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KATA PENGANTAR 

 

Keinginan untuk menelusuri dan menyusun sejarah Muhammadiyah di tiap-tiap 

Kabupaten, Kecamatan sampai ke desa-desa di Kalimantan barat sudah sejak 

lama diperbincangkan, bahkan Pimpinan Wilayah semasa kepemimpinan 

Almarhum Bapak H.A. Rahim Dja’far pernah menerbitkan Surat Keputusan 

Personalia Penyusunan Sejarah Muhammadiyah Kalimantan Barat, sayangnya 

sampai saat ini pun keinginan tersebut belum terwujud. 
 

Alhamdulillah atas kemauan kuat dari kader Muhammadiyah (Bapak A.Muazirin 

AM, B.Sc), rekam jejak langkah gerakan Muhammadiyah khususnya untuk 

Cabang Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak dan sekitarnya berhasil disusun 

sebagaimana buku yang berada di tangan para pembaca saat ini. 
 

Jerih payah dan rintisan yang telah dilakukan oleh Bapak A.Muazirin AM, B.Sc 

ini diharapkan dapat diikuti oleh kader-kader Muhammadiyah dri Cabang-

cabang lainnya di Propinsi Kalimantan Barat. Sehingga pada gilirannya akan 

dapat melahirkan sejarah Muhammadiyah Kalimantan Barat secara 

komfrehensip.  
 

Buku yang tengah anda baca saat ini tentu perlu kita apresiasi dengan positif, 

karena bagaimanapun apa yang tertuang di dalamnya bagi kita sangat berharga 

sekali, paling tidak untuk kita jadikan sebagai cermin dalam mengembangkan 

dan memimpin Muhammadiyah ke depan. 
 

Namun demikian, buku ini bukan berarti tanpa kekurangan. Untuk itu 

khususnya kepada para sesepuh, para pelaku sejarah, kami sangat bersyukur 

dan menghargai sekiranya setelah menelaah buku ini dapat menyampaikan 

kritik dan sarannya untuk perbaikan dan penyempurnaan. 
 

Tiada yang pantas untuk disampaikan kecuali ucapan terima kasih khususnya 

kepada penyusun buku ini, dan semua pihak yang telah membantu tersusunnya 

sejarah Muhammadiyah di Sungai Kunyit ini. Selamat membaca semoga 

bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. 

Pontianak, 5 Januari 2012 
 

PW.Muhammadiyah Kalbar 
Wakil Ketua  

 
H. Nilwani Hamid, S.Ag, M.Pd 
NBM : 564.224 
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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahhmanirrahiem, segala puji bagi Allah Tuhan sarwa alam, 

bahwa dengan karunia-Nya dan izin-Nya jualah penulis dapat 

menyelesaikan sejarah pendirian, perkembangan dan kemunduran 

Muhammadiyah kampung Sungai Kunyit, juga sebelumnya diuraikan 

asal-usul kampung Sungai Kunyit dengan mendengarkan cerita-cerita dari 

orang-orang tua. 

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis mencari data-data tertulis 

maupun mendengar langsung dari pelaku sejarahnya. Adapun data tertulis 

dimana dokumennya banyak yang sudah hilang ataupun sengaja 

dihilangkan. Menurut informasi yang dapat dipercaya pada waktu itu 

berkas-berkas (dokumen) Muhammadiyah Cabang Sungai Kunyit 

tersimpan di balai pengobatan PKU Muhammadiyah. Setelah balai 

pengobatan tersebut menjadi milik pribadi salah seorang anggota 

Koperasi kilang minyak dan sabun cuci SATRYA maka dokumen 

tersebut hilang tanpa bekas, barang siapa yang dapat menemukannya agar 

berkenan menyerahkannya kepada penulis, asli ataupun fotocopynya. 

Sejarah Muhammadiyah kampung Sungai Kunyit penulis persembahkan 

dengan tujuan agar semua anggota Muhammadiyah maupun 

sempatisannya mengetahui perjuangan tokoh-tokoh Muhammadiyah 

Cabang Sungai Kunyit dengan suka dukanya mendirikan Muhammadiyah 

dengan segala rintangannya menyampaikan syiar agama islam yang 

sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW yaitu; kembali kepada 

Quran dan hadits yang shahih, tanpa ada pengaruh atau paham yang 

membawa agama Islam terkontaminasi dari hal-hal yang mengandung 

unsur; tahayul, bit‟ah, khurafat dan syirik, apalagi bit‟ah masa kini 

(modern) yang bertebaran dimana-mana. 

Dalam hal ini penulis mengajak kepada para pembaca yang kebetulan 

mengetahui sejarah ini atau sebagai pelaku sejarah yang masih hidup 

dengan segala hormat penulis memohon, kalau terdapat kekeliruan atau 

salah nama-nama tokoh ataupun ada yang kurang, dan kemudian tokoh 

seperti H M Suud, D Usman Amin dan lain-lainnya penulis tidak begitu 
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banyak mengetahui riwayat hidup mereka, maka dapat kiranya agar 

dikoreksi dan ditambahkan, untuk selanjutnya dikirimkan kepada penulis. 

Khusus bagi keturunan H.A. Razak,AB, H.M.Suud dan lain-lainnya agar 

dapat jadi pemicu, pendorong atau terinpirasi melanjutkan perjuangan 

nenek moyang mereka dengan penuh semangat dan keikhlasan, dapat 

menghidupkan dan mengembangkan Muhammadiyah di Sungai Kunyit. 

Demikian dari penulis, semoga Allah SWT meridhai, amin. 

Wasalam. 

A Muazirin A M 
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SEJARAH MUHAMMADIYAH 

Kampung Sungai Kunyit 

Oleh : A Muazirin A M 

ASAL-USUL NAMA SUNGAI KUNYIT DAN PULAU TEMAJUH 

Kampung /Desa Sungai Kunyit sebelah timurnya terdapat 

pegunungan Bangkam, dimana pada waktu itu hidup kepala suku / adat 

Dayak bernama SINGAMURU. Sebelah barat berhadapan dengan lautan 

China Selatan dan pulau Temajuh atau pulau Tujuh. 

Awalnya pulau Temajuh bernama pulau Tujuh karena 

gunung/bukitnya berjumlah tujuh. Lama-kelamaan berubah menjadi 

pulau Temajuh (lisan Bugis). Konon menurut cerita orang-orang tua, di 

pulau Temajuh dulunya sudah ada penduduk, yaitu bermukim di Teluk 

Paku, Teluk Setukil, Pasir Sapua, Teluk Air dan Teluk Wak Daud. Kepala 

dusunnya bernama Sapua. Mereka terdiri tiga orang datang dari Bugis 

(Sulawesi Selatan) masing-masing bernama: MATUA, SAPUA dan 

DAUD. Pada waktu itu perahu mereka terkandas/terdampar di tanjung 

sebelah selatan pulau Temajuh, yang sekarang bernama Tanjung Matua. 

Memang nama-nama mereka diabadikan pada tempat tertentu di pulau 

Temajuh, yaitu; pasir sebelah barat daya bernama Pasir Sapua dan teluk 

sebelah barat laut bernama Teluk Wak Daud. Cerita selanjutnya, pada 

abad ke-18 terjadi peperangan antara kerajaan Pontianak dan kerajaan 

Sambas, lokasi peperangan mereka di pulau Temajuh. Akhir ceritanya, 

kerajaan Sambas megirimkan sihir yang terbang laksana tawon (lebah) 

namanya BALAK SERIBU, maka armada laskar kerajaan Pontianak 

mundur kembali ke Pontianak. Sebelum sihir Balak Seribu dikirim, dalam 

pertempuran tersebut gugur salah seorang prajurit armada laskar kerajaan 

Sambas dan dikuburkan di pantai teluk dataran tinggi dekat Tanjung 

Mutus (Putus) yang kemudian dinamakan “TELUK KERAMAT”, karena 

kuburan tersebut dikeramatkan orang. Setelah kejadian tersebut penduduk 

pulau Temajuh mengungsi kedaratan Berneo (Kalimantan) mereka 

mendirikan desa baru bernama Sungai (Sui) Kunyit, karena pertama 

mendarat di pematang/tegalan, mereka menemukan tumbuhan kunyit, 

akan tetapi sebelumnya telah bermukim seorang panglima dari kerajaan 
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Penembahan Mempawah bernama TOK KAYE (datok kaya) yaitu nama 

panggilan (gelar), rumahnya berada di kaki bukit Tanjung Sanggau. 

Penulis sempat menemui cucunya bernama ALI/WAK ALI, orangnya 

besar tinggi dan gagah selalu membawa golok dipinggangnya, disegani 

dan ditakuti penduduk desa tersebut, namun sangat hormat dengan kakek 

penulis (A Razak A B). Ada juga bernama Ali (M Ali) beliau adalah 

pawang (penjaga) pulau Temajuh. 

Untuk pulau Temajuh, pernah sultan Sambas yaitu Syafiudin, 

berkata kepada H M Suud; “Pulau Temajuh itu letaknya strategis, maka 

tidak menutup kemungkinan pulau itu menjadi Bandar pelabuhan 

dikemudian hari”. 

Kemudian setelah itu datang pula transmigrasi lokal (transmigrasi 

spontan) ke Sungai Kunyit dari Sambas. Mereka mencari penghidupan 

baru dengan membuka hutan di pedalaman Sungai Kunyit dan Sungai 

Dungun. Adapun nama Sungai Dungun diambil dari tempat asal mereka 

di daerah Pemangkat. Mereka menanam pohon kelapa, pohon kopi, nanas 

dan lain-lainnya. Pendatang dari sambas tersebut terdapat orang yang 

disegani bernama H M Suud yang juga nantinya ikut merintis berdirinya 

Muhammadiyah. Sedangkan di Sungai Dungun diantara pendatang ada 

yang bernama H Umar (nek aki/kakek penulis dari ibu) beliau berhaluan 

Nahdatul Ulama (NU).  

Setelah jalan poros Pontianak-Sambas selesai dikerjakan antara abad ke-

19 dan ke-20, datanglah orang-orang china melalui Sambas dan 

membangun pasar dipersimpang jalan menuju ke Sungai Kunyit Dalam. 

Akhirnya penduduk Sungai Kunyit menjadi ramai, kemudian dipimpin 

oleh seorang kepala kelurahan bernama: PENGULU DJABAR yang 

membawahi tujuh belas banua (kampung). Demikian sekelumit cerita 

orang-orang tua. Wallahu‟Alam. 

Catatan : di Teluk Paku terdapat tempat perkuburan, menandakan pernah 

ada penduduk di situ. Gajah Mina (gajah laut) sering naik di daratan 

memakan tumbuhan pandan yang ada dikuburan tersebut. 
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PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN KELURAHAN /DESA 

Sungai Kunyit termasuk wilayah kelurahan Semudun, dimana 

kepala kelurahannya bernama ; Pengulu (Penghulu) DJABAR sampai 

tahun 1920 M dan digantikan oleh ; A RAZAK A B (Pengulu Jenggot) 

dari tahun 1920 – 1963 M kemudian digantikan oleh ; SYECH 

ABDULLAH (keturunan Arab) sebagai penggawa Sungai Kunyit. Perlu 

diketahui, bahwa pemberhentian A RAZAK AB sebagai kepala kelurahan 

tanpa SK dengan alasan SK belanda tidak berlaku, dan SYECH 

ABDULLAH dilantik secara lisan sebagai penggawa Sungai Kunyit oleh 

; YC OEVANG OERAY selaku gubernur provinsi Kalimantan Barat di 

sekolah BAPERKI Sungai Kunyit. Pada waktu itu Sungai Kunyit sudah 

menjadi kecamatan dengan camatnya bernama ; DJAMIL ACHMAD 

juga dilantik oleh YC OEVANG OERAY selaku gubernur Kalimantan 

Barat. Sebelumnya Sungai Kunyit merupakan camat penghubung dari 

kecamatan Mempawah Hilir yang dipimpin oleh : KASIM BASO. 

RIWAYAT HIDUP A RAZAK BIN ABU BAKAR 

H Abdul Razak A B lahir di kampung Terusan Mempawah tahun 

1892 (tanggal, bulan tidak diketahui pasti) dari perkawinan Abu Bakar 

(Bugis) dengan Sukinem (Solo, Jawa Tengah) anak dari Mas Beyi, anak 

laki-lakinya bernama Salaton bermukim di Sungai Jawi Pontianak 

(informasi terputus, apakah mempunyai keturunan). Beliau adalah anak 

bungsu dari delapan bersaudara. Orang tuanya Abu Bakar adalah tentara 

KNIL Belanda dengan pangkat kopral. Setelah besar umur masuk 

sekolah, masuk VOLK SCHOOLDERTMEN VAN ONDER WIJS ( 

sekolah rakyat). Tamat belajar sekolah tersebut, maksudnya akan 

diteruskan ke MULO, namun di Mempawah dan di Pontianak belum ada 

sekolah tersebut akhirnya mempelajari ilmu agama dari masjid ke masjid, 

pada waktu itu belum ada pasentren di West Borneo dan juga 

mempelajari ilmu silat (ilmu bela diri)dengan guru bernama ; LAHMA‟ 

(Datuk Lahma‟). 

Kemudian beranjak dewasa sudah berpikir untuk mencari pekerjaan, 

merupakan naluri kehidupan bagi setiap insan yang telah mengerti arti 

tanggungjawab buat kebutuhan kehidupan sehari-hari. Maka untuk 

pertama kalinya beliau bekerja di toko sandang milik H M DAEM, beliau 
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adalah orang Minangkabau yang berasal dari pulau Subik Sumatera barat, 

ada yang mengatakan dari Pondok Batu dekat Sawalonto. Penulis melihat 

peta Indonesia yaitu pulau Sumatera, pulau Subik tidak nampak. Mungkin 

pulaunya kecil seperti pulau Temajuh. A Razak A B bekerja sangat rajin 

dan disiplin, patuh pada majikan dan selalu berhati-hati agar tidak salah 

dalam mengambil tindakan yang mengakibatkan orang sudah tidak 

percaya lagi. 

Pada suatu hari diwaktu petang sebagaiman biasa toko harus ditutup, 

A Razak A B mengemaskan barang dagangan untuk menutup toko. Tiba-

tiba …...... matanya terbelalak melihat bungkusan di atas meja. Setelah 

dicermati dengan teliti ternyata bungkusan tersebut berisi seikat uang 

gulden. Rupanya majikan beliau lupa membawa uang tersebut pulang ke 

rumah. Dia berpikir panjang apa yang akan diperbuatnya terhadap uang 

tersebut, itulah ujian dan cobaan pertama yang dia alami, syetan datang 

menggoda :”ini kesempatan baik untuk membuka usaha sendiri mumpung 

rezeki dihadapan mata”. Tapi oleh karena beliau telah mendalami 

pelajaran agama, cobaan tersebut dapat dilaluinya dengan selamat, 

kemudian uang tersebut diambil dan diantarkan ke rumah majikannya. 

Di rumah H M Daem dengan kedua tangan dibelakang punggung 

berjalan hilir-mudik, sebentar di teras dan sebentar lagi dalam ruang 

tinggal rumah, kemudian duduk termenung memikirkan uangnya tercecer 

di jalan, usahanya berjalan menyelusuri jalan mencari uang tersebut 

namun sia-sia. Jerih payahnya membanting tulang mengumpulkan uang 

selama ini putuslah sudah, akan tetapi ia masih tetap berdoa kepada Allah 

SWT agar uangnya dapat kembali lagi dan diiringi “Amin” oleh istri dan 

anak-anaknya yang turut bersedih melihat kesusahan ayahnya. 

H M Daem orang kaya di desa Antibar Mempawah dikala itu, kebun 

getah (karet) sangat luas dan juga kebun ubi kayu (singkong), yang 

bernama ubi kentang ditanam diantara pohon karet barhasil dengan baik. 

Beliau berdagang berkeliling keluar masuk  kampung hingga sampai ke 

Karangan dan punya istri pula disana. Disamping itu punya toko sandang 

di Mempawah tempat A Razak A B bekerja dengan beliau. Jadi uang 

tersebut hasil penjualan karet serta ubi singkong serta keuntungan 

dagangannya yang dikumpulkan selama ini.  
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Dalam keadaan sedih yang mendalam …….. tiba-tiba terdengar 

sayup-sayup orang memberi salam di luar rumah di depan pintu. Perlu 

diketahui bahwa rumah tersebut adalah rumah panggung yang besar 

dimana kolongnya bisa menumbuk padi dan harus menaiki dua belas 

anak tangga untuk mencapai teras rumah. H M Daem tersedar dari 

kesedihan dan lamunannya, dia menjawab salam dan bergegas membuka 

pintu, setelah membuka pintu dia terkejut melihat pemuda tampan 

dihadapannya dengan mata yang tidak berkedip melihat bungkusan yang 

dibawa oleh seorang pemuda yang tidak lain adalah anak buahnya 

(karyawannya) bernama A Razak A B, lalu dipersilahkannya masuk 

kedalam rumah (ruangan tamu) setelah dipersilahkan duduk sang pemuda 

menyerahkan bungkusan itu kepada sang majikannya. Begitu sang 

majikan membuka bungkusan tersebut alangkah terkejutnya dia melihat 

isi bungkusan itu, rupanya sekebat uang gulden yang hilang sudah berada 

ditangannya, ingin rasanya ia memeluk pemuda tersebut. sebagai rasa 

terima kasihnya diberikanlah senilai uang gulden tersebut kepada sang 

pemuda, namun dengan tidak disangkanya pemberian tersebut dengan 

secara halus ditolak oleh sang pemuda tersebut, kemudian pamit permisi 

pulang. Diam-diam di balik tirai dengan tidak diketahui sang pemuda 

seorang gadis belia nan manis memperhatikannya, melihat prilaku 

pemuda yang sopan dan santun itu hatinya menjadi tertarik dan jatuh hati. 

Dalam hatinya berkata : “ mudah-mudahan menjadi pendampingku kelak 

”. 

Sepeninggalan pemuda tadi; H M Daem berpikir, mungkin anak ini 

bisa meneruskan usahaku ini disamping anak-anaknya yang lain, maka 

berniatlah dia untuk menikahkan anak perempuannya dengan pemuda 

tersebut, harapan ini dikemukakan dengan keluarganya. Semua setuju 

termasuk sang gadis yang kebetulan telah jatuh hati, dia sangat riang 

karena idaman hatinya tercapai. Beberapa hari kemudian dilamarlah 

pemuda tadi kepada orang tuanya dan disambut baik pula oleh keluarga 

sang pemuda, kemudian disepakati menentukan hari pernikahan mereka.  

Maka dengan bekal kerajinan, keuletan dan kejujuran serta tidak 

lupa menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan-Nya, A Razak 

A B diambil menantu oleh majikannya dan dinikahkan dengan anaknya 

yang bernama; Fatimah Binti H M Daem. Dari pernikahan itu 

memperoleh lima orang anak yaitu bernama ; 
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1. A Murad A R. 

2. A Madjid A R (meninggal sewaktu masih kecil). 

3. A Rani A R (meninggal sewaktu masih kecil) 

4. Buntat A R. 

5. Djuraida A R (meninggal setelah gadis) 

Jadi tiga orang anak laki-laki dan dua orang perempuan. O….ya 

pernikahan tersebut berlangsung pada tahun 1919 (tanggal dan bulan 

tidak diketahui pasti) Karena pada waktu itu belum ada buku nikah/akta 

nikah. 

Setelah beberapa bulan menikah, beliau ditawari bekerja pada 

perusahaan belanda sebagai KERANI (juru tulis) bergerak dalam 

penyuplai TENGKO (candu) kepada pedagang-pedagang china. Demi 

untuk mencari pengalaman, tawaran tersebut diterimanya. Alhamdulillah 

selama bekerja diperusahaan tersebut, beliau sekalipun tidak pernah 

mencicipi candu haram tersebut. 

Pada suatu ketika datanglan utusan dari penembahan Mempawah 

memanggil beliau ke istana kerajaan Mempawah yang kebetulan beliau 

masih kerabat penembahan. Sesampainya di istana penembahan Taufik 

meminta agar beliau menjadi kepala kelurahan Semudun menggantikan 

Pengulu Djabar yang telah pindah ke Mempawah dengan jabatan baru. 

Sebelumnya penembahan telah menugaskan beberapa orang ke Sungai 

Kunyit, akan tetapi orang tersebut pulang lagi ke Mempawah karena sakit 

muntah darah, konon kabarnya terkena racun dari dukun. 

A Razak A B minta waktu untuk mempertimbangkan permintaan 

tersebut dalam beberapa hari. Setelah beliau merenung dan berpikir serta 

menimbang untung-ruginya, manfaat dan mudharatnya, akhirnya 

berkesimpulan dan memutuskan, lalu dengan mantap pergi ke istana dan 

mengatakan siap dihadapan penembahan. 

Pada esok harinya beliau dengan membawa perlengkapan yang 

diperlukan, mengayuh sepeda sendirian, tentu sebelum itu terlebih dahulu 

pamitan kepada keluarga, mertua dan istri tercinta. Tiba di Sungai Kunyit 

kemudian menuju ke rumah kakaknya NAESAH istri ADAM dimana 

dulu orang tuanya pengungsi dari pulau Temajuh kemudian menebang 

hutan guna membuka perkebunan kelapa. A Razak AB  menginap di 

rumah kakaknya tersebut sementara masih belum punya rumah sendiri. 
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Dari sinilah tempat memulai menjalankan tugas dan proses administrasi 

kelurahan. Pertama yang didatangi beliau adalah dukun racun dan 

pemuka masyarakat yang berpengaruh dari kampung ke kampung yang 

berjumlah tujuh belas kampung atau banua, mereka (yang dimaksud 

setiap dukun racun/pemuka masyarakat) setiap kampung diangkat 

menjadi KEBAYAN (wakil lurah), maka dengan demikian beliau 

mengelola pemerintahan desa tanpa gangguan dan aman. Cara seperti itu 

sesuai dengan kondisi pada saat itu, tetapi untuk zaman sekarang sudah 

tidak relevan lagi karena memerlukan FORM yang profesional. Peristiwa 

tersebut di atas bertepatan awal tahun 1920. 

Setelah itu beliau membenahi dan membangun kampung, seperti 

membersihkan  atau membuat parit baru sehingga air mengalir ke laut 

dimana tanaman tidak terendam air dan menjadi subur. Kemudian 

membuka lahan tanah baru dengan merimba hutan, dilakukan secara 

gotong royong bersama masyarakat. Dari membuka hutan tersebut beliau 

mendapat sebagian dari lahan yang sudah dibuka sebagai penghasilan 

lurah, karena pada saat itu lurah tidak bergaji hanya mendapat komisi dari 

hasil tagihan BLASTING (pajak pendapatan) dari pemerintahan kolonial 

belanda. 

Juga beliau tidak lupa membangun gedung madrasah dan gedung 

sekolah rakyat (SR) hampir disetiap wilayah kampung, untuk 

mencerdaskan anak-anak dan pemuda di wilayah pemerintahan desa yang 

dia pimpin karena hampir semua penduduk kampung pada waktu itu buta 

aksara arab dan latin. 

Setelah beberapa bulan membenahi dan membangun kampung, 

beliau membeli tanah milik Mak Nambong yang terletak disebelah kiri 

rumah kakaknya. Tanah tersebut sudah ditanami pohon kelapa dan lain-

lainnya. Kemudian setelah itu beliau mendirikan rumah untuk tempat 

tinggal sekaligus tempat kantor kelurahan. Setelah rumah rampung 

barulah beliau mengambil keluarganya di Mempawah (Antibar). Adapun 

pembelian tanah dan pendirian rumah, modalnya berkorasi (patungan) 

suami-istri. Dari hasil membangun kampung tersebut, akhirnya 

masyarakat menjadi sejahtera, pembayaran BLASTING menjadi lancar  

dan upaya mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat 

gencar dilakukan dengan cara melakukan pemberantasan buta huruf (buta 

aksara). Kemudian keberhasilan tersebut, A Razak A B mendapat lencana 
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bintang pembangunan dari kolonial belandan yang diserahkan langsung 

oleh contler (kepala distrik Mempawah) diacara pesta penyematan. 

A Razak A B dipanggil dengan sebutan PENGULU (penghulu) 

JENGGOT dan panggilan lainnya yaitu ; PELANDUK (kancil) gelar ini 

diraih disebabkan ; pada suatu ketika terdengar berita akan ada tawuran 

antara pemuda kampung Bugis dan kampung Hulu yang sekarang 

berubah bernama Sungai Limau, pada waktu itu ada pertunjukkan 

TONEL (sandiwara keliling) Mak Yong di panggung H Itin, lalu pak 

lurah (A Razak A B) naik ke atas panggung memberitahukan kepada 

penonton, bahwa CONTLER dan tentara KNIL akan datang menjaga 

keamanan kampung ini. Mendengar pengumuman tersebut para pemuda 

kampung Bugis bergegas pulang ke kampung mereka, maka tawuran 

tersebut tidak jadi. Orang cina memanggilnya LOTAI (Lurah). 

 

BERDIRINYA MUHAMMADIYAH 

Sebelum para da‟i dari kantor PP Muhammadiyah memperkenalkan 

organisasi Muhammadiyah, telah ada gerakan pembaharuan di Sungai 

Kunyit yang dibawa oleh KH Usman Lebai, beliau pernah belajar di 

Mekah Arab Saudi dan mendirikan pengajian bersama Ustadz Ahmad dan 

Ustadz Abdussamad dari Sambas bertempat di rumah Daeng Djafar Umar 

di kampung Hulu (Sungai Limau). Sedangkan rumah A Razak A B juga 

ada pengajian yang dipimpin Maradja Imam H M Suud H Bujang, 

ajarannya masih berhaluan lama (islam tradisional). 

KH Usman Lebai setelah menamatkan pelajaran dari madrasah AL-

JURNIT Singapura meneruskan sekolah ke Mekah, tentunya sudah 

dipengaruhi aliran/haluan WAHABI, maka jelas pendalaman agamanya 

bersifat TAJDID tidak diterima oleh masyarakat yang berhaluan lama 

yang selama ini dianut penduduk Sungai Kunyit yang merupakan adat 

istiadat turun temurun yang sulit untuk diubah, yang kemudian 

menimbulkan gejolak didalam masyarakat dimana akhirnya terjadi 

perpecahan yaitu ; kaum tua dan kaum muda (masih belum ada istilah 

Muhammadiyah pada saat itu). Penjelasan : islam tradisonal adalah 

dinamai kaum tua sedangkan gerakan pembaharuan dinamai kaum muda. 

Kaum tua menyatakan kaum muda itu tersesat dari ajaran semula yang 

dibawa oleh nabi Muhammad SAW dan menjadi kafir Murakaf. 
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Sebagai gerakan pembaharuan pada tahun 1919 telah didirikan suatu 

organisasi Serikat Islam yang dipimpin oleh KH Usman Lebai yang 

dibantu oleh Ustadz HM Saleh dari Makasar setahun sebelum A Razak A 

B menjadi lurah kelurahan Semudun. 

Anak A Razak A B bernama A Murad A R setelah menamatkan 

sekolah di VOLK SCHOOL DERTMEN VAN ONDER WIJS (sekolah 

rakyat) di Mempawah kemudian mengaji atau mempelajari seluk beluk 

agama pada Ustadz Abdussamad, sambil belajar ilmu bela diri (silat 12) 

pada Datok Itam Djeman. Dimana kemudian setelah mendalami agama, 

pemuda tersebut menjumpai ajaran yang bertentangan dengan amaliah 

sehari-hari yang dilakukan masyarakat sekitarnya mengenai tata cara 

peribadatan maupun kepercayaan (tauhid) yang kiranya tidak sesuai 

dengan Sunnah dan Al-Qur‟an, terutama dilingkungan keluarganya di 

rumah. Maka keras keinginannya menyampaikan hal tersebut terutama 

kepada orang tuanya (A Razak A B). Memang menyampaikan yang hak 

itu sangat pahit, terjadilah perdebatan antara ayah dan anak. Orang tuanya 

merasa tersinggung diajari oleh anaknya yang akhirnya anaknya tidak 

diperbolehkan makan satu meja, karena sudah sesat. Isi perdebatan 

tersebut berkisar kepada masalah ibadah ; sholat, tahlilan dan talqin yang 

mengandung unsur Bid‟ah, juga tauhid berupa pekerjaan khurafat, 

takhayul, jimat dan lainnya yang mengandung unsur syirik. 

Pada tahun 1932 datanglah Ustadz Chatib Satibi dari gerakan 

perserikatan Muhammadiyah dari kantor pusat Jogjakarta, beliau adalah 

pimpinan majelis Tabligh dan singgah di rumah kepala kelurahan 

Semudun di Sungai Kunyit, beliau disambut oleh kepala kelurahan yaitu ; 

A Razak A B dan kebetulan pada waktu itu ada pengasuh pengajian ; HM 

Suud H Bujang. Kedatangan Ustadz Chatib Satibi hanya 

memperkenalkan orgnisasi perserikatan Muhammadiyah tentang visi dan 

misi organisasi dalam mengembalikan ajaran islam yang murni, akan 

tetapi belum masuk ke subtansi atau hal-hal mana katagori yang tidak 

murni, setelah beliau kembali/pulang tidak ada pengaruhnya terhadap 

perkembangan perubahan dimasyarakat dan berjalan sebagaimana 

biasanya, termasuk bapak A Razak A B. Penyampaian visi dan misi dari 

Ustadz Chatib satibi hanya dapat diimplimentasikan beberapa orang yang 

telah melakukan pembaharuan seperti KH Usman Lebai, Ustadz 

Abdussamad, Ustadz HM Saleh dan lainnya. Mereka inilah yang 
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menyampaikan secara terinci mengenai maksud dan tujuan 

Muhammadiyah didirikan, sedangkan A Razak A B dan HM Suud dan 

pemuka agama lainnya melalui perdebatan yang panjang, tak ketinggalan 

A Murad A R memberikan pengertian-pengertian kepada keluarga 

terdekatnya ; maka dengan argumentasi yang masuk akal, barulah 

diterima pembaharuan tersebut oleh mereka yang bersangkutan, serta 

dapat memperbaiki hubungan antara ayah dan anaknya selama tiga bulan 

barulah dapat lagi makan bersama satu meja. 

Para gerakan pembaharuan merasa lega, senang dan gembira sekali 

dimana kedua orang yang berpengaruh didalam masyarakat telah 

bergabung dengan mereka, A Razak AB adalah kepala kelurahan 

Semudun orang yang dihormati dan disegani juga mempunyai kharisma, 

juga HM Suud adalah maraja imam kelurahan Semudun yang dihormati 

dan disegani juga mempunyai kharisma.  

Atas permintaan para pembaharu maka pada tahun 1934 keduanya 

mendirikan organisasi perserikatan Muhammadiyah cabang Sungai 

Kunyit yang berhubungan langsung ke PP Muhammadiyah Jogjakarta 

karena distrik Mempawah dan kerisidenan Pontianak belum 

terbentuk/didirikan oraganisasi perserikatan Muhammadiyah. 

Setelah terbentuknya cabang Muhammadiyah Sungai Kunyit yang 

diketuai oleh A Razak A B dan wakilnya HM Suud. Berselang beberapa 

bulan maka bergabunglah yang masing-masing pengajian yaitu : 

- Pengajian dibina oleh HM Suud. 

- Pengajian yang dibina oleh Ustadz Ahmad 

- Pengajian dibina oleh KH Usman Lebai 

Ketiga pengajian tersebut melebur menjadi pengajian Muhammadiyah. 

Sebenarnya pendirian cabang Muhammadiyah bukan merupakan 

cabang secara riil hanya bersifat koordinasi karena belum ada pengesahan 

dari kantor PP Muhammadiyah Jogjakarta sejak dari tahun 1934 – 1950. 

Selama itu pelajaran agama diajarkan melalui pendidikan informal yaitu 

lewat pengajian (ngaji duduk) dimana tidak ada tingkatan status atau 

kelas pendididkan. Jadi memperhatikan hal tersebut, maka pengurus 

mengadakan musyawarah dan sepakat akan mendirikan sekolah meniru 

sistem belanda (tidak meniru agamanya). Sebagaimana juga yang telah 
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dicontohkan oleh KH Ahmad Dahlan pendiri organisasi perserikatan 

Muhammadiyah. Pertama mereka lakukan pengumpulan dana, lokasi 

pendirian sekolah. Dengan tekad dan kemauan yang tinggi mereka 

berhasil mengumpulkan dana, dimana pendonor dengan nilai yang besar 

adalah A Razak A B. lokasi pendirian sekolah (Madrasah) di sebidang 

tanah yang sudah ada pohon kelapanya yang mana nanti hasilnya untuk 

membayar honor para guru/Ustadz. Letak lokasi pendirian sekolah 

tersebut di Sungai Kunyit dalam dekat rumah H Zahri ayahnya guru 

Yahya (lebih kurang empat kilo meter dari pasar Sungai Kunyit) dengan 

pertimbangan agar murid-murid Sungai Kunyit Dalam dan Sungai Kunyit 

Laut (pesisir) dapat menjangkau atau mendatangi madrasah tersebut 

secara mudah. Pembangunan tersebut terwujud dan selesai 

pembangunannya kira-kira pada tanggal 10 September 1936 yang mana 

ditunjuk Ustadz Abdussamad sebagai kepala sekolah, adapun madrasah 

tersebut diberi nama MADRASAH ISLAMIYAH IBTIDAIAH. Jadi 

simbol Muhammadiyah tidak ditampakan agar anak-anak yang orang 

tuanya bukan anggota Muhammadiyah mendapat izin dari orang tuanya 

bersekolah di Madrasah tersebut. 

Bertepatan pada tahun 1936 datang pula KH Ahmad Badhawi dari 

PP Muhammadiyah  Jogjakarta datang melakukan peninjauan melihat 

perkembangan Muhammadiyah di West Berneo (Kalimantan Barat). 

Sekaligus memberikan spesialisasi tentang rencana kongres 

Muhammadiyah yang ke-27 di Malang Jawa Timur yang akan diadakan 

pada tahun 1938. Kemudian nantinya akan dibahas penghinaan terhadap 

Nabi Muhammad SAW dari golongan tertentu untuk dapat ditanggulangi. 

Seingat penulis KH Ahmad Badhawi pernah datang ke Sungai Kunyit 

pada tahun 1964 dan penulis sempat bersalaman kepada beliau. 

SITUASI DI ZAMAN JEPANG 

Pengajian tingkat anak-anak sudah tersalurkan di Madrasah yang 

sudah dibangun, akan tetapi pengajian tingkat remaja maupun orang tua 

sudah tidak begitu aktif berjalan tersendat-sendat, diakibatkan kesibukan 

mereka beraktivitas di Partai Indonesia Raya (Parindra) yang didirikan 

pada tahun itu juga yakni tahun 1936 yang ketuanya ; Bapak Yusuf. 

Keadaan seperti ini berlanjut sampai tahun 1941 hingga Jepang masuk 

menjajah Indonesia. Kemudian pengajian dihidupkan kembali yang 

dikoordinasikan oleh ; H Suud H Bujang dan dibantu oleh seorang 
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pemuda bernama Daeng Usman Amin, tetapi tidak berjalan lama sampai 

tahun 1943, sebab para pelajar dan pemuda dipaksakan oleh tentara 

Jepang (Kaigon) melakukan latihan baris berbaris dan menggunakan 

senjata api diperuntukan sebagai prajurit Pembela Tanah Air (PETA) dan 

sebagian pemuda dijadikan pekerja paksa (ROMUSHA), sehingga 

kegiatan belajar mengajar menjadi terhenti, baik Madrasah Islamiyah 

Ibtidaiah maupun Madrasah WPSTHO yang baru saja didirikan pada 

tahun 1939 dengan kepala sekolahnya ; Ustadz H Djamil. Jepang dengan 

pasukan mulai bertindak keras dan kejam, siapa yang membangkang dan 

tidak mau turut perintah ditampar dan ditendang, ada salah seorang 

Ustadz bernama H Adam hingga kopiahnya masuk parit dan seorang 

pemuda yaitu ; anak kepala kelurahan Semudun bernama ; A Murad A 

Razak dibawa ke Mempawah di markas tentara Jepang dan disana dia 

dicambuk dengan ekor sapi hingga babak belur belakang badannya, 

kemudian Pak Lurah  datang meyakinkan tentara Jepang bahwa yang 

bersangkuatan bukan mata-mata. Komandan tentara Jepang (EHO) 

mengatakan ; kalau bukan karena SONCO (lurah) pemuda ini tidak akan 

dilepaskan. Maka A Murad A R bebas tanpa syarat dan kembali ke 

Sungai Kunyit dalam keadaan luka sekujur belakang badannya dan 

diobati istri tercinta dengan kapur sirih dicampur minyak kelapa (pada 

masa itu belum ada obat merah). 

Dalam hal ini tidak boleh kita lupakan seorang pemuda anak dari 

Maraja Imam H suud H Bujang bernama M Zawawie, dia adalah tamatan 

MULO Sambas, dimana dia berani berdebat dengan Kompitai Jepang, 

pada waktu itu dia sebagai wakil kepala kelurahan Semudun, yaitu 

mengenai pengambilan paksa pemuda untuk dijadikan ROMUSHA 

(pekerja paksa). M Zawawie mengatakan kepada Kompitai Jepang ; “ 

kalau anda mengambil semua pemuda di kampung ini, siapa lagi yang 

mengelola kampung ini yang punya hasil bumi dan penghasilan lainnya 

yang perlu digarap, juga untuk kepentingan Jepang membiayai perang 

menghadapi sekutu “. Orang kampung bersembunyi menyaksikan mereka 

berdebat, takut kalau pemuda itu dipancung Jepang. 

Kompitai jepang terdiam sejenak, kemudian dia mengulurkan tangan 

bersalaman dengan pemuda itu, lalu berkata : “ JOTONA-JOTONA 

(bagus-bagus)”, kompitai itu berlalu menaiki mobil truk pengangkut 

romusha. Setelah itu, semua orang keluar dari persembunyiannya 
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menghampiri sang pemuda dengan mengacungkan jempol tanda 

kekaguman. Perlu diketahui bahwa pemuda tersebut menantunya A 

Razak A B yang nantinya akan menjadi ketua Muhammadiyah cabang 

Sungai Kunyit periode selanjutnya. 

Kekosongan aktivitas anggota Muhammadiyah cabang Sungai 

Kunyit terus berlanjut sejak tahun 1945 – 1949 yaitu dengan  

bergabungnya kedalam lascar antara lain : 

- PPKRL dengan komandan : Amir Sapak 

- BPIKB dengan komandan seksi Sungai Kunyit : A Murad A R 

(sesuai keterangan Lettu Inf. Ali Anjang, NRP. 288468 tanggal 10 

Oktober 1961) dari tahun 1945 – 1948 kemudian 1 Januari 1949 

sampai dengan Desember 1949 komandan seksi Sungai Kunyit 

diganti oleh : M Zawawie H Suud. 

PPKRL – BPIKB . E Devisi IV ALRI dan Brigade XVI yang sama-sama 

berjuang melawan kolonial belanda, tetapi yang diakui kementerian 

Veteran RI adalah ; Barisan Pemberontak Indonesia Kalimantan Barat 

(BPIKB) dengan pusat komando di Singkawang yang dipimpin oleh Ali 

Anjang. 

MASA KEMERDEKAAN 

Selanjutnya A Murad A R menjadi anggota APRIS (Angkatan 

Perang Republik Indonesia Serikat) dengan pangkat Sersan Mayor di 

KMK Pontianak, bagian Pa P.A.T/Deput.Brig.16.Perlengkapan No. 

Stambuk 130 dikeluarkan ; Jogja, 20.12.1949, Tertanda : Kapten Adriani 

Hardigaluh. Sedangkan pengangkatan sebagai staf VI (suplay) STMI 

dengan SK No. 96/I/A/50 tanggal 21.02.1950 Tertanda R.Achmad 

Wiranata Kusuma : Kapt.inf. 

Tahun 1950 Laskar BPIKB (Barisan Pemberontak Indonesia 

Kalimantan Barat) telah bubar dan anggotanya kembali kemasyarakat dan 

masing-masing bekerja sesuai bidangnya (sesuai surat no. 

Pa.Int/17002/50 tanggal 27.01.1950). Pada tahun itu juga aktivitas 

belajar-mengajar Madrasah Islamiyah Ibtidaiah sudah mulai aktif dan 

pengajian dihidupkan kembali terutama membenahi ibadah mahda 

dimana harus mengikuti contoh nabi Muhammad SAW dan 

Khulafaurasyidin. Pada waktu itu masjid di kampung Sungai Kunyit 
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hanya satu yaitu terletak di samping Madrasah Islamiyah Ibtidaiah, orang 

biasanya menyebut masjid H Karim nama masjid tersebut sebenarnya : 

JAMIAN NUR dimana para pengurusnya sebagian besar yang katanya 

penganut Imam Syafi‟i susah tata cara ibadah untuk diluruskan, terutama 

mengenai sholat jum‟at yang masih melakukan adzan dua kali dan sholat 

sunnah qobliyah. Maka bermusyawarahlah pengurus Muhammadiyah 

untuk mempunyai masjid sendiri. Akhirnya A Razak A B mewakafkan 

tanahnya didepan disamping rumahnya dan seluruh pembiayaan atau 

dana pebangunan masjid ditanggung beliau sendiri. Maklumlah hasil 

kebun kelapa yang diturunkan dan dijadikan kopra menghasilkan 3 atau 4 

ton setiap 3 bulan pada masa itu  sebelum zaman KOPON (pemotongan 

uang). Maka masjid yang dicita-citakan itu diberi nama “Masjid Taqwa” 

yang didirikan pada bulan April 1950. 

Kemudian diadakan perombakan susunan pengurus Muhammadiyah 

cabang Sungai Kunyit, menurut informasi guru Yahya (mantan guru 

Madrasah Islamiyah Ibtidaiah) seingat beliau : 

- Ketua   : M Zawawie H M Suud 

- Wakil   : H M Suud H Bujang 

- Penulis  : Daeng Ahmad Kadir 

- Bendahara  : A Razak A Bakar 

- Seksi Tabligh : Daeng Usman Amin 

Karena dokumen susunan kepengurusan  tersebut hilang, maka 

nama-nama pengurus dan bagian seksi yang lainnya tidak diketahui, akan 

menanyakan hal tersebut, pelaku sejarahnya sudah meninggal. 

Pada akhir tahun 1950, barulah Muhammadiyah cabang Sungai 

Kunyit disahkan oleh Pimpinan Muhammadiyah Pusat Yogyakarta. Surat 

keputusannya ditandatangani oleh ; Ki Bagus Hadi Kusumo, dikeluarkan 

; Yogyakarta tanggal 21 Oktober 1950 M/ 1 Muharram 1369 H. 

Dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1369 H dan 

berhasilnya KMB di Den Haag Belanda, maka ketua Muhammadiyah 

cabang Sungai Bakau Kecil yaitu : H Muhammad Kurdi Djafar 

mengundang pengurus Muhammadiyah cabang Sungai Kunyit 

mengadakan syukuran bersama di Parit Banjar. Utusan dari cabang 

Sungai Kunyit adalah A Razak A B, Daeng Ahmad dan Daeng Usman 
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Amin dan makan bersama di rumah Penghulu Kiting, sebelumnya 

diadakan upacara bendera dengan melagukan lagu Indonesia Raya.  

Untuk memperbaiki mutu pelajaran di Madrasah Islamiyah Ibtidaiah ; 

maka didatangkanlah guru-guru dari Yogyakarta, Bandung dan guru lokal 

yang penulis ingat yaitu : Sanusi, Sayuti, Suardi, Selamet, Raden Muhadi, 

Tatang Martaatmaja, Asikin, Ibu Rahmah, Daeng Usman Amin Ibu 

Hanizah (istri Daeng Usman Amin), Thabi‟I Kasim, Yahya, Jailani. 

Angkatan tahun 1963 untuk SMP Muhammadiyah, yaitu : M Yatim A B, 

Syamsaimun dan Ladjim Sirin. 

Untuk meningkatkan SDM guru, maka atas kesepakatan pengurus 

dan orang kampung, maka dikirimlah dua orang pemuda, yaitu ; Yahya 

dikirim ke Yogyakarta bersekolah di MU‟ALIMIN dan Munzirin H 

Karim dikirim ke Martapura Kalimantan Selatan di Pondok Pasentren 

DARUSSALAM. Pengurus Muhammadiyah Cabang Sungai Kunyit dan 

orang kampung berharap anak daerah dapat meningkatkan ilmu 

pengetahuan agamanyasehingga kelak tidak lagi mendatangkan guru-guru 

dari luar kecuali memang benar-benar diperlukan, termasuk H M Suud H 

Bujang mempunyai pandangan yang sama, kemudian beliau mengirim 

anak putri bungsunya ke Padang Panjang Sumatera Barat memasuki 

sekolah putri (Madrasah Diniyah Putri) yang bernama : Rahmah Binti H 

M suud. Ternyata setelah mereka menyelesaikan studi mereka, terjadi hal 

yang sebetulnya tidak diinginkan, dimana pemuda yang belajar di 

Martapura setelah pulang ke Sungai Kunyit justru berpandangan haluan 

yang lain dan tidak sependapat dengan pandangan yang dianut organisasi 

Muhammadiyah yang selama ini seharusnya ajaran islam yang murni jauh 

dari unsur yang mengandung tahayul, syirik, Khurafat dan bahkan ajaran-

ajaran salah yang tidak bersumber dari Al-Qur‟an dan Hadits yang jelas 

(Shohih). Pemuda itu tidak bergabung dengan Madrasah Islamiyah 

Ibtidaiyah. Kemudian mendirikan  Madrasah Ibtidaiyah Darussalam yang 

jauhnya lebih dalam yaitu 1 KM dari Madrasah Islamiyah Ibtidayah, yang 

sekarang namanya : Jl. Manunggal VII No. 35 Sungai Kunyit Dalam. 

Menurut sumber yang dipercaya, bahwa setelah bertugas selama 5 

bulan ada wacana (rencana) Sersan Mayor A Murad Abdul Razak akan 

dipindahkan ke Makasar, maka atas informasi tersebut diberitahukannya 

kepada kelurganya. Mendengar kepindahan tersebut, orang tuanya (ibu 

kandungnya) tidak menyetujuinya, karena dia adalah hanya satu-satunya 
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anak laki-laki yang masih hidup disamping satu orang anak 

perempuannya. Demikian pula dengan istri yang bersangkutan tidak mau 

terpisah jauh dari orang tua kandungnya. Sersan Mayor A Murad A R 

menjadi serba salah mempertimbangkan antara patuh kepada atasan dan 

taat kepada orang tua, inilah yang terpikir dalam benak pikirannya. Dia 

bingung seandainya mengajukan pemberhentian akan bekerja kemana, 

lagi pula baru lima bulan bekerja. 

Pada suatu hari Sersan Mayor A Murad A R bertemu dengan 

temannya Letnan Muda Dimin Ribut, dia sampaikan problemnya itu 

kepada temannya. Letnan Muda Dimin Ribut terdiam sejenak, lalu 

memberitahukan ide (gagasan) sebagai way out/jalan keluar “ Begini 

bagaimana kalau kita mendirikan suatu usaha yaitu mendirikan Pabrik 

Kilang Minyak Kelapa, karena di kampung kita banyak pohon kelapa 

yang harus kita garap sendiri sebagai putra daerah”. Beliau tidak begitu 

saja mengiyakan, dalam beberapa hari dia merenung dan berpikir 

mempertimbangkan usaha tersebut. Kemudian beliau teringat pada 

Perserikatan Muhammadiyah yang perlu dikembangkan untuk 

memperluas aktivitas agar berkesinambungan ; yang arti kata 

memerlukan dana dalam memajukan Perserikatan terutama pemeliharaan 

Perguruan Muhammadiyah sebagai pencetak kader yang diharapkan 

dapat menyebarluaskan paham Muhammadiyah (paham pembaharuan) 

dan mempertahankan keberadaan Muhammadiyah. 

Setelah satu minggu, SERMA A Murad A R mendatangi Letnan 

Muda M Dimin Ribut menyatakan kesiapannya, tetapi dengan syarat 

sebagian  keuntungan perusahaan diinfakan kepada Perserikatan 

Muhammadiyah Cabang Sungai Kunyit dan Letnan Muda M Dimin Ribut 

menyetujuinya. 

Pada awal Juli 1950 SERMA A Murad A R mengajukan 

peremohonan berhenti dari APRIS, kemudian disetujui tanggal 24 Juli 

1950 dengan SK.No. 85/PMMB/I/A/50 yang ditandatangani oleh DR. S 

M Bijono ; Letnan Kolonel. Jadi, menjadi APRIS selama enam bulan. 

Setelah itu beliau beserta keluarga kembali ke kampung halaman yaitu ; 

Sungai Kunyit. 

Letnan Muda M Dimin Ribut berjanji akan mengundurkan diri dari 

APRIS dan akan bekerja sama mendirikan pabrik Kilang Minyak kelapa, 
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namun tak kunjung tiba, kemudian A Murad A R sempat mengembara ke 

Jawa yaitu Bondowoso (Jawa Timur). Sepulangnya dari Bondowoso 

Letnan Muda M Dimin Ribut masih tak kunjung datang dan akhirnya 

beliau memutuskan membuka warung kopi di pasar Sungai Kunyit. 

Madrasah Islamiyah Ibtidaiyah didirikan mengalami pasang-surut 

dalam penerimaan murid baru apalagi telah tersaingi oleh “Madrasah 

ibtidaiyah Darussalam” yang mana dengan gencarnya mendatangi orang-

orang tua calon murid agar menyekolahkan anak-anak mereka ke 

Madrasah Ibtidaiyah Darussalam, bukan itu saja yang mereka lakukan, 

bahkan tanah wakaf diatas bangunan Madrasah Islamiyah Ibtidaiyah 

mereka tuntut untuk dimiliki (dikuasai) terjadilah perdebatan panjang 

yang akhirnya sampai ke meja pengadilan. Memang dalam pembelian 

tanah wakaf tempo hari tidak atas nama Perserikatan Muhammadiyah, 

itulah yang dijadikan modal (alasan) mereka merasa memiliki hak tanah 

wakaf tersebut. 

Mereka melakukan penuntutan di Pengadilan Negeri Mempawah, 

dimana penggugat (pengurus Madrasah Ibtidaiyah Darussalam) diwakili 

Husin Bin H Karim, sedangkan tergugat (Perserikatan Muhammadiyah) 

diwakili H A Razak A B, yang kemudian pada tahun 1958 dimenangkan 

oleh pihak Penggugat dan memberikan kesempatan kepada pihak tergugat 

masih menggunakan gedung sekolah tersebut sampai Perserikatan 

Muhammadiyah membangun gedung sekolah sendiri. 

Berselang beberapa bulan setelah menghadapi pengadilan atas tanah 

wakaf, muncul lagi informasi baru, bahwa Pak Lurah masuk dalam kubur 

dan tak bisa diangkat keatas setelah memasukkan /meletakan jasad anak 

yatim diliang lahat. Penulis dan keluarga bingung mendengar berita 

tersebut karena Pak Lurah (H A Razak A B) tenang-tenang saja dirumah 

dan menjalankan aktivitasnya selaku lurah sebagaimana biasanya. Penulis 

menjadi penasaran dan melacak sumber berita tersebut; rupanya berita 

tersebut ditulis disalah satu berita harian (surat kabar). Begini beritanya; 

Pada suatu hari terjadi perkelahian antara anak yatim dengan cucu 

kesayangan Pak Lurah (yang dimaksud adalah penulis), kemudian Pak 

Lurah datang membela cucunya dan memukul anak yatim itu hingga 

meninggal. Dalam hal tersebut tidak ada penuntutan dari pihak anak 

yatim, karena takut menghadapi Pak Lurah. Diwaktu acara pemakaman 

Pak Lurah turut membantu meletakan jasad anak yatim tersebut ke liang 
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lahat (dalam peti mati) kemudian setelah selesai, kaki Pak Lurah melekat 

dan tidak bisa naik ke atas hingga dibantu oleh beberapa orang namun 

tidak berhasil mengangkatnya. Berita ini menyebar kemana-mana 

sehingga pada suatu hari datanglah seorang tentara dari Mempawah untuk 

melihat tempat kejadian, kebetulan bertanya kepada Pak Lurah dan Pak 

Lurah menjelaskan; memang ada perkelahian tersebut; tuh lihat 

buktinya……. kaca jendela rumah saya pecah (sambil menunjuk jendela) 

dilempar oleh anak yatim bernama Sufyan, tapi saya tidak pukul (tidak 

saya apa-apakan) karena dia juga cicit kakak saya dan dia masih hidup. 

Maka kembalilah tentara tersebut, tertipu dengan berita bohong. 

Cerita/berita tersebut diatas mengandung sindiran terhadap Pak 

Lurah karena kalah dalam perkara sengketa tanah wakaf. Penulis baru 

tahu setelah dijelaskan oleh orang yang mengetahui latar belakang cerita 

tersebut. Perlu diketahui, bahwa A Razak A B (Datuk/kakek penulis) 

selama penulis bergaul bersama beliau dari kecil hingga beranjak dewasa 

memang tidak pernah marah, itulah penulis salut padanya. 

Lama kedatangannya ditunggu akhirnya awal tahun 1954 Dimin 

Ribut datang ke rumah menemui bapak Penulis (A Murad A R) 

melanjutkan pembicaraan tentang membangun pabrik kilang minyak 

kelapa empat tahun yang lalu dan beliaupun sudah berhenti dari APRIS 

(Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat). Lama mereka 

berbincang-bincang termasuk A Razak A B mengenai rencana/planing 

pembangunan pabrik tersebut. Akhirnya disepakati atas nama sebelas 

orang anggota Veteran Republik Indonesia agar memperlancar 

pengurusan perizinan pembangunan dalam pengajuan proposal kepada 

instansi yang berwenang.  

Rencana sudah rampung program mulai dijalankan dan sebelas 

orang anggota Veteran yaitu: 1). A Razak, 2). A Murad. 3).M Dimin 

Ribut. 4). Jemaah.5). Laem. 6). M Saleh. 7). Ocen. 8). Abdullah Berimah. 

9). Muksin. 10). Muklin. 11). Jemain. Mereka siap menjalankan tugasnya 

masing masing, akan tetapi  stok kapitalnya yaitu; seluruh biaya material 

bangunan dan pembelian mesin pabrik modalnya / uangnya ( penincial ) 

dari A. Razak AR yang lainnya modal pemikiran dan tenaga serta 

pelaksanaan managemen, sesuai keahlian atau profesi masing-masing. 

Kemudian   pertengahan tahun 1954 pembangunan pabrik sudah mulai 

dikerjakan sampai tahun 1955. Perlu diketahui, bahwa lokasi 
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pembangunan pabrik dekat rumah Laem ( Itam Laem ) dikampung 

Sungai Tanjung dan rumah Laem dijadikan Kantor. Awal tahun 1956 

Pabrik kilang minyak kelapa resmi dioperasikan dengan nama : “ 

PABRIK KILANG MINYAK KELAPA SATRYA”  bekerja sama 

dengan pengusaha angkutan penumpang “HERCULES” ( Orang Cina ) 

bernama ; SAKPO  dan ATIAM dalam hal marketing ( pemasaran ) yang 

kemudian bis angkutannya berubah menjadi nama “SATRYA”. 

Adapun susunan managemen yang penulis ingat yaitu: Manager; M 

Dimin Ribut, Secretaris/ Kepegawaian ( Tata Usaha ); Jemain, sedangkan 

bagian keuangan ( Bendaharawan ) ; A Murad AR. Ringkasnya 

perusahaanpun berjalan lancar, keuntungan/ laba tersebut sekian persen 

diperuntukan bagi Perguruan Muhammadiyah yaitu; untuk honor para 

guru, pemeliharaan dan pengembangan perguruan Muhammadiyah. 

Sebagaimana telah diceritakan terdahulu, bahwa tanah wakap dan gedung 

sekolah sudah diambil alih oleh Pengurus Yayasan Madrasah Ibtidaiyah 

Darussalam sungai Kunyit Dalam, maka pihak managemen perusahaan 

berancana mendirikan gedung sekolah perguruan Muhammadiyah, 

dimana lokasi tanahnya berada ditepi lapangan sepak bola sebelah barat 

yang diwakabkan oleh A Razak AB. 

Bagi orang Islam yang berkemampuan sudah layak melaksanakan 

rukun islam yang kelima yaitu; pergi haji ketanah suci Makka. Maka 

tahun 1955 A Razak AB bersama isterinya berangkat ke Jakarta, untuk 

selanjutnya menunaikan haji ke Makka, namun sesampainya di 

Jakarta……….alangkah kecewanya beliau, bahwa selama ini orang yang 

menjadi kepercayaan telah menghianatinya ( menipunya ), ternyata beliau 

tidak terdaptar sebagai calon jemaah haji. Kemudian beliau kembali lagi 

ke Sungai Kunyit. Orang tersebut tidak menampakkan diri dan 

uangnyapun ghaip entah kemana, salah seorang coba menanyakan ciri ciri 

orang tersebut, tapi beliau tidak mau bilang ( menyebut nama yang 

bersangkutan ), akan tetapi sekali lagi beliau tidak marah, hanya 

mengatakan; Itulah garis kehidupan/ takdir yang setiap orang akan 

menjalaninya tentunya dalam bentuk yang berbeda dan dengan 

pengalaman yang tak sama sesuai dengan kodratnya. Namun beliau tidak 

putus asah kemudian musim haji tahun 1956 beliau bersama isteri benar 

benar jadi berangkat ketanah suci yang sebelumnya pendaptaran dan 

pengurusan hajinya dibantu oleh menantu keponakkannya bernama 
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Raden Iskandar. Dari Pontianak berangkat menggunakan kapal INDRA 

ke Jakarta dan dari Jakarta ke Jeddah menggunakan kapal Gunung 

kerinci. Jadi pergi pulang memakan waktu selama tiga bulan. Kepergian 

beliau kedua kalinya ini tidak diketahui oleh penduduk Kampung Sungai 

Kunyit kecuali keluarga terdekat. Kemudian begitu pulang dari tanah 

suci, beliau disambut hampir ribuan orang penduduk Sungai Kunyit 

setelah mengetahui kepergian beliau, karena beliau itu sangat dihormati 

dan dihargai serta disegani oleh penduduk kampung. Barang bawaan 

beliau sangat banyak, diantaranya satu barel ( drum kecil ) air zamzam, 

beberapa kardus gula Mesir, rumput fatimah, beberapa kaleng minyak 

samin dan lain lainnya, yang lebih banyak adalah karpet permadani untuk 

Mesjid Taqwa dan beberapa lembar untuk rumah. 

Perencanaan pembangunan gedung perguruan Muhammadiyah 

terlialisir pada tahun 1959 dimana penamcapan tiang pertama dilakukan 

atau diresmikan pembangunannya oleh bapak DR Muhammad Hatta 

bapak Koperasi yang didampingi oleh H A Razak AB ( sayang fotonya 

yang terdapat dalam kelender Koperasi tahun 1960 telah hilang ). 

Sebelumnya DR Muhammad Hatta meresmikan bangunan Kantor 

Koperasi KOPERKO primer Sungai Kunyit pada tanggal yang sama 

yaitu; 12 Juli 1959 bertepatan dengan hari Koperasi. 

Awal tahun ajaran 1962 gedung sekolah telah rampung dibangun dan 

ditengah bangunan tersebut berlantai dua yang kemudian diresmikan 

penggunaannya. Pada waktu resepsi malam perpisahan siswa klas tiga 

SMP Muhammadiyah dimana dalam kesempatan itu juga H A Razak AB 

melakukan penyerahan tanah wakab kepada Pengurus Perguruan 

Muhammadiyah dalam hal ini ditanda tangani oleh M Dimin Ribut dan 

disaksikan Raden Muhadi juga Tatang Martaatmadja, pada waktu itu 

beberapa guru turut melihat penyerahan tersebut yaitu; Muhammad 

Yatim Bakar, Ladjim Sirin dan Syamsaimun, kebetulan pembawa acara 

penulis sendiri. Cuma penulis tidak melihat apakah yang diserahkan itu 

hanya tanah lokasi sekolah atau termasuk lapangan sepak bola dan 

sekitarnya, karena surat penyerahan wakab tersebut telah hilang dan tidak 

tahu rimbanya ( sengaja dihilangkan ) yang menanda tangani surat 

tersebut termasuk saksi saksi sudah meninggal dunia. Pada waktu itu 

dimana H A Razak telah melakukan penyerahan tanahnya dijadikan 

wakab perguruan Muhammadiyah, tidak demikian halnya managemen 
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pabrik kilang minyak kelapa SATRYA melakukan hal yang sama yaitu 

menyerahkan bangunan sekolah kepada pihak pengurus perguruan 

Muhammadiyah, inilah yang akan menjadi masalah dikemudian hari. 

Kira kira pada tanggal 19 Juni 1960 pada hari Senin telah berpulang 

kerahmatullah Fatimah binti M Daem istri H A Razak AB dirumah sakit 

Antonius Sei Jawi Pontianak karena lama menderita sakit dan jenazahnya 

dibawa pulang ke Sei Kunyit kemudian dimakamkan tanah belakang 

mesjid ( dulu dipinggir kebun sawo ) sesuai amanah almarhuma. 

Pada tahun berikutnya yaitu tahun 1961 H A Razak AB menikah 

dengan seorang gadis berumur delapan belas tahun bernama Dara binti 

Husin, namun malang tak boleh diraih ketentuan Allah SWT berlaku kira 

kira hari selasa tanggal 2 Pebruari 1962 istri kedua ini meninggal tatkala 

melahirkan bayi perempuan yang diberi nama DARINA dan kemudian 

dipelihara oleh kakak tirinya bernama Buntat binti H A Razak AB di 

Pontianak yang kemudian setelah beranjak dewasa anak itupun 

meninggal dunia karena menderita penyakit kangker dipaha kanannya.  

Beberapa tahun kemudian menikah lagi dengan seorang janda 

beranak lima bernama DAHLIA ( maklong Kicuk ). Dari perkawinan 

tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu bernama DARNILA ( 

perempuan ) dan ZULIHAR ( laki – laki ). 

Managemen Pabrik kelang minyak kelapa SATYA pada tahun 1959 

melakukan pengembangan usaha dengan mendirikan pabrik sabun yang 

kebetulan bahan bakunya dari minyak kelapa, bersamaan dengan itu pula 

didirikan pabrik tenun kain, namun gagal. Pada batangan sabun tersebut 

tertera mark “SATRYA” dan pemasarannya masih sekitar wilayah 

Kalimantan barat. 

Suatu peristiwa yang sangat mengecewakan A Murad AR adalah 

dimana pabrik kilang minyak kelapa SATRYA yang semulanya didirikan 

atas nama 11 ( sebelas ) orang anggota VETERAN pejuang Republik 

Indonesia, pada tahun 1960 dirubah menjadi “ Koperasi kilang minyak 

kelapa dan sabun cuci SATRYA”. Maka dari itu hubungan A Murad AR 

dengan temannya M Dimin Rebut menjadi renggang, karena dihawatirkan 

nantinya sudah barang tentu anggota koperasi akan bertambah banyak 

dan diantara mereka ada yang anti Muhammadiyah yang akhirnya akan 

menghambat pengembangan perserikatan Muhammadiyah terutama 
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perguruan Muhammadiyah kedepan, kemudian A Murad AR 

mengundurkan diri dari kepengrusan koperasi Kilang minyak kelapa & 

sabun cuci SATRYA yang kebetulan pada saat itu beliau dijadikan 

sebagai Wakil Ketua.  

Dalam mengisi waktu, kemudian A Murad AR aktif mengelolah dan 

merawat mesjid Taqwa tempat mengabdikan diri atau mencari keredhaan 

Allah Swt dengan memberikan bimbingan dan pengajaran agama Islam 

sesuai dengan Al Quran dan sunnah Nabi Saw kepada jemaah mesjid 

Taqwa. Beliau sering dibantu oleh ustadz Zainal Bachri dari Sungai 

Bakau. Dan perlu diingat pula, bahwa beliau sangat setia merawat 

mamanya yang sedang sakit, kemudian akhirnya mamanya ( juga nenek 

penulis ) dibawa oleh adik kandungnya bernama BUNTAT kerumah sakit 

Antonius Pontianak dan tidak berapa lama dirawat dirumah sakit tersebut 

mama tercinta menghembuskan napas terakhir dengan mengucapkan 

kalimat sahadat, beliau pergi untuk selama – lamanya keharibaan Allah 

Swt. 

Pada tahun 1962  A Murad AR diangkat menjadi Ketua I Koperasi 

Koperko primer Sui Kunyit oleh keputusan rapat tahunan anggota 

Koperasi dengan dukungan mayoritas suara secara aklamasi dan tahun 

1965 mengundurkan diri karena sakit – sakitan. 

Aktivitas belajar mengajar perguruan Muhammadiyah bermula 

berjalan dengan baik dan lancar karena keuangannya ditunjang oleh 

koperasi kilang minyak kelapa & sabun cuci SATRYA , jadi untuk 

sementara belum ada hambatan. Dan penulis pada tanggal 1 juli 1963 

mendaftar menjadi siswa SMP Muhammadiyah Sui Kunyit, setelah 

menempuh pelajaran selama dua tahun ( klas tiga ) datanglah rombongan 

pengurus Ikatan pelajar Muhammadiyah ( IPM ) Daerah Kalimantan 

Barat yaitu : Ketua Umum = Mansyur Syahrul dan Seketaris = Aliasa 

Murni untuk pengembangan jaringan IPM, maka dibentuklah Ikatan 

Pelajar Muhammadiyah Cabang Sui Kunyit dengan susunan pengurusnya 

sebagai berikut: 

Ketua     I     : A Muazirin A M. 

Ketua    II     : Sudirno. 

Ketua  III     : Abdullah. 

Seketaris   I  : A Azis A M ( anggota luar biasa ). 
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Seketaris  II  : Syarif Husin Alkadri. 

Bendahara  I : Murtiah. 

Bendahara II : M Yatim. 

SEKSI – SEKSI : 

1. Olaraga      : Syabran Syah. 

2. Da‟wah      : Razali. 

 

Perlu diketahui, bahwa setahun sebelumnya telah dibentuk P.I.I ( 

Pelajar Islam Indonesia ) oleh; Zainal Bahri dan Aliasa Murni. Jadi Ketua 

Cabangnya adalah : A Muazirin A M. sedangkan susunan pengurus yang 

lain penulis sudah lupa karena dokumennya sudah hilang, tertinggal 

tatkala penulis pergi dari Sui Kunyit. 

Pembentukan IPM Cabang Sui Kunyit disyahkan dengan SK no. 

A/IPM-506/1965 tertanggal 30 Agustus 1965 oleh IPM Daerah 

Kalimantan Barat. 

Pada tanggal 9 Pebruari 1966 juga telah dibentuk Pemuda 

Muhammadiyah Cabang Sui Kunyit dengan Ketuanya : Tatang 

Martaatmadja dan Seketarisnya : A Muazirin A M. Kepengurusan 

tersebut belum sempat disahkan, karena diantara pengurusnya ada yang 

hijrah ketempat lain termasuk penulis sebagai seketaris. 

Tanggal 3 Oktober 1965 Ketua I IPM Cabang Sui Kunyit pergi ke 

Pontianak atas panggilan IPM Daerah Kalimantan Barat untuk 

mengambil Vandel MUNAS I  ( Musyawarah Nasional I ) untuk dijual 

kepada anggota Muhammadiyah/ simpatisannya di Cabang Sui Kunyit. 

Tiba di Pontianak pada malam hari pk.21.00 wita dan keadaan kota 

Pontianak pada waktu itu sunyi sepi, orang masih dalam keadaan 

berkabung atas korban tujuh jenderal akibat dari peristiwa cop de tet ( 

makar ) pada tanggal 30 September 1965. penduduk kota Pontianak 

berjaga-jaga kemungkinan apa yang terjadi di Kalimantan Barat terutama 

di Kota Pontianak, pada hal pada waktu itu rakyat masih menderita akibat 

komfrontasi dengan Malaysia, banyak yang memakan jagung, pisang, 

gablek, bulgur dan lain-lainnya sebagai pengganti nasi ( beras ). Penulis 

langsung ke seketariat IPM Daerah Kalimantan Barat jalan Cendrawasih, 

disana para pengurus masih sedang sibuk bekerja, melihat penulis datang 

mereka mempersilahkan duduk. Pada waktu itu penulis masih ingat 

diantara pengurus tersebut ada K.S.A. Ya‟cob, Mansyur Syahrul ( ketua 
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umum ), Aliasya Murni ( seketaris I ) dan ketua I ; H M Busty Amin, 

lama kami berbincang bincang tentang organisasi sampai peristiwa yang 

baru terjadi. Mansyur Syahrul bertanya kepada penulis : “Bagaimana 

saudara Muazirin……. Menurut pendapat anda, siapa dalang peristiwa 

gerakan 30 September 1965?” Penulis menjawab: “Menurut pendengaran 

saya pada malam 2 Oktober 1965 dirumah Ahmad Amir pada berita 

pk.20 wita siaran R.R.I. pusat Jakarta, atas pernyataan Partai N.U. bahwa 

yang menjadi dalang adalah “PKI” Semua pengurus akur dan memang itu 

sudah lama dicurigai. 

Pada tahun 1966 Induk Koperasi kopra Indonesia ( I.K.K.I ) pusat 

Pontianak mengalami kegoncangan berat akibat sekandal korupsi oleh 

para pengurusnya ( Kantornya dulu dijalan Pak Kasih dekat jembatan satu 

) dan mempengaruhi semua primer Koperasi seluruh Kalimantan Barat 

termasuk Koperasi primer Koperko Sui Kunyit yang menyuplay kopra ke 

Koperasi kilang minyak & Sabun cuci Satrya. Sehingga pembelian kopra 

dilakukan secara berhutang ( dibayar cicilan ) pada petani kelapa yang 

kemudian mempengaruhi nilai ekonomi mereka menjadi menurun, 

termasuk H A Razak AB sebagai pemilik kebun kelapa juga mengalami 

penurunan pendapatan atau penghasilan. Akhirnya petani kelapa 

mengalihkan penjualannya kepada para tengkulak dengan harga yang 

lebih tinggi secara kontan pula atau cas. Namun begitu koperasi bubar ( 

bangkrut ) mulai para tengkulak mempermainkan harga mengakibatkan 

petani kelapa tidak berdaya dan terjadilah krisis yang berkepanjangan, 

spekulan menjadi kaya, petani kelapa semakin terpuruk dan menjadi 

menderita. 

Koperasi kilang minyak kelapa & sabun cuci Satrya tidak lagi 

mendapat pasokan kopra mengakibatkan produksi minyak mengalami 

penurunan, apalagi membeli kopra kepada tengkulak tentunya tidak bisa 

kerena harganya sangat tinggi. Akhirnya untuk membayar gaji karyawan 

dan honor guru – guru Perguruan Muhammadiyah sudah tidak selancar 

dulu. Mulailah satu persatu guru Perguruan Muhammadiyah 

mengundurkan diri dan pindah ketempat lain merubah penghidupan 

mereka, ada yang tetap menjadi guru ditempat lain sebagai PNS dan juga 

bekerja dikantor Agama. Kemudian tidak ada lagi yang mengajar, 

tutuplah sudah Perguruan Muhammadiyah bersamaan dengan 

bangkerutnya Koperasi Kilang minyak kelapa & Sabun cuci Satrya pada 
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tahun 1968. tinggal gedung sekolah yang masih berdiri kokoh tanpa 

penghuni, kadangkala dijadikan tempat pertunjukan tonel ( sandiwara 

keliling ), cukup sudah riwayatnya, tidak ada yang dapat 

mempertahankannya, karena semuanya mengalami krisis dan tak berdaya. 

Belum berakhirnya krisis yang dialami muncul pula problem baru 

yang dirasakan H A Razak AB, pada tahun 1963 beliau dicopot begitu 

saja sebagai kepala Kelurahan Semudun tanpa SK dan digantikan oleh 

Syeh Abdullah menjadi Penggawa Sui Kunyit. Jadi Kelurahan Semudun 

terpecah menjadi beberapa Kepala Desa antara lain : Kepala desa 

Semudun, Kepala desa Mendaluk, Kepala desa Sui Dungun, Kepala desa 

Sui Tanjung, Kepala desa Sui Limau dan Kepala desa yang lainnya, 

dulunya desa-desa tersebut dipimpin oleh seorang Kebayan (wakil 

Lurah). Semua Kepala desa tersebut dibawah Kecamatan Sui Kunyit. 

Pada tahun 1970 datanglah Burhan Hasan mendakwa H A Razak AB 

mengklaim tanah yang panjang 100 depa dan lebar 80 depa yang sebagian 

dijadikan lapangan sepak bola dan tanah wakab Perguruan 

Muhammadiyah, tanah tersebut diakuinya kepunyaan bapaknya, maka 

terjadilah perdebatan panjang sampai beliau meninggal dunia, kemudian 

dilanjutkan oleh menantunya M Zawawie H M Suud selaku mewakili ahli 

waris menghadapi gugatan Burhan Hasan sampai dimeja Pengadilan 

Mempawah tahun 1973, kemudian tanggal 15 April 1983 tergugat 

memenangkan sengketa tanah tersebut yang ditetapkan oleh Pengadilan 

Mempawah yang ditanda tangani Panetra Kepala atas nama Zawawi A 

Muin. Jadi proses pengadilannya berjalan sepuluh tahun, sangat 

melelahkan. 

Awal tahun 1970 penulis kembali ke Sui Kunyit mendapatkan datuk 

yaitu; H A Razak AR sakit, beliau menderita penyakit pernapasan ( paru-

paru ) dan didalam paru-paru tersebut terdapat unsur-unsur Nekotin, 

karena beliau memang perokok. Beberapa kali ke dokter, namun 

penyakitnya hanya berkurang dan tidak sembuh total. Pada waktu dini 

hari H A Razak AB memanggil anaknya A Murad AR minta tolong 

dimandikan, setelah selesai mandi beliau minta penulis membacakan 

surat yasin, beliau mengikuti membaca ayat demi ayat surat yasin yang 

penulis baca sampai selesai, kemudian sesudah itu beliau mengucapkan 

“Lailaha illah” dan menutup matanya perlahan-lahan lalu tersenyum, 

maka tepat sebelum masuk subuh beliau menghembuskan napas terakhir 
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bertepatan tanggal 22 Oktober 1970, tangannya lembut sekali bisa 

digerakan kemana-mana seperti orang tidur, penulis tidak tahan menahan 

cucuran air mata sambil berucap: Inna lillahi wainna ilaihi rajiun. Orang 

yang penulis sayangi telah berpulang kerahmatullah. Sekali lagi penulis 

sampaikan; seluruh anggota badannya lembut sekali, tidak kaku dengan 

tubuh yang sudah bersih, karena sebelumnya sudah mandi terlebih 

dahulu. Sementara diluar sana kedengaran dari kejauhan isterinya 

menjerit-jerit menangis, kemudian datanglah anak-anaknya dan 

istrinyapun juga telah tiba menghadap mayat yang telah berbaring tak 

bernyawa sambil meratap, lalu ditegur oleh orang sekitarnya yang hadir, 

karena tidak boleh meratapi mayat. 

Pada pagi hari penulis berangkat ke-Pontianak untuk memberitahu 

anak / menantunya, akan tetapi setibanya di-Pontianak mereka sedang 

melakukan resepsi pernikahan anaknya yang tertua yaitu; M Sukarno, 

karena telah terlanjur mengundang orang, kebetulan pada waktu itu 

penulis melihat Dekan APDN Drs M Jemmi Ibrahim ada disitu, jadi tidak 

bisa menghadiri prosesi pemakaman. Kemudian penulis kembali lagi ke-

Sungai Kunyit, namun prosesi pemakaman telah usai, hanya 

mendapatkan pusara dengan kesedihan. Menurut orang-orang yang 

membawa jenazah, tubuh beliau itu sangat ringan, maka dengan itu orang 

berlomba-lomba membawa jenazahnya bergiliran sampai kepamakaman. 

Dalam keadaan anggota perserikatan Muhammadiyah mendapat 

tekanan dari orang-orang yang anti Muhammadiyah, beberapa tokoh 

pendiri Muhammadiyah sudah terlebih dahulu mendahului kita 

menghadap Allah aja wajalla, sebelumnya H M Suud telah kembali 

kerakhmatullah pada bulan Oktober 1969, sedangkan K H Usman Lebai 

dan Ustadz M Saleh setelah zaman Jepang berlalu, entah pergi kemana 

tidak tahu rimbanya ( mungkin pulang kekampung halamannya masing-

masing) dan ustadz Abdussamad kembali ke-Sambas. Anggota Koperasi 

kilang minyak kelapa & Suci Satrya yang bukan anggota Muhammadiyah 

sudah mengintai bangunan sekolah yang berdiri kokoh hampa tanpa 

penghuni, akan dijarah metrial bangunannya……… tapi niat mereka 

diurungkan karena masih ada orang yang disegani yaitu; A Murad AR. 

Mereka mengharap kalau bangunan sekolah perguruan Muhammadiyah 

dirobohkan berarti tidak ada lagi pengkaderan Muhammadiyah di-Sungai 

Kunyit. Para kader Muhammadiyah yang masih ada tetap 
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mempertahankan keberadaan Muhammadiyah di-Sungai Kunyit, mereka 

melakukan pengajian di-Mesjid Taqwa walaupun dengan jumlah yang 

sedikit, karena kader yang lain banyak yang hijrah ketempat lain mencari 

penghidupan baru dan juga ada yang menuntut ilmu dikota lain termasuk 

penulis. 

Pada waktu membacakan beliau (A Razak AB) surat yasin, penulis 

belum mengetahui adanya kontradeksi tentang pembacaan surat yasin 

tersebut, tetapi ada sebuah hadist yang mangatakan: “AQRA UW 

YASIEN „ALA MAUTAKUM” ( HR Nasa‟i) artinya:” Bacakanlah yasin 

kepada orang yang meninggal” Akan tetapi penulis membacakannya 

diwaktu beliau masih hidup menjelang sekaral maut dan dia sadar, maka 

dia mengikuti ayat-ayat yang penulis baca. Hadist tersebut lengkapnya 

terdapat pada kitab; Sunan Ibnu Maja. No. 2448, Musnad Ahmad no. 

19789 dan Sunan Abi Dawud no. 3131. Hadist ini disahihkan oleh Ibnu 

Hibban akan tetapi dilemahkan oleh Ibnul Qatthan, karena redaksinya 

kacau dan perawi Abu Usman tidak dikenal begitu pula ayahnya Ibnul 

Madan. Daraqutni mengatakan; Hadist ini lemah ( Nailul Autar 25/4). 

Imam Syafei dan ulama mazhab Maliki berkata: “Pahala membaca Al 

Qur‟an tidak sampai kepada mayat” ( Badzlul Majhud 85/14). 

H A Razak AR disamping tokoh pendiri Muhammadiyah di-Sui 

Kunyit, beliau juga Veteran pejuang Republik Indonesia ( 

Pend.Covet.0695/K/2/4 tgl.20.04.1960) dengan nomor pokok Veteran no. 

4566/OB= golongan D.Kepts no.013/KPTS/Ket.OB/68 tgl. 15 Maret 

1968. 

Mempertahankan dan membangkitkan kembali Perserikatan 

Muhammadiyah dilanjutkan oleh anak sulung beliau yaitu; A Murad AR 

dengan segala upaya dan kemampuannya melakukan pendidikan kepada 

anggota dan sempatisan Muhammadiyah yang masih ada agar dapat 

berpartisipasi bersemangat dengan merangkul anak-anak muda diberikan 

pencerahan tentang ke-Islaman yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang 

masih murni tidak terkontaminasi pada kepercayaan dan ritual dari agama 

lain sebelum Islam. Jadi tujuan gerakan Muhammadiyah adalah pertama; 

Mengembalikan ajaran Islam yang sesuai dengan Al Qur‟an dan Hadist 

yang sahih, bebas dari sirk, tahyul, khurafat dan bid‟ah. Kedua; 

menyantuni anak yatim piatu, orang miskin dengan mensejahterakan 

kehidupan mareka ( Dakwah bilhal ). Ketiga; Mencerdaskan kehidupan 
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ummat Islam agar tidak ketinggalan dari agama lain. Keempat; 

Membendung arus kristenisasi, paham kominis dan skularisme. Ini 

pertama-tama ditanamkan kepada anak-anak muda, agar tidak tergilas 

pada perkembangan zaman dari budaya luar yang tidak Islami yang 

merusak moral dan sendi-sendi kehidupan ummat manusia. Kendatipun 

dalam keadaan sarana dan prasarana yang terbatas tetap memberikan 

penjelasan amar ma‟ruf nahi mungkar walaupun dalam keadaan sakit-

sakitan, itulah yang dilakukan pada waktu itu oleh A Murad AR yang 

dibantu oleh teman-teman dekatnya selama bertahun-tahun sampai pada 

puncak penyakit beliau bertambah parah. Beliau sering berobat pada 

manteri ( perawat ) dan dikatakan, bahwa penyakitnya adalah penyakit 

pelek ( penulis tidak mengerti maksudnya). Namun makin hari perutnya 

semakin membesar, lalu kemudian dibawa ke-Pontianak dan diperiksa 

oleh dr Winoto dirumah sakit Antonius Sungai Jawi, barulah diketahui, 

bahwa didalam perut beliau terdapat tumor ganas yang membahayakan 

dan harus segera dioperasi. Operasikanpun dilakukan, namun yang bisa 

diangkat hanya anak dari tumor ganas tersebut dan memerlukan waktu 

enam bulan lagi baru bisa mengangkat induknya ( tumor ganas ), 

kebetulan pada waktu itu terjadi peristiwa yaitu; pemilihan umum, jadi 

beliau masih menggunakan hak suaranya dirumah sakit  (pada tahun 

1977). Belum sampai enam bulan rupanya akar tumor sudah menjalar 

keseluruh tubuh dan sampai kejantung, dokter tidak bisa lagi 

menggulanginya, akhirnya disuruh pulang kerumah. Tapi ikhtiar masih 

tetap dijalankan, kemudian dibawa kerumah sakit Serukam Singkawang 

dan disana setelah dilakukan diognosa, dokter mengatakan tidak sanggup, 

karena tidak mungkin lagi dilakukan operasi, lalu pulanglah ke-Sungai 

Kunyit dengan rasa kecewa dan haru, hanya pasrah kepada Allah SWT 

yang maha penentu. 

Pada pagi hari minggu adik penulis datang ( Hairun Nur ) dengan 

derai air mata memberitahukan; ayahanda A Murad AR telah meninggal 

dunia dan diapun lalu pergi memberitahu keluarga yang lain ( belum ada 

telepon pada waktu itu). Kendaraan pada waktu itu tidak selancar 

sekarang, lama menunggu barulah ada bis yang datang. Sesampainya 

disana  prosesi penguburan sedang dilakukan dan penulis memohon 

dihentikan sebentar untuk melakukan shalat jenazah diatas kubur. Beliau 

meninggal pada malam minggu tanggal 8 Oktober 1977 dengan usia 57 

tahun yaitu; dilahirkan di-Antibar Mempawah tanggal 25 Januari 1921. 
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Rupanya tiga hari sebelum beliau meninggal dunia  salah seorang 

keluarga menyuruh adik penulis menulis surat kepada penulis agar segera 

pulang yang dititipkan kepada salah seorang keluarga yang pulang ke-

Pontianak, akan tetapi surat itu baru nyampai setelah tiga hari penulis 

pulang dari Sungai Kunyit. Jadi beliau tidak sempat menyampaikan 

amanah kepada penulis. Beliau juga anggota Veteran RI. Pend. Covet 

dengan no. 0688/K/2/4/60.tgl.20.04.1960 dan no. pokok Veteran: 7147/K 

golongan E tgl.15.03.1968. Penulis tidak mengerti, mengapa seorang 

Komandan BPIKB Sektor Sungai Kunyit hanya mendapat golongan E 

sedangkan anak buahnya diantaranya ada yang diberi golongan D ini 

menunjukan administrasi dikementerian Veteran RI kacau. 

Pada zaman belanda beliau pernah dimasukan kedalam Vanest 

(penjara) atas laporan keponakan sepupunya ( Musfik Ilyas ) bahwa ada 

rapat merah putih dirumahnya. Untunglah orang tuanya H A Razak AB 

menemui contler dan berbicara secara diplomasi, akhirnya A Murad AR 

dibebaskan tanpa syarat. 

Perlu diketahui, bahwa semua biaya pengobatan dirumah sakit 

Antonius ditanggung oleh Pemda Kabupaten Pontianak, karena jasa 

beliau sebagai pejuang angkatan 45 yang kebetulan pada waktu itu bagian 

Kesra adalah Djamil Ahmad. 

Setelah tiga bulan A Murad AR berpulang kerahmatullah, mulai 

anggota Koperasi Kilang minyak kelapa & sabun suci Satrya melakukan 

aksinya, mereka menjarah metrial bangunan gedung sekolah Perguruan 

Muhammadiyah, ada yang mengambil atapnya, ada yang mengambil 

papannya, tongkatnya dan sebagainya, mereka berubutan bagaikan macan 

kelaparan. Mereka mengatakan, bahwa gedung sekolah itu bukanlah 

milik Muhammadiyah karena tidak ada bukti penyerahannya kepada 

pengurus Muhammadiyah Cabang Sungai Kunyit. Jadi mereka sebagai 

anggota merasa berhak mengambil meterial bangunan tersebut. Yang 

anehnya, yang tidak punya kebun kelapa menjadi anggota Koperasi 

Kilang minyak kelapa & Sabun suci Satrya. Abang-abang penulis tidak 

berdaya melihat peristiwa tersebut, hanya melihat dengan perasaan pilu, 

mereka tidak berbuat apa-apa hanya bisa berkata: “Nanti Allah SWT 

yang akan menghukum mereka” Ya……… sementara penulis jauh 

dirantau orang, tidak ada ditempat kejadian. Bangunan telah punah hanya 

tinggal rerumputan yang menjadi saksi bisu. 
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Putuslah harapan untuk membangkitkan kembali Perguruan 

Muhammadiyah di-Cabang Sungai Kunyit yang selama ini terlantar 

ditempati oleh makhluk halus yang bergentayangan yang membuat takut 

orang yang disekitarnya. 

Lama aktivitas perserikatan Muhammadiyah terhenti karena tidak 

ada yang bisa menggerakaanya disebabkan pengalaman dan tingkat 

pendidikan mereka terbatas, mereka menggeluti problem ekonomi yang 

menghimpit dari hari kehari tanpa ada kemajuan. Mereka asik dengan 

masalah mereka sendiri, tapi mereka tidak sadar ada aliran/paham lain 

yang masuk dirana mereka, berbaur dengan mereka yang akhirnya Mesjid 

Taqwa yang merupakan pertahanan terakhir gerakan Muhammadiyah 

telah terkontaminasi dengan jemaah yang akan menghilangkan cara-cara 

ibadah yang selama ini dilakukan gerakan Muhammadiyah yang sesuai 

dengan petunjuk Rasulullah SAW. Pengurus Cabang Muhammadiyah 

Sungai Kunyit yang ada hanya bersipat formalitas belaka, tidak ada 

gerakan/aktivitas sama sekali melahan semakin jauh dari tujuan 

perserikatan itu sendiri, yang memang bukan dari kader Muhammadiyah. 

Kita lihat sesosok tokoh seperti antara lain; H M Suud H Bujang adalah 

termasuk tokoh yang konsekwen teguh pendirian terhadap perserikatan 

Muhammadiyah ( mempunyai istiqamah ), dulunya beliau bertempat 

tinggal di-Sungai Kunyit dalam, apabila hendak melakukan shalat Jum‟at 

dengan melewati dua mesjid (dikala itu) tetap melakukan shalat Jum‟at 

di-mesjid Taqwa di-Sungai Kunyit laut berjalan kaki dengan jarak 

tempuh lebih kurang enam kilo meter pulang pergi. Itu yang harus 

dijadikan teladan bagi generasi berikutnya. Barulah menjelang usia senja 

beliau pindah kepasar (Sui Kunyit laut) dirumahnya yang lama (ruko). 

Sebelum diteruskan tulisan ini perlu diketahui, bahwa ketiga tokoh 

Muhammadiyah Cabang Sungai Kunyit meninggal pada bulan yang sama 

yaitu: 

1. H M Suud H Bujang wapat pada bulan Oktober 1969. 

2. H A Razak Abubakar wapat tanggal 22 Oktober 1970. 

3. A Murad H A Razak wapat tanggal 8 Oktober 1977. 

Ketua Muhammadiyah Cabang Sungai Kunyit periode 1950 sampai 

dengan tahun 1955 M Zawawie H Suud meninggal dunia pada tanggal 5 
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juli 2004 di-Sungai Raya (Sui Jaga) Singkawang  dalam usia 79 tahun, 

beliau adalah pensiunan Kementerian Agama Kota Pontianak, dilahirkan 

di-Sungai Kunyit tanggal 19 Nopember 1925. 

Dalam keadaan (kondisi) dan setuasi yang memprihatinkan muncul 

lagi persoalan baru, dimana tanah yang ada lapangan sepak bola diklaim 

sebagai hak milik Koperasi kilang minyak & Sabun cuci Satrya oleh 

beberapa anggotanya, kecuali tanah bekas bangunan gedung Perguruan 

Muhammadiyah dan tanah lainnya yang sebelumnya sudah dijual oleh H 

A Razak AB. Pada waktu itu penulis masih berada di-Sintang (dipindah 

tugaskan PT Asuransi Jiwasraya tempat penulis bekerja) sekitar tahun 

1995 mendapat informasi tersebut. Ahli waris tidak bisa berbuat apa-apa, 

karena abang penulis yang tertua yang mengetahui seluk beluk perihal 

tanah tersebut juga telah meninggal dunia, mereka bingung berbuat apa, 

padahal sudah beberapa kapling tanah yang dijual oleh yang mengaku 

anggota kopersi tersebut kepada orang lain.Memang H A Razak AB telah 

menjual tanah kepada pak Umar (orang sungai Kakap) tetapi dilokasi 

tempat didirikannya rumah pembeli tersebut dimana letaknya: Sebelah 

Barat berbatasan dengan pematang (dulu tanah H Itin), sebelah timur 

berbatasan dengan jalan raya, sebelah utara berbatasan dengan parit dan 

sebelah selatan berbatasan dengan tanah Bulat. Kemudian dibeli oleh 

Koperasi kilang minyak kelapa & Sabun cuci Satrya, dan satu rumah 

yang ada diperuntukan asrama guru-guru Perguruan Muhammadiyah 

Cabang Sungai Kunyit yang masih lajang (bujang). Kalau memang tanah 

tersebut diwakabkan keperguruan Muhammadiyah seluruhnya (perkiraan 

penulis) daripada diperubutkan orang lain yang bukan haknya yang 

kebetulan surat pembelian asli (Verklaring) tanah tersebut ada pada 

penulis (sekarang pada keponakan penulis Nazarudin), maka timbul 

wacana………….lebih baik dikembalikan keahli waris yang sangat 

memerlukan. Walau umpamanya memang benar tanah itu dijual oleh H A 

Razak AB akan tetapi beliau mempunyai andil besar dalam pembangunan 

pabrik kilang minyak kelapa dalam modal pinansial, yang lain hanya 

modal pemikiran dan tenaga. Wajar kalau ahliwarisnya mendapatkan hak 

atas tanah tersebut. Dalam hidup beliau tidak pernah mendapatkan bagian 

dari keuntungan perusahaan tersebut, karena sudah menjadi koperasi dan 

yang sangat menyedihkan beliau meninggal dalam keadaan meskin, 

begitulah perjalanan akhir hidup beliau diatas keserakahan orang lain. 

maka penulis memfoto copy surat Verklaring dalam lembaran yang 
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banyak, kemudian dalam kesempatan penulis tugas Rapat perusahaan 

atau RAKERDA di-Pontianak akhir tahun 1995 sempat mampir kesungai 

Kunyit (sekarang berubah menjadi desa Sungai Limau) lalu 

membagikannya kepada beberapa orang ahliwaris agar diharapkan 

dengan adanya foto copy surat asli tersebut mereka dapat mencegah 

penjualan tanah lebih lanjut. Tapi pihak anggota Koperasi yang diwakili 

Jalaludin Laem bersikeras, bahwa H A Razak AB memang benar telah 

menjual tanah tersebut dengan memperlihatkan tanda tangan surat jual 

beli tanggal 16 Januari 1960 yang katanya; asli tidak direkayasa termasuk 

dua orang saksi Yaitu; A Murad AR dan Buntat binti H A Razak AB. 

Sekali lagi mereka tidak berkutik, dimana sipenjual dan dua orang saksi 

semuanya telah meninggal dunia. Cuma yang dapat mereka lakukan 

dengan menggunakan otot, yaitu; bila pihak anggota koperasi kilang 

minyak kelapa mematok tanah sebagai batas kaplingan, maka beberapa 

orang ahliwaris mencabutnya kembali sehingga orang lain tidak berani 

lagi membeli tanah tersebut, karena tidak mau menanggung akibatnya. 

Begitulah seterusnya sampai penulis pindah tugas lagi ke-Pontianak bulan 

Pebruari 2001. 

Pada suatu hari keponakan penulis datang ke-Pontianak 

memberitahukan tentang penjualan tanah yang dibeli oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten Pontianak (Mempawah) dimana tanah yang didekat 

pinggir jalan raya telah berdiri PUSKESMAS. Dan orang yang menjual 

tanah tersebut mendapat tambahan uang tunai Rp.10.000.000,- (sepuluh 

juta rupiah). Jadi baru pertama kali inilah penulis terlibat langsung untuk 

menyelesaikan problem yang berlarut-larut tak kunjung usai. Dalam hal 

ini penulis tidak akan menuntut pihak PUSKESMAS, hanya ingin 

melacak siapa yang menjual tanah tersebut. Pada tanggal 3 Desember 

2007 penulis datang kekantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pontianak di-

Mempawah, namun pada hari itu tidak bertemu Kepala Dinasnya yaitu; 

Dokter Ikke. Kemudian dilanjutkan pada esok harinya tanggal 4 

Desember 2007 bersama Jamhuri (adik ipar penulis) dan bertemu dengan 

dokter Ikke, kemudian kami dipersilahkan menghadap Panitia 

pembangunan Puskesmas sungai Kunyit bernama Kartiman. Kami 

tunjukan surat Verklaring (surat asli hak milik tanah) yang dibuat tanggal 

5 Januari 1949 (dua belas hari sebelum penulis lahir) oleh A Razak AB  

dan luas tanah tersebut termasuk yang terjual pada Dinas Kasehatan oleh 

orang lain bukan ahliwaris. Mereka terkejut dan menyatakan akan 
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mencari data-data berkas pembelian tanah tersebut. Pada tanggal 10 

Desember 2007 berkas itu diserahkan kepada Jamhuri. 

Setelah diteliti berkas lampiran dari surat jual beli tersebut terdapat 

surat penyerahan tanah dari Koperasi kilang minyak dan sabun cuci 

Satrya kepada Abdullah bin Berimah yang ditanda tangani ketuanya M 

Dimin Ribut. Menurut keterangan orang yang dapat percaya, bahwa dia 

melihat penanda tangangan surat tersebut M Dimin Ribut dalam keadaan 

sakit payah (setengah sadar) jadi mementum tersebut dimamfaatkan 

untuk minta tanda tangan, lalu beliau menanda tangani surat penyerahan 

tersebut tanpa memperhatikan kebenarannya. Dari keterangan lain 

menyatakan tanah tersebut; hak milik adat dari Abdullah bin Berimah 

tanpa penjelasan asal usul  tanah tersebut. Kemudian, surat keterangan 

waris ditanda tangani Kepala Desa Sungai Dungun, padahal lokasi tanah 

tersebut terletak didesa Sungai Limau (Sungai Kunyit), artikata cacat 

hukum. Jadi yang menjual tanah tersebut adalah; Mulyadi anak dari 

almarhum Abdullah bin Berima selaku anggota koperasi. Nampaknya 

pihak dinas kesehatan Kabupaten Pontianak tidak teliti dalam melakukan 

transaksi tanah tersebut. 

Ahli waris enggan melakukan penuntutan karena tidak punya biaya 

untuk membayar pengacara maupun biaya perkara. Hanya mereka 

meminta bagaimana caranya sisa tanah yang belum terjual kembali keahli 

waris H A Razak AB. Dimana surat jual beli tertanggal 16 Januari 1960 

antara Koperasi kilang minyak kelapa dan sabun suci Satrya yang aslinya 

ditangan Jalaludin Laem yang merupakan matan pengurus Koperasi 

tersebut. Dengan demkian penulis mendatangi  yang bersangkutan pada 

tanggal 16 Januari 2008 dirumahnya di-Sungai Tanjung bersama Iswandi 

Abduh Pj. Kepala Desa Sungai Limau. Sampai disana penulis 

menunjukan surat asli Verklaring (surat hak milik) yang dikeluarkan 

tanggal 5 Januari 1949. Dia terkejut karena tidak menyangka kalau surat 

Verklaring tersebut berada ditangan ahli waris, seharusnya sebagai 

lampiran surat jual beli tanggal 16 Januari 1960. Kemudian penulis 

meminjam surat jual beli tersebut untuk difoto copy, Jalaludin Laem tidak 

merasa curiga lalu dipinjamkannya, setelah selesai difoto copy surat yang 

asli tersebut penulis kembalikan lagi kepadanya. Setelah surat jual beli 

tersebut dipelajari dan diteliti, ternyata terdapat beberapa kejanggalan, 
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lalu pada tanggal 7 Pebruari 2008 penulis datang lagi kerumah Jalaludin 

Laem untuk minta diperlihatkan antara lain: 

- Surat jual beli  antara Kilang minyak kelapa Satrya dengan pak 

Umar 

    (orang Sungai Kakap) yaitu tanah yang terletak antara sebelah 

selatan berbatasan dengan tanah Bulat dan sebelah utara berbatasan 

dengan parit/ Jalan Cipta Karya. 

          Padahal didalam surat Verklaring tertulis, disebutkan sebelah 

selatan berbatasan dengan tanah Bulat dan sebelah utara berbatasan 

dengan tanah Anyan. Jadi berarti tanah tersebut dulunya masih 

milik H A Razak AB, akan tetapi diwaktu beliau masih hidup 

pernah memberitahukan kepada penulis, bahwa tanah tersebut 

sudah dijual pada pak Umar kemudian dibeli oleh Koperasi kilang 

minyak kelapa & sabun cuci Satrya. Jadi bukan seluruh tanah yang 

dijual. 

- Pada lampiran surat jual beli tanggal 16 Januari 1960 terdapat letak 

(kapling IX tanah atas nama Koperasi kilang minyak kelapa & 

sabun cuci Satrya yang telah dibeli sebelumnya, maka kami minta 

diperlihatkan surat pembeliannya. 

- Karena didalam surat jual beli tersebut ditanda tangani oleh 

Abdullah Berimah sebagai Pd. Ketua, maka kami minta 

diperlihatkan Susunan kepengurusan Koperasi kilang minyak 

kelapa & sabun cuci Satrya periode tahun 1960. Setahu penulis 

Abdullah Berimah bukan pengurus Koperasi tersebut, kok bisa 

menjadi Pd. 

Namun atas permintaan kami tersebut, dijawab; akan dicari dulu 

dokumen-dokumennya, maka kami memberi kesempatan satu minggu, 

jika ternyata tidak bisa memperlihatkan bukti data yang diminta, maka 

kami akan mengukur tanah yang masih tersisa untuk dapat diajukan ke-

Badan pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pontianak agar dapat 

diterbitkan Sertificatnya. 

Setelah berselang lebih dua minggu masih juga belum diperlihatkan, 

maka penulis memerintahkan melakukan pengkuran tanah tersebut 

kepada ahli waris. Kemudian proses pengukuran telah selesai, tinggal 
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berkas-berkas lain yang merupakan prasyarat pengajuan. Timbul 

kekawatiran penulis, lupa akan janjinya untuk menyerahkan sebagian 

tanah tersebut untuk pembangunan gudung sekolah perguruan 

Muhammadiyah.  Untuk mencegah hal tersebut jangan sampai terjadi, 

maka penulis minta pernyataan tertulis yang ditanda tangani oleh dua 

orang anak H A Razak AB sebagai ahliwaris yang kuat (turunan 

langsung) yang tertera dalam pengajuan penerbitan sertificat, sebab lokasi 

tanah bekas bungunan gedung sekolah yang lama telah dijual salah 

seorang ahli waris guna untuk biaya menyambung Listrik masjid Taqwa. 

Penulis mengancam tidak akan menjadi saksi apabila surat pernyataan 

tidak dibuat. Maka akhirnya pada tanggal; 29 Nopember 2008 dibuatlah 

surat pernyataan yang dimaksud tersebut yang ditanda tangani dua orang 

saksi dan diketahui Kepala Desa Sungai Limau. Mereka bersepakat 

memberikan tanah tersebut dengan luas ; panjang 45 m dan lebar 15 m. 

Begitu permohanan telah masuk di BPN Kabupaten Pontianak di-

Mempawah, beberapa bulan kemudian, datanglah Jalaludin Laem ke-

Kantor BPN Mempawah mengklim bahwa tanah tersebut milik Koperasi 

kilang minyak & sabun cuci Satrya dengan menunjukan surat jual beli 

tertanggal 16 Januari 1960. Dari hal tersebut proses penerbitan sertifikat 

menjadi tertunda. Dari pihak BPN menganggap tanah tersebut masih 

dalam sengketa yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Pihak ahliwaris 

H A Razak AB menjelaskan kejanggalan yang terdapat pada surat jual 

beli tersebut dengan menunjukan fakta-faktanya kepada BPN, namun dari 

pihak BPN minta surat pernyataan yang ditanda tangani oleh kedua belah 

pihak yang bersengketa. 

Tanggal 30 Nopember 2009 menantu adik penulis menelpon 

menuturkan persalahan tersebut diatas dan meminta agar penulis bertemu 

dengan Jalaludin Laem dengan dipasilitasi Kepala Desa Sungai Limau di-

Kantor Kepala Desa. Pagi-pagi tanggal 3 Desember 2009 penulis sudah 

sampai di-Kantor Kepala Desa Sungai Limau, lama menunggu barulah 

prangkap (pegawai) pedesaan datang, kemudian disusul Jalaludin Laem 

dengan pendampingnya A Rahim Jemaah anak salah satu anggota 

Koperasi kilang minyak kelapa & sabun cuci Satrya. Setelah siap 

semuanya barulah kami melakukan dialog. Penulis mengulang kembali 

tiga pertanyaan yang telah disampaikan pada tanggal 7 Februari 2008 

yang lalu dan juga mengemukakan 9 (sembilan) macam kejanggalan 

dalam surat jual beli tanggal 16 Januari 1960. Kemudian oleh Jalaludin 
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Laem hanya menjawab:”Tidak tahu……..pokoknya saya hanya 

berdasarkan apa yang tertera dalam surat jual beli tersebut”. Nampaknya 

Jalaludin Laem ini pura-pura bodoh dan licik. Jawab penulis: “Kalau 

demikian mari kita konsep surat pernyataan, bahwa anda tidak tahu. Wal 

hasil pada hari itu disetujui oleh kedua belah pihak mengonsep surat 

pernyataan, yang bunyinya sebagai berikut:   

=== SURAT PERNYATAAN === 

Pada hari ini Kamis tanggal 3 bulan Desember tahun 2009, 

bertempat di-Kantor Kepala Desa Sungai Limau Kecamatan Sungai 

Kunyit Kabupaten Pontianak. Telah diadakan suatu pertemuan antara dua 

belah pihak, dalam masalah penetapan status hak milik tanah yang 

terletak di-Daerah wilayah RT.07 / RW 03 Desa Sungai Limau, 

Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak. 

Pihak pertama ( 1) : Ahli Waris A Razak A Bakar yang diwakili oleh  

                                 A Muazirin AM  

 

Pihak kedua ( II )     :  Koperasi kilang minyak kelapa & sabun cuci 

Satrya yang  diwakili oleh Jalaludin Laem. 

 

Dimana dari pihak kedua (II) menunjuk surat jual beli tanah tanggal 16 

Januari 1960. Sedangkan dari pihak pertama ( I ) menanyakan keabsahan 

dari  surat jual beli tanah tersebut kepada pihak kedua ( II ), karena dalam 

surat transaksi tersebut terjadi beberapa kejanggalan antara lain: 

1. Dalam penanda tanganan pada surat jual beli tersebut 

ditandatangani oleh Pd.  Ketua, Bendahara danPenulis, maka dari 

itu pihak pertama meminta susunan kepengurusan Koperasi kilang 

minyak kelapa & sabun cuci Satrya tahun 1960, karena yang 

menjadi Pd Ketua atas nama Abdullah Berima pada surat jual beli 

tersebut tidak termasuk dalam kepengurusan Koperasi kilang 

minyak kelapa dan & sabun cuci Satrya. Seharusnya yang menjadi 

Pd. Ketua adalah salah satu dari pengurus yang ditunjuk dan dapat 

menunjukan/ melampirkan surat penunjukan sebagai Pd. Ketua 

untuk mewakili Koperasi kilang minyak kelapa & sabun cuci 

Satrya dalam transaksi jual beli tersebut. Perlu diketahui bahwa 

yang menjadi Ketua saat itu adalah Dimin Ribut. 

 

2. Lampiran surat jual beli tersebut terdapat petak (kapling no.IX)                  

tanah atas nama Koperasi kilang minyak kelapa & sabun cuci 
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Satrya yang telah dibeli sebelumnya, maka pihak ahli waris 

meminta bukti surat tersebut. 

 

3. Tanah yang terletak sebelah selatan yang berbatasan dengan  tanah 

Bulat dan sebelah utara yang berbatasan dengan jalan Cipta Karya 

menurut informasi pihak kedua dibeli dari orang Sungai Kakap, 

pada hal dalam surat asli yang dipegang oleh pihak pertama tanah 

tersebut tertera didalamnya, yaitu sebelah selatan berbatasan 

dengan tanah Bulat, sebelah utara berbatasan dengan tanah Anyan 

(ukuran antara batas Bulat dan  tanah Anyan 80 depa), maka dari 

itu pihak pertama meminta diperlihatkan surat jual belinya.  

Jawaban dari pihak kedua atas pertanyaan dari poin 1 s/d 3, namun 

dijawab tidak tahu, dan hanya berdasarkan surat jual beli tanggal 16 

Januari 1960. 

II. Adapun kejanggalan yang terdapat pada surat jual beli tanah 

tersebut pada  tanggal 16 Januari 1960 sebagai berikut: 

 1. Pada point III butir 1 tertera kata-kata; Tanah tersebut asalnya di 

dapat menurut surat asalnya yang terlampir bersama ini. Akan 

tetapi lampiran surat asli tersebut tidak dilampirkan oleh pihak 

kedua dan ternyata surat asli tersebut masih ditangan ahli waris A 

Razak Abubakar, yang berarti tanah tersebut tidak pernah dijual. 

 2. Lampiran kapling pada nomor XI dicantumkan tanah atas   nama 

Sudin Kecil, sebenarnya yang punya  tanah tersebut adalah 

bernama Syamsudin Abdul Fatah.   

   3. Dalam surat lampiran petak (kapling nomor XVII) pada jual beli 

tanah milik Koperasi kilang minyak kelapa & sabun cuci Satrya 

pada tanggal 16 Januari 1960 nama Amat Saleh telah tercantum 

sebagai orang yang memiliki hak tanah, padahal Amat Saleh 

membeli tanah tersebut dari almarhum H A Razak A Bakar pada 

tanggal 1 Nopem  ber 1960 sesuai dengan surat jual beli yang 

ada.      

 4. Ahli waris mempunyai/ memegang surat salinan Verklaring               

tertanggal 5 Januari 1949, dan surat salinan tersebut ditanda 

tangani oleh Kepala Desa Sungai Limau atas nama M Yusuf Jafar 



 41 

diketahui oleh Camat Kecamatan Sungai Kunyit No.05/Ket-/1976 

atas nama Sinyor Mantar, bahwa surat salinan Verklaring tersebut 

dibuat pada tahun 1976 kegunaannya adalah sebagai pengganti 

surat asli yang dipinjam oleh Kantor Pengadilan Mempawah. 

Pada hal seharusnya jika Koperasi kilang minyak kelapa & sabun 

cuci Satrya membeli tanah tersebut tentunya oleh pihak 

Pengadilan meminta atau meminjam kepada pihak Koperasi 

kilang minyak kelapa & sabun cuci Satrya, kenyataannya tidak 

dipinta dari Kntor Pengadilan, tetapi yang dipinta surat asli dari 

ahli waris A Razak A Bakar.       

 5. Pada tahun 1973 tanah tersebut digugat oleh Burhan Hasan di-

Pengadilan Negeri Mempawah, namun didalam gugatan tersebut 

tidak dilibatkan Koperasi kilang minyak kelapa & sabun cuci 

Satrya, sedangkan  yang lain yang membeli tanah tersebut 

sebelumnya menjadi tergugat.                 

         

   6. Pada tanggal 5 April 1983 tergugat memenangkan tanah   

tersebutyang ditetapkan oleh Pengadilan negeri Mempawah yang 

ditanda tangani oleh Panetra Kepala atas nama Zawawi A Muin.          

                              

   7. Pada transaksi (penjualan tanah) pada tanah tanggal 16 Januari 

1960 yang ditanda tangani oleh sipenjual, tanda tangan tersebut 

diragukan keasliannya karena terdapat perbedaan dengan tanda 

tangan yang aslI sebagaimana foto copy tanda tangan asli 

terlampir.     

   8. Keterangan gambar tanah yang catatannya diserahkan kepada 2 

(dua) orang anggota Koperasi kilang minyak kelapa & sabun cuci 

Satrya berdasarkan surat tanggal 23 Nopember 1983 dengan 

ukuran tanah lebih kurang 9 X 55meter letak berbeda yaitu: 

- Lampiran surat yang I letaknya sebelah utara.   

       - Sedangkan lampiran yang lainnya yaitu tanggal 23 Nopember 

1983 dan ukuran tanah yang sama 9 X 55 meter, letak sebelah 

selatan.            
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   9. Pada surat jual beli pada tanggal 16 Januari 1960 antara pihak 

pertama (I) dengan pihak kedua (II) ahli waris menilai ada yang 

ketidak sesuaian mengenai saksi-saksi yang bertanda tangan pada 

surat jual beli tersebut, dimana disurat jual beli tersebut tercantum 

saksi atas nama Munzir Abdullah yang kami ketahui beliau 

adalah Wakil Kepala Kampung Desa Sungai Kunyit dalam, yang 

seharusnya ditanda tangani oleh  Wakil Kepala Kampung desa 

Sungai Kunyit laut, yang pada waktu itu dijabat oleh Abdullah 

Hamid.    

10.  Memperhatikan proses kejadian dari point II butir 1 s/d 9, maka 

surat jual beli tersebut tertanggal 16 Januari 1960 diduga cacat 

Hukum.        

 11. Data-data tersebut diatas foto copynya terlampir. 

Demikian surat Pernyataan ini dibicarakan dan diketahui oleh kedua 

belah pihak, dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. 

Sungai Limau, 3 Desember 2009 

             Pihak kedua ( II )                                  Pihak pertama ( I ) 

 

           JALALUDIN LAEM                            A MUAZIRIN A M

          

MENGETAHUI 

 

Pj. Kepala Desa Sungai Limau 

Kecamatan Sungai Kunyit 

 

Catatan : 

Sayangnya, di-Kantor Kepala Desa Sungai Limau tidak punya 

komputer, jadi terpaksa konsep tersebut dibawa ke-Pontianak untuk 

dientri dirental komputer, membuat penulis khawatir kalau Jalaludin 

Laem berubah pikiran. Setelah Jalaludin Laem dan pendampingnya 
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meninggalkan Kantor Kepala Desa Sungai Limau, penulis berkata 

dihadapan ahli waris yang ada disitu, bahwa jika berhasil penulis tidak 

akan mengambil satu jengkalpun dari tanah tersebut. Mereka hanya 

tertawa tidak menanggapi. Penulis bicara demikian dikarenakan masih 

ragu kalau semua tanah itu milik Muhammadiyah. 

Sesudah selesai diprint (dicatak) Surat Pernyataan tersebut, lalu 

hari berikutnya dititipkan dengan teman ipar penulis agar disampaikan 

kepada paman penulis (Zulihar) untuk dapat ditanda tangani oleh 

Jalaludin Laem, karena telah disepakati bersama. Menurut berita dari 

Sungai Kunyit, bahwa yang bersangkutan mengatakan tidak terlibat 

langsung dalam jual beli tanah tersebut, sifatnya hanya 

mempertahankan hak Koperasi kilang minyak kelapa & sabun cuci 

Satrya selaku anggota. Apa yang dihawatirkan penulis terjadi sudah, 

penulis kesal karena berhadapan dengan penulis tidak bisa menjawab 

atau menangkis serangan penulis, hanya berlagak bodoh dan mengaku 

tidak tahu. Penulis sudah mengira, bahwa orang ini licin dan licik. 

Demikian kronologis sengketa tanah yang terjadi, kalau hendak 

menuntut karena ada dugaan pemalsuan tanda tangan, siapa yang 

dituntut…….. sebab penjual dan pembeli serta para saksi yang 

tercantum didalamnya semuanya telah tiada. Hanya Allah SWT yang 

maha tahu kebenarannya dan jika terjadi kekeliruan, kesalahan, 

mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita semua. Amien. 

Begitulah paparan sejarah Perkembangan Muhammadiyah Cabang 

Sungai Kunyit dan tragedi yang terjadi sampai saat ini. Adapun 

pengurus Cabang yang ada sekarang ini tidak ada aktivitasnya, itupun 

masa kepungurusan sudah lewat lima tahun (sudah berjalan lebih dari 

sepuluh tahun). Perlu adanya penyegaran dan perombakan 

menyeluruh. Hal itu penulis telah menganjurkan, namun masih 

menunggu setelah MUSDA Muhammadiyah Kabupaten Pontianak. 

Sedangkan mesjid Taqwa merupakan pertahanan terakhir kegiatan 

Muhammadiyah sudah terkontaminasi dengan rekan-rekan non 

Muhammadiyah. Penulis khawatir nantinya akan dilakukan shalat 

Jum‟at dengan azan dua kali sebagaimana telah terjadi tahun 1980. 

Untung promotornya yaitu Akil Satok meninggal dunia, maka 

dikembalikan seperti sedia kala oleh Mahmudin ( nama panggilannya 

Pak Kintel) dari Pontianak. 
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Kemudian tanggal 20 Januari 2011 penulis berada diseketariat PW 

Muhammadiyah Kalimatan Barat kebetulan bertemu dengan Nilwani, 

sedang kami ngomong-ngomong (bicara) datanglah Sukardi Adam 

memberitahukan kepada Nilwani tentang penjemputan tujuh orang dai 

dari PP Muhammadiyah di-Bandara Supadio yang akan disebarkan ke-

PDM Kabupaten. Mendengar hal tersebut , lalu penulis minta jatah 

satu orang untuk PCM Sungai Kunyit, karena disana krisis imam, 

Khatib dan kader Muhammadiyah, Alhamdulillah………. Disetujui, 

lalu dibicarakan dengan pak Musa Ketua PDM Kabupaten Pontianak 

lewat telepon, juga disetujui. Maka tanggal 24 Januari 2011 pada hari 

Senin, diantarlah dai tersebut namanya: Abdul Wahab oleh Sukardi 

Adam bersama penulis menggunakan mobil Muhammadiyah PWM 

Kalimatan Barat sementara itu pak Musa dijemput di-Mempawah 

kemudian sampai kesungai Kunyit ba‟dah Dhuhur, lalu dai tersebut 

oleh Ketua PDM Kabupaten Pontianak yaitu Musa diserahkan kepada 

Ketua Mesjid Taqwa; Naziruddin dan Ketua I PCM Sungai Kunyit ; 

Khairuddin. Sesudah itu, hari itu juga kami kembali ke-Pontianak 

beserta dai yang akan ditugaskan ke-Sekadau. 

 

 

                                       ===== SEKIAN==== 

 


