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6. Laksamana Malahayati atau “Keumalahayati”
7. Cut Nyak Dien
9. Pocut Baren
10. Putri Pocut Meurah Intan
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4. Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah

Pahlawan Wanita Muslimah Dari Aceh
Perempuan millenium Indonesia masih berjuang menegakkan kesamaan haknya yang
terinspirasi oleh “gerutuan” Raden Ayu Kartini. Namun, 7 abad lalu perempuan Aceh
telah menikmati hak-haknya sebagai manusia yang setara tanpa perdebatan. Barangkali
selama ini yang kita kenal pahlawan perempuan dari Aceh mugkin hanya Cut Nyak Dien
saja. Hal ini dapat dipahami karena perjuangan heroiknya melawan Belanda sudah
difilmkan, dimana pemeran sebagai Cut Nyak Dhien adalah artis legendaris Christine
Hakim.
Akan tetapi sebenarnya Cut Nyak Dhien hanyalah satu dari sekian banyak perempuan
Aceh yang memiliki kehebatan yang luar biasa di Aceh. Dan itu sudah ada jauh sebelum
isu emansipasi dikembangkan. Sebab peran mereka melebihi peran para laki-laki pada saat
itu.
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Di Matangkuli, Kecamatan Minye Tujoh, Kabupaten Aceh Utara, terdapat sebuah makam
kuno yang pada nisannya bertuliskan Arab dan Jawa Kuno. Dituliskan di nisan itu, orang
yang dimakamkan adalah Ratu Ilah Nur yang meninggal tahun 1365. Siapa Ilah Nur? Ratu
Ilah Nur adalah seorang Ratu yang memerintah Kerajaan Pasai. Keterangan itu juga dapat
diperoleh di kitab Negara Kartagama tulisan Prapanca. Disebutkan, Samudera Pasai
merupakan daerah yang ditaklukkan oleh Hayam Wuruk, dengan Patihnya Gajah Mada.
Buku Hikayat Raja Raja Pasai juga menyebutkan tentang kekuasaan Majapahit terhadap
Pasai. Setelah segala sesuatunya diatur di Pasai, laskar Majapahit kembali ke Jawa.
Namun, sebelum kembali, pembesar-pembesar Majapahit mengangkat seorang Raja, yaitu
Ratu Nur Ilah. Ratu Nur Ilah merupakan keturunan Sultan Malikuzzahir. Tidak banyak
keterangan yang didapatkan oleh peneliti tentang masa pemerintahan Ratu Ilah Nur ini.
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Perempuan Aceh memang luar biasa. Mereka mampu mensejajarkan diri dengan kaum
pria. Bahkan, pekerjaan peperangan pun, yang biasanya seluruhnya dilakukan oleh kaum
pria, diterjuninya pula. Mereka menjadi panglima, memimpin ribuan laskar di hutan dan di
gunung-gunung. Bahkan ada laskar wanita yang disebut Inong Bale. Mereka ini para janda
yang menuntut kematian suaminya. Para perempuan Aceh berani meminta cerai dari
suaminya bila suaminya berpaling muka kepada Belanda. Kaum pria Aceh pun bersikap
sportif. Mereka dengan lapang hati memberikan sebuah jabatan tertinggi dan rela pula
menjadi anak buahnya. Diantaranya mereka yang amat dikenal bahkan melegenda, seperti
Cut Nyak Dhien, Laksamana Kumalahayati, dan sebagainya.
Beberapa periode, Kerajaan Aceh Besar yang berdaulat, pernah dipimpin oleh perempuan.
Selain Ratu Nur diatas, ada Sultanah Safiatuddin Syah, Ratu Inayat Zakiatuddin Syah,
Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah dan Ratu Nahrasiyah. Sementara yang terjun ke
medan pertempuran, ada Laksamana Malahayati, Cut Nyak Dien, Cut Meutia, Pocut
Baren dan Pocut Meurah Intan. Ada pula yang menjadi uleebalang (penguasa lokal).
Diantara panglima-panglima tersebut, yang banyak disebut-sebut oleh pendatang Barat
adalah Laksamana Malahayati. Mereka ini oleh peneliti dan ilmuwan barat disejajarkan
dengan Semiramis, Permaisuri Raja Babilonia dan Katherina II Kaisar Rusia.

1. Ratu Nahrasiyah
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Dr. C. Snouck Hurgronje terkagum-kagum menyaksikan sebuah makam yang demikian
indah di situs purbakala Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Utara. Makam yang terbuat
dari pualam itu, merupakan makam yang terindah di Asia Tenggara. Makam yang dihiasai
dengan ayat – ayat Quran tersebut, adalah makam seorang raja perempuan bernama
Nahrasiyah. Ratu tersebut tentu seorang raja yang besar, terbukti dari hiasan makamnya
yang sangat istimewa. Ratu merupakan putri Sultan Zain al-Abidin. Sayang, sedikit sekali
sumber sejarah tentang dirinya – yang memerintah lebih dari 20 tahun. Kerajaan
Samudera Pasai senantiasa mengeluarkan mata uang emas. Namun, kepunyaan Ratu
sampai saat ini belum ditemukan. Sementara itu, dirham ayahnya ditemukan dimana disisi
depan mata uang tersebut tercantum “Zainal Abidin Malik az-Zahir”.
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Nama Sultan Zain al-Abidin dalam berita–berita Tiongkok dikenal dengan Tsai-nu-li-ating-ki. Kronika Dinasti Ming (1368-1643) menyebutkan, Raja ini mengirimkan utusanutusannya yang ditemani oleh sida-sida China, Yin Ching kepada mahararaja China,
Ch’engtsu (1403-1424). Maharaja China kemudian mengeluarkan dekrit pengangkatannya
sebagai Raja Samudera dan memberikan sebuah cap kerajaan dan pakaian kerajaan. Pada
tahun 1415 Laksamana Cheng Ho dengan armadanya datang mengunjungi Kerajaan
Samudera. Diceritakan, Sekandar, kemanakan suami kedua Ratu, bersama pengikutnya,
merampok Cheng Ho. Serdadu–serdadu China dan Ratu Kerajaan Samudera dapat
mengalahkan Sekandar. Ia ditanggap lalu dibawa ke Tiongkok untuk dijatuhi hukuman
mati. Ratu yang dimaksud dalam berita China itu tidak lain adalah Ratu Nahrasiyah.

2. Sultanah Safiatuddin Syah (1641-1675)
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Bersyukur bahwa catatan tentang Sultanah Safiatuddin Syah cukup banyak sehingga dapat
memberikan gambaran yang memadai mengenai kepemimpinannya. Aceh Darussalam
merupakan sebuah kerajaan yang berdaulat. Syafiatuddin Syah yang lahir tahun 1612,
anak tertua Sultan Iskandar Muda. Puteri Syafiatuddin tumbuh menjadi gadis yang
rupawan, cerdas dan berpengetahuan. Setelah dewasa, dia dinikahkan oleh ayahnya
dengan Iskandar Thani, putera Sultan Pahang yang dibawa ke Aceh setelah dikalahkan
oleh Sultan Iskandar Muda. Tahun 1636, Sultan Iskandar Muda meninggal. Menantunya
lalu diangkat menjadi Sultan Aceh. Lima tahun memerintah, ia meninggal (15 Ferbruari
1642) tanpa memberikan keturunan. Tiga hari setelah berkabung, para pembesar kerajaan
sepakat mengangkat sang permaisuri menjadi raja. Namun, menjelang penobatannya,
muncul pertentangan. Ada dua alasan. Pertama Sultan Iskandar Thani tidak berputra dan
kedua, soal kelayakan perempuan menjadi raja. Persoalan tersebut diserahkan kepada
ulama senior yang sangat berpengaruh saat itu, yaitu Tengku Abdurrauf dari Singkil. Ia
menyarankan pemisahan urusan agama dengan urusan pemerintahan. Dari sudut adat dan
hukum Islam, Syafiatuddin memenuhi sarat sebagai pemimpin. Selain itu, Syafiatuddin
memiliki kecerdasan dan pengetahuan yang cukup. Para ulama juga mengeluarkan fatwa,
bahwa urusan agama dan negara harus dipisahkan sepanjang keduanya tidak saling
bertentangan.
Sultanah Safiatuddin Syah memerintah selama 35 tahun (1641- 1675). Inilah masa-masa
yang paling sulit karena situasi Malaka saat itu sedang panas dengan adanya perseteruan
VOC dengan Potugis merebut pengaruh sehingga sang ratu tidak bisa terhindar darinya
karena Aceh merupakan pusat dagang utama. Sultanah sangat memperhatikan
pengendalian pemerintahan, pendidikan, keagamaan dan perekonomian. Namun, agak
mengabaikan soal kemeliteran. Pada tahun 1668, misalnya, ia mengutus ulama-ulama
Aceh ke negeri Siam untuk menyebarkan agama Islam. Sebagaimana ayahnya, ia pun
sangat mendorong para ulama dan cerdik pandai mengembangkan ilmu pengetahuan
dengan mensponsori penulisan buku-buku ilmu pengetahuan dan keagamaan. Dalam
ekonomi, ia menerbitkan mata uang emas dan menerapkan cukai bagi pedagang asing
yang berdagang di Aceh. Dalam urusan kenegaraan, ia membentuk dua lembaga

pemerintahan, yaitu Balai Laksamana (Angkatan Perang yang dikepalai oleh seorang
Laksamana) dan Balai Fardah (Lembaga yang mengatur keuangan kerajaan seperti
pemugutan cukai dan mengeluarkan mata uang).
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Selain itu, Sultanah membentuk lembaga tempat bermusyawarah, yaitu Balai Rungsari
(institusi yang terdiri empat uleebalang besar Aceh), Balai Gadeng (beranggotakan 22
ulama besar Aceh), Balai Mejelis Mahkamah Rakyat (semacam DPR yang beranggotakan
73 orang yang mewakili daerah pemukiman). Yang menarik adalah, diantara 73 anggota
dewan tersebut, terdapat sejumlah wanita. Ia adalah seorang raja besar yang sangat
dihormati oleh rakyatnya dan disegani oleh negara asing (Belanda, Portugis, Inggris, India
dan Arab). Ia meninggal 23 Oktober 1675. Oleh penurusnya, Sultanah Safiatuddin Syah
tetap dihormati dengan mencantumkan namanya Sultanah pada setempel / segel kerajaan.
Selanjutnya, kerajaan diperintah oleh Naqiatuddin dengan gelar Sri Sultan Nurul-Alam
Naqiatuddin Syah.
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