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Sekapur Sirih 

   

 

 
Alhamdulillah, sudah sepatutnya rasa syukur 

diungkapkan karena di tengah musibah pandemi Covid-

19 ini, penelitian yang bersifat mandiri kolektif ini dapat diselesaikan pada semester 

pertama tahun ini. Pandemik Covid-19 telah mengubah banyak rencana dan 

berbagai aspek kehidupan secara ekstrem. Anjuran social and pshycal distancing, 

stay at home dan work from home dan PSBB telah menyebabkan perubahan prilaku 

komunikasi, ekonomi, pendidikan, termasuk pelaksanaan tridharma perguruan 

tinggi, seperti pelaksanaan riset. Tema-tema tertentu dalam riset  sejarah yang 

sejatinya akan mendekatkan peneliti dengan lingkungan objek terpaksa berjarak 

juga sesuai anjuran social distancing. Rencana penelitian kompetitif institusi 2020 

yang saya raih juga ditunda secara nasional,  sehingga untuk mengisi kegiatan 

tridharma perguruan tinggi dalam kondisi luar biasa ini, disarankan penelitian 

kepustakaan, meminimalkan kegiatan ke lapangan dan memanfaatkan semaksimal 

mungkin media daring.  

 

Saya bersyukur  telah mengangsur kegiatan heuristik tentang Haji Sulaiman sejak 

beberapa tahun yang lalu. Pengumpulan sumber ini saya lakukan di sela-sela 

kegiatan saya sebagai bagian dari tim ahli cagar budaya Provinsi Riau yang 

diperbantukan juga untuk kegiatan-kegiatan tingkat kabupaten/kota, termasuk 

salah  satunya kota Pekanbaru. Saya tertarik dengan biografi Haji Sulaiman karena 

bukan saja sejarah sang tokoh ini belum pernah ditulis sehingga tidak dikenal saat 

kini, tetapi juga pernah ada apresiasi di masa lalu untuknya dengan menjadikan 

nama Haji Sulaiman sebagai jalan di daerah Senapelan. Tentulah pada masa lalu 

beliau adalah tokoh penting yang terekam dalam memori kolektif masyarakat 

Pekanbaru. Di samping itu, juga karena  ada kerjasama yang baik dari zuriyatnya. 

Para cucu dan cicitnya dengan senang hati mendampingi dan bahkan turut serta 

membongkar gudang dan alamari mengumpulkan berbagai koleksi yang masih 

berserakan.  Dengan bersemangat, mereka juga berkeliling ke sanak famili, keluarga 

besar mereka, untuk mengumpulkan berbagai benda terkait kakek dan buyut 

mereka. Berbagai benda diperlihatkan dan dokumen yang berkoper-koper dengan 

senang hati dipinjamkan kepada saya. 

 

Pilihan riset tema biografi ini juga dilatarbelakangi aktivitas saya selaku Peneliti dan 

Pengkaji Gelar Daerah Provinsi Riau yang telah berlangsung sejak tahun  2015 

hingga sekarang, sejak masa Gubernur Riau bapak Anas Makmun,  Juliandi 

Rachman dan Pak Syamsuar sekarang.  Pada tahun 2018, di bawah koordinasi 
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Dinas Kebudayaan Provinsi Riau,  saya telah mencoba menyusun deskripsi historis 

peninggalan Haji Sulaiman dalam rangka pengusulan rumah peninggalannya di 

Kampung Dalam sebagai bangunan cagar budaya.  Saya juga menyusun deskripsi 

histroris untuk  rumah cucunya, yaitu Fateh Ali, dimana lokasi rumah tersebut 

merupakan bekas markas kampetai Jepang. Di bawah rumah tersebut terdapat 

bunker dan di dalam rumahnya terdapat berbagai peninggalan sejarah dalam 

bentuk dokumen dan berbagai ragam benda etnografi. Setahun kemudian, di bawah 

koordinasi Dinas Sosial Provinsi Riau,  saya telah mencoba menyusun ringkasan 

biografi Haji Sulaiman untuk pengusulan Calon Tokoh Pejuang Riau 2019, namun 

ternyata belum dapat ditetapkan oleh Gubri.  Rencananya, pada tahun 2020 ini saya 

berniat mengusulkan lagi nama Haji Sulaiman, tetapi agaknya karena pandemi 

Covid-19,  kemungkinan tidak ada kegiatan seremonial Milad Provinsi Riau di mana 

biasanya Anugerah Tokoh Pejuang Riau diberikan. Semoga ada kesempatan lain.  

Dan, dengan hasil penelitian ini, semoga sejarah dan kiprah Haji Sulaiman dapat 

diketahui secara luas  dan dapat diambil pelajaran.   

 

Sebagai peneliti dan penulis biografi, saya dan tim telah berusaha menggali sejarah 

hidup Haji Sulaiman dengan mengurangi anasir subjektivitas yang dianggap bias 

yang akan merusak otentisitas dan kesejarahannya. Oleh karena itu, saya berusaha 

hanya memaparkan dan menganalisis sejauh didukung sumber dokumen 

sebagaimana dicanangkan bapak sejarawan modern Leopold von Ranke (1795-

1886). Meskipun begitu, saya masih mempertimbangkan informasi lisan yang telah 

bertahan sekian lama dalam masyarakat. Untuk memudahkan penelusuran lebih 

lanjut oleh siapapun, saya sengaja memperbanyak catatan kaki. Jika tidak 

dicantumkan rujukan, maka narasi itu didasarkan kepada dokumen koleksi 

keturunan Haji Sulaiman. Agar sejarah Haji Sulaiman tidak teralienasi, saya 

mencoba memberi konteks dalam dinamika sejarah Senapelan-Pekanbaru paroh 

pertama abad ke-20. Harapan kami, dengan sejarah hidup, karya dan pengabdian 

Haji Sulaiman, semoga dapat menambah khazanah kajian sejarah lokal Pekanbaru. 

By the way,  karya ini sebagai kado Milad Pekanbaru ke 236 (23 Juni 1784-2020), 

semoga kota ini dan masyarakatnya selalu dalam rahmad dan ridho Allah Swt.  

 

Sangat saya sadari bahwa karya ini belum cukup layak dan patut untuk 

mengungkapkan siapa dan bagaimana Haji Sulaiman. Semoga di tengah 

keterbatasannya, karya ini masih dapat diambil manfaatnya. Alfatihah untuk Haji 

Sulaiman, kedua istri dan zuriyatnya yang telah berpulang ke haribaan Allah SWT, 

amin.    

      Pekanbaru,   23   Juni   2020 

  Peneliti Utama 

       Wilaela 
No. ID: 2200208680106035 
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Sinopsis    
 

 
Haji Muhammad Sulaiman atau Haji Sulaiman (1883-
1965) atau Wak Leman adalah tokoh Pekanbaru pada 
paroh pertama abad ke-20. Ia merupakan pemilik 
mula berbagai berbagai peninggalan yang masih dapat dilihat terutama di 
daerah Senapelan. Haji Sulaiman seorang pengusaha di bidang perdagangan, 
proverti, perkebunan dan peternakan yang sukses sekaligus sangat dermawan. 
Kekayaaannya sebagian  telah dimanfaatkan untuk  membangun Masjid Raya 
Pekanbaru dan menyantuni orang-orang yang membutuhkan bantuan. 
Energinya diabdikan secara tidak langsung untuk meningkatkan kehidupan 
sosial masyarakat Pekanbaru. Perjalanan hidupnya diwarnai oleh perannya 
dalam kehidupan sosial dan keagamaan serta dalam perjuangan kemerdekaan 
Indonesia melalui sumbangan hartanya. Keluarganya juga turut serta dalam 
perjuangan rakyat tersebut. Kiprahnya mengiringi dinamika perkembangan 
Kota Pekanbaru pada awal abad ke-20 sampai setelah Provinsi Riau berdiri. 
Tidak hanya pada masa hayatnya, keberadaan Haji Sulaiman penuh dengan 
makna, bahkan setelah tiadapun, rekam jejak eksistensinya di masa lalu sarat 
dengan kebermanfaatan. Haji Sulaiman telah meninggalkan berbagai ragam 
dugaan cagar budaya: benda, bangunan, struktur dan situs, yang didata dan 
dikaji oleh Dinas Kebudayaan Kota Pekanbaru pada tahun 2018. Rumahnya di 
Kampung Dalam Senapelan telah ditetapkan  sebagai bangunan cagar budaya 
tingkat Provinsi Riau berdasarkan keputusan Gubernur Riau pada tahun 2018. 
Semua ini memiliki nilai penting bagi sejarah dan ilmu pengetahuan. 
Rekomendasi riset ini adalah harapan pada suatu saat peninggalan bernilai 
sejarah Haji Sulaiman dapat dikelola dengan baik dan kreatif untuk geliat 
pariwisata di Riau, khususnya di Pekanbaru. Pengelolaan tersebut antara lain 
dalam bentuk Museum Tematik Haji Sulaiman.♫   

 

 
Wawancara dengan Generasi Keempat  

Haji Sulaiman,  Anita Farida 2017. 
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Bagian Pertama 
PENDAHULUAN 

 

DASAR PEMIKIRAN 

Kajian tentang sejarah Pekanbaru yang telah dilakukan selama ini dapat 
dikatakan minim dan yang minim itu kosong dari gambaran aspek manusia 
pengemban sejarah, pengusung kebudayaan dan pembangun peradaban. 
Pekanbaru seperti kota yang disusun dari berbagai persoalan dan peristiwa 
besar saja. Jarang  ada dimensi kemanusiaan yang dipaparkan di sana;  tidak 
ideografis, kurang diakronis dan tidak ada keunikan sebagai ciri khas 
sejarah.   
 
Generasi sekarang kesulitan mendapatkan referensi dan informasi 
bagaimana asal-usul dan gambaran Pekanbaru pada masa lalu, apalagi 
melalui kisah unik dari seorang tokoh sejarah. Pengalaman hidup para 
tokoh di Pekanbaru pada masa lalu dapat  menjadi  penghubung masa lalu 
dengan masa kini, karena sosok mereka dimonumenkan atau nama mereka 
diabadikan untuk nama jalan, nama gedung, dan lain-lain. Sehingga, ketika 
generasi milenial sekarang ditanya tentang siapa Soeman Hs, mereka masih 
bisa menjawab, adalah seorang tokoh pendidikan atau penulis. Ini 
gampang, karena Soeman Hs  diabadikan sebagai nama gedung 
perpustakaan di Pekanbaru dan namanya tertera di profil dan sejarah 
sejumlah sekolah di Pekanbaru, antara lain  SMA Negeri I Pekanbaru dan 
sekolah YLPI.   
 
Namun, belum tentu anak-anak sekolah di Pekanbaru tahu tentang sosok 
siapa yang dimaksud dengan Haji Sulaiman yang menjadi nama salah satu 
ruas jalan di Kecamatan Senapelan. Mereka tidak tahu karena mungkin 
tidak ada pelajaran yang menyinggung hal tersebut di sekolah, di rumah 
atau di lingkungan mereka. Padahal, Haji Sulaiman adalah salah seorang 
tokoh Pekanbaru yang pernah hidup di tiga zaman. Ia berkarya dan 
mengabdi sesuai masanya. Ia menjadi sosok penting dalam pembangunan 
Masjid Raya Pekanbaru tahun 1927. Pada masa perang kemerdekaan, ia 
membantu perjuangan dengan hartanya. Perjalanan hidupnya merupakan 
bagian dari dinamika Pekanbaru, terutama dalam aspek ekonomi, sosial dan 
budaya. Dalam biografi Haji Sulaiman tampak bagaimana pergumulannya 
dengan lingkungan dan dialog dengan sejarah Senapelan yang berubah dan 
dinamis. 
 
Ada keterasingan sejarah dan kurangnya literasi sejarah Pekanbaru yang 
dialami generasi sekarang. Oleh sebab itu, membangun sejarah dari 
pengalaman para tokoh penting, karena sebagaimana dikatakan peneliti 
sejarah dan masyarakat dari LIPI, Taufik Abdullah (2001), sejarah itu 
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penting untuk menumbuhkan nasionalisme. Dalam konteks untuk 
menumbuhkan kesadaran sejarah dan membangun identitas bangsa di 
kalangan generasi sekarang, penelitian tentang sejarah hidup, karya dan 
pengabdian Haji Sulaiman  ini dilakukan.  

 
 

1.1.  Permasalahan 
 

Permasalahan penelitian terkait dengan riwayat hidup, karya dan 
pengabdian Haji Sulaiman, seorang pengusaha di Pekanbaru (1883-1965). 
Pertanyaannya adalah: 

 

1. Bagaimana gambaran sumber sejarah tentang Haji Sulaiman yang 

berhasil ditemukan, diinventarisasi/diklasifikasi dan diverifikasi?  

2. Bagaimana gambaran sejarah hidup, karya dan pengabdian Haji 

Sulaiman, seorang pengusaha di Pekanbaru, dari kecil hingga 

wafatnya?  

 
1.2. Tujuan  
1. Untuk menggambarkan keadaan sumber sejarah tentang Haji Sulaiman 

yang berhasil ditemukan, diinventarisasi/diklasifikasi dan diverifikasi. 
2. Untuk menggambarkan sejarah hidup, berbagai karya dan pengabdian 

Haji Sulaiman di Pekanbaru dari kecil hingga wafatnya. 
 

1.3. Luaran dan Manfaat 
 
Luaran penelitian ini adalah karya ilmiah dalam bentuk laporan hasil 
penelitian dan artikel jurnal tentang sejarah hidup, karya dan pengabdian 
Haji Sulaiman (1883-1965) di Pekanbaru serta pendaftaran hak ciptanya. 
Diharapkan penelitian ini memiliki manfaat akademis dan praktis:  

 
1) Manfaat akademis, hasil penelitian ini merupakan sumbangan bagi 

khazanah kajian sejarah lokal Riau, khususnya kota Pekanbaru. Hasil 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang dibutuhkan 
bagi masyarakat kampus, sekolah dan masyarakat umum. Untuk itu, 
hasil penelitian ini perlu dipublikasikan ke dalam jurnal terkait dan 
buku.  

2) Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 
masukan bagi dinas atau instansi terkait, baik pemerintah seperti Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Provinsi Riau 
dan TP2GD, maupun swasta dan lembaga swadaya, kelompok 
masyarakat maupun individu, komunitas penggiat wisata, dalam rangka 
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menyusun program dan kebijakan. Dengan demikian, terdapat sumber 
data bagi pihak yang berkepentingan.♫  

    
 

TINJAUAN KEPUSTAKAAN 
 

a. Konsep atau Teori  yang Relevan 

Menyusun sejarah tokoh yang pernah hidup di tengah masyarakat 
Pekanbaru, kemungkinannya kita sedang berhadapan dengan kajian 
hagiografi1 yang cenderung beraliran heroworship.2 Kajian tokoh  yang 
menganggap bahwa sejarah adalah tentang orang-orang besar ini akan 
bertolak belakang dengan kajian sejarah sosial yang menganggap 
perubahan sejarah itu digerakkan oleh masyarakat. Untuk itu, peneliti 
berusaha menggabungkan kedua pendekatan di atas. Bagaimanapun, 
menyusun sejarah masyarakat juga bisa disusun berdasarkan pengalaman 
sehari-hari individu (Abdullah, 1988) atau sebuah keluarga (Lewis, 1988). 
Menariknya, pengalaman individu memuat unsur-unsur yang jarang 
ditemukan dalam penulisan sejarah konvensional.  Untuk membangun (1) 
kesadaran sejarah dan merajut kontinuitas sejarah masyarakat Pekanbaru 
dulu dan kini dalam rangka (2) membangun jatidiri dan membangkitkan 
(3) nasionalisme, perlu disusun sejarah berupa (4) biografi tokoh.  
 
(1) Kesadaran Sejarah 

Minat kepada sejarah harus ditumbuhkan melalui pengkajian sejarah 
sebagai cerita pengalaman dan prilaku kolektif suatu bangsa. Sejarah 
juga merupakan legitimasi tentang eksistensi yang muncul dari 
penelitian dan publikasi sejarah, antara lain biografi tokoh-tokoh lokal 
dan nasional, penentuan hari besar  atau hari jadi, pengukuhan 
pahlawan nasional, sejarah kota dan lain-lain (Kartodirdjo, 1992:259).   

 
(2) Membangun Jatidiri/Identitas 

Identitas bangsa adalah identitas yang dimiliki suatu bangsa.  Salah satu 
unsur pembentuk jatidiri bangsa adalah sejarah. Adanya kesamaan 
sejarah mengikat berbagai kepentingan dan tujuan bersama 
(Ubaidillah, 2004). Pengungkapan pengalaman masa lampau tidak 
hanya berarti pementasan dan peringatan peristiwa masa lampau, 

                                                 
1
Hagiografi menurut KBBI adalah (1) buku atau tulisan yang memuat riwayat hidup dan 
legenda orang-orang suci; (2) riwayat hidup orang-orang suci. Hagiografi berasal dari 
bahasa Yunani yang berarti karya biografi yang isinya menguduskan tokohnya.   
2
Heroworship adalah memuja atau mengagumi kepahlawan dari tokoh-tokoh pahlawan. 

Biasanya hero-worship dirujuk kepada pandangan Thomas Carlyle dalam bukunya The 
Heroic in History (1840) yang bercerita tentang tokoh-tokoh terkemuka dalam sejarah. 
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tetapi jua untuk ‘mengaktualisasikannya” dalam kehidupan nyata saat 
kini (Satono Kartodirjo, 1992).  

 
(3) Nasionalisme 

Terbentuknya komunitas kota, bermula setelah ‘orang asing’ 
berdatangan dari segala penjuru dan berhasil menciptakan suasana 
yang memungkinkan komunikasi terjadi. Suasana ini ibarat pasar 
tempat para pendatang ‘menjual’ dan ‘membeli’ simbol-simbol kultural 
yang ditawarkan. Komunikasi simbolik tanpa henti dalam pasar 
kultural ini memperkecil wilayah keterasingan dan membentuk 
komunitas baru yang dinikmati secara bersama. Dalam realitas sejarah 
modern, proses tawar-menawar ini dapat dilihat pada berdirinya ragam 
organisasi sukarela.  Bila keterasingan mulai diatasi dan komunitas 
tumbuh, maka gaya hidup tertentu pun akan terbentuk. Komunitas ini 
pada suatu waktu akan terbujuk oleh ideologi dan menjawab 
ketimpangan status dan kultural yang dirasakan sambil berusaha 
menjanjikan tata kehidupan yang lebih ideal. Kedudukan kota menjadi 
semakin strategis. Tambah kompleks tatkala pengaruh kolonialis 
dengan hubungan yang eksploitatif.  Sehingga, memunculkan 
solidatitas sosial dan nasionalisme (Taufik Abdullah, 2001).   

 
(4) Biografi Tokoh  
 

Sejarah tokoh atau biografi, menurut Kuntowijoyo (1994:12) adalah 
salah satu varian dari berbagai bentuk penulisan sejarah yang banyak 
beredar. Biografi bisa  muncul dalam berbagai versi seperti memoar 
(Tempo, 1993) dan buku kenangan hidup (Kuntowijoyo, 1994:12). 
Biografi para tokoh diperlukan karena pada kehidupan mereka tampak 
dengan jelas pergumulan dengan lingkungan diri dan dialog mereka 
dengan sejarah (Taufik Abdullah, 1988:12).   

 
Biografi tokoh dalam penelitian ini adalah biografi orang besar di 
Pekanbaru, bernama Haji Sulaiman. Ia menjadi tokoh karena 
penghargaan yang diterima dari pemerintah, seperti pemberian nama 
Jalan Haji Sulaiman di daerah Senapelan. Biografi ditulis karena tokoh 
mewakili simbol yang ingin diperteguh dan diinginkan masyarakat 
sebagai contoh atau kadang-kadang personifikasi simbol itu sendiri 
(Taufik Abdullah, 1988:7).  Itu kategori defenisi pertama tentang tokoh 
dalam penelitian ini.  Definisi kedua,  yang dimaksud dengan tokoh di 
sini adalah orang yang dipandang popular di tengah masyarakat pada 
masanya. Mereka tokoh karena masyarakat menganggapnya demikian 
dan ada collectives memories yang masih bertahan dan dapat 
diandalkan tentang hidup mereka.  
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Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh penulis biografi: (1) 
mengetahui dan merekam kejadian dan situasi yang mengitari 
kehidupan tokoh. Penulis diharapkan dapat mendalami aspek-aspek 
struktural yang mengelilingi hidup tokoh. (2) Penulis mempunyai 
interpretrasi terhadap semuanya. (3) Penulis harus mencatat perbuatan 
dan tindakan yang dilakukan tokoh dalam konteks historis yang telah 
diketahuinya. (4) Penulis harus mengetahui apa interpretasi tokoh 
terhadap lingkungannya dan apa kerangka penglihatan yang 
dipakainya. Penulis harus sadar mana interpetasi tokoh dan mana 
interpretasinya sendiri. Oleh karena itu, biografi sering disebut mikro 
sejarah yang paling basis sekaligus salah satu genre sastra. Pada dimensi 
kognitif yang bersifat ‘dalam’ itulah biografi memperlihatkan aspek 
“seninya” (Abdullah, 1988:5-6). Karena kekhasan penulisan sejarah 
tersebut, sehingga disebutkan oleh  H. Stuart Hughes (1965), history as 
art and as science.  

 
b. Penelitian Terdahulu 
 
Sejarah Pekanbaru, sebagai objek kajian terbilang langka dan kurang 
dinamis. Langka karena tidak banyak yang melakukan kajian sejarah 
Pekanbaru, setelah  Prof. Suwardi MS, Wan Ghalib dan kawan-kawan 
menyusun Dari Kebatinan Senapelan ke Bandaraya Pekanbaru (2006). Ada 
artikel terkait dengan Senapelan, tetapi lebih pada kajian tata ruang dan 
studi perkotaan (Firzal, 2015), arsitektur (Rika Cheris dan Repi, 2017),  dan 
studi tentang kawasan cagar budaya, tetapi tidak didekati dengan ilmu 
sejarah (Sri Sugiharta dan Agustri Mulyono, 2017). Sejumlah peninggalan 
sejarah di Pekanbaru juga dibahas dalam kaitan pemanfaatan peninggalan 
bersejarah untuk ekoeduwisata (Wilaela, 2018). Umumnya kajian tentang 
Pekanbaru yang menampilkan gambaran sejarah Pekanbaru hanya 
membahas tentang tata ruang dan perkotaan serta perkembangan kondisi 
kekinian masyarakat.  
  
Jadi, Pekanbaru, dalam kajian sejarah, tidak sebanyak kajian aspek atau 
disiplin ilmu lainnya. Sekalipun Pekanbaru merupakan kota tua lebih dari 
200 tahun, tetapi sejarahnya langka. Kemungkinan karena di kampus-
kampus yang lumayan banyak di Pekanbaru dan sekitarnya, tidak ada 
program studi Ilmu Sejarah atau Sejarah Peradaban Islam. Ada kajian 
akademis tentang sejarah sebagai bagian dari ilmu paedagogik pada 
program studi pendidikan sejarah di Universitas Riau.  Namun, hal ini 
belum cukup membuat aspek kesejarahan Kota Bertuah ini menjadi  objek 
kajian favorit. 
 
Salah satu dari yang sedikit itu adalah riset dan publikasi berjudul Dari 
Batin Senapelan ke Bandaraya Pekanbaru, karya Suwardi MS, Wan Ghalib, 
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Isjoni, dan kawan-kawan. Diterbitkan pada tahun 2006 atas kerjasama MSI 
Riau dan Pemko Pekanbaru. Salah seorang penulis, yaitu Wan Ghalib, 
adalah saksi sejarah untuk periode Kerajaan Siak hingga dua kekade setelah 
Provinsi Riau berdiri. Pada dasarnya, para penulis sejarah Pekanbaru akan 
menjadikan karya ini sebagai referensi utama. Begitu pun dalam penelitian 
ini, karya tersebut dimanfaatkan sebagai referensi untuk lata belakang 
sejarah Pekanbaru pada abad ke-20.  
 
Karya lainnya berupa artikel  dalam Jurnal Local Wisdom–Jurnal Ilmiah 
Online tahun 2011. yang ditulis oleh Yohanes Firzal berjudul “Tipologi 
Bangunan Tua”. Penulis yang sama juga menulis di Jurnal Indonesia 
(Newvastle University) tahun 2015 tentang “Reconstructing socio-cultural 
identity: Malay culture and architecture in Pekanbaru”. Kedua artikel ini 
lebih ke kajian arsitektur disain bangunan dan interaksinya dengan 
lingkungan di Pekanbaru.   Kajian ini menarik, ada bersinggungan dengan 
penelitian ini, terutama terkait bangunan peninggalan Haji Sulaiman. Oleh 
karena itu, pendekatan disain bangunan pada bangunan tua di Pekanbaru 
akan dimanfaatkan untuk memperkaya analisis sejarah budayanya. 
Sekalipun demikian, artikel ini berbeda dengan apa yang menjadi fokus 
penelitian kami, yaitu aspek-aspek kemanusiaan dalam sejarah sosial dalam 
bentuk biografi seorang tokoh di Pekanbaru pada paroh pertama abad ke-
20.  
 
Artikel lainnya yang membahas tentang arsitekrur khusus Kampung Bandar 
di Senapelan ditulis oleh Rika Cheris dan Refi pada tahun 2017 berjudul 
“Faktor-Faktor Memudarnya Citra Kampung Bandar Senapelan (Tinjauan 
Terhadap Nilai Sejarah dan Arsitektur Tradisional sebagai Indentitas Kota 
Pekanbaru”. Artikel ini membantu menguatkan gambaran tentang 
perekonomian di Pekanbaru pada paroh tertama abad ke-20. Bedanya 
dengan penelitian ini adalah artikel dalam Jurnal Arsitektur Melayu dan 
Lingkungan ini tidak membahas tentang tokoh-tokoh pedagang yang 
berhubungan dengan Bandar tersebut. Sementara penelitian ini 
menjelaskan Bandar  Senapelan berdasarkan pengalaman pribadi, terutama 
Haji Sulaiman.  
 
Karya dengan tema yang agak mirip dengan Yohanes Firzal, yaitu tentang 
bangunan tua di Senapelan adalah artikel karya Sri Sugiharta dan Agoes Tri 
Mulyono,  berjudul “Warisan Arkeologi Perkotaan di Kawasan Bandar 
Senapelan”. Karya ini terbit  tahun 2017 dalam kumpulan tulisan berjudul 
Sumatera Silang Budaya: Kontestasi Nilai-Nilai Historis, Arkeologis dan 
Antropologis serta Upaya Pelestarian Cagar Budaya, dengan editor Sri 
Sugiharta. Sekalipun perpektif arkeologis, artikel tersebut akan menjadi 
referensi untuk membantu mengisi kekosongan narasi dari sumber lisan. 
Berbagai informasi tentang bangunan, jalan, dan kondisi daerah di pinggir 
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Sungai Siak membantu peneliti untuk memahami (verstehen) kondisi 
Pekanbaru masa lalu.  
 
Buku lain yang mengunkapkan tentang  Pekanbaru adalah penelitian yang 
sifatnya dasar dan merupakan penulisan yang menggabungkan berbagai 
sejarah daerah Riau, yaitu buku Sejarah Riau yang disusun pada tahun 1970 
oleh Suwardi MS dkk dan editor oleh Mukhtar Lutfi dkk. Buku yang terbit 
pertama kali tahun 1977 oleh pemda Riau ini merupakan buku  “babon” 
dalam historiografi Riau modern.  Buku ini bercerita tentang sejarah Riau 
dari masa awal, yaitu zaman batu hingga abad ke-20. Arti penting buku ini 
adalah pada fungsinya yang menjadi referensi hampir semua karya 
penulisan sejarah di Riau.  
 
Selain sebagai buku babon, juga faktor sumbernya umumnya tergolong 
sumber primer untuk kasus-kasus dan bagian-bagian tertentu, termasuk 
Pekanbaru, maka  buku Sejarah Riau akan dimanfaatkan sebagai referensi 
dasar dan standar  untuk penelitian dan penyusunan sejarah Pekanbaru. 
Sejarah Riau dapat  dianggap panggung tempat berbagai peristiwa sejarah 
Pekanbaru separoh pertama abad ke-20 dipentaskan. Perbedaan karya 
tersebut dengan penelitian ini cukup nyata, terutama dari pendekatan.  
Sejarah Riau tidak mengupas panjang lebar tentang sejarah sehari-hari 
dalam sosial-budaya dan politik di daerah Pekanbaru, sementara penelitian 
ini ingin menguraikan kondisi sosial-budaya dan ekonomi berdasarkan 
pengalaman kehidupan sehari-hari tokoh Haji Sulaiman.  Arti penting 
referensi ini dikaitkan dengan penelitian ini adalah sebagai adanya upaya 
nyata membangun dinamika penulisan sejarah Riau, karena the real history 
is the contemporary history. Penulisan sejarah yang bersifat dinamis itu 
memerlukan pendekatan interdisipliner dengan sentuhan present 
mindedness.   
  
Prof. Suwardi MS dan Kamaruddin juga menyusun buku berjudul Sejarah 
Lokal Riau, terbit di Pekanbaru pada tahun 2014, ada memuat tentang 
Pekanbaru. Buku ini walaupun dipublish belum lama ini, namun sebagian 
besar isinya diadaptasi dari Sejarah Riau. Ini dimungkinkan karena penulis 
utama Sejarah Lokal Riau,  Prof. Suwardi MS, merupakan salah seorang 
penulis utama Sejarah Riau. Dalam Sejarah Lokal Riau dipaparkan tentang 
sejarah daerah-daerah di Riau yang dapat dijadikan bahan pelengkap 
informasi sumber lisan yang akan digali dari keturunan Haji Sulaiman dan  
masyarakat.   
 
Suatu karya yang berbeda tetapi dirasakan perlu dalam penelitian ini adalah 
sejarah tentang keluarga, yang ditulis oleh Oscar Lewis berjudul Five 
Families, Mexican Case Studies in the Culture of Poverty, pada tahun 1988. 
Buku yang bercerita tentang sejarah lima keluarga miskin di Meksiko  ini 
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mampu menjelaskan secara antropologis  tentang kebudayaan kemisikinan. 
Melalui sejarah keluarga, berbagai kegetiran dan keluhan, harapan, impian 
dan kecintaan  masyarakat terhadap kota (dan pemimpinnya) dapat 
diketahui. Sehingga, sejarah tampil lebih humanis karena mengangkat 
aspek kemanusiaan. Pengungkapan aspek kemanusiaan pada masa sekarang 
menjadi penting, tatkala aspek tersebut mulai memudar di tengah 
kehidupan kota besar yang individual. Buku ini dapat digunakan  dalam 
penerapan metode pengumpulan data  (heuristik) dengan pendekatan 
antropologi dan untuk membantu membangkitkan art of writing dalam 
historiografi. 
 
Demikian beberapa karya ilmiah, baik berbentuk artikel maupun jurnal, 
yang  direview untuk rencana penelitian ini. Untuk referensi karya ini, 
dipaparkan di bagian Daftar Kepustakaan. Untuk pemanfaatan dokumen, 
ada yang dituangkan langsung dalam teks dan ada yang diberi penjelasan di 
bagian catatan kaki.  

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah tokoh dengan pendekatan 
interdisiplin, yang menggunakan perspektif ilmu-ilmu sosial dalam 
eksplanasinya (Kuntowijoyo, 1995, 107-122; Kartodirjdo, 1992). Metode 
sejarah digunakan sebagai salah satu jalan untuk mencapai atau setidaknya 
mendekati kebenaran sejarah riwayat hidup dan lingkungan di mana tokoh 
berada. Berikut penjelasan unit-unit terkait di dalam penelitian ini. 

 

a. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah pada pengumpulan sumber dan penyusunan 
sejarah   Pekanbaru dengan rasa baru, melalui pengalaman personal seorang 
tokoh pada masa lalu. Sejarah yang disusun berdasarkan pengalaman tokoh 
tentang kehidupan sehari-hari dan perjuangannya yang terkait dengan 
sosial, ekonomi dan budaya di Pekanbaru terutama pada paroh pertama 
abad ke-20.   

 
Tema penelitian  sejarah ini lebih diarahkan kepada  sejarah sosial-
kebudayaan (Kartodirdjo, 1992: 192-195)  dengan tekanan kepada sejarah 
hidup seseorang atau keluarga (Kuntowijoyo). Suatu tema yang terlewatkan 
dalam kajian tentang Pekanbaru. Semua temuan sumber atau data akan 
dikaji melalui kritik dan koroborasi/triangulasi untuk kemudian 
dieksplanasi (sintesis dan analisis) dan ditulis sebagai sejarah Pekanbaru 
masa kini (by present mindedness).  
 

b. Metode Penelitian 
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Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian  yang bersifat 
deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Kualitas 
hasil temuan dari penelitian kualitatif secara langsung tergantung pada 
kemampuan, pengalaman dan kepekaan dari peneliti yang bertindak 
sebagai interviewer atau moderator group. Metode penelitian yang 
digunakan untuk dapat menjawab seluruh pertanyaan penelitian ini adalah 
Metode sejarah. Langkah-langkah metode sejarah menurut Garraghan 
(1957:33), Herlina (2008: 2) dan Sjamsuddin (2007) ada 5, yaitu: 
 

(1) Heuristik dan teknik pengumpulan sumber. 
Langkah pertama dalam metode sejarah setelah penentuan tema 
adalah  penemuan dan pengumpulan sumber sejarah. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, 
dokumentasi, studi literatur/kepustakaan dan diskusi group terfokus. 
Sebagian besar kegiatan heuristic telah diangsur sejak tahun 2017 
secara bertahap pada tahun 2018 dan 2019 serta pada Januari hingga 
awal Maret 2020, sehingga adanya pandemik covid 19 ini tidak terlalu 
berpengaruh atas ketersediaan sumber. Namun, tatkala kegiatan 
historiografi atau penyusunan biografi ini dilakukan, sejumlah 
kegiatan heuristik terakhir dilakukan pasca terbitnya edaran untuk 
stay at home dan work from home pada  Maret 2020 dan 
pemberlakuan PSBB di Pekanbaru sejak 17 April 2020, dilaksanakan 
secara daring melalui whatshap, jaringan pribadi dan group, melalui 
facebook dan telepon kepada sejumlah informan.   
 
Sumber yang ditelusuri berbentuk: 
 
 Sumber tertulis:  

Dari segi asal-usul sumber dapat dikategorikan menjadi sumber 
primer dan sekunder. Sumber primer berharga dan penting, 
tetapi sumber sekunder juga dibutuhkan. Karena, sumber 
sekunder lahir dari hasil analisis atas sumber primer dan 
karenanya bersifat kekinian (Marius and Page, 2005: 89).  
 
Sumber tertulis untuk riwayat Haji Sulaiman (1883-1965) yang 
berhasil dikumpulkan merupakan koleksi pribadi dari ahli waris 
atau keturunan generasi ke-3 dan ke-4 Haji Sulaiman. Sumber 
lainnya sebagai pelengkap ditemukan di perpustakaan dan arsip 
Pekanbaru di Jalan Soetomo dan berbagai perpustakaan lainnya 
di Pekanbaru.  
 
Perlakuan kepada sumber tertulis dan kepada sumber lisan pada 
dasarnya sama. Namun, sesuai sifatnya, sumber tertulis baik 
dokumen tua cetak maupun  masih berupa tulisan tangan, 

http://id.wikipedia.org/wiki/Deskripsi
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Penalaran_induktif&action=edit&redlink=1
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diverifikasi atau kritik dengan sejumlah pertanyaan yang disusun 
secara tertib (Umar, dkk, 1986: 106). Pertanyaan tersebut diambil 
dari A Guide to Historical Method oleh Gilbert Garraghan (1957) 
yang masih relevan diterapkan.  
 

 Sumber lisan: diperoleh antara lain melalui wawancara dengan 
ahli waris generasi ketiga dan keempat dari Haji Sulaiman di 
Senapelan Pekanbaru. Mereka adalah cicit bernama Anita binti 
Fateh Ali bin Abdul Manan, cicit Mahmudah binti Fateh Ali bin 
Abdul Manan; Reza bin Syawkat Ali bin Haji Sulaiman, Sayang 
Jamal saksi sezaman, Haji Syahril Rais, cucu dari menantu Tuan 
Kadi Haji Zakariah, dan Amelia atau Ayi, pemilik Usaha Roti 
Senapelan dan lain-lain.  Teknik dan praktiknya adalah selama 
masih ada pihak yang dapat bercerita, maka informan akan 
bergulir layaknya snow balling. Berbagai metode dapat mengikuti 
saran  Daniel Chew dalam  P. Lim Pui Huen dan James H. 
Morisson (1998). 
 

 Sumber digital: bisa online dan offline. Termasuk versi audio-
visual seperti film, video, kaset rekaman, info dari sosmed, seperti 
instagram, whatsapp, twitter, facebook dan youtube. 

 

 Sumber benda, berbagai peninggalan dan tinggalan berupa situs 
makam, bangunan rumah, benda-benda bergerak seperti 
kendaraan, berbagai jenis senjata,  stempel, materai, kartu pos, 
pakaian, peralatan makan, peralatan rumah tangga, peralatan 
ibadah,  foto, dan berbagai barang pribadi lainnya.  

 

(2) Verifikasi atau Kritik Ekstern dan Intern: kegiatan verifikasi ini 
adalah kegiatan untuk mendapatkan sumber yang otentik, kredibel 
atau dapat diandalkan. Kegiatan penilaian eksternal biasanya yang 
pertama kali dilakukan. Setelah tahap ini selesai, kegiatan 
dilanjutkan ke kritik internal yang akan menilai kesaksian informan 
atau narsumber.  Langkah menentukan kredibilitas menurut 
Gottschalk (1970: 59-61) dan Herlina (2008: 30-32) adalah dengan 
pertanyaan yang terkait dengan kompetensi dan kejujuran saksi atau 
informan. 

  

(3) Analisis dan Sintesis. Helius Syamsuddin (2008) menyebutnya 
dengan interpretasi. Sementara Louis Gottchalk (1972), Garraghan 
(1952) dan Nina Herlina (2008) menggunakan istilah koroborasi. 
Kuntowijoyo (2008: 1-2) untuk kenyamanan dan keumuman, lebih 
menggunakan istilah penjelasan daripada analisis. Suatu sumber atau 
data yang telah dikoroborasi akan menjadi fakta sejarah.  Dalam 
tahap inilah nanti,  pengertian interdisipliner itu akan digunakan 
semaksimal mungkin untuk dapat mendeskripsikan sejarah.  
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(4) Historiografi atau penyusunan narasi sejarah yang memerlukan art of 

writing.  Jadwal riset perlu disusun untuk memaksimalkan waktu dan 
kegiatan risetnya. Sekalipun historiografi merupakan langkah 
terakhir, tetapi di dalam praktiknya, justru penyusunan dan 
penulisan sejarah ini dilakukan bersamaan dengan kegiatan 
heuristik. Selama penyusunan yang dilakukan dalam suasana  stay at 
home dan work from home dan  status PSBB ini, berbagai kekurangan 
sumber dan data dilengkapi secara daring dan berjarak dengan 
informan yang kebetulan telah pernah ditemui pada sesi turun 
lapangan pada masa-masa lalu.  
  

c. Proses  Kerja 

Cara kerja penelitian ini sebagai berikut.  
(a) Mencari dan menemukan sumber sejarah (heuristic) Haji Sulaiman 

pada paroh pertama abad ke-20 sebanyak mungkin. Penelitian ini 
diuntungkan karena kegiatan heuristic telah dimulai sejak tahun 2017 
yang lalu secara berangsur atau sedikit demi sedikit; 

(b) Data yang ditemukan dapat dikatakan berlimpah, terdiri dari data  
tulisan dan benda. Sementara untuk data lisan, pihak ahli waris dan 
keturuan Haji Sulaiman sangat welcome dan dapat bekerjasama dengan 
peneliti. Untuk memudahkan dalam kerja sekaligus menjawab 
pertanyaan penelitian, sumber dan data dikelompokkan atau 
diklasifikasikan dan dinilai dengan model pertanyaan Garraghan.3  

(c) Data dalam bentuk tulisan, benda dan lisan di atas dikonstruk 
(dianalisis dan disintesis, atau dikenal dengan istilah interpretasi) 
dengan pendekatan kajian ilmu sosial lainnya. 

(d) Penyusunan dan penulisan sejarah (historiografi) hidup dan perjuangan 
Haji Sulaiman (1883-1965) dengan setting sosial, ekonomi dan budaya 
masyarakat Pekanbaru pada paroh pertama abad ke-20. 

(e) Ekspose hasil penelitian dalam bentuk focus group discussion dan 
seminar via video conference untuk mendapat gagasan terkini yang 
perlu diakomodir atau justru beberapa bagian dari naskah laporan yang 
perlu ditinjau kembali.  

(f) Output dari riset ini berupa laporan hasil riset mandiri, tersedianya 
draft publikasi artikel jurnal dan registrasi hak kekayaan intelektual 
(HKI). 

  
Dalam bentuk gambar, proses atau cara kerja riset ini sebagai berikut. 
 

                                                 
3
 Gilbert Garraghan,  A Guide to Historical Method,: 103-104. 
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Proses Penelitian  

 

 
d. Sistematika Penulisan 

Berikut ini sistematika penulisan laporan hasil penelitian. Bab I 
Pendahuluan menggambarkan latar belakang penelitian, permasalahan, 
tujuan, manfaat, tinjauan kepustakaan dan metodologi penelitian 
penelitian. Jadi, bab I ini merupakan penggabungan dari tiga bab yang 
biasanya ada dalam setiap proposal riset, disusun kembali berdasarkan 
perkembangan kondisi selama penelitian berlangsung.  
 
Bab II Klasifikasi dan Verifikasi Sumber Sejarah, yang menggambarkan 
proses heuristik dan pengklasifikasiannya serta kritik terhadap sumber 
sejarah. Dalam bab ini dipaparkan sejauh mana sumber-sumber yang 
berhasil ditemukan tersebut dianggap otentik dan dapat diandalkan. Di sini 
juga dipaparkan langkah-langkah yang telah dilakukan terhadap sumber 
sehingga fakta yang disusun merupakan fakta kuat dan mendekati 
kepastian (certainty fact).  
 
Bab III berisi eksplanasi riwayat hidup tokoh Haji Sulaiman (1883-1965), dari 
kecil, merantau ke Siak, rumah tangga, anak keturanan hingga wafatnya. 
Berikutnya dalam Bab IV berisi paparan tentang karya dan pengabdiannya 
di berbagai bidang. Bab V merupakan Refleksi peneliti tentang Haji 
Sulaiman. Ketiga bab ini mengandalkan seluruh sumber yang dapat 
dimanfaatkan sehingga riwayat hidup tokoh menjadi utuh atau lengkap.  
  
Bab VI Penutup merupakan simpulan hasil penelitian, berupa jawaban atas 
seluruh pertanyaan penelitian yang dituangkan dalam bab I. Bab ini juga 
berisi saran atau rekomendasi untuk penelitian berikutnya yang dipandang 
penting, serta ditujukan kepada pihak terkait. Terakhir adalah bagian 
Daftar Sumber dan lampiran. ♫ 
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Wawancara  dan observasi di dalam rumah peninggalan  

Haji Sulaiman di Kampung Dalam (dokpri, 2017) 

 
Peneliti bersama informan di Rumah Tuan Kadi Haji Zakariah Mei 2018,  

Anita binti Fateh Ali bin Syekh Haji Abdul Manan, Syahril Rais,  
Peneliti,  Reza bin Sjaukat Ali (dokpri, 2018). 

 
Bersama informan, Anita bt. Fateh Ali (Dokpri, 2017) 
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Berbagai benda etnografi peninggalan Haji Sulaiman (dokpri, 2018) 

 
Dokumen historika,peninggalan Haji Sulaiman (dokpri, 2018) 

 
Wawancara dan Observasi di Rumah Kampung Dalam  (dokpri, 2017) 
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Halaman Rumah Fateh Ali bersama  

Dadang Irham dan Mariatik (dokpri, 2017). 
 

 
Briefing Seputar Peninggalan Haji Sulaiman (Dokpri, 2018) 

 
Bersama generasi Ketiga dan Keempat Haji Sulaiman (Dokpri, 2018). 
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Bagian Kedua 

SUMBER SEJARAH HAJI SULAIMAN:  

KLASIFIKASI DAN VERIFIKASI  

 

 
KLASIFIKASI SUMBER SEJARAH  

 
Sebagaimana disebutkan di dalam Bagian Pertama Pendahuluan, kegiatan 
pengumpulan sumber sejarah hidup Haji Sulaiman telah dimulai pada 
tahun 2017 hingga jelang stay at home. Ketika pandemi covid-19 tahun 2020 
melanda, sebagian besar sumber telah terkumpul. Kegiatan beberapa tahun 
terakhir itu berupa kegiatan mengunjungi langsung para informan dan 
mengobservasi berbagai benda peninggalan Haji Sulaiman. Selain itu, juga 
dikunjungi berbagai pihak lainnya dan beberapa lokasi yang terkait dengan 
kehidupan Haji Sulaiman. Setelah berbagai anjuran dan edaran stay at 
home dan work from home yang berlaku akibat pandemi covid 19 sekitar 
pertengahan Maret 2020, dilanjutkan dengan perberlakuan 
lockdown/Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Pekanbaru mulai 17 
April 2020, kegiatan turlap dibatalkan dan dilanjutkan dalam bentuk 
wawancara secara daring dan menggunakan sarana telepon seluler. 
Pandemi ini tidak terlalu mempengaruhi keseluruhan proses  heuristik 
karena pengumpulan sumber tahun 2020 ini sifatnya hanya untuk 
melengkapi atau konfirmasi data yang telah dikumpulkan sebelumnya. 
Pada bulan Mei, dalam bulan puasa dan dengan protocol covid 19, saya 
membawa pulang 1 koper besar dokumen koleksi Anita Farida, sehingga 
studi dokumen berjalan dengan lancar. Memasuki Juni, sambil menyusun 
laporan, kegiatan konfirmasi kepada informan dapat lebih intensif 
dilakukan.   

 
Sejak menginjakkan kaki di Pekanbaru, Haji Sulaiman (1883-1965) telah 
mengukir kota ini melalui perannya dalam dinamika sosial, budaya dan 
ekonomi. Rekam jejaknya masih dapat ditelusuri dan dikaji hingga kini 
karena meninggalkan banyak sumber. Peninggalan itu dalam berbagai jenis: 
sumber benda etnografis, sumber bernilai historis, dalam bentuk bendah 
bergerak dan tidak bergerak seperti tanah, bangunan, struktur bahkan 
dalam bentuk situs makam. Rekam jejak ini masih ada yang bisa 
diselamatkan, namun banyak lagi yang telah hilang atau rusak karena 
ketidaksengajaan dan faktor alam.  

 
Peninggalan Haji Sulaiman yang ada pada saat ini merupakan sisa-sisa.  
Sebagian besar barang berharga miliknya telah dijual oleh generasi 
sesudahnya karena ketidaktahuan atau diangkut dan dipindahkan dari 
Pekanbaru. Menurut informasi dari keluarganya, sejumlah barang berharga 
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milik Haji Sulaiman ada yang diberikan ke Taman Mini Indonesia Indah di 
Jakarta. Namun tidak diketahui persis penempatannya, apakah di anjungan 
Riau atau lainnya.  
 
Perbendaharaan Haji Sulaiman yang bersifat pribadi juga banyak yang 
sudah tidak ada. Seperti baju, kain sarung, kacamata, peci, sepatu, rantang 
makanan, tongkat dan lain-lain. Menjelang Haji Sulaiman wafat dan tidak 
lama setelah wafatnya pada Januari 1965, barang-barang pribadinya hampir 
habis karena diminta atau dibagikan kepada orang lain. Orang-orang pun 
berebut mendapatkannya, mungkin karena ada anggapan bahwa Haji 
Sulaiman memiliki ‘ilmu’ atau ‘kesaktian’ tertentu.  Sehingga, benda-benda 
pribadi Haji Sulaiman hampir tidak ditemukan lagi. Dari sekian tongkat 
yang dimilikinya, hanya tersisa dua. Penyebab lain adalah ketidaktahuan 
pihak keluarga. Ada  sejumlah dokumen  telah terbakar dan bukti benda, 
dibiarkan teronggok di luar rumah karena dianggap tidak penting dan tidak 
terbayangkan akan diperlukan pada masa depan. Akhirnya, benda-benda 
yang semula berasal dari penggalian tanpa sengaja dari bunker di bawah 
rumah tersebut pun hilang dipungut pemulung.  
 
Adapun sumber sejarah Haji Sulaiman terdiri dari sumber tertulis, sumber 
benda dan sumber lisan. Ketiga jenis sumber tersebut dapat diklasifikasikan 
menurut klasifikasi Gilbert J. Garraghan (1957: 103-104): 
  

(1) klasifikasi berdasarkan asal sumber (classification by origin),  
(2) klasifikasi berdasarkan isi (classification by content) 
(3) klasifikasi berdasarkan tujuan (classification by aim)  
 

Klasifikasi Berdasarkan asal sumber 
 
Dari segi asal-usul sumber dapat dibagi menjadi sumber primer dan 
sekunder. Sumber primer (primary sources) adalah bila sumber atau penulis 
sumber menyaksikan, mendengar sendiri (eyewitness atau earwitness), atau 
mengalami sendiri (the actor) peristiwa yang dituliskan dalam sumber 
tersebut. Jadi, sumber hidup sezaman dengan peristiwa. Adapun sumber 
sekunder adalah sumber dimana penulisnya hanya mendengar peristiwa 
dari orang lain dan tidak sezaman. Sumber sekunder itu adalah sumber 
yang telah diolah lebih dahulu.4  Karya sejarah yang banyak menggunakan 
sumber primer dinilai lebih tinggi daripada karya sejarah yang berdasarkan 
sumber sekunder.5  

 

                                                 
4
 Nina Herlina L. Metode Sejarah, (Bandung: Satya Historika, 2008); 10. 

5
 Ibid., 5. 
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Sumber-sumber berdasarkan asal ini dapat juga dipecah berdasarkan 
bahasa yang digunakan dalam sumber menjadi sumber lokal dan sumber 
asing. Sumber berdasarkan bentuknya, dapat digolongkan menjadi sumber 
tertulis, lisan dan benda atau ditambah dengan online/virtual. Umumnya 
sumber tertulis untuk sejarah hidup Haji Sulaiman berlimpah untuk 
bidang-bidang tertentu, seperti surat-surat dan dokumen terkait dengan 
tanah kepemilikan dan usaha lainnya. Namun, untuk riwayat masa kecil 
dan remajanya sangatlah minim, kalau tidak dikatakan tidak ada. Untuk 
bagian ini, peneliti mengandalkan informasi lisan dari generasi  ketiga dan 
keempat dari Haji Sulaiman.  Informan mendapatkan kisah tentang masa 
kecil kakek buyut dari orangtua mereka. Jauhnya jarak kejadian dan 
penceritaan membuat mereka kesulitan mengingat bagian ini. Diduga Haji 
Sulaiman tidak gemar bercerita kepada anak cucunya.   
 
Klasifikasi berdasarkan isi. Berdasarkan isi, sumber sejarah hidup Haji 
Sulaiman sangat beragam. Sumber sejarah Haji Sulaiman sebagian besar 
merupakan koleksi pribadi Haji Sulaiman yang diwarisi oleh keturunannya. 
Sumber tersebut terdapat dalam bentuk dokumen dan sumber benda atau 
artefak dengan isi yang beragam.  
 
Isi sumber sebagai dokumen dari sumber historika tersebut beragam ada 
yang resmi dan tidak resmi, dalam bentuk surat-surat, notulen rapat, 
kontrak,  surat tanah, surat perjanjian, kuintansi dan lain-lain. Selain 
dokumen, sumber sejarah Haji Sulaiman ada dalam bentuk benda bergerak 
dan tidak bergerak. Salah satu bentuk benda bergerak adalah foto-foto tua 
yang disimpan oleh Anita. Sebagian foto ini sekalipun tidak terkait secara  
langsung dengan persoalan yang dimunculkan, namun berguna untuk latar 
kehidupan dan gaya hidup keluarga Haji Sulaiman pada masa lalu. Begitu 
juga dengan perabot, benda-benda etnografi dapat membantu menjelaskan 
bagaimana lika-liku kehidupan seorang pedagang bernama Haji Sulaiman. 
Bangunan  sebagai benda tidak bergerak ditemukan dalam bentuk rumah 
yang terletak di Kampung Dalam. Untuk memudahkan klasifikasi, berbagai 
sumber sejarah Haji Sulaiman tersebut saya susun dalam bentuk tabel 
sebagai berikut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Haji Sulaiman: Sejarah Hidup, Karya dan Perjuangannya 2020 
 

19 

 

Tabel 1. 
Sumber Sejarah dari Peninggalan Haji Sulaiman6 

 
No Uraian Keterangan 

1 Surat-surat resmi: surat tanah/akte konsesi;   exit permit; 
paspor; sim/lisensi (vergunningsbewijs); ID card/kartu pelajar;  
rooi-certificaat; verklaring; kuitansi; surat wasiat; rooivergunning; 
denah tanah dan rumah; surat izin mendirikan rumah-kedai; 
surat kepemikian tanah- kendaraan- senjata. 

Masih dalam keadan baik, dalam 
bentuk asli dan copy, disimpan 
oleh buyut Anita, sudah 
diklasifikasi oleh Dinas 
Kebudayan dan Pariwisata 
Pekanbaru. 

2 Gambar masjid raya berikut rincian anggarannya dalam bentuk 
tulisan tangan menggunakan pensil dan kertas. 

Dalam bentuk asli disimpan oleh, 
Neneng. 

3 Catatan-catatan tangan (handschriften) tentang ganti rugi, 
kuitansi pembayaran, dan lain-lain, surat keterangan. 
 

Sebagian besar dalam keadan 
baik, asli dan copy, telah didata 
oleh Disbudpar. 

4 Foto tentang kehidupan sehari-hari (pesta- syukuran, 
perkawinan, foto rumah, foto anggota keluarga dan lain-lain).  

Sebagian dalam keadan baik, 
rusak alamiah. 

5 Surat berharga, seperti ijazah, surat keterangan lahir. Dalam keadaan baik, asli/copy 

6 Benda-benda etnografika, seperti peralatan makan, perjamuan, 
pakaian, pernak-pernik hiasan pelaminan, ornament, perhiasan, 
tempat tidur, almari, meja nakas, senjata.  

Masih dalam keadaan baik, telah 
didata, kesulitan penyimpanan 
dan tidak ada ruang pamer. 

7 Bangunan rumah Kampung Dalam, sebagian besar bentuk 
dalam keadaan asli, sementara materi sudah ada penggantian. 

Keadaan tidak terawat, status CB 
Provinsi Riau. 

8 Bunker peninggalan  zaman Jepang Dugaan, belum penggalian 
arkeologis. 

 
Khusus untuk sumber benda-benda etnografika yang berhasil dikumpulkan 
adalah: 

Tabel 2: 
Sumber Benda Etnografika Peninggalan Haji Sulaiman7  

 

No Uraian Keterangan 
1 Peralatan makan dan barang pecah belah: piring, 

sendok, garpu,  mangkuk, tempat cuci tangan, 
tempat kue, baki, dulang, peralatan memasak. 

Bahan tembikar, kuningan, 
tembaga, dll; asli, terawat. 

2 Barang berhias, seperti kembang goyang, cepuk, 
manik-manik. 

Terawatt 

3 Lampu-lampu hias baik dari kuningan maupun 
kristal 
 

Dalam bentuk asli, terawatt 

4 Kain tenun untuk pernikahan atau acara besar Asli, sebagian kondisi rusak 
sedang. 

5 Pakaian tradisional India dan Melayu, umumnya 
untuk perempuan 

Sebagian dalm kondisi rusak. 

6 Pelaminan/ perhiasan untuk acara perkawinan 
Meja rias dan bopet kecil (nakas) 

Dalam keadaan baik. 

7 Tempat tidur Rusak. 

                                                 
6
 Diolah dari koleksi peninggalan Haji Sulaiman di rumah Anita, tahun 2018. 

7
 Diolah dari koleksi peninggalan Haji Sulaiman di rumah Anita, tahun 2018. 
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8 Peti-peti penyimpanan Rusak 

9 Koper-koper Dalam keadaan baik 

10 Senjata, seperti mata tombak, keris, samurai Dalam keadaan baik 

11 Tongkat   Dalam keadaan baik 

 
 

Berikut ini tabel jumlah keseluruhan sumber sejarah Haji Sulaiman 
berdasarkan bahan: 

Tabel 3: 
Jumlah Koleksi Sumber Sejarah Haji Sulaiman8 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terkait dengan dokumen, baik dalam keadaan asli maupun asli dari copy, 
baik terkait langsung dengan usaha yang dikelola oleh Haji Sulaiman 
maupun dikelola oleh anak cucunya,  setelah diinventarisasi dan 
diklasifikasi,9 diketahui jumlah dokumen sebanyak 246 dokumen;  terdiri 
dari 10 bundel amplop dokumen tanah, 8 amplop  dokumen non tanah dan 

                                                 
8
 Khusus untuk jumlah koleksi ini, diambil dari hasil pendataan tim Disbudpar Kota 

Pekanbaru Tahun 2018. Data ini belum meliputi seluruh koleksi yang ada, karena diduga 
sumber masih berada di beberapa tempat di luar Pekanbaru (antara lain di Jakarta). 
9
 Inventarisir atau klasifikasi dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Pekanbaru dipimpin oleh Dra. Hj. Zulhernis, kasi Sejarah dan Kepurbakalaan Disbudpar 
Kota Pekanbaru. Sementara untuk tim inventarisasi dipimpin oleh Dra.  Dra. Darliana, 
M.IP. Peneliti hadir waktu itu untuk sesi wawancara untuk menemukan latar belakang 
historis terkait dokumen-dokumen tersebut. 

No Nama Bahan Jumlah 

A Benda Etnografika 280 
1 Tembaga 10 
2 Steinlessteel 3 
3 Rotan 1 
4 Perunggu 3 
5 Perak 20 
6 Keramik 33 
7 Kaca 3 
8 Daun 2 
9 Aluminium 93 
10 Kuningan 43 
11 Logam 2 
12 Kayu 5 
13 Besi 12 
14 Kain 50 
B Benda Historika* 190 
15 Kertas HVS untuk naskah - 
16 Kertas Manila untuk cover - 
17 Kain untuk paspor - 
18 Kertas tipis tuk denah tanah - 
19 Kertas buku untuk 

handschriften 
- 
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1 amplop dokumen yang belum diinventarisis (33 dokumen). Dokumen 
tanah ada yang merupakan milik Haji Sulaiman, terkait dengan Hajah 
Tawiyah, Fatimah, Abdul Manan, Fateh Ali, Sjawkat Ali dan lain-lain. 
Adapun dokumen non tanah meliputi kuitansi pembayaran tukang, 
pinjaman, bon belanja, lisensi niaga untuk senjata, surat-surat terkait 
perjalanan haji, paspor, SIM,  surat keterangan, ID Card,  memo, dan lain-
lain.  
 
Klasifikasi berdasarkan tujuan. Menurut Garraghan,10 berdasarkan 
tujuannya, dokumen dibagi menjadi dua: sumber formal dan sumber 
informal. Ada juga yang membaginya menjadi sumber resmi dan sumber 
tidak resmi. Sumber formal dapat berupa surat keputusan atau akta yang 
dikeluarkan oleh lembaga resmi. Disebut resmi karena dibuat atau 
dikeluarkan oleh pejabat negara. Tetapi ada juga sumber yang dianggap 
resmi yang tidak formal, misalnya memo atau notes di selembar kertas dan 
bahasa biasa, yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah. Di dalam 
klasifikasi isi, bagian ini juga telah disinggung.    
 
Sumber sejarah terkait kehidupan Haji Sulaiman yang merupakan 
peninggalan pribadinya tidak semata ditujukan sebagai peninggalan sejarah. 
Tujuan utamanya adalah untuk keamanan dan terkait dengan administrasi 
dan urusan perusahaan yang dimiliki oleh Haji Sulaiman, anak-anak dan 
cucu-cucunya. Sehingga, sumber tersebut harus diolah sedemikian rupa 
untuk dapat menjadi data dan harus dianalisis dan disintesis untuk menjadi 
sebuah fakta sejarah.  
 
Adapun sumber sejarah hidup Haji Sulaiman kategori bangunan, seperti 
Rumah Haji Sulaiman di RT 01/RW 05 Kampung Dalam, Senapelan. 
Dibangun tahun 1932 dan menjadi rumah kediaman Haji Sulaiman. Sampai 
saat  kini, pewaris rumah ini belum berniat merobohkan rumah tersebut. 
Mereka masih menghargai nilai kesejarahan dari rumah tersebut. Gubernur 
Riau telah menetapkan status bangunan tersebut sebagai bangunan cagar 
budaya pada tahun 2018. Namun, pelestarian dalam bentuk pengelolaan 
atau pemanfaatannya sebagai salah satu destinasi wisata atau 
menjadikannya sebagai lokasi Museum Tematik Haji Sulaiman belum 
menjadi perhatian pihak terkait. 
 
Rumah panggung khas tepi sungai ini merupakan bentuk asli rumah 
melayu. Sebagian besar dalam keadaan asli dan karenanya kita dapat 
mengamati bahwa Haji Sulaiman pada masa lalu adalah orang berada. 

                                                 
10

 Garraghan, A Guide to Historial Method, (New York: Fordham University Press),  109-111; 
lihat juga Herlina, Metode Sejarah, 14. 
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Masih tampak bahwa rumah tersebut mewakili kejayaan seorang pedagang 
yang merupakan kelas menengah ke atas pada masanya.    
 
Selain rumah Haji Sulaiman di Kampung Dalam, ada satu rumah yang 
memiliki kaitan secara tidak langsung dengan Haji Sulaiman, yaitu rumah 
bercat hijau di Jalan Kesehatan No. 27, Kampung Bandar, Senapelan. Rumah 
ini dibeli oleh cucu Haji Sulaiman, yaitu Fateh Ali. Rumah ini sekarang 
ibarat museum untuk berbagai benda dan dokumen peninggalan Haji 
Sulaiman. Lokasi rumah ini semula adalah bekas markas tentara Jepang 
kemudian terbakar. Tanahnya kemudian dimiliki oleh Abas Maharajo 
Sutan. Fateh Ali kemudian membeli dan membangun rumah dengan model 
khas bentuk rumah melayu, yang tidak mengalami perubahan bentuk sejak 
didirikan tahun 1961-1962. Jendela-jendela rumah berupa bilah-bilah kayu 
yang terpasang permanen pada kusen dengan pemasangan kisi-kisi ram. 
Celah-celah di antara bilah tersebut menjadi tempat keluar-masuknya 
sirkulasi udara. Semua kusen pintu dan jendela merupakan balok dengan 
ukuran 8/12. Pada bagian atas jendela terdapat ventilasi bermotif belah 
wajik.  Pintu masuk pada ruang tamu/depan yaitu tinggi 2,13m dan lebar 
1,23m, sedangkan pintu kamar berukuran tinggi 2,10m, lebar 0,83m.  Ada 
delapan buah kamar, 1 ruang tamu, 1 ruang makan, 1 ruang keluarga (ruang 
tengah) dan 1 dapur. Ruang tengah ini semula terbuka, kemudian diberi 
atap dan dijadikan tempat bermain anak-anak perempuan Fateh Ali atau 
cicit-cicit Haji Sulaiman.   
 
Fateh Ali dan keluarga pernah menemukan bunker di bawah rumah. 
Penemuan itu melalui penggalian tanpa sengaja. Bunker ini menimbun 
khazanah seperti ujung tombak, piring-piring dan alat pecah belah, 
samurai, bahkan kap mobil. Belum diketahui asal-muasal barang tersebut. 
Konon ada yang menduganya sebagai barang-barang dari Kerajaan Siak 
yang berhasil disita Jepang, sebagian lagi mungkin dari pihak tawanan 
tentara Belanda. Benda-benda temuan tersebut, karena kekurangtahuan, 
dibiarkan menumpuk di halaman. Sehingga, sedikit demi sedikit hilang 
diangkut oleh pemulung. Sampai akhirnya sekarang yang tersisa dari 
penggalian itu berupa 1 buah mata tombak dan sebilah samurai.  
 
Untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, pintu masuk bunker 
ditimbun dan bekasnya sengaja dibuat sedemikian rupa sehingga sulit 
untuk ditemukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. 
Sekalipun pintu bunker sudah ditimbun dan tidak mudah ditemukan, 
namun penghuni rumah tetap merasakan keberadaan bunker.   Di bagian 
kamar tidur terdepan, lalu lalang mobil  di jalan kesehatan depan rumah itu 
menimbulkan getaran dan gema atau pantulan suara dalam ruangan jika 
telinga didekatkan di lantai. Seperti ada ruangan kosong di bawah rumah. 
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Sekarang, rumah tersebut dihuni oleh salah seorang anak Fateh Ali, Anita 
(lahir 1974) dan keluarganya. 
 

 
Anita di antara benda peninggalan buyutnya (2018). 

 
Selain berbagai ragam peninggalan sebagaimana dipaparkan di atas, khusus 
untuk biografi Haji Sulaiman, sumber situs yang ada dalam bentuk makam 
Haji Sulaiman, makam istri pertamanya, Hajjah Tawiyah, yang diletakkan 
berdampingan  dengan makam Haji Sulaiman serta makam istri keduanya, 
Hajjah Asiah yang terpisah beberapa langkah. Selain itu masih ada lagi 
makam keluarganya, antara lain makam anak pertamanya, Fatmah, dan 
makam keponakan sekaligus menantunya, Abdul Manan. Semua makam ini 
berada di Makam Senapelan yang terletak di seberang Hotel Mutiara 
Merdeka. Bangunan makam yang mirip dengan Taj Mahal tersebut 
terhitung baru, dibuat atas inisiatif generasi ketiga dan keempat dari Haji 
Sulaiman. Sengaja dibangun lebih tinggi dari yang lainnya, agar mudah 
ditemukan terutama bagi saudara yang sengaja datang dari jauh untuk 
ziarah.  Dapat dimaklumi karena penataan kubur di Pemakaman Senapelan 
sangat semrawut dan tidak rapi. Sehingga, dikhawatirkan akan 
memusingkan bagi orang yang baru berziarah ke sana. Karena itu, makam 
tersebut diberi ciri khusus, seperti lebih tinggi dengan motif unik. Itupun, 
untuk mendekatinya tidak mudah karena jalan hampir-hampir tidak ada.  
 
Jadi, khusus untuk bangunan dan bunker, sekalipun memerlukan 
penggalian dan kajian arkeologis, dapat dikatakan bahwa lokasi rumah 
keluarga Haji Sulaiman, dalam hal ini cucunya, Fateh Ali,  memiliki 
informasi penting tentang kehidupan pada periode pendudukan Jepang di 
Riau khususnya di Pekanbaru.  Selain sebagai bangunan tua sejak tahun 
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1961, rumah tersebut terkait dengan peristiwa sejarah dan menjadi bukti 
benda (artefact) tentang keberadaan tentara Jepang di Pekanbaru pada 
masa perang dunia kedua. Rumah Fateh Ali tersebut memiliki nilai sejarah 
yang tinggi dengan adanya bunker Jepang dan berbagai benda yang 
tertimbun di dalamnya. Keberadaan rumah ini memperkuat sejarah tentang 
perjuangan menghadapi penjajah di Riau.  
 
Nilai penting lainnya adalah bagi ilmu pengetahuan. Keberadaan rumah ini 
memiliki peluang untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut dalam 
menjawab berbagai permasalahan dalam bidang keilmuan, seperti 
arkeologi, arsitektur, antropologi, sejarah, dan sebagainya.  Selain itu, 
rumah ini juga diharapkan terkait dengan perkembangan atau tahapan 
penting yang menentukan dalam ilmu pegetahuan, seperti penemuan baru 
dan penerapan teknologi baru.  
 
Nilai pentingnya di bidang pendidikan adalah bahwa rumah tersebut masih 
terkait dengan aktivitas pembelajaran masyarakat dalam upaya 
meningkatkan kesadaran moral, karakter, sejarah, budaya dan 
kesejahteraan masyarakat. 
 
Selain nilai penting di atas,  keadaan rumah ini memenuhi persyaratan 
sebagai bangunan cagar budaya. Lengkaplah sudah, tidak hanya karena 
lokasi bekas markas kompetai Jepang dan rumah yang memenuhi syarat 
sebagai bangunan cagar budaya, tetapi juga karena khazanah yang ada di 
bawah rumah, yaitu bunker Jepang  dan khazanah benda etrnografika dan 
benda historika yang terdapat di dalam rumah itu. Tidak heran, sehingga 
pada tahun 2018, rumah ini ditetapkan oleh Gubernur Riau sebagai salah 
satu bangunan cagar budaya  peringkat Provinsi Riau, dengan SK Gubri No. 
Skpts/1135/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penetapan Status 
Cagar Budaya Peringkat Provinsi Riau.*** 
 

 
Rumah Jalan Kesehatan No. 29 sebagai cagar budaya peringkat  

Provinsi Riau (dok. Disbudpar Pekanbaru, 2018). 
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Benda Etnografi Peninggalan (dokpri, 2018).  
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Benda Etnografi Peninggalan Haji Sulaiman (dokpri 2018) 

 
Dokumen Usaha Haji Sulaiman (Dokpri, 2018) 
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Berbagai dokumen; surat tanah, konsesi, paspor, keterangan  

imigrasi, kuitansi (dokpri, 2018).  
 

 
Peta kedudukan Rumah Hijau Jalan Kesehatan 27  

(Dok. Disbudpar Pekanbaru, 2018) 
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Kegiatan heuristik bersama tim pendataan Disbudpar Pekanbaru  

dan proaktif pihak keluarga Haji Sulaiman (dokpri, 2018) 

 
Bersama Tim Pemotretan dan Publikasi Koleksi Haji Sulaiman (2018). 
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VERIFIKASI SUMBER 

Verifikasi atau penilaian atau kritik Sumber Sejarah adalah kegiatan untuk 
mendapatkan sumber yang otentik, kredibel atau dapat diandalkan.11 Kritik 
itu dibagi dua: Ekstern dan Intern: kritik Ekstern adalah penilaian terhadap 
otentisitas sumber, sementara kritik intern adalah penilaian terhadap 
kredibilitas sumber. Umumnya peneliti akan melakukan kritik ekstern 
terlebih dahulu. Barulah setelah  sumber diyakini asli atau tidak palsu, tidak 
ada penambahan dan lain-lain, kegiatan dilanjutkan ke kritik internal yang 
akan menilai keterandalan sumber atau kesaksian informan atau 
narsumber.   
 
Kritik Ekstern 
Keadaan sumber dokumen koleksi Anita peneliti anggap asli, yaitu asli  
dalam bentuk pertama dan asli dalam bentuk copian atau penggandaan 
dengan mesin. Tidak ada penggandaan dalam bentuk penulisan ulang 
secara manual. Penggandaan dengan mesin ini menurut Gottschalk dapat 
dianggap asli.12 Dapat dikatakan bahwa sebagian besar sumber dokumen 
dalam keadaan asli, kondisi terawat kecuali sebagian kecil lapuk, 
menguning atau tulisannya kabur, karena tidak terelakkan oleh determinasi 
waktu.   
 
Sumber untuk sejarah Haji Sulaiman berlimpah tetapi tidak proporsional. 
Juga, tidak semuanya secara langsung dapat dimanfaatkan. Untuk 
menentukan sejauh mana otentisitas sumber, ada tiga pertanyaan.13 

a. Apakah sumber itu memang  sumber yang kita kehendaki?  
Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui sumber itu palsu atau 
tidak. Peneliti dapat mengamati:  
(1) tanggal dokumen itu ditulis/dikeluarkan; 
(2) bahan/materi dokumen: kertas, tinta 

b. Apakah sumber itu asli atau turunan?  
Untuk menjawabnya perlu dilakukan analisis sumber. Untuk 
dokumen dari zaman dahulu sebelum ada kertas karbon dan mesin 
fotocopy dan camera atau video, penggandaan biasanya dilakukan 
dengan cara menyalin. Dalam kegiatan menyalin, kemungkinan akan 
timbul perubahan di dalam isi dokumen. Untuk sumber-sumber 
sekarang, penggunaan teknologi di atas telah dilakukan termasuk 
terhadap sumber Haji Sulaiman.  Salinan dengan alat ini lebih dapat 
dipercaya daripada yang disalin atau diturunkan dengan tangan. 

                                                 
11
 Ibid. 

12
 Gottschalk, Mengerti Sejarah, Terjemahan Nugroho Notosusanto, (Jakarta: UI Press, 1988) 

83-84. 
13

 Disarikan dari Herlina, Metode Sejarah, 25-30.  
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Meskipun begitu, peneliti harus berhati-hati, karena dengan 
teknologi pun tidak luput dari kesalahan.   

c. Apakah sumber itu utuh atau telah diubah-ubah? 
Menjawab pertanyaan tersebut perlu dilakukan kritik teks untuk 
mengetahui perubahan-perubahan apa yang terjadi atau yang 
terdapat di dalam teks. Kritik teks ini juga untuk mengetahui 
bagaimana isi sumber asli dari tangan penulis dokumen. Untuk 
sebagian besar sumber sejarah Haji Sulaiman dalam bentuk asli dan 
fotocopy dan untuk keperluan riset ini peneliti anggap asli. 
 
Ketidakutuhan suatu sumber biasanya disebabkan oleh jenis 
kekeluruan yang berbentuk pengurangan, pengulangan atau 
penambahan. Hal ini dapat disebabkan oleh kekurangtelitian dalam 
penyalinan atau oleh sebab lain. Masalah ini menjadi kajian filologi. 
Untuk sumber sejarah tentang Haji Sulaiman, dapat dianggap minim 
atau tidak ada yang disalin/tidak utuh atau telah diubah.    

 
Kritik Intern 
Langkah menentukan kredibilitas menurut Gottschalk (1970: 59-61) dan 
Herlina (2008: 30-32) adalah dengan pertanyaan yang terkait dengan 
kompetensi dan kejujuran: 

a. Adakah informan mampu (kompeten) memberikan kesaksiannya. 
Ini tergantung kepada (1) kehadiran saksi di tempat dan waktu 
peristiwa; (2) keahlian saksi; (3) kedekatan saksi dengan 
peristiwa. 

b. Adakah informan mampu memberikan kesaksian yang benar? 
 

Terkait pertanyaan kemampuan saksi tentang “kehadiran saksi di tempat 
dan waktu peristiwa” dapat disampaikan sebagai berikut. Sumber lisan atau 
kesaksian lisan yang datangnya dari informan perlu mendapat perhatian. 
Karena, beberapa informasi bukan merupakan saksi sejarah yang berada di 
tempat dan pada waktu Haji Sulaiman hidup. Artinya, di antara mereka 
adalah informan dari generasi keempat seperti Anita, yang tidak bertemu 
dengan kakek buyutnya Haji Sulaiman tetapi kesaksian Anita disandarkan 
kepada orangtuanya yaitu Fateh Ali yang pernah bertemu dan berkumpul 
bersama sang kakek, Haji Sulaiman. Jika kesaksian lisan ini digunakan maka 
inkompentensinya informan atau saksi ini perlu dieleminir oleh kesaksian 
dari saksi lain yang lebih dekat dengan Haji Sulaiman. Sejauh ini, 
koroborasi dilakukan dengan menggabungkan kesaksian informan seperti 
ini dengan kesaksian informan sezaman, misalnya informasi Anita 
disandingkan dengan informasi dari Sayang Jamal. Sayang Jamal pernah 
turut mengangkut material dalam masa pembangunan masjid raya yang 
diketuai oleh Haji Sulaiman. Saksi Sayang Jamal memang pernah bertemu 
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dengan Haji Sulaiman, tetapi saksi ini memiliki keterbatasan dalam 
kesaksiannya karena faktor usia di atas 80 tahun pada tahun 2017.   

 
Rata-rata saksi atau informan yang ada adalah saksi yang memiliki keahlian 
yang dapat diandalkan untuk memberikan kesaksian tentang Haji 
Sulaiman. Untuk mengukur kredibilitas saksi melalui pertanyaan “keahlian 
saksi” maka dapat dikatakan bahwa saksi ahli karena mereka tahu dan sadar 
arti penting sejarah dan pelestarian peninggalan bersejarah dari Haji 
Sulaiman. Mereka ahli karena mereka mengalami.  Saksi-saksi umumnya 
berpendidikan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memiliki 
kesadaran yang baik tentang pentingnya sejarah. Mereka paham tentang 
pentingnya peninggalan sejarah dan pelestariannya sekalipun kompentensi 
akademik mereka tidak di bidang yang terkait langsung dengan itu. Kalau 
tidak ada kesadaran sejarah, bagaimana Anita dan saudaranya, termasuk 
paman dan sepupunya bersusah payah mengumpulkan dan menyimpan 
berbagai benda peninggalan buyut Haji Sulaiman?  
 
Terkait pertanyaan kredibilitas ‘sejauh mana kedekatan saksi dengan 
peristiwa” maka dapat disampaikan bahwa hampir semua saksi atau 
informan memiliki hubungan dengan Haji Sulaiman, sekalipun tidak 
semuanya dalam pengertian hubungan darah secara langsung. Ada saksi 
sezaman, yaitu mereka yang hidup pada masa yang sama dengan Haji 
Sulaiman, pernah bertemu dan berkomunikasi. Selain keluarga seperti 
anak-anak dan cucu-cucu Haji Sulaiman, dalam kelompok saksi ini 
termasuk mereka yang pernah bergotong royong membangun masjid, 
misalnya Jamal dan anaknya Sayang Jamal. Ada juga saksi yang datang lebih 
belakangan, tidak pernah bertemu dengan Haji Sulaiman tetapi mendapat 
cerita dari orang yang pernah bertemu langsung dengan Haji Sulaiman. Di 
antara saksi ini adalah Haji Syahril Rais, Anita binti Fateh Ali.  Mereka 
semua berasal dari  Senapelan, berasal dari lingkungan yang sama sejak 
lampau. Artinya, sekalipun saksi  adalah generasi ketiga atau keempat, 
tetapi mereka berada di lingkungan yang sama di daerah tepi Sungai Siak 
Senapelan. 
 
Terkait pertanyaan kredibilitas informan tentang “mampu atau tidaknya ia 
menyampaikan informasi yang benar” dapat disampaikan bahwa peneliti 
mengalami kesulitan dalam bagian-bagian tertentu. Untuk mengatasi 
kesulitan itu, peneliti telah menggunakan pilihan kata yang “tidak 
memastikan” dan “memberikan keleluasaan kepada pembaca untuk 
menafsirkan sendiri.” Di sana peneliti menggunakan diksi atau kata 
‘mungkin’, ‘agaknya’, ‘diduga’ dan lain-lain. Sejauh ini, peneliti juga 
mencoba mengatasinya dengan koroborasi atau triangulasi data 
sebagaimana dapat dilihat pada bab III dan seterusnya.  Jadi, dalam tahapan 
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verifikasi sumber ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa sebagian besar 
sumber yang ada tergolong otentik dan dapat diandalkan atau kredibel.☻ 
 

 

 
Bersama tim Disbudpar Kota Pekanbaru, Bu Zulhernis, Pak Yose Rizal  

dan Anita (dokpri, 2018) 
 

 
Foto-foto lama 
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Gambar: Fateh Ali di muka Rumah Kampung Dalam,  

di tepi Sungai Siak ketika air pasang ( Desember 1953). 

 

 
Areal bunker (Dok Disbudpar, 2018) 

 

 
Dokumentasi Denah Tanah Rumah Hijau  
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Bagian Ketiga 
BIOGRAFI HAJI SULAIMAN 

 
ASAL-USUL DAN MASA KECIL 

 
Haji Sulaiman1 bin Doost Mohamad lahir di Azamgarh,  Uttar Pradesh, 
India,2 sekitar tahun 1883 M.3 Tidak ada informasi tertulis atau lisan tentang 
masa kecil dan remajanya di negeri kelahirannya ini. Begitupun dengan 
kedua orangtuanya. Menjelang akhir abad ke-19, orang India hidup dalam 
kebudayaan tradisional, berhirarki sosial dan cukup ketat. Mereka sangat 
menghargai nilai-nilai kekeluargaan tradisional. Mereka hidup bersama 
sebagai keluarga besar yang melampaui keluarga inti. Dalam sebuah 
keluarga India, biasa dijumpai anggota keluarga terdiri dari tiga hingga 
empat generasi tinggal di bawah satu atap. Berbagai permasalahan keluarga, 
merupakan persoalan bersama dan akan dibahas secara patriarkis, yang 
mengutamakan peran laki-laki. Suasana kehidupan keluarga yang 
mengandalkan laki-laki itulah, yang  ditinggalkan oleh Sulaiman muda 
untuk merantau meninggalkan kampung halamannya. 
  
Belum diketahui rute pasti yang dilalui Haji Sulaiman ketika berlayar dari 
India ke Sumatera, karena tidak ada dokumen terkait yang 
membuktikannya. Agaknya ia melewati Semenanjung Malaya dan 
Singapura, lalu dari Singapura menyeberangi Selat Melaka, menyusuri 
Sungai Siak hingga sampai ke Kerajaan Siak. Tujuannya adalah merantau, 
mengubah nasib dengan berdagang sambil berdakwah. Dia bermaksud 

                                                 
1
Terdapat berbagai macam bentuk penulisan atau ejaan nama Haji Muhammad Sulaiman 
dalam dokumen-dokumen yang ada. Di antaranya Hadji Soeleman, Mohammad Soeleiman, 
Mohamad Soeleiman. Kadang-kadang gelar haji atau syeikh dicantumkan di depan 
namanya. Dalam dokumen lisensi (vergunningsbewijs) untuk membawa senjata api dan 
mesiu tahun 1929, nama di sana tercantum “Syekh Mohamad Soeleiman” dengan profesi 
handelaar.  Dengan alasan untuk kemudahan penulisan, maka dalam tulisan ini lebih 
banyak menulis nama Haji Sulaiman daripada yang lainnya (Haji Muhammad Sulaiman).    
2
 Daerah Azamgarh di Uttar Pradesh, India,  adalah kota dengan penduduk Muslim lebih 

dari  29%  (tahun 2011) dari jumlah populasi penduduknya yang padat. Islam menjadi 
agama kedua populer setelah Hindu. 
3
 Sebagian keluarganya menyakini bahwa Haji Sulaiman lahir tahun 1867, tatkala wafat 

pada tahun 1965, almarhum berusia 105 tahun.  Bahkan ada juga dokumen yang menyebut 
usia Haji Sulaiman 87 tahun beberapa tahun sebelum ia meninggal. Dapat dimaklumi pada 
masa itu, kemungkinan belum ada pencatatan secara cermat dan tertib tentang kelahiran, 
sehingga sebagian besar usia ditaksir saja. Oleh karena itu, untuk memudahkan, tanpa 
menolak usia lainnya, saya memilih tahun kelahirannya yaitu 1883. Ini dihitung dari tahun 
wafatnya yaitu 1965  dalam usia 82 tahun sebagaimana tercantum di dalam surat 
keterangan kematian Haji Sulaiman dan di batu nisannya.   
 



Haji Sulaiman: Sejarah Hidup, Karya dan Pengabdiannya 2020 

 

 

35 

 

melanjutkan hidup di Kerajaan Siak yang terkenal dengan wilayahnya yang 
luas dan kesibukan perdagangan.  
 

 
Haji Sulaiman mengenakan songkok hitam  

 
Menjadi pedagang adalah pekerjaan yang banyak ditempuh oleh orang 
asing yang datang dari seberang laut. Orang Asing dianggap oleh 
masyarakat setempat sebagai orang dengan derajat yang lebih tinggi 
daripada masyarakat biasa. Penggolongan masyarakat pertama kali yang 
ditetapkan Belanda pada tahun 1884 menempatkan orang asing dan mereka 
yang dipersamakan dengan orang asing sebagai golongan masyarakat 
menengah ke atas dibandingkan dengan penduduk asli. Ini stratifikasi sosial 
yang dibuat oleh  Pemerinah Hindia Belanda  dalam politik kolonialis devide 
et impera. Kemudian pada tahun 1920, masyarakat dipecah dan digolongkan 
atas dasar keturunan, status dan ras menjadi Golongan Eropa, Golongan 
Timur Asing dan Golongan Bumiputera. Orang Eropa seperti orang 
Belanda, Inggris, dan Eropa lainnya dengan hak politik dan status istimewa 
di mata hukum menjadi golongan teratas. Orang Timur Asing (vreemde 
osterlingen atau foreign orientals) seperti orang China, Arab dan India yang 
merupakan golongan pendatang, memiliki status di bawah orang Eropa di 
atas orang pribumi. Orang pribumi (inlander) adalah penduduk asli Hindia 
Belanda, dengan hak yang terbatas dan status paling rendah. Namun, 
golongan pribumi ini juga disegregasi menjadi: golongan bangsawan 
dengan privilege tertentu dan pemimpin adat, ada golongan pemimpin 
agama, kemudian golongan rakyat biasa. 
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Sesampainya di Kerajaan Siak, negeri di Sumatera Timur, Haji Sulaiman 
segera menemui pejabat Kerajaan Siak di Siak Sri Indrapura.4 Tidak 
ditemukan data yang menunjukkan bahwa Sultan Syarif Hasyim yang 
ditemui oleh Haji Sulaiman. Berarti kedatangannya ke Siak setelah wafatnya 
sultan Siak kesebelas tersebut atau pada akhir tahun 1908 atau sesudahnya. 
Sehingga, kemungkinan besar pejabat wali (regent) yang ditemuinya. Jika 
kita bersikeras bahwa Haji Sulaiman bertemu langsung dengan Sultan Syarif 
Kasim II, maka tahun kedatanganya ke Siak untuk pertama kali adalah  
pada tahun 1915 atau sesudahnya, karena  Sultan Siak ke-12 itu dinobatkan 
pada 3 Maret 1915. Rasanya tidak mungkin Haji Sulaiman datang dari 
seberang lalu melangkahi adat dengan menuju Pekanbaru, membuka usaha 
dan membangun keluarga sebelum bertemu dengan penguasa Kerajaan Siak 
di Siak Sri Inderapura.  
 
Menurut informasi lisan, Haji Sulaiman pertama kali merantau dan sampai 
di Siak sebelum menikah. Sementara pernikahannya dilangsungkan di 
Pekanbaru sekitar tahun 1913 atau 1914. Anak pertamanya,  Fatmah atau 
Fatimah lahir pada tahun 1915 berdasarkan dokumen paspor. Oleh karena 
itu, Sultan Siak yang ditemui pada waktu itu yaitu dua orang pejabat yang 
mewakili  Sultan ke-12  yang masih belum cukup umur dan sedang sekolah 
di Batavia. Dua regent itu adalah Tengku Besar Sayid Syagaf dan Datuk 
Limapuluh Menteri Kerajaan Siak. Kedua regent ini mulai menjabat setelah 
mangkatnya Sultan Syarif Hasyim pada tahun 1908, selama 7 tahun hingga 
penobatan Sultan Syarif Kasim pada tahun 1915 dalam usia 23 tahun.  
 
Tidak berapa lama Haji Sulaiman di Siak, iapun segera memutuskan 
melanjutkan perjalanan ke  Senapelan. Sejarah asal mula Pekanbaru 
biasanya dimulai tatkala Sultan Keempat Kerajaan Siak, Sultan Abdul Jalil 
Alamuddin Syah (1766-1780) menjadikan Senapelan sebagai pusat 
pemerintahan Kerajaan Siak. Senapelan pada mulanya merupakan sebuah 
pemukiman dengan penduduk dalam kepemimpinan seorang batin (kepala 
suku). Masyarakat di sana disebut dengan masyarakat suku Senapelan yang 
hidup dengan melakukan peladangan.5 Setelah menjadi pusat pemerintahan 
Kerajaan Siak, Senapelan menjadi semakin ramai dengan aktivitas 
perdagangan, sehingga perlu dibangun sebuah pekan (pasar). Namun, 
pekan ini tidak segera berkembang sebagaimana diharapkan oleh Sultan 
Alamuddin.  

                                                 
4
Lihat Prof. Suwardi MS, dkk. Sultan Syarif Kasim II: Pahlawan Nasional dari Riau (1893-

1968). (Pekanbaru, Sutra Benta Perkasa: 1985), 29. Lihat juga Ahmad  Yusud, dkk. Sultan 
Syarif Kasim II: Raja Terakhir Kerajaan Siak Sri Inderapura, Pemerintahan, Perjuangan, 
Warisan, (Pekanbaru: Pemda Provinsi Riau: 1992), 119.      
5
Wilaela, dkk. Seputar Nota Omtrent Het Rijk van Siak karya  H.A. Hijmans van Anrooij, 

TBG, XXX, 1885, (Pekanbaru, Asa Riau: 2016), 27.   



Haji Sulaiman: Sejarah Hidup, Karya dan Pengabdiannya 2020 

 

 

37 

 

 
Pada masa pemerintahan Sultan Siak kelima, yaitu Sultan Muhammad Ali 
Muazzam Syah (1780-1782), pasar  menjadi salah satu fokus kebijakannya.  
Pasar tersebut diperbaharui dan ditata ulang, sehingga segera berkembang 
dengan cepat. Jalan-jalan dibangun dan perdagangan ditingkatkan. Sultan 
Siak kelima ini, setelah mangkat diberi gelar Marhum Pekan. Berdasarkan 
musyawarah datuk empat suku (Pesisir, Lima puluh, Tanah Datar, dan 
Kampar) pada tahun 1784, negeri Senapelan diganti namanya menjadi 
Bandar Pekan, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Pekanbaru. 
Tahun tersebut kemudian dijadikan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.6  
 
Di Pekanbaru inilah Haji Sulaiman memulai usahanya di bidang 
perdagangan berbagai barang impor dari Jepang, India, Malaysia dan 
Singapura. Berbagai barang yang dibutuhkan oleh masyarakat Pekanbaru 
dan daerah lain pada waktu itu, dari kebutuhan hidup sehari-hari berupa 
sandang pangan hingga barang yang masuk kategori sekunder dan mewah. 
Pada waktu itu barang impor masuk ke Pekanbaru melalui jalur Selat 
Melaka dan Sungai Siak. Sehingga, penghasilan utama Sultan Siak berasal 
dari cukai ekspor-impor di sepanjang aliran sungai di kerajaan ini.7 Akhir 
abad ke-19 hingga setelah Perang Dunia I, orang Pekanbaru sudah terbiasa 
dengan barang impor. Ini karena meningkatnya kebutuhan dan harga karet 
di dunia.8 Perdagangan Pekanbaru menunjukkan trend yang terus 
meningkat. Letaknya strategis, tidak hanya menjadi pelabuhan antar 
onderafdeeling, tetapi juga pelabuhan untuk ke Sumatera Barat dan District 
Kuantan. 9  Para pedagang besar di Pekanbaru,  antara lain Haji Sulaiman, 
Haji Muhammad Ali, Haji Yahya, Haji Saleh Abbas,  Akasah, Haji Jaafar, 
menikmati berbagai permintaan pasar dengan mengirim karet dan sejumlah 
hasil hutan dan kebun lainnya ke luar negeri. Mereka membawa masuk ke 
Pekanbaru berbagai barang komsumtif.  
 
Di Pekanbaru, Haji Sulaiman atau kadang dipanggil dengan Syeikh 
Sulaiman menetap di Senapelan, daerah asal-mula Pekanbaru. Senapelan 
pusat kota  sehingga tugu titik nol kilometer Pekanbaru, sebagai pangkal 
atau titik awal penghitungan kilometer Pekanbaru ke Bangkinang  dan ke 
Padang terdapat di Senapelan. Pada paroh pertama abad ke-20, Senapelan 
tetap merupakan pusat kehidupan, administrasi dan terutama 

                                                 
6
Suwardi MS, Wan Ghalib, Isjoni dkk. Dari Batin Senapelan ke Bandarraya Pekanbaru, 

(Pekanbaru: MSI Riau, 2006), 17-19.  
7
Wilaela, dkk. Het Rijk van Siak, 27.    

8
Mukhtar Lutfi, Suwardi MS, dkk. Sejarah Riau, Edisi Reproduksi, (Pekanbaru: Pemda 

Provinsi Riau, 1999),  393. 
9
D.G. Stibbe en Sandbergen,                               -      - Zevendee Deel (1917-

1935), (S’Gravenhage: Matinus Nijhoff, 1935). 
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perekonomian Pekanbaru. Sebelumnya, Senapelan pada abad ke-18  telah 
eksis menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian Kerajaan Siak. Di 
Senapelan terdapat struktur kota Melayu tali berpilin tiga atau tiga tungku 
sejarangan: istana, balai kerapatan dan masjid. Sekalipun pusat 
pemerintahan Kerajaan Siak berpindah ke Siak Sri Inderapura, Senapelan 
tetap ramai dan sibuk lengkap dengan bandar dan pasar, istana dan balai 
kerapatan, masjid dan pemukiman penduduknya. Di Senapelan inilah pusat 
Distrik Pekanbaru yang tertuang di dalam Babul Qawaid.10.  
 
Sejak tahun 1919, Pekanbaru menjadi tempat kedudukan seorang kontroleur 
dan pada tahun 1931 Pekanbaru tempat kedudukan kontroleur Kampar 
Kiri.11 Tempat kediaman kontroleur dibangun di Senapelan tahun 1931, 
terletak di pojok antara Jalan Ir. H.  Juanda 95 dan Jalan Ahmad Yani No.1 
(Museum LPRRI). Pada masa Jepang, Pekanbaru menjadi sebuah gun pusat 
dari Riau Syu dan tempat kedudukan cokan.12 Awal kemerdekaan dan 
revolusi fisik, Pekanbaru menjadi sebuah haminte (gemeente)13 dan menjadi 
tempat kedudukan residen. Residen Riau R.M. Oetoyo pernah menempati 
gedung bersejarah tersebut sebagai rumah residen.14 Kemudian, Pekanbaru 
menjadi kota kecil15 dan kotapraja16, selanjutnya terus berkembang untuk 
kemudian pada Januari 1959 ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Riau yang 
baru berdiri sendiri terpisah dari Provinsi Sumatera Tengah.  
 
Selama itu, Senapelan masih tetap menjadi pusat kota dan pusat 
perekonomian, sementara untuk pusat administrasi sedikit demi sedikit 
bergeser seiring dengan pertumbuhan kota.  Pergeseran ini telah membuat 
pemerintah pada 30 Desember 2011  “memindahkan” titik nol kilometer 
Pekanbaru (yang telah dibangun oleh Dinas PU sejak tahun 1950) ke tugu 
zafin di depan Kantor Gubernur Riau sekarang. Sehingga, penghitungan nol 
kilometer itu dimulai dari Jalan Sudirman.   Pemindahan ini pada awalnya 
menuai kontoversi dan ketidakpuasan dari berbagai kalangan. Versi 
pemerintah, pemindahan itu sesuai filosofi Pekanbaru yang dinamis sebagai 
bumi Melayu menuju kota metropolitan.  
 

                                                 
10

Bab-al-Qawaid disusun pada zaman Sultan Syarif Hasyim tahun 1901, Pembagian wilayah 
Kerajaan Siak berubah dari 10 provinsi menjadi 5 distrik; Ahmad Yusuf, dkk.  Sultan Syarif 
Kasim II, 157.  
11
Berdasarkan Besluit van het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 Tahun 1919.  

12
 Mukhtar Lutfi, dkk., Sejarah Riau,  407. 

13
Berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103, tanggal 17 Mei 1946; 

lihat juga Mukhtar Lutfi, dkk., Sejarah Riau, 460. 
14

 Ibid.,  492. 
15

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 
16

Kotapraja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957 
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Peta Senapelan sebagai pusat perdagangan  

dan sekitarnya perkebunan karet (Foto Anri). 

 
 
Jadi, secara historis, Senapelan adalah cikal-bakal kota Pekanbaru, karena 
berada di tepi Sungai Siak, jalur perdagangan-pelabuhan dan transportasi. 
Sejak dulu, Sungai  Siak menjadi pusat kehidupan masyarakat, sebagai 
water front city.17 Tidak aneh Senapelan menjadi daerah yang paling ramai 
dan berkembang di seluruh Pekanbaru. Kecuali Senapelan, di wilayah 
Pekanbaru untuk sebagian besar tempat masih kosong dan dimana-mana 
hutan perkebunan karet dan kopi. Sekalipun sarana dan prasarana publik 
sudah ada, tetapi masih terbatas.  Jalan darat sudah ada sejak zaman 
kolonial dan Jepang,18 namun lalu lintas utama masih  melalui Sungai Siak.     
 
Di sanalah, di Senapelan, Haji Sulaiman menetap, membangun keluarga 
dan mengembangkan usahanya di bidang perdagangan. Haji Sulaiman tidak 
hanya sebagai pigur penduduk kelas menengah yang berdaya dan mandiri 
secara ekonomi, ia juga menjadi tokoh masyarakat yang disegani dan 
dihormati oleh masyarakat dan oleh pemerintah. Haji Sulaiman menjadi 

                                                 
17

Gusnan Suryadi, Thamrin, Auda Murad, “Prilaku Masyarakat dalam Memanfaatkan Air 
Sungai Siak sebagai Sumber Kehidupan dan Dampaknya terhadap Estetika serta Kesehatan 
Lingungan di Wilayah Water Front City  Pekanbaru”, dalam  Dinamika Lingkungan 
Indonesia, Vol. 3 Nomor 2 Juli 2016 (100-106).   
18

 Ahmad Yusuf, dkk., Sejarah Perjuangan Rakyat Riau Tahun 1942-2002, Buku I (Pekanbaru: 
BKS Provinsi Riau: 2004), 122. 
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bagian dari dinamika Senapelan-Pekanbaru yang terus berkembang.  Selain 
berdagang dan kegiatan ekspor-impor, Haji Sulaiman juga membuka usaha 
pabrik roti, kain, senjata,  usaha properti berupa tanah dan kedai, 
perkebunan, peternakan dan lain-lain. Berbagai usaha yang 
dikembangkannya mengantarnya sebagai orang kaya dan sukses di 
Pekanbaru di paroh pertama abad ke-20.  
 
Haji Sulaiman dikenal oleh dua pemerintahan pada masa itu, yaitu oleh 
Kerajaan Siak dan oleh pihak Pemerintah Hindia Belanda. Dia  bersahabat 
dengan sultan dan para pejabat publik yang diangkat oleh Sultan Siak, 
seperti Tuan Kadi Haji Zakariah dan penggantinya Kadi Abdul Wahid dan 
Imam District Pekanbaru, Muhammad Taher. Sementara, dengan pihak 
Belanda ia dikenal sebagai seorang handelaar (saudagar). Ada informasi dari 
koran berbahasa Belanda dan memerlukan kajian lebih lanjut, bahwa Haji 
Sulaiman pernah menjabat sebagai anggota Landraad Siak, suatu 
pengadilan negeri  urusan perdata dan pidana untuk kalangan pribumi dan 
urusan pidana saja bagi orang Timur Asing.19   
 

 
Imam District Pakanbaroe, H. Muhammad Taher

20
 

  
Dalam sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah RI di 
Pekanbaru, secara tidak langsung disebutkan bahwa Haji Sulaiman juga 

                                                 
19

Informasi diperoleh dari Anita dan Dra. Darliana, M.IP, yang mendapatkan info dari Prof. 
Dr. Erwiza, LIPI. Peneliti belum melihat atau mempelajari dokumen yang dimaksud. Info 
via WA, 14 Maret 2020.  
20

Foto diperoleh dari cucu Imam Taher, 2019. Tahun foto tidak diketahui.  



Haji Sulaiman: Sejarah Hidup, Karya dan Pengabdiannya 2020 

 

 

41 

 

pernah menjadi ketua komunitas orang India di Pekanbaru sebelum agresi 
kedua. Menurut Datuk Azali Djohan,21  Haji Sulaiman pernah diberi gelar 
kapiten karena dipandang sebagai ketua komunitas orang India di 
Pekanbaru. Apa dan bagaimana komunitas orang India di Pekanbaru ini 
dan bagaimana peran Haji Sulaiman di dalamnya, diperlukan kajian lebih 
lanjut. Sejauh ini, belum ditemukan dokumen terkait dengan aktivitas 
komunitas dimaksud. Kuat dugaan bahwa Haji Sulaiman secara de facto, 
kenyataan dan praktiknya, diangkat oleh komunitas India untuk menjadi 
ketua atau ‘orangtua’ mereka. Sehingga, ketika ada persoalan, mereka 
datang ke Haji Sulaiman atau menjadikan Haji Sulaiman sebagai a backing 
person mereka. Penafsiran ini didukung oleh dokumen yang ada, dimana 
Haji Sulaiman pernah membantu seorang India bernama Saghir Ahmad 
untuk mengembangkan restorannya. Ia juga menjadi penjamin untuk izin 
tinggal seorang dari Azamgarh India, Islamgaan bin Mahadi, yang masuk ke 
Pekanbaru dan memberinya pekerjaan di toko rotinya.   
 
Postur dan wajah Haji Sulaiman sangat khas. Berkulit bersih  dan 
cenderung terang.22 Kedua bola mata berwarna hitam-tajam dan hidung 
sangat mancung. Dengan melihatnya, orang akan mengenalinya sebagai 
orang yang berasal dari Asia Selatan. Perawakannya tinggi jangkung. Benda 
pribadi Haji Sulaiman, berupa dua buah tongkat panjang; satu dari kayu 
dan satu lagi dari rotan berwana coklat. Kedua-tongkat itu menunjukkan 
bahwa Haji Sulaiman memiliki tinggi lebih dari 180 cm. Melalui foto-foto 
yang ditinggalkannya, gambaran karakternya yang tegas dapat dilihat. Di 
masa akhirnya, Haji Sulaiman berjanggut panjang memutih dan 
mengenakan kaca mata dengan gurat-gurat yang menegaskan kearifannya. 
 

Haji Sulaiman dianugerahi Allah dengan umur panjang, lebih dari 82 tahun. 
Bahkan ada yang menduga bahwa ia wafat di usia 105 tahun.23 Sekalipun 
berumur panjang dan produktif, siapa dan bagaimana kiprahnya tidak 
banyak yang tahu, kecuali generasi sezaman atau setingkat di bawahnya. Ia 
tidak popular sekalipun ia telah mengabdi separoh abad di Pekanbaru. 
Dirinya bukan siapa-siapa, karena tidak ada informasi tentangnya, tidak ada 
orang (kecuali segelintir  di kalangan pemerhati dan pramuwisata) di era 
kini yang mengenalnya. Tidak ada buah karya terutama pemikiran yang 

                                                 
21

 Disampaikan di dalam Rapat TP2GD di Dinsos Provinsi Riau, Kamis 9 Juli 2020. Saya 

belum menemukan dokumen terkait dengan jabatan  atau gelar kapiten ini. 
22 Berdasarkan pengamatan terhadap sebagian besar cucu dan cicitnya sekarang. 
23 Jika keyakinan bahwa usia Haji Sulaiman 105 tahun tatkala wafat tahun 1965, maka tahun 

lahirnya diperkirakan tahun 1867. Namun, berdasarkan dokumen surat kematian, di sana 
disebutkan usia Haji Sulaiman 82 tahun pada tahun 1965. Dalam dokumen lain, ada 
tercantum usia Haji Sulaiman 87 tahun ketika ia masih hidup di tahun 1963. Untuk 
sementara, tulisan ini menjadikan tahun 1883 sebagai tahun lahir Haji Sulaiman dan wafat 
dalam usia 82 tahun pada tahun 1965, sesuai dokumen kematian.     
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ditinggalkannya bagi masa kini untuk kontinuitas tapak rujuk eksistensinya. 
Sejarahnya terekam dalam kenangan orang sezamannya saja. Waktu yang 
bergulir telah menghapus kenangan tersebut, semua berubah. Bahkan 
Masjid Raya Pekanbaru dimana ia menjadi ketua panitia pendirinya pada 
tahun 1927-1930, telah banyak mengalami perubahan dari aslinya. Bangunan 
kedai rotinya yang pertama di Pekanbaru berdiri tahun 1919 sudah tidak 
ada, walau sekedar foto dokumentasi sekalipun. Masyarakat sekarang, kalau 
tidak ada data tidak ada fakta, tidak ada publikasi tidak ada history.   
 

 
Haji Sulaiman dengan Janggut  Memutih 

(Foto tanpa tahun) 
 

Apalagi sejarah hidup Haji Sulaiman tidak mudah diketahui. Kecuali 
kehidupannya di Pekanbaru, sebagian lagi riwayat masa kecil, asal-usul dan 
pendidikannya di India tidak diketahui dengan pasti. Sejumlah dokumen 
dan bukti terkait dengan hal tersebut  tanpa sengaja telah hilang, rusak dan 
atau terbakar. Belakangan tatkala dalam masa-masa penulisan biografi ini, 
peneliti mendapatkan informasi bahwa pihak cucu dan cicit Haji Sulaiman 
di Pekanbaru berhasil melacak susur galur kakek dan buyut mereka hingga 
ke India.24  
 

Begitulah sekelumit riwayat hidup Haji Sulaiman, seorang saudagar kaya 
raya dan dermawan di Pekanbaru pada masa tiga zaman: zaman kolonial 
Belanda, zaman Japang dan zaman kemerdekaan. Dalam masa panjang 
tersebut, ia telah turut serta memberikan sumbangan berarti bagi dinamika 
ekonomi, sosial dan budaya di Pekanbaru.  Berikut ini deksripsi riwayat 

hidupnya di Pekanbaru.☻   

                                                 
24

 Anita, Wawancara, Senin 3 Mei 2020 di rumah hijau Jalan Kesehatan 27 Pekanbaru. 
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KEHIDUPAN PERKAWINAN 

 
Haji Sulaiman memiliki rasa cinta yang mendalam kepada Indonesia, negeri 
yang elok dan makmur, dengan bangsa yang ramah-tamah dan berbudi. 
Kecintaan kepada negeri ini mendarah daging. Bahkan ia memilih tambatan 
hati dan pasangan hidupnya dari perempuan Melayu. Ia tidak hanya ingin 
diterima tetapi berusaha  menjadi bagian dari negeri ini. Untuk itu, ia telah 
‘melanggar’ adat kebiasaan masyarakat India, yang biasa menikah dengan 
sesamanya. Umumnya orang India menikah setelah dijodohkan oleh orang 
tua mereka atau oleh anggota keluarga yang dituakan, dengan persetujuan 
kedua pengantin.  Kalau disimak karya-karya sastra pada awal abad ke-20, 
perkawinan di mana-mana juga berlangsung antara orang terdekat secara 
geografis dan genealogis.   
 
Lain dengan Sulaiman muda yang berhasrat untuk merantau. Dalam 
perantauan ia memilih seorang gadis Melayu  yang  berusia sekitar sepuluh 
tahun lebih muda dari dirinya dan berparas cantik bernama Bongsoe atau  
Tawiyah binti Bramban (1894-1974).25  Tawiyah yang berperawakan sedang 
dengan tinggi ± 151-154 cm26 ini berasal dari salah satu keluarga berpunya di 
Pekanbaru. Perkawinan berlangsung di Pekanbaru,  sekitar tahun 1914 atau 
setahun sebelumnya, tidak lama setelah Haji Sulaiman datang merantau 
dari India ke Kerajaan Siak. 
 
Jarang gadis Melayu dinikahkan dengan pria asing. Walaupun jarang, 
pernikahan seperti ini akan menjadi buah bibir dan membawa kegembiraan 
tersendiri bagi orangtua yang kebetulan anak dara mereka menjadi 
tambatan hati pria asing  dari negeri seberang.27 Selain karena status sosial 

                                                 
25

Nama Boengsoe binti Bramban ini didapatkan dalam “soerat kenjataan” hak tanah atas 
nama Boengsoe. Surat ini betanggal  1 Agustus 1930 yang ditandatangani oleh Penghulu 
Limapuluh, dalam wilayah Kerajaan Siak. Selain itu, ada surat keterangan pendafataran 
tanah yang mencantumkan usia Hajah Tawiyah 70 tahun pada  tahun 1961, sehingga 
Bongsoe diperkirakan lahir tahun 1891. Sementara di dalam paspor tahun 1937 atas nama 
Bongsoe, disebutkan ia berusia 43 jaren. Sehingga Bongsoe diperkirakan lahir pada tahun 
1894.  Untuk memastikannya, dilihat usia pernikahannya jika terjadi pada tahun 1914, maka 
Bongsoe berusia sekitar 20 tahun. Namun jika tahun lahirnya 1891, maka ia menikah pada 
usia sekitar 23 tahun, tergolong gadis usia terlalu matang pada zamannya.  Di dalam surat 
pernyataan H. Hoesin AJang  selaku rubber teller (penghitung dan pembagi kupon karet) 
pada 24 September 1988, menyatakan tentang kepimilikan tanah atas nama Hajah Tawiyah 
sekaligus menyampaikan bahwa Hajah Tawiyah wafat pada 26 Juli 1974.   
26

 Dilihat dari dokumen keterangan untuk pelamar calon jama’ah haji atas namanya, tahun 
1965. 
27

Berbagai kisah roman dengan setting sosial-budaya Melayu Riau karya Soeman Hs 

menggambarkan suasana kebanggan orangtua menikahkan anak gadis mereka dengan 
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era kolonial yang memperlakukan bangsa Timur Asing lebih tinggi, juga 
karena anggapan bahwa orang asing Muslim yang datang dari belahan Asia 
barat Daya atau Asia Selatan adalah para alim ulama yang memahami 
agama Islam. Terkait dengan kedatangan Islam di Nusantara, memang 
terdapat teori yang menyatakan bahwa Islam di Nusantara dibawa oleh para 
saudagar dari Gujarat atau anak benua India.28 Mereka menjadi pedagang di 
daerah-daerah pesisir sambil berdakwah mengajarkan agama Islam. Negeri 
India, selain Arab, telah familiar di kalangan Muslim Melayu.  
 
Tentu Haji Bramban dengan senang hati menerima lamaran Haji Sulaiman 
untuk anak gadisnya. Pernikahan Sulaiman dengan Tawiyah  berlangsung di 
Pekanbaru, diperkirakan pada tahun 1913, tatkala Haji Sulaiman berusia ± 30 
tahun dan Tawiyah berusia  ± 20 tahun.29 Dari perkawinan ini, lahirlah 3 
orang anak, yaitu: Fatmah atau Fatimah, perempuan, anak pertama, lahir 
tahun 1915; Muhammad Sabir, laki-laki, anak ke-2, lahir tahun 1921; dan 
Sjaukat Ali, laki-laki, bungsu, lahir tahun 1928.30  
 
Sebagai istri, Tawiyah tidak hanya berdiam di rumah saja, ia mendukung 
usaha suaminya, antara lain tatkala pembangunan Masjid Raya Pekanbaru. 
Tawiyah dengan senang hati berkeliling mengunjungi istri-istri pengusaha 
dan penduduk Senapelan untuk mengumpulkan sumbangan, sedekah dan 
infak mereka di dalam kambut, kantung dari kain yang diikat dengan tali di 
atasnya. Seluk-beluk kehidupan pengusaha yang tidak selalu indah telah 

                                                                                                                                      
lelaki dari seberang, saudagar sekaligus menjadi guru agama Islam. Antara lain roman 

Kasih Tak Terlarai, (Jakarta: Balai Pustaka, 1931).  
28

Disebut dengan Teori Gujarat, yaitu teori tentang masuknya Islam ke Nusantara 
diperkenalkan oleh para pedagang dari Gujarat mulai pada abad ke-13 M. Teori ini 
menyandarkan bukti kepada batu nisan Sultan Malik a[-Saleh yang sama dengan batu 
nisan dari Gujarat. Lihat Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan 
Nusantara Abad  XVII dan XVIII, (Bandung: Mizan, 1995), 24. Pendukung teori ini 
umumnya sejarawan atau penulis tentang Islam dari bangsa Belanda, seperti Snouck 
Hurgronje, Moquette dan Pijnapple.  
29

 Peneliti lebih cenderung bahwa tahun lahir Haji Sulaiman adalah 1883, sehingga usianya 
ketika menikah untuk pertama kali pada tahun 1913 adalah 30 tahun. Jika beliau dianggap 
lahir tahun 1867 atau berusia lebih 100 tahun tatkala wafat tahun 1965, maka 
pernikahannya dengan Hajjah Tawiyah tahun 1913 berlangsung pada usia 46 tahun.  
Sesuatu yang tidak umum, merantau pada usia yang terbilang cukup matang dan pada usia 
tersebut biasanya  seseorang telah pernah menikah. Namun, tidak ada informasi terkait hal 
ini, sehingga pernikahannya dengan Tawiyah pada tahu 1914 atau sebelumnya dipandang 
sebagai pernikahannya yang pertama.  
30

Mohammad Sabir  memiliki pekerjaan sebagai pegawai tingggi Departemen Luar Negeri, 
sementara Haji Sjaukat Ali berniaga. Namun, dalam banyak dokumen, pekerjaan Haji 
Sjaukat Ali juga berbeda-beda, kadang disebutkan pedagang, berniaga, kadang ditulis tani.  
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menempa karakter Tawiyah menjadi pribadi yang gigih, keras dan tidak 
mudah menyerah.  
 

 
Boengsoe atau Tawiyah binti Bramban  

(1894-1974)  Foto dari Pasport 1937. 

 
 
Lebih dari 15 tahun kemudian, ketika berbagai usaha Haji Sulaiman 
berkembang dengan menggembirakan dan dalam kehidupan yang  mapan, 
Haji Sulaiman menikah lagi dengan seorang gadis dari daerah Gasib 
bernama Asiah. Pernikahan ini diperkirakan berlangsung pada tahun 1930-
an, setelah tahapan pembangunan Masjid Raya Senapelan selesai. Dari 
perkawinan kedua ini, Haji Sulaiman memiliki 2 orang anak, seorang anak 
perempuan bernama Latifah  (lahir tahun 1937) dan  seorang lagi laki-laki 
bernama Rahmat Ali (lahir tahun 1943).  Dengan demikian, Haji Sulaiman 
memiliki 5 orang anak, 2 di antaranya perempuan sebagai anak sulung dari 
masing-masing istrinya. 
 
Gambaran kehidupan perkawinan dan suasana keluarga Haji Sulaiman 
sehari-hari bersama  kedua istri tidak dapat diungkapkan karena tidak ada 
dokumen terkait dan cerita lisan pun sangatlah minim. Kemungkinan kisah 
seputar kehidupan pribadi dalam rumah tangga ini dapat diperoleh dari 
anaknya yang bernama Latifah.31 Kedua istrinya disiapkan rumah tinggal 
yang berbeda. Hajjah Tawiyah menempati rumah kampung dalam. Menurut 

                                                 
31

 Sayangnya peneliti belum dapat menemui informan ini secara khusus, kecuali pada April 
2018 yang lalu.  
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informasi lisan, di hari tuanya, Haji Sulaiman banyak menghabiskan waktu 
di rumah Hajjah Asiah.    
 

ANAK KETURUNAN 
 
Dari dua orang istri, Haji Sulaiman memiliki 5 orang anak. Dari 
perkawinannya dengan Hajjah Tawiyah, lahir 3 orang anak. Fatmah atau 
Fatimah, M. Sabir dan Sjaukat Ali32. Dari perkawinannya dengan Hajjah 
Asiah, lahir 2 orang anak, Latifah dan Rahmad Ali.   
 

 
Fatmah binti Haji Sulaiman dan   

dan Syeik Muhammad Abdul Manan bin Sheik Syachawat Ali 

 
Fatmah (1915-1954) atau Fatimah,33 Putri sulung Haji Sulaiman dari 
perkawinan pertamanya dengan Hajjah Tawiyah, dinikahkan dengan 
keponakan Haji Sulaiman yang datang dari India, bernama Muhammad 

                                                 
32

Ada beberapa bentuk penulisan nama untuk Haji Sjaukat Ali, antara lain Sjaukat Ali, 
Syawkat Ali, Sjawkat Ali. Untuk kemudahan saja, saya memilih menulis Sjaukat Ali. 
33

Berdasarkan dokumen surat keterangan perjalanan yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar 
di Pekanbaru, pada tahun 1950, usia Fatimah 35 tahun, jadi diperkirakan lahir tahun 1915. 
Ada juga dokumen “Surat Pengakuan” kongsi dagang, disebutkan bahwa Fatimah berusia ± 
33 tahun pada tahun 1947.  Surat ini diberi cap jempol pihak yang berkongsi, yaitu Fatimah 
dan Rafik Achmad bin S. Nazir.  Jadi, Fatmah/Fatimah meninggal dalam usia masih sangat 
muda, sekitar usia 35 tahun. 
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Abdul Manan bin Syaikh Syackawat Ali (1909-1981).34 Pernikahan ini 
dilangsungkan di Pekanbaru pada tanggal  5 Oktober 1925 dengan wali Haji 
Sulaiman, dua saksi lebai dan mas kawin 28 rupiah. Adapun penghulunya  
Haji Muhammad Taher, Imam Distrik Pekanbaru.35 Dari perkawinan 
Fatimah dan Abdul Manan, lahir tujuh orang anak.  Haji Sulaiman 
mempercayakan pengelolaan sejumlah usahanya kepada menantunya ini, 
seperti usaha roti dan toko kain.  
 
Fatmah tidak berusia panjang, meninggalkan dunia ini mendahului kedua 
orangtuanya. Tidak diketahui pasti penyebab meninggalnya, diduga karena 
komplikasi kandungan. Fatimah menikah pada usia muda, sekitar 10 tahun 
atau mungkin menjelang  memasuki akil baligh. Pernikahan dini pada 
sepertiga pertama abad ke-20 di negeri ini bukanlah hal aneh. Dari berbagai 
roman sezaman hingga Konggres Perkumpulan Perempuan Indonesia telah 
menjadikan perkawinan dini sebagai salah satu isu dan critical point.36  
Sekitar tujuh tahun setelah pernikahannya atau tatkala Fatmah berusia 17 
tahun, ia melahirkan anak pertamanya, bernama Zahid Ali, pada 14 Maret 
1932. Setelah itu, ia melahirkan enam orang anak lagi, laki-laki dan 
perempuan. Fatmah meninggal 3 tahun setelah melahirkan anaknya yang 
bungsu, Achtarunnisa yang lahir pada 30 September 1951.  Abdul Manan 
kemudian menikah lagi dengan seorang gadis berusia 18 tahun bernama 
Djamilah binti Imam Katan dari Tanjung Rhu pada 13 Januari 1955.37   
 
 
 

                                                 
34

Menurut informasi lisan, Syackawat Ali menikah dengan kakak Haji Sulaiman, bernama 
Mahmudah binti Dost Mohammad. 
35

 Surat keterangan Ganti  Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Kadhi PPPNTR Kota 
Pekanbaru, Muhammad Jusup berdasarkan surat keterangan penghulu Imam Taher tanggal 
2 Agustus 1954. Berdasarkan dokumen ini, berarti usia Fatimah ketika menikah adalah 
sekitar 10 tahun.   
36

Wilaela, Pendidikan Perempuan Riau Sebelum Kemerdekaan, (Kartasura Solo: Inti Prima 
Aksara, 2016), 76-83.  
37

Dalam Surat Nikah yang dikeluarkan oleh PPPNTK tertulis hari Kamis. Namun dalam 
dokumen itu terdapat dua tanggal  dalam Masehi dan Hijriah yang rancu atau 
bertentangan satu sama lain. Kedua tanggal pelaksanaan akad nikah  yang rancu, yaitu 
tanggal 19 Mei 1974 M (?) dan tanggal 13 Januari 1955 M (?). Mestinya untuk 19 Mei 19754 M 
bertepatan dengan 26 Rabi’ul Tsani 1394 Hijriah pada hari Minggu, atau untuk 13 Januari 
1955 bertepatan dengan  19 Jumadil Awal 1374 Hijriah dan jatuh pada hari  Kamis. Peneliti 
mengambil yang terakhir, setidaknya sesuai dengan catatan di surat nikah. 
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SILSILAH KETURUAN HAJI SULAIMAN

HAJI SULAIMAN HJ. ASIAHHJ. TAWIYAH

2. M. SABIR + SAFINAH ROSETAM 3. SYAWKAT ALI + HJ. RAHMAH 2. RAHMAD ALI + RACHMAWATI DJ1. FATMA + ABDUL MANAN

1. Zahid Ali + Juliette Marija =  4 anak
2. Fateh Ali + Dahlia = 7 anak
3. Ubaidurrahman + Rosnidar = 6 anak
4. Jamil Ahmad + Ratna = 2 anak
5. Badrunnisa + M. Yuda = 5 anak
6. Abu Saad + Yatti = 4 anak
7. Achtarunnisa + A. Rafiq = 6 anak

1. LATIFAH + GAFFAR NUR

1. Evi Saidah + Gitawan SP = Wicaksana
2. Eva Budiarti + Anaziaz Z. = Azzyati P

1. Jannat + Ibrahim Husni =  1 anak + ?
2. Malaikul Aziz + Melani = 2 anak
3. Abdul Khair + Amina = 4 anak
4. Maimun + M. Arif N. = 6 a, 8 c
5. Hafsah
6. Hasnah + Steward Ardji = 4 anak
7. M. Reza Pahlevi + Aryati = 3 anak

1. Sarfunnisa
2. Azra
3. Hafizah
4. Rasyidah
5. M. Fauzi
6. Siti Nuraini

1. Chandra PR
2. Irfan
3. Fadel
4. Fadiyah

FATEH ALI  + DAHLIA
1.  Rita Mahmuda + Ridwan M = 2 a, 1 c
2. Ashraf Ali + Sumarni = 2 anak
3. Zakir Ali + Wan Elfyani = 4 anak
4. Anita Farida + Anthony = 2 anak
5. Iman Syah Ali + Rezeki SB = 1 anak
6. Maghdalena + Adi Safrek = 2 anak
7. Siti Chadijah + Fauzi Yose M = 2 anak

Zahid Ali + Juliette Marija
1. Ali Soetrisno + Asiah Nan Yetu = 4 anak
2. Tuti Fatmayanti + Basiran = 3 anak
3. Inayat Ali + Dewi Anna Susani = 2 anak
4. Roosilawati + Gunawan = 3 anak

UBAIDURRAHMAN + ROSNIDAR
1. Anna H + Wan Darussalam =  5 a
2. Eva Rashni + Irza = 4 anak
3. M. Barbarosa + Yosi H = 3 anak
4. Harris Fazal + Dhian H =  4 anak
5. Mauluddin Reza H + Iin
6. Rossy H + Donna = 3 anak

JAMIL AHMAD + RATNA
1. Iqbal Dj + Silviana
2. M. Febrian Dj.

BADRUNNISA + M. YUDA
1. Taufik K + Heni Y = 2 anak
2. Faysal J + Febri L = 2 anak
3. Rahmad H + Yenina A = 3 anak
4. Harissyah Akmal
5. Nur H + Prawira SY = 3 anak

ABU SAAD + YATTI
1.  Momoy + Joko = 2 anak
2. Erik Majer = 1 anak
3. Biondy Majer
4. Sadeq Chirrac

ACHTARUNNISA + A. RAFIQ
1.  Fais
2. Fadiah + Asraf
3. Farah
4. Fahat
5. Feby
6. Fairuz + Galih G.

JANNAT + IBRAHIM = ST NURJANNAH + ?
1. Haifah Y, 2 Sulaiman Y, 3 Sofia N Y

MALIKUL AZIS + MELANI
1. Melisa
2. Melinda

ABDUL KHAIR + AMINA
1. M. Hisbullah
2. Fitria AK
3. Ali
4. Bayu

MAIMUN + M. ARIF
1. Zakiah F + Rezki H = 2 a
2. Sakinah + Hamdani = 3 a
3. Zikra A + Marli C = 2 a
4. Fadhila R + Novrizal = 1 a
5. Faisal al Azam
6. Fakhrurozi

HASNAH + STEWARD
1. M. Zaki al Fath
2. Rizky Hafes
3. M. Fadhli
4. M. Yusuf

M. REZA P + ARYANI
1. Marissa A
2. Maulana Hafez R
3. Nabila R. A.

 
Silsilah  Keturunan Haji Sulaiman, diolah dari informasi Anita Farida (4/6/2020).

38
  

                                                 
38

Masih perlu dilengkapi, tanpa tahun: https://s.docworkspace.com/d/ALww75_W4Ioyoo_7pIanFA 
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Haji Sulaiman memiliki latar budaya tradisional yang kuat, sekalipun ia sekian 
lama merantau dan telah bermukim lama di Pekanbaru. Ia ingin anak 
keturunannya tidak melupakan nenek-moyang atau asal-usul mereka. Ia 
mendorong keluarganya berkunjung ke India untuk mengenal sanak saudara 
handai taulan dan menyambung tali silaturrahmi. Pada suatu kesempatan,39 
keluarga Fatmah-Abdul Manan dan lima orang anak mereka pergi berkunjung ke 
kampung halaman Haji Sulaiman. Pada Mei 1949, Fateh Ali anak kedua mereka, 
baru kelas satu SMP, mengajukan izin ke sekolah untuk melakukan perjalanan ke 
Azamgarh, bersama saudara-saudaranya dan kedua orangtuanya. Lama juga 
mereka  berada di Azamgarh. Ketika kembali ke tanah air Indonesia, Fatmah 
membawa serta sejumlah perhiasan emas dan batu permata yang didata secara 
resmi dan mendapat lisensi dari Bank of Calcuta India. Barang berharga tersebut 
ada dalam bentuk pin, cincin,  gelang dan lain-lain.  Nilainya pada tahun 1950 itu 
lebih dari 10 ribu rupee.  
  

 
Surat Keterangan Sehat 

 
Dalam perjalanan kembali ke Pekanbaru dari India, sedianya mereka akan 
melewati Malaysia untuk transit. Namun, keluarga ini tertahan di Singapura 
karena tas kopor mereka tercecer atau tetinggal. Mereka berada di Singapura sejak 
                                                 
39

Berdasarkan Verklaring (surat pernyataan) Direktur SMP Pekanbaru, J.U Siregar tertanggal 
29/4/1949, tempat Fateh Ali bersekolah. J.U Siregar ini pernah menjadi pengurus DPP (Dewan 
Pimpinan Pemuda) Riau 1945.    
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Mei 1950. Selama di Singapura, mereka tinggal di daerah Arab Street. Ketika 
masuk ke Singapura dari India, kesehatan mereka diperiksa, untuk mengantisipasi 
gejala penyakit kolera, tbc dan cacar. Berbulan-bulan juga keluarga Fatmah-Abdul 
Manan berada di Singapura sampai kemudian baru bisa kembali ke Pekanbaru 
pada  bulan November 1950.40 
 
Anak kedua Haji Sulaiman bernama Muhammad Sabir, berkarir sebagai pejabat 
tinggi negara RI. sebagai counsellor dan duta besar di berbagai negara, sejak era 
Soekarno hingga Soeharto.  Dalam proses persiapan pembentukan Provinsi Riau, 
dibentuklah badan penghubung untuk menggesa  terwujudnya Provinsi Riau. 
Pada 9 September 1955 di Jakarta, pengurus  badan penghubung ini dibentuk 
dipimpin oleh Wan Galib.  Muhammad Sabir menjadi salah seorang anggotanya.41 
Namun, karena ada di antara anggota badan penghubung yang tidak bisa aktif 
sepenuhnya dan ada  yang telah berpindah tempat di luar Jakarta, sehingga 
kepengurusan badan penghubung persiapan Provinsi Riau diubah-suai, dimana 
ketua tetap dipegang oleh Wan Galib. Sementara Muhammad Sabir digantikan 
karena jabatannya di kementerian luar negeri membuatnya tidak berada di 
Jakarta.42   

 
Muhammad Sabir, anak kedua Haji Sulaiman 

 

                                                 
40

 Aplikasi persetujuan untuk kembali ke Indonesia bagi Abdul Manan sekeluarga dikeluarkan oleh 
Konsul Jenderal RI di Singapura pada November 1950. Dari tiket perjalanan, keluarga ini masuk ke 
Indonesia melalui Tanjung Pinang pada tanggal 20 November 1950.  
41

 Suwardi MS, Kamaruddin, Asril, Sejarah Lokal Riau, (Pekanbaru: Sutra Benta Perkasa, 2014), 255. 
42

Mukhtar Lutfi, Sejarah Riau, 642, 647-8.  
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Adapun jabatan Muhammad Sabir antara lain sebagai Counsellor Kedutaan RI di 
Karachi, Pakistan sekitar tahun 1965; sebagai Duta Besar Negara Republik 
Indonesia di  Tanzania/Zanzibar. Terakhir sebagai duta besar di Iran. Sabir 
menikah 3 kali; dengan perempuan Indonesia sebagaimana ditampilkan dalam 
silsilah  di atas. Sabir juga menikahi seorang perempuan India. Perkawinan yang 
dilangsungkan di India ini tidak dapat dipertahankan, karena istri Muhammad 
Sabir tidak bersedia mengikuti suaminya yang bermaksud pulang kembali ke 
Indonesia. Dari perkawinan inilah, Muhammad Sabir memiliki 2 orang anak dan 
menjadikan cucu Haji Sulaiman menyebar hingga ke India. Kedua cucu Haji 
Sulaiman ini adalah Amanullah dan Firdosh. 
  
Dari kedua cucunya dari garis Sabir  ini lahir 13 orang keturuan  Haji Sulaiman 
yang menetap di India. Fateh Ali, yang pandai berbahasa Urdu pernah 
berkomunikasi melalui surat dengan para sepupu di India ini. Sayangnya, setelah 
Fateh Ali tiada, hubungan silaturrahim itu terputus dan para keturunan 
kehilangan kontak silaturrahim. Hilangnya kontak ini karena selama ini yang 
berhubungan dengan pihak India adalah Fateh Ali seorang. Beruntung pada 
Ramadhan 1441 H dalam suasana mencekam karena pandemic Covid 19 ini, 
peneliti mendapat kabar bahwa Anita dan tantenya,  Hafsah binti Sjaukat Ali, 
berhasil melacak keluarga besar Haji Sulaiman di Azamgard India.43   
 

 
Keturunan Haji Sulaiman: 

                                                 
43

 Informasi dari Anita, wawancara di rumahnya, Senin 3 Mei 2020. 
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Firdosh binti Muhammad Sabir 

Sjaukat Ali, anak ketiga Haji Sulaiman, juga menikah dengan seorang gadis India 
yang menetap di Bukittinggi. Dengan demikian, ketiga anak Haji Sulaiman dengan 
Hajah Tawiyah semuanya pernah  menikah dengan orang India. Hal ini dapat 
menjelaskan mengapa generasi ketiga dan keempat dari Haji Sulaiman masih 
memiliki raut atau face Asia Selatan. Sjaukat Ali banyak membantu usaha 
ayahnya, antara lain mengurus persoalan balik nama, tagihan,  peminjaman 
senjata api untuk berburu, pajak usaha. Kepada Sjaukat Ali inilah, biasanya surat-
surat atau memo dari pejabat pemerintah dialamatkan. Di antaranya dalam urusan 
peminjaman  kapal motor untuk kendaraan penyeberangan rombongan pejabat. 
Sjaukat Ali menikah dengan Rahmah. Dari perkawinan tersebut, mereka memiliki 
7 orang putra-putri. Di antara mereka yang mendampingi penulis adalah putrinya, 
Hafsah dan putra bungsu bernama Reza.   
 

 
. Sjaukat Ali dan Kepemilikan Senjata Api 

 

Cucu Haji Sulaiman dari perkawinan Fatmah dan Haji Abdul Manan berjumlah 7 
orang. Tiga di antara mereka menetap di Pekanbaru. Disebut secara tidak urut: 
Fateh Ali (anak ke-2, lahir 4 Juni 1934,44 pedagang kemudian bekerja di Sealog  Ltd, 
pegawai ITT Rayonier Pekanbaru, pegawai PT Alltrak Pekanbaru, supplier CV 
Indolog); Badrunnisa (anak ke-5, lahir 10/2/1946) dan Ubaidurrahman (anak ke-3, 
lahir 4/11/1939), pernah bertugas di angkatan laut (ALRI) dan pernah bekerja di 

                                                 
44

Berdasarkan dokumen yang ada, tanggal lahir Fateh Ali dan saudara-saudaranya tidak selalu  
ajeg.  Tanggal lahir Fateh Ali ada  tertulis 14 Juni 1934, ada juga tertulis 4 Juni 1933. Di ijazah SMEA 
berangka tahun 1961, tercantum tanggal lahir Fateh Ali adalah  31 Januari 1936.    
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sebagai super extendent di Caltex Dumai. Setelah pensiun dari Caltex, Capt. 
Ubaidurrahman memilih menetap di Jakarta. Adapun empat orang lainnya tinggal 
di luar Pekanbaru, tepatnya di Jakarta. Mereka adalah  Zahid Ali (anak pertama, 
lahir 14/3/1932, pegawai Sealog Teluk Lembu. Zahid Ali pernah juga tinggal di 
India. Ia  juga pernah menjadi dosen UIR)45, Djamil Achmad (anak ke-4, lahir 
12/3/1942), Abu Saad (anak ke-6, lahir 11/10/1948) dan Achtarunnisa (anak ke-7, 
lahir 30/9/1951). Achtarunnisa, anak perempuan bungsu pasangan Fatimah dan 
Haji Abdul Manan menikah dengan A.Rafieq, artis penyanyi dangdut-melayu yang 
populer pada era 1980-an-1990-an. 

 

 

 
Zahid Ali: ID Card Pelajar Indonesia di India (atas)  

                                                 
45

Berdasarkan surat kenal lahir, Zahid Ali lahir di Pekanbaru pada 14 Maret 1932. Pekerjaannya di 
Sealog Teluk Lembu ini tercantum dalam dokumen hibah Haji Sulaiman yang ditandatangani  20 
Juli 1963. Zahid Ali, BA  pernah mengenyam pendidikan di Aligarh University, India, di bawah 
pimpinan Dr. Zakir Husain. Pendidikannya ini ditempuh sejak 31 Desember 1948 hingga 30 
Desember 1949. Kartu pelajar (identity card)  Zahid Ali masih tersimpan hingga sekarang. Karena 
kecerdasan dan kemampuan bahasa Inggrisnya, Zahid Ali, BA menjadi pengajar sekolah Asisten 
Apoteker Pekanbaru. Sampai tahun 1966, Zahid Ali masih berstatus dosen UIR berdasarkan surat 
pemecahan perjanjian sewa-menyewa no. 12 (dokumen keluarga).    
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Surat Keterangan bermukim di India (bawah) (12/8/1953)  

 
Cucu pertama Haji Sulaiman, Zahid Ali, tidak hanya seorang lasykar Sabilillah, 
tetapi juga menjadi guru, mengajar tentara Sabilillah berbahasa Inggris. Ia 
mengenyam pendidikan di India sehingga ketika kembali ke Pekanbaru, seusai 
dengan pendidikan dan kompetensinya, ia  dipercayakan menjadi dosen di 
Universitas Islam Riau (UIR) pada tahun 1965 tatkala perguruan tinggi  yang mulai 
didirikan tahun 1962 ini  masih menjadi satu-satunya perguruan tinggi di 
Pekanbaru. Ia juga menjadi instruktur bahasa Inggris untuk para prajurit TNI di 
Pekanbaru.  

 

Cucu kedua Haji Sulaiman, Fateh Ali (1934-1996),  memiliki bakat di dunia bisnis. 
Sejak  muda belia telah membantu kakeknya, Haji Sulaiman dan ayahnya, Haji 
Abdu Manan. Dalam usia yang relatif sangat muda, 17 tahun, Fateh Ali telah 
mampu membeli tanah sendiri, yaitu tanah bekas markas tentara Jepang yang 
kemudian dibangun rumah hijau  Jalan Kesehatan 27 sekarang. Tanah itu (L 23 .40 
M dan P 103 M) semula  milik Hasan bin Haji Djaafar dari suku Melayu, yang dijual 
kepada Abbas gelar Maradjo Soetan dan Datok Radjo Api pada 9 Agustus 1939.  
Kegiatan jual beli itu diketahui oleh Controleur van Kampar Kiri berkedudukan di 
Pekanbaru, bernama Master Gijsbert Leendert  Griffioen. Tidak sampai setahun 
kemudian, pada tanggal 7 Februari 1940, Datok Radjo Api membuat pernyataan 
bahwa dirinya tidak berhak atas tanah tersebut dan apa yang tercantum di dalam 
surat tanah di tangan Fateh Ali  adalah legal. Atas nama dirinya dan rekannya, 
Abbas Maradjo Soetan, ia menyerahkan tanah tersebut yang telah ditukar dengan 
sepasang gelang emas dengan berat 20 mayam emas.46  
 

 
Surat penyerahan tanah oleh Datuk Radjo Api (7/2/1940). 

                                                 
46

Istilah mayam ini adalah takaran emas kalau dikonversikan ke dalam gram, 1 mayam  emas sama 
dengan kira-kira 3,33 gram.  
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Sampai tahu 1977, rumah ini digolongkan sebagai bangunan lama, sehingga pihak 
perusahaan listrik negara (PLN) ‘meninggalkannya’ dalam kegiatan pemasangan 
instalasi dan aliran listrik.47 Fateh Ali mengajukan ke PLN untuk pemasangan 
instalasi walaupun dengan biaya sendiri. Akhirnya rumah tersebut dialiri listrik 
dan rumah bagian belakang dari rumah ini dinaikkan atapnya untuk 
penyambungan aliran listrik.48  Karena bangunan rumah ini tidak mengalami 
banyak perubahan, lebih dari 50 tahun, memiliki masa gaya tertentu sebagai 
bangunan melayu era 60-an dan yang terpenting lokasinya memiliki nilai sejarah 
terutama untuk masa pendudukan Jepang, Gubernur Riau kemudian 
menetapkannya sebagai bangunan cagar budaya tahun 2018.  
 

 
Surat Izin Mengemudi atas nama Fateh Ali 

 
Pada tahun 1960, dalam usia 25 tahun, Fateh Ali juga membeli tanah kebun karet 
getah parah milik Awang di Limbungan dan Sungai Rumbai. Fateh Ali pemuda 
yang cerdas dan cermat, sama seperti paman-pamannya dan saudara-saudaranya 
keturunan Haji Sulaiman. Fateh Ali menguasai bahasa Inggris, Belanda dan Urdu. 
Ia mengenyam pendidikan di SMP Negeri, sebagai sekolah menengah pertama 
yang didirikan di Pekanbaru pada tahun 194649 dengan direkturnya bernama J.U. 
Siregar. Berbeda dengan saudara tuanya, Zahid Ali,  yang mengenyam pendidikan 

                                                 
47

Surat Keterangan Ketua RT VI  Kepenghuluan Kampung Baru, Kampung Bukit Pekanbaru 
(Muhammad M. Yuda) No. 23/VI/1977 tanggal 5 November 1977 diketahui oleh Ketua RK III 
Kampung Bukit, Abdullah Ibrahim. Ada beberapa surat terkait dengan pemasangan listrik di 
rumah tempat lokasi bunker dan markas Kempetai Jepang ini. Keterlambatan masuknya 
penerangan (aliran listrik) ke rumah ini menurut keterangan ketua RT karena rumah itu bangunan 
lama).     
48

 Surat Keterangan tangganl 1 Desember 1977 dari Fateh Ali yang tidak keberatan bagian atap 
rumah belakang dinaikkan agar penyambungan aliran listrik dapat dilakukan. Memerlukan waktu 
hampir 1 bulan untuk  proses pengurusan sambungan aliran listrik itu dapat dikerjakan oleh PLN.   
49

Wilaela, YKWI (1952-2010): Sejarah 58 Tahun Pendidikan Perempuan di Pekanbaru. Jurnal Annida. 
2011. Ejournal.uin-suska (221-230), 226.  
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di India, Fateh Ali justru memilih meneruskan sekolah di  SMEA Pekanbaru dan 
lulus tahun 1961.50   
 

 
Bangunan Cagar Budaya lokasi bunker dan  

Maskas Kampetai Jepang (2018). 

 
 

Denah bangunan Rumah Fateh Ali, CB peringkat Provinsi Riau.
51

  
 

 
 

                                                 
50

Ijazah Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (SMEA) Pekanbaru yang ditandatangani oleh 
Ketua Pania Ujian Rozali Jahya dan penulis Gusti, tertanggal 30 Djuli 1961.  
51

Denah dibuat oleh Tim Pendataan dan Pendaftaran, Laporan Pendataan Cagar Budaya Kota 
Pekanbaru, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2018.  
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 (Bawah) Fateh Ali (1934-1996)  dan Istri, Dahlia (foto 1991). 

 

Adapun cucu Haji Sulaiman dari perkawinannya dengan Hajjah Asiah, melalui 
putrinya yang bernama Latifah, ada 6 orang: Syarfunnisa, Dra. Azra, M.Si, Hafizah, 
S.Pd, Rasyidah SE, Ir. M. Fauzi dan Siti Nuraini, SH. Cucu bungsu Haji Sulaiman, 
Siti Nuraini, SH yang biasa dipanggil Neneng ini, biasanya menerima tamu atau 
wawancara seputar kehidupan Haji Sulaiman. Di rumah nenek Latifah, di jalan 
Sultan Syarif Kasim Pekanbaru terdapat juga barang antik dan kuno peninggalan 
Haji Sulaiman berikut benda hasil berburu anak dan cucu Haji Sulaiman yang 
diawetkan. Selain Neneng, generasi ketiga Haji Sulaiman dari istrinya Hajjah 
Asiah, juga ada yang menetap di Pekanbaru. 
 
Dilihat dari zamannya, anak keturunan Haji Sulaiman tidak banyak, karena Haji 
Sulaiman hanya memiliki 5 orang anak dari 2 orang istri. Kecuali putrinya 
Fatimah, yang memiliki 7 orang anak, keturunan Haji Sulaiman generasi ketiga 
dan keempat pun rata-rata tidak memiliki banyak anak, sekalipun jumlahnya 
bervariasi untuk masing-masing keluarga. Saat ini, generasi ketiga yang masih 
hidup dan tinggal di Pekanbaru, yaitu dua bersaudara Reza bin Sjaukat Ali dan 
Hafsah binti Sjaukat Ali; generasi keempat dan kelima, antara lain keturunan dari 
Fateh Ali berjumlah 7 orang dan seorang cucu.  Di antara mereka ada yang rajin 
mendampingi penulis yakni Anita Farida  dan kadang-kadang kakaknya, 
Mahmuda. Semuanya  dari keturunan Hajjah Tawiyah. Anita menempati rumah 
Jalan Kesehatan No. 27, tempat berbagai benda peninggalan Haji Sulaiman 
dikumpulkan dan dimana bunker Jepang terdapat. Adapun keturunan Haji 
Sulaiman dari garis Hajjah Asiah, belum diperoleh data dan informasi lengkap 
untuk dipaparkan di sini. 
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Keturunan Haji Sulaiman dari istri Hajjah Tawiyah (foto 2018) 

 
Anak keturunan Haji Sulaiman tersebar di berbagai kota, tidak hanya di 
Pekanbaru. Di antara mereka ada yang berprofesi sebagai pengusaha, wiraswasta, 
dokter, pegawai pemerintah hingga pejabat negara pada masanya. Mereka 
mengabdi sesuai zaman. Terkait zaman, pada masa perang kemerdekaan, ada cucu 
Haji Sulaiman yang bergabung dalam kelasykaran Sabilillah. Zahid Ali yang masih 
muda remaja bergabung pada agresi pertama, dari tanggal 17 Agustus 1945 hingga 
30 Desember 1948. Pada waktu itu, Lasykar Sabilillah di bawah pimpinan Haji 
Mahmud atau dikenal dengan Guru Mahmud. Cucu pertama Haji Sulaiman ini 
tidak turut berjuang pada masa Agresi Kedua, karena sedang belajar di Aligarh 
University, sebagaimana kesaksian Haji Mahmud, ketua  Kesatuan Lasykar 
Sabilillah di Pekanbaru.52  Adapun cucu kedua Haji Sulaiman, remaja Fateh Ali,  
menjadi anggota Lasykar Sabilillah dari tanggal 20 Agustus 1945 sampai tanggal 3 
Juni 1947 berdasarkan kesaksian A. Muluk, seorang veteran dan Rozali, yang pada 
masa agresi pertama merupakan teman satu kesatuan Fateh Ali53. Surat 
Keterangan Bupati Kampar yang ditandatangani oleh sekretaris R. Jamin di 
Pekanbaru, 30 Agustus 1950 menerangkan bahwa Fateh Ali dan keempat adiknya 
beserta ibu mereka, Fatimah, sejak Mei 1949 berangkat ke India dan saat 
keterangan itu dibuat mereka sedang dalam perjalanan pulang ke Pekanbaru. 
Keterangan ini mendukung kesaksian A. Muluk dan Rozali bahwa Fateh Ali turut 

                                                 
52

Surat Keterangan Persaksian oleh Haji Mahmud pensiunan direktur SMPN II Pekanbaru dan 
Endong. Pelaut dan pembantu aktif TNI di Tandjung Belit. Haji Mahmud adalah pimpinan 
sabilillah di Pekanbaru memberikan kesaksian bahwa Zahid Ali  pada tanggal 31 Desember 1948 
hingga 30 Desember 1949, tatkala agresi kedua,  sedang pergi belajar ke luar negeri, di Aligarh 
University India di bawah pimpinan Dr. Zakir Husain. Dengan demikian, pada masa agresi 
pertamalah, keterlibatan cucu Haji Sulaiman ini dalam perang kemerdekaan.  
53

Surat keterangan persaksian itu dibuat di Pekanbaru tanggal 24 Desember 1983.  
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berjuang pada Agresi I, tidak pada Agresi II karena ketidakhadirannya di 
Pekanbaru.  
 
Selama hidupnya di Pekanbaru, Haji Sulaiman adalah warga negara Indonesia 
yang memiliki kecintaan yang tinggi kepada negeri ini. Anak-anak dan cucu-
cucunya juga berkebangsaan dan warganegara Indonesia. Kalau tidak, bagaimana 
menjelaskan putra Haji Sulaiman, yaitu Muhammad Sabir, dapat menjadi pejabat 
tinggi  kementerian luar negeri Indonesia di beberapa negara sejak era Soekarno 
hingga Soeharto. Kalau bukan karena orang Indonesia,  bagaimana mungkin 
cucunya, Capt Abdurrahman berdinas di Angkatan Laut RI.54  Putri sulung Haji 
Sulaiman, Fatimah, menjadi dosen Bahasa Inggris di Universitas Islam Riau. Sama 
halnya, cucu pertama Haji Sulaiman, Zahid Ali, juga menjadi dosen di sana, di 
perguruan tinggi tertua di Pekanbaru. Sekarang, keturunan Haji Sulaiman telah 
sampai lima generasi dan tersebar di berbagai kota di Indonesia, antara lain 
Pekanbaru, Batam dan Jakarta, dengan beragam keahlian dan profesi. Sebagian 
lagi, cucu dan cicitnya berada di India.   
 
Ada juga sedihnya menjadi anak-cucu Haji Sulaiman karena kontroversi 
kebangsaan yang melekat pada diri kakek buyut mereka. Masih saja ada orang 
yang menganggap Haji Sulaiman orang asing untuk selamanya. Keturunannya 
memang tidak dipertanyakan status kewarganegaraan mereka. karena, mereka 
adalah orang Indonesia. Namun, ada di antara cucunya dari garis Fatmah perlu 
mendapatkan klarifikasi kewarganegaraan. Mungkin  karena ayah mereka, 
Muhammad Abdul Manan juga berasal dari India. Misalnya pada tahun 1954, cucu 
Haji Sulaiman bernama Abu Saad membutuhkan surat keterangan 
kewarganegaraan untuk dapat bersekolah.  Abu Saad warganegara Indonesia, 
memiliki surat keterangan lahir di Kabupaten Kampar. Surat itu diterbitkan 
karena ayahnya, Abdul Manan, pemegang VTV Bo. 127/35, dikeluarkan di Medan 
tahun 1935. Berbeda sekarang setelah terbitnya Undang-Undang Kewarganegaraan 
No. 12 Tahun 2006 yang mengakui secara otomatis kewarganegaraan seorang anak 
dari salah satu dari orangtua, ayah atau ibu yang bukan  warganegara Indonesia.  
Sesungguhnya, keturunan Haji Sulaiman mewakili gambaran silang budaya dan 
perpaduan etnis. Mereka mewakili kemajemukan yang ada dalam masyarakat 
Pekanbaru khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya.  
 
 

                                                 
54

 Sebagaimana dalam surat konglomerat Probosutedjo kepada gubernur KDH Tk I Riau, Imam 
Munandar pada tanggal 23 April 1984.  Probosutedjo telah mengenal Muhammad Sabir sejak ia 
menjadi Duta Besar RI untuk Tanzania/Zanzibar. Ketika surat tersebut dibuat, Muhammad Sabir 
sebagai Duta Besar RI di Iran dan bermaksud bertemu dengan Gubernur Iam Moenandar. 



Haji Sulaiman: Sejarah Hidup, Karya dan Pengabdiannya 2020 

 

 

60 

 

 
Zahid Ali di India 

 
Ketiga anak Haji Sulaiman semua disekolahkan di India, begitu juga dengan 
beberapa orang cucunya. Kecuali Fateh Ali, yang memilih bersekolah di Pekanbaru 
dan membantu ayahnya di dunia perniagaan.  Sekolah ke luar negeri termasuk ke 
India yang jauh dimungkinkan karena kemampuan ekonomi Haji Sulaiman dan 
juga karena di Pekanbaru pada saat perang, tidak ada lembaga pendidikan 
lanjutan  setingkat  Sekolah Menengah Atas (SMA) selain SMA Setia Dharma. SMA 
ini didirikan atas inisiatif sejumlah tokoh, salah seorang adalah Abdul Muin 
Rangkayo Dt. Maharajo  ini didirikan pada tahun 1956. Setelah itu, SMA Negeri di 
Pekanbaru didirikan pada tahun 1956. Setahun kemudian, tahun 1957, gedung 
sekolahnya dibangun oleh Caltex Pacific Oil Company.55 Haji Sulaiman memiliki 
visi yang jelas tentang masa depan. Walaupun ia seorang pengusaha sukses, 
namun ia memastikan anak-anak dan cucunya mengenyam pendidikan yang baik 
agar dapat mandiri sesuai bakat dan kecenderungan. Mereka tidak harus semua 
menjadi pengusaha mengikuti dirinya.  

                                                 
55

Wilaela.” Pendidikan Perempuan Riau dari Masa ke Masa,” Marwah: Jurnal Perempuan, Agama 
dan Jender, 2011, 10.1: 17-36. 
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Keturunan Haji Sulaiman: Hafsah binti Sjaukat Ali  

dan  Rita Mahmuda binti Fateh Ali (2018) 

 
WAFATNYA HAJI SULAIMAN 

 
Haji Sulaiman salah seorang di antara generasi awal yang turut mengembangkan 
Kota Pekanbaru pada awal abad ke-20. Beliau semasa dengan Haji Muhammad Ali, 
seorang saudagar kaya asal Pangkalan Koto Baru.56 Haji Sulaiman juga sezaman 
dengan Haji Saleh Abbas, seorang pengusaha sukses lainnya di Pekanbaru yang 
berasal dari Bengkalis.57 Ia semasa juga dengan Haji Yahya pengusaha karet di 
Kampung Bandar.58 Mereka tergolong tokoh-tokoh Pekanbaru pada zamannya. 
Namun pengaruh perjuangan mereka melampau zaman. Mereka membangun 
usaha dan berpusat di Senapelan. Tidak mengherankan bahwa nama-nama 
mereka diabadikan sebagai jalan di seputaran Kecamatan Senapelan.  
 
Selain sezaman dan berteman dengan pengusaha-pengusaha sukses Pekanbaru 
tersebut, Haji Sulaiman juga memiliki hubungan baik dengan Sultan Syarif Kasim 
II, Tuan Kadi Haji Zakariah dan Imam Taher. Saksi sezaman yang dapat 
menceritakan kiprah Haji Sulaiman terkait dengan Masjid Raya di Senapelan dan 
hubungan baik saudagar kaya raya ini dengan Sultan Syarif Kasim II  adalah 
Syahril Rais (74 tahun), suami dari cucu Tuan Kadi Zakariah, seorang kadi 
Kerajaan Siak pada masa Sultan Syarif Hasyim dan Sultan Syarif Kasim. Haji 
Sulaiman juga semasa dengan tokoh-tokoh Pekanbaru lainnya seperti: 

                                                 
56

Wilaela., “Chadijah Ali: Menanam tuk Dituai Hari Esok,” dalam Pusdatin Puanri,  Mutiara Yang 
Terjaring, (Pekanbaru: Pusdatin Puanri. 2007).  
57

Wilaela, “Prosopografi  Dekan Perempuan”, dalam Husni Thamrin (ed.), Ekonomi dan 
Manajemen: Suatu Perspektif, (Pekanbaru: LPPM, 2009), 377, 391. 
58

 Wawancara dengan Iwan Syawal di rumah peninggalan Haji Yahya yang sekarang merupakan 
rumah tenun Kampung Bandar, Sabtu 7 Maret 2020. 



Haji Sulaiman: Sejarah Hidup, Karya dan Pengabdiannya 2020 

 

 

62 

 

Muhammad Zein,  Guru Hasan, Guru Mahmud, Haji Muhammad Thaher, 
Muhammad Djamal59, dan Haji Muhammad Amin.60 Mereka mengenal satu sama 
lain dan berhubungan baik. Haji Muhammad Amin merupakan tokoh Koperasi 
Sarekat Dagang Islam (Koperasi SDI) dan rumahnya yang bergaya Melayu 
berdekatan dengan rumah Tuan Kadi Haji Zakariah yang bergaya Eropa.   
 
Haji Sulaiman wafat tanggal 9 Januari 1965  dalam usia ±82 tahun sebagaimana 
tertera di dalam dokumen surat kematian dan di batu nisannya. Penulisan  atau 
anggapan tentang usianya sama beragamnya dengan penulisan namanya. Di 
dokumen Surat Hibah Pemberian Tanah bersegel dan terdaftar dalam buku tanah 
No. 248, 20 Juli 1963, usia Haji Sulaiman tertulis 87 tahun. Surat itu diketahui oleh 
Walikota KDH Pekanbaru, Tengku Bey. Sehingga, usia Haji Sulaiman ketika wafat 
tahun 1965 sekitar 89 tahun. Ini berbeda dengan informasi usia di dokumen 
kematiannya atau di batu nisannya. Ada juga orang yang berpendapat bahwa usia 
Haji Sulaiman 105 tahun tatkala wafat tahun 1965.  
 
Haji Sulaiman dimakamkan di komplek pemakaman umum Senapelan, beralamat 
di Jalan Wakaf Kampung Bandar  Kecamatan Senapelan. Sekalipun komplek 
makam ini sesak-padat, namun makam Haji Sulaiman dan keluarganya mudah 
ditandai karena bentuk makamnya yang berbeda dengan makam-makam lainnya 
di sana. Makam ini dibangun agak tinggi dan  diberi relief seperti relief Taj Mahal 
di India. Bangunan makam ini diprakarsai oleh anak keturunannya, antara lain, 
Anita dan saudara-saudaranya. Dibangun pada tahun 1999 dengan jirat dari cor 
beton, bermotifkan bulan bintang dan tulisan Arab. Makam ini memiliki satu 
nisan yang bertuliskan nama dan tanggal wafat Haji Sulaiman. Tepat di sisi 
sebelahnya dalam satu makam, terdapat nisan istrinya, Hajah Tawiyah. Makam ini 
juga nampak berbeda, karena tinggi dan besar. Mereka meninggikan bangunan 
makam leluhur mereka agar keluarga dari tempat yang jauh, ketika datang 
berziarah dapat mudah menemukan makam tersebut di antara makam-makam 
yang memadati komplek di sana.  

 
Selain makam kedua pasangan tersebut, di sekitarnya terdapat makam keluarga 
besar Haji Sulaiman, antara lain, makam istri kedua Haji Sulaiman, yaitu Asiah, 
Fatimah binti Sulaiman (anak perempuan Haji Sulaiman dengan Hajjah Tawiyah), 
Abdul Manan (keponakan sekaligus menantu Haji Sulaiman  karena menikah 
dengan Fatimah binti Sulaiman), Jamilah (istri kedua Abdul Manan), Fateh Ali bin 
Abdul Manan (cucu Haji Sulaiman).  Semua pembangunan makam ini dilakukan 
dan didanai oleh keturunan Haji Sulaiman yang masih ada.  

                                                 
59

Tatkala pertama kali Serikat Dagang Islam di Pekanbaru dibentuk, Muhammad Djamal menjadi 
komisaris. Pada tahun 1918, kepengurusan mengalami perubahan; Muhammad Djamal menjabat 
sebagai vorzitter dan Haji Muhamamd Amin sebagai vice vorzitter. Lihat Wan Ghalib dkk, Mukhtar 
Lutfi, Suwardi MS, dkk. Sejarah Perjuangan Riau.  Cetakan III, (Pekanbaru: Surya Benta Perkasa. 
2015), 250.  
60

 Muhammad Amin sebagai ketua Koperasi Serikat Islam Pekanbaru yang dibentuk pada tahun 
1916-1917; lihat Mukhtar Lutfi, dkk., Sejarah Riau, 398-399.  
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Komplek Makan Haji Sulaiman dan keluarga (foto 2018) 

 
Di bawah makam tersebut, terbaring sosok Haji Sulaiman yang memiliki arti dan 
nilai khusus bagi perkembangan Pekanbaru pada masa lalu; sebagaimana juga 
banyak sosok penting yang dimakamkan di sana, seperti Haji Muhammad Amin, 
Ketua Syarikat Dagang Islam dan perintis perang kemerdekaan, Haji Muhammad 
Thahir, iman disctrict Pekanbaru,61 Haji Muhammad Amin datuk penghulu 5062;  
Haji Muhammad Ali, seorang pengusaha,63 Haji Muhammad Zen, districthoofd 
Pekanbaru, Khadijah Ali tokoh pendidikan dan ketua Asyiah Riau 64 dan lain-lain. 
Semoga Allah melapangkan kubur mereka, amin.  
 
Komplek Pemakaman Senapelan ini sangat penting karena ia merupakan evidensi 
dari keberadaan masyarakat Senapelan sejak zaman dahulu kala. Pekuburan ini 
sampai sekarang masih merupakan living monument, sehingga morfologi 
pekuburan ini bercampur baur antara makam lama dan makan baru. Namun, 
posisi dalam konteks kontinuitas sejarah peradaban, keberadaan makam-makam 

                                                 
61

 Wilaela, Laporan Pendataan dan Pendaftaran Cagar Budaya Kota Pekanbaru, 2019. 
62

 Sri Sugiharta dan Agoes Tri Mulyono, “Warisan Arkeologi Perkotaan di Kawasan Bandar 
Senapelan,” dalam Nurmatias, dkk. Sumatera Silang Budaya: Kontestasi Nilai-Nilai Historis, 
Arkeologis dan Antropologi serta Upaya Pelestarian Cagar Budaya, (Batusangkar, PBCB Sumatera 
Barat, 2017-, 246-263), 252. 
63

Saudagar di Pekanbaru pada awal abad ke-20, anak keturunannya terutama bergerak di bidang 
pendidikan dan kesehatan, antara Khadijah Ali menjadi salah seorang pendiri lembaga pendidikan 
LPPI dan Diniyah Putri Pekanbaru, salah seorang pendiri RSI Ibnu Sina. Awaloedin Broos 
menantunya, owner RS Awal Bross.  
64

 Lihat Wilaela, dkk. Prosopografi Tokoh Perempuan Pendidik di Riau, (Pekanbaru, Asa Riau: 2018), 
65-75; lihat juga Wilaela, “Chadijah Ali (1925-1986) Sejarah Tokoh Pendidikan Perempuan di Riau”, 
Marwah Vol. VII No.2 2008.  
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yang demikian tidak mengurangi  aspek arkeologisnya.65  Makam-makam para 
tokoh tersebut merupakan  bukti dari keberadaan komunitas masyarakat 
Senapelan sejak zaman dulu, termasuk para tokohnya yang telah berjasa bagi 
negeri ini  pada era mereka, tidak  terkecuali dengan Haji Sulaiman.☻ 

 

 
Haji Abdul Manan bin Sjakawat Ali 

                                                 
65

 Sri Sugiharta dan Agoes Tri Mulyono, “Warisan Arkeologi Perkotaan,” 258.   
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Bagian Keempat 
KARYA DAN PENGABDIAN 

 
Dalam bagian keempat ini dipaparkan tentang lika-liku kehidupan dan 
peran sosial Haji Sulaiman di tengah masyarakat Pekanbaru.  Hasil “karya”  
Haji Sulaiman dan kawan-kawan yang paling nyata  dan berdampak sosial-
budaya adalah pembangunan Masjid Raya Pekanbaru. Ada juga usaha roti 
(pabrik dan kedai) milik Haji Sulaiman yang telah beroperasi sejak tahun 
1919, sebagai bagian dari geliat ekonomi Pekanbaru awal abad ke-20. Di sini 
juga dipaparkan bagaimana masyarakat  dan pemerintah kolonial 
memandang Haji Sulaiman. Secara tidak langsung paparan ini juga 
mengungkapkan keadaan masyarakat Pekanbaru tiga zaman. Untuk 
memudahkan, bagian ini dibagi dalam bentuk sub-sub sebagai berikut. 
 

GELAR  HAJI DAN SYEIKH 

 
Bagaimana seluk beluk perjalanan ibadah haji masyarakat Pekanbaru pada 
awal abad ke-20 sangat sulit diungkapkan, karena belum ditemukan 
referensi terkait. Pemerintah Hindia Belanda sekalipun bersikap 
menjauhkan diri dari urusan agama, tetapi ternyata untuk urusan haji, di 
bawah campur tangan langsung pemerintah kolonial ini. Pada sepertiga 
pertama abad ke-20, ibadah haji telah menjadi lebih mudah dan lancar 
sebagai akibat pelayaran kapal laut yang semakin baik. Ibadah haji tidak 
saja bernilai religi dan budaya, tetapi juga ekonomi.1  Sejauh ini, informasi 
kegiatan ibadah tersebut diperoleh melalui tradisi lisan yang telah 
terdistorsi oleh zaman dan perkembangan teknologi. Sekalipun sumber 
sejarah dinamika perjalanan ibadah haji masyarakat Pekanbaru masih 
minim, tetapi panggilan atau sebutan ‘haji’ atau ‘hajjah’ kepada seseorang 
yang telah menunaikan ibadah haji  sudah lazim dalam budaya Melayu. 
Masih umum anggapan di tengah masyarakat bahwa gelar haji merupakan 
suatu kehormatan. 
  
Terkait dengan gelar haji bagi Haji Sulaiman, sejauh ini, tidak ditemukan 
dokumen yang menjelaskan kapan tepatnya untuk pertama kali ia naik haji. 
Apakah sebelum kedatangannya di Pekanbaru atau setelah ia  menjadi 
penduduk Pekanbaru. Di dalam dokumen resmi bertahun 1919, sebagai 
bukti tertulis  paling awal tentang keberadaannya di Pekanbaru sebagai 
pengusaha (handelaar),  di sana ia disebut dengan “Mochamad Soeleiman”.  
Sebuah dokumen resmi lainnya dengan kertas segel Pemerintah Hindia 
Belanda, berupa sertifikat yang dikeluarkan atas nama Rooimeester 

                                                 
1
G. F. Pijper, “Politik Islam Pemerintah Belanda”, dalam Mochtar Lubis, H. Baudet dan I.J 

Brugmans, Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), 
239-241.  
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Pakanbaroe 28 Juni 1923 tentang konstruksi bangunan tiga unit kedai 
Mohamad Soelaiman bin Doost Mohamad, handelaar, yang telah memenuhi 
standard. Surat ini berstempel opzichter BOW Pakanbaroe, ditandatangani 
oleh Ibrahim gelar Datoek Toenaro selaku pengawas kelas 3 di Departemen 
Pekerjaan Umum Sipil Negara di Pekanbaru. Begitupun dalam surat peta 
tanah   yang dikeluarkan oleh de landschapsopnemer Pakanbaroe tahun 
1928, disana ditulis “Mohammad Soelaiman”.  Ada juga verklaring tahun  
1929 tentang izin kepada Haji Sulaiman untuk pembuatan sumur untuk 
umum, nama di sana ditulis dengan “Moehammad Soeleiman”. Dokumen 
berikutnya yang dikeluarkan oleh de Rooimeester Pakanbaroe tahun 1933 
menyebut nama “Mochammad Soelaiman”. Gelar haji tidak disebutkan 
dalam dokumen-dokumen di atas.   
 
Mungkinkah karena surat pernyataan (verklaring) atau rooicertificaat itu 
dikeluarkan secara resmi oleh de Rooimesster Pakanbaroe atau pejabat 
pemerintah kolonial Belanda, sehingga gelar haji tidak dicantumkan?  
Sebab, sejak abad ke-19, ada perasaan tidak enak  di kalangan penguasa 
Belanda terhadap orang-orang yang telah berhaji. Mereka dianggap 
memberikan pengaruh keliru kepada penduduk. Walaupun lama-kelamaan 
anggapan ini berangsur berkurang.2 Ini agak berbeda jika para pejabat 
Kerajaan Siak yang menulis atau membuat pernyataan resmi,  agaknya 
mereka lebih peka dan peduli dengan gelar haji tersebut. Misalnya, dalam 
surat jual-beli tahun 1939, di sana ditulis “Hadji  Moehamad Soeleiman”. 
Sekalipun tidak semua dokumen yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan Siak 
konsisten mencantumkan gelar haji. Misalnya, perjanjian hak tanah 
(concessie-akte) penyerahan untuk perkebunan (kleine landbouw), 
diserahkan oleh Sultan Siak kepada  “Moehamad Solaiman”  di Pekanbaru, 
dibukukan 23 April 1930.  
 
Namun ternyata ada juga pejabat Pemerintah Hindia Belanda yang 
mencantumkan gelar haji. Misalnya sertifikat di atas kertas zegel van Ned. 
Indië 1 gulden 50 cent, dikeluarkan oleh de Rooimesster Pakanbaroe, M. 
Obdeijn, 7 Februari 1927, untuk 6 unit kedai atas nama “Hadji Mohammad 
Soeleiman”.  Selain itu, dalam kuitansi bermaterai 15 cent yang 
ditandatangani oleh de Rooimeester Obdeijn tanggal 30 Agustus 1928 juga 
menggunakan gelar “Hadji Moehammad Soeleiman”. Dua dokumen 
terakhir ini ditandatangani oleh pejabat yang sama dan keduanya 
mencantumkan gelar haji. Sementara dokumen resmi lain yang dikeluarkan 
oleh pejabat selain Obdeijn, tidak mencantumkan gelar tersebut. Agaknya 
Rooimeester Obdeijn ini memahami sosio budaya di Pekanbaru.   
 

                                                 
2
 Ibid, 240. 
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Sebuah sumber yang perlu diklarifikasi kembali karena peneliti belum 
melihat dan mengkaji secara langsung dokumennya adalah berita di dalam 
sebuah majalah berbahasa Belanda tentang perdagangan tanggal 4 April 
1931 menyebutkan nama “Hadji Soleiman”. Artinya, pemakaian gelar haji di 
dalam suatu berita majalah  (tidak resmi) berdasarkan kebiasaan sehari-hari 
yang berlaku. Tetapi, dapat dipastikan bahwa sebelum tahun 1937, tahun 
ketika Haji Sulaiman berangkat haji berdasarkan tinggalan dokumen, gelar 
“haji” di depan nama Haji Sulaiman sudah digunakan baik dalam dokumen 
resmi maupun berita-berita koran.  
 
 

 
Kuitansi yang menggunakan gelar hadji (30/8/1928) 

 
Berdasarkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh de Rooimesster 
Pakanbaroe, M. Obdeijn, 7 Februari 1927, tersebut di atas, gelar haji yang 
melekat pada nama Sulaiman telah dipakai pada tahun tersebut atau 
bahkan jauh sebelum itu. Pemakaian gelar yang menyertai nama Haji 
Sulaiman itu di dalam dokumen resmi Pemerintah Hindia Belanda tidak 
konsisten. Begitu juga dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak 
landschap Siak, kadang-kadang mencantumkan gelar, kadang tidak. 
Sebaliknya pemakaian gelar berlaku di tengah masyarakat dan dalam 
kehidupan sehari-hari.  Kemungkinan besar, Haji Sulaiman ketika datang 
pertama kali ke Siak pun, gelar haji itu telah melekat dengan namanya. 
Dalam usia tiga puluh tahun, tidak mustahil bahwa ia telah berangkat haji, 
telah mendalami pengetahuan agama Islam sebelum merantau ke Kerajaan 
Siak.   
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Dua macam kepala surat (kop) atau merek usaha S.M Suleiman (22/1/1947)  

dan  H.S.M Suleiman (4/1/1941). 
 

Dengan statusnya sebagai orang Timur Asing dan pengusaha yang berada di 
level tengah di bawah level penguasa Belanda dan orang Eropa, masyarakat 
tidak akan menyebut namanya tanpa embel-embel penghormatan, seperti 
haji. Kadang gelar syeikh juga diberikan kepada Haji Sulaiman.   Gelar 
syeikh  ini tercantum dalam surat kepemilikan, perdagangan dan lalu lintas  
persenjataan api tahun 1925, Nomor  499,  yang terbit 27 Juni 1929 oleh 
politieopzioner, Veldpolitie Pakan Baroe. Nama di sana tercantum “Syech 
Mohamad Soeleiman” dengan profesi handelaar. Gelar “syeikh” juga  
terdapat di kepala surat (kop) usaha Haji Sulaiman dengan singkatan ‘S’ 
tahun 1947.  
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Penulisan Gelar “Syech” untuk Haji Sulaiman (27 Juni 1929) 

 
Di tengah masyarakat Melayu-Muslim atau di Nusantara secara umum, 
biasanya gelar syeikh disematkan kepada seseorang mubaligh keturunan 
Arab atau para ulama besar  yang diakui keluasan dan kedalaman 
pengetahuan agama mereka.  Dengan kata lain, bahwa gelar “haji” dan 
“syeikh” bagi Haji Sulaiman menunjukkan bahwa ia tidak sekedar orang 
yang telah menunaikan ibadah haji ke Mekah, tetapi juga sebagai seorang 
ulama, yang dianggap ahli agama Islam. Oleh karena itu, ia mendapatkan 
dua privileges dalam masyarakat Pekanbaru era kolonial, sebagai orang 
Timur Asing dan sebagai seorang ulama.  
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Paspor Perjalanan Haji Milik Haji Sulaiman (14/12/1937) 

 
Sumber yang kuat untuk perjalanan ibadah hajinya adalah pass perjalanan 
haji itu sendiri yang masih dalam keadaan asli dan berstempel basah.  Haji 
Sulaiman berangkat haji dengan menggunakan paspor yang dikeluarkan 
oleh Pemerintahan India di Bombay tanggal 14 Desember 1937.3  Namanya 
tertulis “Moch. Soleman”. Alamat yang tertera di sana adalah Mahmara 
Khurd, a.o Didarganj,  Azamgarh India. Sesuai dengan pass tersebut, 
keberangkatannya bersama dengan anaknya, Sjaukat Ali (tertulis Shaukat 
Ali dan ada versi tulisan Arabnya) melalui embarkasi Bombay dengan 
nomor registrasi B/805. Vaksinasi sebelum berangkat dilakukan di Bombay 
tanggal 20 Desember 1937.   

                                                 
3
Dokumen berupa Pilgrims Pass for pilgrims proceeding to the Hedjaz from ports in British 

India, masih ada dalam keadaan bisa dibaca namun kondisi kertas sudah rusak dan 
berwarna kuning. Cover tidak terbuat dari kertas, tetapi campuran dari kain berserat. 
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Informasi lisan menyebutkan bahwa Haji Sulaiman berangkat haji bertiga 
bersama anak dan istrinya, Hajjah Tawiyah atau Bongsoe.4 Kisah ini 
diperkuat oleh parpor yang dikeluarkan atas nama Bongsoe, nama lain 
untuk Tawiyah, pada Oktober 1937. Nama ayah Bongsoe ditulis Bramban 
dengan status almarhum (overleden). Paspor berbahan kain itu dikeluarkan 
di Pekanbaru dengan nomor 13/1937  yang ditandatangani oleh controleur 
van Kampar Kiri pada tanggal 11 Oktorber 1937. Di dalam keterangan paspor 
yang sudah rapuh tersebut, disebutkan bahwa usia Bongsoe 43 tahun pada 
tahun 1937 dengan tinggi 151 cm. Dari sini juga bisa dihitung, jika kita ambil 
usia Bongsoe 43 tahun pada tahun 1937, maka ia lahir tahun 1894.  
 

 
Paspor Perjalanan Haji Hajjah Tawiyah, terbuat dari kain (11/10/1937) 

 
Boleh jadi informasi lisan benar bahwa Haji Sulaiman berangkat haji bertiga 
bersama  istri dan seorang anaknya. Mereka bertiga sama-sama memiliki 
bukti berupa pass jalan. Yang belum diketahui secara pasti adalah apakah 
embarkasi mereka memang berbeda. Bukti paspor asli dengan huruf-huruf 
yang memudar di sana-sini, diketahui bahwa Bongsoe masuk imigrasi 
Singapura tanggal 19 Oktober 1937. Sementara Haji Sulaiman dan Sjaukat 
Ali berangkat dari embarkasi Bombay India di bulan Desember 1937. Selama 
perjalanan dari Pekanbaru ke Singapura dan ke Bombay, muhrim Bongsoe 
sejauh ini belum ditemukan dokumennya.  Tetapi,  kemungkinan besar 

                                                 
4
Wawancara dengan Anita Farida, Senin 3 Mei 2020. Anita mendapatkan informasi juga 

dari cerita-cerita pada masa lalu di dalam keluarganya.   
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adalah anak menantunya, Muhammad Abdul Manan. Karena, menurut 
informasi lisan, Abdul Manan juga berangkat haji tahun 1937.  
 
Tidak diperoleh kisah tentang bagaimana persiapan yang dilakukan untuk 
perjalanan tersebut dan bagaimana keadaan di perjalanan. Apakah 
melaksanakan acara tepung tawar, doa dan syukuran  dan lain-lain. Dari 
Pekanbaru ke mana dan menggunakan jenis kapal apa. Dokumen terkait 
juga belum ditemukan. Namun, bepergian jauh seperti ibadah haji agaknya 
bukanlah hal baru bagi Haji Sulaiman. Beda dengan istrinya, Tawiyah, ini 
keberangkatan haji pertamanya. Setelah Haji Sulaiman wafat, Hajah 
Bongsoe atau Hajah Tawiyah atau kadang disebut juga nama Hadji Taujah 
mendaftar sebagai calon jama’ah haji pada bulan Oktober 1965. Di sana 
disebutkan juga bahwa ia pernah melakukan ibadah haji pada Oktober 1937, 
sehingga perjalanan haji tahun 1965 ini merupakan perjalanan hajinya yang 
kedua dalam usia tertulis 70 tahun.5 Adapun muhrimnya adalah 
menantunya, Muhammad Abdul Manan.  
 

 
Form Pendaftaran Keberangkatan Haji an Hajah Tawiyah (1965) 

  

                                                 
5
 Di dokumen terkait tertulis Hadji Taujah, telah dikonfirmasi bahwa orangnya sama, 

hanya nama sebutannya  ada beberapa. Salah satunya Hajah Bonsoe. Menurut informasi 
Anita, keberangkatan tahun 1965 ini adalah ibadah haji yang kedua untuk nenek buyutnya 
tersebut. 
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YANG KAYA YANG DERMAWAN 
 
Pekanbaru pada awal abad ke-20 di bawah pengaruh Kerajaan Siak dan 
Pemerintah Hindia Belanda. Sekalipun menjadi salah satu dari sepuluh 
distrik Kerajaan Siak, Pekanbaru seakan-akan menjadi daerah otonom. 
Karena Pekanbaru juga berada di bawah kekuasaan Pemerintah Hindia 
Belanda, maka di Pekanbaru pada masa itu mencerminkan adanya dua 
pengaruh tersebut.6 Pekanbaru terus menggeliat, salah satunya di bidang 
perdagangan. Dimana-mana orang membuka usaha perniagaan, pertanian 
atau perkebunan karet, transportasi air, pasar, pelabuhan, pembangunan 
infrastruktur jalan raya dan lain-lain.  
 

Geliat ekonomi itu melibatkan tokoh-tokoh mandiri, di antara mereka 
tersebutlah Haji Sulaiman. Selain sebagai pionir yang mengembangkan 
usahanya di bidang perdagangan tekstil impor, membuka pabrik roti yang 
pertama di Pekanbaru, usaha proverti kedai dan peternakan lembu dan 
kambing.  Diperkirakan ia telah membuka usaha sejak kedatangannya ke 
Pekanbaru, yaitu sekitar tahun 1913. Sementara berdasarkan dokumen resmi 
paling awal yang dikeluarkan pejabat Pemerintah Hindia Belanda pada 
tahun 1919, Haji Sulaiman sudah dikenal sebagai handelaar (saudagar). 
 

Sebagai seorang pedagang yang dianggap memiliki kapital dalam bentuk 
tanah dan dana, Haji Sulaiman sering dihadapkan dengan kondisi orang-
orang yang membutuhkan dana dan karenanya menjual tanah mereka 
kepadanya. Haji Sulaiman adalah salah seorang pengusaha muslim sukses 
yang memanfaatkan harta dan kebaikan pelayanannya bagi orang lain. 
Istilah sekarang adalah  filantrop. Kedermawanan atau filantropi ada dalam 
setiap agama. Dalam Islam, misalnya dengan ajaran bersedekah, infak dan 
berzakat. Kedermawanan juga dipraktikkan di setiap budaya, mengakar  
dalam berbagai tradisi dunia, dari zaman ke zaman. Namun anehnya, 
kedermawanan tetap menjadi sesuatu yang langka, sehingga perlu selalu 
ditanamkan dan dibangkitkan.7 Haji Sulaiman memiliki kepribadian unggul 
tersebut. Kedermawanannya diakui oleh masyarakat Pekanbaru dan 
sekitarnya pada zamannya.  
 

Haji Sulaiman memang orang kaya dan kekayaannya menjamin kehidupan 
anak keturunannya melebihi kehidupan biasa. Tidak heran, ketika orang-
orang masih memakai kereta angin, Sjaukat Ali telah memiliki kapal 
bermotor, Zahid Ali dan Fateh Ali telah memiliki mobil. Sjaukat Ali biasa 
melakukan perjalanan jarak dekat misalnya ke Padang dan jauh dengan 
menggunakan pesawat terbang Garuda Indonesian Airways NV, Djakarta.  
 

                                                 
6
 Prof. Suwardi MS, Drs. Kamaruddin, M.Si dan Asril, M.Pd. Sejarah Lokal Riau. Pekanbaru. 

PT Sutra Benta Perkasa, 2014. 138-9; lihat juga Babul Qawaid. 
7
 Lihat Waren E Ilchman et.al (eds), Filantropi di Berbagai Tradisi Dunia (Philanthropy in 

the World’s Traditions). Jakarta: CSRC. 2006. 
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Tiket Pesawat GIA an. Sjaukat Ali (7/7/1951). 

  

Dengan kelebihan harta yang mereka miliki, Haji Sulaiman menanamkan 
sikap kedermawanan kepada anak-cucunya. Mereka dibimbing untuk 
berbagi dan peduli dengan lingkungan sekitar. Sehingga, kedermawanan 
melekat dalam diri pribadi mereka.  Sering mereka harus membeli tanah 
karena pemiliknya sangat membutuhkan uang tunai dan lain-lain. Misalnya 
Fatmah  pada 3 Mei 1939 membeli sebidang tanah di Limbungan melalui 
Haji Abdul Wahid Kadi Sultan Siak, karena tuan kadi tersebut dimintai oleh 
ahli waris untuk menjualnya karena akan dibagi di antara ahli warisnya. 
Surat jual beli ini menggunakan kertas berlogo Kerajaan Siak dan yang 
menandatanganinya juga oleh pejabat kerajaan, seperti kadi dan diketahui 
(gezien) oleh Districtshoofd Pakanbaroe.   
 

 
Surat Jual Beli Tanah melalui Kadi Abdul Wahid  

Siak Sri Indrapura (3/5/1939) 
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Fateh Ali pada tahun 1967, sepeninggal kakeknya contohnya, telah 
mewakafkan tanahnya yang berada di wilayah  Batu Satu kepenghuluan 
Sukaramai untuk Mushalla Shalihin. Pengurus mushalla yang terletak di 
Jalan  HOS Tjokroaminoto-Jalan Karet Pekanbaru ini melayangkan surat 
ucapan terima kasih atas kemurahan hati cucu Haji Sulaiman ini. Jalan 
Karet ini sangat strategis dan dikenal dengan daerah Pasar Tengah. Masih di 
seputaran daerah ini, Fateh Ali bersaudara juga melepaskan dengan 
kompensasi tanahnya di Jalan Tanah Merah, Sukaramai, kepada 
pemerintah, dalam hal ini, Direktorat Agraria dan Transmigrasi Provinsi 
Riau pada tahun 1967. Jalan Tanah Merah ini sebutan dulu untuk daerah 
sekitar Jalan Karet dengan checkpoint Hotel Inderayani sekarang. 
 

 
Surat Ucapan Terima Kasih Pengurus 

Mushalla Shalihin (5/6/1967) 

 
Anak Haji Sulaiman, Haji Sjaukat Ali, yang sehari-hari berprofesi sebagai 
saudagar mengikuti ayahnya, juga harus menyesuaikan diri dengan karakter 
ayahnya yang dermawan. Kadang datang catatan kecil atau memo agar 
dirinya dapat membantu. Misalnya, pada tanggal 21 Pebruari 1961, datang 
surat dari A. Rahman menyatakan bahwa atas permintaan Adjudan 
Komandan Korem, mohon disiapkan 1 unit motor tempel untuk dipakai hari 
itu juga pada pukul 15.00. Adjudan tersebut akan datang menjemput ke 
rumah Haji Sjawkat nanti.  Memo yang bernada sama  dan dari sumber 
yang sama juga dikirim pada tanggal 26 April tahun (?). Kali ini motor 
tempel tersebut untuk keperluan pak wagub. Surat yang lebih resmi dikirim 
kepada Haji Syawkat tanggal 23 Maret 1962 tentang peminjaman mesin  
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motor tempel untuk keperluan Korem-31 Ridar untuk keperluan 
walikota/kepala daerah Pekanbaru selama satu kali jalan pulang pergi 
Pekanbaru-Siak. Surat ditandatangani oleh Ibnu Hadjar. 

 
Akhlak yang mulia ini _penuh kasih sayang dan sangat dermawan_, 
terekam dalam memori kolektif (collective memories) masyarakat, terutama 
dari golongan orang tua-tua di Senapelan. Haji Sulaiman tidak eman 
dengan hartanya, mudah saja ia memberikan hartanya kepada mereka yang 
memerlukannya. Tanahnya yang dilengkapi dengan dokumen surat tanah 
terdapat di berbagai tempat di Pekanbaru; terbentang di daerah Batu Satu 
sepanjang jalan Bangkinang atau Ahmad Yani sekarang, Senapelan, Sei 
Rumbai, Harapan Raya, Teluk Lembu, dan lain-lain.  Begitulah, di atas 
tanah milik Haji Sulaiman di KM I (?), orang membangun rumah, berikut 
daftarnya: 
 

Tabel: Daftar Nama dan Keterangan 
Orang-Orang yang Membangun Perumahan di atas Tanah Kepunyaan Haji 

Sulaiman lokasi KM I (Pekanbaru).8 
 

No Nama Keterangan 
Pintu 

Rumah 

1 Dt. Bandaro Ganti kerugian dari Muchtar T.T.I 1 

2 Tamu Ganti kerugian dari Rubama 1 

3 Insah - 1 

4 Gerana Ganti kerugian dari Hasan 1 

5 Isli Djanawar Didirikan masa pendudukan  Belanda (Agresi II)  1 

6 Ali Bakri Didirikan pada masa Jepang 1 

7 B. Ahmad  4 

8 Nurani  1 

9 Djaali  1 

10 Rutipa Didirikan masa pendudukan Belanda (agresi) 1 

11 Suman  1 

12 B. Amir  1 

13 Nurdin, Supir PU  1 

14 Ajun Didirikan pada masa pendudukan Jepang 1 

15 H. Salim Didirikan pada masa pendudukan Jepang 1 

16 Abdullah Izin yang punya tanah 1 

17 A.St. Batuah  Didirikan pada masa Pendudukan Jepang 1 

18 Mohd. Zen  1 

19 Zulkarnaini, peg. Pabean  1 

20 M. Djamin Masa pendudukan Belanda/Agresi 1 

21 Mohd. Zen Ganti kerugian dari Djalaluddin 1 

22 Bgd. A. Munap/peg. Pabean  1 

                                                 
8
Tidak diketahui siapa yang menginput daftar tentang penggunaan tanah Haji Sulaiman 

oleh masyarakat ini. Namun, pembuatan daftar nama tersebut berlangsung pada masa Haji 
Sulaiman masih hidup dan nampaknya dibuat berdasarkan dokumen lain dan atas 
sepengetahuan Haji Sulaiman.   
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23 Radji’ah  1 

24 Djawahir  3 

25 Mansur, P.U  1 

26 Kaslim Masa Pendudukan Belanda (agresi?) 1 

27 Na’aman Masa Pendudukan Belanda (Agresi?) 1 

28 Djamalis Masa Pendudukan Belanda (agresi?) 1 

29 A.Rahman Masa pendudukan Jepang  1 

30 Asnah, buruh pabean  1 

31 Azwar, peg kantor Agama  1 

32 Aguslan  1 

33 B. Djahari  1 

34 Daud  1 

35 Sukarso, peg. Polisi K.P.K.  3 

36 A.Said DPRAD  1 

37 Tamin Izin Pemerintah Belanda 1 

38 Sadin b. St. Malano, Amat 
Kari D.T.T. 

 1 

39 Muin  1 

40 Imam Saharuddin, buruh 
Caltex 

 2 

41 Bogok, P.U.  1 

42 Marah, supir KBPT  1 

43 Djaring, pr  1 

44 Bahar  1 

45 B, Zahari  1 

46 Zainab, pr   

47 Budjang, Mobrig  1 

48 Nibar, tkg Djahit  1 

49 Fatimah, pr.  3 

50 Sabariah Masa pendudukan Belanda (agresi?) 1 

51 Bagindo Saidan Masa pendudukan Belanda (agresi?) 1 

52 Rumah Sekolah Ketuanya M. Hadian, pengurus lama St. Batuah 4 

53 Alisah, pr   

54 Adjir, anaknya Lukman peg. 
Djapen 

Ganti kerugian  

55 Daud Masa Jepang 1 

56 Sati Masa Jepang 1 

57 Rumah, Pem Los yang dibikin Jepang 4 

58 Polin, St. Tamago Caltex  1 

59 Indjil, supir Caltex  1 

60 Roslan  1 

61 Bakar  10 

62 Zainul, Mz. Masa Pendudukan Belanda (agresi?) 2 

63 Rumah, Pem Los yang dibikin Jepang 4 

64 Djanawar Masa Jepang  1 

65 St. Hasan Masa Jepang  1 

66 Nur Usup, tkg sate Masa Jepang 1 

67 Duatip, P.T.T  1 

68 Nursup R. Saidi  1 

69 Ti Ali, pr Masa Jepang 3 

70 Zainul  1 
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71 Chaidir, buruh grobak  1 

72 Niar, pr  1 

73 Nursup, tkg sate  2 

74 Wahid, Caltex  1 

75 Djayadi, tkg sate Masa Jepang 1 

76 Nurdin, tkg gerobak Masa Jepang 1 

77 St. Achiruddin, Tanah 
Merah 

Th, 45 1 

78 Rasad Th. 45 1 

79 Katik, CPPM Masa Pendudukan Belanda (agresi?) 1 

80 Sarip  2 

81 Idris, BPM  1 

82 Umar, CPPM  1 

83 Ali Nurdin, tkg sate  1 

84 Sauman ( Ma’ Upeh) Masa Pendudukan Belanda (agresi?) 1 

85 Paradi, jual kayu  1 

86 Mohamad Masa Jepang 1 

87 St. Samsu  1 

88 St. Basa  Ganti kerugian 1 

89 Sah Zainab Ganti kerugian dari Muslim 2 

90 Zakaria Ganti kerugian dari Djanewar 2 

91 Kalu Masa Pendudukan Belanda (agresi?) 1 

92 Buraza Masa Pendudukan Belanda (agresi?) 1 

93 Samsuar, CPPM Masa pendudukan Belanda (agresi?) 1 

94 Main, jualan kain Masa pendudukan Belanda (agresi?) 1 

95 Maarif, jualan klontong Masa pendudukan Belanda (agresi?) 1 

96 Sutan Raja lelo Yang empunya tanah St. Zainuddin  2 

Pemeriksaan tanggal 20/4/1953,  berjumlah 
130 

pintu. 

97 Sumarto,  Didapatkan dari Pario th. 49 3 

98 Amat Karib  6 

99 Hirma Ganti kerugian dari Djawahir 3 

100 Guru Lahar  1 

101 Adillah, pr (Djanggut Pol) Bayar sewa sama Mohd. Jatim 5 

102 Ali Rahman, H. Harmidi Ganti kerugian dari alm. S. Sati 3 

103 Asiruddin Ganti kerugian tanahnya dari Amat 2 

104 Pamak Masa Pendudukan Belanda (agresi?) 2 

105 Bachtiar Ganti kerugian dari Kasmidi 1 

106 Amat  3 

107 Bustami Masa Pendudukan Belanda (agresi?) 1 

108 Naali Beli dari Junus 1 

109 Katib Ganti kerugian dari Supardjo 1 

110 Beruntjun Ganti kerugian dari Razak 4 

111 Tijan  1 

112 Tanah, pr Disewa dari Biro P. Bulan 1 

113 Amat Ganti kerugian orang B. Tinggi 2 

Pemeriksaan tanggal 22/4/1953.   Jumlah total 
170 

pintu 
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Tanah-tanah Haji Sulaiman sebagaimana tertera di dalam daftar ini  ada 
yang diberikan begitu saja atau dihibahkan kepada masyarakat dan ada 
yang melalui penyelesaian ganti rugi secara damai. Terdata ada 113 nama 
tercantum di sana dalam dua halaman kerta ukuran panjang (F4). Dalam 
Kolom keterangan ada yang berbunyi “ganti kerugian” dari si fulan, 
mungkin maksudnya telah diganti rugi oleh pihak yang menempati.  Ada 
juga keterangan “masa pendudukan Jepang” berarti pada masa Jepang 
sekitar tahun 1942-1945. Sementara keterangan “rumah didirikan pada masa  
pendudukan Belanda”, kami duga adalah masa perang kemerdekaan 1947-
1949. Dalam suasana tidak kondusif karena perang, tanah-tanah kosong 
milik Haji Sulaiman yang tidak dipergunakan dimanfaatkan oleh 
masyarakat kebanyakan untuk tempat tinggal. Rata-rata masyarakat yang 
menempati tanah tersebut membangun sebuah unit rumah (1 pintu). 
Profesi dan keadaan mereka beragam: ada tukang sate, pedagang kecil 
kelontong,  tukang kayu, supir, pegawai Caltex  dan lain-lain. Daftar ini 
tertanggal 22 April 1953 tidak ditandatangani.  
 

 
Keturunan Haji Sulaiman melalui garis Fateh Ali (foto 2018) 

 
Jika ke masyarakat, Haji Sulaiman telah berbaik hati merelakan tanahnya 
untuk dimanfaatkan, apalagi kepada keluarganya, zuriatnya. Jauh-jauh hari 
Haji Sulaiman  telah menyiapkan surat wasiat tentang hak waris. Surat tiga 
halaman tersebut ditandatangani oleh H.S.M. Suleiman di Pakan Baru, 10 
Agustus 1955 dengan saksi Penghulu Pakan Baru Utara II H. Usman dan 
Penghulu Pakan Baru Utara I, H. Rasjid. Mereka yang disebutkan namanya 
di dalam surat tersebut: Fatimah (almh), Latifah, Boengsoe, Asia, Rahmat, 
H. Sjaukat Ali, Mohd, Sabir, milik bertiga (Fatimah, Sabir/Sjawkat dan 
Rahmat/Latifah), dan milik yang tidak ditentukan. Pembuatan surat wasiat 
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tersebut di satu sisi menunjukkan karakter dan cara kerja Haji Sulaiman 
sebagai pengusaha yang cermat, teliti dan terencana. Di sisi lain, 
kemungkinan pada tahun 1955 kondisi kesehatannya sudah menurun, 
sehingga rencana-rencana untuk ke depannya dengan sengaja 
didokumentasikan secara tertulis. 
 
Sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama, Haji Sulaiman sangat 
tahu memanfaatkan hartanya untuk beramal kebajikan. Salah satu amal 
yang sangat besar pahalanya yang diyakini di kalangan muslim adalah 
membangun sumur yang dapat dimafaatkan airnya oleh orang lain. 
Begitulah, Menurut informasi lisan, setidaknya ada 3 buah sumur yang telah 
dibangun oleh Haji Sulaiman. Sumur-sumur itu sengaja dibangun agar 
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.  Sumur pertama yang dibangunnya 
adalah sumur di areal Masjid  Raya Pekanbaru. Sumur berikutnya terletak di  
Gang Getah. Pembangunan sumur batu itu seizin pemilik tanah  bernama 
Enoeng yang telah menyerahkan tanahnya dengan sukarela alias gratis 
untuk dibangun sumur melalui Distictshoofd Pekanbaru. Biaya untuk 
pengurusan izin dibebankan kepada Haji Sulaiman sebesar f.5 (lima 
gulden/rupiah) ini dibayar tunai. Surat izin ditandatangani oleh de 
Rooimeester Pakanbaroe,  M. Osdeyn tanggal 28 Februari 1929.9 Sumur 
ketiga di daerah Sago, menurut informasi lisan , telah ditimbun oleh 
keturunan Haji Sulaiman pada masa belakangan. Karena, di atasnya 
dibangun rumah toko.  Ini terjadi setelah warga mulai membangun sumur 
di sekitar rumah mereka masing-masing.  
 
Kedermawanan Haji Sulaiman tidak hanya karena ia merelakan tanah-
tanahnya dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan. Kedermawanannya 
juga dinilai dari kepeduliannya kepada kaum dhuafa di sekitarnya. 
Kemurahan hatinya tidak hanya untuk sesama muslim yang kurang 
beruntung, tetapi juga kepada non-muslim. Haji Sulaiman berbisnis dengan 
banyak orang dari berbagai alamat dan suku. Ada  pedagang besar-kecil dari 
Kampar dan Pelalawan, dengan orang Tionghoa, orang India, dan lain-lain.  
Sudah biasa orang-orang datang ke rumah Haji Sulaiman untuk meminta 
bantuan. Haji Sulaiman yang biasa dipanggil ‘uwak’ ini tidak pernah 
membiarkan mereka pulang dengan tangan hampa. Sudah biasa juga, 
keluarganya memberikan makanan dengan rantang atau mangkoknya 
sekalian.  

                                                 
9
Dalam dokumen bersegel pemerintah Hindia Belanda, tertulis: Vergunning verleend aan 

Muhammad Suleiman tot het bouwen van een gemetselden waterput op een terrein, 
toebehoorende aan Enoeng, gelegen aan den Gang getah. Volgens zeggen van eerstgenoemde 
zou Enoeng , in tegenwoordig neid van het districtshoofd van Pakanbaroe verklaart hebben, 
van den voor den waterput benoodigden grond vrywillig on gratis afstand te willen doen. De 
kosten voor deze vergunning ad f.5 (vijf gulden) zijn veldaan.  
Pakanbaroe, 22 Februari 1929. De rooismeester M. Osdeyn. 
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Mereka yang datang meminta bantuan beragam, ada yang karena 
kebutuhan menyambung hidup sehari-hari, tetapi ada juga yang datang 
meminjam uang untuk modal usaha. Pengusaha lain yang membutuhkan 
modal usaha, ia pinjami juga. Seorang pedagang dari Sungai Pakning 
bernama  Djajo Salo mengaku berhutang kepada S.M. Soelaiman, sebesar f 
166, 45 (seratus enam puluh enam rupiah dan 45 cent) untuk membeli 
barang-barang untuk mengisi kedainya. Surat hutang di atas segel itu 
bertanggal 22 November 1934 di Bengkalis. Ada juga seorang yang 
meminjam uang  untuk  membuka usaha kuliner dengan nama Restoran 
Agra. Ini tercatat di dalam kertas bon/kuitansi atas nama peminjam Saghir 
Ahmad pada 28 Oktober 1963.    
 
Haji Sulaiman sangat setia dan memegang kuat tali silaturahmi dengan 
orang-orang besar Kerajaan Siak. Ia mengenal dengan baik Tuan Kadi Haji 
Zakariah, begitupun dengan Sulltan Syarif Kasim II. Setiap Haji Sulaiman 
bepergian ke luar negeri dalam rangka usaha dagangnya, ke Singapura atau 
ke India, ia akan kembali dengan membawa barang-barang mewah dan 
unik sebagai sagu hati untuk Sultan Syarif Kasim II. Karena barang-barang 
yang dihadiahkannya itu barang terbaik, unik dan disukainya, Haji 
Sulaiman juga menyimpan barang yang serupa untuk koleksi keluarganya 
sendiri. Ini juga karena ia ingin menyusun kenangan bagi keturunannya 
melalui benda-benda tersebut, bahwa ia memiliki hubungan yang baik 
dengan Sultan Siak.  

 
Barang-barang  sagu hati untuk Sultan Siak terakhir ini pernah pada suatu 
masa, sekitar tahun 1990-an, dipajang di dalam Istana Asseraya Hasyimiah 
di Siak Sri Inderapura. Di tempat pajangannya  tertulis “barang hadiah 
sahabat sultan, Haji Sulaiman.” Cucu-cicit Haji Sulaiman ditunjukkan oleh 
penjaga Istana Asseraya tentang berbagai benda hadiah dari moyang 
mereka.10 Sementara barang-barang yang sejenis milik Haji Sulaiman telah 
banyak yang hilang atau dijual karena ketidaktahuan nilai pentingnya.  
 
Belum lama ini, pada tahun 2018, pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 
Kota Pekanbaru bersinergi dengan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 
tergerak untuk melakukan pendataan berbagai benda dan dokumen 
peninggalan Haji Sulaiman. Berbagai benda peninggalan ini sebagian besar 
(kalau tidak dikatakan semuanya) belum pernah dipublish, tersimpan 
sebagai koleksi pribadi keturunan Haji Sulaiman. Upaya pendataan  

                                                 
10

Anita Farida dan saudara-saudaranya pernah mengunjungi Istana Siak sekitar tahun 1990-
an dan melihat pajangan tersebut. Namun, beberapa tahun kemudian ketika ia bersama 
saudaranya kembali ke Istana tersebut, pajangan-pajangan barang-barang tersebut sudah 
tidak ada lagi. Mereka tidak bertemu lagi dengan penjaga istana yang sebelumnya. Ketika 
ditanyakan kepada penjaga yang baru, dijawab bahwa barang-barang tersebut telah 
disimpan.   
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tersebut didorong oleh kepedulian pemerintah untuk penyelamatan 
khazanah sumber sejarah Riau, terutama di Pekanbaru. Namun, sejauh ini 
belum diketahui bagaimana rencana pemerintah terkait dengan 
pemanfaatannya. Karena, pihak keluarga memerlukan dukungan dan 
pendampingan tentang bagaimana seharusnya mereka lakukan. Apalah 
guna benda bersejarah, jika tidak dapat dimanfaatkan untuk  kemaslahatan  
umum? Padahal, esensi  UU No. 11 tahun 2010 tentang cagar budaya adalah 
pada pemanfaatan berbagai benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan 

untuk kesejateraan masyarakat.☻ 

 
 

SAUDAGAR  YANG DISEGANI 
 
Senapelan merupakan daerah bandar dan pusat perdagangan. Salah satu 
titiknya adalah kawasan11 pasar tua di daerah Kampung Dalam yang diberi 
nama Sin Tong Lam. Tidak diketahui latar belakang pemberian nama 
tersebut. Sama halnya tidak diketahui makna nama Sin Tong Lam itu. Ada 
yang menyatakan bahwa Sing Tong Lam itu nama gudang karet.12 Memang 
di dalam map lama Pekanbaru, di daerah ini juga ada terdapat kantor 
gudang karet, namun tidak ada merk atau namanya. Di sana terdapat 
sejumlah bangunan tua berupa kedai-kedai yang dibangun seperti los 
panjang yang bertolak belakang.13 Sebagian besar bangunan dalam keadaan 
semi permanen, sebagian terbuat dari kayu dan papan beratap seng, dalam 
keadaan tua dan lapuk. Saat ini, bangunan-bangunan ini kosong dan tidak 
terawat.  
 

                                                 
11
UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya  menyebutkan bahwa suatu kawasan cagar 

budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang 
letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri ruang yang khas. Dalam pasal 10 
dinyatakan bahwa suatu ruang geografis dapat ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya 
apabila: (a) mengandung dua unsur situs cagar budaya  atau lebih yang letaknya 
berdekatan; (b) berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 
tahun; (c) memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling 
sedikit 50 tahun; (d) memperlihatkan pengaruh manusia pada masa lalu pada proses 
pemanfaatan ruang berskala luas; (e) memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; 
dan (f) memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau 
endapan fosil. Jika dalam persyaratan tersebut di atas tidak terpenuhi, maka pasal 
11menyatakan bahwa benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang 
atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia, tetapi 
tidak memenuhi kriteria cagar budaya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai 
dengan 10, dapat diusulkan sebagai cagar budaya. 
12

Dadang Irham, pemerhati dan pemandu wisata Pekanbaru, Wawancara, 13 Mei 2020. 
13

Ada beberapa tulisan terkait dengan arsitektur bangunan di daerah Pasar Bawah dan 
Senapelan pada umumnya.  
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Sin Tong  Lam (foto 2017) 

 
Daerah ini merupakan bagian dari pasar tempat para saudagar berkumpul 
dan beraktivitas. Di Sin Tong Lam pada masa lalu terdapat Kedai Kopi Segar 
yang lebih dikenal dengan nama Kedai Kopi Kimteng. Para pedagang yang 
berasal dari berbagai etnis memulai hari dengan duduk minum secangkir 
kopi hitam dan memesan setangkup roti panggang  selai sarikaya. Mereka 
bercerita seputar bandar dan pasar. Lobi-lobi, tawar-menawar dan share 
link kerjasama sering dilakukan di sini. 
 

  
Map Pekanbaru, terutama bagian Senapelan.  
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Apakah Haji Sulaiman turut serta dalam kebiasaan dan suasana pasar 
tersebut, tidak diketahui. Kepopuleran Haji Sulaiman di tengah komunitas 
di pasar kemungkinan besar tidak berangkat dari kegemarannya duduk di 
kedai kopi. tetapi karena faktor-faktor lain, seperti kedermawanan dan 
luasnya hubungannya dengan sesama saudagar, dengan pejabat Kerajaan 
Siak dan dengan Pemerintah Hindia Belanda. Di tengah masyarakat ia 
dikenal bukan saja sebagai sahabat para pejabat kerajaan,  tetapi juga 
seorang tokoh agama, syeikh yang telah turut berjuang untuk membangun 
Masjid Raya Pekanbaru. 
 
Sebagai seorang saudagar (handelaar), Haji Sulaiman mendirikan kedai 
(istilah sekarang toko). Ia membangun kedai, tidak hanya untuk usaha 
berdagangnya sendiri, tetapi juga untuk disewakan. Surat-surat izin dan 
kuitansi pembayaran upah kerja terkait pembangunan ini sebagian masih 
disimpan oleh cucu dan cicitnya. Keadaan kedai milik Haji Sulaiman telah 
mengiringi perkembangan usahanya sebagai seorang saudagar. Sejak tahun 
1919 hingga seterusnya, Haji Sulaiman membangun dan merehab kedainya. 
Seperti, tahun 1919, Haji Sulaiman membangun kedai 2 pintu untuk toko 
roti. Pada 7 Februari 1927, Haji Sulaiman membangun sebuah blok terdiri 
dari 6 unit kedai, luas seluruhnya 548 M2.14 Pada akhir tahun yang sama, 12 
Desember 1927,  Rooimeester Pakanbaroe, M. Obdeyn, mengeluarkan 
sertifikat berisi izin membangun kedai  4 pintu milik Muhammad Sulaiman 
dan rekan. Total luas kedai  ini = 20 x 20 = 400 m2. Pada tahun 1932, kedai 
dua pintu yang digunakan sebagai usaha roti yang terdapat di sekitar pasar 
bawah secara bertahap direnovasi15 Perbaikan kedai dipercayakan kepada 
seorang tukang bangunan yang bernama Hasan.  
 
Pembangunan kedai-kedai Haji Sulaiman mendapat izin dari Rooimeester 
Pakanbaroe. Salah satunya adalah kedai di Jalan Bangkinang Nomor 217 
yang mendapat izin Rooimeester Pakanbaroe no. 2/33 tanggal 27 April 1933. 
Bangunan tersebut harus memenuhi syarat atau ketentuan (berdinding 
batu bata dan kayu) yang dibuat oleh Gubernur Pantai Timur Sumatera 11 
November 1915 no. 208.  
 
Berbagai kuitansi  koleksi keluarga Haji Sulaiman dari sejak tahun 1919 dan 
seterusnya menjadi bukti bagaimana arus usaha jual beli, kedai, toko roti 
dan lain sebagainya milik Haji Sulaiman dan anak-anaknya. Pada tahun-
tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, tepatnya tahun 
1953, Haji Sulaiman kembali mengembangkan usahanya dengan 

                                                 
14

 Kuistansi bertanggal 7 Februari 1927  ditulis dalam bahasa Belanda.  
15

 Dokumen berupa kuitansi  tanda terima tukang bernama Hasan tertanggal 1/2/1932 untuk 
upah borongan kerja sejumlah 50 rupiah. Kuintansi lainnya tertanggal 15/8/1932 untuk 
tanda terima pembayaran upah borongan kerja mengganti atap seng kedai senilai 50 
rupiah.   
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membangun kedai berjumlah 5 pintu di atas sebidang tanah berukuran 20 x 
16 meter milik Hajjah Tawiyah, istrinya. Lokasinya di Jalan Masjid dan Jalan 
Sago, Senapelan.16  Usaha Haji Sulaiman dalam bidang kain impor dari India 
dan barang-barang lainnya di daerah Pasar Bawah ini sangat dikenal di 
Pekanbaru bahkan dari luar Pekanbaru. Pedagang-pedagang lain sebagai 
reseller datang dari Kampar,17 Siak dan Pelalawan, mengambil barang dari 
toko Haji Sulaiman untuk dijual kembali.  
 

 
Denah Tanah Haji Sulaiman di daerah Sago  

 
Pasca perang dan penyerahan kedaulatan, Haji Sulaiman tidak hanya 
berusaha mengembangkan usahanya, tetapi juga memperjuangkan 
kembalinya sejumlah tanahnya yang dimanfaatkan oleh pihak lain, 
termasuk oleh pemerintah. Kemungkinan perang telah turut mengacaukan 
kepemilikan tanah., Haji Sulaiman berangkat ke Bukittinggi,  untuk 
mengurus sendiri tanah konsesi miliknya sejak zaman Belanda (Kleine 
Landbouw Consessie No. 60) yang berada di Pekanbaru. Surat pengantar 
yang dibawa oleh Haji Sulaiman ke ibukota Propinsi Sumatera Tengah 
tersebut ditandantangani oleh Wedana O.K.M. Djamil selaku atas nama 
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar di Pekanbaru, 11 Oktober 1954.    
 

                                                 
16

Berdasarkan surat izin walikota tersebut, pihak Haji Sulaiman  harus memperhatikan 
ketentuan bahwa bangunan rumah harus didirikan menurut gambar yang telah disetujui,  
harus mematuhi petunjuk dari rooimesster Pekanbaru dan speck rumah sesuai ketentuan 
(sendi seluruhnya batu, kerangka seluruhnya kayu bulat, lantai dan dinding papan dan 
atap seng).   
17

Untuk kedatangan orang-orang Kampar di Senapelan belum diketahui dengan pasti, 
sebagaimana diakui oleh van Anrooij, sekalipun ada wakil untuk mengatur urusan mereka, 
yaitu datuk Kampar. Datuk Kampar ini muncul pada masa Raja Ismail atau Marhum 
Mangkat di Balai naik tahta untuk kedua kalinya sekitar tahun 1780. Sebelum tahun itu, 
orang Kampar di bawah kekuasaan langsung Sultan dan daerahnya diperintah oleh seorang 
sahbandar. Lihat  Wilaela, dkk.,  het Rijk van Siak, 55, 56-57.  
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Sebagai pedagang Muslim yang taat, tidak membuat Haji Sulaiman pilih-
pilih rekan bisnis. Ia tetap melakukan bisnis dengan pengusaha lain bahkan 
dari etnis lain. Misalnya  dengan pemilik toko bernama Chop Khee Seng, 
seorang pengusaha warga Tionghoa di Pekanbaru. Di dalam satu dokumen 
angsuran Haji Sulaiman, dicatat ada 4 kali pembayaran oleh Haji Sulaiman 
sejak pengambilan barang tanggal 24 April 1954 dengan nilai total Rp.9.400. 
Barang yang diambil Haji Sulaiman berupa almari  kaca 8 unit dengan 
rincian  almari kaca tegak 4 unit, harga per unit @ Rp.850 dan almari untuk 
kelontong 4 unit, harga @Rp.1.500,-. Ternyata, pembayaran angsuran 
tersebut setelah lunas dibuatkan surat jual belinya bersegel tanggal 3 
Oktober 1954. Jadi, untuk suatu transaksi, ada dua bukti yang menyertainya. 
Bisnis mestinya begitu, surat-surat harus jelas, jangan sampai hubungan 
perkawanan rusak karena administrasi yang tidak tertib. Mungkin inilah 
salah satu rahasia lain dari kesuksesan Haji Sulaiman.    
 

 
Nota Belanja Haji Sulaiman (24/4/1954) 

 

Identitas Haji Sulaiman sebagai pedagang (handelaar) tercatat di dalam 
banyak dokumen miliknya yang diterbitkan sejak masa Pemerintah 
Belanda. Pada tahun 1941, kop kertas surat Haji Sulaiman tertulis “H.S.M. 
Suleiman No. 346 Hoofdstraat Pakan-baroe”. Di kop bagian paling atas 
tertulis ‘wapen-ammunitie handel’ atau  perniagaan senjata.  Pada tahun 
1955,  nama usaha Haji Sulaiman terdaftar secara resmi di Kantor 
Perekonomian Umum Daerah Riau, Pekanbaru. Dalam tanda pendaftaran 
pedagang no 22/KPU/55 tanggal 1 Juli 1955, disebutkan bahwa merk 
perusahaannya bernama H.S.A Sulaiman beralamat di Jalan Sago sebagai 
perusahaan perorangan. Pendaftaran ini diurus oleh anaknya yang ketiga, 
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yaitu H. Sjaukat Ali Sulaiman. Selanjutnya surat-surat seperti kuitansi 
menggunakan nama H.S.A. Sulaiman dan beralamat di Jalan Sago.18  
 

 
Salah Satu Surat Jual Beli 

 
Seiring dengan bertambah besarnya usaha dan bertumbuh dewasanya anak-
anak dan cucu Haji Sulaiman, merekalah  yang kemudian membantu 
mengembangkan berbagai usaha yang dirintisnya. Sering di dalam surat-
surat yang dikeluarkan oleh perusahaan H.M Sulaiman diurus oleh anak 
ketiganya, H. Sjaukat Ali. Begitupun dengan surat atau memo yang masuk 
ke perusahaan Haji Sulaiman ditujukan kepada H. Sjaukat Ali. Dari tiga 
orang anaknya dari perkawinan dengan Hajjah Tawiyah, memang Sjaukat 
Ali yang berprofesi sebagai pedagang. Sementara anak pertamanya, Fatimah 
atau Fatmah, tidak berumur panjang dan Muhammad Sabir sebagai pejabat 
negara, sebagai duta besar dan kanselor sering berpindah-pindah negara 
dalam rangka tugas.   
 
Selain usaha toko roti, tekstil, kelontong dan toko senjata, pada tahun 60-
an, tatkala kendaraan bermotor terutama yang beroda empat masih 
merupakan barang mewah dan langka, pada masa kendaraan dalam kota 
berupa bendi19, anak cucu Haji Sulaiman telah memiliki kendaraan seperti 

                                                 
18

Contohnya kuitansi penerimaan uang untuk ansuran sero prioriteit tanggal 1 Agustus 1955 
dengan kasir penerima Atan bin Mat.  
19

Lihat Jarir Amrun,  Biografi Rosnaniar Dari Kuok ke Senayan, Pengantar Akbar Tanjung,  
(Pekanbaru: Yayasan Darun Niswah. 2016). 51-52. 
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truck M/bedford type T tahun 1963, Toyota Pick up/Land Cruiser type 1962, 
dan mesin john son 25 PK.  
 
Pada masa kolonial Belanda, Haji Sulaiman telah menjadi pedagang senjata. 
Entah yang mana yang menjadi sebab dan musabab, apakah karena 
kegemarannya akan senjata sehingga membuat anak-cucunya punya hobby 
berburu atau sebaliknya karena hobby berburu sehingga mereka menjual 
senjata. Semua senjata yang mereka jual atau miliki remi atau legal dan 
memiliki surat-surat. Pada tahun 1969, Sjaukat Ali telah membeli senjata 
dari Singapura dan pada tahun 1974, Muhammad Sabir mendapat surat izin 
pengangkutan senjata api senapan laras satu  mel.rep.kal.22 (s,6mm) merk 
BRMO No, 0473 ke Pekanbaru dari Jakarta. Pas senjata itu tahun 1968.  
Begitupun pada tahun  1975, Fateh Ali mengantongi izin penggunaan 
senjata api perorangan. Sementara, pamannya, H. Sjaukat Ali mengantongi 
surat pengangkutan senjata api untuk berburu pada tahun 1988.  
 
Salah seorang cucu Haji Sulaiman, Capt Ubaidurrahman paling gemar 
berburu. Beberapa di antara hasil buruan masih dapat disaksikan di dinding 
rumah anak Haji Sulaiman dari istri Hajjah Asiah yang bernama Latifah. 
Senjata berburunya legal terdaftar. Pernah juga pada tahun 1989, H. Sjaukat 
Ali mengirim surat ke Kapolda Riau c/q Kas Sendak agar dipinjamkan senpi 
berburu  milik mereka,  merk Winchester kaliber 30-06 dan Simson kaliber 
12 yang telah digudangkan di sana. Mereka bermaksud berburu babi dalam 
rangka membantu petani menanggulangi hama babi. Surat ditembuskan 
juga ke Perbakin Riau.♫  
 
 

USAHA ROTI PERTAMA DI PEKANBARU 
 

Haji Sulaiman tidak hanya membangun usaha di bidang perdagangan kain 
atau tekstil dan barang impor lainnya, penyewaan kedai, perkebunan dan 
peternakan. Dia juga membuka usaha pabrik dan kedai roti yang pertama di 
Pekanbaru. Kedai ini dibuka pada tahun 1919 berdasarkan dokumen 
pernyataan (verklaring) yang ditandatangani oleh de Rooimeester 
Pakanbaroe dan diberi stempel Ingenieur B.O.W. Pekanbaru, semacam 
organisasi insinyur konstruksi di Pekanbaru yang memberi rekom kondisi 
bangunan.20 Pejabat Belanda di Pekanbaru tersebut tidak berkeberatan Haji 
Sulaiman membuka usaha roti dengan  membangun dua kedai bernomor 

                                                 
20

 Verklaring tersebut berbunyi: “Geen bezwaar tegen het bouwen van een broodbakkery 
met een tweetal kedehs annex door Mochammad Soeleiman, handelaar alhier, op pand no. 
95 (voorloopige kadastrale kaart). Pakanbaroe 20 November 1919, tertanda de Rooimeester . 
Pernyataan ini diberi stempel Ingenieur B.O.W Pekanbaru, singkatan dari Burgerlijke 
Openbare Werken, atau insinyur organisasi pekerja konstruksi di Pekanbaru. Stempel dan 
tanda tangan asli.  
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95. Mestinya dokumen pernyataan tersebut terlampir peta kadastrale 
sementara, tetapi peta dimaksud tidak ditemukan lagi.  

 
 

 
Surat pernyataan tentang izin membangun kedai roti Haji Sulaiman (20/11/1919) 

 
Pada tahun 1924, toko roti ini dikembangkan. Tukang Hasan dipercayai 
membangun sebuah rumah dapur roti dan  memperbaiki atap belakang 
kedai. Kuintansi bertanggal 20/9/1924 itu  memuat upah borongan kerja 
tersebut berjumlah 323 rupiah 50 sen.21  Pada  5 Juli 1927, izin dari 
Rooismeester Pekanbaru, M. Obdeyn, diberikan kepada Haji Sulaiman 
untuk membangun dapur roti tertutup (broodbakkers-oven) di halaman 
belakang kedainya. Pembangunan ini harus menjamin kekuatan bangunan 
dan tidak akan mengganggu masyarakat sekitarnya. Surat tersebut ditulis di 
atas kertas zegel 1 gulden 50 cent. Sementara untuk izin tersebut Haji 
Sulaiman membayar lunas 10 gulden. 
 
 

                                                 
21

Dokumen kuitansi ditulis tangan di atas kertas bergaris dan hampir rusak karena dimakan 
usia. 
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Kuitansi  borongan rumah dapur roti oleh Tukang Hasan (20/9/1924).  

 
Surat Pernyataan de Rooismeester Pakanbaroe  

terkait kedai roti Haji Sulaiman (6/7/1927) 

 
 
Selanjutnya, dalam upaya pengembangan, pada tanggal 26 Juli 1934, kepala 
pemerintah daerah Pekanbaru (Hoofd van Plastselijk Bestuur van 
Pekanbaru) dan karena tidak adanya keberatan dari de Rooimeester van 
Pakanbaroe, telah memberikan izin kepada Haji Sulaiman untuk 
membangun dapur roti (bakkersoven) dengan ukuran 5 x 8 m2 dan 
pemasangan rak-rak kayu di kedainya yang berlokasi di Hoofdstraat (Jalan 
Bangkinang?). Pada masa Belanda, jalan Bangkinang atau Jalan A Yani 
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sekarang, memang merupakan jalan utama (hoofdstraat) dimana kota 
Pekanbaru hanya memanjang mengikuti jalan Bangkinang.22  
Rooisvergunning itu ditulis di atas kertas zegel 1 gulden 50 cent tahun 1934.  
 

 
Surat yang diterbitkan oleh Rooismeeter Pakanbaroe 

untuk bangunan milik Haji Sulaiman 

 
 

Roti Haji Sulaiman terkenal pada zamannya di Pekanbaru. Usaha roti Haji 
Sulaiman tidak memiliki nama secara spesifik. Di dalam surat izin-surat izin 
pembangunan dapur roti dan toko roti dari pihak pemerintah kepada Haji 
Sulaiman, juga tidak disebutkan nama, cukup ditulis broodbakkers-oven 
atau bakkersoven (dapur roti)   dan brookbakkerij (roti-roti). Sepertinya 
orang menyebutnya dengan nama Roti Haji Sulaiman saja.  Tidak diketahui  
secara pasti sampai kapan keberadaan usaha roti ini. Selama pembangunan 
Masjid Raya Pekanbaru di  akhir tahun 1920an hingga tahun 1940 toko ini 
masih ada. Kemungkinan pada masa-masa perang kemerdekaan hingga  
menjelang pemulihan kedaulatan RI, usaha roti Haji Sulaiman ini juga 

                                                 
22

Di sini masih dugaan bahwa Hoofdstraat itu jalan Bangkinang. Pada masa Jepang, 
perluasan jalan di Pekanbaru menjadikan Jalan Asia sebagai jalan utama. Lihat Muhtar 
Lutfi, Sejarah Riau, 417. 
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masih ada.23 Ini dibuktikan secara tidak langsung oleh surat izin tinggal 
kepada Islamgaan bin Mahadi yang dikeluarkan atas nama  Residen 
Sumatra Timur pada akhir tahun 1940 dan kesaksian Ayi pemilik Usaha Roti 
Senapelan.  Sayangnya, sekarang bekas toko roti Haji Sulaiman pun sudah 
tidak ada. Menurut Anita, di sana, di tempat usaha roti itu menjadi tempat 
Bank BRI. Di sana sekarang juga sudah tidak tampak lagi tapak pabrik dan 
toko roti dimaksud.24 Setelah roti Haji Sulaiman bertahun-tahun menjadi 
satu-satunya usaha roti di Pekanbaru, barulah muncul Usaha Roti 
Senapelan yang  terletak di Jalan Senapelan Nomor 5 Pekanbaru. Usaha Roti 
Senapelan ini menjadi saksi keberadaan  pabrik dan toko roti Haji 
Sulaiman.   
 

 
Surat Izin  tenaga pembuat roti dari Azamgarh India (24/9/1940). 

 
Dalam masa pembangunan Masjid Raya (1927-1930), roti-roti ini diangkut 
oleh Haji Abdul Manan untuk dibagikan kepada para pekerja masjid 
tersebut secara cuma-cuma. Haji Abdul Manan ditugaskan untuk mengelola 
pabrik roti tersebut. Keberadaan usaha pubrik roti milik Haji Sulaiman ini 
didukung oleh verklaring (pernyataan) dari de Rooimeester Pakan Baroe, 
terkait dengan izin membangun atau membuka usaha toko roti ini.   Haji 
Sulaiman pernah mendatangkan sorang pembuat roti dari kampung 
halamannya, Azamgarh India bernama Islamgaan bin Mahadi. Ini 

                                                 
23

Wawancara dengan  Amelia atau Ayi anak dari Hok Kim Ling, lahir tahun 1942, pemilik 
Usaha Roti Senapelan, Sabtu 29 Pebruari 2020. Ketika ia masih kecil, ia ingat usaha roti 
Haji Sulaiman, “roti orang India”, katanya.   
24

 Wawancara daring dengan Anita, Sabtu, 29 Pebruari 2020 dan Jumat 1 Mei 2020.  
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berdasarkan surat permohonan Haji Sulaiman kepada pemerintah Hindia 
Belanda 24 September 1940. Surat izin diberikan terhitung tanggal 1 
Desember 1940 hingga 1 Desember 1942, sesuai ketentuan dari  otoritas 
imigrasi. Surat dikeluarkan Residen Sumatra Timur, ditandatangani oleh 
Sekretaris Wakil Residen J.F.W Nowack dan Haji Sulaiman dengan profesi 
sebagai pedagang kain dan roti. Dokumen asli diketik di atas kertas zegel 
van Nederlansch Indië, 1 gulden 50 cent tahun 1940, zegel berwarna merah 
terang atau orange kental. 
 
Jadi, keberadaan pasar dan daerah perdagangan di Sin Tong Lam (Chinese 
Shops) yang kian berkembang telah mempengaruhi perekonomian 
masyarakat di Pekanbaru. Di antaranya munculnya kedai-kedai yang 
menjual roti dan kopi, tempat para pedagang dan pekerja di pelabuhan 
beristirahat melepas lelah, bersantai sejenak sambil bersantap.  Pada masa 
pemerintahan Hindia Belanda dan masa Jepang, usaha roti Haji Sulaiman 
yang paling menonjol. Setelah itu, menyusul dibukanya Usaha Roti 
Senapelan milik Hok Kim Ling, seorang pengusaha Tionghoa.  
 
Pekanbaru ramai dengan kedai kopi yang umumnya dibuka dan diusahakan 
oleh penduduk etnis Tionghoa. Ada kedai kopi Nirmala  yang ditakeover oleh 
Kimteng. Tidak lama kemudian Kim Teng mengembangkan kedai kopinya 
dengan nama Kedai Kopi Segar. Pada tahun 1960, Kedai Kopi Segar ini 
menempati bangunan  di belakang Gudang I Pelindo dan masyarakat 
mengenalnya dengan nama Kedai Kopi Kimteng.  Ada juga kedai kopi Indah 
Riau di pojok jalan Juanda dan pasar tradisional Sago dibuka oleh  Eddy 
Lawalata.25 Kedai kopi Kimteng dan kedai kopi Indah Riau ini sekarang dikelola 
oleh generasi kedua dan ketiga dari pendirinya. Tumbuhnya kedai-kedai kopi 
menunjukkan bahwa orang Pekanbaru biasa  membuang waktunya dengan 
bersantai sejenak sambil minum kopi dan menikmati panganan, antara lain roti 
diolesi selai sarikaya.   
 

                                                 
25

Emi dan Martias, Wawancara. kedua informan adalah putri dan putra dari veteran Perang 
Kemerdekaan, Eddy Lawalata,  Sabtu, 7. Maret 2020. 
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Perkiraan lokasi bekas kedai roti Haji Sulaiman sekarang  

(foto WAG Sejarah n CB Pekanbaru) 

 
RUMAH KAMPUNG DALAM 

 
Pekanbaru dengan Senapelannya dapat dimasukkan ke dalam kategori tipe 
kota pedalaman yang ditandai dengan komunikasi  melalui Sungai Siak yang 
sangat baik dan lancar.26 Oleh karena itu, penduduk Pekanbaru banyak 
berdiam di tepi Sungai Siak.  Ada bermacam etnis yang menonjol dalam 
dinamika pembangunan. Etnis Melayu bersifat terbuka dan telah bekerja 
bersama-sama dengan penduduk yang datang dari Sumatera Barat seperti dari 
Pangkalan Kotabaru dan Suliki Bukittinggi. Kedatangan orang-orang dari 
Sumatera Barat di Senapelan agaknya telah dimulai sejak Raja Mahmud atau 
Tengku Buwang Asmara dan berlanjut tatkala pusat pemerintahan Kerajaan 
Siak dipindahkan ke Senapelan.27 Banyak di antara orang Sumatera Barat ini 
bermukim di Kampung Bandar dan di Kampung Dalam yaitu di kawasan pasar 
Sin Tong Lam dan daerah Sago. Para pedagang dari Pangkalan disebut dengan 
‘orang pokan’.28 Kehidupan mereka umumnya lebih sejahtera. Kepentingan 
mereka dihormati dan kondisi mereka lebih baik, sekalipun dinamikanya 
tergantung kepada pribadi Sultan Siak yang sedang berkuasa, atau karena datuk 
kepala adat.29 Orang Minangkabau yang datang ke Senapelan ini dikenal gigih 
dan ulet dalam berusaha, terutama di bidang perdagangan dan jasa. Mereka 
rata-rata berhasil dan menjadi pionir dalam dinamika Pekanbaru. Dari aspek 
ekonomi,  sebagian besar dari mereka dapat dianggap sebagai kelas menengah. 
Kelas menengah lainnya yang berasal dari kaum pedagang adalah dari etnis 
Tionghoa. Ada juga etnis lain walaupun jumlah mereka cukup dihitung jari, 
seperti Haji Sulaiman yang berasal dari etnis India.  

                                                 
26

Supratikno Rahardjo, Kota-Kota Prakolonial Indonesia: Pertumbuhan dan Keruntuhan, 
(Jakarta: FIB UU, 200), 52-53.  
27

 Wilaela dkk, het Rijk van Siak, 54-55.  
28

 Wawancara dengan Bang Iwan Syawal, 29 Pebruari 2020. 
29

 Wilaela, dkk, het Rijk van Siak, 55-56. 
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Rumah lama khas Melayu milik Haji Sulaiman di Kampung Dalam ini 
didirikan sekitar tahun 1932 berdasarkan tarikh yang tercantum pada denah 
rumah ini. Denah tersebut dikeluarkan di Pekanbaru, Mei 1932 diketahui 
oleh de Rooimeester Pakanbaroe Zondag.  Rumah ini sampai sekarang  
sebagian besar masih dalam keadaan asli. Bentuk rumah, jendela-jendela 
samping dan tata pasang bilah papan horizontal, semuanya tidak berubah. 
Kecuali papan bagian depan rumah ada yang diubah karena rusak oleh 
waktu. Pada waktu itu, tidak semua rumah didirikan dengan menggunakan 
denah yang diketahui oleh pejabat daerah pemerintah kolonial. Rumah ini 
pun nampak kokoh dan megah. Melalui rumah ini kita dapat 
membayangkan bahwa Haji Sulaiman pada waktu itu orang terpandang dan 
berada. Karena tidak mengalami banyak perubahan, bangunan sangat tua 
lebih dari 50 tahun,  mencerminkan masa gaya, dan memiliki nilai historis 
sebagai tempat tinggal keluarga Haji Sulaiman, seorang saudagar dan tokoh 
masyarakat Pekanbaru, rumah tersebut ditetapkan oleh Gubri No. 
1135/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 sebagai bangunan cagar budaya 
peringkat Provinsi Riau. 
 

 
Denah Rumah Kampung Dalam (Mei 1932) 

 
Sampai tahun 1959,  Haji Sulaiman masih beralamatkan di rumah Kampung 
Dalam ini. Pada tahun ini, Haji Sulaiman mendapat izin Walikota 
Pekanbaru untuk membangun rumah lagi di atas sebidang tanah yang 
terletak di Gang Getah Kepenghuluan Pekanbaru Utara I. Rumah yang 
dibangun ini terdiri dari bahan kayu dan papan  dengan atap seng. 
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Fondasinya dari pasangan batu bata dan lantai beton. Surat izin 
ditandatangani oleh O.K. M. Djamil.30  
 
Semua rumah dari kayu ada batas waktunya. Namun, rumah di Kampung 
Dalam dengan segala kerapuhannya dan kurangnya perawatan,  tetap masih 
dipertahankan hingga sekarang oleh Anita dan saudaranya. Rumah asli ini 
masih menyisakan bukti bahwa pada mulanya rumah ini termasuk rumah 
orang berada. Di sisi kiri dan depan rumah terdapat rumah tambahan yang 
disewakan. Rumah  kayu ini terdiri dari 2 buah kamar, 1 buah ruang tamu 
berbentuk L, 1 buah ruang tengah, dan 1 buah dapur. Menurut cerita Anita, 
cucu Haji Sulaiman, ia yakin bahwa bentuk rumah tersebut tidak berubah, 
tetapi ia kurang yakin dengan dinding rumahnya.  
 

 
Rumah Kampung Dalam dibangun 1932 

 

Memang, kebiasaan rumah lama adalah dinding kayu dipasang vertikal, 
sementara dinding rumah bagian depan Rumah Kampung Dalam, dipasang 
horizontal. Adapun dinding bagian samping dan belakang rumah tetap 
vertikal. Cerita Anita didukung oleh foto lama dokumentasi keluarga yang 
masih ada. Artinya, dinding bagian depan rumah telah diganti. Struktur 
rumah panggung ini dibangun tanpa paku, tetapi dengan pasak. Pasak-
                                                 
30

Tentang O.K. Muhamad Djamil, terutama ketika menjadi Walikota Pekanbaru, lihat 
riwayat hidupnya yang ditulis ulang oleh O.K. Nizami Jamil, Siak Negeri Pengabdianku: 
Biografi Pribadi Sultan Syarif Kasim II, (Pekanbaru: Bidang Sejarah, Cagar Budaya dan 
Permuseuman Disdikbud Provinsi Riau, 2016), 102-105.  
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pasak tersebut masih ada. Selain itu, bukti bahwa rumah ini adalah rumah 
lama khas Melayu adalah motif pada lesplang atau selembanyungnya. Pada 
bagian ujung atap terdapat ukiran motif flora berbentuk daun atau daun 
susun sirih. Kalaupun ada yang berubah dari rumah ini, adalah tangga batu, 
yang belakangan ditambah (atau diubah posisinya) bersamaan dengan 
teras. Sekarang, tangga ini seakan tidak menyatu dengan struktur dan 
komponen lainnya yang didominasi kayu. 
 

  
Rumah Kampung Dalam Tampak Depan (Foto 2017) 

 

Rumah panggung tua ini menjadi monumen tentang keberadaan 
pemiliknya, Haji Sulaiman. Rumah ini juga menjadi bukti tentang 
Pekanbaru dalam dinamika sosial-budaya-keagamaan dan geliat 
perekonomian dari masa Hindia Belanda, hingga sekarang. Pemerintah 
daerah dalam hal ini dinas terkait perlu memberikan perhatian untuk 
menjaga keaslian bangunan, agar dapat menjadi sumber informasi tentang 
sejarah Pekanbaru kepada generasi sekarang.☻ 
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 Bagian samping dan belakang Rumah Kampung Dalam (Foto 2017)   

 
 
 

PETERNAK31 

 
Haji Sulaiman bertangan dingin. Apapun yang diusahakannya, 
membuahkan hasil. Usahanya tidak saja berhasil di bidang perdagangan 
tekstil dan pabrik roti, tetapi  juga berhasil mengembangbiakkan ternak 
lembu dan kambing. Ternak lembu ditempatkan di sebuah daerah yang 
kemudian dikenal dengan nama Teluk Lembu. Peternakan lembu Haji 
Sulaiman ini besar, sehingga mampu menyuplai kebutuhan daging warga 
Pekanbaru, bahkan ke luar daerah.  
 
Usaha ternak kambingnya juga berkembang. Menurut cerita orang-orang, 
lembu dan kambing itu dilepas saja. Haji Sulaiman  tidak mengkhawatirkan  
ternak-ternaknya hilang. Ada dikisahkan bahwa pernah seseorang sengaja 
mengambil kambingnya. Tatkala dimasak, daging kambing tersebut tidak 
masak-masak. Mungkin karena kisah yang diviralkan dari mulut ke mulut 
tersebut, sehingga ada orang yang percaya bahwa Haji Sulaiman memiliki 
“ilmu”. Mungkin karena dipercayai ‘berilmu”, sehingga tatkala Haji 
Sulaiman wafat, orang-orang berebut mengambil tongkatnya dan dipotong-
potong agar dapat dibagi-bagi.32    
 
Ada kisah lain yang masih diingat oleh cucunya. Seorang warga non muslim 
datang ke Haji Sulaiman menyampaikan hajat bahwa mereka ingin sekali 

                                                 
31

 Untuk sementara, peneliti belum menemukan dokumen terkait usaha peternakan ini. 
32

 Kisah dari Anita yang didengar dari orang tua-tua. 
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mengadakan pesta, tetapi dana terbatas. Haji Sulaiman langsung 
memberikan seekor kambingnya yang paling besar secara cuma-cuma.♫ 
  

TANAH DAN KEBUN 

 
Selain pekerja keras yang dibuktikan dengan kesuksesannya, Haji Sulaiman 
terkenal juga karena kecermatan dan pandangan masa depannya. Tanah 
menurutnya yang dibutuhkan pada masa depan. Oleh sebab itu, ia 
menginvestasikan hartanya dalam bentuk tanah. Tanah tersebut ada yang 
berupa kebun  dan ada juga yang berupa tanah kosong belum digarap. 
Tanah-tanah tersebut terbentang luas di berbagai tempat di Pekanbaru. Di 
antara tanahnya, ada yang sengaja di bangunkan rumah dan ruko di 
atasnya, dan itu jumlahnya tak terhitung. Agar tidak menimbulkan konflik 
di kemudian  hari dan sepeninggalnya, Haji Sulaiman jauh-jauh hari telah 
membuat daftar kekayaannya dan pembagian atau peruntukannya bagi 
kedua istri dan anak-anaknya.  
 
Dalam daftar inventaris harta kekayaan Haji Sulaiman terdiri dari kebun, 
tanah, rumah, toko dan kedai. Kebunnya tersebar, antara lain di Batu Satu, 
kebun Ketjil Batu Satu jalan  Cempaka, kebun di batu satu Jalan Jawa, 
Padang Terubuk, Sungai Rumbai, kebun Nusai Sungai Duku, Nusa 
Pengembang,  kebun Limbungan, kebun seberang Pekanbaru Hulu, 
seberang Pekanbaru muka boom, kebun Kuantan Pulau, Hulu Sail, kebun 
Sungai Duku, dan seterusnya.  
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Salah satu denah tanah Haji Sulaiman 

 
Di Pekanbaru, memiliki kebun dan usaha perkebunan terutama karet rakyat 
setelah selesainya Perang Dunia I memang menjadi usaha masyarakat yang 
cukup berkembang. Selain kebun karet milik pribadi atau masyarakat, ada 
juga perkebunan yang diusahakan oleh perusahaan asing. Ada kebun karet, 
ada juga pabrik karet Siak (Sumatra) Rubber Estates Ltd. Milik Belanda, 
yang didirikan sejak tahun 1910, dan lain-lain. Onderneming karet ini 
berada di wilayah Soekadjadi  seluas 8750 are dan Tjintaradja 8748 are. Ada 
juga onderneming karet dan kelapa sawit kepunyaan perusahaan Jepang  
bernama Okura Estate.33  
 

                                                 
33

 Mukhtar Lutfi, dkk., Sejarah Riau, 392; lihat juga Suwardi MS, Wan Galib, dkk, Dari Batin 
Senapelan, 65-66. 
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Peta Onderneming Karet di Pekanbaru  

Siak Rubber Estates Ltd.
34

 
 

Setelah Perang Dunia Pertama, permintaan karet dunia sangat besar dan 
harga karetpun berlipat-lipat lebih tinggi dari harga beras. Di sini para 
petani karet dan  pengusaha mendapatkan keuntungan yang 
menggembirakan. Karet dari Pekanbaru dieksport ke Singapura oleh para 
eksportir, antara lain Haji Yahya yang tinggal di Kampung Bandar dengan 
rumahnya yang tinggi di tepi Sungai Siak. Sebaliknya barang-barang 
konsumtif dan sekunder diimpor dari Singapura masuk ke Pekanbaru.35  
 
Adapun daftar tanah yang dimiliki Haji Sulaiman tidak terhitung luasnya. 
Antara lain tanah Sungai Rumbai Atas, Sungai Rumbai Bawah, Kampung 
Dalam sebelah laut, tanah bekas toko jalan Bangkinang, tanah Pasar Ketjil 
sudut, tanah 22 meter di Jalan  Sago, tanah di samping gudang Geo Wahry.  
Ada juga tanah Kampung Dalam II, tanah Tandjung Rhu, dan di selatan 
jalan Tanjung Rhu. Asal-usul tanah-tanah tersebut sebagian besar dibeli 
untuk membantu menyelesaikan persoalan orang yang tengah 
membutuhkan dana dengan menjual tunai tanah mereka ke Haji Sulaiman. 
Bahkan anak-anak, menantu dan cucu Haji Sulaiman juga sering didatangi 

                                                 
34

Map diambil postingan Nugrah Gutama, WAG Sejarah dan CB Pekanbaru, admin Dadang 
Irham.  
35

Mukhtar Lutfi, dkk,  Sejarah Riau. 393. Permintaan karet yang tinggi mulai menurun pada 
tahun 1929. Keadaan mulai berangsur baik pada tahun 1935, dimana harga karet naik 
kembali.  
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orang yang menjual tanahnya. Kadang-kadang orang mendatangi Haji 
Sulaiman atau salah seorang anaknya, untuk menjual kebun getah parah  
yang diketahuinya bersempadan dengan kebun milik anak Haji Sulaiman. 
Begitulah antara lain asal-usulnya tanah-tanah keluarga ini menjadi 
bertambah luas.36  

 
Daftar rumah milik Haji Sulaiman antara lain rumah dan tanah Kuala Sago, 
rumah tinggi dan tanah Kampung Dalam, rumah dan tanah Djobbah 
Kampung Dalam, rumah dan tanah Tanjung Rhu, pinggir Batang Siak 
sampai ke Jalan  Tanjung Rhu, rumah kebun besar Hilir Teluk Lembu; dan 
rumah beserta tanah 23 M di Jalan Sago. Daftar toko dan kedai Haji 
Sulaiman yaitu toko enam pintu di jalan Pelabuhan, toko 3 pintu di jalan 
Sago, gudang tempat Geo Wahry di Jalan Pelabuhan, 2 pintu tokoh tempat 
Ka Pi Teng, gang Sago, dan 3 kedai ketjil di Gang Sago.   

 
 
 

KETUA PANITIA PEMBANGUNAN  
MASJID RAYA PEKANBARU 

 
 
Salah satu simbol tidak bergerak yang menandai perkembangan keagamaan 
di Pekanbaru  adalah bangunan Masjid Raya Pekanbaru di Senapelan, 
tepatnya di Hasyim Straat atau Jalan Hasyim, Kampung Bukit. Masjid Raya 
Pekanbaru didirikan secara berangsur-angsur dimulai pada tahun 1927 atas 
swadaya masyarakat Pekanbaru dengan sepengetahuan dan seizin Sultan 
Syarif Kasim II. Tatkala didirikan, Imam District Pekanbaru adalah Haji 
Muhammad Taher.37 Sementara tuan kadi Siak yang berada di Pekanbaru, 
adalah Tuan Kadi Haji Zakariah dan pemerintahan di bawah pimpinan 
Datuk Syahbandar Abdul Jalil.38 
    

                                                 
36

Misalnya Boedjang Dajang yang menjual secara kontan tanah kebun getahnya di 
Limbungan kepada Abdul  Manan pada tahun 1941;  Mohd. Noer menjual sebidang kebun 
getah parah di Limbungan  kepada Fatimah pada tahun 1941.  Fateh Ali, cucunya,  pada 
tahun 1953 membeli kebun getah karet di Limbungan dari Djaja (mantan penghulu 
Limbungan). Sebelah Barat tanah ini berbatasan dengan tanah milik Fatimah binti Haji 
Sulaiman. Belakangan setelah Haji Sulaiman wafat, Fateh Ali juga membeli tanah yang 
dijual oleh mereka yang membutuhkan dengan sukarela (di dalam dokumen biasanya 
ditulis dengan “akal dan pikiran yang sempurna serta berbadan sehat dan tidak digagahi 
oleh seseorangpun”).    
37

 Wawancara dengan Zuherti binti Ridwan Taher bin H. Muhammad Taher, April 2019. 
38

Wawancara dengan saksi sezaman, Syahril Rais, 15 ,Mei 2018, di kediamannya, bekas 
rumah Tuan Kadi Zakariah atau yang dikenal juga dengan “istana hinggap” karena Sultan 
Syarif Kasim II jika ke Pekanbaru, akan singgah atau bahkan menginap di rumah bergaya 
Eropa ini. Lihat juga Suwardi MS, Wan Galib, dkk, Dari Batin Senapelan, 68. 
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Sosok Haji Sulaiman semasa hidup juga terkait dengan keberadaan Masjid 
Raya Pekanbaru. Beliau adalah salah seorang panitia pembangunan Masjid 
Raya yang terletak di Jalan Masjid No 13 Kampung Bandar, Desa Payung 
Sekaki, Bandar, Senapelan. Menurut tutur lisan yang ada,39 Haji Sulaiman 
ditunjuk oleh Tuan Kadi Haji Zakariah (atas titah Sultan Syarif Kasim II) 
sebagai ketua panitia pembangunan Masjid Raya sekaligus sebagai 
bendahara. Kebetulan lokasi masjid yang akan dibangun ini telah tersedia, 
yaitu di atas tanah wakaf Haji Muhammad dan Hajjah Sa’diyah.  
 
Mulailah Haji Sulaiman bersama rekan-rekannya sesama panitia bahkan 
bersama keluarga masing-masing bergotong royong menyukseskan 
pembangunan masjid tersebut. Pada mulanya, untuk kepentingan 
pembangunan masjid,  para pekerja menggali sumur kecil  (yang sekarang 
merupakan sumur tua) di sekitar masjid yang akan dibangun itu. 
Belakangan, setelah masjid raya berdiri, untuk keperluan jama’ah, sumur itu 
diperbaiki dan diperlebar dengan biaya sepenuhnya dari Haji Sulaiman.    
  

 

 
SSK II bersama Tuan Kadi Haji Zakariah  

dan para Imam Distrik Kerajaan Siak 

 
Peran Haji Sulaiman dengan Masjid Raya ini sudah diketahui oleh umum 
pada masa lalu. Menurut penuturan saksi sezaman,40 dulu pada tahun 

                                                 
39

 Ibid. Ada beberapa pendapat tentang siapa yang menjadi ketua panitia pembangunan 
Masjid Raya ini. 
40

Penuturan Syahril Rais, Bujang Sayang bin Muhammad Jamal, dan Reza bin Sjaukat Ali, 
wawancara April-Mei 2018. Khusus untuk Bujang Sayang telah diwawancara pada 
pertengahan tahun 2017 yang lalu. Setelah itu, daya ingat Bujang Sayang menurun dengan 
cepat, sehingga tidak dapat lagi dimintai keterangan. 
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1970an-1980an dan awal 1990an, pada saat perayaan hari-hari besar 
keagamaan, foto-foto para tokoh dan pendiri Masjid Raya akan dikeluarkan 
dari tempat penyimpanan dan dipamerkan di teras masjid kebanggaan 
masyarakat tersebut. Salah satunya adalah foto Haji Sulaiman. Baru-baru 
ini, kebiasaan yang setelah beberapa dekade sempat hilang ini telah dimulai 
lagi, yaitu memamerkan foto para tokoh yang telah berjasa  terhadap 
keberadaan Masjid Raya Senapelan, termasuk foto Haji Sulaiman.41 
 
Sebagai tokoh masyarakat yang dikenal memiliki usaha perniagaan, proverti 
dan peternakan yang sukses sekaligus seorang muslim yang taat, Haji 
Sulaiman dipercayakan juga mengurus keuangan pembangunan masjid. 
Tanggungjawab ini sama dengan menjamin ketersediaan dana 
pembangunan Masjid Raya. Ini membuat Haji Sulaiman bertindak sebagai 
salah seorang penyandang dana pembangunan Masjid Raya Senapelan itu. 
Selama pembangunan masjid, yang dimulai tahun 1927, Haji Sulaiman tidak 
hanya menyumbang hartanya untuk masjid, tetapi juga pikiran dan 
tenaganya dalam upaya menggalang dana dari masyarakat.  
 
Istri Haji Sulaiman, Hajjah Boengsoe atau Hajjah Tawiyah, tidak mau 
ketinggalan, turut berperan serta menyukseskan pembangunan itu. Setiap 
hari ia akan berkeliling mengunjungi para saudagar di pasar dan di rumah 
mereka untuk mengumpulkan dana. Sumbangan tersebut ditempatkan  ke  
dalam sebuah kambut, kantong kain dengan tali pengikat di atasnya. 
Sebagai saudagar roti pertama di Pekanbaru, roti-roti yang baru dikeluarkan 
dari open, dalam keadaan panas-panas,  diangkut dalam keranjang oleh 
menantunya, Haji Abdul Manan, dibawa ke lokasi pembangunan Masjid 
Raya untuk konsumsi para pekerja pagi dan sore.  
 
Keterlibatan all-out Haji Sulaiman dalam pembangunan Masjid Raya 
memang cukup intens dan terekam dalam memori beberapa orang saksi 
sezaman yang masih ada. Haji Sulaiman jugalah yang telah membuat 
gambar Masjid Raya, yang ditulis tangan olehnya. Gambar tersebut 
dilengkapi dengan catatan kecil dalam huruf huruf Arab Melayu, dan ada 
angka tahun 1928. Menurut penuturan keturunannya42 yang memerlukan 
kajian lebih lanjut dalam seni arsitektur, gambar masjid yang dibuat oleh 
kakek buyut mereka itu, meniru masjid yang ada di daerah Azamgarh, 
kampung halaman Haji Sulaiman di India. 

 

                                                 
41

 Wawancara kepada Anita, 2017 dan 2018. 
42

 Kisah Anita Farida dari orangtuanya, April 2018.  
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Gambar Masjid Raya oleh Haji Sulaiman tahun 1928

43
  

 

Denah atau gambar masjid ini dibuat pada tahun 1928 oleh Haji Sulaiman. 
Masjid ini telah beberapa kali mengalami penambahan sejak mulai 
dibangun tahun 1927. Penambahannya pada masa belakangan berupa 
perluasan dengan menambah teras atau selasar. Agaknya dalam konteks 
inilah, Prof. Suwardi MS dan Wan Ghalib44 menyatakan bahwa Masjid ini 
dibangun secara bertahap, sejak Pekanbaru zaman syahbandar  sampai 
kemudian diresmikan pada masa Pekanbaru dipimpin oleh Districthoofd 
Datuk Wan Abdul Rahman. 
 
Sekalipun dibangun pada sepertiga pertama abad ke-20, namun sejarah 
keberadaan Masjid Raya ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang 
kota Pekanbaru yang telah ada sejak abad ke-18. Jika berbicara tentang 
sejarah kota Pekanbaru, maka setidaknya akan dimulai dengan perpindahan 
ibukota Kerajaan Siak dari Mempura ke Senapelan oleh Sultan Siak ke-4. 
Senapelan sebagai ibukota Kerajaan Siak diteruskan oleh Sultan ke-5 
Kerajaan Siak. Pada masa Sultan Siak ke-4,  dibangunlah sebuah masjid 
yang kemudian diberi nama Masjid Nur Alam.45  Keberadaan Masjid Nur 
Alam ini terkait dengan konsep “tali berpilin tiga’ atau ‘tungku tiga 
sejarangan’, dimana ibukota didirikan, maka di situ istana, balai kerapatan 
dan masjid dibangun.  
 
Dalam perkembangannya, Masjid Nur Alam mengalami beberapa kali 
perbaikan. Di sinilah muncul pendapat yang menyatakan bahwa Masjid Nur 
Alam menjadi Masjid Raya Pekanbaru. Sebagaimana pendapat di bawah ini:  
 

                                                 
43

 Koleksi Nuraini SH atau Neneng, cucu Haji Sulaiman, observasi 2018.  
44

 Suwardi MS, Wan Ghalib, dkk. Dari Batin Senapelan,67-68. 
45

Belum ditemukan dokumen yang menyebutkan nama masjid sebelum abad ke-20 ini, 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun penggunaan nama Nur Alam di sini 
untuk membedakan dengan Masjid Raya Pekanbaru yang dibangun pada awal abad ke-20 
atas swadaya masyarakat, di bawah ketua panitia pembangunan Haji Sulaiman. 
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“sebelum Masjid Raya mengalami perubahan secara signifikan seperti 
sekarang. Dari aspek sejarah, masjid ini merupakan kelanjutan 
pembangunan dari masjid pertama yang dibangun oleh Sultan. Masjid 
yang kali pertama dibangun erat kaitannya dengan sejarah Kesultanan 
Siak Sri Inderapura yang bertahta di Pekanbaru, yaitu pada masa 
pemerintahan Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah. Namun, mengingat 
masjid lama yang dibangun oleh Sultan telah dibongkar, dan kemudian 
dibangun kembali dengan masa (bentuk) yang jauh berbeda, maka secara 
historis, masjid ini nilainya sudah tidak sama dengan masjid yang 
pertama. Hal ini menunjukkan telah terjadi penurunan nilai historisnya.”46 

 

.  
Senada dengan pendapat _bahwa Masjid Raya Pekanbaru memiliki 
kesinambungan dengan masjid yang dibangun pada era Senapelan pada 
abad ke-18_ terdapat dalam berita versi online.47 Berita ini menyayangkan 
perubahan bentuk dan masa Masjid Raya karena nilai historis masjid 
tersebut yang terkait dengan Sultan Abdul Jalil Muazzam Syah (Sultan ke-
5). Di sana disebutkan bahwa: 

 
“Masjid Raya Pekanbaru yang awalnya bermana Masjid Senapelan ini 
dibangun tidak permanen kali pertama sekitar tahun 1762 M oleh Sultan 
Abdul Jalil Muazzam Syah sebagai Sultan Kerajaan Siak Sri Inderapura.” 
Namun di dalam Lampiran Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan 
Pariwisata RI No. KM.13/PW/007/MKP/2004 dinyatakan bahwa Masjid 
Raya ini awalnya tidak permanen, kemudian didirikan secara permanen 
pada tahun 1927 oleh masyarakat secara bergotong royong di atas tanah 
wakaf milik Haji Muhammad dan Hajjah Sa’diyah.”  
 

Pendapat yang menganggap bahwa Masjid Raya Pekanbaru merupakan 
kelanjutan dari masjid yang dibangun oleh Sultan Abdul Jalil Muazzam 
Syah berpegang kepada Lampiran Surat Keputusan (SK) Menteri 
Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor: 
KM.13/PW.007/MKP/2004 tanggal 3 Maret 2004. Di sana dinyatakan bahwa 
Masjid Raya ini pada awalnya tidak permanen  kemudian didirikan secara 
permanen pada tahun 1927 oleh masyarakat secara bergotong royong di atas 
tanah wakaf Haji Muhammad dan Hajjah Sa'diyah. Pada kalimat “pada 
awalnya tidak permanen” ini, mereka berkesimpulan bahwa yang dimaksud 
dengan masjid tidak permanen tersebut adalah masjid lama yang didirikan 

                                                 
46

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/masjid-raya-pekanbaru-dari-bangunan-
menjadi-struktur-cagar-budaya/. Download 27/5/2018 pukul 07:30. 
47

Surat Keputusan Kemenbudpar No. KM.13/PW.007/MKP/2004 tentang Penetapan Status 
Cagar Budaya, antara lain atas Masjid Raya dapat dilibat di https://bpa.pekanbaru.go.id/  
atau dengan mengunjunginya langsung Ruang Pelayanan Arsip Dinas Perpustakaan dan  
Kearsipan Kota Pekanbaru di Gobah Pekanbaru. 
  

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/masjid-raya-pekanbaru-dari-bangunan-menjadi-struktur-cagar-budaya/
https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditpcbm/masjid-raya-pekanbaru-dari-bangunan-menjadi-struktur-cagar-budaya/
https://bpa.pekanbaru.go.id/
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oleh Sultan Siak  ke-4 dan ke-5. Nama Masjid Nur Alam dinisbahkan kepada 
Sultan ke-4 Alamuddin Syah. Sebaliknya, lampiran SK ini juga dapat 
memperkuat pendapat yang menyatakan bahwa Masjid Raya adalah masjid 
yang “didirikan secara permanen pada tahun 1927 oleh masyarakat”, dan 
berbeda dengan masjid yang sebelumnya yang  “tidak permanen”.  
 
Memang dalam referensi yang ada, nama masjid yang tidak permanen 
tersebut tidak dicantumkan. Ini membuat terbelahnya pendapat tentang 
sejarah  Masjid Raya Pekanbaru. Belakangan, masjid yang tidak permanen 
itu disebut dengan Masjid Nur Alam. Prof. Suwardi MS dan Wan Galib 
,tanpa menyebutkan nama masjidnya, menyampaikan alasan bahwa,48 
masjid semula sebelum dibangun Masjid Raya itu terbuat dari kayu dan 
telah lapuk. Perlu dibangun masjid baru yang permanen.  
 
Berita tentang keberadaan masjid di Pekanbaru datang dari laporan 
Hijmans van Anrooij.49 Menurutnya, pada tahun 1885, masjid-masjid telah 
berdiri di wilayah Kerajaan Siak, seperti di Siak, Pekanbaru, Bukit Batu, 
Buruk Bakul, Sekat Bakau, Pulau Bengkalis, Merbau, Tebing Tinggi, Tanah 
Putih dan Bangko. Di Pekanbaru, tidak mustahil bahwa masjid yang 
dimaksud adalah Masjid Nur Alam. Ini berarti, secara tidak langsung ada 
kesinambungan fisik dan tujuan antara masjid yang tidak permanen dengan 
Masjid Raya yang dibangun oleh masyarakat pada akhir dekade kedua abad 
ke-20.  
 
Sementara, pendapat lain menyatakan bahwa Masjid Raya tidak memiliki 
kaitan langsung dengan Masjid Nur Alam. Pendapat ini menyakini bahwa 
Masjid Raya dibangun oleh masyarakat Pekanbaru dan direstui Sultan Siak 
ke-12. Pendapat ini didukung oleh bukti-bukti tertulis dan butki lisan. Bukti 
tertulis antara lain dalam denah atau gambar Haji Sulaiman sebagai bagian 
dari masyarakat Pekanbaru. Gambar tersebut menunjukkan gambar Masjid 
Raya pada masa awal dan disana disebutkan sebagai Masjid Pekanbaru. 
 

 

                                                 
48

 Dalam bukunya. Dari Batin Senapelan ke Bandaraya Pekanbaru. Pekanbaru. MSI. 2006. 
49

 Lihat Wilaela, dkk, Het Rijk van Siak, 31. 
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Gambar Masjid Raya Pekanbaru pada masa awal  

sebelum mengalami perubahan 

 
Sekalipun ada berbagai pendapat, namun ada kepastian, bahwa kedua 
masjid itu pernah ada pada zamannya, berbeda satu sama lain namun 
memiliki keterkaitan. Tidak bisa dinafikan bahwa ada nilai historis Masjid 
Raya Pekanbaru dengan Kerajaan Siak dan dinamika kehidupan sosial 
budaya dan keagamaan masyarakat Pekanbaru pada era tersebut. 
Keberadaan dua masjid tersebut tidak dapat dipisahkan, setidaknya dalam 
perspektif sejarah dan budaya. Berikut ini paparan sejarah keberadaan dua 
masjid di atas.   
 
Pada abad ke 18,  pada masa Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah, Sultan Siak 
ke-4, ibukota Kerajaan Siak dipindahkan dari Mempura ke Senapelan. 
Pemindahan pusat kerajaan diikuti dengan pembangunan Istana Bukit, 
Balai Kerapatan Adat bernama Balai Payung Sekaki, dan Masjid Nur Alam. 
Ketiga unsur tersebut wajib dibangun sebagai representasi dari unsur 
pemerintahan, adat dan ulama yang  disebut "Tali Berpilin Tiga" atau 
"Tungku Tiga Sejarangan". Tahun 1766,  Sultan Alamuddin Syah mangkat 
dan diberi gelar Marhun Bukit. 
 
Pembangunan Masjid Nur Alam50  diteruskan pada masa Sultan  Siak ke-5 
Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah (1766-1779). Senapelan 
berkembang pesat dan Masjid Nur Alam tidak lagi cukup menampung 
jamaah. Seiring dengan pengenalan kota Pekanbaru oleh Sultan ke-5, Sayid 
Osman menggunakan Masjid Nur Alam sebagai pusat dakwah menyebarkan 
Agama Islam.  Atas dasar musyawarah, Sultan Muhammad Ali, Sayid 

                                                 
50

Pemberian nama masjid ini agaknya dilakukan pada masa belakangan yang dinisbahkan 
kepada nama pendirinya, Sultan  Alamuddin Syah.  Sama halnya pemberian gelar  Marhum 
Bukit yang diberikan setelah Sultan Siak ke-4 ini tiada, karena mangkat di Kampung Bukit, 
Senapelan. 
 

https://3.bp.blogspot.com/-z4vy3KF89Is/WfvEogedorI/AAAAAAAAFV4/6re1qAQBFVoIk3mIkEwQQBcq1H6yGwWbACLcBGAs/s1600/Masjid-Raya-Pekanbaru.jpg
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Osman, Datuk Empat Suku beserta para pembesar lainnya, disepakati untuk 
memperbesar masjid tersebut. Masjid Alam diperbesar dengan 
menambahkan empat "Tiang Seri" yang konon disediakan oleh Datuk 
Empat Suku, "Tiang Tua" disediakan oleh Sayid Osman dan "Kubah Masjid" 
oleh Sultan Muhammad Ali. Pengerjaannya dilakukan oleh seluruh rakyat. 
Cara ini menunjukkan persebatian antara pemerintah, ulama, adat dan 
masyarakat.  
 
Pada masa Sultan Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin (1784-1810), pusat 
Kerajaan Siak dipindahkan dari Pekanbaru ke Mempura Kecil (Kota Siak Sri 
Indrapura sekarang). Masa itu juga, Masjid Nur Alam diberi selasar (teras) 
yang dipergunakan untuk tempat peziarah duduk, sekaligus tempat 
pemberian/pelapasan gelar. Pada masa pemerintahan Sultan Assayidis 
Syarif Ismail Abdul Jalil Syaifuddin (1827-1864), Masjid Nur Alam diperbaiki 
lagi dan selasar dipebesar.  
 
Pada masa Sultan Tengku Putra Syarif Hasyim (1889-1908), Masjid Nur 
Alam dipindahkan 40 langkah dari posisi semula ke arah matahari terbit 
(timur). Seiring dengan waktu, masjid ini pun tidak dapat bertahan karena 
bahan materialnya yang lapuk dimakan usia.51 Saat ini, tapak Masjid Nur 
Alam atau Masjid Sultan masih ada di sekitar kompleks Masjid Raya dan 
Kompleks makam pendiri kota Pekanbaru.52   
 
Setiap masjid di dalam Kerajaan Siak memiliki penghasilannya sendiri. 
Penghasilan masjid diperoleh melalui zakat, infak dan sadaqah di mana 
pemanfaatannya juga untuk perawatan bangunan masjid (masigit).  Apa 
yang dikumpulkan di masjid di satu sisi sepanjang aliran hulu sungai 
menjadi hak imam dan apa yang dipungut di sisi lainnya diserahkan kepada 
khatib. Pajak unuk keagamaan yang dipungut di Kerajaan Siak itu adalah 
zakat dan zakat fitrah. Zakat dipungut atas padi dan uang dari semua orang 
Melayu. Untuk padi, zakat hanya berjumlah 10% dari setiap ladang yang 
menghasilkan lebih dari 400 gantang. Kadang-kadang orang menyetorkan 
zakatnya sebanyak 20% dari hasil tanaman padinya. Sementara untuk zakat 
mal dan zakat fitrah dibayarkan setiap bulan puasa. Zakat mal per tahun 
2,5%. Zakat fitrah untuk setiap jiwa berupa satu gantang bagdad (3 cupak) 
beras yang diserahkan kepada imam atau khatib masjid.53 
 
Pada masa Sultan Assayyidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin  atau SSK 
II, pada tahun 1927-1928, diputuskan mulainya pembangunan masjid baru 
yang lebih besar dan  permanen dengan bahan semen dan batu yang 
didatangkan dari Singapura. Bahan material yang didatangkan dari 

                                                 
51

 Suwardi MS, Wan Ghalib, dkk, Dari Batin Senapelan, 68. 
52

 Wilaela, dkk. Seputar Peninggalan Sejarah di Riau, (Pekanbaru, Asa Riau: 2018), 50-51. 
53

 Wilaela, dkk. Het Rijk van Siak, 31-32. 
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Singapura tidaklah mengada-ngada. Ini karena di Pekanbaru memang 
langka bahan dimaksud. Selain itu, setelah Perang Dunia Pertama, orang 
Pekanbaru gemar dengan barang impor.54 Ini karena meningkatnya 
kebutuhan dan harga karet dunia sehinga mereka sanggup membeli barang-
barang dari Singapura yang lebih dekat. 
  

 
Khutbah Jum’at Masjid Raya Pekanbaru: memuat  foto  

Haji Sulaiman dan Imam Taher (1/5/1992). 
 

Banyak tokoh masyarakat yang telah dicatat sebagai pendiri Masjid Raya 
Pekanbaru ini.  Beberapa literature berbeda-beda dalam mengungkapkan 
siapa ketua panitia, bendahara, sekretaris dan anggotanya. Namun, satu hal 
yang tampaknya disepakati dalam berbagai sumber tersebut, yakni 
keberadaan Haji Sulaiman.  Ada yang menyatakan bahwa Sultan 
mengamanatkan ketua panitia pembangunan kepada Haji Sulaiman 
sekaligus sebagai pemegang keuangan. Sekretaris  panitia diamanatkan 
kepada guru Mahmud dan guru Hasan, dibantu oleh M. Zein, Abdul Salam, 
Muhammad Djamal, Said Zein, Ibrahim, dan lainnya.55  
 
Pendapat lain menyatakan bahwa ketua pelaksana pembangunan Masjid 
Raya adalah Datuk Wan Enthol, dibantu Imam Taher dan Haji Sulaiman.56 
Sementara menurut sumber lisan,57 ketua panitianya merangkap bendahara 
dipegang oleh Haji Sulaiman. Beragamnya nama yang disebutkan 
setidaknya menunjukkan suasana pembangunan masjid tersebut yang 

                                                 
54

Mukhtar Lutfi, dkk., Sejarah Riau, 393; Suwardi MS, Wan Ghalib dkk, Dari Batin 
Senapelan, 75-77. 
55

Syahril Rais, Wawancara, Mei 2018. 
56

 Suwardi dan Wan Ghalib, dkk., Dari Batin Senapelan, 68.  
57

 Syahril Rais, Wawancara, Mei 2018. 
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didukung banyak orang, mencerminkan semangat gotong royong dan 
kerjasama masyarakat Pekanbaru pada masa lalu. 
 

 
Gambar catatan terkait pengeluaran  

pembangunan Masjid Raya Pekanbaru (1928).
58

 

 
Para panitia tidak hanya mengabdikan diri untuk pembangunan Masjid 
Raya hingga tuntas. Panitia juga melibatkan anggota keluarga masing-
masing untuk bergotong-royong membantu pembangunan masjid. Hajjah 
Tawiyah, istri Haji Sulaiman, juga turut membantu mencari sumbangan  
dengan membawa kambut untuk tempat mengumpulkan sumbangan 
masyarakat. Bujang Sayang bin Muhammad Jamal, anak dari salah seorang 
panitia pembangunan, Muhammad Djamal, turut serta mengangkat kayu-
kayu untuk masjid. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam 
pembangunan Masjid Raya mencerminkan kecintaan masyarakat 
Pekanbaru kepada agama dan sultannya.    
 
Lokasi yang berdekatan antara masjid lama yang terkait dengan Kerajaan 
Siak (sebut saja Masjid Nur Alam atau atau Masjid Sultan) dengan 
pembangunan masjid baru oleh masyarakat Senapelan (Masjid Raya atau 
Masjid Pekanbaru) ini bukan tidak disengaja. Penentuan letak masjid baru 
merupakan saran Sultan Syarif Kasim II, yang memiliki pertimbangan, 
antara lain: 

 
1) Masjid Raya Pekanbaru dibangun di lokasi yang berdekatan dengan 

Masjid Nur Alam, hakikatnya adalah keduanya masih menyatu dan 
memiliki keterkaitan sejarah;  

2) Masjid Raya Pekanbaru dibangun secara permanen supaya 
bangunannya lebih tahan dan lebih besar, daripada masjid lama;  

                                                 
58

Koleksi Neneng, cucu dari Haji Sulaiman dari garis Hajjah Latifah-Hajjah Asiah, Mei 2018. 
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3) Masjid Raya Senapelan ini menjadi pengingat kepada Sultan-Sultan 
Kerajaan Siak yang telah berjasa mengembangkan Islam di Kerajaan 
Siak, khususnya di Pekanbaru. 

 
Tapak Masjid sebelum Masjid Raya, tidak jauh dari bangunan makam 
Marhum Bukit dan Marhum Pekan. Tapak itu berupa batu pondasi dan 
bekas batu bata lama. Lokasi tapak tidak ditandai, sehingga tidak akan 
mudah dikenali oleh orang yang berkunjung kesana, kecuali juru kunci 
makam Marhum Bukit dan Makam Marhum Pekan, Dadang Irham, 
menunjukkan lokasi tapak dan menjelaskan bahwa tapak tersebut adalah 
tapak Masjid sebelumnya.  
 
Dengan demikian, Masjid Raya yang dimaksud dalam tulisan ini adalah 
Masjid Raya yang dibangun oleh masyarakat antara tahun 1927 hingga 1930. 
Secara umum orang mengakui peran Haji Sulaiman terhadap keberadaan 
masjid tersebut pada masa awal. Orang tahu bahwa Haji Sulaiman menjadi 
ketua atau bendahara dalam kepanitiaan pembangunannya.  
 
Mengingat keberadaan Masjid Raya Pekanbaru telah sangat lama dan 
bernilai penting yang mengiringi perkembangan kota Pekanbaru, maka 
pada tahun 2004, Masjid Raya ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar 
budaya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
RI Nomor KM.13/PW.007/MKP/2004 tanggal 3 Maret 2004. Arti penting 
keberadaan Masjid Raya tidak saja dalam aspek kesejarahan, tetapi juga bagi 
aspek sosial budaya dan ilmu pengetahuan. 
 
Pada tahun 2007, keluar keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 163 tahun 
2007 tanggal 25 September 2007 tentang penetapan lokasi revitalisasi 
kawasan Masjid Raya Pekanbaru. Revitalisasi kawasan ini diperlukan untuk 
mewujudkan kawasan Masjid Raya dan sekitarnya sebagai kawasan wisata 
religius dan kawasan budaya Melayu. Pada tahun 2009/2010, justru 
bangunan Masjid Raya yang direnovasi.  Tatkala renovasi, aspek-aspek 
penting tentang cagar budaya kurang menjadi perhatian pihak terkait, 
sehingga bangunan ini berubah secara mendasar, dimana masa, bentuk dan 
warna yang asli telah hilang. Padahal perubahan masa, bentuk dan warna 
akan mempengaruhi status cagar budaya Masjid Raya. Akibatnya terjadi 
polemik dan proses hukum. 
 
Sekalipun demikian, kajian tentang Masjid Raya, terutama oleh Tim Ahli 
Cagar Budaya Nasional tetap berlanjut dan membawa kepada keputusan 
pemerintah melalui SK Kemendikbud Nomor 209/M/2017 tanggal 3 Agustus 
2017 tentang perubahan status cagar budaya bangunan Masjid Raya 
Pekanbaru menjadi struktur. Artinya, bangunan masjid tidak lagi 
merupakan cagar budaya, tetapi ada beberapa bagian darinya yang 
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dianggap masih asli dan masuk kategori struktur, yaitu mimbar, 
kolom/tiang, dinding sebelah kanan pintu masuk dan sumur tua.  
 
Sekalipun sudah umum orang mengetahui bahwa Haji Sulaiman terkait 
dengan pembangunan Masjid Raya Pekanbaru, namun pengakuan tentang  
peran Haji Sulaiman tersebut tidak mudah diakui. Pernah suatu masa, 
datang sejumlah orang ke rumah Nenek Latifah, anak Haji Sulaiman dengan 
istri keduanya. Tujuan kedatangan tamu-tamu tersebut untuk “membujuk” 
Nenek Latifah agar mau mengakui kalau tidak ada hubungan ayahnya 
dengan Masjid Raya Pekanbaru. Sebagai imbalannya, mereka menyodorkan 
uang dalam jumlah yang sangat besar, Rp. 15.000.000. Tidak ada bukti 
dokumen surat atau foto terkait dengan upaya peniadaan peran Haji 
Sulaiman ini. Ini hanya dalam bentuk pernyataan lisan Nenek Latifah 
tatkala tim Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru bertamu ke 
sana pada April 2018.  
 
 

SAHABAT SULTAN SIAK 
 
Sebagai pedagang dan pengusaha besar, Haji Sulaiman memiliki pengaruh 
di tengah masyarakat dan di kalangan pemimpin negeri. Pengaruh tersebut 
tidak membuatnya merasa hebat. Justru ia berusaha membangun dan 
mempertahankan persahabatannya dengan Sultan Syarif Kasim II. 
Persahabatan tersebut menjadi kebanggaan dan dikisahkan dari generasi ke 
generasi. Sehingga Anita, cicitnya sekarang dapat  bercerita bagaimana 
kedekatan buyutnya Haji Sulaiman dengan Sultan Siak. Sesuai dengan 
pribadinya yang dermawan, Haji Sulaiman gemar mengungkapkan tanda 
persahabatan dan kenang-kenangan atau saguhati, berupa bingkisan barang 
mewah seperti barang pecah belah yang diimpor dari India atau Singapura 
untuk Sultan Siak di Istana Asseraya. Haji Sulaiman sengaja mengimpor 
barang itu rangkap dua. Setiap barang yang diapresiasikan untuk sultan, 
maka Haji Sulaiman  memiliki pertinggalnya di rumahnya. Sejumlah barang 
berharga tersebut masih menjadi koleksi keturunannya. Pada tahun 1990-
an, Anita dan saudara-saudaranya pernah berkunjung ke Istana Siak. 
Mereka melihat benda-benda kenangan-kenangan Haji Sulaiman kepada 
Sultan dipajang dan diberi keterangan dari Haji Sulaiman. Penjaganya juga 
bercerita tentang asal-usul benda-benda etnografika tersebut yaitu dari 
“sahabat Sultan orang India, Haji Sulaiman.” Namun beberapa tahun 
kemudian, tatkala kembali ke Istana tersebut, pajangan itu sudah tidak ada 
lagi. Menurut penjaganya, disimpan di gudang.  

 
Sejauh ini belum ditemukan foto koleksi keluarga yang mengabadikan 
kedekatan hubungan Haji Sulaiman dengan Sultan Syarif Kasim II. Mungkin 
telah hilang atau tanpa sengaja terbakar. Di antara sekian banyak dokumen 



Haji Sulaiman: Sejarah Hidup, Karya dan Pengabdiannya 2020 

 

114 

 

peninggalan Haji Sulaiman yang terkait dengan Sultan Syarif Kasim II, 
adalah perjanjian hak tanah (concessie akte-B) tentang penyerahan tanah 
untuk perkebunan (kleine landbouw) oleh Kerajaan Siak kepada Haji 
Sulaiman, seluar 0,9052 hektar yang terletak di Rumbai, Pekanbaru. Haji 
Sulaiman menerima tanah tersebut dengan perjanjian dan dibenarkan 
dengan besluit afdelingschef Bengkalis tanggal 12 April 1924. Surat itu 
ditandatangani oleh Sultan Syarif Kasim II  dan berstempel. Di bagian tepi 
stempel bertuliskan antara lain Het Nederlansch-Indisch Gouvernement, 
mengelilingi bagian tengah yang bertuliskan dalam tulisan Arab-Melayu.  
 
Para pengusaha Senapelan tumbuh dan berkembang. Mereka menjadi agen 
perubahan, diantaranya karena kemampuan dan keberanian mereka keluar 
dari kebiasaan yang ada. Dari kalangan pribumi misalnya Haji Muhammad 
Ali dan Saleh Abbas. Saleh Abbas menikah dengan putri dari Haji 
Muhammad Ali, bernama Siti Zalehah.59 Mereka mengirim anak-anak 
mereka, laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke luar 
Pekanbaru. Begitupun yang dilakukan oleh Haji Sulaiman, mengirim anak 
dan cucunya untuk melanjutkan pendidikan ke  India. Tamat sekolah  anak-
anak para pengusaha ini kembali ke Pekanbaru tidak untuk menjadi 
pengusaha sebagaimana ayah mereka, tetapi justru menciptakan 
diversifikasi bidang usaha. Anak keturunan Haji Muhammad Ali kembali ke 
Pekanbaru bergerak di bidang pendidikan dengan membangun sekolah dan 
perguruan tinggi,  menjadi guru dan dosen. Bidang lainnya tempat mereka 
berkarya adalah kesehatan dengan membangun rumah sakit dan menjadi 
tenaga medis.60 Begitulah dengan anak dan cucu  Haji Sulaiman, ada yang 
menjadi duta besar, sebagai guru dan dosen, pelaut, bekerja di perusahaan 
swasta, dan lain-lain.  Sjaukat Ali atau Fateh Ali-lah yang meneruskan usaha 
ayah atau kakeknya.61   
 
Anak-anak Haji Sulaiman dididik secara khusus dan mengenyam pendidikan 
luar negeri. Oleh karena itu, kehidupan sosial mereka juga baik. Mereka 
mengenal mitra dan rekan usaha ayah mereka dan membangun hubungan 
baik. Di antaranya dengan mereka yang dikategorikan kelas menengah dari 
kalangan non pengusaha di Senapelan. Mereka adalah tokoh agama seperti 
imam, kadi, lebai atau penghulu. Mereka merupakan pejabat Kerajaan Siak. 
Keberadaan dan jabatan mereka dalam restu atau diangkat oleh Sultan Siak. 
Mereka dianggap kelas menengah bukan berdasarkan aspek ekonomi, tetapi 
karena jabatan dan pengaruh mereka di tengah masyarakat. Mereka dekat 
dengan kerajaan karena mereka menjadi pejabat kerajaan  atau memiliki ikatan 
pekerjaan dengan kesultanan Siak. Suatu hubungan yang merupakan anugerah.     
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 Wilaela, “Chadijah Ali”,  27. 
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 Ibid..; Lihat, Daeng Ayub Natuna dan Suwarto, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru 
(1968-1979-2003), (Pekanbaru: Unri Press, 2004). 
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 Anita dan Mahmuda, Wawancara, Juli dan September 2017; April  dan 9-10 Mei 2018.  
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Dengan mereka ini, anak-anak Haji Sulaiman juga saling mengenal dan 
menjalin hubungan baik. Sehingga, tokoh masyarakat dan pejabat Kerajaan 
Siak ini mengenal baik dan melakukan kegiatan jual-beli dengan anak-anak 
Haji Sulaiman. Pada tahun 1932, Pemangku Kadi Sultan Siak, bernama Haji  
Abdul Wahid, pengganti Kadi Haji Zakariah, mendapat izin Rooimeester 
Pekanbaru untuk memperbaiki kedainya di Jalan Bangkinang. Haji Abdul 
Wahid pada tahun 1939, mewakili menjual kebunnya di daerah Limbungan 
kepada Fatimah binti Haji Sulaiman. Sedikit catatan di atas menunjukkan 
adanya hubungan antara Haji Sulaiman dan anak-anaknya dengan Istana 
Asseraya Hasyimiah, termasuk kepada  Tuan Kadi Haji Zakariah dan Haji 
Abdul Wahid.☻   
 

 
Di terass Rumah Kampung Dalam (2017). 
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Bagian Kelima 
REFLEKSI UNTUK SANG TOKOH 

 
 
Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa pada masa Nederlandsche 
Indié, terdapat stratifikasi dalam masyarakat yang sengaja diciptakan oleh 
pemerintah kolonial. Setidaknya ada tiga kelas yang berpengaruh dalam 
kehidupan politik, sosial-budaya dan ekonomi. Ketiga kelas itu  adalah kelas 
satu atau kelas tertinggi, yaitu para kolonialis Belanda dan bangsa Eropa 
lainnya; kelas kedua  diduduki oleh orang timur asing, seperti orang Cina, 
Arab dan orang India; dan kelas ketiga atau kelas terendah ditempati kaum 
pribumi. Akibat stratifikasi ini, Haji Sulaiman menjalani era penjajahan 
Belanda dengan previlege jenjang kedua.  
 
Selain stratanya yang berada di tengah, Haji Sulaiman juga dipandang 
sebagai seorang ulama atau tokoh agama. Di dalam masyarakat Melayu di 
Nusantara, orang dengan gelar haji atau syeikh sangatlah dihormati. Pihak 
Pemerintah Hindia Belanda bahkan tentara pendudukan pada masa Jepang 
pun enggan mengusik Haji Sulaiman, kekayaan, bisnis usaha dan 
keluarganya. Sehingga, usaha perniagaan Haji Sulaiman dan keluarga tetap 
berjalan dengan lancar.  Begitulah, keistimewaan kedudukan Haji Sulaiman 
bukan karena genealogi dan status ekonominya saja, tetapi juga karena 
status sosialnya di antara pejabat negeri dan di tengah masyarakat.  Ada 
informasi di dalam koran Belanda tahun 1929, tetapi belum dapat peneliti 
telusuri lebih jauh, bahwa Haji Sulaiman, seorang pedagang di Pekanbaru, 
diangkat menjadi anggota Landraad (peradilan) untuk Siak.1   
 

 
Haji Muhammad Sulaiman 

                                                 
1
Dari cerita dengan Bu Darliana, M.IP, Kabid Sejarah, Cagar Budaya dan Museum Provinsi 
Riau, Januari Januari 2020, yang mendapatkan informasi dari Prof. Dr. Erwiza LIPI. 
Informasi ini disampaikan ke Anita yang kemudian meneruskannya ke peneliti, 25 Pebruari 
2020. Untuk mendukung informasi  ini saya belum menemukannya di dalam dokumen 
koleksi keturunan Haji Sulaiman. 
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Pada masa kolonial Belanda, keadaan ekonomi  masih lebih baik, karena 
ada hasil perkebunan yang bisa dijual, ada pangan, sandang dan papan. 
Harga karet sebagai komoditi utama di Kerajaan Siak meroket pasca perang 
dunia pertama. Sekalipun setelah itu, harga karet merosot pada tahun 
1930an. Penduduk biasa masih bisa membangun rumah walau sederhana. 
Para saudagar masih tetap dapat berdagang dan menjual karet dan kopi ke 
Malaysia dan Singapura. Mereka bisa membangun rumah bertiang tinggi, 
megah dan dari kayu terbaik. Bahkan anak-anak pun bisa mengenyam 
pendidikan di sekolah-sekolah sesuai dengan strata dan status orangtua 
mereka.  
 
Secara pribadi, mungkin Haji Sulaiman tidak mengalami penderitaan secara 
langsung akibat penjajahan. Sekalipun menurut cerita yang ada, cucu-
cucunya yang perempuan, dikumpulkan dalam satu ruangan di dalam 
rumah selama masa perang kemerdekaan. Sementara cucu laki-laki yang 
dipandang sudah cukup umur, disuruh bergabung kelasykaran pemuda. 
Jiwa nasionalisme dan kepedulian sosialnya telah membawanya turut 
merasakan pahitnya kehidupan masyarakat sejak di alam penjajahan. 
Apalagi pada masa Jepang. Semua menjadi serba sulit. Semua kebutuhan 
hidup yang primer menjadi langka. Rakyat biasa tidak berbaju dan tidak 
makan selayaknya. Kesehatan rendah dan menjadinya kebutuhan yang 
tidak terpenuhi. Pendidikan tidak berjalan. Di samping karena keadaan 
memaksa rakyat untuk meninggalkan pendidikan dan memilih untuk 
bertani, berladang atau pengungsi, juga karena kebijakan Jepang hanya 
mengutamakan sekolah-sekolah yang terkait dengan kebutuhan Jepang 
untuk memenangkan perang.  
 
Pada masa-masa sulit seperti itulah, jiwa sosial dan semangat cinta negeri 
ini pada diri seseorang dapat ditakar. Pada masa sulit tersebut, Haji 
Sulaiman telah merelakan tanahnya untuk dimanfaatkan oleh penduduk 
yang memerlukan tempat tinggal dan atau tempat usaha. Menurut kisah 
keluarga yang diceritakan kembali oleh cucu dan cicitnya, kakek mereka 
tidak dapat menolak penduduk yang memerlukan bantuan untuk bertahan 
hidup dalam kondisi sulit.  
 
Jadi sebelum kemerdekaan, berbagai usaha Haji Sulaiman tetap bertahan. 
Sebab, Haji Sulaiman disegani, baik oleh Belanda maupun Jepang. Pada 
masa perjuangan fisik mempertahankan kemerdekaan, sikap segan tentara 
sekutu-Belanda  kepada dirinya, memberikan kesempatan Haji Sulaiman 
membantu perjuangan rakyat, terutama dalam memasok kebutuhan  
makanan dan sandang bagi para pejuang. Terkait perjuangan masa perang 
kemerdekaan ini merupakan kisah generasi keempat dari keturunannya 
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yang telah ditransmisikan kepada mereka. Belum ditemukan bukti 
dokumen tentang berapa banyak sumbangan dan jenisnya. Diduga Haji 
Sulaiman juga menyumbangkan senjata, karena dirinya dan anak-cucunya 
menggemari kegiatan menembak atau berburu. Haji Sulaiman juga 
merupakan pedagang senjata berizin, sebagaimana dalam sebuah dokumen 
izin kepemilikan, perdagangan dan transportasi  persenjataan api  yang 
dikeluarkan oleh politieopzioner, Veldpolitie Pakan Baroe yang terbit 27 Juni 
1929. Namun, belum ditemukan dokumen yang memperkuat dugaan ini.  
 
Dimana-mana dalam kondisi negeri sedang perang, pastilah keamanan 
menjadi suatu yang langka. Para pengusaha, terutama yang non pribumi, 
merasakan harta benda mereka menjadi incaran dan nyawa mereka 
terancam. Sementara, Haji Sulaiman justru menyumbangkan apa yang 
mampu ia bagikan. Tidak tenaga, tetapi hartanya, tidak memegang senjata 
tetapi ia mendukung cucu-cucunya masuk dalam kelasykaran Sabilillah 
yang bermarkas di Surau al-Irhas. Sepertinya ia tidak merasa terancam 
karena sekalipun sosok dan face Haji Sulaiman tidak dapat disembunyikan 
sebagai bangsa India, tetapi keluarga dan keturunannya orang Melayu 
berbangsa Indonesia yang membela NKRI. Saat awal kemedekaan, 
bersamaan dengan dibentuknya Kominte Nasional Indonesia Daerah 
(KNID) Pekanbaru, Pemuda Republik Indonesia (PRI) juga dibentuk. PRI 
ini kemudian membentuk gerakan “Black Cat” dan “Hantu Kubur”. Tujuan 
gerakan ini untuk membersihkan oknum-oknum siapa saja dan dari bangsa 
manapun yang dianggap anti kepada republik. Para pemuda akan menindak 
dan menumpas habis mereka.   Orang nonrepubliken yang berarti tidak pro 
kemerdekaan Indonesia takut setengah mati dengan gerakan ini. Jika ada 
kedapatan orang yang menentang revolusi dan hasrat rakyat untuk 
mempertahankan kemerdekaan, maka itu akan mudah memantik insiden.2 
Haji Sulaiman tidak ada dalam incaran mereka dan sejauh ini tidak ada 
bukti yang menunjukkan terjadinya insiden terkait dengan dirinya. 
Setidaknya ini membuktikan bahwa  Haji Sulaiman adalah republiken, 
kelompok pro Negara Republik Indonesia.  
 
Oleh karena perannya tersebut, kabarnya ia pernah dipertimbangkan untuk 
diajukan sebagai veteran pejuang. Hanya saja karena urusan 
administrasinya dianggap rumit dan tidak ada orang yang membantunya 
untuk mengurus semua itu, telah menjadi kendala dalam pengusulan 
berkas tersebut. Apalagi ditambah sifat Haji Sulaiman tidak suka 
menonjolkan diri, walaupun terkait dengan perang kemerdekaan itu, 
melaporkan perjuangan adalah sah-sah saja bahkan diperlukan dalam 
rangka pendataan. Akhirnya, pengusulan sebagai veteran pejuang 
kemerdekaan Republik Indonesia  (PKRI) di Pekanbaru pun tidak 

                                                 
2
 Mukhtar Lutfi, dkk., Sejarah Riau, 462, 499. 
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dilanjutkan.3 Kemungkinan juga Haji Sulaiman terganjal salah satu 
persyaratannya, yakni warga negera Indonesia di tengah anggapan  di 
sejumlah kalangan bahwa dirinya adalah warga asing.  
 
Sementara cucu laki-lakinya, antara lain Zahid Ali dan Fateh Ali bergabung 
dengan Lasykar Sabilillah di bawah naungan Masyumi4 yang bermarkas di 
Surau Irhash.5 Haji Sulaiman mendukung kedua cucunya. Mereka berlatih 
pertahanan bersama para pemuda lainnya di lapangan Kampung Bukit.6 Ini 
terjadi pada masa awal kemerdekaan dan agresi pertama, ketika para 
pemuda di Pekanbaru, di Kampar, di Inderagiri dan di mana-mana di Riau 
dan di seluruh tanah air bangkit dengan penuh semangat untuk 
mempertahankan kemerdekaan melalui kesatuan resmi dan kelasykaran 
yang dibentuk oleh organisasi dan partai politik.  
  

 
Surat Kesaksian Haji Mahmud tentang Bergabungnya  

Zahid Ali dalam Kelasykaran Sabilillah 

 

                                                 
3
 Sejauh ini peneliti belum menemukan bukti berupa dokumen tertulis tentang pengusulan 

veteran PKRI.  
4
 Kesaksian tertulis Guru Haji Mahmud yang menjadi pemimpin Lasykar Sabilillah dan 

kesaksian A. Muluk teman satu kesatuan Fateh Ali . Tentang Lasykar Sabilillah, lihat  
Suwardi MS dan Wan Ghalib. Dari Batin Senapelan. 109.  
5
Surau Irhash merupakan salah satu bangunan bersejarah di Senapelan. Kesejarahannya 

terkait dengan pemanfaatan surau sebagai markas Lasykar Sabilillah pada masa perjuangan 
kemerdekaan. Lihat, Sri Sugiharta dan Agoes Tri Mulyono. “Warisan Arkeologi Perkotaan 
di Kawasan Bandar Senapelan”, dalam  Sri Sugiaharta (ed.), Sumatera Silang Budaya: 
Kontestasi Nilai-Nilai Historis, Arkeologis, dan Antropologis serta Upaya Pelestarian Cagar 
Budaya. Batusangkar: BPCB. 2017; 249, 253. Surau ini dibangun pada tahun 1925 dan 
menjadikannya surau tertua di Pekanbaru. 
6
 Lihat Mukhtar Lutfi, Sejarah Riau, 469. 
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Dengan caranya sendiri Haji Sulaiman mendukung perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan. Setelah pemulihan kedaulatan, bangsa 
Indonesia berbenah diri membangun negeri. Haji Sulaiman sempat 
menikmati masa-masa ketika Pekanbaru menggeliat membangun. Tidak 
hanya karena perang telah usai, tetapi juga karena kehadiran Caltex yang 
telah turut menggeliatkan ekonomi masyarakat. Pekanbaru berubah dengan 
cepat. Bangunan-bangunan tidak permanen segera berganti dengan 
bangunan-bangunan permanen. Berbagai jenis usaha berdiri, mengimbangi 
kebutuhan masyarakat yang berubah.  
 
Aspirasi rakyat Riau menginginkan adanya sebuah provinsi tersendiri 
terpisah dari  Sumatera Tengah.  Kongres dilaksanakan dan kepengurusan 
dewan penghubung di Jakarta dibentuk. Muhammad Sabir menjadi salah 
satu anggotanya. Tidak lama kemudian ia digantikan karena jabatannya di 
kementerian luar negeri membuatnya tidak berada di Jakarta. Akhirnya  
perjuangan membentuk Provinsi Riau membuahkan hasil pada tahun 1957.  
Beberapa tahun berikutnya merupakan masa-masa persiapan Pekanbaru 
sebagai ibukota. Pada tahun 1960, pompa Bensin Pertama didirikan di pojok 
Jalan Merbau dan Jalan Senapelan, di sekitar  Lapangan Bukit di Senapelan, 
yaitu Pompa Bensin C.V. Nasco.7 Sehingga,  jalan raya mulai ramai dan 
kendaraan bermotor mulai hilir-mudik di antara kereta angin. Transportasi 
Sungai Siak masih menjadi pilihan utama dan kereta angin menjadi 
primadona di darat. Bawah rumah panggung milik Rodi’ah Taher adalah 
salah satu tempat penitipan sepeda para pegawai Caltex, sebelum 
menyeberangi Sungai Siak menuju kantor mereka di Rumbai. Pada saat 
seperti ini, anak-cucu Haji Sulaiman memiliki beberapa mobil dan kapal 
kecil bermotor.  
 

                                                 
7
Observasi 2018; lihat juga Wilaela, dkk. Cagar Budaya, 56; lihat juga Dinas Kebudayaan 

dan Parisiwata Kota Pekanbaru, Cagar Budaya Pekanbaru, (Pekanbaru: Disbudpar, 2019). 
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Peresmian Pompa Bensin  Caltex Pertama di Pekanbaru (15/11/1960). 

 

 
C.V. Nasional (Nasco) (foto 2017). 

 
Meskipun Haji Sulaiman tidak dilahirkan di Indonesia, namun 
kecintaannya kepada negeri ini tidak diragukan lagi. Ia memberikan sense 
of belonging kepada  Pekanbaru dan Indonesia dalam menunjukkan jati 
dirinya. Jika pada masa kolonial ia menikmati kedudukannya sebagai 
anggota masyarakat di atas orang kebanyakan, namun sebaliknya di alam 
kemerdekaan, Haji Sulaiman merasakan akibat samping stratifikasi sebagai 
‘Orang Timur Asing’. Bahkan keturunannya turut merasakan hal tersebut 
dan karenanya berempati kepada kakek moyang mereka. Haji Sulaiman 
menyadari adanya anggapan miring tentang asal-usulnya yang bukan orang 
Indonesia asli dan tidak lahir di Indonesia. Ia yang berbicara menggunakan 
bahasa Indonesia, masih dianggap orang asing. Haji Sulaiman terkadang 
gerah dengan semua itu. Pernah tatkala orang di kantor imigrasi meragukan 
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keindonesiaannya, Haji Sulaiman marah dan berkata, “belum lagi lahir 
kakekmu, saya sudah ada di Indonesia!”8  
 
Kampung halaman Haji Sulaiman memang di India, itu primordial, sesuatu 
yang paling dasar dan melekat dengan dirinya yang tidak dapat ia hindari. 
Karena itu, ia pernah dipercayakan menjadi kepala komunitas bangsa India 
di Pekanbaru sebelum agresi kedua. Ini berdasarkan Surat Keterangan 
Bupati Kampar, yang ditandatangani oleh Sekretaris R. Jamin 30 Agustus 
1950. Di surat itu tidak disebutkan tentang kebangsaan Haji Sulaiman.  
Akan tetapi, Haji Sulaiman tidak bersikap etnosentris. Buktinya, kedua 
istrinya adalah orang Melayu, ia berbahasa melayu dan orang-orang 
memanggilnya “Wak Leman”.   
 
Di dalam surat izin pendirian rumah yang dikeluarkan oleh walikota/kepala 
daerah kota Pekanbaru tertanggal 16 April 1953 ditandatangani oleh Tengku 
Ilyas dan diperiksa oleh Rooimeester R. Tjipto Prawirosoeharno, disebutkan 
bahwa Haji Sulaiman berkebangsaan India. Enam tahun kemudian, 
tepatnya sebagaimana tercantum di dalam kutipan Surat Keputusan 
Walikota/Kepala Kotapraja Pekanbaru tanggal 20 Januari 1959, 
ditandatangani oleh Kepala Daerah Pekanbaru O.K.M. Djamil, kebangsaan 
Haji Sulaiman masih tertulis India dengan pekerjaan berniaga. Mungkin hal 
itulah yang menyebabkan anak keturunannya merasa bahwa kakek moyang 
mereka dianggap orang asing di negeri ini.  
   

 
Surat Keterangan Haji Sulaiman pernah menjadi ketua  

komunitas bangsa India di Pekanbaru (30/9/1950). 
 

Haji Sulaiman telah berjuang sepanjang usianya di Pekanbaru. Namun, 
tidak serta merta episode perjuangan tersebut menjadi bagian dari sejarah 

                                                 
8
 Kisah Anita dari orangtuanya, Mei 2018. 
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Pekanbaru. Misalnya adanya upaya  meninggalkan peran Haji Sulaiman 
dalam pembangunan Masjid Raya Senapelan pada tahun 1927p1930. 
Kemudian adanya isu untuk mengganti nama Jalan Haji Sulaiman dengan 
nama yang lain. Sekalipun, akhirnya usulan tersebut tidak terpenuhi dan 
Jalan Haji Sulaiman tetap ada. Sedikit banyak upaya-upaya penghapusan 
peran dan ‘monumen’ Haji Sulaiman dalam sejarah Pekanbaru tersebut 
tidak hanya mengaburkan sejarah tetapi juga telah melukai hati keluarga 
besar tokoh tersebut. 
    
Untunglah, pihak pemerintah berpikir panjang. Perjuangan Haji Sulaiman 
diabadikan oleh Pemerintah dengan menjadikan namanya di daerah 
Senapelan sebagai nama jalan Haji Sulaiman. Sekalipun Haji Sulaiman tidak 
suka menonjolkan diri, namun pemberian nama jalan ini belum cukup 
untuk mengabadikan kiprahnya dan untuk memetik teladan darinya. 
Pemerintah Provinsi Riau atau Kota Pekanbaru saat ini, perlu memberikan 
penghargaan kepadanya sebagai tokoh pejuang daerah, penghargaan mana 
selama ini telah diberikan kepada tokoh-tokoh yang dianggap berjasa bagi 
Provinsi Riau. Pemberian penghargaan ini biasanya dilakukan oleh 
Pemerintah atas usulan Dinas Sosial melalui kajian Tim Peneliti dan 

Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) Provinsi Riau.☻  
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Bagian Keenam 
PENUTUP 

 
SIMPULAN 

 
Simpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang dituangkan 
dalam pertanyaan penelitian pada bagian pertama, Pendahuluan.  
 
Gambaran sumber sejarah, klasifikasi dan verifikasi dilakukan terhadap 
sumber sejarah Haji Sulaiman. Sumber-sumber tersebut berlimpah dan 
diklasifikasikan ke dalam kelompok sumber tertulis berupa dokumen dan 
sumber benda berupa benda etnografika dan artefak bangunan. Sebagian 
besar sumber sejarah tersebut dalam keadaan terpelihara kecuali karena 
kerusakan alamiah yang tidak dapat dihindari. Hanya saja belum ada upaya 
khusus untuk memamerkannya dalam sebuah museum. Sekalipun dari 
pihak keluarga tidak keberatan jika sebagian dari rumah hijau Fateh Ali 
atau rumah asli Haji Sulaiman di Kampung Dalam dijadikan Museum 
Tematik Haji Sulaiman. Sebagian besar sumber merupakan sumber otentik 
sekalipun dalam bentuk fotocopy  yang menggunakan mesin atau salinan 
dengan karbon. Sisanya yang kurang kredibel karena faktor kompetensi 
narasumber merupakan sumber lisan. Ketidakmampuan narasumber 
disebabkan karena faktor usia yang sudah tua sekali dan karena faktor lupa. 
Dalam pemanfaatannya, peneliti menggunakan strategi koroborasi atau 
triangulasi data. Misalnya data lisan didukung oleh data dokumen dan 
benda; data benda didukung oleh data dokumen dan lisan agar dapat 
tergambar latar belakangnya, dan seterusnya.  

 
Sejarah hidup Haji Sulaiman adalah bagian penting dari sejarah 
perkembangan Pekanbaru pada paroh pertama abad ke-20. Karena Haji 
Sulaiman tidak hanya berkontribusi di bidang ekonomi khususnya 
perdagangan sesuai profesinya sebagai handelaar, tetapi juga karena peran 
aktifnya dalam berbagai aspek sosial-budaya. Di antaranya adalah peran 
Haji Sulaiman sebagai seorang pedagang di Senapelan, sebagai seorang 
sahabat Sultan Siak ke-12 dan diduga menjadi anggota Landraad Siak. Selain 
itu, perannya dalam pembangunan Masjid Raya Pekanbaru juga diketahui 
secara luas pada masa lalu. Dukungannya terhadap perjuangan 
kemerdekaan Indonesia dalam bentuk sumbangan harta. Di sisi lain, sejarah 
hidup Haji Sulaiman menunjukkan bahwa kaum kelas menengah di 
Pekanbaru, termasuk mereka yang tadinya berasal dari etnis asing seperti 
Haji Sulaiman yang berasal dari India dan sejumlah etnis tionghoa, telah 
berjuang bersama rakyat Riau pada umumnya untuk meraih kemerdekaan 
Indonesia.  
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Haji Sulaiman merupakan gambaran kelas menengah di Pekanbaru yang  
bersabahat dengan Sultan Syarif Kasim II sekaligus disegani oleh Belanda 
dan Jepang. Perdagangan yang digerakkan oleh kelas menengah ini telah 
menumbuhkan dinamika perekonomian yang berimbas kepada kehidupan 
sosial budaya masyarakat Pekanbaru pada paroh pertama abad ke-20. 
Mereka menjadi motor perubahan dengan menyekolahkan anak-anak 
mereka jauh di luar Pekanbaru. Seusai sekolah anak keturunan mereka 
bergerak melakukan diversifikasi usaha dan profesi, seperti menjadi 
pegawai pemerintah, pegawai perusahaan swasta; di bidang pendidikan 
dengan membangun sekolah dan perguruan tinggi  dan menjadi guru dan 
dosen; di bidang kesehatan dengan mendirikan rumah sakit dan menjadi 
tenaga medis. 
 

SARAN 
 
Kepada dinas terkait, seperti Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, dan sektor swasta untuk 
mempertimbangkan adanya museum tematik Haji Sulaiman, sehingga  
berbagai peninggalan tokoh Pekanbaru paroh pertama abad ke-20 ini dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sejarah dan 
pariwisata. Bunker peninggalan Jepang yang berada di bawah rumah Fateh 
Ali perlu dikaji secara mendalam dengan melakukan penggalian arkeologis.  
 
Kepada pihak keluarga, agar dapat merawat berbagai koleksi terkait dengan 
Haji Sulaiman sesuai kemampuan. Sambil menunggu adanya dukungan 
pemerintah terkait dengan museum, secara bertahap berbagai koleksi 
dokumen dan benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang ada dapat 
dibuka dan diperlihatkan untuk umum. Rumah di Kampung Dalam dapat 
dimanfaatkan dan menjadi bagian dari tujuan wisata Senapelan. Untuk 
kemudahan, keluarga dapat bekerjasama dengan komunitas penggiat 
sejarah dan wisata kota Pekanbaru.  



Haji Sulaiman: Sejarah Hidup, Karya dan Pengabdiannya 2020 

 

125 

 

 
Siteplan Cagar Budaya Rumah Bekas Lokasi Tentara Jepang 

(Sumber: Laporan Pendataan dan Pendaftaran CB Kota Pekanbaru, 2018)
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