
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Syair merupakan jenis sastra yang popular dan memiliki pengaruh dalam perkembangan 

kesusasteraan Melayu Brunei. Hal tersebut dapat dilihat dari kesinambungan karya-karya 

syair yang dihasilkan dalam penciptaan karya sastra Melayu Brunei. Persoalan-persoalan 

tentang kehidupan budaya, pengalaman sejarah, dan perkembangan pemikiran, terekam 

dalam lingkungan masyarakat Melayu Brunei, khususnya yang berbudaya Melayu dan 

beragama Islam. Meskipun syair bukanlah merupakan puisi asli bangsa Melayu seperti 

pantun, teka-teki, atau peribahasa, ianya merupakan puisi yang disadur dari sastera Islam, 

dari kata syuur yang ertinya perasaan (Daroji, 1981: 13-14). Namun syair telah merasuk ke 

dalam jiwa dan sanubari kehidupan Melayu Brunei, seperti merasuknya kehidupan beragama 

Islam pada masyarakat Brunei Darussalam. 

Haji Brahim Ampuan Haji Tengah (2011: 1) memaparkan definisi mengenai syair 

berdasarkan ilmuwan-ilmuwan, (1) Ibnu Khaldun menyatakan bahwa syair sebagai perkataan 

yang terbina atas azas-azas ikhtikharah dan sifatnya berpisah-pisah bahagiannya tetapi tetap 

bersatu dalam rentak irama tiap-tiap kerat iramanya. Tiap-tiap kerat bahagiannya bebas dari 

ikatan tujuan dan maksud kerat bahagian lain mengikut bentuk aliran susunan bahasa Arab 

yang tertentu; (2) Annas menyatakan syair adalah karangan berangkap yang terdiri dari 

rangkaian empat baris dengan persamaan bunyi pada hujung tiap-tiap barisnya,  selain 

daripadanya merupakan cerita atau kisah yang dinilai dengan kata-kata indah; (3) Za‟ba  

berpendapat bahwa syair merupakan satu karangan yang  bersusun, perkataannya berangkap-

rangkap dengan bersukat dan bertimbang, dilafazkan dengan bahasa yang indah dan berhias 
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sehingga dengan itu ia dapat meninggalkan perasaan dan membangkitkan rasa menggelepar 

(keseluruhan kisah), serta gembira di dalam hati. 

Haji Brahim Ampuan Haji Tengah (2011: 2) berpendapat bahwa syair merupakan satu 

genre puisi rangkapan bersajak yang terdiri daripada empat baris, bunyi dihujung keempat-

empat baris berjodoh rimanya (a, a, a, a); empat perkataan dalam suatu baris, ia tidak 

memerlukan kelengkapan karangan dalam setiap kerat (serangkap syair tidak dapat 

membawa kesatuan idea tanpa rangkapan syair lain yang mengetengahkan gagasan yang 

ingin disampaikan); ide yang dikemukakan tentang sejarah, falsafah, buah fikiran, puji-

pujian; kadang-kadang terdapat kesumbangn dalam semua rima bait tetapi ia tidak begitu 

ketara apabila diucapkan berbanding dalam bentuk tulisan. 

Penulisan syair di Brunei Darussalam sama seperti halnya penulisan sastra tradisional di 

wilayah Nusantara lainnya (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand bagian Patani, 

Philipina bagian Sulu, dan Madagaskar), yaitu terdapat dua golongan yang menulis syair, 

golongan elit istana dan orang kebanyakan (rakyat). Pada golongan elit istana, syair di Brunei 

Darussalam melahirkan beberapa syair seperti Syair Rakis karangan Al-Marhum Pengiran 

Shahbandar Pengiran MD. Salleh Ibnu Pengiran Sharmayuda; (1) Syair Perlembagaan 

Negeri Brunei, (2) Syair Asli Rajang Hari, (3) Syair Rajang Jenaka, (4) Syair Perkakas 

Pekarangan, (5) Syair Kenangan, (6) Syair Nasihat, (7) Syair Kemerdekaan, (8) Rampaian 

Laila Syair yang mengandung beberapa syair, yaitu Syair Laila Hasrat, Syair Laila Cinta, 

dan Syair Laila Jenaka. karya Almarhum Sultan Omar „Ali Saifuddien; dan sastrawan-

sastrawan kerajaan lainnya. Sedangkan karangan-karangan syair yang diciptakan dari 

golongan orang kebanyakan telah tercipta Syair Awang Semaun, Syair Rajang, Syair Takbir, 
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dan lain-lainnya yang merupakan milik rakyat dan tidak diketahui siapa pengarangnya 

(anonim).  

Pada penelitian ini, akan menganalisis Syair Perlembagaan Negeri Brunei  karangan 

Almarhum Kebawah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Baginda Begawan Sultan Omar 

Ali Saifuddin III Saadul Khairi Waddien Bin Almarhum Sultan Muhammad Jamalul Alam II 

(berikutnya disebut Muda Omar „Ali Saifuddien). Syair Pelembagaan Negeri Brunei ini 

merupakan syair yang bukan hanya dilihat sebagai karya sastera yang dikarang oleh kalangan 

elit istana saja, melainkan dimaknai sebagai karya yang menerjemahkan amanat kehidupan 

dan melanjutkan visi dari kehidupan sebuah negeri. Harun Mat Piah telah membincangkan 

kedudukan syair Muda Omar „Ali Saifuddien tidak hanya dari pandangan estetika, melainkan 

juga pada sisi etika Islam. Perhatikan kutipan berikut, 

Jelas karya-karya Almarhum cukup sempurna dari segi estetika luaran dan dalaman, 
seperti yang dikehendaki dalam karya-karya sastera Silam. Dan telah jelas pula mesej 
yang diungkap baginda melalui karya-karyanya telah terlaksana dan dipraktikkan oleh 
audien yang menjadi sasarannya. Justeru itu adalah amat sesuai karya-karya baginda 
disebarkan dengan lebih berkesan, bersama huraian yang lebih mendalam untuk dapat 
dihayati dan dimanfaatkan oleh para khalayak iaitu rakyat baginda di Negara Brunei 
Darussalam dan umat Muslimin di daerah Nusantara, sejajar dengan isu dan harapan 
dalam kehidupan ummah masa kini (Harun Mat Piah, 1992: 35) 

 
Muda Omar „Ali Saifuddien menciptakan seluruh karangannya dalam bentuk puisi 

tradisional, yaitu syair. Diantara karangan-karangan syair Muda Omar „Ali Saifuddien, Syair 

Perlembagaan Negeri Brunei yang diterbitkan pada tahun 1960 merupakan syair yang sangat 

penting bagi Negera Brunei Darussalam. Di dalam Syair Perlembagaan Negeri Brunei 

terkandung unsur-unsur yang sangat kuat, yaitu (1) Perlembagaan Bertulis Negeri Brunei 

(PBNB) pada tahun 1959; (2) Nasihat-nasihat kepada putra Muda Omar „Ali Saifuddien yang 

akan mengganti takhta kerajaan Brunei, tahun 1950 - 1967; (3) Masa perjuangan Negeri 

Brunei menuju kemerdekaan hingga merdeka dan menjadi sebuah Negara Brunei Darussalam 
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pada tahun 1984; (4) Mengukuhkan konsep Melayu Islam Beraja sebagai falsafah Negara 

Brunei Darussalam; (5) Disamping itu nilai-nilai nasionalisme dalam bentuk kenegaraan  

juga ditanamkan tidak hanya kepada putra-putra beliau, tetapi juga kepada rakyat Brunei 

Darussalam. Kandungan dalam syair inilah yang menjadi keistimewaan dari Syair 

Perlembagaan Negeri Brunei karangan Muda Omar „Ali Saifuddien. 

Muda Omar „Ali Saifuddien bukan hanya mencatat sejarah dalam Syair Perlembagaan 

Negeri Brunei, tetapi mencatat sosiobudaya bangsanya (Hashim Bin Haji Abd. Hamid, 2002: 

7). Hal inilah yang menjadi bagian dari tinjauan etnosains yang lebih mengedepankan unsur-

unsur sosial budaya dari sebuah lingkungan masyarakat tertentu. Mempelajari dan mengkaji 

sistem pengetahuan berdasarkan tipe pengetahuan budaya tertentu. Jadi paradigma yang 

dibangun etnosains, yaitu berusaha untuk mendeskripsikan budaya, tradisi, keyakinan, serta 

masyarakat itu sendiri. Sedangkan untuk dapat melukiskan gejala sosial-budaya tersebut, 

tinjauan etnosains yang akan dilakukan memerlukan model dari ilmu sastra yaitu mengkaji 

Syair Perlembagaan Negeri Brunei karya Muda Omar „Ali Saifuddien. 

1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mengkaji Syair Perlembagaan Negeri Brunei karya Muda Omar ‟Ali Saifuddien 

melalui sudut pandang etnosains secara khusus dirumuskan permasalahan sebagai berikut, 

1) Bagaimana unsur-unsur teks yang ada di dalam Syair Perlembagaan Negeri Brunei? 

2) Bagaimana kajian etnosains dapat beroperasi secara ideologis berdasarkan unsur-unsur 

teks yang ada di dalam Syair Perlembagaan Negeri Brunei? 

3) Bagaimana Syair Perlembagaan Negeri Brunei dapat mencerminkan kearifan lokal dari 

Negara Brunei Darussalam?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara tekstual bertujuan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang ada di 

dalam Syair Perlembagaan Negeri Brunei dengan memanfaatkan tinjauan etnosains. 

Sedangkan secara kontekstual, kajian terhadap Syair Perlembagaan Negeri Brunei ini 

bermaksud untuk mempelajari sosial budaya dari masyarakat Brunei dengan menggunakan 

tinjauan etnosains. Kajian ini tetap berpijak pada syair sebagai sastra tradisional yang 

terlepas dari isi kandungan Syair Perlembagaan Negeri Brunei sebagai karya modern. 

Objektivitas pemikiran Muda Omar ‟Ali Saifuddien tetap akan dipertahankan karena disadari 

bahwa bagaimanapun syair ini merupakan teks berbentuk tradisional yang mengungkapkan 

banyak sekali fakta dari sebuah realitas sosial budaya Negara Brunei Darussalam. 

Secara objektif kajian yang akan dilakukan ini adalah pertama, bertujuan untuk 

memberikan pemahaman mengenai puisi tradisional yang berbentuk syair. Pada kajian ini 

akan menyatakan bahwa syair masih populer di masa modern dengan bukti yaitu terciptanya 

karangan-karangan Muda Omar „Ali Saifuddien  di masa modern ini, salah satunya Syair 

Perlembagaan Negeri Brunei. Meskipun karya sastera tersebut berbentuk tradisional, akan 

tetapi dari pemikiran yang dituliskan menyatakan bahwa pemikiran-pemikiran tersebut 

bersifat modern. Yang kedua adalah bertujuan untuk menemukan unsur-unsur sejarah 

maupun sosial budaya dalam Syair Perlembagaan Negeri Brunei yang dikarang oleh Muda 

Omar „Ali Saifuddien semasa beliau menjadi seorang pembesar istana. Ketiga, kajian dan 

analisis kandungan Syair Perlembagaan Negeri Brunei akan memberikan gambaran 

mengenai kearifan lokal dari Negara Brunei Darussalam yang dianalisis dari teori etnosains.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Seiring perkembangan bahasa dan sastra saat ini, telah banyak memberikan dampak pada 

menurunnya minat pada kesusastraan tradisional khususnya kesusastraan Melayu tradisional. 

Warisan luhur dari sastrawan-sastrawan Melayu tradisional kurang mendapat minat karena 

perkembangan zaman dan teknologi yang begitu mendominasi sesuai dengan tuntutan 

zaman. Pada akhirnya, sastra Melayu tradisional akan mulai dilupakan dan bahkan 

ditinggalkan oleh generasi berikutnya jika tidak banyak yang membaca dan mengkaji 

keberadaan sastra Melayu tradisional ini. Pada penelitian Syair Perlembagaan Negei Brunei 

ini, secara umum akan barmanfaat bagi kajian pengembangan kritis di bidang kesusastraan 

khususnya pada puisi tradisional yang berbentuk syair.  

Kajian yang dilakukan ini akan menumpukan pada Syair Perlembagaan Negeri Brunei 

yang ditinjau dari teori etnosains. Dengan memanfaatkan pendekatan etnosains, diharapkan 

menambah khasanah apresiasi kritis terhadap karya sastra, khususnya syair di Negara Brunei 

Darussalam. Teori etnosains ini bukan merupakan teori kesusasteraan, melainkan teori yang 

dipinjam dari teori antropologi budaya. Pemanfaatan teori etnosains ini bermanfaat untuk 

menganalisis karya sastra yang isinya mencerminkan harapan terhadap adanya model 

pengetahuan baru berdasar atas sistem sosial budaya yang ada di Negara Brunei Darusalam. 

Syair Perlembagaan Negeri Brunei yang akan dijadikan kajian merupakan karya sastera 

karangan Muda Omar „Ali Saifuddien yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka 

Brunei, Kementerian Kebudayaan, Belia, dan Sukan.  
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1.5 Tinjauan Pustaka 

Di Negara Brunei Darussalam kajian Syair Perlembagaan Negeri Brunei karya Muda 

Omar „Ali Saifuddien menjadi kajian yang memiliki nilai penting karena syair tersebut 

merupakan syair yang bersifat istana sentris (berpusat dari istana). Muda Omar „Ali 

Saifuddien merupakan Sultan Kerajaan Brunei Darussalam ke-28. Pada masa 

pemerintahannya atau pun setelah beliau menyerahkan takhta Kerajaan Brunei kepada 

putranya Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Besar Hassanal Bolkiah (Sultan ke-29), 

beliau banyak menulis Syair. Salah satu karya termasyhur  beliau adalah Syair Perlembagaan 

Negeri Brunei yang akan dikaji ini. 

Sejauh ini, ditemukan penelitian-penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan rujukan. 

Penelitian ini berbentuk tulisan skripsi dengan judul Syair Perlembagaan: Satu Kajian dari 

Sudut Karya Seni yang ditulis oleh Hajah Rayah BTE MD. Ali. Penelitian tersebut bertumpu 

pada penilaian sejauhmanakah Syair Perlembagaan Negeri Brunei tersebut dapat 

digolongkan ke dalam karya sastra yang bernilai seni tinggi. Arah penelitian tersebut adalah 

menganalisis Syair Perlembagaan Negeri Brunei dari segi konsep dan ciri-ciri estetika. 

Konsep dan ciri estetika merupakan tolak ukur untuk menilai indah dan tidaknya sebuah 

karya sastra. Ciri-ciri estetika inilah yang coba diterapkan ke dalam Syair Perlembagaan 

Negeri Brunei seperti  dalam  persoalan tema, fabula, plot,  watak dan perwatakan, latar, gaya 

bahasa, sudut  pandang, serta aliran. Pada akhirnya yaitu, menjelaskan mengenai kedudukan 

pengarang apakah berhasil dalam mengetengahkan Syair Perlembagaan Negeri Brunei 

sebagai karya sastra yang bernilai seni tinggi. 
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Ditemukan kembali sebuah penelitian berbentuk skripsi dengan judul Wacana Syair 

Perlembagaan Negeri Brunei yang ditulis oleh PG. Haji Mohd. Yassin Bin PG. Haji 

Mahmud. Kajian tersebut menitikberatkan pada aspek wacana. Peneliti ini melakukan proses 

analisis rangkap demi rangkap syair tersebut kemudian menghasilkan sekumpulan besar isi 

yang memiliki keterkaitan, secara garis besar adalah isi utama dan isi yang menjadi selingan. 

Jadi gambaran jalinan pemikiran penyair dapat dipahami dengan jelas dari awal mula 

mengarang hingga akhir syair tersebut. Penjelasan mengenai penanda wacana yang terdapat 

dalam Syair Perlembagaan Negeri Brunei merupakan ulasan dan simpulan sebagai karya 

sastra yang memiliki nilai tinggi. 

Ditemukan juga sebuah essai dari majalah Bahana edisi Mei 2005 karya Azmayati 

dengan judul Melihat Unsur Keislaman dalam Syair Perlembagaan. Di dalam essai tersebut 

diungkapkan bahwa Almarhum Sultan Haji Omar „Ali Saifuddien sebagai pengarang Syair 

Perlembagaan Negeri Brunei telah banyak menyerapkan unsur-unsur keislaman ke dalam 

karyanya dengan bentuk syair sebagai media. Hal tersebut ditunjukkan dengan syair-syair 

yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah agar tidak lupa pada Tuhan Yang maha 

Pencipta, serta kebesaran dan ketinggian agama Allah. Selain itu, terdapat juga kutipan-

kutipan syair yang menunjukkan pentadbiran, pelajaran, sosiopolitik, kemasyarakatan, dan 

kebajikan rakyatnya.  

Dr. Haji Harun Mat Piah juga membincangkan kedudukan syair Muda Omar „Ali 

Saifuddien tidak hanya dari pandangan estetika, melainkan juga pada sisi etika Islam. 

Perhatikan kutipan berikut, 
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Jelas karya-karya Almarhum cukup sempurna dari segi estetika luaran dan 
dalaman, seperti yang dikehendaki dalam karya-karya sastera Silam. Dan 
telah jelas pula mesej yang diungkap baginda melalui karya-karyanya telah 
terlaksana dan dipraktikkan oleh audien yang menjadi sasarannya. Justeru itu 
adalah amat sesuai karya-karya baginda disebarkan dengan lebih berkesan, 
bersama huraian yang lebih mendalam untuk dapat dihayati dan dimanfaatkan 
oleh para khalayak iaitu rakyat baginda di Negara Brunei Darussalam dan 
umat Muslimin di daerah Nusantara, sejajar dengan isu dan harapan dalam 
kehidupan ummah masa kini (Harun Mat Piah, 1992: 35). 

 
Muda Omar „Ali Saifuddien bukan hanya mencatat sejarah dalam Syair Perlembagaan 

Negeri Brunei, tetapi mencatat sosiobudaya bangsanya (Hashim Bin Haji Abd. Hamid, 2002: 

7). Kutipan tersebut terdapat dalam tulisan Dr. Haji Hashim Bin Haji Abdul Hamid dan 

bukunya yang berjudul Bicara Sastera Brunei yang secara khusus mengadirkan karya-karya 

Muda Omar „Ali Saifuddien sebagai bahan tulisan dalam buku tersebut. Dalam tulisan 

tersebut menyebutkan bahwa pada Syair Perlembagaan Negeri Brunei, selain melihatnya 

sebagai genre puisi tradisional Negara Brunei juga akan dilihat sejauh manakah syair tersebut 

mempunyai signifikan kepada kewujudan negara bangsa Brunei dan sekaligus 

memproklamirkan negara ini sebagai sebuah negara Melayu Islam Beraja.  

Ditemukan buku karya Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad Bin Pengiran Haji 

Abd. Rahman yang berjudul Tiga Penyair Pemikir Muslim. Buku ini diterbitkan pada 2011 

oleh Pusat Dakwah Islamiah di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Dalam buku 

tersebut dinyatakan terdapat tiga penyair Muslim Brunei Darussalam yang memiliki 

pemikiran yang besar tentang konsep Islam dan kenegaraan. Tiga penyair tersebut 

diantaranya, (1) Pengiran Shahbandar Mohammad Salleh Bin Pengiran Syarmayuda dengan 

karyanya Syair Rakis; (2) Sultan Haji Omar Ali Saifuddien dengan karyanya Syair 

Perlembagaan Negeri Brunei; (3) Dr. Mohd. Iqbal dengan karyanya Pujangga Agung Islam. 
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Pada tulisan tersebut dapat dideskripsikan bahwa Dr. Haji Mohammad Bin Pengiran Haji 

Abd. Rahman menganalisis Syair Perlembagaan Negeri Brunei karya Sultan Haji Omar Ali 

Saifuddien dengan menggunakan pendekatan analisis fakta dan etika. Yang pertama, tulisan 

tersebut menekankan sejaumana Syair Perlembagaan Negeri Brunei ini ditulis berdasarkan 

fakta sejarah penciptaan. Yang kedua, sejaumana syair tersebut menyentuh etika muslim 

yang unggul dan diperlukan oleh generasi yang akan mendukung apa yang terkandung di 

dalam perlembagaan tersebut. 

Ditemukan tulisan Abdullah Hussain Muslim Burmat yang merupakan sastrawan besar 

Brunei saat ini dalam buku yang berjudul Bunga Rampai Sastera Melayu Brunei pada 1984 

yang diterbitkan di Kuala Lumpur oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran 

Malaysia. tentang Syair Perlembagaan Negeri Brunei karya Muda Omar „Ali Saifuddien. 

Dalam tulisan tersebut menyatakan bahwa Syair Perlembagaan Negeri Brunei ditulis dalam 

bahasa Jawi. Karya syair tersebut walaupun ditulis dengan bahasa yang sederhana namun 

mengandung nasihat dan isi yang mendalam. Terdapat untaian pikiran yang tinggi nilainya 

yang mengandung falsafah hidup yang sangat mengagumkan. Semua syair ditulis oleh Sultan 

Omar „Ali Saifuddien pada masa beliau masih berada di atas takhta Kerajaan Negara Brunei 

Darussalam. Hal tersebut menjadi satu sejarah bagi rakyat Brunei, karena dua dari raja 

mereka menaruh minat besar kepada penulisan syair yang belum pernah terjadi sebelumnya 

pada sultan-sultan lain di Nusantara. Sebelumnya kaka dari Sultan Omar „Ali Saifuddien 

yang bernama Sultan Ahmad Tajuddin Akhazul Khairi Waddin juga telah meninggalkan 

karya yang berjudul Rahsia Hidup yang juga mengandung berbagai nasihat kepada rakyat 

Brunei. 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS KEARIFAN LOKAL SYAIR PERLEMBAGAAN NEGERI BRUNEI... EZITH PERDANA ESTAFETA



Ditemukan essai tulisan Haji Kassim Haji Omar pada majalah Pangsura yang berjudul 

Perbandingan Pemikiran Raja Ali Haji dan Muda Omar „Ali Saifuddien Sa‟adul Khairi 

Waddien. Raja Ali Haji merupakan pengarang terpenting dari zaman kesusastraan Riau, yang 

menurut Haji Kassim Haji Omar bisa disejajarkan dengan Muda Omar „Ali Saifuddien yang 

ada di masa setelah Raja Ali Haji dalam kesusastraan Brunei. Salah satu dari poin penting 

dalam essai ini adalah persamaan pemikiran keagamaan yang sama-sama melontarkan 

pemikiran yang secara signifikan tentang, Ketuhanan, kehidupan di dunia dan akhirat yang 

terdapat dalam kehidupan nyata keturunan raja-raja dan anak-anak raja. 

Syair Perlembagaan Negeri Brunei bisa dikatakan sebagai syair yang tinggi nilainya 

karena selain bersifat istana sentris dan diciptakan sendiri oleh Almarhum Sultan Haji Omar 

„Ali Saifuddien III atau Muda Omar „Ali Saifuddien, syair ini juga dapat dikatakan sebagai 

sastra sejarah yang banyak mencatat peristiwa bersejarah yaitu peristiwa Perlembagaan 

Bertulis Negeri Brunei (PBNB)  tahun 1959. Dalam Syair Perlembagaan Negeri Brunei ini, 

Muda Omar „Ali Saifuddien menceritakan dengan jelas, lugas, dan berwibawa tentang 

peristiwa perlembagaan yaitu dari awal mula perlembagaan tersebut dikemukakan pada tahun 

1953 hingga perlembagaan itu dimeterai pada tahun 1959. 

Pada buku yang berjudul Liku-Liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Negara 

Brunei Darussalam (cetakan pertama tahun 1992) karya Pehin Orang Kaya Amar Diraja 

Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Mohd. Jamil Al-Sufri D.K., D.S.L.J., D.P.M.B., P.O.A.S., 

P.H.B.S., P.J.K., Litt. D. sebagai Ketua Pusat Sejarah  Brunei Darussalam, banyak 

mengungkapkan sejarah masa-masa perjuangan Almarhum Sultan Haji Omar „Ali Saifuddien 

III dan para pembesar-pembesar Kerajaan Brunei Darussalam dalam memperjuangkan 

Perlembagaan Bertulis Negeri Brunei (PBNB). Kandungan sejarah Brunei Darussalam dalam 
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buku ini sangatlah mendalam karena tidak hanya mengupas sejarah liku-liku perjuangan 

mencapai kemerdekaan Brunei Darussalam, melainkan juga memberikan gambaran 

bagaimana awal Negeri Brunei bermula, seperti yang dapat dilihat dalam kutipan berikut, 

Negara Brunei yang kita cintai ini sebenarnya telah wujud sebagai sebuah negara 
merdeka sejak sebelum T.M. 517 bersaing dengan Palembang Tua di Sumatera dan 
Taruma Negara di Jawa. Catatan China zaman Dinasti Sui (T.M. 581-619), 
mengatakan Brunei disebut „Po-li‟, duduknya di sebuah pulau di sebelah tenggara 
Canton. Hsu Yun Tsiau seorang sejarawan China yang membuat pengkajian mengenai 
Chin-tu dan Tan-Tan, mengatakan kedua-dua negeri terletak di Pantai Timur Tanah 
Melayu (Kelantan) dan duduknya di sebelah barat Po-li. Menurut catatan China 
zaman Dinasti Tang (T.M. 618 – 902), pula menyebutkan Brunei dengan nama „Po-
lo‟ dan duduknya merujuk lokasi yang sama seperti yang disebutkan. Dan dikatakan 
juga jika berlayar dari Chih-tu ke arah barat daya boleh sampai ke Po-lo (Dr. Haji 
Awang Mohd. Jamil Al-Sufri, 1992: Pendahuluan XIX). 

 
Sejarah awal mula dari negeri Brunei perlu juga sedikit dipaparkan sebagai bagian 

pengukuhan masa Kerajaan Brunei bermula untuk memberikan gambaran tentang masa 

Negeri Brunei yang sudah dikenal oleh negeri-negeri lain pada masa abad keenam berdasar 

atas prasasti-prasasti dari dinasti-dinasti di Negeri Cina. Pada buku yang berjudul Liku-Liku 

Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam juga memaparkan tema-

tema antara lain, Semangat Anak Brunei Jati; Brunei Membangun; Penumbuhan 

Perlembagaan; Pemberontakan; Penumbuhan Malaysia; hingga Menuju Arah Kemerdekaan 

yang dapat digunakan sebagai kajian dengan sudut pandang yang berbeda dari tesis yang 

akan ditulis. 

Jadi boleh dikatakan, meskipun berbeda jenis antara Syair Perlembagaan Negeri Brunei 

yang berbentuk sastra dengan buku berjudul Liku-Liku Perjuangan Pencapaian 

Kemerdekaan Negara Brunei Darussalam sebagai bentuk karya sejarah, namun kedua karya 

yang berbeda jenis ini memiliki keterkaitan yang kuat. Syair Perlembagaan Negeri Brunei 

merupakan sastra yang mengandung unsur sejarah yaitu, Negeri Brunei menuju 

perlembagaan yang bertulis. Sedangkan buku yang  berjudul Liku-Liku perjuangan 
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Pencapaian Kemerdekaan ini adalah teks sejarah yang ditulis berdasarkan peristiwa sejarah 

Negara Brunei Darussalam, yang salah satunya juga memaparkan tentang Perlembagaan 

Bertulis Negeri Brunei (PBNB) yang dapat dilihat dalam kutipan berikut, 

 
Cadangan penumbuhan Perlembagaan Bertulis Negeri Brunei (PBNB) dikemukakan 
oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Omar „Ali 
Saifuddien Sa‟adul Khairi Waddien kepada Kerajaan British bermula pada tahun 
1953, iaitu setelah baginda berangkat balik dari London. Dengan izin Allah, cadangan 
ini mudah pula diterima dan diperkenankan oleh British, kerana pada masa itu 
Kerajaan persekutuan Tanah Melayu dan Kerajaan Singapura juga mengambil 
langkah yang sama. Maka sejak itu perundingan pun terus-menerus diadakan antara 
baginda dengan Tuan Yang Terutama Sir Anthony Abell untuk merangka PBNB yang 
dihasratkan menjadi asas kepada penumbuhan kerajaan sendiri (Dr. Haji Awang 
Mohd. Jamil Al-Sufri, 1992: 65). 

 
 
Buku yang berjudul Liku-Liku Perjuangan Pencapaian Kemerdekaan Negara Brunei 

Darussalam ini merupakan kajian yang penting juga sebagai salah satu acuan untuk 

mendukung penulisan tesis yang akan mengkaji tentang Syair Perlembagaan Negeri Brunei 

karya Muda Omar „Ali Saifuddien. 

Negara Brunei Darussalam merupakan suatu negara dengan falsafah Melayu Islam Baraja 

(MIB) sebagai konsep pemerintahan yang dianutnya. Falsafah Melayu Islam Baraja ini mulai 

dikumandangkan sejak 1 Januari 1984 yang bertepatan dengan hari kemerdekaan Negeri 

Brunei. Falsafah Melayu Islam Baraja ini juga merupakan salah satu tonggak cikal bakal 

kenegaraan Negeri Brunei, dan akhirnya falsafah tersebut lebih dikenal sebagai falsafah 

kenegaraan Negara Brunei Darussalam. 

Di dalam buku Melayu Islam Baraja, Suatu Pendekatan karya Haji MD. Zain Haji 

Serudin memaparkan dengan jelas falsafah Melayu Islam Baraja sebagai konsep kenegaraan 

Negara Brunei Darussalam. Istilah Melayu merupakan bagian daripada salah satu adat 

istiadat yang dipilih oleh negara Brunei Darussalam untuk melanjutkan pemikiran-pemikiran 
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generasi-generasi Melayu sebelumnya yang tersebar luas di berbagai penjuru Nusantara. 

Seperti apa yang disampaikan oleh Almarhum Sultan Haji Omar „Ali Saifuddien III yaitu, 

Menurut Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Begawan Sultan (Sultan Haji Omar 
„Ali Saifuddien, Sultan Brunei ke-28: 1950 – 1968 Masihi) semasa bersabda dengan 
kursusWazir-Wazir, Cheteria-Cheteria, dan Menteri-Menteri termasuk Menteri-
Menteri Pedalaman pada 22 Jun 1968, bahawa dalm „Adat Istiadat‟ atau „Dalam 
Majlis Beristiadat‟ sebagai indah lailakata misalan orang-orang tua kita dahulu, 
“adalah mengandung adab,” dan perkara-perkara yang mengembangkan atau 
membina pada mencukupkan atau melengkapkan ‟adat istiadat‟ itu baik dari segi alat-
alatan perhiasan, gelaran, dan susunan mereka yang akan menghadiri satu-satu majlis 
yang beradat atau beristiadat. 
 
Daripada pengertian tadi dapatlah disimpulkan bahawa adat istiadat itu termasuklah 
ertinya peraturan hidup yang mengandung adab, iaitu peraturan tersebut boleh 
menerima perubahan yang sesuai dengan keadaan zaman, dengan syarat tidak 
merombak keasliannya (Haji MD.Zain Haji Serudin, 1998: 12). 

 
Konsep Islam yang dijadikan salah satu falsafah Negara Brunei merupakan sebuah ajaran 

pembaru setelah Hindu dan Budha menjadi ajaran selama berabad-abad di Asia, termasuk 

salah satunya tanah-tanah Melayu. Islam menjadi ajaran yang membawa nilai-nilai yang 

diterima oleh sebagian besar masyarakat di Nusantara yang salah satunya masyarakat Melayu 

dan menjadi pilihan yang unggul dari adanya beberapa pilihan agama selain Islam. 

Perhatikan kutipan berikut, 

 
Menteri Ugama mempunyai pengaruh yang tersendiri. Ini dibuktikan oleh Majul 
yang memetik Blair dan Robertson, yang menceritakan laporan „Magat China‟ dalam 
tahun 1578 yang balik ke Filipina dari Brunei setelah menjadi juru bahasa kepada 
utusan Governor Sepanyol, Francisco de Sande: “Likewise in other books they say 
the Borneoans have always desired to make Moros of the Christian – a thing that he 
also heard declared by the catip (Arabic Khatib, for preacher) whom the said 
Borneoan regard a priest, and who preaches the said doctrine of Mahoma, so that 
the said natives observe it... 
 
Laporan „Magat China‟ ini menyebutkan seorang pegawai di dalam Istana Sultan 
yang bergelar „khatib‟, dan laporan itu secara tidak langsung menggambarkan 
bagaimana besarnya pengaruh „khatib‟ itu terhadap tindakan-tindakan Kerajaan 
Brunei sehingga akhirnya Sepanyol tidak dapat bertapak untuk mengembangkan 
pengaruh dan Agama Kristian di Brunei selepas mereka kalah oleh penentang pihak 
Brunei Haji MD.Zain Haji Serudin, 1998: 7). 
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Sedangkan falsafah Baraja dalam konsep Negara Brunei merupakan amalan 

pemerintahan umat manusia sejak awal sejarah. Pengalaman yang dialami antara satu bangsa 

dengan bangsa yang lain-lain mempunyai perbedaan sesuai dengan kondisi sosial dan budaya 

dari bangsa-bangsa tersebut. Salah satunya adalah masyarakat di tanah Melayu. Raja Melayu 

adalah raja junjungan, yakni yang dijunjung rakyat dan bukan yang mengisytiharkan dirinya 

sebagai raja. Hubungan rakyat Melayu dengan raja terjalin meneruskan sebuah keyakinan 

yang diberi nama magna carta bangsa Melayu. Kesetiaan yang yang dimeteraikan di 

Palembang seperti yang tercatat di dalam buku Sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin 

menegaskan bahwa raja tidak boleh membawa aib kepada raja, begitu juga sebaliknya rakyat 

tidak boleh durhaka kepada rajanya. Warisan hukum masyarakat Melayu yang berkedudukan 

di Kerajaan Brunei memeteraikan dua kewajiban, yaitu: yang pertama, menegaskan raja tidak 

boleh zalim dan rakyat tidak boleh durhaka; yang kedua, menegaskan raja untuk rakyat dan 

rakyat untuk raja. Perhatikan kutipan berikut, 

Selama 600 tahun hingga sekarang telah terbukti bahawa sistem beraja di Brunei 
begitu kukuh disebabkan pengalaman yang banyak. Insya-Allah ia akan tetap kukuh 
dengan penghayatan yang didukung oleh semua pihak, iaitu raja sebagai institusi Ulil 
Amri dan rakyat yang menerima sistem itu dan masing-masing menjalankan peranan 
(Haji MD.Zain Haji Serudin, 1998: 71). 
 

  
Berdasarkan buku Melayu Islam Beraja, falsafah tersebut dapat menjadi sumber yang 

penting juga untuk menganalisis Syair Perlembagaan Negeri Brunei Karya Muda Omar „Ali 

Saifuddien. Dari Syair Perlembagaan inilah muncul banyak sekali falsafah-falsafah yang 

menjadikan Negara Brunei Darussalam hingga dapat menjadi negara yang maju hingga saat 

ini.  
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Syair Perlembagaan Negeri Brunei karya Muda Omar „Ali saiffudien merupakan karya 

yang tinggi karena memiliki hubungan yang erat dengan kemajuan Negara Brunei 

Darussalam hingga sampai saat ini. Salah satunya adalah isi yang mencerminkan banyak 

sekali hal yang berhubungan dengan sejarah Brunei Darussalam sampai dengan konsep 

Melayu Islam Beraja yang menjadi falsafah negara. Hal tersebut akan menjadi sesuatu yang 

memiliki ciri khas karya Muda Omar „Ali Saifuddien, kekhasan karya tersebut akan 

dianalisis dari tinjauan teori etnosains Istilah etnosains berasal dari kata ethnos (bahasa 

Yunani) yang berarti bangsa, dan kata scientia (bahasa Latin) yang berarti pengetahuan. 

Etnosains dapat diartikan yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh suatu bangsa, atau suku 

bangsa, atau suatu kelompok sosial tertentu. 

Penekanannya disini adalah pada sistem atau perangkat pengetahuan, yang merupakan 

pengetahuan yang khas dari suatu masyarakat, karena berbeda dengan pengetahuan 

masyarakat yang lain. Atas dasar pengertian ini, maka Etnosains didefinisikan sebagai 

perangkat pengetahuan yang dimiliki oleh suatu masyarakat (suku bangsa), yang diperoleh 

dengan menggunakan metode tertentu serta mengikuti prosedur tertentu yang merupakan 

bagian dari “tradisi” mereka, dan “kebenarannya” dapat diuji secara empiris. (Ahimsa-Putra, 

2003 350). 

Etnosains bertujuan untuk mendeskripsikan, melukiskan pengetahuan yang dimiliki oleh 

suatu masyarakat, sukubangsa atau suatu kelompok sosial tertentu mengenai salah satu 

bagian atau unsur dari lingkungannya. Dengan demikian dapat diketahui prinsip-prinsip 

universal apa yang mendasari cara-cara manusia memandang, menafsirkan serta memahami 

dunia sekelilingnya. (Ahimsa-Putra, 2003:354). Menurut Goodenough (1964), agar deskripsi 

etnografi dapat dimengerti dengan baik oleh orang lain atau ahli antropologi lain, maka harus 
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memperhatikan definisi situasi atau pemaknaan yang diberikan oleh pemilik kebudayaan itu 

sendiri  agar tidak dianggap keliru oleh mereka. (Ahimsa-Putra, 2003:355). 

Hingga sampai saat ini, telah banyak sekali penelitian yang dilakukan untuk mengkaji 

Syair Perlembagaan Negeri Brunei karya Muda Omar „Ali Saifuddien. Namun sejauh apa 

yang telah diamati dan teliti, belum satupun ditemukan penelitian syair tersebut dengan 

kajian etnosains seperti yang telah dipaparkan. Penelitian dengan judul Kearifan Lokal Syair 

Perlembagaan Negeri Brunei Karya Muda Omar „Ali Saifuddien dalam Tinjauan Etnosains 

diharapkan mampu untuk memberikan wacana yang baru untuk keberagaman karya-karya 

sastra bernilai tinggi di Brunei Darussalam. 
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