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Lampiran 4 

Gula Aren Kearifan Lokal Masyarakat Gunung 

Posted on Mei 6, 2013 

http://suprihati.wordpress.com/2013/05/06/gula-aren-kearifan-lokal-masyarakat-

gunung/ 

 

 
 

Gula adalah karbohidrat sederhana penghasil energi bagi tubuh baik dalam bentuk 

glukosa, sukrosa maupun fruktosa. Dari aspek perdagangan gula merupakan salah 

satu dari lima komoditas strategis nasional (padi, jagung, kedelai, daging sapi dan 

gula). Berbagai tanaman penghasil gula yang telah diproduksi skala pabrikan 

adalah maple, bit, stevia, tebu, keluarga Palma (kelapa, nipah, aren/enau) dan kini 

banyak juga diproduksi gula jagung. 

Aren dan masyarakat gunung 

Bagi masyarakat gunung, keberadaan tanaman aren sangat khas. Tatkala tanaman 

penghasil gula yang lain sulit di dapat, pohon aren tersedia, materi lokal berkah 

manis bagi masyarakat gunung. Sehingga gula aren menjadi bagian bersama gula 

berbahan baku non aren untuk memenuhi kebutuhan global. Rasanya sangat 

kurang fair untuk saling memperbandingkan karakter masing-masing gula dengan 

tujuan saling menjatuhkan, karena setiap jenis gula memiliki kekhasannya sendiri, 

dibangun dari materi dan budaya lokal. Aren juga lekat dengan ungkapan 

keseharian ditengarai dengan istilah njanur gunung. Janur berarti daun kelapa 

yang masih sangat muda yang berwarna kuning muda, karena di daerah gunung 

yang cukup tinggi dari permukaan laut, kelapa tidak dijumpai namun pohon aren, 

maka janur gunung merujuk pada aren, sebuah ungkapan untuk kadingaren, atau 
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tumben (sesuatu yang tidak biasanya). Tanaman aren juga tak lepas dari hikayat, 

penuturan pendidikan budi pekerti secara tidak langsung. 

Tanaman aren juga merupakan tanaman penguat lereng tebing gunung. Lereng 

bukit daerah hulu Rawa Pening di daerah Banyubiru, banyak lereng bukit di 

daerah Purworejo yang diperkuat oleh kehadiran tanaman aren. 

 

Aren, putri gunung dan musang  

Keterbatasan bahan baku nira aren berpangkal dari populasinya di alam yang tidak 

seimbang dengan kebutuhan, tanaman aren (Arenga pinnata (Wurmb.) Merr)  di 

kebanyakan tempat masih tumbuh alami belum ada tindakan budidaya massal. 

Populasi alami menyebabkan produktifitas nira aren persatuan luas belum 

optimal. Selain itu biji aren memiliki masa dormansi yang cukup lama yang 

bervariasi antara 4-12 bulan. 

Masa dormansi yang panjang ini disebabkan oleh kulit biji yang sangat keras dan 

sangat kedap air. Selain itu terdapat zat penghambat pertumbuhan dalam biji aren. 

Secara alami masa dormansi itu merupakan bagian keAgungan, kebijaksanaan 

alam berupa pengaturan keseimbangan alam agar masing-masing jenis tanaman 

tidak saling mendominasi, menjaga diversitas atau keanekaragaman.  

Peran musang dalam penyebaran dan pengembangbiakan biji aren juga unik. 

Aroma buah aren yang sudah masak mengundang musang memakannya, biji aren 

yang ikut masuk ke dalam lambung musang akan mengalami masa fermentasi 

terendam dalam asam lambung yang sangat masam, kulit biji mengalami 

pelunakan alami dan saat dikeluarkan bersama faeces musang biji tersebar di 

tempat lain. Biji yang telah mengalami pelunakan tersebut menjadi lebih mudah 

diimbibisi air, air menyapa inti kehidupan yang tersimpan biji seperti pangeran 

membangunkan sang puteri tidur. 

Masa tidur atau dormansi biji aren dapat diperpendek dengan mengadopsi proses 

dalam lambung musang. Prinsip dasarnya adalah bagaimana melunakkan kulit biji 

aren yang keras. Perlakuan kombinasi fisik, kimia dan biologis dapat diterapkan. 

Beberapa pakar menerapkan pengamplasan, yang lainnya merendam dalam asam 

ataupun memeramnya dalam kondisi lembab dan gelap. Hal lain yang juga 
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penting adalah media pembibitan yang menopang. Selain itu juga telah 

diintroduksi tanaman aren umur genjah yang cepat berbuah. Budidaya aren yang 

lekat dengan pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat gunung. 

 

Dari meninggur hingga manikur 

Meninggur merupakan proses awal membuat gula aren (demikian postingan Uni 

Evi yang memukau). Meninggur bertujuan untuk melonggarkan pembuluh tapis 

dalam tangkai bunga hingga melancarkan aliran nira saat disadap/dideres. 

Berbagai cara dilakukan secara fisik dengan cara tangkai bunga diayun/digoyang 

hingga dipukul secara berkala, diperlukan kombinasi kesabaran dan kekuatan. 

Tidak hanya upaya fisik, dibarengi upaya spiritual pembacaan mantera (Sumut, 

Minangkabau). Budaya Minangkabau tempo dulu menyertakan ratok, ratapan 

puitis dalam ritual meninggur. 

Pemrosesan nira menjadi gula melibatkan proses pengentalan dilanjutkan 

kristalisasi ataupun pencetakan tergantung dari produk akhir yang diharapkan. 

Perajin aren memanfaatkan materi lokal sebagai bahan pengeras semisal tatal 

nangka di daerah Jawa Tengah untuk membantu proses dari nira menjadi gula cair 

ke produk akhir. Setiap daerah memiliki pengetahuan dan kearifan lokal khasnya 

dalam berolah gula aren. 

Manis dan wanginya gula aren pada gilirannya menjadi sarana berkah 

kemakmuran bagi perajin maupun yang terlibat dalam mata rantai perdagangan 

gula aren. Pepatah ada gula ada semut, penghasilan tinggi perajin gula semut aren 

inipun akan dikerubuti oleh aneka tawaran pola hidup konsumtif elit mulai dari 

tawaran kredit panci hingga tawaran menikur pedikur. Tak aneh lagi bila pagi sore 

meninggur, siang menikur …. 

Menegaskan ulang bahwa memanen nira adalah bagian dari ibadah, bagaimana 

berkah dari sang Maha Pemurah tercurah melalui kerja keras dan bersinergi 

dengan alam. 
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Diversifikasi gula sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gula nasional, 

untuk itu apresiasi yang luar biasa bagi pegiat aren, diantaranya pengusaha gula 

aren yang cantik energik yang menjadi sarana berkah bagi pengrajin gula aren. 

Trimakasih sharingnya melalui blog apik inspiratifnya. 
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