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ABSTRAK 

Kesultanan Kutaringin adalah satu-satunya kerajaan Islam di Pangkalan 

Bun, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemerintahannya berakhir tahun 1948 M dan 

tahun 1949 M resmi bergabung dengan NKRI. Sejak itu pemerintahan kesultanan 

dan daerah Pangkalan Bun mengalami perubahan. Pergantian kekuasaan di 

Pangkalan Bun yang beberapa kali dipegang oleh orang non muslim membuat 

sejarah dan peninggalan kesultanan ini mulai dilupakan dan bisa dikatakan 

dihilangkan. Perubahan sosial masyarakat yang bersifat tidak disengaja 

(Unitended Change) dan hilangnya simbol budaya menimbulkan berbagai 

masalah dan perselisihan. Tahun 2000 M dilakukan revitalisasi sejarah dan 

budaya Kesultanan Kutaringin yang mana dipusatkan di Istana Kuning, yang 

dulunya merupakan istana (kraton) sekaligus pusat pemerintahan Kesultanan 

Kutaringin yang kedua. Pada masa revitalisasi seorang pangeran dan sultan 

memiliki kharisma yang tinggi melebihi pemimpin daerah dan dijadikan panutan 

sehingga dapat membantu peran pemerintah daerah Pangkalan Bun dalam 

penyelesaian masalah. Padahal keduanya tidak mempunyai jabatan dalam 

pemerintan daerah dan provinsi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sejarah 

Kesultanan Kutaringin dan perubahan sosial politiknya tahun 1948-2010 M, serta 

pengaruh perubahannya di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah.  

Dalam penelitian ini penulis mengunakan teori peruhan sosial sebagai 

pisau analisis guna menjelaskan perubahan stuktur orgnisasi dari Kesultanan 

Kutaringin dan fungsi Istana Kuning di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. 

Penulis juga menggunakan pendekatan sosiologi politik, yaitu pendekatan yang 

menggunakan disiplin ilmu politik dalam mengetahui perilaku seseorang dalam 

masyarakat yang kemudian dikembangkan dengan konsep atau kerangka analisa 

ilmu sosial.   

Hasil penelitian bahwa perubahan sosial politik Kesultanan Kutaringin dan 

Istana Kuning adalah mengenai perubahan stuktur pemerintahan pada masa akhir 

kesultanan sebelum bergabung dengan NKRI, masa kevakuman yang tidak ada 

kepengurusan, dan masa revitalisasi terbentuknya organisasi Kekerabatan Bosar 

Kesultanan Kutaringin kemudian tahun 2010 M dilakukan penobatan sultan XV. 

Perubahan fungsi Istana Kuning (bekas istana kesultanan) adalah dijadikan 

sebagai benda cagar budaya yang multi fungsi untuk kegiatan sosial dan sebagai 

pusat kebudayaan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Serta perubahan 

kedudukan dan peran sultan adalah sebagai simbol budaya sekaligus panutan 

dalam setiap penyelesain masalah yang mana membantu peran pemerintah daerah 

dalam membendung dan menyelesaikan masalah. Pengaruh perubahannya pada 

masa revitalisasi adalah adanya sinergi antara pemerintah daerah dengan pihak 

kesultanan yang tidak mempunyai jabatan, di bidang sosial pengaruhnya adalah 

pengkondisian dan keamanan masyarakat yang tinggal di Pangkalan Bun, di 

bidang budaya pengaruhnya adalah Istana Kuning dijadikan sebagai pusat 

kebudayaan dan destinasi wisata.  

Kata Kunci: Kesultanan Kutaringin, Perubahan Sosial Politik. 
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KATA PENGANTAR 
 

  ِبْسِم هللِا الرَّ ْْحِن الرَِّحْيمِ 

ْينِ  وَ  ْنياَ  ا م ْورِالد   َعَلى َنْسَتِعْي   ِبهِ  وَ  اْلَعاَلِمْيَ  َرب ِ  للِ  َأْلَْْمد    هللا   ِالَّ  الهَ  لَ  اَنْ  َأْشَهد   .الدِ 
 .َاْْجَِعْي  َصْحِبهِ  وَ   الِهِ  َعَلى وَ  ُم َم د   َعَلى َوَسلِ مْ  َصل ِ  اَللَّه مَّ  .لل ا رَّس ْول   ُم َمَّدا   اَنَّ  َوَأْشَهد  

 بَ ْعد   اَم اَ 
Alhamdulillah segala puji dan syukur penyusun haturkan kepada Allah 

SWT, Dzat yang maha tinggi, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-

Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa  

sholawat dan salam teruntuk Rosul tauladan yang mulia, Nabi Muhammas SAW, 

beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan para pengikut setianya, yang telah 

menyiarkan agama Islam dengan penuh pengorbanan tanpa mengenal lelah. 

Semoga kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah dan suri tauladannya.  

Skripsi penulis yang berjudul “Kesultanan Kutaringin dan Perubahan 

Sosial Politik di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Tahun 1948-2010 M”, 

proses penelitian dan penulisannya tidak semudah yang dibayangkan. Dalam 

menyusun skripsi ini, penulis membutuhkan waktu yang relatif lama mengingat 

objek penelitian berada di luar kota. Dari waktu ke waktu dengan mengeluarkan 

segenap kemampuan dari tenaga, pikiran, dan materi. Beberapa kendala yang 

dihadapi saat mengurusi surat izin penelitian, dan penulisan skipsi ini, penulis 

anggap semua itu sebagai ujian yang bisa memompa semagat agar segera 

diselesaikan. Apapun hasil akhir dari penulisan skipsi ini adalah adalah 

pengalaman yang sangat berharga dalam hal intelektual dan tulis menulis. 
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Penyusun menyadari sebagai manusia biasa sehingga dalam penulisan skripsi ini 

masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis memohon maaf 

dan sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran-saran perbaikan untuk 

kebaikan kedepannya. 

Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan 

kerjamasama dari berbagai pihak yang telah membantu dalam berbagai hal. 

Secara khusus penyusun mengaturkan banyak-banyak terimakasih kepada : 

1. Kedua orang tua, Ibunda Aminah, terimakasih telah membimbing, 

merawat, membesarkan, dan membiayai sekolah dari Taman Kanak-kanak 

sampai Perguruan Tinggi, dan telah menyekolahkan di pendidikan non 

formal, yaitu di pondok pesantren dari kecil. Dengan kesabaran, kasih 

sayang, jerih payah, untaian do’a-do’a mu semoga penyusun bisa menjadi 

anak yang sholehah dan berguna bagi keluarga dan orang lain. Ayahanda 

M. Nachrawi (Alm) yang selalu menjadi barometer penyemangat dalam 

setiap langkahku, ia tetap hidup dalam hati dan ingatanku.  

2. Bapak Dr. Imam Muhsin. M. Ag., selaku dosen dan pembimbing skripsi. 

Penulis menaruh hormat dan terimakasih banyak kepada bapak Dr. Imam, 

yang selalu membimbing selama penulisan skipsi ini, memberikan 

masukan, saran, dan kritik yang sangat bermanfaat bagi penulis. Di 

tenggah-tengah kesibukannya, jadwal waktu yang sangat padat dalam 

kesehariannya, beliau masih menyediakan waktu untuk memberikan 

arahan dan bimbingan. Ketelitian dan kesabarannya dalam mengoreksi 
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skripsi mulai dari tanda baca, tata bahasa, dan pengunaan eyd merupakan 

pelajaran yang sangat berharga bagi penulis. 

3. Ibu Dra. Soraya Adnani. M. Si. selaku dosen pembimbing akademik 

penulis. Banyak hal yang penulis mintakan saran-sarannya sepanjang 

kuliah dari semester awal sampai akhir ini. Nasehat dan saran-sarannya 

begitu bermanfaat dalam mengarahkan bidang study penulis selama ini. 

4. Rektor UIN Sunan Kalijaga beserta jajaran rektorat, Dekan Fakultas Adab 

dan Ilmu Budaya beserta jajaran dekanat, Ketua Jurusan Sejarah dan 

Kebudayaan Islam, Sekertaris jurusan dan seluruh staf TU. Mereka 

membantu dalam urusan formalitas perkuliahan sampai penulisan skripsi 

ini. 

5. Saudari Intan Purnama sari (mahasiswi IAIN Palangka Raya) dan 

keluarganya yang berasal dari Bima. Terimakasih banyak telah 

menyediakan tumpangan tempat tinggal selama 3 hari 3 malam secara 

gratis dan mengantarkan ke mana-mana, selama penulis mengurusi surat 

izin penelitian di Palangka Raya.  

6. Ibu Masdiana S. Pd. 1 dan bapak Syueb S. H. I yang telah memberi 

tumpangan tempat tinggal gratis kepada penulis selama 3 minggu, selama 
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terimakasih banyak atas semua bantuannya.   

7. M. Syairani S.E yang telah banyak membantu penulis selama 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang Masalah 

 

  Kesultanan Kutaringin
2
 adalah satu-satunya kerajaan Islam yang ada di 

Provinsi Kalimantan Tengah yang didirikan oleh Pangeran Adipati Anta Kusuma 

pada tahun 1679 M. Pangeran Adipati Anta Kusuma adalah putra dari Sultan 

Musta’inubillah yang merupakan raja ke IV dari Kesultanan Banjar.
3
 Islam sudah 

mulai masuk ke daerah Kutaringin pada tahun 1620 melalui Kiai Gede dari 

Kerajaan Demak, kemudian Pangeran Adipati Anta Kusuma diberi gelar Ratu 

Kotawaringin.
4
 Daerah tersebut pernah dikuasai oleh Kerajaan Majapahit pada 

masa pemerintahan Hayam Wuruk (1351-1389 M) sebagai wilayah 

kekuasaannya.
5
  

Pada tahun 1811 M yaitu pada masa Sultan IX Pangeran Ratu Muhammad 

Imanudin pusat pemerintahan kesultanan dan ibu kota kesultanan pindah dari 

Kotawaringin Lama ke daerah Pangkalan Bun (Kabupaten Kotawaringin Barat, 

Provinsi Kalimantan Tengah) dengan Istana Kuning sebagai pusat 

                                                           
2
Nama Kutaringin adalah gabungan dari dua kata yaitu Kuta dan Ringin, Kuta artinya 

pagar, dan Ringin dalam bahasa Jawa artinya pohon beringin yang bermakna pengayoman. Lihat 

Pemkab Kotawaringin Barat, Sekilas Mengenang Lahirnya Kerajaan Kotawaringin & Kabupaten 

Kotawaringin Barat (Pangkalan Bun, Pemkab Kobar, 2012), hlm. 12. Mengenai penulisan nama 

Kutaringin dalam beberapa referensi disebutkan berbeda-beda, dalam Hikayat Banjar dan dalam 

buku sejarah Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI & XVII menyebutkan dengan nama 

Kotawaringin. Ahirnya penulisan nama ini disesuaikan berdasarkan tulisan dalam lambang 

kesultanan, yaitu Kutaringin. 
3
Lontaan dan G.M.  Sanusi, Mengenal Kabupaten Kotawaringin Barat (Solo: Pemda Dati 

II Kotawaringin Barat, 1976), hlm. 12-17. 
4
J. J. Ras, Hikayat Banjar: A Study in Malay Historiography (Leiden: T.p, 1968), hlm. 

488. 
5
Ketut Riana, Kekawin Desa Warnna Uthawi: Nagara Kertagama (Jakarta: Kompas, 

2009), hlm. 36. 
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pemerintahannya.
6
 Perpindahan  tersebut disebabkan oleh faktor keamanan,

7
 

karena saat itu wilayah Kesultanan Kutaringin sering dijadikan sasaran bajak laut 

(Lanun).
8
 Sistem pemerintahan Kesultanan Kutaringin pada awalnya dan ketika 

sudah pindah ke Istana Kuning di Pangkalan Bun banyak dipengaruhi oleh 

kerajaan Jawa, baik itu dari Kerajaan Demak atau dari Kerajaan Mataram.
9
 Yang 

menempatkan keraton sebagai miniatur kosmos dengan sultan sebagai intinya. 

Pengaruh lain juga nampak sekali pada gelar-gelar para bangsawan, gelar jabatan 

pada birokrasi kerajaan, organisasi pemerintahan, tata cara maupun pada cabang-

cabang seni istana. 

Ketika pusat pemerintahan Kesultanan Kutaringin berada di Istana Kuning 

Pangkalan Bun peran sultan IX sampai sultan XIV sebagai pemimpin utama 

negeri. Perubahan sosial politik kesultanan mulai terjadi pada tahun 1948 M, yang 

ditandai dengan berakhirnya pemerintahan kesultanan dan pada tahun 1949 M 

wilayah kesultanan resmi bergabung dengan pemerintah NKRI. Pada saat itu 

keadaan politik tidak baik dan sultan berangkat ke Jawa menghadap Bung Karno 

di Pendopo Agung Yogyakarta (Ibukota Negara Indonesia pindah ke Yogyakarta) 

menyatakan mendukung Negara Republik Indonesia dan menyatakan Sistem 

Pemerintahan Kesultanan Kutaringin bergabung dalam NKRI. Untuk melindungi 

sultan XIV, oleh Bung Karno sultan diangkat menjadi wedana di daerah 

Sukoharjo, Keresidenan Surakarta Jawa Tengah dan kelak akan dikembalikan ke 

                                                           
6
Tim Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM, Silsilah dan Sejarah Kesultanan 

Kutaringin (T.t, Tim Jurusan sejarah UGM, 2009), hlm. 24. 
7
Ibid., hlm. 24. 

8
Ibid., hlm. 24.  

9
M. Harun Yahya, Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI & XVII, cetakan pertama 

(Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera, 1995), hlm. 74. 
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daerah asalnya.
10

 Tahun 70-an sultan kembali ke Pangkalan Bun dan menjabat 

sebagai asisten wedana. Namun pada tahun 1975 M Sultan Kutaringin ke XIV 

kembali ke Solo untuk berobat, karena sakitnya parah akhirnya ia meninggal dan 

dimakamkan di komplek pemakaman keluarga raja-raja Solo (Komplek 

Pemakaman Lawean).
11

 Hal yang menarik adalah pangeran mempunyai kharisma 

yang tinggi melebihi bupati daerah, yaitu menjadi panutan dan simbol budaya di 

daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang mana membantu peran pemerintah 

daerah dalam hal penyelesaian masalah yang bersifat sosial dan budaya. Padahal 

sultan dan pangeran di sini tidak mempunyai jabatan dalam politik pemerintahan 

daerah dan pemerintahan provinsi.  

Dalam hal sosial, masyarakat yang ada di wilayah tersebut adalah 

masyakat yang heterogen, karena pada perkembanganya banyak pendatang yang 

menetap yang berasal dari berbagai suku di Nusantara. Dari keragaman peduduk 

tersebut sering terjadi masalah atau keributan. Adapun masalah yang pernah 

terjadi diantaranya masalah tawuran remaja, masalah perbedaan suku atau etnis, 

masalah perbedaan agama, masalah pemerintahan daerah, dan keragaman budaya 

yang ada di Pangkalan Bun dan se-Kabupaten Kotawaringin Barat. Dari semua 

masalah yang penah terjadi itu, pihak keluarga kesultanan lah yang diminta untuk 

meredakan dan menjadi panutan untuk menyelesaikannya. Dari banyaknya 

masalah  yang terjadi, maka pada tahun  2002 M terbentuklah Kekerabatan Bosar 

Kesultanan Kutaringin yang diketuai oleh Pangeran Musjidinsyah, dan terbentuk 

stuktur organisasi kesultanan dengan tujuan untuk mengangkat kembali budaya 

                                                           
 
10

 Kekerabatan Bosar Kesultanan Kutaringin, Sejarah Singkat Kesultanan Kutaringin & 

Silsilah Raja-raja Kutaringin (Pangkalan Bun, Kerabat Besar Kesultanan, 2012), hlm. 16. 
11

Ibid., hlm. 16. 
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kesultanan agar tetap eksis dan dapat menyatukan perbedaan. Melihat kharisma 

pangeran sangat tinggi, yaitu menjadi ketua adat sekaligus panutan dalam setiap 

penyelesaian masalah. Setelah lama vakum tidak ada sultan sebagai simbol 

budaya karena sultan XIV sudah meninggal di Solo tahun 1975 M, akhirnya pada 

tahun 2010 M Kesultanan Kutaringin menobatkan kembali Sultan XV di Istana 

Kuning, yang menobatkan Pangeran Alidin Sukma Alamsyah bergelar Pangeran 

Ratu Alidin Sukma Alamsyah sebagai sultan, kepala kerabat kesultanan, 

pemangku adat, serta simbol budaya yang tidak terlepas dari bingkai NKRI.  

Istana Kuning (istana bekas Kesultanan Kutaringin) yang dulunya kurang 

diperhatikan, kini mulai dijaga dan dilestarikan. Peninggalan sejarah budaya 

tersebut dijadikan benda cagar budaya yang multi fungsi dan pusat kebudayaan di 

Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. 

Adapun perubahan sosial politik tahun 1948-2010 M Kesultanan 

Kutaringin sebagian besar adalah perubahan yang disengaja (intended change). 

Sumber utama dari perubahan tersebut terletak pada pergantian peran sultan, 

perubahan stuktur pemerintahan, perubahan fungsi Istana Kuning (istana 

kesultanan), dan hilangnya simbol budaya asli. Perubahan tersebut juga dibarengi 

dengan pertumbuhan dan perkembangan daerah. Saat itu pemerintah daerah 

sedang menghadapi pembangunan di segala bidang, diantaranya pembagunan 

sarana gedung, pembangunan pendidikan, fasilitas sosial ekonomi, dan lain lain.
12

 

Sementara untuk perubahan sosial masyarakat kebanyakan bersifat tidak disengaja 

(Unintended change). 

                                                           
12

Lontaan dan G. M. Sanusi, Mengenal Kabupaten Kotawaringin Barat. hlm. 135-141. 
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Setelah terbentuk organisasi atau kepengurusan Kekerabatan Bosar 

Kesultanan Kutaringin, dalam berbagai hal seorang pemerintah daerah bekerja 

sama dengan pihak kesultanan. Pemerintah daerah dan pihak kesultanan selalu 

bersamaan dalam menghadiri acara kesenian budaya daerah dan upacara 

penyambutan tamu penting seperti pejabat dari luar kota. Hal ini memperlihatkan 

hubungan harmonis antara kontribusi seorang sultan yang tidak mempunyai 

jabatan sama sekali dalam pemerintahan daerah dengan seorang bupati dalam 

pemerintahan di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provisi 

Kalimantan Tengah. 

Dari penjelasan di atas, penulis memandang bahwa kajian terhadap 

Kesultanan Kutaringin dan perubahan sosial politik di Pangkalan Bun, 

Kalimantan Tengah tahun 1948-2010 M menarik dan penting untuk diteliti lebih 

dalam. Hal ini dikarenakan dari segi historis, perubahan sosial politik, fungsi 

Istana Kuning (bekas istana Kesultanan Kutaringin), serta kharisma pangeran dan 

sultan yang menjadi panutan dan simbol budaya di daerah Pangkalan Bun (se-

Kabupaten Kotawaringin Barat). Hal tersebut membantu peran pemerintah daerah 

dalam hal penyelesaian masalah yang bersifat sosial dan budaya. Padahal sultan di 

sini tidak mempunyai jabatan dalam politik pemerintahan daerah dan 

pemerintahan provinsi. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan akan 

kajian Kesultanan Kutaringin dan perubahan sosial politiknya di Pangkalan Bun, 

Kalimanatan Tengah, tahun 1948-2010 M. 

B. Batasan dan Rumusan Masalah 
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Dari latar belakang di atas, pembahasan ini difokuskan pada perubahan 

sosial politik  Kesultanan Kutaringin di Pangkalan Bun tahun 1948-2010 M. 

Perubahan sosial politik yang dimaksud adalah perubahan stuktur pemerintahan 

kesultanan, perubahan fungsi istana kesultanan, serta perubahan peran dan 

kedudukan sultan. Sedangkan yang penulis maksud istana kesultanan adalah 

Istana Kuning yang pada masa dulu dijadikan pusat pemerintahan kesultanan dan 

pada masa sekarang pemerintahannya sudah tidak ada karena lebur gabung 

dengan NKRI. Di dalammya hanya ada susunan kepengurusan organisasi dari 

pihak kesultanan, kemudian bangunannya difungsikan sebagai benda cagar 

budaya dan pusat kebudayaan di Pangkalan Bun.  

Pendeskripsiannya dibatasi mulai tahun 1948 sampai 2010 M. Alasannya 

karena pada tahun 1948 M merupakan masa akhir pemerintahan Kesultanan 

Kutaraingin. Sedangkan tahun 2010 M merupakan tahun penobatan kembali 

Sultan ke XV. Penulis membatasi objek kajian pada Kesultanan Kutaringin dan 

aspek perubahan sosial politik tahun 1948-2010 M, serta pengaruh perubahannya 

di Pangkalan Bun, Provinsi Kalimantan Tengah.  

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dalam  rumusan masalah ada 3 

pertanyaan yang dibahas dalam kajian yang lebih terarah yaitu : 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Kesultanan Kutaringin ? 

2. Bagaimana perubahan sosial politik Kesultanan Kutaringin di Pangkalan Bun 

tahun 1948-2010 M ? 
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3. Bagaimana pengaruh perubahan sosial politik Kesultanan Kutaringin terhadap 

masyarakat di Pangkalan Bun? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka secara garis besar penulisan 

ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan rumusan masalah yang 

ada, yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui sejarah Kesultanan Kutaringin. 

2. Untuk menjelaskan perubahan sosial politik Kesultanan Kutaringin di 

Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah tahun 1948-2010 M. 

3. Bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dari perubahan sosial politik 

Kesultanan terhadap masyarakat di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah di 

bidang pemerintahan, sosial, dan budaya. 

Adapun hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada pembaca baik dari kalangan intelektual maupun masyarakat umum, dan 

khususnya bagi peneliti sendiri, sehingga dapat digunakan untuk : 

1. Bahan referensi kajian sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia bagi   

mahasiswa Sejarah dan Kebudayaan Islam khususnya dan masyarakat pada 

umumya yang membutuhkan informasi terkait. 

2. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perubahan sosial politik 

Kesultanan Kutaringin tahun 1948-2010 M serta pengaruh perubahannya 

terhadap masyarakat di Pangkalan Bun Kalimantan Tengah. 
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D. Tinjauan Pustaka 

 

  Pembahasan tentang Kesultanan Kutaringin dan perubahan sosial politik di 

Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah  tahun 1948-2010M masih sedikit 

sumbernya. Bila pun ada, buku itu pun hanya sedikit memberi penjelasan dan 

uraiannya masih umum. Dari minimnya karya atau  buku  itu, penulis dapat 

mengunakan tulisan-tulisan tersebut sebagai sumber dalam penulisan ini. Diantara 

buku yang membahas tentang ini adalah :  

1. Dalam buku karya Lontaan dan G. M. Sanusi yang berjudul Mengenal Kabupaten 

Kotawaringin Barat, diterbitkan di Solo oleh Pemdati II Kota Waringin Barat, 

1976. Buku ini membahas tentang sejarah Kerajaan Kutaringin dalam 

membangun kota kerajaan pertama di Istana Luhur sampai pindahannya pusat 

pemerintahan ke Istana Kuning di daerah Pangkalan Bun, namun penjelasannya 

sangat singkat dan kurang mendalam. Dalam bab lain diuraikan secara kronologis 

mengenai sejarah masa perjuangan pemerintahan daerah kota Pangkalan Bun dan 

Kabupaten Kotawaringin Barat sampai tahun 1976 M, serta kengiatan sosial 

pembangunan beberapa sarana gedung daerah. Buku ini tidak membahas secara 

detail mengenai perubahan sosial politik Kesultanan Kutaringin di Pangkalan 

Bun. Mengenai Istana Kuning (kraton Kesultanan Kutaringin) dalam buku 

tersebut idak dijelaskan fungsinya secara detail. 

2. Buku yang berjudul Silsilah dan Sejarah Kesultanan Kutaringin, hasil penelitian 

Tim Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UGM, T.t, oleh Jurusan Sejarah 

UGM, 2009. Penelitian ini memberikan informasi mengenai kedudukan raja, 

tugas raja, silsilah para sultan Kutaringin, sejarah Kesultanan Kutaringin dari awal 
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sampai masa akhir pemerintahan kesultanan tahun 1948, ketika gabung dengan 

NKRI  tahun 1949 M, ketika menjadi daerah Swapraja tahun 1950, dan ketika 

menjadi daerah tingkat II Kabupaten Kotawaringin Barat yang beribukota di 

Pangkalan Bun tahun 1959 M secara sistematis dan kronologis. Dalam tulisan ini 

penjelasannya lebih mengutamakan perubahan politik sebelum tahun 70-an. 

Sedangkan informasi mengenai keadaan Kesultanan Kutarigin dan perubahan 

sosial politik di Pangkalan Bun setelah tahun 1975 tidak ada. Hal ini menjadi 

peluang bagi penulis untuk meneruskan penjelasan yang terjadi mulai tahun 1975 

sampai 2010 M. 

3. Sejarah Singkat Kesultanan Kutaringin dan Silsilah Raja-raja Kutaringin disusun 

oleh Kekerabatan Bosar Kesultanan Kutaringin, Pangkalan Bun, oleh Kekerabatan 

Besar Kesultanan, tahun 2012. Buku ini secara singkat menjelaskan sejarah 

berdirinya Kesultanan Kutaringin, keadaan sosial, dan peran raja-raja yang pernah 

memerintahkan mulai raja pertama yaitu Pangeran Adipati Anta kusuma sampai 

raja XIV yaitu Pangeran Ratu Kusuma Alamsyah beserta keturunannya. Dalam 

hal sosial politik tidak dijelaskan, pembahasan lebih pada jasa-jasa yang telah 

dilakukan sultan. 

4. Skripsi yang berjudul “Pengembangan Istana Kerajaan Kutaringin” Istana Kuning 

Lawang Agung Bukit Indra Kencana” Sebagai Pusat Kebudayaan di Pangkalan 

Bun, Kalimantan Tengah”, oleh Totok Triyanto, Mahasiswa Jurusan Teknik 

Arsitektur Fakultas Teknik UMS, Surakarta, 2005, tidak dipublikasikan. Skipsi ini 

menjelaskan mengenai arsitektur Istana Kuning yang dijadikan sebagai pusat 

kebudayaan di pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat. Pada bab tiga 
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dijelaskan mengenai istana kerajaan Kutaringin” Istana Kuning Lawang Agung 

Bukit Indra Kencana”. Pada sub babnya juga dijelaskan mengenai tinjauan khusus 

terhadap sejarah istana kerajaan, dijelaskan pula mengenai konsep perencanaan 

dan perancangan Istana Kuning sebagai pusat kebudayaan di Kotawaringin Barat. 

Skripsi ini lebih banyak membahas Istana Kuning (kraton kesultanan Kutaringin), 

terutama mengenai perubahan fungsinya dari awal didirikan sampai dibangun 

kembali tahun 2000 dan dijadikan pusat kebudayaan tahun 2005. Mengenai 

keadaan sosial masyarakat dan perubahan politik tidak dijelaskan.   

  Pada beberapa buku di atas, terlihat jelas bahwa pembahasan dan 

penulisannya memiliki perbedaan yang mendasar terutama dalam segi 

metodologinya. Dalam pembahasan ini penulis mengarahkan fokus kajiannya 

mengenai Kesultanan Kutaringin dan perubahan sosial politik tahun 1948-2010 di 

Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dari uraian data dan penelusuran di atas, 

penulis berada pada posisi penerus, sehingga hasilnya diharapkan dapat 

menambah wacana mengenai studi historis kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. 

E. Landasan Teori 

Penulisan sejarah merupakan pengambaran mengenai suatu peristiwa yang 

mana sangat tergantung pada pendekatan yang digunakan, dari segi mana 

memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang 

diungkapkan. Sebagaimana hasil pelukisannya akan sangat ditentukan oleh jenis 

pendekatan yang digunakan.
13

 Dari alasan tersebut maka pendekatan yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan sosiologi politik dan 

                                                           
13

Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka, 1993), hlm. 4. 
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memilih teori perubahan sosial sebagai landasan dalam menyusun analisa 

perubahan sosial politik tahun 1948-2010 M Kesultanan Kutaringin Kuning di 

Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. 

Pendekatan sosiologi politik adalah pendekatan yang menggunakan 

disiplin ilmu politik dalam mengetahui perilaku seseorang dalam masyarakat yang 

kemudian dikembangkan dengan konsep atau kerangka analisa ilmu sosial.
14

 

Pendekatan ini digunakan meneropong segi-segi sosial pada tahun 1948-2010, 

politik kesultanan pada masa kerajaan sampai masa gabung dengan pemerintah RI 

secara kronologis dan sistematis, juga untuk menjelaskan mengenai peran sultan. 

Jadi pendekatan ini untuk melihat fenomena peristiwa yang terjadi pada sosial 

masyarakat, pemerintahan Kesultanan Kutaringin dari masa akhir kerajaan sampai 

bergabung dengan pemerintahan RI, kemudian mengalami kevakuman sejak 

tahun 1975 sampai 2000 M, hingga masa revitalisasi tahun 2000 M. Dari adanya 

revitalisasi tersebut akhirnya mulai terbentuk lagi stuktur organisasi atau 

kepengurusan kesultanan, fungsi Istana Kuning (istana bekas kesultanan), juga 

perubahan kedudukan dan peran sultan. Adapun peran pemerintah daerah 

terhadap perubahan sosial politik kesultanan adalah menghargai dan mengikuti, 

namun untuk masalah pemerintahan daerah tetap tanggung jawabnya. 

Pengertian umum perubahan sosial dalam studi sejarah adalah perubahan-

perubahan stuktur dan fungsi, yang dilihat atau digunakan dalam menganalisa 

perubahannya itu mencakup perkembangan berbagai peristiwa dalam kurun waktu 

                                                           
14

Mohtar Mas’oed dan Nasikun, Sosiologi Politik (Yogyakarta: PAU Studi Sosial UGM, 

1987), hlm. 2. 
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tertentu.
15

 Sehingga perlu melacak berbagai macam yang mempengaruhi dan 

melatarbelakangi.  

Untuk memudahkan penulisan ini, penulis menggunakan teori perubahan 

sosial. Menurut Harper perubahan sosial adalah perubahan atau pergantian yang 

signifikan mengenai stuktur sosial dalam kurun waktu tertentu. Perubahaan di 

dalam stuktur ini mengandung beberapa tipe perubahan stuktur sosial, yaitu 

pertama perubahan dalam personal, yang berhubungan dengan perubahan-

perubahan peran dan individu-individu. Perubahan dalam tipe ini bersifat bertahap 

dan tidak terlalu banyak unsur-unsur baru. Perubahan peran sultan dan pangeran 

yang sebelumnya sebagai simbol budaya saja sekarang bertambah menjadi 

panutan dalam setiap penyelesaian masalah. Hal tersebut berjalan bertahap 

sebagaimana dapat dilihat dalam keseharian keduanya mulai ikut berperan serta 

dalam kegiatan sosial dan ktif dalam pembauran dengan beberapa etnis. Kedua 

perubahan dalam cara bagian-bagian stuktur sosial berhubungan, seperti alur kerja 

birokrasi dalam lembaga pemerintahan. Bila pada masa kevakuman tidak ada 

hubungan antara pemimpin daerah yang berlatar belakang non muslim dengan 

pihak keluarga kesutanan, maka pada masa revitalisasi ada hubungan baik 

semacam sinergi antara pemimpin daerah yang berlatarbelakang orang muslim 

dengan pihak kesultanan. Hal tersebut mempengaruhi cara kerja aparat 

pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Pangkalan 

Bun. Ketiga perubahan dalam fungsi-fungsi stuktur atau bangunan, berkaitan 

                                                           
15

Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam (Yogyakarta: Ombak, 

2011), hlm. 32-33. 
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dengan apa yang dilakukan masyarakat dan bagaimana melakukannya.
16

 Pada 

masa kevakuman Istana Kuning yang merupakan stuktur atau bagian dari 

Kesultanan Kutaringin awalnya hanya difungsikan untuk kegiatan sosial, tempat 

tinggal keturunan sultan, dan hanya dikelola oleh keluarga kesultanan. Namun 

pada masa revitalisasi tahun 2000 istana tersebut difungsikan untuk pusat 

kebudayaan yang multi fungsi baik itu kegiatan sosial ataupun agama. 

Pengelolahannya pun dilakukan dengan kerjasama antara dinas pariwisata dan 

kebudayaan daerah dengan keluarga kesultanan.  

F. Metode Penelitian 

 

Metode adalah cara, jalan, atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk 

teknis.
17

 Penelitian ini merupkan penelitian sejarah yang bersifat kualitatif dengan 

orientasi studi pustaka. Penelitian sejarah (historical research) adalah suatu 

penelitian atau usaha untuk menggali fakta-fakta agar dapat disusun suatu 

kesimpulan mengenai peristiwa-peristiwa masa lampau.
18

 Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode historis, yaitu suatu proses menguji dan 

menganalisa secara kritis dengan apa yang terjadi pada masa lalu. Metode sejarah 

dalam penelitian ini menggunakan 4 tahapan, yaitu :  

1. Heuristik 

Heuristik yaitu pengumpulan sumber yang berhubungan dengan 

Kesultanan Kutaringin dan perubahan sosial politik di Pangkalan Bun, 

                                                           
16

Nanang Martono, Sosiologi Perubahan Sosial Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, 

dan Poskolonial (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012). hlm. 2-5. 
17

Dudung Abdurrahman, Metodelogi Penelitian Sejarah Islam, hlm. 103. 
18

Nyoman Dantes, Metode Penelitian  (Yogyakarta: ANDI, 2012), hlm. 49. 
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Kalimantan Tengah tahun 1948-2010 M. Dalam pembahasan ini penulis 

mengunakan kajian pustaka (Library Research) yaitu sumber datanya diambil dari 

buku-buku dan arsip. Adapun sumber-sumber yang digunakan dalam penulisan ini 

adalah sumber tertulis berupa sumber primer dan sekunder. Sumber primer di 

dalam penelitian sejarah adalah sumber yang disampaikan oleh saksi mata. Hal 

tersebut dalam bentuk dokumen, misalnya arsip, makalah yang dibuat langsung 

oleh saksi mata. Sumber primer yang digunakan selain itu berupa sumber lisan 

dengan wawancara langsung dengan pelaku peristiwa atau saksi mata. Sedangkan 

sumber sekunder adalah sumber yang disampaikan oleh bukan saksi mata yaitu 

berupa buku-buku, skripsi, laporan hasil penelitian, bulletin daerah, dan web site 

daerah. Sumber-sumber akan dilacak dan dicari di Perpustakaan Fakultas Adab 

dan Ilmu Budaya, Perpustakaan UPT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

Perpustakaan daerah Yogyakarta, Perpustakaan Daerah Pangkalan Bun di 

Kalimantan Tengah, Kantor Dinas Pariwisata dan Budaya di Pangkalan Bun 

Kalimantan Tengah, koleksi pribadi dari keluarga Kesultaan Kutaringin, dan dari 

internet. Berikut penjelasan mengenai wawancara dan dekumentasi yang 

digunakan : 

a.)  Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah cara memperoleh data atau informasi dengan 

berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu dengan individu 

maupun individu dengan kelompok.
19

 Wawancara yang dilakukan adalah 

                                                           
19

Nyoman Kutha Ratna, Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial 

Humaniora Pada Umumnya  (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 222.  
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wawancara tidak terstuktur atau wawancara mendalam. Menurut Daymon dan 

Holloway jenis wawancara ini dapat menghasilkan informasi yang sangat 

banyak bahkan data yang dihasilkan sering sangat mengejutkan.
20

 Informasi di 

tahun 1975 sampai 2010 M yang berbentuk tulisan atau buku sangat minim, 

sehingga perlu dilakukan wawancara. Adapun informan yang diwawancarai 

adalah Pangeran Muasjidinsyah (putra sultan Kutaringin XIV sekaligus ketua 

kekerabatan bosar Kesultanan  Kutaringin, yang tinggal di sekitar Istana 

Kuning), M. Syairani, S.E (Sekertaris Kekerabatan Besar Kesultanan Kutaringin 

sekaligus tokoh sejarahwan Pangkalan Bun), tokoh politik pemerintah daerah, 

dan tokoh masyarakat di Pangkalan Bun Kalimantan Tengah. 

b.) Dokumentasi 

 Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Adapun dokumentasi ini berupa arsip, foto-foto, dan gambar yang 

berkaitan dengan fokus kajian. Sifat data tersebut tidak terbatas pada ruang dan 

waktu sehingga memberikan informasi mengenai hal-hal yang pernah terjadi 

waktu silam. 

2. Verifikasi  

  Verifikasi yaitu kritik sumber untuk memperoleh keabsahan sumber yang 

didapat. Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber 

(otentisitas) yang dilakukan dengan kritik ekstern, dan keabsahan tentang 

keshahihan sumber (kredibilitas) yang ditelusuri dengan melalui kritik intern.
21

 

                                                           
20

Ibid., hlm. 231.  
21

Dudung Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam,  hlm. 108. 
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Penulis melakukan kritik intern dengan cara menelaah isi tulisan dan 

membandingkan dengan tulisan lainnya agar didapat data yang kredibel dan 

akurat. Kritik ekstern dilakukan dengan mengkritisi sumber dari sisi luarnya yang 

bertujuan untuk mengetahui keabsahan tentang keaslian sumber dengan menguji 

bagian-bagian fisiknya, seperti kertas, stempel, dan lain-lain. 

3. Interpretasi  

Interpretasi atau penafsiran juga disebut dengan analisis sejarah terhadap 

data yang didapat. Dalam tahap ini penulis akan melakukan penafsiran terhadap 

kata-kata yang saling berhubungan mengenai perubahan sosial potik mulai tahun 

1948 sampai 2010 M di Kesultanan Kutaringin dan Istana Kuning  (kratonnya) di 

Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Pembahasan ini juga menginterpretasi 

sumber-sumber yang telah didapat melalui hasil wawancara dan dokumentasi. 

Penulis menguraikan dan menjelaskan data yang saling berkesinambungan dengan 

pokok kajian menjadi sebuah pemahaman dalam sebuah kesimpulan, kemudian 

mengkronologikan peristiwa sejarah yang terjadi secara kronologis dan sistematis.  

4. Historiografi 

Historiografi yaitu tahap penulisan sejarah, yang berisi pemaparan atau 

pelaporan hasil penelitian sejarah dan perubahan yang dilakukan dari awal sampai 

akhir.
22

 Berdasarkan penulisan sejarah itu maka akan dapat dinilai mutu penelitian 

sejarah itu sendiri, apakah penelitiannya langsung sesuai dengan prosedur yang 

                                                           
22

Abdurrahman, Metodologi Penelitian Sejarah Islam, hlm. 117. 
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dipergunakan, apakah data yang mendukung penarikan kesimpulannya memadai 

atau tidak. Fokus kajian Penelitian ini mengenai perubahan (Changes) sosial 

politik dan pengaruhnya, maka penulisannya akan berdasarkan kronologis 

peristiwa. Cara penulisan hasil penelitian bersifat deskriptif kualitatif yang 

disusun secara kronologis dan sistematis, yang pembahasannya dimulai dari tahun 

1948 sampai 2010 M. 

G.  Sistematika Pembahasan 
 Agar hasil penelitian tidak keluar dari garis permasalahan dan hasilnya 

tersusun secara sistematis dan kronologis, maka dalam kerangka pembahasan 

akan dibagi ke dalam lima bab, yaitu : 

Bab I pendahuluan yang memberikan gambaran umum mengenai 

penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini terdiri dari sub-bab yang meliputi 

latar bakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika 

pebahasan. Dalam pendahuluan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan 

secara umum mengenai keseluruhan rangkaian isi penulisan, hasil penelitian 

sehingga memperjelas masalah yang akan dibahas dan sebagai dasar pembahasan 

selanjutnya. 

Bab II mendeskripsikan mengenai sekilas tentang Kesultanan Kutaringin 

dan Istana Kuning di Pangkalan Bun. Pada bab ini penjelasannya mengenai letak 

geografis, sejarah Kesultanan Kutaringin dan sejarah Istana Kuning, kondisi 

sosial, budaya, dan agama. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi 
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umum keadaan sosial dan sejarah Kesultanan Kutaringin di Pangkalan Bun pada 

masa lalu sampai tahun 2010 M. 

Bab III memaparkan perubahan sosial politik Kesultanan Kutaringin. Bab 

ini menguraikan mengenai perubahan stuktur pemerintahan Kesultanan 

Kutaringin dari tahun 1948-2010 M, yang diperiodessikan dalam tiga masa yaitu, 

masa akhir pemerintahan kesultanan, masa kevakuman pemerintahan, dan masa 

revitalisasi. Pembahasan selanjutnya tentang perubahan fungsi Istana Kuning 

(bekas istana Kesultanan Kutaringin), perubahan kedudukan dan peran sultan, 

terakhir mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan sosial politik 

Kesultanan Kutaringin dan Istana Kuning. Pembahasan dalam bab ini ditujukan 

untuk memahami proses perubahan yang terjadi dari tahun 1948 sampai 2010 M. 

Bab IV menguraikan tentang pengaruh perubahan sosial politik 

Kesultanan Kutaringin terhadap masyarakat di Pangkalan Bun, Provinsi 

Kalimantan Tengah. Pada bab ini penjelasan pengaruhnya mengenai bidang 

pemerintahan, bidang sosial, dan bidang budaya.  

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian, 

guna menjawab pokok permasalah yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini. 

Dalam bab ini juga memuat saran-saran mengenai hal-hal lain yang belum dapat 

dijelaskan dalam penelitian. Saran ini ditujukan bagi peneliti selanjutnya agar 

dihasilkan penelitian yang lebih otentik dan lengkah.  
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

 

Kesultanan Kutaringin didirikan pada tahun 1679 M oleh Pangeran 

Adipati Anta Kusuma, ia adalah putra ke 4 dari Sultan Musta’inubillah (Sultan 

Banjar ke IV). Sultan berkedudukan sebagai wakil Tuhan (mengunakan konsep 

khalifatullah) dan berperan sebagai pemimpin utama negeri atau kerajaan. 

Organisasi atau sistem pemerintahan Kesultanan Kutaringin banyak dipengaruhi 

oleh kerajaan Jawa, baik dari Kerajaan Demak atau dari Kerajaan Mataram 

melalui saluran perdagangan, politik, dan perkawinan. Pada tahun 1814 M pusat 

pemerintahan dan ibukota Kesultanan Kutaringin pindah ke Istana Kuning di 

daerah Pangkalan Bun karena alasan faktor keamanan. Istana Kuning terdiri dari 4 

bangunan yaitu bangunan atau ruang bangsal, pedahiran, dhalem kuning, dan 

rumbang. Pada masa kesultanan, Istana Kuning (istana Kesultanan Kutaringin) 

difungsikan sebagai tempat tinggal kesultanan beserta keturunannya, sebagai 

pusat pemerintahan kesultanan, dan sebagai tempat pertemuan atau berkumpul 

masyarakat pada saat adanya acara-acara yang diadakan oleh pihak kerajaan. 

Statusnya sebagai wilyah negaraagung (wilayah besar negeri). 

Kesultanan Kutaringin berakhir tahun 1948 M dan sistem 

pemerintahannya resmi menyatakan bergabung dengan NKRI tahun 1949 M.  Hal 

tersebut menandai awal dimulainya perubahan sosial politik Kesultanan 

Kutaringin. Adapun perubahan yang terjadi diantaranya mengenai perubahan 
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stuktur pemerintahan Kesultanan Kutaringin yaitu bergabung dengan pemerintah 

Indonesia, perubahan fungsi kesultanan yaitu hanya sebagai peninggalan sejarah 

dan budaya, bekas istana kesultanan (Istana Kuning) difungsikan untuk bidang 

sosial, serta perubahan kedudukan dan peran sultan hanya sebagai simbol budaya. 

Faktor-faktor yang melatarbelakangi perubahan tersebut adalah karena pergantian 

kekuasaan, perubahan sosial masyarakat yang bersifat tidah disengaja (Unintented 

Change), dan hilangnya simbol budaya asli yaitu simbol budaya Kesultanan 

Kutaringin. Pada masa kevakuman pemerintah kesultanan (1975-2000) muncul 

berbagai peristiwa seperti tawuran remaja, perang suku atau etnis, perselisihan 

perbedaan agama. Dari semua masalah yang penah terjadi itu pihak keluarga 

kesultanan lah yang diminta untuk meredakan dan menjadi panutan untuk 

menyelesaikannya. 

Karena sangat perlu dan penting untuk menghidupkan kembali budaya asli 

sebagai akar budaya yang dapat mempersatukan keragaman masyarakat, suku, 

etnis, dan budaya di Pangkalan Bun (se-Kabupaten Kotawaringin Barat). Tahun 

2000 M mulai dilakukan pengangkatan kembali (revitalisasi) terhadap sejarah dan 

budaya Kesultanan Kutaringin. Dengan pengembangan Istana Kuning (bekas 

istana Kesultanan Kutaringin) sebagai benda cagar budaya yang multi fungsi dan 

pusat kebudayaan di Pangkalan Bun. Serta membentuk susunan kepengurusan 

Kekerabatan Besar Kesultanan Kutaringin yang diketuai oleh Pangeran 

Muasjidinsyah. Tahun 2010 M Kesultanan Kutaringin menobatkan kembali 

Sultan ke XV di Istana Kuning, yang diberikan kepada Pangeran Alidin Sukma 

Alamsyah bergelar Pangeran Ratu Alidin Sukma Alamsyah sebagai pemangku 
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adat, dan simbol budaya yang tidak terlepas dari bingkai NKRI. Maksud dari 

simbol budaya tersebut sekaligus menjadi panutan di daerah Pangkalan Bun 

(Kabupaten Kotawaringin Barat) yang mana membantu peran pemerintah daerah 

dalam membendung dan menyelesaikan masalah.  

Adapun pengaruh dari perubahan sosial politik Kesultanan Kutaringin dari 

tahun 1948-2010 M terhadap masyarakat di Pangkalan Bun, Kalimantan tengah 

yaitu :  

a. Bidang pemerintahan, tahun 1975-2000 stuktur organisasi kepengurusan 

kesultanan mengalami kevakuman. Pada masa revitalisasi tahun 2000 M 

pengaruhnya membantu peran pemerintah daerah dalam setiap penyelesaian 

beberapa masalah atau konflik. Walaupun tidak berkecimpung dalam urusan 

pemerintah daerah, namun Sultan dan pangeran selalu dimintai saran dan 

pendapat dari pejabat daerah (dijadikan panutan), terutama mengenai masalah 

daerah dan penyelesaian konflik. 

b. Bidang sosial, tahun 1975-2000 M terjadinya beberapa perselisihan dan konflik 

antar suku penduduk yang beragam. Pada masa revitalisai 2000 M berpengaruh 

pada pengkondisian dan keamanan masyarakat yang heterogen, yang tinggal 

dan menetap di Pangkalan Bun.   

c. Bidang budaya. Pada masa kevakuman berpengaruh pada hilangnya simbol 

budaya asli sehingga tidak ada aturan, tatanan, dan adat istiadat. Pada  masa 

revitalisasi, Istana Kuning (bekas istana Kesultanan Kutaringin) dijadikan 

pusat kebudayaan di pangkalan Bun (se-Kabupaten Kotawaringin Barat), dan 

menjadi destinasi wisata di Pangkalan Bun. 
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B. Saran-saran  

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberi beberapa saran untuk 

peneliti yang akan datang, diantaranya yaitu penelitian tentang perubahan sosial 

politik Kesultanan Kutaringin dan Istana Kuning, terutama pada masa 

pengangkatan kembali (Revitalisasi) pada tahun 2000 M 

Penelitian mengenai sejarah Islam di Borneo, terutama di Pangkalan Bun, 

Kalimnatan Tengah perlu mendapat perhatian dari para sejarawan, karena 

memiliki peranan penting dalam perjalan sejarah, terutama dalam bidang sosial 

agama dan sosial politik. Hal tersebut belum mendapat perhatian padahal dibalik 

semua perubahan itu terdapat peristiwa besar yang menjadi saksi sejarah, 

sehingga kajian tersebut dapat menambah wawasan dan pustaka bagi sejarah. 
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LAMPIRAN I 

LAMBANG KESULTANAN KUTARINGIN 

 

 

 

 

 

 

A. Warna Gambar 

1. Warna Hijau    :  Melambangkan kemakmuran 

2. Warna kuning  :  Melambangkan keemasan atau kejayaan 

B. Bentuk Gambar 

1. Padi                   :  Lambang kemakmuran 

2. Bintang Bulan    :  Lambang keislaman 

3. Lam Alif            :  Menyimbulkan bahwa kekuasaan  sultan tunduk dan      

patuh pada perintah Allah. Dalam hal ini tugas dan fungsi 

sultan hanya sebagai khalifah (mengunakan Konsep 

khalifatullah yang menempatkan raja sebagai Wakil Tuhan) 

4. Kop atau Kaf    :  Menyimbulkan kedudukan atau tahta  

5. Bukit                 :  Menyimbulkan keberadaan istana kuning (istana Kesultanan 

Kutaringin) berada di atas bukit indra kencana 

6. Serai Serapun di atas bukit : Menjelaskan lambang kekeluargaan dan                                

persatuan 

7. Macan Dahan   :  Menyimbulkan ketangkasan dan kekuatan 

8. Pedang               :  Menyimbulkan ketajaman pola berfikir dan bertindak. 

Sumber : http://1.bp.blogspot.com/-

gBcjqEGNZwU/UGZTFaoIxBI/AAAAAAAAAow/AgwYwJyZfOE/s1600/logo+kutawaringin+copy.jpg. 

http://1.bp.blogspot.com/-gBcjqEGNZwU/UGZTFaoIxBI/AAAAAAAAAow/AgwYwJyZfOE/s1600/logo+kutawaringin+copy.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-gBcjqEGNZwU/UGZTFaoIxBI/AAAAAAAAAow/AgwYwJyZfOE/s1600/logo+kutawaringin+copy.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-gBcjqEGNZwU/UGZTFao1xBI/AAAAAAAAAow/AGwYwJyZfOE/s1600/Logo+Kutawaringin+copy.jpg
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LAMPIRAN II 

GAMBAR-GAMBAR 

 

Peta Pangkalan Bun dilihat dari peta Kalimantan Tengah 

 

Sumber : http://oncik.blogspot.com/2012/05/ngintip-pangkalan-bun.html. 
 

 

 

 

http://oncik.blogspot.com/2012/05/ngintip-pangkalan-bun.html
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Keadaan Istana kuning dan alun-alun kesultanan tahun 1982 M 
(Sumber Dokumentasi keluarga Kesultanan Kutaringin) 

 

 

 

Sultan XIV bersama beberapa anggota birokrasi berfoto dengan pemerintah Hindia 

Belanda tahun 1939 M.  

(Sumber : Dokumentasi Sekertaris Kekerabatan Bosar Kesultanan Kutaringin) 

 

 

 

Sultan XII  nomer 4 dari kanan bersama beberapa keluarga kesultanan dan ulama-ulama 

Melayu. (Sumber : Dokumentasi Sekertaris Kekerabatan Bosar KesultananKutaringin) 
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Letak Kesultanan Kutaringin di Pangkalan Bun dilihat dari udara tahun 2009 

Sumber : imamsupiyanpraktikum.blogspot.com 

 

 

Alun-alun Kesultanan Kutaringin yang berada di bawah Istana Kuning 

Sumber : http://www.1001wisata.com/2012/06/ 

 

 

Istana Kuning (Istana Kesultanan Kutaringin) dari bawah bukit 

Sumber : http://oncik.blogspot.com/2012/05/ngintip-pangkalan-bun.html. 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrTcYPpl91ULWsA9W.jzbkF;_ylu=X3oDMTBxNG1oMmE2BHNlYwNmcC1hdHRyaWIEc2xrA3J1cmwEaXQD/RV=2/RE=1423837289/RO=11/RU=http%3a%2f%2fimamsupiyanpraktikum.blogspot.com%2f2014_01_01_archive.html/RK=0/RS=J20nwb6l5PKjrJpWvGK9fwHgZLg-
http://www.1001wisata.com/2012/06/
http://oncik.blogspot.com/2012/05/ngintip-pangkalan-bun.html
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 Bagian Depan Istana Kuning  

 

 

 

Bagian dalam Istana Kuning (Dhlem Kuning) Sumber : 

http://foto.detik.com/readfoto/2012/11/19/063728/2093853/157/4/istana-

berwarna-coklat-ini-disebut-istana-kuning. Diakses pada hari Selasa,  

7 April 2015, pukul 18.45 WIB. 

 

 

 

Bagian Belakang Istana Kuning.  

Sumber : http://www.pinterest.com/pin/568227677957853870/.  

Diundauh pada hari Selasa, 7 April 2015, pukul 18.35 WIB. 

 

 

 

http://foto.detik.com/readfoto/2012/11/19/063728/2093853/157/4/istana-berwarna-coklat-ini-disebut-istana-kuning
http://foto.detik.com/readfoto/2012/11/19/063728/2093853/157/4/istana-berwarna-coklat-ini-disebut-istana-kuning
http://www.pinterest.com/pin/568227677957853870/
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LAMPIRAN III 

 

Silsilah Raja-raja Kesultanan Kutaringin 

Pusat Pemerintahan di Kutaringin Lama 

Sultan I 

Pangeran Adipati Antakusuma (1673-1696 M) 

(Putra Sultan Musta’inubillah, sultan ke-IV Kerajaan Banjar) 

 

Sultan II 

Pangeran Amas (1696-1711 M) 

 

Sultan III 

Pangeran Panembahan (1711-1731 M) 

 

Sultan IV 

Pangeran Prabu (1731-1750 M) 

 

Sultan V 

Pangeran Adipati Muda (1750-1770 M) 

 

Sultan VI 

Pangeran Penghulu (1770-1778 M) 

 

Sultan VII 

Pangeran Ratu Begawan (1778-1791 M) 

 

 

Sultan VIII 

Pangeran Ratu Anum (1791-1805 M) 

 

 

    Sumber : J.J. Ras, Hikayat Banjar, A Study In Malay Historiograpy, Leiden:   

Martijnus Nijhof, 1968. 
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Pusat Pemerintahan pindah ke Pangkalan Bun 

 

Sultan IX 

Pangeran Ratu Muhammad Imanuddin (1805-1841 M) 

 

 

Sultan X 

Pangeran Ratu Ahmad Hermansyah (1841-1867 M) 

 

 

Sultan XI 

Pangeran Ratu Anum Kusumayuda (18672-1904 M) 

 

 

Sultan XII 

Pangeran Ratu Sukma Negara (1904-1913 M) 

 

 

Sultan XIII 

Pangeran Ratu Sukma Alamsyah (1913-1939 M) 

 

 

Sultan XIV 

Pangeran Ratu Anum Alamsyah (1939-1975 M) 

 

 

Sultan XV 

Pangeran Ratu Alidin Sukma Alamsyah (2010- Sekarang) 

 

 

 

 

 

Sumber : Kekerabatan Bosar Kesultanan Kutaringin, Sejarah Singkat   

Kesultanan Kutaringin dan Silsilah Raja-raja Kutaringin.  
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Sultan ke XIV, Pangeran Ratu Kusuma Anum Alamsyah (1939-1975 M) 

Sumber : Dokumentasi kelurga Kesultanan Kutaringin 

 

 

 
Pangeran Muasjidinsyah   

(Dokumentasi sekertaris Kekerabatan Bosar Kesultanan Kutaringin) 
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