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Pulau Midai di Natuna adalah 
tempat lahirnya serikat dagang 
tertua milik pribumi di Indonesia. Di 
pulau kecil ini beredar uang ratusan 
miliar rupiah dalam setahun.

di Pulau Kecil
Uang Besar

PENULIS : YERMIA R.
email : majalah@batampos.co.id
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i bawah naungan pohon-pohon kelapa yang 
rindang, seorang perempuan paruh baya 
sedang bekerja dengan tekun. Ia duduk di atas 
panggung segi empat berukuran 2 x 2 meter 
yang disangga potongan batang kelapa. Ting-

ginya satu meter di atas permukaan tanah. Angin laut 
yang berhembus masuk ke pesisir Pulau Midai, Kabu-
paten Natuna, sesekali menghilangkan gerah yang dipicu 
lembabnya perkebunan kelapa. Kawanan nyamuk berke-
liaran di sekitar tumpukan sabut kelapa yang mengelilin-
gi panggung itu, mencari waktu yang tepat menancapkan 
sungutnya di kulit perempuan itu.

Nurmin, perempuan itu, tak peduli. Di atas panggung 
yang terbuat dari kayu pohon kelapa itu, ia menata tem-
purung-tempurung yang menggunung di sekelilingnya. 
Tempurung kelapa tua itu sudah dibelah dua. Dagingnya 
masih tetap melekat di bagian dalam. Kalau ada buah ke-
lapa yang memiliki kentos besar, Nurmin membuangnya.

“Itu nanti bisa digunakan untuk pakan ternak, tapi 
kalau orang mau makan juga bisa,” kata Nurmin.

Jika Nurmin selesai menata tempurung-tempurung itu, 
ia akan menumpuk sabut kelapa di kolong parak, sebu-
tan orang Midai untuk panggung kecil itu. Ia kemudian 
membakar sabut untuk mengasapi tempurung tersebut. 
Setelah pengasapan ia akan melepaskan daging kelapa 
dari tempurungnya, kemudian menjemurnya dan men-

D jualnya ke pedagang-pedagang keturunan Tionghoa yang 
ada di Midai.

Dia sudah mengerjakan pekerjaan itu selama 13 tahun. 
“Sejak suami saya meninggal, saya harus bekerja untuk 
memberi makan anak-anak.”

Selama tiga bulan, Nurmin bekerja di tiga kebun. Senin 
sore dua pekan lalu ia sedang menata tempurung kelapa 
di kebun wakaf sebuah masjid di Midai. Selain di kebun 
itu, ia juga memiliki satu kebun keluarga dan bekerja di 
kebun milik satu keluarga lainnya.

Kopra baru bisa dijual setiap tiga bulan. Jadi, ia baru 
menerima penghasilan setiap tiga bulan. Akhir-akhir ini 
harga kopra berkisar Rp 500 ribu per 100 kilogram. Jika 
permintaan kopra tinggi, harga di tingkat petani menca-
pai Rp 800 ribu per 100 kilogram. Di panen kopra tera-
khir, Nurmin mendapat Rp 500 ribu dari setiap kebun.

“Kalau harga (kopra) rendah, saya dapat Rp 500 ribu. 
Kalau harga tinggi, saya kadang dapat Rp 1 juta,” terang 
dia.

Di Midai selama lebih dari 100 tahun berlangsung sis-
tem pembagian hasil usaha yang dilakukan oleh serikat 
dagang Ahmadi & Co. Serikat dagang tersebut merupa-
kan serikat dagang tertua yang didirikan oleh pribumi. 
Ia kemudian yang menginspirasi wakil presiden pertama 
Republik Indonesia, Mohammad Hatta tentang sistem 
koperasi yang akan dikembangkannya. Selanjutnya, Hatta 

Nurmin, pekerja 
di Ahmadi & Co 
memilah-milah 
kelapa yang 
telah dibelah, 
Senin (8/9).
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Pohon kelapa di 
sepanjang jalan 
di Midai, Senin 
(8/9). 
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dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
Manajemen serikat Ahmadi & Co saat ini tak lagi 

beroperasi. Selama di Midai, samar-samar Batam Pos 
mendengar serikat itu masih memiliki pemimpin. Na-
mun, aktivitasnya nyaris tak ada lagi.

Perlahan, kisah Ahmadi & Co tergerus dan hanya 
terting gal di Midai. Seperti sistem bagi hasil yang dilaku-
kan di perkebunan kopra. Setiap panen, hasil penjualan 
akan dibagi lima. Dua bagian diberikan kepada pemilik 
kebun, sedangkan tiga bagian lain diberikan pada pekerja 
yang memanjat kelapa, pekerja pengupas kelapa, dan 
pekerja yang mengasapi dan mengeringkan kopra seperti 
Nurmin.

***
NURMIN merupakan satu bagian dari rantai perda-

gangan hasil kebun yang ada di Pulau Midai. Pulau kecil 
di barat laut Pulau Bunguran, pulau utama di Kabupaten 
Natuna. Pulau ini terkenal sebagai penghasil cengkeh dan 
kopra.

Luas Pulau Midai hanya sekitar 50 kilometer persegi. 
Jalan aspal yang dibangun mengelilingi pulau panjangnya 
hanya 18 kilometer. Jika menggunakan sepeda motor 
dengan kecepatan sedang, mengelilingi pulau ini dapat 
ditempuh selama 20 menit. Kebanyakan warga tinggal 
di sekitar pelabuhan utama Midai. Sebagian kecil warga 

tersebar di sepanjang pesisir pulau.
Namun kondisi geografis yang minor itu berban ding 

terbalik dengan jumlah uang yang beredar di sana. Perke-
bunan menyumbangkan pundi-pundi yang besar bagi 
sekitar 5.160 warga yang menetap di pulau itu. Selain dari 
kopra, hasil bumi lain yang jadi andalan Midai adalah 
cengkeh. Tumbuhan rempah ini bahkan jadi penyum-
bang utama pendapatan masyarakat Midai. Tahun ini, 
misalnya, panen cengkeh diperkirakan mencapai 500 ton. 
Harga satu kilogram cengkeh kering di tingkat pengepul 
mencapai Rp 138 ribu. Itu berarti dari hasil penjualan 
cengkeh para pemilik kebun mendapat sekitar Rp 69 mil-
iar. Cengkeh pun dianggap sebagai emas hitam.

“Jika diambil semuanya, pasti lebih dari 500 ton. Hanya 
panen terakhir pemanjat kurang, sehingga masih banyak 
cengkeh yang tinggal di pohon,” kata Asun, salah satu 
pengepul hasil bumi di Midai. Selain Asun, ada dua tauke 
besar yang ada di Midai. Asun mengaku dia bukan penge-
pul terbesar. Di samping itu, masih banyak pegepul-
pengepul kecil yang membeli hasil bumi masyarakat.

Menurut Camat Midai, Suherman, panen terakhir yang 
berlangsung pada bulan Februari dan Maret tahun lalu 
bukanlah panen raya. “Kalau panen raya, yang hasil ceng-
kehnya lebih dari seribu ton,” kata Suherman, di Kantor 
Camat Midai. 

Tidak hanya pemilik kebun yang menikmati hasil ceng-

Kantor Ahmadi 
& Co di Midai, 
Senin (8/9). 
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keh. Pekerja yang datang secara khusus untuk memanjat 
cengkeh juga menikmati hasilnya. Salah satu pemilik 
kebun cengkeh, Martius, mengungkapkan hasil penjualan 
cengkeh selalu dibagi dua dengan pekerja.

Musim panen cengkeh membuat Midai laksana meng-
helat sebuah festival. Sekitar 1.000 pemanjat pohon ceng-
keh dari Sumatera dan Kalimantan berbondong-bondong 
mendatangi pulau itu.

Anak-anak pun menikmati berkah panen cengkeh. 
Setiap panen, mereka memungut cengkeh kering yang 
tercecer di jalan, kebun, atau halaman rumah. Suherman 
mengatakan, hampir setiap hari seorang anak bisa men-
gumpulkan 1-2 kilogram cengkeh kering yang tercecer.

“Jadi tidak heran lagi kalau melihat anak kecil mengan-
tongi uang sampai jutaan rupiah pada musim cengkeh,” 
ujar Suherman.

Uang hasil penjualan cengkeh digunakan pemilik 
kebun untuk membangun rumah, menyekolahkan anak, 
dan membeli sepeda motor. Sepeda motor dibawa dari 
Pontianak, Kalimantan Barat ke Midai menggunakan 
kapal kargo yang dibuat dari kayu. Permintaan sepeda 
motor baru sehabis panen cengkeh meningkat. Sampai-
sampai ada anekdot warga yang mengatakan motor di 
Midai selalu baru setiap panen.

Salah satu sesepuh di Midai, Hailani, mengatakan 
keinginan orang membeli kendaraan setelah menerima 
uang hasil panen cengkeh telah ada sejak dulu. Dia, 
misalnya, membeli motor Honda 70 di Pontianak pada 
dekade 1980-an dari hasil panen cengkeh.

“Saat ini, kalau datang motor baru dari Kalimantan, 
orang akan saling berebut. Satu motor misalnya ada yang 
menarik stang, ada yang menarik jok, ada yang menarik 
ban. Banyak yang ingin membeli motor karena mereka 
mampu,” kata Hailani.

“Tidak ada warga Midai yang miskin,” kata Suherman. 
“Di sini semua berkecukupan.”

Sekarang jamak warga Midai mengendarai motor 
dengan kondisi yang masih ‘kinclong’. Dan karena mo-
tor itu dibawa penjual dari Kalimantan ke sebuah pulau 
kecil di Kabupaten Natuna, kebanyakan motor itu tidak 
memiliki plat nomor. Karena tanpa nomor kendaraan, 
pemilik motor-motor itu tidak membayar pajak tahunan 
kendaraan nya.

Menurut Ayi, warga Midai yang memandu Batam Pos 
selama di Midai, motor-motor yang dibawa pedagang 
dari Pontianak ke Midai sering menjadi masalah di ibu-
kota Kalimantan Barat itu. Pasalnya segala bentuk pajak 
yang seharusnya dibayarkan dalam proses jual beli dan 

Sejumlah pekerja 
bekerja di 
gudang kopra 
di Midai, Selasa 
(9/9). 
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oleh pemilik kendaraan tak pernah masuk ke kas negara.
“Menurut pedagang yang membawa motor dari Kali-

mantan, motor-motor yang dibawa ke Midai dilaporkan 
telah dicuri,” kata Ayi.

Hubungan antara Midai dan Kalimantan Barat me-
mang terjalin erat khususnya setelah era konfrontasi 
Indonesia terhadap Singapura dan Malaysia pada awal 
dekade 1960-an. Sikap agresif pemerintah Indonesia 
itu kemudian memutus hubungan dagang antara Midai 
dengan dua negeri jiran itu. Sebelumnya pedagang asal 
Singapura dan Malaysia begitu mesra dengan Midai yang 
diwakili oleh serikat Ahmadi & Co. Mereka mengangkut 
kopra dari Midai dan membawa bahan kebutuhan pokok 
untuk dijual di Midai. Transaksi pun dilakukan dalam 

Tidak ada warga 
Midai yang miskin. 

Jadi tidak heran lagi 
kalau melihat anak 
kecil mengantongi 

uang sampai jutaan 
rupiah pada musim 

cengkeh.
Suherman

Camat Midai

bentuk dolar. Sesepuh di Midai mengatakan, pada masa 
itu mereka sama sekali tidak pernah merasakan produk-
produk yang diproduksi di Indonesia.

Berkembangnya hubungan dengan Kalimantan Barat 
khususnya Singkawang dan Pontianak, menurut Hailani, 
didorong oleh kedekatan geografis. Ketika transportasi 
waktu itu masih mengandalkan kapal yang dibuat dari 
kayu, pelayaran ke Kalimantan ditempuh dalam waktu 18 
jam. Sementara pelayaran ke Tanjungpinang memakan 
waktu 36 jam bahkan lebih.

“Kondisi Ranai sendiri lebih parah ketimbang Midai,” 
kata Hailani.

Seperti halnya daerah lain di Natuna, Midai masih 
menggantungkan pemenuhan kebutuhan mereka ke Ka-
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limantan Barat. Uang miliaran rupiah yang didapat warga 
Midai dari hasil cengkeh dan kopra pun lebih banyak 
mengalir di Kalimantan Barat, ketimbang di Kepulauan 
Riau. Tak hanya belanja, warga Midai juga menabung 
uangnya di Kalimantan Barat. Ayi mengatakan, setiap 
masa panen cengkeh, miliaran uang tunai berlayar men-
garungi lautan antara Midai dan Kalimantan Barat.

“Sudah biasa uang dimasukkan dalam kardus mie in-
stan dan dibawa oleh kapal kayu ke Kalimantan,” ujar Ayi.

Hingga tiga bulan lalu fasilitas perbankan memang 
belum ada di Midai. Inilah yang membuat warga memilih 
membelanjakan uangnya atau menabungnya di Kaliman-
tan. Barulah bulan lalu Bank Riau Kepri membuka cabang 
di Midai.

***
MESKI hasil perkebunan sudah menyumbang ratu-

san miliar bagi masyarakat Midai, interaksi warga antar 
pulau masih terbatas. Masyarakat tidak bisa keluar 
pulau kapan saja mereka mau. Transportasi utama masih 
mengandalkan kapal KM Bukit Raya milik PT Pelni dan 
dua kapal perintis KM Terigas 5 dan KM Sabuk Nusantara 
39. Kapal Bukit Raya satu minggu sekali menyambangi 

Midai. Meski demikian, setiap minggu jurusan kapal itu 
berbeda. Minggu ini berangkat ke pelabuhan Selat Lampa 
di Pulau Bunguran, minggu depan kapal itu menuju ke 
Pontianak sebelum meneruskan ke Jakarta. Baru minggu 
berikutnya Bukit Raya kembali mengarungi rute ke Selat 
Lampa hingga Tarempa kemudian ke Tanjungpinang.

Kapal-kapal perintis sama saja. Mereka menghampiri 
Midai sekitar 10 – 12 hari sekali. Dalam satu minggu, ada 
satu kapal perintis yang merapat di perairan Midai.

Kondisi ini menyulitkan warga ketika mereka berada 
dalam kondisi darurat. Jika ada warga Midai yang mem-
butuhkan penanganan kesehatan darurat dan harus 
dibawa ke Ranai, keluarganya harus menyewa pompong.

Perjalanan ke Ranai membutuhkan waktu 8-10 jam. 
Kondisi darurat membuat mereka harus mengarungi Laut 
Natuna dalam kondisi apapun. Demi menyelamatkan 
nyawa seorang warga, para pengantar kerap memper-
taruhkan nyawa jika kondisi laut tidak bersahabat.

Kondisi Midai yang dikelilingi karang juga menjadi per-
soalan lain. Baik KM Bukit Raya dan kapal-kapal perintis 
tidak ada yang berani merapat di dermaga Midai. Kapal 
akan berhenti hampir satu kilometer dari garis pantai. 
Warga yang akan naik kapal atau turun ke dermaga harus 

Saat ini, kalau datang 
motor baru dari 

Kalimantan, orang akan 
saling berebut. Satu 

motor misalnya ada yang 
menarik stang, ada yang 

menarik jok, ada yang 
menarik ban. Banyak 

yang ingin membeli motor 
karena mereka mampu.

Hailani
Sekretaris Ahmadi & CO. Tahun 1963-1967
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dihubungkan dengan pompong atau kapal nelayan.

Saat Batam Pos berangkat ke Midai, KM Bukit Raya ber-
henti di perairan Pulau Midai sekitar pukul 1.00 dinihari. 
Di laut, sebuah kapal nelayan sepanjang 10 meter dengan 
lebar 2,5 meter sudah menunggu dengan penumpang 
yang akan berangkat menuju Pontianak atau Jakarta.

Ketika kapal berhenti, kru kemudian menurunkan 
tangga di dek lima. Angin tidak berhembus kencang, 
namun gelombang malam itu cukup kuat mengombang 
ambingkan perahu nelayan. Pengemudi harus tepat men-
garahkan haluan perahu dekat dengan ujung tangga.

Penumpang berangkat naik lebih dulu, kemudian pe-
numpang yang akan turun menuju Midai. Proses melom-
pat dari ujung tangga ke haluan perahu bukan hal yang 
gampang. Dengan gelombang menggerakkan perahu 
secara vertikal hingga satu meter, penumpang harus tahu 
kapan waktu tepat untuk melompat. Saat itu adalah ke-
tika haluan perahu bergerak mendekati tangga.

“Saat melompat harus tepat. Kalau salah, kaki bisa 
patah,” kata Suherman, Camat Midai.

Malam itu semua penumpang yang pindah dari kapal 
ke perahu adalah orang dewasa. Tidak ada anak-anak 
atau bayi. Beberapa orang menceritakan, jika ada bayi 
yang harus dipindahkan, prosesnya akan dramatis. Cerita 
lain yang Batam Pos dengar cukup seram: ada beberapa 
warga yang tewas tenggelam dalam proses perpindahan 
itu.

Keterbatasan juga dirasa warga saat musim angin 
utara datang setiap akhir tahun dan memasuki awal 
tahun. Pada musim ini banyak kapal dari Kalimantan 

tidak berani berlayar sampai Midai. Menurut warga, pada 
musim itu perahu yang membawa kebutuhan dari Kali-
mantan terpaksa harus memutar balik karena laut tidak 
bersahabat. Hal ini membuat para pedagang biasanya 
membawa lebih banyak kebutuhan warga Midai sebelum 
musim angin utara agar warga bisa menyimpan kebutu-
han selama musim itu.

Sementara itu soal komunikasi tak jauh beda. Meski 
dua operator telepon seluler Telkomsel dan Indosat 
masuk ke pulau itu sejak tahun 2003, perkembangan jar-
ingan terbilang lambat. Sinyal ponsel masih sering hilang 
di banyak tempat di Midai. Bahkan, di ruang kerja Camat, 
sinyal ponsel tak dapat diterima.

Dan, bukan cuma soal sinyal ponsel yang jadi keluhan. 
Kapasitas jaringan pun kerap jadi masalah. Semakin hari 
warga Midai makin mampu membeli ponsel. Ini mem-
buat makin banyak warga yang menggunakan layanan 
percakapan sehingga jaringan ponsel di Midai kerap 
sibuk.

Salah satu pegawai kantor Kecamatan Midai, Zulkadri, 
mengungkapkan keterbatasan kapasitas jaringan sangat 
terasa saat Midai menjadi tuan rumah STQ Kabupaten 
Natuna tahun 2012. Saat itu banyak peserta yang menel-
epon kerabatnya di luar Midai. Karena penggunaan padat 
sementara kapasitas jaringan terbatas, pengguna ponsel 
pun kesulitan untuk menghubungi kerabat.

“Kendala telekomunikasi dari dulu soal keterbatasan 
jaringan,” kata Zulkadri mengeluh. “Kalau menelepon 
saja sulit, bagaimana kami mau mengakses internet dari 
HP (ponsel) kami?” ***

fokus
p e r i s t i w a

Dokumen  Ahli 
Saham Ahmadi 
& Co.

F. IMAN WACHYUDI/BATAM POS



EDISI 78, MInggu IV SEptEMbEr 2014

20 fokus
p e r i s t i w a

KM Terigas adalah salah satu kapal perintis yang jadi andalan 
transportasi warga di kepulauan Natuna dan Anambas.

Hidup Berdenyut 
di Atas Terigas
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F. YUSNADI/BATAM POS

ukul 09.45 WIB. Pompong terakhir mening-
galkan dermaga Midai menuju kapal perintis 
KM Terigas yang buang sauh hampir satu 
kilometer dari garis pantai. Saya dan foto-
grafer Iman Wachyudi menumpang pompong 

itu bersama dengan beberapa rombongan dari Dinas 
Kependudukan Kabupaten Natuna.

Sebelumnya beberapa rombongan telah lebih dulu 
naik ke Terigas. Mereka adalah rombongan pedagang 
yang saat kapal itu buang jangkar pada pukul enam 
pagi turun berjualan di dermaga Midai. Rombongan 
Dinas Pemberdayaan Perempuan yang datang ke Midai 
dengan kami juga telah lebih dulu naik ke Terigas. 
Selain mereka, beberapa penumpang berangkat dari 
Midai ke sejumlah pulau tujuan.

Seperti kapal besar lain, pagi itu Terigas tidak bisa 
bersandar di dermaga Midai. Kondisi Pulau Midai yang 
dikelilingi karang membuat kapal besar tidak berani 
merapat karena perairan yang dangkal. Pada beberapa 
kesempatan, Terigas dapat berlabuh di sebuah dermaga 
di dekat kantor Kecamatan Midai. Ayi, warga yang 
memandu kami selama di Midai, sempat melihat kapal 
itu coba bersandar di dermaga tersebut namun tak 
berhasil.

P Tak sampai lima menit, pompong yang kami naiki 
sudah sampai ke Terigas. Dari kejauhan, kapal ini tam-
pak angkuh dengan lapisan cat hijau yang terkelupas di 
sana-sini. Dari permukaan laut, tinggi kapal itu dengan 
dek hanya sekitar tiga meter. Jejeran terpal menutup 
seluruh geladak utama seperti tenda pramuka yang 
besar. Di bawah terpal tampak tumpukan tas, kardus, 
dan karung memenuhi bagian tengah dek. Beberapa 
penumpang kapal mengamati pompong yang kami 
naiki. Beberapa lagi tidak peduli dan mengerjakan ak-
tivitasnya sendiri.

Pompong kemudian merapat di samping kapal. 
Sangat dekat tapi tak sampai menyentuh pinggir ka-
pal. Ombak pagi itu tak besar sehingga pompong tidak 
bergoyang dengan kencang.

Penumpang lanjut usia lebih dulu naik ke atas kapal. 
Seorang lelaki dan diikuti wanita lanjut usia naik ke 
Terigas. Untuk naik ke Terigas, Penumpang lebih dulu 
naik ke atap pompong kemudian menumpukan satu 
kaki ke sebuah ban yang diikat pada pagar pembatas 
geladak Terigas. Penumpang lain kemudian menyusul 
naik ke geladak kapal termasuk termasuk Batam Pos.

Kami mengambil tempat di pinggir geladak di depan 
‘pintu masuk’, tempat kami memanjat naik ke kapal. 

Aktivitas di 
dermaga Midai, 
Selasa (9/9). 
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Penumpang lain baik yang berangkat dari Midai mau-
pun mereka yang berangkat dari Tanjungpinang atau 
Tarempa sebagian sudah membaringkan tubuhnya. 
Mereka tidur beralaskan kasur yang telah tipis dan 
lusuh. Sebagian kasur bahkan sudah berbau apak. Tapi, 
ketimbang menghabiskan energi selama perjalanan, 
mereka lebih memilih membaringkan badan.

Geladak Terigas disulap menjadi tiga lajur utuk pe-
numpang yakni di kedua pinggir dan di tengah kapal. 
Di antara lajur itu dibangun sekat dari tumpukan tas, 
kardus, dan karung. Sedangkan di ujung haluan selu-
ruhnya ditutupi tumpukan kardus.

Tepat jam 10.30, KM Terigas mulai berlayar menin-
ggalkan perairan Midai. Cuaca pagi menjelang siang 
itu cerah. Dari informasi yang kami dapat, perjalanan 
ke Pulau Sedanau memakan waktu enam jam. Kami 
rencananya akan turun di Sedanau dan menginap se-
malam sebelum melanjutkan dengan speedboat menu-
ju Pulau Bunguran tempat Kota Ranai berada.

Sebenarnya kami bisa sampai ke Ranai menggunakan 
Terigas. Namun perjalanan akan memakan waktu ham-
pir dua hari karena dari Sedanau, kapal tersebut akan 
berlayar dulu ke Pulau Laut, salah satu pulau terluar 
Indonesia sebelum berlayar menuju dermaga Penagi 
di Ranai. Terigas sendiri akan tinggal satu malam di 
Sedanau.

Porter 
menurunkan 
barang dari KM 
Terigas yang 
baru bersandar 
di dermaga 
Sedanau, Selasa 
(9/9).

F. IMAN WACHYUDI/BATAM POS

Penumpang 
turun dari 
KM Terigas di 
dermaga Midai, 
Selasa (9/9). 
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Ketika kami mengatur barang bawaan, salah seorang 
penumpang menawarkan kasur.

“Silahkan dipakai untuk tidur,” kata pria yang tam-
pak belum berusia 20 tahun itu. Di atas kapal, ia berte-
lanjang dada. Beberapa pria lainnya juga bertelanjang 
dada, menanggapi gerahnya hari itu.

“Terima kasih,” jawab kami kompak. Satu kasur itu 
kami rapikan. Kemudian kami menyelonjorkan kaki ke 
arah laut.

Tak lama seorang pria hitam bertubuh gempal meng-
hampiri saya yang sedang duduk sendiri. Sementara 
Iman sedang mengambil beberapa foto kondisi geladak 
kapal.

“Mau ke mana, bang?” tanya pria itu.
“Sedanau, bang. Abang dari mana?”
“Kami dari Sintete, Pemangkat, di Kalimantan. Semua 

pedagang dari sana, tidak jauh dari pelabuhan,” terang 
dia.

Kami kemudian berkenalan. Pria itu menyebutkan 
namanya Beri. Ia merupakan salah satu pedagang yang 
berdagang di KM Terigas. Bersama dengan dia ada be-
lasan pemuda lain lain dari Sintete memilih menyam-
bung hidup dengan berdagang di daerah-daerah yang 
disinggahi kapal itu.

“Saya sudah berdagang seperti ini selama 10 tahun 
sejak lulus SMA. Setahu saya, sayalah yang paling lama 
berdagang di Terigas ini,” kata Beri yang pada lengan 
kanannya tergambar tato pisau yang menancap di hati.

Selama sepuluh tahun itu, waktu Beri kebanyakan 
berada di atas KM Terigas. Ia hampir tak pernah absen 
dalam setiap pelayaran kapal perintis itu.

Sekali pelayaran memakan waktu sepuluh hari. Beri 
dan pedagang lain memulai pelayarannya dari Sintete 
dengan rute Tembelan–Tanjungpinang–Letung–Tarem-
pa–Midai–Sedanau–Pulau Laut– Penagi (Ranai)–Pulau 
Subi–Pulau Serasan–dan kembali ke Sintete. Di Sintete, 
KM Terigas istirahat selama dua hari, namun itu tidak 
membuat Beri dan pedagang lainnya ikut beristirahat. 
Ia harus mencari jeruk untuk dijual di Terigas dan ber-
bagai daerah yang disinggahi.

Dalam satu pelayaran, modal Beri mencapai Rp 18 
juta. Namun pada saat kembali ke Sintete, ia bisa men-
dapat untung hingga Rp 2 juta. Jika tiga kali berlayar 
dalam sebulan, berarti ia bisa mengumpulkan seki-
tar Rp 6 juta untuk keluarganya. Tanggung jawabnya 
semakin besar apalagi ia sudah menikah selama dua 
tahun dan memiliki anak berusia enam bulan.

“Istri saya mau tak mau mengerti cara saya meng-
hidupi keluarga seperti ini,” kata dia. Ia mengaku, pu-
nya waktu paling lama bersama keluarga saat Lebaran.

Di tengah percakapan kami, seorang awak kapal da-
tang membawa tiket. Dari wajahnya, tampak ia ketu-
runan Tionghoa. Ia mengeluarkan tiket bertulis Terigas 
5 kemudian bertanya, “Ke mana Bang?”

“Sedanau.”
Ia membiarkan tiket itu kosong dan meminta uang 

Rp 50 ribu, harga tiket untuk perjalanan dari Midai ke 
Sedanau. Pria itu tak banyak bicara. Setelah menerima 
uang, ia lalu bergerak ke penumpang lain yang bersama 
saya naik dari Midai.

***
KAPAL Motor Terigas merupakan satu dari dua kapal 

perintis yang berlayar mengarungi laut Kepulauan Riau. 
Selain Terigas, KM Sabuk Nusantara 39 juga melayari 

rute yang nyaris sama. Bedanya, Terigas berangkat 
dari Sintete, Kecamatan Pemangkat, Kalimantan Barat, 
sedangkan Sabuk Nusantara berangkat dari Tanjungpi-
nang. Keduanya dioperasikan oleh perusahaan swasta. 
Khusus Terigas, ia dioperasikan oleh PT Mitra Nusan-

tara Raya.
Meski terlihat lusuh dan kotor, Terigas merupakan 

‘juruselamat’ bagi warga pulau-pulau di Kepulauan 
Riau, khususnya di wilayah Kabupaten Natuna dan 
Anambas. Kapal inilah, bersama Sabuk Nusantara, yang 
mendistribusikan kebutuhan masyarakat pulau-pulau 
kecil di provinsi dengan jumlah pulau sebanyak 2.408 
ini.

Dari Kalimantan, Terigas membawa jeruk dan, teru-
tama, gula. Komoditas pemanis itu kemudian dida-
gangkan di tempat-tempat yang disinggahi. Tak hanya 
berdagang, di tempat Terigas berlabuh, para pedagang 
juga belanja kebutuhan-kebutuhan yang akan mereka 
jual di pulau lainnya.

Di Tanjungpinang, misalnya, para pedagang membeli 
sayur-sayuran, duku, saos, beras, sampai pakaian dan 
alat-alat rumah tangga. Kebutuhan itu lalu dijual di pu-
lau-pulau seperti di Letung dan Tarempa. Di Tarempa, 
para pedagang dari Kalimantan itu menjual dagangan-
nya paling banyak ketimbang di pulau lain sepanjang 
pelayaran.

“Di sana kami bisa mendapat tiga sampai delapan 
juta (rupiah) sekali singgah,” kata Beri. Barang dagan-
gan mereka biasanya dicari oleh pedagang lokal untuk 
dibeli dan dijual kembali di ibukota Kabupaten Kepu-
lauan Anambas itu. Pedagang setia menanti di dermaga 
saat Terigas dijadwalkan berlabuh. Bahkan jika kapal 
telat dari jadwal dan baru datang tengah malam atau 
bahkan subuh, mereka setia menunggu.

Di Midai, Terigas selalu dijadwalkan buang sauh seki-
tar pukul enam pagi. Pedagang kemudian pindah ke 



EDISI 78, MInggu IV SEptEMbEr 2014

24 25fokus
p e r i s t i w a

pompong menuju dermaga untuk menjual barang da-
gangan yang mereka bawa dari Tanjungpinang. Buah-
buahan dan sayur tahan lama cukup laku di Midai. Di 
pulau itu, pedagang juga membeli cabe dan barang 
yang baru dikirim dari Kalimantan untuk mereka jual 
di daerah tujuan selanjutnya seperti Sedanau, Pulau 
Laut, dan Ranai. Nantinya di Ranai mereka belanja lagi 
untuk dijual pada masyarakat Pulau Subi dan Serasan.

Camat Midai, Suherman, mewanti-wanti kami saat 
mendengar kami akan pergi ke Sedanau menggunakan 
Terigas.

“Biasanya Terigas membawa karet dari Midai. Kalau 
di kapal, karet itu bau sekali. Jadi siap-siap tahan bau-
nya kalau kapal itu mengangkut karet,” kata Suherman.

Siang itu, Terigas ternyata tidak mengangkut karet. 
Jadi tidak ada bau busuk seperti yang dikatakan Suher-
man.

Kebanyakan penumpang berbaring dan tidur selama 
perjalanan. Sementara anak-anak berkumpul di tengah 
geladak bermain tepuk kartu yang bergambar tokoh-
tokoh superhero Jepang. Mereka ceria tanpa beban 

memikirkan perjalanan panjang yang akan mereka 
tempuh.

Sementara itu, dua buah pengeras suara (load spea-
ker) mengeluarkan jenis rekaman yang kontras. Satu 
mendengangkan dangdut, sementara lainnya memutar 
tausiah. Namun tidak ada yang sewot dengan per-
bedaan itu.

Para pedagang satu per satu berbaring dan terlelap.
Tapi itu tak lama karena salah satu wanita rombon-

gan Dinas Pemberdayaan Perempuan Natuna meman-
ggil Beri.

“Bang... Bang.. Beli jeruknya,” kata perempuan yang 
memotong pendek rambutnya hingga leher. Ia meman-
ggil dengan sedikit berteriak dan tersenyum.

“Bang..,” ia kembali memanggil.
“Ah, mengganggu aja, orang baru mau tidur,” kata 

Beri, cuek. Ia menelungkupkan tubuhnya. Kali ini 
anggota lain rombongan dinas itu yang meminta. Beri 
kemudian bangun.

Ia berjalan menuju tumpukan kardus berisi jeruk 
yang dibawa dari Sintete.

Anak-anak 
tampak riang 
bermain di dek 
KM Terigas, 
Selasa (9/9). 
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“Berapa?” tanya Beri
“Satu kilo aja,” kata perempuan yang pertama me-

manggilnya.
“Ah, sedikit betul.”
“Biarlah, itu juga enggak habis sampai Sedanau.”
Melihat Beri membuka kardus buah dagangannya, 

penumpang lain yang berangkat dari Midai ikut mem-
beli duku dan salak. Pedagang buah umumnya menjual 
jeruk dan duku di Terigas dan daerah persinggahan 
seharga Rp 15 ribu per kilo. Mereka mendapat untung 
hampir dua kali lipat karena membeli buah-buahan itu 
seharga Rp 8 ribu di Kalimantan dan Tanjungpinang.

Karena dibangunkan oleh pembeli, Beri tidak dapat 
kembali tidur. Begitu juga rekan-rekannya yang lebih 
muda. Melihat rekan-rekannya bangun, Beri mengam-
bil beberapa buah jeruk. Ia lalu mengambil botol air 
mineral 1,5 liter yang sudah dibuang mulutnya. Ia 
membelah jeruk-jeruk itu dan bersama tiga rekannya 
ia memeras air jeruk ke dalam bekas botol air mineral. 
Setelah semua jeruk tuntas diperas, salah satu dari 
mereka membawa botol itu ke kantin yang letaknya di 
bagian belakang geladak. Ia kembali ke kumpulan den-
gan isi cangkir darurat itu lebih banyak dan berwarna 
oranye. Di kantin ia membeli susu dan es batu yang 
dicampur ke dalam perasasan air jeruk.

Setelah sejak subuh mereka berjualan di Midai, siang 
itu di bawah terpal Terigas para pedagang merasa ge-
rah. Setelah bertelanjang dada, campuran air jeruk dan 
susu ditambah es batu tampaknya menyegarkan da-
haga mereka. Empat orang itu minum bergiliran. Salah 
satunya kemudian mengangkat wadah plastik itu dan 
berpaling pada saya.

“Mari, minum bang.”
***

Penumpang kapal Terigas siang itu relatif sedikit. Salah 
satu pedagang mengatakan, penumpang masih bisa 

selonjor dan mendapatkan tempat yang lapang untuk 
berbaring. Jumlah pedagang pun jauh berkurang.

Biasanya ada sekitar 30-an pedagang dari Sintete 
yang berlayar dengan kapal Terigas. Namun, pada pela-
yaran itu, hanya ada 11 pedagang yang ikut.

“Saat kami berangkat, di Pontianak sedang ada acara 
untuk komunitas Islam Tablig. Belasan pedagang yang 
biasanya ikut dengan Terigas memilih untuk mengikuti 
acara itu,” kata Leo, salah seorang pedagang.

Jumlah penumpang Terigas paling banyak tercatat 
menjelang hari raya Idul Fitri. Saat itu rombongan be-
sar pekerja di pabrik-pabrik kayu di Kalimantan mudik 
ke Tanjungpinang. Syahrul, pedagang di Terigas menga-
takan jumlah penumpang bisa mencapai 600 orang.

Banyaknya jumlah penumpang membuat semua 
barang-barang yang biasanya ditaruh di geladak harus 
dimasukkan ke dalam palka atau lambung kapal. “Bah-
kan kalau saking penuhnya, ada penumpang yang 
duduk di dalam palka,” ungkap Syahrul.

Wartawan Posmetro Batam, Agus Bagjana, pernah 
menumpang Terigas dalam kondisi penuh. Agus kerap 
mengikuti rombongan salah satu pimpinan DPRD 
Natuna, Hadi Chandra, saat kunjungan kerja ke pulau-
pulau.

“Kalau penumpang Terigas penuh, jangan berharap 
bisa tidur di kapal. Selonjor pun tidak bisa. Penumpang 
harus duduk sambil menekuk lutut selama perjalanan.” 
kata Agus. “Bayi-bayi banyak diletakkan di dalam ayu-

Posisi wartawan 
Batam Pos di 
geladak KM 
Terigas.

F.YERMIA RIEZKY/BATAM POS
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nan yang di gantungkan di kayu rangka atap geladak.”
Terigas sejatinya bukan kapal penumpang. Namun ia 

menjadi alternatif bagi penduduk untuk penyeberan-
gan antar-pulau karena jadwal KM Bukit Raya yang 
relatif lama dan risiko yang besar yang harus ditempuh 
jika mengarungi laut menggunakan pompong atau 
kapal dari kayu.

Agus pernah mengalami risiko tersebut ketika ia 
meliput rombongan Hadi Chandra ke sebuah pulau. 
Hadi terkenal tidak pilih-pilih moda transportasi laut 
yang digunakan untuk berkunjung. Apa yang ada dan 
bisa mengantarnya dalam waktu cepat pasti itu yang 
dipilihnya. Satu kali ia terpaksa menggunakan perahu 
kayu bermesin tempel. Di tengah perjalanan dengan 
gelombang besar, mesin perahu itu mati. Satu sapuan 
gelombang mengangkat haluan dan nyaris membuat 
perahu itu berada dalam posisi vertikal. Untung perahu 
mereka tidak sampai dibalikkan oleh gelombang. Dan 
syukur, mesin perahu itu bisa kembali hidup.

***
DI tengah penampilannya yang lusuh, KM Terigas ter-
masuk tepat waktu. Tepat enam jam setelah berlayar 
dari perairan Midai, kami memasuki perairan sekitar 

Pulau Sedanau. Saat jam menunjukkan pukul 16.30 
Satu demi satu bangunan kelong milik nelayan setem-

pat tampak dengan latar belakang perbukitan Pulau 
Sedanau.

Makin lama makin banyak. Bukan hanya kelong 
yang digunakan untuk mengambil ikan bilis namun 
rumah–rumah petambak dengan karamba yang berisi 
ikan napoleon, lobster, dan kerapu. Jenis biota laut itu 
termasuk jenis mahal dan kerap diekspor ke Hongkong.

Matahari sore bersinar lembut saat kapten merapat-
kan kapal di dermaga Sedanau. Satu per satu penump-
ang turun. Mereka yang akan melanjutkan ke Pulau 
Laut atau ke Subi, Ranai, Serasan, hingga Sintete harus 
menginap di Sedanau bersama Terigas. Kapal baru mel-
anjutkan perjalanan esok hari pukul 09.00.

Para pedagang seperti Beri, Leo, dan Syahrul menu-
runkan barang mereka. Kali ini mereka tidak berjualan 
di dermaga melainkan ke Pasar Sedanau. Motor yang 
menarik bak terbuka satu per satu datang menjemput 
para pedagang dan barang dagangannya menuju pasar. 
Selama beberapa jam, mereka berusaha mengumpul-
kan rupiah sebelum kembali berlayar bersama Terigas. 
***

Pedagang di 
kapal Terigas 
membuat 
minuman jeruk 
peras. 
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Ahmadi & Co yang menginspirasi Mohammad 
Hatta membangun koperasi. Tapi perannya 

hilang dalam sejarah.

Indonesia
Tunas Koperasi

Ahmadi & Co
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angunan tua itu masih berdiri kokoh. Namun, 
penampilannya lusuh dan tak terawat. Kini ia 
digunakan sebagai gudang semen. Suatu siang 
dua pekan lalu, teralis yang menutup pintu gu-
dang itu dikunci oleh sebuah gembok. Semen-

tara itu dua dari empat jendela kaca di samping kanan 
yang menghadap lahan kosong dipalang.

Gudang yang berlokasi di Jalan Merdeka, Pulau Midai, 
Kabupaten Natuna itu berukuran 100 meter persegi. Ia 
berlantai dua. Lantai dasar berdinding beton. Sementara 
lantai dua berdinding kayu. Ruangannya lebih sempit 
berukuran sekitar 7x5 meter. Bangunan itu berlokasi tak 
jauh dari bibir pantai Pulau Midai dan langsung memb-
elakangi laut.

Tanpa plang yang tergantung di depan bangunan itu, 
tidak ada yang mengira di gudang semen itulah berlang-
sung kegiatan satu badan usaha pertama yang didirikan 
oleh pribumi di Indonesia. Di gedung itulah, Serikat 
Ahmadi & Co menjalankan bisnisnya hingga memiliki 
cabang sampai Singapura dan anggota yang tersebar 
hingga Thailand Selatan.

Serikat Ahmadi & Co yang berdiri tahun 1906 di Midai 
mencapai kebesaran hingga pertengahan abad yang lalu. 
Kebesaran Ahmadi yang harum di antara bangsa rumpun 
Melayu itu menarik perhatian wakil presiden pertama 
Republik Indonesia, Mohammad Hatta singgah ke Midai 

B saat ia meninjau wilayah perbatasan Indonesia – Vietnam 
pada tahun 1954.

Hatta ketika itu kagum, di sebuah pulau kecil di ba-
gian paling utara republik ada sebuah badan usaha yang 
dikelola secara modern. Modal Ahmadi berasal dari ang-
gotanya dan mampu melakukan sistem bagi hasil secara 
tertib dan adil. Hatta juga kagum dengan ketaatan serikat 
membayar pajak ke Kantor Inspeksi Keuangan di Padang.

Sistem yang diterapkan Ahmadi kemudian menginspi-
rasi Hatta untuk membentuk satu badan usaha berdasar-
kan asas kekeluargaan. Hatta menamakan badan usaha 
itu sebagai koperasi. Tokoh asal Bukittinggi, Sumatera 
Barat itu kemudian dikenal sebagai Bapak Koperasi In-
donesia. Ironisnya, nama Serikat Ahmadi yang menjadi 
inspirasi Hatta seakan hilang dari sejarah.

Tidak mudah menemukan orang yang paham betul 
dengan kisah Serikat Ahmadi di Natuna. Sedikit sekali 
sesepuh, yang dulu pernah merasakan masa jaya Ahmadi, 
yang masih hidup. Orang-orang dewasa berusia 30 – 50 
tahunan juga hanya mendapat informasi sepotong-
sepotong. Mereka hanya pernah mendengar dari orang 
tua mereka atau sesepuh di Midai bahwa Serikat Ahmadi 
adalah koperasi pertama di Indonesia. Cerita lain yang 
sering mereka dengar adalah Hatta pernah datang ke 
Midai untuk melihat Ahmadi. Mereka juga tahu Ahmadi 
memiliki banyak kebun di pulau itu.

Kantor Ahmadi 
& Co di Midai, 

Senin (8/9). 
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Orang Midai dewasa seperti Camat Midai, Suher-
man, mengenal kebun Ahmadi sebagai kebun raja-raja. 
“Kebun-kebun Ahmadi milik raja-raja seperti Raja Haji 
Ahmad, Raja Haji Ali, atau Raja Ahmad Said,” terang 
Suherman. Dalam ketentuan Kerajaan Riau-Lingga, nama 
Raja diberikan pada keluarga kerajaan yang memiliki 
darah Bugis.

Namun masih ada beberapa orang yang mengerti 
cerita itu dan terlibat langsung dalm pengurusan Seri-
kat. Seperti Haji Hailani yang pernah menjadi sekretaris 
serikat pada 1963–2004. Hailani kini berumur 72 tahun 
bermukim di Midai.

Ada pula Wan Adullrahim yang pernah memimpin 
Ahmadi pada tahun 1961–1967. Ia merupakan anak dari 
Wan Abdullah, bendahara Ahmadi pada masa kejayaan 
serikat di bawah kepemimpinan Raja Ali atau Tengku 
Selat. Ketika Raja Ali meninggal pada 1955, Abdullah 

diberi mandat memimpin Ahmadi dari tahun 1955 sam-
pai 1959. Wan Adullrahim kini tinggal di Simpang Batu 
Hitam, Ranai. Pria berumur 75 tahun itu tinggal bersama 
istrinya Wan Nursimah, 65, dan membuka toko roti Ade-
lio yang berarti ada rasa. Ia juga menjadi imam di Masjid 
Batu Hitam di samping rumahnya.

Keduanya mengakui, Ahmadi sekarang tinggal nama 
saja. Pasalnya meski manajemen dan kegiatan serikat su-
dah tidak berjalan, Ahmadi masih memiliki ketua. Hailani 
mengatakan saat ini Ahmadi dipimpin oleh Raja Muham-
mad Zein. Namun ketika kami berkunjung ke Midai, Raja 
Zein sedang berobat ke Ranai, ia mengalami komplikasi 
karena penyakit diabetes yang menurut Suherman mem-
buat satu kaki Zein harus diamputasi. 

Namun, baik Hailani, Abdullrahim, dan Suherman tidak 
mengetahui nomor kontak Zein. Batam Pos mendatangi 
keluarga Zein di depan gedung bekas Ahmadi, tapi mere-
ka menolak memberikan kontak sang kepala keluarga. 
Dari hasil pembicaraan singkat, keluarga mengaku saat 
ini Ahmadi tak lagi aktif.

Selain masih memiliki ketua, Ahmadi masih memi-
liki kebun-kebun anggota. Namun hasil cengkeh, kopra, 
dan karet dari kebun itu tak lagi dijual melalui Ahmadi. 
Mereka kini menjual melaui pedagang-pedagang ketu-
runan Tionghoa yang memiliki gudang penampungan di 
Midai.

***
SERIKAT Ahmadi & Co didirikan oleh Raja Haji Ahmad 

bin Raja Haji Umar pada 1906 di Midai. Pada awal berdiri, 
di Midai telah bermukim keturunan-keturunan kerajaan 
Melayu dari Penyengat membuka kebun kelapa di sana. 
Posisi Midai, yang berada di jalur pelayaran Laut Cina 
Selatan telah lama mengundang para pelaut dan peda-
gang singgah di pulau itu. Pedagang dari Cina, Trengganu, 
Bugis, dan pedagang lain yang melintasi Laut Cina Selatan 
akan singgah di Kepulauan Natuna termasuk Pulau Midai 
untuk mengisi perbekalan, minimal sekedar mengambil 
air.

Maraknya perkebunan di wilayah Pulau Tujuh (seka-
rang Kabupaten Natuna) membuat ia kemudian menjadi 
gudang kelapa kering terbesar di kerajaan Riau-Lingga. 
Dari situ muncullah serikat-serikat semacam koperasi 
yang bertujuan mengelola hasil bumi itu. Sebelum Ahma-
di berdiri sebenarnya ada serikat Natuna Co di Sedanau 
yang didirikan oleh Raja Idris sekitar tahun 1900, namun 
serikat itu tidak berlangsung dan jaya seperti Ahmadi.

Menurut kumpulan makalah Kolokium Peradaban 
Melayu Kawasan Timur Laut yang didiskusikan di Kota 
Bharu Kelantan, Malaysia pada September 2004, ada lima 

Wan Adulrahim 
ketua Ahmadi & 
Co. Tahun 1961-
1967.
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serikat selain Ahmadi dan Natuna yang berdiri di wilayah 
Pulau Tujuh pada awal abad 20. Mereka adalah Serikat 
Air Putih di Midai, Serikat Kuantan di Midai dan Natuna, 
Serikat Subi dan Pulau Panjang, Serikat Letung Jemaja, 
dan Serikat Siantan-Tarempa Anambas.

Banyak versi mengenai berdirinya Serikat Ahmadi. 
Hailani mengatakan, serikat ini dipelopori oleh Raja 
Ahmad yang saat itu berada di Pulau Penyengat namun 
didirikan di Midai oleh Raja Ilyas yang ditunjuk sebagai 
Amir (setingkat camat) di Midai.

“Ketika itu Kerajaan Riau Lingga telah berada di bawah 
kekuasaan Belanda, dan Raja Ahmad mengutus Raja Ilyas 
ke Midai untuk mendirikan Serikat Ahmadi,” kata Hailani.

Menurut Hailani, Raja Ahmad sendiri bahkan tidak per-
nah datang ke Midai selama serikat beroperasi. Namun 
hal itu disanggah Adullrahim. Menurut dia, sebagai pen-
diri Raja Ahmad tentunya bermukim di Midai sebelum 
ia menyerahkan tongkat kepemimpinan pada Raja Ali 
pada 1912. Penyerahan itu dilakukan karena Raja Ahmad 
kemudian pindah ke Mekah.

Di tangan Raja Ali, Serikat Ahmadi berkembang pesat. 
Ia mengembangkan lima cabang serikat di wilayah Pulau 
Tujuh dan membeli kapal dagang yang diberi nama Pulau 

Suasana di pusat 
Kecamatan 
Midai, Senin 
(8/9). 
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Kebun kelapa 
dan cengkeh 

di Midai, Senin 
(8/9).
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Karang. Kapal ini yang membawa kopra ke Singapura dan 
kembali ke Midai membawa kebutuhan warga Midai. 
Selain kapal karang, dari Singapura datang tiga kapal 
dagang yang membeli kopra dan karet dari perkebunan 
anggota yang ditampung oleh Serikat Ahmadi.

Adullrahim mengatakan, Ahmadi digerakkan oleh 
modal anggotanya. Ia mencatat modal awal Ahmadi 
sebesar 64.500 dolar strait yang ketika itu digunakan di 
Singapura. Modal itu diistilahkan dengan saham. Dia me-
miliki catatan anggota-anggota Serikat Ahmadi lengkap 
dengan jumlah sahamnya.

Ahmadi juga mengelola perkebunan kelapa milik 
anggotanya. Serikat mempekerjakan sekitar 150 kepala 
keluarga untuk menjaga kebun dan menyediakan tem-
pat tinggal dan 
makan bagi 
para penjaga. 
Menurut Abdur-
rahman, Ahmadi 
memiliki sekitar 
12 ribu batang 
pohon kelapa.

Seluruh hasil 
kopra dari po-
hon-pohon itu 
harus dikumpul-
kan ke Ahmadi. 
Serikat men-
jadi agen yang 
menjual kopra 
ke Singapura 
dan membagi-
kan keuntungan 
kepada anggota 
sesuai dengan 
persentase besar 
modal mereka 
terhadap selu-
ruh modal yang 
disetor.

Di tangan 
Raja Ali, serikat 
berkembang 
pesat dari agen 
kopra men-
jadi penjual 
hasil laut hingga 
usaha tenun 
kain Trengganu. 
Kemasyuran 

Ahmadi membuat banyak orang di luar Kepulauan Riau 
yang tertarik menjadi anggota. Dalam daftar Adullrahim, 
tercatat ada anggota Ahmadi yang berasal dari Padang, 
Singapura, Kelantan, hingga Pattani.

Nama Ahmadi kian harum ketika serikat itu mendiri-
kan usaha penerbitan Ahmadi & Co Press di Singapura. 
Dengan meminta izin dari Raja Ahmad di Mekah, Raja Ali 
kemudian membuka penerbitan di Jalan Sultan Nomor 
101 Singapura. Ia memiliki Grant List Government nomor 
2650 dengan ketetapan kontrak 99 tahun.

Ketika Raja Ali wafat pada bulan Maret 1955, tongkat 
pimpinan Ahmadi dipegang oleh bendahara Wan Abdul-
lah. Namun hanya empat tahun Abdullah memimpin, 
ia wafat. Estafet kepemimpinan kemudian diserahkan 

kepada Raja 
Ahmad Said. 
Dalam surat se-
rah terima yang 
ditandatangani 
anak Haji Abdul-
lah, Muhammad 
Zain dan Raja 
Ahmad Said, 
Abdullah me-
nyerahkan uang 
serikat sebanyak 
15.831,57 dolar 
straits dan se-
mua inventaris 
serikat kepada 
Raja Ahmad 
Said.

Adullrahim 
yang tahun 1959 
baru kembali 
setelah menye-
lesaikan pendid-
ikan menengah 
atas di Tanjun-
gpinang lang-
sung diangkat 
menjadi bagian 
administrasi 
serikat. Karirnya 
meningkat pesat 
ketika Raja 
Ahmad Said 
menyerahkan 
kepemimpinan 
Ahmadi pada 

Kopra sedang dijemur di Midai.
F.YERMIA RIEZKY/BATAM POS
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Adullrahim pada 1961. Itu bertepatan dengan kepergian 
Raja Ahmad Said ke Jakarta. Sebagai modal, Abdullrahim 
hanya diserahkan modal sebesar 500 dolar straits tanpa 
surat serah terima.

Di masa kepemimpinan Adullrahim, Ahmadi men-
galami masa sulit. Ini dipicu hubungan antara Indonesia 
dengan Singapura dan Malaysia yang memanas akibat 
konfrontasi antar negara bertetangga ini. Akibatnya, 
hubungan dagang dengan kedua negara tetangga itu 
putus.

“Masyarakat saat itu panik karena semua kebutuhan 
didatangkan dari Singapura,” kata Adullrahim.

Beruntung Ahmadi memiliki banyak stok beras. Sim-
panan itu kemudian dibagi menjadi sebanyak dua kilo-
gram per orang. Adullrahim juga memutuskan untuk 
menampung kopra dari kebun anggota.

Saat hubungan dagang putus, Ahmadi masih meng-
hadapi tekanan pajak. Setiap tahun, serikat harus mem-
bayar sekitar 6.200 dolar straits kepada Kantor Inspeksi 
Keuangan Padang. Abdurrahman mengingat ia masih me-
megang empat catatan pajak yang harus dibayar. Namun, 
dengan kesulitan yang mereka alami, mustahil Ahmadi 
membayar pajak.

“Saya memutuskan berangkat ke Padang untuk menje-
laskan kondisi kami dan memohon agar Ahmadi dibebas-
kan dari kewajiban membayar pajak,” ujar Adullrahim. 
Kantor Inspeksi mengabulkan permohonan itu.

Di tengah putusnya hubungan dengan Singapura, enam 
bulan kemudian datang kapal KRI Natuna yang merapat 
di Midai. Kapal itu yang membawa kebutuhan warga dari 
Jawa.

Nasib baik tak berhenti di situ. Seorang pedagang ketu-
runan Tionghoa dari Batam bernama Xiu Pong datang 
membeli kopra Ahmadi. “Saya tidak tahu dia membawa 
kopra itu ke mana,” kata Adullrahim.

Pada masa kepemimpinan Adullrahim, Ahmadi mulai 
membangun kembali hubungan dagang dengan Kalim-
antan Barat khususnya di daerah Singkawang dan Pe-
mangkat. Hubungan dagang ini sudah sangat lama putus 
karena Ahmadi lebih sering berhubungan dengan Sin-
gapura dan Malaysia. Hasil perkebunan kopra dan karet 
pun mulai dibeli pedagang Kalimantan.

Adullrahim pun mulai mengizinkan cengkeh ditanam 
di perkebunan Pulau Midai. Sebelumnya, sejak masa 
Raja Ali berlanjut ke masa Haji Abdullah dan Raja Ahmad 
Said, pemilik kebun dilarang menanam cengkeh. Namun 
Adullrahim mengizinkan keluarga pemilik kebun untuk 
menanam cengkeh meski pada dekade 1960-an harga 
cengkeh tidak lebih tinggi dari kopra.

“Kalau saya prinsipnya apa yang ada ditanam saja, dari-

pada tidak ada,” kata Adullrahim.
Keputusan itu tidak salah. Cengkeh kemudian menjadi 

komoditas dengan harga tinggi. Ia menjadi emas hitam 
bagi warga Midai.

Adullrahim tidak pernah merasakan hasil cengkeh 
yang ditanam di Midai. Ia mengajukan pengunduran 
diri pada 1967. Ia sebenarnya sudah mengajukan pen-
gunduran diri pada 1965 namun ditolak oleh pengurus 
lainnya. Ia mengungkapkan, tekanan lingkungan men-
dorongnya ingin menanggalkan jabatan sebagai salah 
satu serikat pribumi paling tua itu.

“Terlalu banyak fitnah,” kata Adullrahim. Fitnah itu 
tidak saja menyerang dirinya, tapi juga menyerang ayahn-
ya, Wan Abdullah yang pernah menjabat sebagai benda-
hara kemudian sebagai ketua serikat Ahmadi selepas Raja 
Ali wafat.

“Saya dan ayah saya dikatakan memakan uang Ahmadi. 
Padahal saat serah terima ke Raja Ahmad Said, keluarga 
kami membuat surat serah terima uang dan inventaris. 
Sedangkan saat saya dilimpahi ketua, saya hanya dimo-
dali 500 dolar straits tanpa ada surat serah terima,” kata 
dia.

Selepas mengundurkan diri, Adullrahim dan istrinya 
pindah ke Ranai yang saat itu masih hutan. Mereka 
berusaha menjauhi Midai. Adullrahim membuka hutan 
dan membuka peternakan ayam petelur. Usaha itu tidak 
langgeng. Seiring perkembangan Ranai, ia menetap di 
simpang Batu Hitam dan mendirikan usaha roti bakar 
yang bertahan hingga saat ini.

Sementara itu di Midai, pemilik kebun mulai 
menikmati panen cengkeh yang mendatangkan un-
tung lebih besar daripada kopra yang menjadi andalan 
puluhan tahun. Namun seiring banyaknya rupiah yang 
diraup warga, Serikat Ahmadi perlahan mulai kehilangan 
pengaruh. Pemilik kebun mulai menjual sendiri hasil 
cengkeh ke pedagang keturunan Tionghoa yang bertin-
dak sebagai pengepul yang dapat langsung membayar ke 
petani. 

Sistem langsung seperti itu dianggap lebih baik secara 
ekonomi ketimbang sistem bagi hasil ala Ahmadi dimana 
uang didapat begitu seluruh keuntungan dihitung.

Selepas kepemimpinan Adullrahim, intrik-intrik in-
ternal mulai terjadi dalam manajemen Serikat Ahmadi. 
Meski dibangun berdasarkan kekeluargaan, mulai terjadi 
perebutan kekuasaan di tubuh Ahmadi. Hailani mengin-
gat, selepas Adullrahim ada delapan orang yang bergan-
tian memimpin Ahmadi.

“Pimpinan itu dinilai dari amanah tidaknya dia,” kata 
Hailani. “Jika tidak amanah, ia bisa diganti.”

Selain perebutan puncak pimpinan, rebutan lahan 
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perkebunan terjadi di antara keturunan para pemilik 
saham mula-mula. Batas lahan yang sejak awal tidak jelas 
membuat para keturunan itu saling klaim.

“Perkebunan yang dianggap warisan bapak, ibu, atau 
kakeknya sudah dijual ke orang lain,” kata Raja Bujang, 
sesepuh lain di Midai.

“Banyak terjadi, seorang keturunan mengklaim kebun 
yang bukan milik bapaknya. Dia melihat karena di situ 
banyak cengkeh, dia ingin mengambil lahan itu,” kata 
Adullrahim.

***
HAILANI selalu bangga dengan masa jaya Ahmadi. 

Di masa itu, mereka bisa menikmati kemewahan ala 
Singapura dan Malaysia. Setiap hari anak kecil bisa 
menikmati minuman limun kemasan kaleng yang belum 
ada di tempat lain di Indonesia.

“Kebesaran itu diperoleh dari sistem pengelolaan 
keuangan yang sederhana. Dalam neraca pembukuan 

kami hanya mengenal dua kolom, debit dan kredit. Kalau 
mau di tambah satu kolom lagi, itu untuk saldo sisa,” 
kenang dia.

Sungguh disayangkan, kebesaran itu tak bisa langgeng. 
Nama Serikat Ahmadi & Co seakan terhapus dalam seja-
rah bangsa. Bahkan nama itu tidak pernah disebut dalam 
buku sejarah termasuk sejarah koperasi.

Kini, meski serikat itu tak lagi aktif, sesepuh Ahmadi 
berharap kejayaan serikat tetap dikenang dalam ingatan 
generasi mendatang. Di Ranai, Adullrahim dapat men-
genang kejayaan itu dari tiga benda yang disimpannya: 
undangan rapat pemegang saham, surat serah terima 
kepemiminan Haji Abdullah dan Raja Ahmad Said, dan 
teropong dari kapal Pulau Karang. Namun ia berharap 
ada yang dapat menuliskan kisah lengkap Ahmadi & Co 
karena, menurut dia, “jangankan anak-anak bangsa ini, 
orang-orang di Midai dan Natuna pun sudah banyak yang 
tidak tahu ada badan usaha pribumi yang termasyur ber-
nama Serikat Ahmadi.” (yermia riezky)

Nurmin, pekerja 
di Ahmadi & Co 
memilah-milah 

kelapa yang 
telah dibelah, 

Senin (8/9). 
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