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wisata sejarah

P
erjalanan darat Banda Aceh menuju 
Bireuen sekitar lima jam. Untuk 
berwisata sejarah menengok 
peninggalan Tun Seri Lanang 
di Gampong (Kampung/Desa) 

Meunasah Lueng kita harus menginap di Kota 
Bireuen. Karena destinasi sejarah Melayu ini 
baru saja diresmikan 9 Desember 2011, belum 
ada fasilitas penginapan terdekat. 

Namun, ke depan diharapkan Samalanga 
akan menjadi Kota layaknya Bireun kendati 
hanya sebagai Kota Kecamatan. Seiring dengan 
datangnya wisatawan sejarah ke Makam Tun 
Seri Lanang, berbagai fasilitas akan segera di 
bangun dengan dukungan pemerintah Bireuen 
maupun Aceh. Begitu kiranya pernyataan Pocut 
Haslinda ketika peresmian Kawasan Wisata 
Sejarah Melayu Nusantara Samalanga. 

Pocut Haslinda adalah pewaris kedelapan 
Tun Seri Lanang, diwasiatkan oleh ayahnya, 
Teuku Hamid Azwar, untuk mencari keberadaan 
makam kakek moyangnya itu. “Ayah menyuruh 
saya datang ke kampung-kampung, mungkin 
masih ada turunannya, cari di Malaysia atau di 
mana saja, cobalah pergi ziarah,” ujar Haslinda 
mengulang ucapan sang ayah.

Semasa kanak-kanak, Pocut 
sudah diberitahu 

bahwa dia adalah keturuan Tun 
Seri Lanang. Sejak itu pikiran 
Haslinda dipenuhi tanya, siapa itu 
Seri Lanang. Apakah benar leluhur 
Haslinda dari Malaysia, seorang 
datuk bendahara, pujangga Melayu, 
penasihat kesultanan, dan katanya 
pernah juga menjadi Uleebalang 
(raja kecil) Samalanga, Aceh. 

Setelah bertahun-tahun 
melakukan pencarian,  makam 
TSL akhirnya ditemukan pada 
2004 sebelum Tsunami menimpa 
Aceh. “Saya sangat gembira. Buat 
saya, makam itu sangat berharga. 
Mencari sampai ke Malaysia, tapi 

Batu nisan penanda 
makam itu diam dalam 
sepi hampir empat 
abad lamanya. Di 
depan istana (rumoh 
krueng) di Kuta Blang, 
Samalanga, Tun Seri 
Lanang (TSL) seolah 
terkubur tanpa cerita.  

Melayu dalam Bingkai Sejarah Nusantara

Terkuak di Bumi Serambi Mekah

Oleh: Murdiyatni/murdy.eljohn@gmail.com
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ternyata ada di Samalanga, tak jauh 
dari istananya,” ujar perempuan 
dengan nama lengakap Pocut 
Haslinda Muda Dalam Azwar.

Pada kenyataannya, penemuan 
makam saja belum cukup 
mengangkat ketokohan TSL dalam 
sejarah Melayu. Perlu adanya 
pembuktian dan pengkajian lebih 
dalam mengenai siapa sebenarnya 
Tun Seri Lanang, apa perannya 
dalam sejarah Melayu Indonesia 
dan Malaysia.  

Namun, hebatnya Yayasan Tun 
Sri Lanang bersama Pemerintah 
Kabupaten Bireuen dan Aceh serta 
dukungan Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif melalui 
Direktorat Jenderal Sejarah dan 
Purbakala mengungkap terlebih 
dahulu sosok TSL dalam “Seminar 
Ketokohan Tun Seri Lanang dalam 
Sejarah Dua Bangsa” yang telah 
dilaksanakan sehari sebelum 
peresmian. 

TSL bernama asli Muhammad 
anak Tun Ahmad Paduka Raja 
yang lahir di Seluyut, Batu 
Sawar Johor Lama,1565. Dato 
Bendahara Negeri Johor, dibawa 
ke Aceh 1613 setelah pendudukan 
Portugis ditaklukan oleh Sultan 

Iskandar Muda (1607-1636). Kemudian ditempatkan di 
Samalanga dan Seulimum Aceh Besar bersama 22 ribu 
penduduk semenanjung lainnya. Kebijakan membawa 
warga Semenanjung Tanah Melayu dilakukan karena 
populasi penduduk di pusat kerajaan Aceh Darussalam 
berkurang akibat perang dengan Portugis selama 130 
tahun. 

Di Aceh, Sultan Iskandar Muda menjadikan Tun 
Sri Lanang sebagai penasehat dengan gelar Orang 
Kaya Datuk Bendahara Sri Paduka Tun Sebrang, karena 
pandangan politik yang sepaham dalam menentang 

Portugis. Lalu diberikan kekuasaan 
di Samalanga yang dibatasi dengan 
Krueng Ulim dan Krueng Jempa. 
Wilayah itu sekarang sebagian 
masuk Pidie Jaya dan sebagian lagi 
Bireuen.

Penobatan Tun Seri Lanang 
menjadi Raja Samalanga mendapat 
dukungan rakyat karena ahli 
dibidang pemerintahan, juga 
alim ilmu agama. Iskandar 
Muda berharap penunjukan ini 
membantu pengembangan Islam 
di Pesisir Timur Aceh.  Alhasil, 
Samalanga berhasil menjadi pusat 
pengembangan Islam, juga menjadi 
daerah basis perjuangan dalam 
perang Aceh dengan Belanda 
(1873-1942). 

Bahkan Belanda menjuluki 
Samalanga sebagai “dusun orang 
keramat”. Kemudian tradisi 
keilmuan terus berlanjut sampai  
kini, sehingga Samalanga disebut 
sebagai kota santri, karena 
banyaknya dayah (pesantren) yang 
tumbuh dan berkembang. 

Di samping ahli pemerintahan, 
TSL juga dikenal sebagai pujangga 
Melayu dengan karya agungnya 
Sulalatus Salatin (Sejarah Melayu). 
Menurut Winstedt, kitab ini mulai 
di karang  Februari 1614 di Johor 
Baru, Malaysia dan diselesaikan 
Januari 1615 di Samalanga, Aceh, 
Indonesia. Naskah ini di anggap 
penting karena menceritakan adat 
istiadat kerajaan, silsilah raja-raja, 
dan sejarah kerajaan Melayu yang 
menjadi cikal bakal beberapa 
bangsa di Asia Tenggara, termasuk 
Singapura. 

Di Malaysia Kitab Sulalatus 
Salatin telah dicetak ulang 
beberapa kali dan menjadi buku 
wajib pelajaran sastra dan sejarah 
tingkat SD, SMP dan SMA. Seperti 
diungkapkan Tan Sri Zulkifli Abd 
Razak, Rektor Universitas Sains 
Malaysia, Tun Sri Lanang sangat 
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terkenal di Malaysia, tapi ceritanya 
seolah abstrak layaknya dongeng. 
Sama halnya dengan cerita Gajah 
Mada di Indonesia, tapi entah 
karena kebetulan keduanya wafat 
di Aceh, yang satu di Samalanga 
sedangkan Gajah Mada di Manyak 
Pahit Aceh Timur. 

Tentu ini hanya sebagian kecil 
nilai sejarah yang tekandung 
pada peninggalan TSL sehingga 
pantas menjadi destinasi wisata. 
Selain sebuah Istana kuno 
dan situs makam, melengkapi 
sebuah destinasi dibangun pula 
perpustakaan sebagai pusat kajian 
sejarah Melayu, baik yang berkaitan 

dengan Seri Lanang maupun 
Melayu secara luas. Perpustakaan 
TSL ini berlokasi di Komplek Masjid 
Raya Samalanga, sebagai simbol 
melanjutkan tradisi keilmuan di 
Samalanga.  

Kembali ke area Makam, TSL 
ternyata tidak sendirian, ada dua 
nisan yang ternyata keturunan 
kelima, yaitu Tueku Syhik Muda 
Bugeh dan Pocut Mouligue yang 
juga salah satu pejuang wanita 
Aceh. Pada saat Belanda hendak 
memasuki Samalanga, Pocut 
Meuligo yang masih remaja belia 
telah berhasil mempertahankan 
wilayahnya. 

Cerita Pocut Mouligue ini 
memperkaya wisata sejarah di 
Samalanga. Wisata spesial interest 
(minat khusus) berbasis sejarah 
yang akan terus dikembangkan 
oleh Pemerintah Aceh. “Potensi 
kami bukan pariwisata masal, tapi 
wisatawan yang mempunyai minat 
khusus untuk mempelajari sejarah. 
Dan TSL menambah destinasi kami, 
meskipun sejak lama kawasan 
makam TSL sudah sering menjadi 
tujuan wisata ziarah,” kata Jasman J 
Maruf, Kepala Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Provinsi Aceh. TC


