tindakan heroik ini di
definisikan sebagai perbuatan yang nyata yang dapat dikenang dan diteladani
sepanjang masabagi warga masyarakat lainnya atau berjasa sangat luar biasa bagi
kepentingan bangsa dan negara.
Adapun para pahlawan yang telah berjasa adalah orang-orang yang
mengorbankan

hidupnya

untuk

tujuan-tujuan

besar,

membentuk

dan

mempertahankan negara. Oleh sebab itu, mereka dianugrahi gelar kepahlawanan
dan diperingati jasanya setiap tahun.4 Sesungguhnya demikian Bangsa Indonesia
masih tetap menjadi bulan-bulanan kaum penjajah dan dengan pecahnya Perang
Dunia II, maka berhentilah bangsa Indonesia dijajah oleh Jepang dengan
berhasilnya perang Asia Timur Raya, yang kemudian dengan Dalil Asia untuk
3

Anumerta adalah tindakan atau kegiatan terkait dengan seseorang yang dilakukan setelah
yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam konteks yang paling umum, Anumerta biasanya
dikaitkan dengan pemberian penghargaan kepada seseorang atas jasa-jasa yang telah
dilakukannya, biasanya oleh pemerintah atau organisasi. Pada saat orang tersebut telah meninggal
dunia.
4
G.J. Resink, Bukan 350 Tahun Dijajah, ( Jakarta: Komunitas Bambu, 2012),hlm 6.

1

2

Asia berlakulah pula penjajahan yang lebih pahit dari yang terdahulu, yang
menimbulkan kesengsaraan-kesengsaraan baru sebagai bangsa penjajah yang di
alami bangsa Indonesia.5
Dalam catatan sejarah nasional Indonesia, begitu banyak pahlawan dan
orang-orang besar yang sangat berjasa bagi lahirnya bangsa dan negara ini. Para
pahlawan tersebut tersebar diberbagai kota di Indonesia dengan perannya masingmasing yang bertujuan sama-sama untuk mempertahankan negara Indonesia dari
jajahan kolonial.6 Perjuangan demi perjuangan yang dilakukan oleh generasi
pendahulu kita yang sekarang sering disebut “Perintis Kemerdekaan” baik secara
fisik maupun politik dengan lika-liku yang sangat panjang itu dilaksanakan
dibawah ancaman kaum penjajah, sehingga daerah-daerah Dugul, Endi, Banda,
Bengukulu dan lain-lain, menjadi hiasan sejarah dimana para pemimpin
pergerakan masa itu dibuang dan diamankan oleh penjajah, dan tidak kurang pula
ada yang berakhir di tiang gantungan.
Demikian pula dengan perjuangan kaum muda yang mempersatukan
seluruh pemuda di Nusantara ini dengan satu tekat melalui organisasi pemuda,
seperti “Jong Java, Jong Sumatra, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Ambon”, dan
banyak lagi apabila disebutkan satu persatu, yang akhirmya mencetuskan ikrar
secara bersama

yang sangat terkenal,

yaitu “Sumpah Pemuda”

yang

dikumandangkan pada 28 Oktober 1928. Adapun organisasi pemuda di Jambi
antara lain adalah “API” (Angkatan Pemuda Indonesia) yang dipimpin oleh

5

Abu Bakar Roni, Penyusunan Pemerintah Sipil dan Kekuatan Bersenjata, (Jambi: Arsip
Dan Dokumentasi Jambi, 2007). hlm 8.
6
Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Susanto, Sejarah Nasonal
Indonesia,(Jakarta:Balai Pustaka,2008),hlm 12.
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Abunjani, “PETIR” yang dipimpin oleh

Hasan Mukin, “PERMIRI” yang

dipimpin oleh M. Idris cs dan masih banyak lagi, dari organisasi-organisasi inilah
cikal-bakal perjuangan rakyat Jambi di mulai.7
Hal ini pulalah yang di alami oleh masyarakat di provinsi Jambi pada
umumnya, di Jambi dalam kepemimpinannya masih sangat tergantung atau lebih
tepatnya masih tergenggam oleh kekuasaan pemerintah Hindia Belanda, sehingga
suatu pemerintah tidak dipegang langsung oleh pemerintah pribumi sehingga di
berlakukanlah Residen oleh Hindia Belanda untuk memimpin Jambi.8
Kota jambi setelah tahun 1858 mulai berwajah kolonial, disebelah kanan
sungai keraton Jambi telah dibangun benteng militer Belanda. Di Kota Jambi
ditempatkan seorang agen politik, yaitu seorang komandan militer yang bertugas
mengawasi

ketaatan masyarakat

Jambi terhadap perjanjian

yang telah

ditandatangani. Tahun 1906 Jambi menjadi keresidenan tersendiri dengan ibu
Kota Jambi. Keresidenan Jambi dibagi dalam tujuh Onderafdeeling9, yaitu Jambi,
Muaro Tembesi, Muaro Bungo, Muaro Tebo, Bangko, Sarolangun dan Kerinci.
Kota Jambi saat itu menjadi bagian dari Afdeeling Jambi bersama dengan 16
distik, yaitu Pemayung Ulu, Pemayung Ilir, Awin, Mestong, Penyengat Rendah,
Jambi Kecil, Kumpeh Ulu, Muarosebo, Tungkal, dan Pengabuan. 10 Residen Jambi

7

Lindayanti, H.junaidi T. Noor dan Ujang Hariadi, Menyibak Sejarah Tabah Pilih Pusako
Betuah( Jambi: Badan Perustakaan Arsip Dan Dekumentasi Kota Jambi, 2014). hlm 93.
8
Dewan Pimpinan Cabang Legium Veteran RI, Penyusunan Pemerintah Sipil dan
Kekuatan Bersenjata Tahun 1945-1949 Di Daerah Jambi, (Jambi : Depdiknas, 2009), Hlm 9.
9
Oderafdeling ialah suatu wilayah administratif setingkat kewedanaan yang diperintah
oleh seorang kontroleur( Wedana bangsa Belanda) pada masa pemerintahan kolonial belanda.
Sebuah onderafdeling terdiri atas beberapa lanschap yang dikepalai oleh seorang hoofd atau
distrik( kedemangan) atau kepala distrik setingkat asisten wedana.
10
W.H.Keuchenis, Beknopte Nota Over de Afdeeling Djambi Batavia: (G. Kolff & Co
1912), hlm 250.
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dibantu 6 orang kontrolir11.12 Provinsi Jambi dibentuk tanggal 30 Desember 1958
bersamaan dengan pembentukan Provinsi Sumatra Barat dan Provinsi Riau.
Sebelumnya Jambi merupakan salah satu daerah keresidenan di wilayah Provinsi
Sumatra Tengah sementara di awal kemerdekaan, hanya ada satu provinsi di
Sumatra, yaitu Provinsi Sumatra dan Jambi adalah salah satu keresidenan di
provinsi yang sangat luas.
Pada

tanggal

3

September

1945,

Komite

Nasional

Indonesia

mempersiapkan (KNI) dan mengadakan rapat umum di gedung bioskop Capitol
(Duta), yang saat itu masih bernama Nanpo. Pada sidang pleno diumumkan
pengangkatan dr. Sagaf Yahya sebagai Residen Jambi. Pelantikan tersebut
diumumkan dalam rapat umum di gedung bioskop Ratu. Dalam perkembangan dr.
Sagaf Yahya mengundurkan diri sebagai Residen Jambi dan dia kembali menjadi
dokter rumah sakit umum. Oleh karena pada waktu itu sangat dibutuhkan,jasanya
oleh sebab pada masa itu dimana rakyat baru terlepas dari situasi perang yang
banyak menderita penyakit, dimana selama ini hanya berkonsultasi dengan para
nenek-nenek atau orang pintar saja atau juga bisa disebutkan obat tradisional saja.
Sebagai penggantinya sesuai dengan kehendak rakyat jambi, diangkatlah Raden
Inu Kertopati, sebagai pengganti residen yang lama, adapun Raden Inu Kertopati
adalah putra dari Sultan Thaha Saifuddin. Pelantikan Raden Inu Kertopati
dilakukan tidak lama setelah komite Nasional Jambi terbentuk. Pada tanggal 10

11

Kontrolir ialah jabatan terendah didalam hirarki kepegawaian terendah pemerintah
kolonial belanda. Jabatan tersebut dipegang oleh orang belanda.
12
Lindayanti, H.junaidi T. Noor dan Ujang Hariadi, Menyibak Sejarah Tabah Pilih
Pusako Betuah ( Jambi: Badan Perustakaan Arsip Dan Dekumentasi Kota Jambi, 2014). hlm 50.
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November 1945 Raden Inu Kertopati dilantik dengan resmi sebagai Residen
Jambi.13
Seperti yang dipaparkan diatas Inu Kertopati merupakan putra dari
Sulthan Jambi yang terakhir yaitu Sulthan Thaha Saifuddin. Dan setelah merdeka
Raden Inu Kertopati diangkat menjadi residen Jambi menggantikan dr. Sagaf
Yahya. Dari fakta tersebut penulis ingin melihat Raden Inu Kertopati

Dan

Perannya Dalam Memimpin keresidenan Jambi Tahun 1945-1949.
Karena mempunyai peran yang signifikan dan melihat fenomena
tersebut, kemudian agar nantinya dijadikan panutan bagi kehidupan masyarakat
maka peneliti mengangkatnya menjadi sebuah karya penelitian ilmiah yang
berjudul Raden Inu Kertopati dan Perannya dalam Memimpin keresidenan
Jambi Tahun 1945-1949.
B. Rumusan Masalah
Terkait penelitian mengenai peran tokoh di setiap daerah sudah banyak,
maka peneliti ingin membatasi penelitian ini dibatasi hanya pada seorang tokoh
yang bernama Raden Inu Kertopati yang pernah menjabat sebagai kepala residen
Jambi. Adapun yang menjadi permasalahan utama dalam penelitian ini adalah
Raden Inu Kertopati dan Perannya dalam memimpin keresidenan Jambi tahun
1945-1949.
Selain itu, berdasarkan dari latar belakang di atas, alasan paling
mendasarnya di angkat penelitian ini tentang seorang tokoh yang bernama Raden
Inu Kertopati banyak diketahui peran dalam memimpin keresidenan Jambi. Untuk
13

A. Mukti Nasrudin, Jambi Dalam Sejarah Nusantara,(Jambi: Depdiknas, 1982). hlm,

363

6

kepentingan analisis, berbagai faktor yang berkaitan dengan permasalahan
tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:
1.

Bagaimana Biografi Raden Inu Kertopati?

2. Bagaimana Raden Inu Kertopati dan perannya dalam memimpin
keresidenan Jambi Tahun 1945-1949?
3. Sejauhmana pengaruh Raden Inu Kertopati terhadap perkembangan
masyarakat keresidenan Jambi?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Setelah diketahui permasalahan dari penelitian ini, maka tujuan yang
hendak dicapai dari kajian ini adalah:
1. Untuk mengetahui biografi Raden Inu Kertopati.
2. Untuk mengetahui perannya Raden Inu Kertopati dalam memimpin
keresidenan Jambi Tahun 1945-1949.
3. Untuk mengetahui pengaruh Raden Inu Kertopati memimpin keresidenan
Jambi.
Ada dua manfaat atau kegunaan penelitian ini, yaitu manfaat teoritis dan
manfaat praktis. Adapun manfaat teoritis adalah hasil penelitian dapat digunakan
sebagai bahan pengembangan Ilmu Sejarah, khususnya tentang peran seorang
tokoh yang ada di Jambi. Sebagai dasar pijakan untuk penelitian selanjutnya, bagi
pembaca diharapkan penelitian ini manjadi masukan dalam pembinaan dan
pengembangan diri serta kepribadian masyarakat agar dapat menyaring informasi
yang bermanfaat.

7

Sedangkan manfaat praktisnya adalah hasil penelitian dapat digunakan
untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis khususnya
dan bagi pembaca pada umumnya serta untuk mendapatkan gelar Sarjana
Humaniora. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk menambah
referensi pustaka dan dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya dalam skala
yang lebih luas, untuk masyarakat keresidenan Jambi penelitian ini diharapkan
dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk pengembangan dan
kemajuan dalam meningkatkan mutu perorangan. Bagi Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih
dalam studi tokoh sejarah.

D. Tinjauan Pustaka
Selama ini telah banyak buku-buku maupun karangan yang membahas
tentang peranan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia
umumnya, namun sejauh ini informasi yang didapat belum diketahui ada yang
melakukan pembahasan secara khusus mengenai

Raden Inu Kertopati dan

Perannya Dalam memimpin keresidenan Jambi tahun 1945-1949.
Suatu hal penting yang harus dilakukan penelitian dalam penelitian ilmiah
adalah melakukan tinjauan atas penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini lazim
disebut dengan istilah prior research. Prior research penting dilakukan dengan
alasan untuk menghindari adanya duplikasi ilmiah, untuk membandingkan
kekurangan ataupun kelebihan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang
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akan dilakukan dan untuk menggali informasi penelitian atas tema yang diteliti
dari peneliti sebelumnya.
Berdasarkan pengamatan penulis, sampai saat ini terdapat beberapa karya
berupa buku yang membahas mengenai peran pemimpin di Indonesia. Beberapa
karya yang ditulis diantaranya:
Peter Carey dalam bukunya Takdir-Riwayat Pangeran Di Ponegoro.
Dalam perang Jawa (1825-1830), ketokohan Pangeran Diponegoro sangat sentral
dan menonjol. Oleh karena itu penerbitan buku Takdir: Riwayat Pangeran
Diponegoro (1785-1855) ini perlu diapresiasikan. Karya biografi ini, yang
bersama edisi inggrisnya diterbitkan hampir serentak di Jakarta dan Oxford
University Inggris, ditulis sejarawan Prof. Dr. Peter Carey berdasarkan
disertasinya. Buku ini mempermudah orang memungutnya sebagai bahan belajar
yang kaya, inspiratif dan produktif.
Otobiografi Babad Diponegoro sebagai monumen kearifan budaya dunia
yang indah nyaris remuk dimakan rayap dan lenyap oleh buta-sejarah bangsanya.
Namun totalitas keilmuan Peter Carey telah membangkitkannya menjadi
historiografi yang melampaui takdirnya. Pangeran Diponegoro merupakan salah
seorang tokoh Indonesia yang mempunyai peran besar pada abad ke-19, dan Prof.
Dr. Peter Carey merupakan ahli sejarah. Buku baru ini sangat penting dan pasti
menarik bagi semua pembaca yang ingin mengerti periode dan tokoh itu, yang
betul-betul menentukan dalam sejarah indonsia.14

14

Peter Carey, Takdir-Riwayat, Pangeran Di Ponegoro,( JAKARTA: Gramedia2014).
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Kemudian study yang dilakukan oleh Tim generasi cerdas didalam buku
ini berjudul mengenal Pahlawan Indonesia, didalam buku ini membahas pada
umumnya profil hidup pahlawan Indonesia yang memperjuangkan dan pahlawan
yang mempertahankan kemerdekaan di Indonesia,15 yang membedakan buku
tersebut dengan tulisan ini ialah di dalam tulisan ini akan membahas pahlawan
yang mempertahan kemerdekaan di Indonesia khusunya di Jambi.
Sementara penelitian Bob Hering, dalam bukunya berjudul Soekarno,
Arsitek Bangsa, Bob Merling menulis buku tentang Soekarno karena
kekagumannya terhadap beliau dan pernah sekali bertatap muka dengan sang
presiden. Tetapi bukan berarti kekagumannya itu, dia akan mengkultuskan
soekarno. Namun begitu dia harus menyampaikan sesuai dengan fakta untuk
menghindari kesalahan karena kesulitan pribadi tokoh dan sosoknya negarawan.
Buku ini berisi lebih seratus buah foto eksklusif yang sebagai publik tidak
mengetahuinya.
Pada bagian pertama kita dibawa dengan sejarah singkat biografi
soekarno, serta sepak terjangnya dalam dunia perpolitikan dimulai setelah
bertemu dengan H.O. Tjokrominoto, pimpinan sarekat islam. Soekarno juga mulai
mengenal tokoh-tokoh marxis Indonesia .
Puncak akhirnya adalah memproklamirkan berdirinya negara Indonesia
setelah beberapa abad dijajah oleh belanda dan jepang. Kemampuannya
menyampaikan pidato membuat dia dikenal dengan sebutan “ Penyambung Lidah
Rakyat”. Di bidang internasional juga nama beliau melejit sebab setelah

15

Tim Generasi Cerdas, Mengenal Pahlawan Indonesia, ( Jakarata: Kompas, 2010).
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mengadakan konferensi

Asia-Afrika. Di Bandung pada bulan April 1955.16

Dalam buku ini yang membedakan dengan yang akan di kaji oleh peneliti adalah
perbedaan pemimpin yang memimpin dalam suatu daerah.
Adapun Penelitian yang kajiannya dipandang relevan dengan objek studi
ini adalah buku yang diterbitkan oleh pusat kajian pengembangan sejarah dan
kebudayaan jambi dengan judul Jambi dalam Sejarah Nusantara.17 Dalam buku
ini, penulis mengawali sejarah perkembangan Keresidenan Jambi yang mana
masa kepemimpinan Keresidenan Jambi, sebagai peran pemerintahan, penulis
juga menuliskan masa pergantian residen Keresidenan Jambi sampai pendudukan
Jepang, perkembangannya dari aspek politik, ekonomi, budaya juga masa
pemerintahannya di Provinsi Jambi. Lebih lanjut penulis menyimpulkan aktivitas
masyarakat, perkembngan pemerintahan, ekonomi masa revolusi, dan Provinsi
Jambi pada masa agresi militer kedua, sampai Keresidenan Jambi ditahun 1950.
Berbagai studi tentang pemerintahan di Jambi, khususnya Raden Inu
Kertopati dan Perannya dalam Memimpin Kemerdekaan Keresidenan Jambi yang
telah dilakukan secara historis, sosiologis ataupun yang lainnya, umumnya
terfokus pada berbagai peristiwa dalam sejarah pemerintahan di Jambi. Oleh
sebab itu, penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai penelitian lanjutan
dengan harapan hasilnya bisa memberikan kontribusi positif bagi pengungkapan
fakta tentang sejarah pemimpin pemerintahan di Jambi. Karena itu, studi
pergantian Residen atau pemimpin dalam penelitian ini memfokuskan pada Raden

16

Bob Hering, Soekarno, Arsitek Bangsa,( Jakarta: kompas 2012).
Lindayanti, H. Junaidi.T Noor, Ujang Hariadi, Menyibak Sejarah Tanah Pilih Pusako
Betuah, (Jambi: Badan Perpustakaan Arsip Dan Dokumentasi Kota Jambi, 2014)
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Inu Kertopati dan perannya dalam memimpin Keresidenan Jambi Tahun 19451949.
E. Kerangka Teori
Kajian teoritis adalah berhubungan dengan permasalahan diatas. Guna
untuk menghubungkan antara landasan teori yang ada dengan kenyataan yang
terjadi dan sebagai landasan tempat pengambilan pembahasan yang berdasarkan
kenyataan-kenyataan yang terjadi. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah
yaitu mendeskripsikan peristiwa-peristiwa masa lalu seorang tokoh sebagai
individu. Dalam penelitian ini peneliti berharap akan dapat menyajikan sebuah
penjelasan tentang biografi Raden Inu Kertopati beserta dengan Perannya.
Perjalanan-perjalanan hidup seorang tokoh meskipun sangat kecil tetapi menjadi
bagian dari kepingan sejarah yang lebih besar.18
A. Biografi
Secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu bios yang
berarti hidup, dan grafhien yang berarti tulus. Yang mana kata lainnya
adalah biografi merupakan tulisan tentang kehidupan seseorang. Biografi
biasa diartikan sebagai salah satu dari pengatahuan sejarah. Tetapi jikalau
sejarah biasa menceritakan semua perihal. Maka biografi menjadi
perguluman dan penghadapan anak manusia dengan nasibnya sebagai
perhatian utama.
Menurut

Syahrin

Harahap

dalam

bukunya

yang berjudul

Metodologi studi tokoh pemikiran islam penelitian biografis, yaitu

18

Kuntowijoyo, Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 203.
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penelitian terhadap kehidupan seorang tokoh dalam hubungannya dengan
masyarakat, sifat-sifat, watak pengaruh pemikiran dan idenya, dan
pembentukan watak tokoh tersebut selama hayatnya.biografi atau catatan
tentang hidup seseorang itu, meskipun sangat mikro, menjadi dalam
bagian mosaik sejarah yang lebih besar.

Namun ada juga yang

berpendapat bahwa sejarah adalah penjumlahan dari biografi. Memang,
dengan biografi dapat dipahami para pelaku sejarah, zaman yang menjadi
latar belakang biografi, lingkungan social-politiknya.
Pendekatan biografi merupakan penelitian biografi atau catatan
tentang hidup seseorang yang mempelajari seluk beluk seorang individu,
berkaitan dengan pengalamannya, sebagaimana yang diceritakan oleh
bersangkutan kepada peneliti, serta sumber-sumber lain yang relevan,
seperti arsip dan dokumen yang bersangkutan dengan sanak atau
keluarganya, kolega dan lainnya.
Pendekatan

biografi

adalah

studi

tentang

individu

dan

pengalamannya yang dituliskan kembali dengan mengumpulkan dokumen
dan arsip-arsip. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap turning poin
moment

atau

epipani

yaitu

pengalaman

menarik

yang

sangat

mempengaruhi atau mengubah hidup seseorang, dari kelahiran hingga
kematian, berbagai kejadian dialami oleh individu. Pengalaman ini
merupakan unsur yang sangat menarik untuk diketahui karena ia bersifat
akumilatif yang tidak hanya menjelaskan apa saja yang dialami oleh
seseorang, tetapi seting dimana kejadian dan pengalaman ia berlansung.
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Metode

biografi

berusaha

merekam

kembali

pengalaman

yang

terakumulasi tersebut. Oleh karena itu biografi merupakan sejarah
individual yang dialami dari waktu ke waktu.
B. Tokoh
Tokoh adalah seorang yang sangat berpengaruh dalam masyarakat
dengan karya-karya serta eksistensinya dalam masyarakat serta terkemuka
atau kenamaan dibidangnya atau seseorang yang memegang peranan
penting dalam suatu bidang aspek kehidupan tertentu dalam masyarakat
seseorang tersebut berasal, dibesarkan dan hidup dalam lingkungan
masyarakat tertentu. Menurut Arif Furchan, tokoh adalah orang yang
berhasil dibidangnya yang ditujukkan dengan karya-karya momumental
dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya serta ketokohannya
diakui secara mutawatir.19 Dari batasan ini, seorang tokoh harus
mencerminkan empat indikator, yaitu:
1) Berhasil dibidangnya.Istilah berhasil menunjuk pada pencapaian tujuantujuan tertentu (baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang)
berdasarkan potensi yang dimiliki dan aktivitas yang dilakukan sesuai
dengan bidang yang digelutinya.
2) Mempunyai karya-karya monumental. Sebagai seorang tokoh, ia harus
mempunyai karya-karya yang dapat diwariskan kepada generasi
berikutnya, baik berupa karya tulis maupun karya nyata dalam bentuk fisik

19

Arif Furchan, Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh (Yogyakarta:Pustaka
pelajar, 2005), hlm. 11.
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maupun non-fisik yang dilacak jejaknya. Artinya, karya itu masih dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa itu merupakan karya sang
tokoh.
3) Mempunyai pengaruh pada masyarakat. Artinya, segala pikiran dan
aktivitas sang tokoh betul-betul dapat dijadikan rujukan dan panutan oleh
masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sesuai dengan
bidangnya.
4) Ketokohannya diakui secara mutawatir. Artinya, segala kekurangan dan
kelebihan sang tokoh sebagian besar warga masyarakat memberikan
apresiasi positif dan mengidolakannya sebagai orang yang pantas menjadi
tokoh atau ditokohkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sesuai
dengan bidangnya.20
C. Peranan Tokoh
Menurut Soejono Soekanto Peran tokoh adalah suatu konsep prihal
apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial dalam
masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan
yang

membimbing

seseorang

dalam

kehidupan

kemasyarakatan.

Sedangkan menurut kamus umum Bahasa Indonesia peran adalah proses,
perbuatan.21
Sedangkan Erving Goffman mendefinisikan bahwa teori peranan
sosial sebagai pola-polaatau norma-norma prilaku yang diharapkan dari
20

Arif Furchan, Studi Tokoh Metode Penelitian Mengenai Tokoh (Yogyakarta:Pustaka
pelajar, 2005), hlm.13.
21
Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Bandung: Yrama Widia, 2001), hlm. 383.
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orang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam struktur sosial.22 Teori
ini juga beranggapan bahwa seorang dalam hidup bermasyarakat
senantiasa berusaha melakukan peran seperti dikehendaki oleh orang lain.
Dengan demikian, identitas seseorang dibentuk dalam rangka memberi
respons dari perlakuan dan harapan orang lain.23
Peranan dalam pengertian sosiologi adalah perilaku atau tugas
yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau
status yang dimiliknya. Dengan kata lain peranan ialah kedudukan
seseorang dalam hubungannya dengan sesama manusia dalam suatu
masyarakat atau organisasi. Didalam peranan terdapat dua macam
harapan24, yaitu:
a) Harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau
kewajiban-kewajiban dari pemegang peran.
b) Harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap
masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya
dalam menjalankan peranannya atau kewajiban-kewajibannya.
Kedudukan sesorang dalam masyarakat selain ditentukan oleh
jabatan resminya berdasarkan hukum, ditentukan pula oleh adat, nilai-nilai
dan norma-norma yang berlaku, serta juga oleh kemampuan dan
22

Peter Burke, Sejarah dan Teori Sosial, Terj. Mestika Zed dan Zulfani (Jakarta: yayasan
Obor Indonesia, 2001), hlm. 68.
23
Suntoyo Usman, Sosiologi; Sejarah, Teori dan Metodologi, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2015), hlm. . 59.
24
Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Rajawali Pers, 2009),
dikutip dalam skripsi Fajar Sutrisno yang berjudul Habib Idrus Al-Jufri (Perannya dalam
Kesultanan Jambi), Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifudin jambi, 2015, hlm. 20.
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peranannya dalam masyarakat. Dalam kedudukan seseorang dapat
menentukan perannya sebaliknya peranan yang dilakukan oleh seseorang
dapat mempengaruhi dan merubah kedudukannya dalam masyarakat.
D. Kepemimpinan
Dalam setiap kelompok masyarakat selalu memiliki kecenderungan
akan munculnya orang-orang yang memiliki pengaruh terhadap orang lain.
Mereka adalah pemimpin yang dengan segala bentuknya merupakan
simbol dan perwujudan dari sitem nilai dan sistem sosial masyarakat.
Pemimpin adalah orang yang dipandang tinggi serta dihormati oleh
pihak bawahannya. Pemimpin merupakan seorang yang mempunyai ciriciri dan kritria serta kualiti tertentu untuk melayakkannya memimpin suatu
organisasi.panglima adalah sebuah gelar yang diberikan untuk seorang
pemimpin pasukan, pemimpin kesatuan kelompok barisan perang.
kepemimpinan panglima merupakan daya dari penggerak dari sumbersumber dan alat-alat yang tersedia, baik sumber tenaga manusia, maupun
sumber bukan tenaga manusia. Kepemimpinan itu tidak sekedar dilandasi
oleh kemampuan jasmani, lebih dari itu juga kemampuan yang diikuti oleh
masyarakat.
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, memimpin berarti
mengetahui atau mengeplai, menenangkan paling banyak, memegang
tangan seorang sambil berjalan (untuk menuntun, menunjukan jalan),
memadu dan melatih (mendidik, mengajari,) supaya dapat mengerjakan
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sendiri. Menurut analisisnya Max Webber ada tiga kategori kepemimpinan
yaitu : kharismatik, tradisional, dan rasional atau legal.
Tipe pertama adalah kepemimpinan karismatik. Pemimpinan tipe
ini dianggap memiliki kamampuan adikodrati, yaitu sifat dan kemampuan
diatas rata-rata manusia. Mereka adalah sosok yang dianggap memiliki
kemampuan yang ilahiyah,sehingga mampu melakukan hal-hal yang orang
biasa tidak mampu.seperti para nabi pada zaman dahulu adalah pemimpin
karismatik. Mereka dibekali dengan mukjizat yang merpukan kekuatan
adikator. Pemimpin seperti ini selalu dihormati pandangan dan
keputusannya.
Tipe kedua adalah kepemimpinan tradisional. Didasarkan pada
kepercayaan-kepercayaan yang telah mapan terhadap kesucian tradisi yang
ada legetimasi atas status wewenang dibawah otoritas tradisional. Seorang
pemimpin memperoleh jabatan kepemimpinan itu karena faktor keturunan
atau warisan. Tipe kepemimpinan tradisional dapat dimiliki oleh seseorang
atau kelompok.
Tipe ketiga adalah kepemimpinan yang didapati melalui tata cara
dan aturan rasional yang disusun untuk menyaring seorang pemimpin.
Masyarakat yang telah menyusun aturan rasional dalam menentukan
seorang pemimpin biasanya tidak memandang seseorang berdasarkan
keturunan atau karakternya. Mereka menerapkan kriteria atau persyaratan,
dan ditetapkan melalui musyawarah atau pemilihan.

BAB II
METODOLOGI PENELITIAN
A. Metode Penelitian
Metode adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan untuk
mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, metode adalah
suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian. Metode dipengaruhi
atau berdasarkan perspektif teoritis yang kita gunakan untuk melakukan
penelitian, sementara perspektif teoritis itu sendiri adalah suatu kerangka
penjelasan atau interpretasi yang memungkinkan peneliti memahami data dan
menghubungkan data yang rumit dengan peristiwa dan situasi lain.25
Secara umum, dapat dimengerti bahwa penelitian sejarah merupakan
penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa
lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Penelitian sejarah banyak sekali
macamnya. Akan tetapi, secara umum ada empat jenis, yaitu penelitian sejarah
komparatif, penelitian yuridis (legal), penelitian biografis, dan penelitian
bibliografis.26
Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian biografis. Penelitian
biografis merupakan penelitian yang mengunakan metode sejarah untuk meneliti
kehidupan seseorang dan hubungannya dengan masyarakat. Dalam penelitian ini
diteliti sifat-sifat, watak, pengaruh, baik pengaruh lingkungan maupun pengaruh
pemikiran dan ide dari subjek penelitian pada masa hidupnya, serta pembentukan
25

Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2004), hal 145
26
Sulasman, Metode Penelitian Sejarah,( Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal 86
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watak figur yang diterima selama hayatnya. Sumber-sumber data sejarah untuk
penelitian biografis, antara lain surat-surat pribadi, buku harian, hasil karya
seseorang, karangan-karangan seseorang tentang figur yang diselidiki ataupun
catatan-catatan teman dari seorang yang diteliti.
Semua penelitian memerlukan studi pustaka. Walaupun orang sering
membedakan antara riset kepustakaan (library research) dan riset lapangan (field
research), keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaannya yang
utama hanyalah terletak pada tujuan, fungsi dan/atau kedudukan studi pustaka
dalam masing-masing penelitian itu.27 Penulis menggunakan metode penelitian
pustaka. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode sejarah dengan
melalui beberapa tahap-tahap penelitian guna mendapatkan tulisan yang akurat.
Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan
jejak-jejak peninggalan dimasa lampau.28 Sebelum melakukan rekonstruksi serta
menuliskannya ke dalam sebuah historiografi, terlebih dahulu perlu menguji dan
menganalisis secara kritis rekaman dan jejak-jejak peninggalan sejarah tersebut.
Dalam pengimplementasiannya, metode sejarah menggunakan empat tahapan
pokok, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.
1. Heuristik
Secara sederhana Heuristik merupakan proses mengumpulkan data
yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Menurut Lucey,
kesaksian (testimoni) atau informasi yang diperlukan dalam kegiatan

27

Metika Zed, Metode penelitian Kepustakaan,(Jakarta: yayasan obor Indonesia, 2004),

hal 1
28

Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press,
1985), hal 39
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penelitian dan penulisan sejarah menyangkut beberapa hal sebagai
berikut:29
a. Apa yang telah dipikirkan, dirasakan, dikatakan dan dilakukan oleh
manusia, baik sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat?
dalam hal ini sejarawan akan memperoleh informasi tentang apa
yang telah terjadi dang mengapa bisa terjadi.
b. Faktor-faktor dan tenaga apa yang berperan ketika suatu peristiwa
sejarah

berlangsung?

Keadaan–keadaan

seperti

apa

yang

mengondisikan timbulnya suatu peristiwa sejarah? Apa akibat dari
suatu keputusan, reaksi atas keputusan, dan hasil-hasil yang telah
dicapai oleh para pelaku sejarah?
Dalam hal ini, peneliti telah melakukan studi arsip dan studi
pustaka. Studi arsip awalnya dilakukan dengan mengunjungi Kantor Arsip
Daerah Provinsi Jambi di Jalan Ade Irma Suryani Nasution. Pada
kunjungan keArsip Daerah Provinsi Jambi peneliti mendapatkan berbagai
data yang memberikan informasi yang berguna bagi penulisan, beberapa
diantaranya: Over Djambi (tentang Jambi), Jambi dalam Sejarah
Nusantara dan arsip-arsip mengenai pendudukan Jambi oleh Belanda.
Tahapan ini merupakan langkah awal dalam metodologi sejarah,
guna mengumpulkan seluruh sumber yang akan dijadikan bahan penelitian
ini. Penelitian ini merupakan kajian pustaka yang keseluruhan data didapat
dari sumber tertulis. Pada tahap Heurustik hal yang harus diperhatikan
29

Muhammad Arif, Pengantar Kajian Sejarah. (Bandung: Yrama Widya, 2011), hlm.33
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adalah apa saja yang dapat dijadikan sebagai data untuk melakukan
penelitian sejarah.
1. Sumber Sejarah
Sumber sejarah dapat ditemukan diberbagai tempat sesuai dengan
topik seorang peneliti sejarah. Beberapa definisi para ahli tentang
pengertian Sumber sejarah yaiut Helius Sjamsuddin menyebutkan bahwa
“Sumber sejarah merupakan segala sesuatu yang lansung ataupun tidak
langsung menceritakan tentang kenyataan atau kegiatan manusia pada
masa lalu”. Sedangkan menurut R. Moh Ali ”sumber sejarah adalah segala
sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud serta berguna bagi penelitian
Sejarah Indonesia sejak zaman purba sampai sekarang”.30
Dapat disimpulkan sumber sejarah merupakan segala sesuatu
bentuk warisan sejarah yang berbentuk lisan, tertulis sampai visul yang
merupakan fakta sejarah guna mencari kebenaran sejarah. Secara garis
besar sumber sejarah terbagi atas 3:31 Sumber material atau kebendaan,
Sumber immaterial atau nonkebendaan, Sumber lisan. Dari ketiga jenis
sumber sejarah, penelitian ini merupakan kajian pustaka yang mana
memakai sumber sejarah yang berupa materian atau kebendaan yang
terdapat dalam dokumen tentang peran inu kertopati di Jambi, Arsip
daerah yang menjadi data awal peneliti dalam mengembangkan penelitian
ini.
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Sulasman, Metode Penelitian Sejarah, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal 95
Suhartono, Teori & Metodologi Sejarah, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2006) hal 32
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2. Sumber Primer dan Sumber Sekunder
Sumber primer yang dimaksud adalah kesaksian dari seorang
pelaku sejarah atau orang yang menyaksikan peristiwa sejarah yang
sezaman dengan peristiwa tersebut. Dalam penelitian ini ada beberapa
Arsip yang ditulis oleh beberapa peneliti sebelumnya yaitu, Abu Bakar
Roni dan A. Mukti Nasruddin.
Sumber sekunder yang dimaksud adalah berupa tulisan atau
penelitian yang memiliki isi yang searah, penelitian-penelian ini dapat
dijadikan sumber pendukung dalam penelitian ini.
2. kritik sumber.
Kritik ini dilakukan agar mengetahui apakah datayang didapatkan
benar-benar asli, ataukah sudah dirubah isi-nya, dan juga bisa dilakukan
sebuah perbandingan jika sumber yang berbeda menyebutkan hal yang
sama, ataupun hampir sama. Tujuan dilakukannya tahapan ini agar semua
sumber dinyatakan kebenarannya sebagai sumber sejarah. Kritik sumber
dilakukan dengan dua cara yaitu kritik ekstern dan kritik intern.32
1. Kritik ekstern
Kritik ekstern dilakukan untuk memilah apakah dokumen itu
diperlukan atau tidak, serta menganalisis apakah dokumen yang telah
dikumpulkan asli atau tidak dengan mengamati tulisan, ejaan, jenis kertas
serta apakah dokumen tersebut masih utuh isinya atau sudah di ubah
32

Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah,( Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995),

hal. 99
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sebahagian. Dari penelitian ini sumber terkait banyak menggunakan
bahasa Belanda yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. Ada
beberapa arsip yang ditemukan peneliti masih menggunakan ejaan lama.
a. Autensitas
Sumber Sejarah (catatan harian, surat, buku) adalah autentik atau asli
jika benar-benar merupakan hasil dari seseorang yang dianggap
pemiliknya atau jika kesaksiannanya itu benar. Sumber yang didapat
pad apenelitian ini merupakan dokumen negara atau arsip daerah
berisikan catatan-catan penting pada masa kolonial. Arsip-arsip ini
kebayakan berbahasa belanda, tetapi telah dialih bahasakan kebahasa
Indonesia. Hal ini memudahkan penulis untuk menganalisa arsip
sebagai sumber sejarah.
b. Deteksi Sumber Palsu
Setelah melalui tahap sebelumnya maka yang harus dilakukan penulis
adalah mendeteksi dokumen-dokumen yang didapat atas keasliannya.
Dengan menganalisa beberapa kriteria, mulai dari bentuk atau kritik
fisik yang melihat secara kasat mata tentang dokumen. Melihat kertas
yang digunakan, tinta, jenis tulisan, dan menganalisa isi yang mungkin
bertentang dengan sumber lain atau kedengaran asing dari sumber
umumnya.
2. Kritik intern
Kritik Intern yaitu suatu langkah untuk menilai isi dari sumbersumber yang telah di kumpulkan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan
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kredibilitas sumber atau kebenaran isi dari sumber tersebut. Sumbersumber yang dikumpulkan sebagai bahan penelitian merupakan arsip yang
dijamin oleh negara atas kebenarannya.
3. Interpretasi
Interpretasi adalah yang memuat analisis dan sintesis terhadap data
yangtelah di verifikasi (di kritik). Pada tahapan ini, peneliti dituntut untuk
melakukan penafsiran fakta lalu kemudian membandingkannya serta
mengelompokkannya

berdasarkan

daftar

isi

yang

ada

sebelum

mendapatkan kesimpulan lalu kemudian menceritakannya kembali
kedalam sebuah bentuk tulisan (historiografi).
Interpretasi dalam sejarah juga diartikan sebagai penafsiran suatu
peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa.
Dapat menginterpretasikan fakta dengan kejelasan yang objektif, harus
dihindari penafsiran yang bersifat subjektif dengan penulisan yang
memihak. Dan proses interpretasi harus bersifat selektif dengan
memasukan hal yang dianggap penting dalam mendiskrifsikan sejarah
karena tidak mungkin semua cerita dapat dimasukkan agar penulisan
relevan dengan topik atau judul dari penelitian ini. Menurut Garraghan,
ada lima jenis interpretasi, yaitu sebagai berikut 33:
1. Interpretasi verbal, hal ini berkaitan dengan beberapa faktor,
yaitu bahasa, perbendaharaan kata (Vocabulary), tata bahasa,
konteks, dan terjemahan.
33

Sulasman, Metode Penelitian Sejarah, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal 118
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2. Interpretsasi teknis, didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu
tujuan penyusun dokumen dan bentuk tulisan persisnya. Tujuan
adalah penulis dokumen semata-mata bertujuan menyampaikan
informasi, melainkan ada tujuan lainnya.
3. Interpretasi logis, yaitu interpretasi yang didasarkan atas cara
berfikir logis. Artinya, berdasarkan cara berfikir yang benar.
Jadi penafsiran sebuah dokumen secara keseluruhan berisi
gagasan yang logis.
4. Interpretasi psikologis, yaitu interpretasi tentang dokumen yang
merupakan usaha untuk membacanya melalui kacamata
pembuat dokumen untuk memperoleh titik pandangnya.
Interpretasi ini berhadapan dengan kehidupan mentalitas
pembuat dokumen yang menyangkut dua aspek, yaitu general
(umum) dan individual. Aspek umum artinya mentalitas yang
berlaku untuk semua orang, sedangkan yang bersifat individual
artinya

mentalitas

khusus

pembuat

dokumen

yang

mempengaruhi tulisannya sehingga jejaknya dapat dilihat
dalam karya yang ditulisnya.
5. Interpretasi faktual, tidak didasrkan atas kata-kata, tetapi
terhadap fakta. Titik beratnya adalah membiarkan fakta
“berbicara” sendiri, tanpa perlu membuat interpretasi macammacam, sehingga interpretasi faktual bisa dikatakan mengatasi
lainnya. Mengingat kemungkinan untuk melepaskan diri dari
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unsur subjektif seperti yang disebutkan diatas, jelas bahwa
seorang peneliti sejarah harus berusaha sekeras-kerasnya untuk
menghindarkan dari unsur tersebut.
4. Historiografi
Pada tahapan ini bertujuan agar fakta-fakta yang telah ditafsirkan
dan didapat baik secara tematisataupun kronologis dapat dirangkai sesuai
outline yang telah dirancang sebelumnya sehingga menjadi tulisan yang
kritis analisis, serta bersifat ilmiah sehingga tahapakhir penulisan ini dapat
dituangkan kedalam bentuk sebuah skripsi. Historiografi juga merupakan
rekaman tentang segala hal yang dicatat ketika melakukan semua tahap
dimulai dari heuristik dengan mengumpulkan semua bahan atau data-data
penelitian, setelah itu mengkritik bahan tersebut guna mendapatkan
sumber yang kredibel, dilanjutkan dengan penafsiran atau interpretasi
yang menganalisa sumber dan memantapkan teori yang dipakai dalam
melakukan penelitian dan tahap historiografi menjadi tahap akhir untuk
menuangkan hasil penelitian dalam bentuk penulisan yang telah diatur
secara sistematis.
Bagi penulisan sejarah yang sangat sulit direalisasikan adalah sikap
netral dan objektif dalam menulis. Penulisan sejarah sangat berpengaruh
pada masa atau genersi selanjutnya. Jadi dalam melakukan penelitian
sejarah jangan sampai penulis memasukan sumber sejarah yang tidak
kredibel atau bahkan menulisnya dalam pandangan yang tidak objektif dan
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memiliki kepentingan tersendiri. Ibu khaldun mengatakan beberapa faktor
kelemahan penulisan sejarah yang mengarah pada subjektifitas, yaitu:
1. Sikap pemihakan pada mazhab-mazhab tertentu.
2. Sejarawan terlalu percaya pada penulis berita sejarah.
3. Sejarawan gagal menangkap maksud-maksud apa yang dilihat dan
didengar serta menurunkan laporan atas dasar persangkaan keliru.
4. Sejarawan memberikan asumsi yang tidak beralasan terhadap
sumber berita.
5. Ketidak tahuan sejarawan dalam mencocokkan kedaan dengan
kejadian yang sebenarnya.
6. Kecenderungan sejarawan untuk mendekatkan diri kepada
penguasa atau orang berpengaruh
7. Sejarawan tidak mengetahui watak berbagai kondisi yang muncul
dalam peradaban.
Sekiranya 7 unsur ini ada dalam sebuah karya, maka akan juga
berpengaruh terhadap tulisan selanjutnya.34
5. Jadwal Penelitian
Penelitian ini sebagai syarat guna menyelesaikan studi penulis pada
jurusan Sejarah Peradaban Islam. Tahapan awal dalam mengajukan
penelitian ini, penulis menetukan tema dan judul penelitian selanjutnya
diserahkan pada pihak jurusan agar dapat dilanjutkan pada proses

34

Sulasman, Metode Penelitian Sejarah, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal 148-149
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penelitian. Maka pihak jurusan memberikan dosen pembimbing agar dapat
mengarahkan penelitian ini.
Kemudian penulis mengajukan proposal skripsi sesuai dengan
judul yang telah diajukan. Dengan berkonsultasi pada kedua dosen
pembimbing yang telah ditentukan, peneliti mengadakan seminar proposal
guna mempresentasikan tahap awal penelitian. Setelah judul skripsi ini
disahkan, maka peneliti mengadakan analisis dengan

metode sejarah

untuk memperivikasi seluruh hasil penelitian ini untuk menjawab rumusan
permasalahan penelitian.
Setelah melakukan beberapa kali perbaikan dengan arahan kedua
pembimbing, maka penulis mengajukan skripsi ini dapat menuju ujian
sidang munaqosah. Hasil setelah ujian munaqosah dilanjutkan dengan
perbaikan dan dapat disahkan guna menyelesaikan studi pada jurusan
Sejarah Peradaban Islam.
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BAB III
SEJARAH KOTA JAMBI PRA-KOLONIAL
A. Sejarah Tanah Pilih Pusako Betuah Kota Jambi
Diperkirakan pada akhir ke-15, tambo rakyat Jambi menceritakan bahwa
pada suatu hari terdamparlah perahu seorang pedagang besar dari keturunan raja
Turki di Pulau Berhalo. Rakyat mengangkatnya menjadi syahbandar, atau
penguasa lautan dan bergelar Datuk Paduka Berhalo. Kemudian Datuk Paduka
Berhalo kawin dengan ratu Negeri Jambi yang menguasai daerah seberang Sungai
Batang Hari, bernama Putri Selaro Pinang Masak dan lahirlah empat orang
anaknya yaitu: Rangkayo Pingai, Rangkayo Hitam, Rangkayo Kedataran,
Rangkayo Gemuk (perempuan).35
Setelah Datuk Paduko Berhalo meninggal dunia, Putri Selaro Pinang
Masak menyerahkan kepemimpinan Jambi kepada anak sulungnya Orang Kayo
Pingai, kemudian Orang Kayo Pedataran dan tahun 1500 Jambi dipimpin oleh
Orang Kayo Hitam. Keturunan Orang Kayo Hitam inilah yang kemudian
mewarisi tahta Kerajaan Jambi sampai kemasa Kesultanan.36Orang Kayo hitam
diangkat menjadi raja Jambi setelah perlawanannya terhadap Mataram dengan
menghentikan pengiriman upeti kepada kerjaan Mataram. Selanjutnya Orang kayo
Hitam melakukan perjalanan untuk mecari ilmu kesaktian ke Muara Tembesi.

35

Lukman Rachman dkk, Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme dan Imprealisme
Di Jambi, Arsip Daerah Jambi No 503 (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek-Proyek dan Dokumentasi Sejarah
Nasional,1983/1984), hal 22
36
Lindayanti,dkk. Menyibak Sejarah Tanah Pilih Pusako Betuah. (Badan perpustakaan,
Arsip dan Dokumentasi Kota Jambi,2014) hal 25
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“...Orang Kayo Hitam mudik menyusuri sungai Batanghari dengan
maksud untuk mencari orang gagah, dengan pengertian untuk
mencari ilmu kesaktian da ilmu keagamaan, ketika sampai di Muara
Tembesi yaitu pertemuan antar sungai Batanghari dengan sungai
Tembesi

maka

Orang

kayo

Hitam

mengambil

air

yang

mengalir...setela kedua air sungai ditimangnya serentak maka tersa
oleh Orang Kayo Hitam air yang mengalir di sungai Tembesi lebih
berat dibandingkan dengan air yang mengalir dari sungai Batanghari
maka berkatalah Orang Kayo Hitam didalam sungai Tembesi ini
(maksudnya/dimudik sungai) ada orang gagah...”37
Maka sampainya Orang Kayo Hitam di Tembesi ia berjumpa dengan
Temenggung Merah Mato dan saudaranya Temenggung Temantan yang menjadi
Raja Tembesi. Disanalah Orang Kayo Hitam bertemu dengan Putri Mayang
mengurai dan mereka menikah. Setelah menikah mereka pergi meninggalkan
Tembesi

menuju

hilir

sungai

Batanghari.

Temenggung

Merah

Mato

memerintahkan Orang Kayo Hitam agar mendirikan negeri sendiri.
“Janganlah pulang ke negeri, alangkah baik kalau anaknda mencari
tempat yang baik membuat negeri,...kalau anaknda akan berangkat
nanti, mamanda akan menghayutkan dua ekor itik...kalau nanti itik itu
berhenti dimanapun tempatnya itik itu naik mupursampai tiga hari,
maka disitulah tempat yang baik membuat negeri,...disebelah hilir

37

Abdullah, Riwayat Asal Ditemukannya “Tanah Pilih” (Pedalaman Lama / Kota Jambi
dan Pembagian kalbu/Bangsa 12) Oleh Orang kayo Hitam 1500 M- 1515 M,Arsip Daerah Jambi
No 90 (Yayasan Tanah Pilih Jambi,1995) hal 1
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kampung JANGGA yang berdekatan dengan Kampung Tandang, dua
ekor itik itu naik kedarat,...Orang Kayo Hitam mengambil beliung
untuk menebang kayu, kapakkan beliung pertama terkapaklah sebuah
meriam yang terbuat dari besi, oleh Orang Kayo Hitam meriam itu
disebut sebagai “SI JIMAT” dan pada kapakan yang kedua
terkapaklah pula sebuah gung yang terbuat dari tembaga, maka oleh
Orang

Kayo

Hiyam

gung

itu

diberi

nama

“GUNG

SITIMANG”...sehingga negeri itupun jadi dan ditunggu orang
banyak, maka oleh banyak orang di situ dinamakanlah tempat dengan
nama “TANAH PILIH”.
Begitulah awal mula sejarah berdirinya Tanah Pilih yang selanjutnya
berkembang menjadi Kesultanan Jambi yang sekarang menjadi Kota Jambi dan
menjadi ibu kota Provinsi. Berikut nama-nama Raja Jambi tahun 1460 s/d tahun
1904:
1. Tahun 1460 – Puteri Selaras Pinang Masak / Datuk Paduko Berhalo
2. Tahun 1480 – Orang Kayo Pingai
3. Tahun 1490 – Orang Kayo Pedataran
4. Tahun 1500 – Orang Kayo Hitam
5. Tahun 1515 – Pangeran Hilang Diair biasa disebut Panembahan Rantau
Kapas
6. Tahun 1540 – Panembahan Rengas Pandak
7. Tahun 1565 – Penembahan Bawah Sawah
8. Tahun 1590 – Panembahan Kota Baru
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9. Tahun 1615 – Pangeran Kedah gelar Sultan Abdul Kahar
10. Tahun 1643 – Pangeran Depati Anom gelar Sultan Abdul Djalil, biasa
disebut Sultan Agung
11. Tahun 1665 – Raden penulis gelar Sultan Abdul Mahji biasa disebut
Sultan Ingologo
12. Tahun 1690 – 1). Kijai Singo Patih gelar Sunan Abdul Rachman
2). Raden Tjulip (Djulat) gelar Sunan Ingologo
13. Tahun 1696 – Sultan Mochamad Syah
14. Tahun 1740 – Sultan Seri Ingologo
15. Tahun 1770 – Pangeran Purbo Suto Widjoyo gelar Sultan Anom seri
Ingologo, biasa disebut Sultan Zainuddin
16. Tahun 1790 – Pangeran Ratu gelar Sultan Agung Seri Ingologo biasa
disebut Mas’oed Badaroedin
17. Tahun 1812 – Raden Denting gelar Sultan Agung Seri Ingologo biasa
disebut Sultan Mohammad Mahidin, Raja Jambi ini beristeri sala seorang
dari Puteri dari Raja Palembang yang disebut Ratu Ibu (Putri Ayu)
18. Tahun 1833 – Raden Muhamad (Pangeran Ratu) gelar Sultan Muhamad
Pahrudin biasa disebut Sultan Keramat
19. Tahun 1841 – R.A. Rachman (Pangeran Ratu) gelar Sultan Abdul
Rachman Nasaroedin
20. Tahun 1855 –
Syaifuddin

Pangeran Djajaningrat (P. Ratu) gelar Sultan Taha
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21. Tahun 1858 – Raden Achmad gelar Sultan Achmad Nasaroedin biasa
disebut Sultan Bajang
22. Tahun 1881 – Sultan Achmad Mahidin
23. Tahun 1886 – Pangeran Soerio gelar Sultan Achmad Zainuddin
Keterangan :
1). Sunan yang berkedudukan di Bangundjaja (Ma. Tebo)
2). Sunan yang berkedudukan di Bukit Serpeh (Marga Sumai Ma. Tebo)
Sultan yang diangkat dan disyahkan oleh Gubernemen Belanda. Ada
derajat kesultanan tetapi tidak Penuh Berkuasa dari itu disebut Sultan
Bayang. Menurut pandangan Rakyat Umum kerajaan Djambi, bahwa Raja
Jambi yang terakhir (1855 – 1904) dan yang syah ialah Sultan Taha ratu
Syaifuddin, lain dari itu Sultan Bayang.
B. Kolonialisme di Jambi
Pada tahun 1687 Belanda membantu Kesultanan Jambi atas serangan
yang dilakuan oleh kesultanan Palembang dan Johor. Maka Belanda membuka
Loji (Perusahaan) dagangnya lagi pada tahun 1707 di Muara Kumpeh. Merasa
dirugikan dengan segala bentuk perjanjan yang dibuat belanda, maka pada tahun
1833 Jambi melakukan penyerbuan pertama ke Rawas dan akhirnya harus
mengakui kekuatan Belanda. Atas penyerangan itu maka dibuatlah kontrak yang
menyatakan mengakui kekuasaan Belanda. Dan pada tahun 1834 belanda
membuat kontrak yang berisikan memonopoli garam di Jambi.38 Adapun si

38

Rookmaker, Over Djambi (Tentang Jambi) dialihbahasakan dan disunting oleh:
NY.s.Hertini adiwoso dan Budi prihatna,(Kantor arsip daerah provinsi Jambi No 13,2007) hal 1-2
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Kontrak sebagai berikut :”...bahwa kami akan mengadakan monopoli garam di
Jambi, dan hak impor – ekspor pada kami. Sultan dan Putra Mahkota akan
menerima ƒ. 8.000,- setahun sebagai pengganti kehilangan hak memungut.”39
Semula kontrak pertama antara Jambi dan Belanda hanyalah sebatas
perjanjian dagang justru merugikan Jambi dan berakhir dengan penjajahan oleh
Belanda. Dengan politik yang licik, maka Belanda telah memperkuat kedudukan
di Jambi melalui perjanjian yang telah dibuat. Keadaan ini bertahan sampai Sultan
Thaha naik tahta pada tahun 1855, beliau menolak segala bentuk perjanjian yang
telah dibuat oleh sultan terdahulu.
Beberapa utusan dikirm untuk menghadap sultan, pertama pada bulan
september 1857 oleh Residen Couperus dari Palembang ke Jambi untuk
melakukan pembaharuan Kontrak, setelah itu pada maret 1858. Disamping itu
Pangeran Ratu gelar sultan thaha telah meminta bantuan kepada Sultan Turki
lewat Singapura. Karena tak ada jawaban baik dari sultan maka pada bulan
september 1858 Belanda mengirim ekpedisi dengan disertai ultimatum 2x 24 jam
untuk menyetujui kontrak baru. Jika sultan menolak maka akan diturunkan dari
tahta. Belanda melakukan penyerbuan karena tak ada tanggapan dengan
peringatan tersebut makabeliau diturunkan dari tahta dan terjadinya peperangan.
Pangeran Ratu melarikan diri kehulu Jambi.40
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Rookmaker, Over Djambi (Tentang Jambi) dialihbahasakan dan disunting oleh:
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C. Sultan dan Kekuasaan Belanda
Awalnya perlawanan rakyat Jambi dengan Belanda masih bersifat
pemboikotan penjualan hasil bumi, hutan, maupun perdagangan lain yang
dimonopoli Belanda. Akibat pemboikotan ini, kantor dagang di Muaro Kumpeh
ditutup, karena tidak ada transaksi penjualan hasil bumi kepada Belanda. Kondisi
ini tidak diinginkan Belanda. Berbagai upaya untuk mengadakan perjanjian baru
terus dilakukan kendati tidak mendapat tanggapaan, apalagi Pangeran Ratu Thaha
Saifuddin dalam kewenangannya sebagai Perdana Menteri semakin membatasi
kemungkinan diadakannya pertemuan dengan Belanda. Ketika Pangeran Ratu
Thaha Saifuddin dinobatkan menjadi Sultan pada tahun 1856, beliau tidak
mengajukan restu ke Pemerintah Belanda. Sultan hanya memberitahun
penobatannya, karena yang dibuat melalui perjanjian adalah pelanggaran terhadap
kedaulatan Sultan yang mengarah pada jalan pencaplokan kesultanan. Dengan
berani Sultan Thaha membatalkan semua perjanjian dengan Belanda yang dibuat
secara paksa oleh ayahnya. Sikap perlawanan yang ditujukan Sultan sangat
mengejutkan Belanda. Tidak ada jalan lain, Belanda mengancam menangkap
Sultan dan membuangnya ke Batavia. Sultan tak gentar, bahkan mempersiapkan
pasukan menyerang Muaro Kumpeh.
Pada tahun 1858 Sultan Akhmad Nazaruddin (Sultan Bayang I) diangkat
oleh Belanda menjadi sultan menggantikan Sultan Thaha. Maka perjanjian yang
sebelumnya ditentang oleh Thaha akhirnya diperbaharui. Sementara itu Sultan
Thaha terus melakukan pemberontakan dan perlawanan atas penjajahan Belanda.
Namun tetap bahwasanya Sultan hanya sebagai bangsawan dan kekuasaan
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dipegang oleh Belanda. Setelah wafatnya Sultan Nazaruddin pada tahun 1880
maka sultan selanjutnya digantikan oleh sultan mahidin (1881-1885).
Pada bulan April 1885 Sultan Mahidin wafat, akan tetapi tidak langsung
digantikan oleh Pangeran Ratu yg dinobatkan kepada Pangeran Suryo yang tak
lain adalah saudara tiri Sultan Thaha, untuk sementara Pemerintahan dipegang
oleh dewan komisi. Karena situasi politik yang tidak aman memaksa Pemerintah
Kolonial untuk mengadakan pertemuan membahas pengangkatan Sultan yang
baru pada bulan juli 1886 di Jambi. Akhirnya Pangeran Suryo diangkat menjadi
Sultan bergelar Sultan Akhmad Zainuddin (1886 – 1899). Setealah mudurnya
Sultan Akhmad Zainuddin Residen Belanda Di Palembang diserahi untuk
menguasai Jambi pada tahun 1901.41
Pada bulan mei 1901 kelompok dari Tembesi Hulu dan Batang Asai
menyerang kediaman controleur di Sarolangun/Rawas, yang dapat dihalau oleh
Belanda. Penyerangan ini merupakan salah satu bentuk perlawanan Sultan Thaha
dan pengikutnya dalam menolak segala bentuk urusan dengan Belanda. Dan Pada
bulan April 1904 Sultan Thaha wafat karena diserang ditempat Persembunyiannya
di Batang Hari Hulu. Beliau Dikebumikan di Muara Tebo.42
Dengan berakhirnya masa kesultanan Jambi menyusul gugurnya Sulthan
Thaha Saifuddin tanggal 27 April 1904 dan berhasilnya Belanda menguasai
wilayah-wilayah Kesultanan Jambi, maka Jambi ditetapkan sebagai Keresidenan
dan masuk ke dalam wilayah Nederlandsch Indie. Residen Jambi yang pertama
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Lindayanti,dkk. Menyibak Sejarah Tanah Pilih Pusako Betuah. (Badan
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Rookmaker, Over Djambi (Tentang Jambi) dialihbahasakan dan disunting oleh:
NY.s.Hertini adiwoso dan Budi prihatna,(Kantor arsip daerah provinsi Jambi No 13,2007) hal 45
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O.L Helfrich yang diangkat berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Belanda
No. 20 Tanggal 4 Mei 1906.43
Kekuasaan Belanda atas Jambi berlangsung kurang lebih selama 36 tahun
karena pada tanggal 9 Maret 1942 terjadi peralihan kekuasaan kepada pemerintah
Jepang. Dan pada 14 Agustus 1945 jepang menyerah pada sekutu. Perjalanan
perjuangan Revolusi dari Rakyat Jambi serta dilengkapi dengan pembahasan
mengenai pembentukan organisasi militer di daerah Jambi44 yang dipicu oleh
kedatangan bala tentara Jepang yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat
Jambi sehingga menimbulkan keinginan rakyat untuk membentuk kekuatan
militer pada saat itu. Pada tanggal 17 Agustus 1945 diproklamirkanlah Negara
Republik Indonesia, yang mana pada masa itu Sumatera menjadi satu Provinsi
yaitu Provinsi Sumatera dan Medan sebagai ibukota sedangkan jabatan Gubernur
dipegang oleh MR.Teuku Muhammad Hasan.45
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BAB IV
PEMBAHASAN PENELITIAN
A. Biografi Raden Inu Kertopati
Raden Inu Kertopati merupakan anak pertama dari Sultan Thaha
Saifuddin dan Nyimas Pipit, Raden Inu Kertopati lahir di Sungai Gambir Lubuk
Landai tahun 1901.46 Setelah kematian ayahnya yaitu Sultan Thaha Saifuddin,
Raden Inu Kertopati pada saat itu berusia 17 Tahun, Raden Inu Kertopati sewaktu
terjadinya pertempuran di Tebo, Raden Inu Kertapati meloloskan diri dan
akhirnya ditangkap di Mupeh oleh pasukan Belanda yang menghadangnya disitu.
Senjata Raden Inu Kertapati adalah sepucuk bedil yang sudah tidak berpeluru lagi
disita dan Raden Inu Kertapati dibawa ke Jambi dan dibuang ke Kediri dan disana
Raden Inu Kertapati di titipkan dan disekolahkan. Hakim agama Muaro Tebo
Akhmad yang mengurus pemakaman Jenazah Sultan Thaha Saifuddin.47
Raden Inu kertopati dikenal sebagaian orang dikalangan masyarakat
Jambi ialah orang yang ramah dan dikenal kebapakannya bukan yang dipandang
sebagai putra dari kesultanan Jambi akan tetapi banyak di kalangan masyarat
bahwasanya beliau dikenal sopan santunnya dimana beliau sebelum menjabat
sebagai keresidenan Jambi beliau terlebih dahulu banyak memimpin daerah atau
desa pada masa itu hampir disetiap daerah atau kecamatan yang dulu disebut
Onder Distrik sudah pernah dalam kepemimpinannya. Raden Inu Kertopati
terlebih dahulu orang mengenali semua sipat keterbukaannya apa yang
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Anonim, Konsep Sejarah Muara Bungo, (Jambi: DISBUDPARPORA Kabupaten
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47
A.Mukty Nasruddin, Jambi dalam Sejarah Nusantara,hlm.235.
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diucapkannya tidak ada yang tersimpan dalam hatinya, penuh dengan kasih
sayang terhadap masyarakat dan alim ulama, seakan dia memerlukan nasehatnya,
begitu juga dikalangan anak muda beliaa sangat bersikap sopan atau bersikap
sebagai saudara maupun sebagai pamannya.
Jika ada didalam suatu daerah mempunayai permasalahan beliau tidak
menyelesaikannya dengan dirinya sendiri akan tetapi beliau terlebih dahulu
menyelesaikan permasalah itu kepada nenek mamak agar diselesaikan secara adat
istiadat.
Dalam kepemimpinannya sebelum menjabat menjadi kepala keresidenan
Jambi. Ia sangatlah berani orangnya keberaniannya ini adalah keberaniann yang
penuh dalam perhitungan apalagi itu untuk masyarakat Jambi pada masa
kepemimpinannya. Terlihat pada waktu adanya keresahan antara pasukan Jepang
Kolonel Matsuda, diadakan perundingan yang baik sehingga TKR yang sudah
pindah markas ke tempat lain, sehingga mereka kembali ke asrama yang sudah
diduduki Jepang pada saat itu. Sementara itu Jepang telah ditunjuki tempat
sementara untuk menjelang keberangkatannya dari Jambi, untuk keamanan telah
dijamin oleh residen Jambi dan beliau menugaskan kepada kepolisian untuk
mengawal lokasi tersebut. Begitulah bunyinya keberanian Raden Inu Kertopati
untuk membela provinsi Jambi pada masa kepemimpinannya beliau sangatlah
pandai juga dalam perpolitikan guna untuk melancarkan permasalahan yang ada
di Jambi pada masa itu, beliau sangatlah kuat perjuangannya hingga Kolonel
Matsuda dinegosiasinya untuk memberi sebagian senjatanya kepada rakyat Jambi
kemudian diadakan suatu rapat dibalik pintu namanya dimana residen di dampingi
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oleh komandan resimen XVI Jambi letkol M.Insya rupanya dalam pertemuan
rahasia tersebut. Supaya Kolonel Matsuda memberikan sebagian senjatanya guna
memperjuangakan kemerdekaan R.I.
Pembicaraan ini di setujui oleh Kolonel Matsuda dengan syarat akan
diberi secara rahasia guna untuk menghindari dari tentara “sekutu” senjata itu
akan diberi nanti selapas Jepang berangkat dari Jambi nantinya. Dalam hal ini
dibuktikan oleh Kolonel Matsuda sebelum berangkat dari Jambi ia meninggalkan
kepada residen sebuah peta coretan yang menunjukan dimana lokasi senjatasenjata itu dipendamkan dalam tanah untuk keperluan R.I sebagai yang telah
dijanjikannya dalam pertemuan rahasia itu dulu. Pimpinan militer Jepang itu
sangatlah menghormati bapak Raden Inu Kertopati, kerena dimaklumi historisnya
daerah Jambi. Keberadaanya dalam peta penjajahan belanda adalah tidak
diserahkan dan tidak menyerah. Sewaktu Sultan Thaha gugur, Raden Inu
Kertopati sudah disingkirkan ke Kediri. Raden Inu Kertopati ini dimana ia
bertugas selalu disegani oleh bawahannya, akan tetapi bukan dikarenaka takut
kena tamparannya. Beliau ramah orangnya dan tidak pernah menunjukan sikap
bahwa beliau seorang penguasa. Tetapi memang wibawanya dan dikarenai
kemanusiawinya.
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Silsilah Raden Inu Kertopati
Sultan Thaha Saifuddin / Nyimas Pipit

Raden Inu Kertopati

Raden Ali

Raden Umar

Siti Nur Aini (Betawi)

Ratu Mas Mainah (Tanjung Pasir)

Anak 3 Orang

Anak 4 Orang

1. Rd. Abdurrahim (Alm)
2. Rd. Dja’far Kertopati
3. Rts. Hazerah

Perkawinan Ningrat

1. Rd. Hasan Basri
2. Rts. Hallijah
3. Rd. Sayuti
4. -

Nurimah (Desa Londrang)

Anak 11 Orang
1. Rd. Anwar Kertopati
2. Rd. Mas Yusuf Kertopati
3. Rd. Dencik
4. Rd. Syafei
5. Rts. Non
6. Rts. Cik Binar
7. Rts. Cik Mot

Rts. Maimunah kawin dengan
Rd. Dja’far Kertopati Gelar
Pangeran Mudo

Anak 1 Orang
Rd. Abdurrahman Thaha
Saifuddin gelar Pangeran Mudo

Ratu Mas Halijah

Ratu Mas Jamillah (Tanjung Raden)

Anak 4 Orang
1. Rts. Ayu Cik
2. Rd. Ahmad Ika
3. Rts. Maimunah
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B. Peran Raden Inu Kertopati
Pelantikan Raden Inu Kertopati dilakukan tidak lama setelah komite
nasional Jambi terbentuk. Pada bulan November 1945 dilantik secara resmi Raden
Inu Kertopati sebagai residen Jambi.48 Dalam tahap awal kepemimpinan Raden
Inu Kertopati beliau menjadi residen Jambi pada mula kegiatannya adalah
melaksanakan programnya dari tiga pasal.
1. Menyusun dan menetapkan struktur pemerintahan daerah Jambi seperti
pembagian kabupaten, kewedenaan dan kecematan.
2. Menetapkan seorang kepala perusahaan minyak R.I untuk Jambi, yaitu
Rd.sudarsono, ketua persatuan buruh minyak.
3. Menetapkan pengurus ponds kemerdekaan Indonesia (F.K.I) untuk Jambi
yaitu Rd.Sutoyo dan M.Amin Aini.
Pada tanggal 17 juni 1946 melantik pula secara resmi dewan pertahanan daerah
yang telah dibentuk oleh residen dengan susunan sebagai beriut.
1. Ketua

: Residen Raden Inu Kertopati

2. Wk. ketua

: Letnan Kolonel T.M insya

3. Anggota

: Rd. Hamzah

4. Anggota

: Rd. Sudarsono

5. Anggota

: Rd. H. sutopo49

Dalam pemikirannya Raden Inu Kertopati September 1946 untuk
menyempurnakan badan pekerja DPR keresidenan, dengan menambah dua orang
48
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lagi, yaitu saudara salim dari Tungkal dan Ibrahim dari Bangko. Badan pekerja
inilah yang di tugaskan oleh Raden Inu Kertopati untuk menyempurnakan
susunan aparat negara di kecamatan-kecamatan dan kewedanaan, disertai
membuat beberapa peraturan mengenai perdagangan barter dengan luar negeri dan
pemungutan ponds kemerdekaan Indonesia (F.K.I) atas barang-barang keluar
masuk negeri. Dalam hal ini barang perdagangannya ialah berupa bahan pokok
dan bahan bakar kebutuhan negeri tetangga dan sekitarnya dalam perdangan itu
Jambi meraih keuntungan dapat menjemput senjata keluar negeri. Menstabilkan
keperluan pemerintah pusat sendiri.
Menjelang awal tahun 1947 Letnan Kolonel Tengku Moh. Insya pindah
ke komando kemendemen Sumatera. Jabatan komando residen didapat oleh Major
M.Yunus komando PT. Sementra kemudian diganti oleh Letkol Abadin Komando
Resimen. Tidak lama Letkol Abadin menjabat Resimen maka dilakukan
perpindahan di kalangan Perwira, dimana sebagian dipindah ke Palembang,
sehingga pada saat itu ada sesuatu keganjalan dalam pikiran Letkol Azaddin
dikalangan Tri Residen II Jambi.
Kemudian panglima Tri Komando Kemendemen sementara Letkol
Jendral R. Soeharjo Wardoyo mengutuskan Kolonel Azaddin ke Palembang untuk
melaporkan apa yang sedang terjadi di resimen II garuda putih Jambi kepada Sub
Komando Sumatera Selatan memerintahkan Major M.Yusuf sedemikian
komandan PT Sumatera Selatan untuk menyelesaikan peristiwa itu.
Setelah melihat peristiwa ini komando Sumatera Selatan membentuk
Formasi dan dinamakan Resimen XVI garuda putih Jambi. Setelah penyusunan
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personil tersebut Provinsi Sumatera Tengah sebelum gubernur muda Sumatera
Tengah. Sebelum gubernur muda datang ke Jambi beliau terlebih dahulu
berkunjung ke daerah Riau. Sesampainya di daerah Jambi beliau di sambut
Residen Jambi Raden Inu Kertopati, kopolisian keresidenan Jambi Zainal Abidin
dan beserta rombongan pejabat pemerintah lainnya. Dalam rangka memberikan
pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada aparat-aparat kepemerintahan di daerah
Jambi dikarenakan Jambi adalah bagian residen dari sub provinsi Sumatera
Tengah setelah dibagi menjadi tiga sub provinsi sebagai hasil rapat KNI seSumatera di Bukit Tinggi pada tanggal 26 April tahun 1946.
Pada tanggal 27 Juli 1947 Belanda mulai melancarkan aksi militer
pertamanya sehingga di seluruh daerah kota besar di Indonesia. Pada aksi militer
pertama Belanda, Jambi tidak diserang oleh Belanda dikarenakan pada ssat itu
Jambi sudah mempunyai persenjataan yang cukup dikatakan bisa menghadapi
musuh pada waktu itu. Karena Jambi telah memiliki senjata Anti Air Craft (AAC)
beserta senjata lainnya juga yang didapati dari negara tetangga yaitu negara
Singapura dengan cara pembelian penukaran sembako seperti getah dan lainnya.
Semenjak peperangan pertama Belanda setelah kemerdekaan Indonesia
Jambi banyak memberi perbekalan dengan daerah tetangga seperti senjata dan
perbekalan lainnya juga yang diberi oleh militer Jambi pada saat itu. Disamping
itu Jambi memiliki sumber minyak yang selain menghasilkan bensin juga
memproduksinya untuk pesawat udara.
Sementara itu perairan yang menghubungkan Jambi dengan dunia luar
sepeti Kuala Briak, Kampung Laut dan Kuala Tungkal dijaga ketat oleh kapal-
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kapal tentara Belanda sehingga tidak ada yang boleh atau bisa melintasi perairan
tersebut jika ada pedagang yang melintasi perairan tersebut ditawan dan ditangkap
hingga ada orang-orang yang mencurigakan ditangkap.
Semenjak Jambi tidak diserang oleh Belanda aksi militer I Jambi lebih
memusatkan perhatiannya kepada usaha-usaha untuk pengumpulan dana agar
supaya Jambi lebih banyak mempunyai senjata dan alat lainnya guna untuk
pencegahan aksi militer belanda ke II nantinya. Sehingga Jambi pada saat itu
dapat menukar bahan pangan/karet yang dibawa oleh pedagang Cina yang
menembus blokade perairan Belanda pada waktu itu sehingga Cina dapat ke
Jambi membawa peralatan yang dibutuhkan oleh daerah Jambi dan juga bahan
makanan.
Di masa peperangan militer Belanda ke I Jambi di kunjungi oleh wakil
presiden Muh. Hatta kedatangan beliau mengunjungi daerah Lampung terdahulu
melalui jalan darat hingga sampai ke Jambi. Beliau datang ke Jambi sangat
banyak yang dapat kita pahami dari beliau karena beliau menyampaikan amanah
dan menjelaskan situasi negara pada umumnya serta guna untuk menggalakan
semangat perjuangan rakyat guna untuk membela dan mempertahankan
kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam rangka kunjungan wakil presiden R.I ke Jambi pada tanggal 4
Agustus 1947 belaiau menyampaikan apa yang sedang terjadi diluar sana contoh
pulau Jawa dan disekitarnya. Dalam pertemuannya dengan anggota dewan
pertahanan daerah keresidenan Jamb, wakil presiden menyampaikan antara lain
bahwa Belanda akan tetap berusaha untuk menjajah kembali Indonesia oleh
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karena itu harus mempersiapkan terlebih dahulu perang gerilya apabila Belanda
menyerang kota-kota kita. Di hari ke II wakil presiden Muh. Hatta di Jambi beliau
berkunjung ke tanah minyak Tempino. Di sana Muh. Hatta juga menyampaikan
guna pentingnya minyak yang harus dijaga ketat keamanannya oleh karena
minyak sangat penting arti dan perannya dalam perjuangan. Selepas itu wakil
presiden Muh. Hatta langsung melanjutkan perjalannya ke Sumatera Barat yang
diikuti oleh Mr. Moh. Yakin dari Jambi yang mengiringi perjalannya ke Sumatera
Barat.
Dalam memasuki tahun 1947, melihat keadaan ketegangan politik pada
saat itu dengan belanda suhunya semakin meningkat, residen Raden Inu Kertopati
sangatlah yakin bahwasanya belanda pasti akan menyerbu daerah Jambi juga,
kepada para wedana diberikan dana sebesar masing- masing Rp.300.000 guna
untuk persiapan menghadapi bala tentara Belanda. Uang ini diberikan kepada
setiap wedana dalam keadaan telah terbungkus dengan rapi, dan diamanahkan
kepada sipenerima oleh Residen Inu Kertopati, bahwa bungkusan uang ini boleh
dipergunakan jika pemerintah kewedanaan mengungsi keluar kota yaitu
kepedalaman karena terserang oleh Belanda.50
Sehubungan dengan ini bapak Syamsu Bahrun berdasarkan sangat perlu
untuk diangkat sebagai wedana Sarolangun. Dikarenakan kewedanaan front
terdepan berbatas dengan daerah pendudukan belanda dibagian selatan sumatera,
karena itu kedudukan wk. ketua B.P DPR keresidenan ditunjuk A, Syarnubi
sebagai penggatinya. Pada akhir 1947 bapak wakil presiden Muhammad Hatta
50
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datang dari selatan di antar oleh bapak Dr. M isya gubernur muda Sumatera
Selatan yang dijemput oleh bapak wedana Syamsu Bahrun di perbatasan yaitu di
daerah Singkut. dengan kedatangan bapak Muhammad Hatta wakil presiden
negara Republik Indonesia ke Jambi ini. Disambut oleh Residen Raden Inu
Kertopati sebagai residen kepala pemerintah daerah Jambi dan sebagai ahli waris
kerajaan. atau kesultanan Jambi ini dulu yang masih hidup, beliau melakukan
secara simbolis menyerahkan daerah bekas kerajaan Jambi ini kepada republik
inidonesia yang diterima oleh bapak Muhammad Hatta selaku wakil presiden
R.I.51
Dalam situasi kedatanga bapak wakil presiden R.I ke kota Jambi
disambut dengan acara adat budaya jambi yang sangat menyentuh hati para warga
Jambi pada saat itu. dalam penyambutan ini bertempat dilapangan rawasari,
sebuah keris lambang mahkota kerajaan Jambi, diletakan diatas talam keemasan
berlapis kain songket dibawa seorang putri yang didampingi dua orang putri
keraton lainya. Kedatangan M. Hatta ke Jambi adalah penyerahan tanah dan jiwa
rakyat Jambi kepada pemerintah Republik Indonesia. guna untuk menopang
kemerdekaan republik Indonesia melawan penjajahan pada saat itu.berlansungnya
upacara kedatangan M. Hatta ke Jambi. beliau sanagat memperdulikan kegigihan
provinsi Jambi untuk membela kemerdekaan, pada saat itu beliau menyampaikan
singkat kata kepada penduduk kota Jambi antara lain adalah, Belanda akan tetap
berusaha untuk menjajah kembali Indonesia oleh karena itu supaya diadakan
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persiapan-persiapan untuk melakukan perang gerilya apabila belanda menyerang
kota-kota kita.52
Setelah diketahui adanya proklamasi kemerdekaan ini timbullah berbagai
organisasi perjuangan dengan pesat dikalangan masyarakat dan dibentuk di setiap
kewedanaan salam satu wujud penyemangat masyarakat awam pada waktu itu
banyak hal yang membuat masyarakat ingin menjadi relawan seketika itu.
terkadang ada hal yang lucu membuat masyarakat pada waktu itu memacu
semangatnya walaupun itu berbohong, tetapi diperlui waktu itu untuk menarik
perhatian rakyat adalah penerangan dan menyebabkan kalahnya jepang adalah
suatu senjata modern sejenis bom yang dinamakan “A T O M” tahukah saudara
apa artinya ATOM itu, itu adalah singkatan dari ALLAH TOLONG ORANG
MUSLIM. Begitulah kiranya para pejuang terdalu untuk membangkitkan
semangat rakyat untuk membela kemerdekaan republik Indonesian seketika itu.53
Pada tanggal 24 Juni 1948 Residen Jambi mendapatkan kunjungan dari
Presiden Republik Indonesia yaitu Ir Soekarno, Presiden berkunjung ke
keresidenan Jambi dalam rangka kunjungan ke Sumatera pada umumnya,
kunjungan Presiden di sambut oleh Residen Jambi Raden Inu Kertapati. Residen
Jambi Raden Inu Kertapati juga berkesempatan untuk membuka rapat raksasa
dalam kunjungan presiden R.I, dalam amanatnya presiden menganjurkan supaya
memelihara persatuan nasional yang telah ada serta menginsyafkan akan arti
kemerdekaan tanah air yang menuntut dari kita semua kepatuhan yang kuat
terhadap negara dan cita-cita kebangsaan. Pada malam harinya presiden
52
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memberikan kursus politik kepada pemimpin-pemimpin rakyat, pegawai-pegawai
pemerintah dan golongan-golongan yang ada di Jambi.54
1. Perjanjian Linggarjati
Dalam perjanjian linggarjati di Jakarta di istana negara sekarang
pada 7 september 1946 yang naskahnya di tanda tangani bersama 25 maret
1947 jam 17:30 itu tidaklah mematah semangat belanda untuk menajah
Indonesia. Dalam kekejaman Belanda sangatlah licik kenyataanya
perjanjian tetaplah berupa perjanjian, namun pihak Belanda tetaplah
melakukan pelanggaran. Dalam perundingan yang telah berjalan itu, dan
disaat itulah naskah linggarjati hanyalah berupa kertas atau brosur yang
tidak ada artinya sama sekali. Inilah yang membuat R.I pada waktu itu
untuk mengambil tindakan

yang semestinya

dilakukan sehingga

menimbulkan peperangan atau bisa disebutkan pertahanan kita terhadap
bala tentara Belanda. Confosius mengatakan :
“suatu ketidak adilan yang kecil dapat dihapuskan dengan
minum anggur bersama – sama, akan tetapi ketidak adilan yang
besar hanyalah dapat dilawan dengan pedang”.55
Begitulah kelicikan Belanda untuk menguasai daerah Indonesia
pada m asa itu namun bisa kita melihat apa saja yang telah dilakukan
keresidenan Jambi pada waktu itu, yang dulunya negeri. Sepucuk adat
Sembilan

54

lurah

ini.

Sangatlah

damai,

memang

pada

masa

Pramoedya Ananta Toer, dkk, Kronik Revolusi Jilid IV (1948), (Jakarta: KPG
(Kepustakaan Populer Gramedia, 2003), hlm.
55
Pramoedya Ananta Toer, dkk, Kronik Revolusi Jilid IV (1948), hlm.267

51

kepemimpinannya Raden Inu Kertopati sangatlah cinta damai sehingga
menopang Jambi ke luar negeri dalam perdagangannya.bisa kita melihat
yang selama ini dibawah peranya Raden Inu Kertopati memakmurkan
rakyat dan menyelesaikan tugasnya sebelum agresi militer ke II Belanda
itu.
Dalam kepemimpinan Raden Inu Kertopati sebelum agresi militer
Belanda II sangatlah damai walaupun tercatat ada hal yang membuat
percekcokan pada masa itu tidaklah merubah kegoncangan masyarakat
Jambi pada waktu itu begitu juga dengan hal lainnya dalam kesejahteraan
rakyan sangatlah tenang dan damai. Bahkan dalam perekonomianpun
lancar dengan beberapa negara saat itu bahkan perdangangan minyak
pesawat pun sangatlah lancar dikarenakan pada waktu itu setiap pesawat
dari Indonesia hendak pergi keluar negeri namun tetap singgah di kota
Jambi untuk pengisian bahan bakar minyak pesawat waktu itu.56
Singkatnya Jambi dari awal tahun perang kemerdekaan sampai
desember 1948 tidak menemui kegoncangan politik seperti di tempattempat lain, agresi kesatuan madiun hubungan antara pemerintah daerah
dengan pemerintah pusat sangatlah berjalan lancar. Bahkan dengan luar
negeripun Jambi kembali kepada sejarah lamanya, dimana pelabuhan
daerah Melayu dulu adalah menjadi bandar dagang yang besar dizaman itu
dan pelabuhan transit pelayaran laut bangsa- bangsa yang dari barat mau
ke utara dan selatan. Pada zaman itu menunggu perputaran angin, tetapi
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dalam revolusi fisik kemerdekaan ini seperti apa yang dikatakan oleh
marsda, TNI Pur.Surjono dimasa perang kemerdekaan itu ditahun 1948
adalah komandan pangkalan udara Jambi. Pangkalan Jambi yang hanyalah
pangaklan kecil, tetapi mempunyai peranan penting dalam menorobos
blockade pesawat yang berangakat dari Yogyakarta perlu mengambil
bensin di Jambi dulu karena Jambi satu satunya tempat pendaratan teknis
karena disana dapat membuat bensin udara dengan cara membubuhi
bensin biasanya dalam kilang kusus. Jadi Jambi merupakan jembatan
mutlak bagi penerbangan keluar masuk daerah Republik.57
Tercatat dalam tulisan Van De Velde yaitu TBA pertama yang
bertugas di Jambi sewaktu Jambi diduduki, dalam bukunya brieven van
sumatera yang diterjamahkan dengan surat-surat dari Sumatera yaitu
perkenalan dengan Raden Inu Kertopati dan beserta kerabatnya, segera
memberikan keyakinan bahwa tidak ada kegiatan yang ditinggal atas
inisiatifnya, dan ia tidak lebih dari sebuah ornamen sebagaimana juga ia
pada R.I. suatu keterangan untuk menutupi yang ianya tidak mendapat
menggali sesuatu dari Kertopati dan tidak dapat memaksanya, padahal
bukan Belanda tidak tahu tentang aktivitas residen Raden Inu Kertopati
sebelumnya. Dalam kepemimpinan Residen Inu Kertopati sebelum agresi
Belanda ke II itu ia dapat menyelesaikan ketenangan

T.K.R dengan

pasukan Jepang sehingga tertip dan dapat pula ia menerima senjata dari
balatentara Jepang, ia dapat menghidupkan ekonomi rakyat dengan jalan
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membuka barter dengan Singapura, ia dapat mencarter pesawat kataliana,
dan karena wibawanya Jambi sebelum agresi II aman tenteram, hasil dari
koordinasinya kepada seluruh rakyat.58
2. Masa Aksi Militer Belanda II Dan Periode Perang Gerilya
Dalam hal ini sebagai mana tercatat dalam memori rakyat tentang
keresahan penduduk Jambi pada aksi militer Belanda ke II dalam hal ini
menceritakan sangat lah jauh berbeda semasa aksi militer pertama di
Indonesia kususnya di daerah Jambi pada masa itu, Jambi pada saat itu
merupakan daerah yang sangat damai baik dari perekonomian hingga
dalam perkebunan masyarakat seketika itu, sangatlah jauh perbedaannya
dengan aksi ke II nya itu Jambi mengalami secara frontal serangan militer
Belanda. Pada saat itu terjadilah kontak persenjataan secara frontal hampir
di seluruh daerah Jambi.59
Pada tanggal 28 desember 1948 sebagian daerah Jambi di hujani
oleh tembakan pesawat udara belanda yang mengakibatkan bumi hangus
daerah kota Jambi. Penduduk Jambi pada saat kejadian itu sangatlah
meyedihkan dikarena banyak yang gugur dalam hal membumi hanguskan
kota Jambi. Melihat insiden tersebut tentara pejuang Jambi melakukan
perlawanan sengit sehingga terjdilah suara tembak menembak yang
dilakukan oleh TNI kita sehingga dalam peperangan itu ada yang gugur
dari belah pihak kita, kapten TNI yang gugur ialah kapten, Abu Bakar
Rudin, Sersan Tengku Mahmud, Kopral Sulaiman, Prajurit Muhammad
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Bingok. Sebelum Kapten Abu Bakar Roni meninggal beliaupun berpidato
singkat untuk menyemangati para pahlawan di waktu itu. ” kita semua
tahu bahwa berada dalam kepungan pasukan para belanda. Tidak punya
pilihan lain, selain dari menerobos kepungan ini jika tidak ingin ditawan
hidup-hidup. Oleh sebab itu kalian semua harus siap tempur, dan siap
untuk mati”. Melihat dari kejadian bumi hangus kota Jambi pada tahun
1948 tersebut pemerintah daerah menyingkir keluar kota beserta sebagian
rombongan staf yang lainya.60
3. Pengungsian Pemerintah Kerasidenan Jambi Dan Berhentinya Raden
Inu Kertopati Dalam Keresidenan Jambi
Kembali kepada persoalan, setelah dilakukan timbang terima
antara Residen Raden Inu Kertopati dengan pemegang mandatnya, yaitu
Bupati M.Kamil, dan setelah Raden Inu Kertopati berangkat kembali
menuju kota Jambi, bupati M.Kamil, Nuskam, Firdaus Khatab, Abusama,
A.Syarnubi dll. Melalui sungai kaos dengan motor boat, dan dari sana
berjalan kaki sampai ke desa Merlung ibu negeri marga Tungkal Ulu, yang
menjadi tujuan pengungsian dari ibu kota Jambi sebagai stasiun pertama.61
Setelah melihat apa yang terjadi di daerah kota Jambi yang mana
pada saat itu di serbu habis habisan oleh bala tentara Belanda sehingga
membabi butakan semua orang. mulai dari ibu-ibu hingga anak-anak pun
dibunuh pada saat itu mendengar hal itu Raden Inu Kertopati mulai
mengatur kembali jadwal keberangkatannya ke kota Jambi dan yang
60
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mendorong keberangkatannya ke kota Jambi ialah meninggalnya salah
satu putranya dalam kejadian aksi gilanya tentara Belanda sehingga
menimbulkan keadaan bumi hangus kota Jambi.62
Mengingat hal itu kembali kepada kepribadian Raden Inu Kertopati
sebagai seorang Republikan dan akan berusaha untuk mengumpulkan
emas guna memperjuangkan Republik Indonesia. Begitulah bunyinya
Raden Inu Kertopati habis-habisan tenaga untuk mepertahankan kota
Jambi dan R.I.memang pada masa itu Raden Inu Kertopati beserta
rombongannya harus berlagak biasa saja terhadap Belanda, sebab mereka
dalam keadaan memegang kemudi daerah Jambi pada saat itu sesampainya
orang Belanda mengatakan Jambi pada masa itu daerah yang tidak
bertuan.dalam kejadian ini orang yang berhati nuraninya terbuka dan
ikhlas, pikirannya sehat dan arif, pasti mengerti dan paham akan hal ini,
seperti Soekarno Hatta cs mengerti akan keadaan seperti ini begitu juga
dengan Coekro Aminoto di Jawa Barat, apalagi Raden Inu Kertopati yang
dapat mempertahankan daerahnya tetap sebagai daerah dari Repubik
Indonesia.
Pada tanggal 31 maret 1949 pemerintah Belanda mengambil
keputusan sementara untuk membenarkan Jambi sebagai negara federal
dimana aslinya adalah negara Republik Indinesia.jelas dimengerti oleh Dr.
Van Roijen, oleh karena tidak ada datanya secara komplit untuk jambi
dijadikan negara federal. Semenjak hari penyerbuan Jambi 29 desember
62
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1948 s/d hari penghentian tembak menembak kedua belah pihak
keseluruhannya menurut perundingan, tidak ada permintaan rakyat agar
dijadikan satu negara federal yang ada adalah pernyataan Raden Inu
Kertopati, Syamsu Bahrun, H.Ali Hamzah, dan Took Jambi lainnya.
Bahwa Jambi adalah tetap daerah republik.
Melihat dari usianya Raden Inu Kertopati sudah tua beliau ingin di
pensiunkan dirinya sehingga pada saat itu di lakukanlah pengganti residen
sementara. Sehingga digantikan oleh bupati Bachsan akan tetapi disaat
seperti itu Raden Inu Kertopati di panggil oleh bapak Presiden Soekarno,
ditanyakan:
Apakah beliau ini masih sanggup dan bersedia terus menjadi
residen jambi, tetapi ia menjawab ianya suadah memasuki umur yang
sudah tua dan uzur, dimana selama enam bulan ia sakit berobat di
Bandung. Beliau pada masa itu mengidap penyakit (asma), karena itulah ia
bapak Raden Inu Kertopati meminta agar ia di pensiunkan saja. Beberapa
bulan kemudian lama sesudah itu baru surat keputusan bapak bachsan
selaku penggantinya sebagai residen keresidenan jambi, Raden Inu
Kertopati diturunkan.63
C. Pengaruh Raden Inu Kertopati
Melihat dari aktivitas politik meningkat pada November 1945
pemerintahan republik di Sumatera menunjuk Raden Inu Kertopati, asisten
wedana di Jambi, sebagai residen. Saat itu kertopati berusia enam puluhan, dia
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berasl dari suku keraton, dan sebagai putra Sultan Thaha dia adalah anggota suku
itu yang paling terkemuka. Kertopati menyerahkan diri dalam perang Jambi pada
juli 1904. Setelah menamatkan sekolah rendah pemerintahan kolonial di Jawa
Barat, dia menjadi pegawai negeri pada tahun 1911, untuk bertugas pengawas
candu. Dia bekerja bersama polisi sebelum diangkat sebagai asisten demang di
Jambi, sebuah posisi yang di pegang sejak 1911 hingga 1942. Walaupun pada
masa itu pemerintah Belanda tidak menghargai apa yang dikatakannya, di sebalik
itu dia terkenal karena kejujuran dan keandalan. Pengangkatan itu ia peroleh
berkat dukungan rakyat kepadanya sebagai putra Sultan Thaha. Sehingga dia
membela gigih kepentingan Jambi dalam republik.64
Bisa dilihat bahwa Raden Inu Kertopat sangatlah besar pengaruhnya
terhadap daerah Jambi pada masa penjajahan Jepang hingga kembali ke
penjajahan Belanda yang mana dampak positifnya pengaruh beliaulah terhadap
masyarakat maupun kalangan orang terkemuka pada masa itu. Sifat dan sikap
residen R.I Jambi ini, bapak Raden. inu kertopati dia tidak pandai berbicara di
podium, tetapi dia pandai bekerja, dari situ bisa kita mengkaji bahwa Raden Inu
Kertopati itu tidaklah hanya sebagai residen saja yang bisa di segani oleh
masyarakatnya, akan tetapi kegigihannya itu yang membuat dampak pengaruhnya
terhadap masyarakat daerah Jambi. Bisa kita melihat dari pengaruh politiknya
dalam perdagangan keluar negeri. Beliau berhasil membawa perdagangan dengan
lancar keluar negeri yaitu negeri Singapura. Dan bahkan bisa mencarter pesawat
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kataliana untuk keperluan daerah R.I. Bahkan beliau pernah menyumbangkan
dana untuk membantu peperangan R.I di Pulau Jawa.
Salah satu Pengaruh Raden Inu Kertopati juga disebutkan dalam Suratsurat dari Sumatra J.J. Van De Velde (1928-1949) surat yang sempat ditulis
olehnya saat berada di Jambi untuk dikirim secara rutin kepada instansi
pemerintah di Belanda pada 19 Januari 1949 yang mengatakan bahwa, Raden Inu
Kertopati merupakan seorang tokoh yang bisa dijadikan poros pengorganisasian
dan penyatuan masyarakat Indonesia, yang untuk sementara hanya di Kota Jambi
dan sekitarnya. J.J. Van De Velde juga bertanya kepada Tiga orang tokoh
nasionalis di Kota Jambi, yaitu dr. Munir, dr. Purwadi dan dr. Tazar untuk
mendengar pendapatnya tentang Kertopati, apakah ia mempunyai banyak
pengaruh. Ketiga-tiganya mengakui bahwa ia sangat berpengaruh di antara
penduduk kampung. Tapi, mereka menegaskan bahwa pengaruh itu tidak untuk
penduduk kota yang lebih terpelajar serta orang-orang bukan Jambi yang tinggal
di sini. Begitu kiranya dampak pengaruh yang dilakukan Raden Inu kertopati pada
masa kepemimpinanya.65
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Raden Inu kertopati dikenal sebagaian orang dikalangan masyarakat Jambi
ialah orang yang ramah dan dikenal kebapakannya bukan yang dipandang
sebagai putra dari kesultanan jambi akan tetapi banyak di kalangan
masyarat bahwasanya beliau dikenal sopan santunnya di mana beliau
sebelum menjabat sebagai Residen Jambi beliau terlebih dahulu banyak
memimpin daerah atau desa pada masa itu hampir di setiap daerah atau
kecematan yang dulu disebut Onder Distrik sudah pernah dalam
kepemimpinannya. Raden Inu kertopati terlebih dahulu orang mengenali
semua sipat keterbukaannya apa yang diucapkannya tidak ada yang
tersimpan dalam hatinya, penuh dengan kasih sayang terhadap masyarakat
dan alim ulama, seakan dia memerlukan nasehatnya, begitu juga
dikalangan anak muda beliaa sangat bersikap sopan atau bersikap sebagai
saudara maupun sebagai pamannya. Jika ada didalam suatu daerah
mempunyai permasalahan beliau tidak menyelesaikannya dengan dirinya
sendiri akan tetapi beliau terlebih dahulu menyelesaikan permasalah itu
kepada nenek mamak agar diselesaikan secara adat istiadat.
2. Dalam tahap awal kepemimpinan Raden Inu Kertopati beliau menjadi
residen Jambi pada mula kegiatannya adalah melaksanakan programnya
dari tiga pasal. Pertama, menyusun dan menetapkan struktur pemerintahan
daerah jambi seperti pembagian kabupaten, kewedenaan dan kecamatan.
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Kedua, menetapkan seorang kepala perusahaan minyak R.I untuk Jambi,
yaitu Rd. Sudarsono, ketua persatuan buruh minyak dan ketiga
menetapkan pengurus Ponds Kemerdekaan Indonesia (F.K.I) untuk Jambi
yaitu Rd.Utoyo dan M.Amin Aini.
Pada tanggal 17 juni 1946 melantik pula secara resmi dewan pertahanan
daerah yang telah dibentuk oleh residen dengan susunan sebagai berikut.
Ketua : Residen Rd. inu kertopati, Wakil ketua : Letnan kolonel T.M Insya
dan anggota, Rd. Hamzah, Rd. Sudarsono dan Rd. H. Sutopo
3. Raden Inu Kertopati sangatlah besar pengaruhnya terhadap daerah jambi
pada masa penjajahan Jepang hingga kembali ke penjajahan Belanda yang
mana dampak positifnya pengaruh beliaulah terhadap masyarakat maupun
kalangan orang terkemuka pada masa itu beliau singkat cerita sifat dan
sikap residen R.I Jambi ini, bapak Rd. Inu Kertopati dia tidak pandai
berbicara di podium, tetapi dia pandai bekerja, dari situ bisa kita mengkaji
bahwa Raden Inu Kertopati itu tidaklah hanya sebagai residen saja yang
bisa di segani oleh masyarakatnya, akan tetapi kegigihannya itu yang
membuat dampak pengaruhnya terhadap masyarakat daerah Jambi. Bisa
kita melihat dari pengaruh politiknya dalam perdagangan keluar negeri.
Beliau berhasil membawa perdagangan dengan lancar keluar negeri yaitu
Negeri Singapura. Dan bahkan bisa mencarter pesawat Kataliana untuk
keperluan daerah R.I. Bahkan beliau pernah menyumbangkan dana untuk
membantu peperangan R.I di pulau Jawa. Begitu kiranya dampak
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B. Saran-Saran
Dari semua pembahasan pada penelitian ini, maka penulis ingin
memberikan beberapa saran untuk perkembangan kota Jambi kedepan. Karena
hakekatnya dapat mengambil pelajaran dari sejarah yang ada di Jambi. Berikut
beberapa saran:
1. Pemerintah Kota Jambi dapat sekiranya bisa untuk mengaktifkan lagi
tranfortasi jalur sungai agar dapat mengoktimalkan peran dan fungsi
Sungai Batang Hari selama ini.
2. Pelabuhan yang sekarang menjadi sejarah agar dapat kira diaktifkan
kedepannya, karena sejak dahulu menjadi pusat perekonomian Jambi.
Kenapa tidak mungkin bisa saja dapat menunjang perekonomian di Jambi
dan kota Jambi khususnya.
C. Kata penutup
Dengan mengucapkan syukur alhmdulillah kepada Allah SWT, akhirnya
skripsi sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik, semoga apa yang telah
penulis sampaikan kepada pembaca dapat bermanfaat dan bisa di jadikan kajian
lanjutan, penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan
pemikiran yang dapat mengembangkan sejarah-sejarah yang ada di Desa-desa
untuk di jadikan sebagai pelestarian sejarah-sejarah lokal dan dapat memperkaya
khanzanah ilmu pengetahuan tentang sejarah lokal.
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Penulis mengharapakan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk
pihak-pihak terkait untuk membangun dan melestarikan nilai-nilai sejarah pada
masyarakat. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang
telah membantu baik moril ataupun materil sehingga skripsi yang sederhana ini
dapat terselesaikan dengan baik, semoga bermanfaat. Demikianlah untaian kata
penutup atas kekurangan serta kekhilafan penulis dalam menyelesaikan tulisan
skripsi ini. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, kepada Allah penulis
mohon ampunan, mengharapkan petunjuk dan ridha-Nya.

Penulis

M.Amjad
Nim AS.140385
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