
Alih Aksara Terjemahan 

Demikian lagi bahwa Paduka Sri Ratu 

Sultan bakal dalam perihal sekaliyan itu 

atau lain daripada musyawarah sehari-

hari, 

 

tak dapat tiada selamanya-selamanya 

menyukakan separuh mana mengikat 

kesukaan musyawarah Raad van India, 

 

 

dan lagi tiada boleh Sri Ratu Sultan 

melepaskan dirinya dengan saqwah 

kuasa daripada meletakan jabatan 

dengan izin Kompeni.  

 

Istimewah pula menteri-menterinya 

hanya tak dapat tiadanya mengusahakan 

yang memberi kebajikan kepada dirinya. 

 

Istimewah pula kepada Kompeni separuh 

mana yang telah diperolehnya pangkat 

yang dipertuan, 

 

maka daripada perihal (bolehnya) yang 

tersebut dalam surat ini, 

diteguhkan dan ditahqikan dengan tapak 

tangan surat dimateraikan cap atas Sri 

Ratu Sultan dihadapan wakil Kompeni 

dan segala menteri-menteri yang telah 

tersebut pada awal syathr itu, 

 

yang menyungguhkan dan mentahkiqkan 

dengan tapak tangannya dan capnya 

surat, 

 

mengikat menyerahkan dirinya dengan 

kalam al-Husna yang amat shidiq 

jawadanya. 

 

Syahdan dari pada perihal kami memberi 

titah perintah yang mempunyai tahta 

dalam kerajaan Banten. 

Demikian lagi bahwa Paduka Sri Ratu 

Sultan akan melaksanakan kesepakatan 

dan  musyawarah, 

 

 

tidak dapat lagi berkuasa secara penuh, 

melainkan ada kesepakatan yang 

mengikat dirinya dengan Raad van Indie 

(Pemerintah Hindia-Belanda), 

 

dan lagi Sri Sultan tidak dapat 

melepaskan jabatannya kecuali atas izin 

Kompeni. 

 

 

Dan juga menteri-menterinya tidak dapat 

dengan sendirinya menjalankan 

pemerintahan, 

 

melainkan dengan pangkat yang 

diberikan oleh Kompeni, 

 

 

maka dengan surat ini ketentuan-

ketentuan itu dilaksanakan,   

dikuatkan dengan tapak tangan 

bermaterai dan cap Sri Ratu Sultan 

dihadapan wakil Kompeni dan semua 

menteri-menterinya yang disebutkan di 

awal baris tulisan ini, 

 

yang juga menegaskan dan menyetujui 

dengan dengan tapak tangan dan capnya 

yang tertera di surat,  

 

yang bersifat mengikat dengan janji kata-

kata yang baik dan benar. 

  

 

Dengan ini, kami memerintah kepada 

yang mempunyai jabatan dalam kerajaan 

Banten. 



Dan masing-masing khodam Kompeni 

dalam daerah di sana tak dapat tiada 

mengikat dan menurut separuh mana 

yang termadzkur dalam surat ini. 

 

Oleh karena kami dengan sesungguhnya 

mengira-mengirakan atas kebaikan 

kedua pihak tahta kerajaan Banten dan 

Kompeni.  

 

Istimewah pula ri’ayah kedua pihak di 

bawah titah perintah Kompeni yang 

maha kuasa.  

 

Adalah kami seyakinnya memberi titah 

yang demikian jawadanya. 

 

 

Tersurat dalam Kota Intan Batawiya 

atas pulau Jawa Besar dalam tahta 

kerajaan Jayakatra pada dulapan likur 

hari bulan November tahun seribu 

tujuh ratus empat puluh dulapan 

Dan masing-masing wakil Kompeni yang 

di luar Banten patuh dan melaksanakan 

apa yang telah disebutkan dalam surat 

ini. 

 

Oleh karena itu, kami berharap kedua 

pihak, kerajaan Banten dan Kompeni 

melaksanakan dengan baik. 

 

 

Namun, kendali perintah kedua pihak di 

bawah wewenang Kompeni. 

 

 

Kami dengan ini memberi perintah yang 

setingi-tingginya.  

 

 

Tersurat di Kota Intan, Batavia, Pulau 

Jawa Besar dalam tahta Kerajaan 

Jayakarta pada tanggal 28 bulan 

November tahun 1748 
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