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Tuhoe: JKMA Aceh dan
Metamorfosa kupu-kupu

S

ekumpulan anak-anak muda itu
berkumpul, berdiskusi, dan berdebat.
Sambil lesehan di ruang pertemuan
Keuchik H. Jaelani Hasan, Sekretariat JKMA
Aceh, ditemani secangkir kopi, mereka asik
saling timpal menimpali dan berargumen.
Setelah hampir menghabiskan waktu satu
jam, anggukan dan senyuman terlihat
menghiasi wajah mereka. Mewujudkan mimpi
melahirkan media komunikasi antar
komunitas masyarakat Adat pun disepakati.
Media yang menjadikan siapa pun membaca
akan lebih mengerti, paham dan bertindak.
Tuhoe, begitu nama yang ditabalkan untuk
media yang baru terbit perdana di tahun
2007 ini.
Nyaris sebulan Herman RN, Anak
muda kreatif ini, pontang panting
menyiapkan berbagai bahan, mengaduk-aduk
dokumen, mengejar dan mewawancarai nara
sumber. Tentu saja anak muda berperawakan
kurus yang juga seorang cerpenis ini,
menjadi sangat sibuk. Pasalnya Tuhoe bisa
hadir di tengah-tengah Anda tak lepas dari
ketajaman pena dan kegigihannya
menjalankan tanggung jawab yang
dibebankan kepadanya untuk memimpin
dapur redaksi. Ia tak sendiri, Fathir alias Olqi,
pemuda ganteng nan pendiam itu pun kali ini
tak tinggal diam. Berjam-jam ia duduk di
depan komputer, mengkotak-katik bongkar
pasang tata letak Tuhoe sehingga Anda
merasa nyaman membolak balik media yang
berada di tangan Anda ini.
—000—

Tuhoe, sengaja kelahirannya
dibarengkan dengan kongres JKMA Aceh ke
II. Ini sekaligus sebagai penanda, bahwa
JKMA Aceh mulai bangkit kembali mengisi
ruang-ruang gerak masyarakat adat dalam
memperjuangkan hak-haknya, setelah

selama ini
menempuh
“jalan sunyi”
menapaki
sejarah,
menelusuri
jejak para
endatu yang
penuh dengan
kearifan dalam
laku dan
tindak. JKMA
Aceh
menjadikan
metamorfosa
kupu-kupu
sebagai
pelajaran dari kearifan alam, kearifan ilahiah.
Bermula dari seekor ulat yang tetap bertahan
hidup, meski hujan dan terik, siang dan
malam, marginal dan dipandang sebelah
mata. Lalu ulat masuk ke dalam ruang-ruang
sunyi. Melakukan meditasi, melakukan
refleksi, olah pikir dan olah laku, melatih daya
juang, melatih ketahanan sepanjang
perjalanan, sepanjang malam, sepanjang
siang, menahan godaan, menahan
keangkuhan dunia luar dalam ruang yang
pengap bernama kepompong.
Saatnya tiba, kelahiran Tuhoe, adalah
upaya JKMA Aceh keluar dari kepompong
keluar dari kepengapan. Mesti terbata-bata,
terseok-seok, penuh dengan lendir dan
jelaga. Ia tetap bertekad keluar secara alami
sehingga JKMA bisa tumbuh secara alamiah
dengan perjuangan yang tak harus terpaksa
atau dipaksakan. Ia akan tumbuh sebagai
dirinya. Ia akan mengepakkan sayapnya yang
indah. Kelak layaknya kupu-kupu, ia akan
muncul dengan keindahannya dan terbang
memberi kehidupan bagi bunga-bunga yang
tumbuh di alam dan dimanapun. Tentu saja
lewat Tuhoe, JKMA Aceh akan menjadikan
dirinya lebih mengerti,paham dan bertindak
untuk mencapai cita-cita masyarakat adat
berdaulat secara politik, mandiri secara
ekonomi, bermartabat secara budaya dan
adat. Semoga.
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Pakat Ta Bila
ROUNDTABLE DISCUSSION

“Penataan Ulang Pemerintahan
Mukim dan Gampong Provinsi NAD”

R

Darussalam. Ini merupakan sebuah
diskusi untuk menindaklanjuti UU no. 11
tahun 2006. Hadir sebagai pembicara
dalam diskusi itu Abdurrahman, S.H.,
M.Hum., Dr. Iskandar A. Gani S.H.,
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah
Kuala) dan Candra Wijaya dari LOGICA
dan IRE.
Dalam
kesempatan
itu
Abdurrahman mengatakan bahwa
mukim yang berfungsi sebagai
pemerintahan adat bukan sebagai
mediator, tetapi sebagai hakim dalam

(JKMA) Aceh mengadakan sebuah
seminar lokakarya membahas draft
qanun penataan pemerintahan mukim
dan gampông di provinsi Nanggroe Aceh

pengambil kebijakan, misalkan pada
sengketa dalam masyarakat di tingkat
kemukiman. Segala macam bentuk
persengketaan di gampông biasanya

dok. JKMA Aceh

uangan itu memuat sekitar lima
puluh-an kursi tamu. Di depannya
terdapat dua buah meja panjang
yang diberi alas batik warna coklat.
Suasana sejuk oleh airconditioner yang
dipasang di sekeliling ruangan. Di
dinding bagian depan terdapat sebuah
sepanduk putih betuliskan “Roundtable
Discussion:
Penataan
Ulang
Pemerintahan Mukim dan Gampong di
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.”
Hari itu, Kamis, 15 Februari 2007.
Jaringan Komunitas Masyarakat Adat
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dapat diselesaikan secara adat, dan ini
merupakan salah satu fungsi Imuem
Mukim.
Berkaitan dengan hal itu, salah
seorang peserta dari Aceh Besar sempat
memberikan contoh kasus pentingnya
peranan mukim dalam pemerintahan.
“Pada tahun 1979 pernah terjadi selisih
paham antara desa Lam Lom dengan
Lam Pu’uk,” ujar peserta tersebut lewat
micropone wireless. “Ternyata permasalahan dapat diselesaikan secara
adat, yakni damai dilakukan dengan
memotong lembu. Keputusan itu diambil
oleh Imum Mukim setempat. Hal ini
terbukti bahwa imum mukim sangat
berperan dalam mengambil keputusan di
tingkat Mukim,” lanjutnya.
Menanggapi
hal
itu,
Abdurrahman menambahkan, sebenarnya tuntutan untuk melaksanakan
fungsi pemerintahan mukim sudah ada
sejak zaman dahulu, namun sejak
keluarnya undang-undang no.5 tahun
1979, peranan mukim terkesan disingkirkan.
Abdurrahman membahas juga
tentang keberadaan tanah Ulayat.
“Dalam RUU PA di satu sisi mengakui
keberadaan tanah Ulayat, di sisi lain
tidak,” ujarnya. Dia menambahkan
syarat-syarat disebut sebagai tanah
Ulayat, di antaranya adanya masyarakat
hukum adat, ada wilayah teritorial, ada
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aturan-aturan adat yang dipraktikkan
dalam memelihara tanah Ulayat tersebut.
Hampir
senada
dengan
Abdurrahman, Iskandar A. Gani dalam
kesempatan itu bertutur, “Pemerintah,
dalam hal ini Departemen Dalam Negeri
tidak pernah mengetahui keberadaan
mukim dalam tatanan kepemerintahan di
Aceh, mereka hanya mengenal biro desa.
Padahal di Aceh itu ada yang namanya
Panglima Laot, Panglima Uteuen, Keujruen
Blang, Sineubok, yang semuanya itu punya
tanggung jawab pada posnya masingmasing. Mereka juga termasuk sebagai
institusi pemerintahan.”
Dosen bidang Ketatanegaraan
dan Pemerintahan itu juga memberikan
contoh pemerintahan dekosentrasi dan

“Selama ini
animo yang
berkembang di
masyarakat bahwa
masyarakat adat
itu kuno, kolot,
dan terbelakang.”
Dalam diskusi penataan pemerintahan mukim dan gampông yang
dilaksanakan oleh JKMA Aceh, Pang
Yuriun, koordinator JKMA Aceh
berkenan memberi sambutan.
Dalam sambutannya itu Pang
Yuriun mengatakan bahwa Mukim sudah
ada sejak ratusan tahun silam. Akan tetapi
sejak lahirnya Undang-undang nomor 5
tahun 1979 fungsi Mukim terkesan
dihilangkan. “Mukim sebenarnya
termasuk ke dalam struktur pemerintahan. Di sana ada Panglima Uteuen,
Panglima Laot, Keujruen Blang, Haria Peukan,
Sineubok. Mereka semua yang mengelola
dan mengatur setiap hasil di posnya
masing-masing.”
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desentralisasi. “Dekosentrasi, otonomi
dari pusat ke daerah, sedangkan
desentralisasi, otonomi dari daerah ke
pusat, yaitu otonomi yang dimulai dari
pemerintahan gampông,” ungkapnya.
Dalam
seminar
itu
dia
mengatakan bahwa qanun Nomor 3 dan
4 tahun 2003 belum bisa dilaksanakan
karena pemahaman mukim hanya
sebagai lembaga adat, bukan lembaga
pemerintahan. “Mukim sebagai lembaga
adat berarti hanya bertugas sebagai
mediator atau sekedar menghadiri
kenduri-kenduri. Padahal, jika memang
institusi-institusi adat bisa dijalankan
fungsi pemerintahannya di tingkat
gampông dan mukim, di Aceh tidak perlu

dok. JKMA Aceh

lagi yang namanya Camat,” tambah
Iskandar.
Menjawab pertanyaan salah
seorang peserta lokakarya tentang
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Pang Yuriun:

“UU no. 5 Tahun 1979 Menyebabkan Kerusakan SDM”
Pang Yuriun menambahkan,
semua struktur lembaga adat di atas
merupakan institusi pemerintah. Masalah
hutan diatur oleh Panglima Unteun agar
tidak terjadi kesalahan penggunaan hutan
seperti penebangan kayu sembarangan.
Masalah laut diatur oleh Panglima Laot
agar tidak terjadi kesalahan dalam
menggunakan hasil laut. Begitu pula
seterusnya pada Keujruen Blang dan
Sineubok.
“Lahirnya Undang-undang nomor
5 tahun 1979, pemerintah mengeluarkan
legalitas tentang hutan, laut, dan
sebagainya. Hal ini menyebabkan
terjadinya kerusakan Sumber Daya
Alam,” ungkap lelaki berbadan tegap itu
dari balik meja diskusi.
Pang Yuriun berharap dengan
diskusi ini akan lahir nantinya sebuah
qanun tentang pengaturan mukim dan
gampông agar instansi adat di atas
berjalan sesuai fungsinya. Diharapkannya
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dengan qanun penataan mukim dan
gampông dapat memberikan pemahaman pada masyarakat akan hakhaknya sehingga Sumber Daya Manusia
di gampông tidak dibredel lagi oleh
bangsa luar.
Menutup sambutannya, Pang
Yuriun menambahkan, “Selama ini
animo yang berkembang di masyarakat
bahwa masyarakat adat itu kuno, kolot,
dan terbelakang. Masyarakat boleh maju,
kenapa tidak, tapi jangan lupa kita punya
adat istiadat yang sudah diwariskan
ratusan tahun silam. Adat itu bukan
seperti kemenyan dibakar, adat itu hidup
dalam masyarakat. Mari kita hidupkan
dia (adat-red),” ujar lelaki itu seraya
menutup sambutannya dalam Roundtable
Discussion Penataan Ulang Pemerintahan
Mukim dan Gampông di aula Madina,
Asrama Haji, Banda Aceh pada hari
Kamis, 15 Februari 2007.
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penyebutan nama mukim, Iskandar A.
Gani menjelaskan bahwa patokan mukim
dapat diambil pada mesjid. Setiap
gampông memiliki mesjid atau meunasah.
Di antara gampông-gampông itu ada
mesjid yang dinamakan mesjid Jamik.
Setiap satu mesjid Jamik, dipimpin oleh
seorang Imuem Mukim.
Iskandar berpendapat bahwa
Undang-undang di Indonesia selama ini
tidak pernah melibatkan masyarakat,
tetapi Undang-undang nomor 11 tahun
2006 menginginkan keterlibatan masyarakat secara partisipatif. Sedangkan
Candra yang juga menjadi salah seorang
pembicara dalam loka karya tersebut
mengatakan, UU No.11 tahun 2006 tidak
menjelaskan secara tegas fungsi pemerintahan. “Qanun yang lama lebih
bagus daripada Undang-undang nomor
11 ini,” ungkap Candra.
Candra yang berbicara mewakili
IRE dan LOGICA, mengatakan bahwa
sistem pemerintahan yang dianut negara
Indonesia adalah sistem kesatuan yang
federal.
Diskusi itu berlangsung sehari
penuh. Diharapkan setelah diskusi akan
lahir sebuah qanun tentang pengaturan
mukim dan gampông agar

instansi-instansi adat berjalan sebagaimana mestinya.
Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam dalam pidato tertulisnya yang
dibacakan Assisten Satu, M. Yusuf
Sulaiman, menjelaskan fungsi dan
keberadaan mukim diantaranya adalah
sebagai penyelenggara pemerintahan,
pelaksana pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan di bidang syariat Islam
dan pendidikan, penetapan keputusan,
dan sebagai penetapan hukum berkenaan dengan adat.
“Meskipun dengan keluarnya UU
No.5. tahun 1979 yang mengatur
pemerintahan desa dan mengenyampingkan pemerintahan mukim, masyarakat Aceh tetap masih mengakui
adanya mukim. Buktinya mukim tetap
eksis sampai sekarang,” kata Yusuf
Sulaiman yang membacakan surat
sambutan Gubernur. Beliau juga
mengatakan pada tahun 2005 lalu
pemerintah tingkat kabupaten, dalam hal
ini Bupati, turun langsung menyematkan
baju dan pangkat kepada mukim.
Adapun tingkat jabatan pangkat itu
ditandai dengan bintang melati. Camat
disematkan tiga bintang melati, Mukim,
dua bintang melati, dan
Kepala Gampông, satu
bintang melati.
Diskusi yang dimoderatori oleh Eeng Darmi dari
JKMA Aceh itu berjalan
hangat dengan mencuatnya keluhan-keluhan dari
peserta. Banyak peserta
mengharapkan agar qanun
yang direncanakan itu
benar-benar
dapat
terealisasi dalam masyarakat. Oleh karena itu
hendaknya libatkan paraahli hukum, pejabat pemerintahan, dan masyarakat.

dok. JKMA Aceh
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Lembaga Adat Pemerintahan Aceh

Napak Tilas Sejarah Pemerintahan Aceh
dok. Buku Sejarah Aceh

Wilayah Aceh terletak di bagian
utara pulau Sumatera seluas 5.736.557
Hektare. Wilayah Aceh yang terbagi dari
daerah pesisir sampai pegunungan
membuat LEBAR membagi wilayah Aceh
tersebut berdasarkan kondisi geografisnya.
Pembagian itu menjadi wilayah Ureueng
Gunong, yaitu kelompok masyarakat yang
hidup di dataran tinggi atau pegunungan
dan Ureueng Barôh, yaitu kelompok
masyarakat yang mendiami dataran
rendah.
Aceh merupakan salah satu daerah
di Indonesia yang sangat menjunjung
tinggi adat istiadat. Hal ini sudah diakui
sejak zaman dahulu. Dalam konteks
budaya dan sejarah Aceh, keberadaan
masyarakat adat sudah ada dan dikaui
sejak lama. Secara umum mereka
menyebut dirinya sebagai Ureueng Aceh
atau ‘Orang Aceh’.
Dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh terdapat beberapa kelompok
etnik/ adat dengan identitas dan
keberadaan sesuai sejarah keturunan,
wilayah, dialek bahasa, sosial budaya, dan
hukum-hukum tradisional. Setiap
kelompok ini merupakan kelompok
otonom dan independen dalam mengatur
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komunitasnya sebagaimana halnya dalam
pengelolaan sumber daya alam.
Unit terkecil dari kelompok masyarakat adat ini disebut gampông (kampung–
setara dengan desa). Setiap gampông
dikepalai oleh seorang Keuchik atau Geuchik
(kepala desa). Setiap gampông ada sebuah
meunasah yang dipimpin oleh seorang
Imum Meunasah. Beberapa gampông akan
tergabung dalam unit yang lebih besar
yang disebut Mukim. Setiap Mukim
dikepalai oleh seorang Imuem Mukim. Pada
zaman dahulu mukim dipimpin oleh
seorang Ulee Balang, yaitu Panglima
Kesultanan. Dalam tingkat gampông dan
mukim ini terdapat institusi adat yang
berperan dalam kehidupan sosial budaya,
ekonomi, dan politik di masyarakat. Di
samping itu juga terdapat hukum adat
yang otonom di setiap unit wilayah.
Sejak dikeluarkannya Undangundang nomor 5 tahun 1979, struktur
pemerintahan mukim mulai tersingkir,
namun peran mukim di desa-desa seluruh
Aceh tetap masih berjalan. Hal ini terlihat
dengan masih terdapatnya Imum Mukim
di desa tersebut yang berperan dalam
memecahkan berbagai persoalan di
gampông-gampông.
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Persoalan
mukim pada akhirnya
diakui juga oleh pemerintah dengan dimuatnya dalam Undangundang Pemerintahan
Aceh nomor 11 tahun
2006. Di sana dijelaskan bahwa mukim
sudah termasuk ke
dalam struktur pemerintahan Aceh. Imum
Mukim sebagai kepala
pemerintahan tingkat
mukim berperan sebagai jembatan antara
pemerintahan dengan adat yang berlaku
dalam masyarakat setempat. Dalam
konteks penataan ruang, mukim harus
dijadikan sebagai unit terkecil pada
perencanaan penataan ruang/ wilayah.
Pembagian wilayah mukim dan
gampông dilakukan berdasar fungsi-fungsi
tertentu, seperti fungsi sosial-spiritual,
ekonomi, dan ekologi. Namun demikian
sejalan perkembangan zaman-zaman
fungsi-fungsi itu tampak tak berjalan
semana mestinya. Melihat perkembangan
ini, perlu sebuah kesepakatan bersama
untuk menghidupkan dan menjalankan
kembali fungsi-fungsi adat di tingkat
mukim/ gampông agar tidak hanya
menjadi hiasan di atas kertas yang
berlabelkan Undang-undang.

Cap Sikeureung;
lambang kerajaan
Aceh masa
lampau.

Institusi Adat

Banyak gejolak timbul dalam
masyarakat, seperti pertikaian, musyawarah, keamanan, ketertiban, dan
kebersihan. Dalam sistem pemerintahan
Indonesia, polisi sebagai pengayom
masyarakat tentunya sangat berperan
penting dalam menyelesaikan segala
bentuk persoalan dalam masyarakat.
Namun demikian, masih didapati kasus
yang tidak tertangani oleh pihak
kepolisian. Dalam masyarakat Aceh
sebenarnya masalah-masalah yang timbul
dalam masyarakat dapat diselesaikan
secara adat selama institusi adat dapat
dijalankan sebagaimana mestinya.
Institusi adat di pemerintahan
gampông dan mukim dalam masyarakat
Aceh ada yang dinamakan dengan
Panglima Laot, Keujruen Blang, Sineubok,
Panglima Uteuen, Pawang Glé, dan Haria
Peukan. Setiap intistusi atau lembaga adat
ini mempunyai fungsi dan peranan di
posnya masing-masing sehingga semua
hasil sumber daya alam di gampông dan
mukim terlindungi. Institusi adat tersebut
dipilih dalam rapat mukim.
Panglima Laot adalah lembaga
hukum dan adat yang mengatur dan
mengelola masalah berkenaan dengan laut
dan kelautan semisal nelayan, wilayah
laot, tangkapan ikan, serta semua yang
berkaitan dengan laut dan hasilnya.

dok. Buku Sejarah Aceh
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termasuk ke dalam perangkat adat, yaitu
perangkat adat tertinggi di tingkat mukim.
Tuha Peut adalah perangkat adat
yang memberi pertimbangan dan pengambil keputusan dalam rapat mukim. Tuha
Peut terdiri dari unsur tokoh masyarakat,
kalangan
kepemudaan,
kalangan
pedagang, dan kalangan petani.
Tuha Lapan adalah perangkat adat
yang terdapat di tingkat mukim yang
merupakan pembawa aspirasi dari
masyarakat. Jika Tuha Peut sama dengan
DPR di tingkat mukim/ gampông, Tuha
Lapan merupakan MPR. Penamaan “Tuha
Lapan” diambil dari delapan penjuru mata
angin.
Geuchik atau Keuchik adalah perangkat adat tertinggi di tingkat gampông.
Teungku Imum, Teungku Kathib, Teungku
Sagoe, dan Teungku Bileue adalah
perangkat adat untuk masalah keagamaan.
Mereka lebih mengarah ke mesjid/
meunasah.
Semua institusi adat itu merupakan instansi pemerintahan di tingkat
gampông dan mukim. Jika institusi ini
dapat dijalankan sebagaimana mestinya,
apakah di Aceh masih perlu yang
namanya Polisi, Hansip, Kamra, atau
Wanra?

dok. Buku Sejarah Aceh

Keujruen Blang adalah lembaga adat
dan hukum yang mengatur dan mengelola
segala masalah berhubungan dengan blang
(sawah). Di dalamnya dibahas mengenai
hari turun ke sawah, pantangan turun ke
sawah, hasil panen, dan sebagainya.
Sineubok adalah instansi adat di
bawah mukim yang mengatur dan
mengelola segala masalah berkaitan
dengan lampôh (kebun). Di dalamnya
dibahas tentang hari turun ke lampôh,
pantangan, dan hasil lampôh. Orang yang
memimpin Sineubok dinamakan dengan
Peutua Sineubok.
Panglima Uteuen adalah instansi
adat yang mengatur dan mengelola segala
hal berhubungan dengan hutan, seperti
luas hutan, penggunaan hasil hutan. Di
dalam Panglima Uteuen ada yang dinamakan dengan pawang, yaitu orang
yang ahli di bidangnya. Misalnya, Pawang
Glé, yaitu orang yang ahli mengatur
permasalahan berhubungan dengan
hewan (fauna), di dalamnya ada
pengkhususan lagi semisal Pawang
Rimueng (ahli menangani harimau),
Pawang Gajah (ahli mengenai gajah),
Pawang Rusa (ahli menangani rusa), dan
sebagainya.
Haria Peukan adalah lembaga adat
yang mengatur masalah hari-hari peukan
(pasar), kebersihan peukan,
pajak, keamanan, dan
ketertiban peukan.
Di samping lembaga adat di atas, di Aceh
juga dikenal perangkat
adat, yaitu mereka yang
memimpin, mengatur atau
mengelola sumber daya di
instansi adat pada posnya
masing-masing. Perangkatperangkat adat tersebut
ada yang dinamakan
dengan Tuha Peut, Tuha
Lapan, Geuchik, Teungku
Imum, Teungku Kathib,
Teungku Sagoe, dan Teungku
Bileu.
Imuem
Mukim
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Geulanggang
Rayeuk

Duek Pakat Rayeuk Jaringan
Komunitas Masyarakat Adat Aceh

M

dok. JKMA Aceh

usyawarah sudah
menjadi
tradisi
dalam masyarakat
Aceh sejak lampau.
Sebagai
sebuah
jaringan masyarakat adat, Jaringan
Komunitas Masyarakat Adat (JKMA)
Aceh juga masih menjunjung tinggi
nilai-nilai musyawarah. Musyawarah
dalam masyarakat Aceh acap kali
dikatakan dengan duek pakat.
Pada bulan ini, JKMA Aceh akan
mengadakan duek pakat rayeuk. Duek
pakat rayeuk di sini maksudnya adalah
kongres Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh II yang selanjutnya
disingkat dengan kongres JKMA II.
Kongres ini akan berlangsung di
kemukiman Blang Mee, kecamatan
Lhoong, Aceh Besar, pada tanggal 22
sampai dengan 26 April 2007. Dalam
duek pakat ini nantinya akan diadakan
perombakan struktur kepengurusan
JKMA Aceh.
Persiapan
Koordinator pelaksana kongres
JKMA II mengatakan bahwa peserta
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yang hadir diperkirakan 650 orang.
Namun, yang terlibat dalam acara
tersebut bisa saja mencapai 1000 orang.
Kegiatan yang bertemakan
“Menegakkan Kedaulatan Masyarakat
Adat untuk Kemandirian Ekonomi,
Budaya, dan Politik” ini bertujuan
untuk mengevaluasi kerja/ program
JKMA Aceh, baik yang telah dicapai
maupun yang tidak atau belum
tercapai beserta kendala yang dihadapi.
Dalam kongres ini juga akan ada dua
seminar besar yang akan membahas
penguatan struktur adat dan ekonomi
rakyat. Di samping itu, juga akan ada
pameran, pasar malam, dan pentas
seni.
Dalam kegiatan ini juga akan ada
acara sarasehan atau lebih akrab
disebut dengan pasar ide. JKMA Aceh
memberi kesempatan kepada setiap
lembaga apa saja untuk melaksanakan
sarasehan selama masih dalam ruang
lingkup masyarakat adat. Sedangkan
pentas seni akan diisi oleh JKMA
wilayah dan beberapa gampông di
kemukiman Blang Mee.
Koordinator pelaksana kongres
JKMA II, Eenk Darmi, mengakui
persiapan kongres sudah matang,
demikian juga dengan mukim Blang
Mee. Menurutnya, mukim ini sudah
siap menjadi tuan rumah yang nantinya
juga akan dibantu oleh JKMA Aceh
Rayeuk. “Pada hari pertama akan
direbahkan beberapa ekor kerbau
untuk kenduri bersama masyarakat
adat,” tutur lelaki yang sekarang ini
menjabat sebagai deputi di JKMA Aceh.
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Geulanggang
Rayeuk
“Mereka, kemukiman Blang
Mee, pernah menjadi tuan rumah
pelaksana MTQ. Jadi, mereka tentu
sudah cukup berpengalaman dalam
hal seperti ini,” tambah Budi Arianto,
Sekretaris Pelaksana JKMA Aceh
sekarang.
JKMA Aceh mengupayakan
acara ini langsung dibuka oleh
gubernur NAD. Yang akan menjadi
peserta dalam kongres nantinya adalah
JKMA wilayah.
Kongres AMAN
Kongres merupakan musyawarah tertinggi dalam jaringan
komunitas masyarakat adat. Oleh
karena itu, Aliansi Masyakat Adat
Nusantara (AMAN), baru-baru ini juga
melaksanakan kongresnya yang ke III.
Kongres tersebut diadakan di
Pontianak, Kalimantan Barat.

dok. JKMA Aceh

Selama ini JKMA Aceh dalam
kegiatannya selalu menjalin kerja sama
dengan AMAN, tetapi dalam kongres
AMAN bulan Maret lalu, JKMA Aceh
menyatakan keluar dari AMAN. Hal
ini karena JKMA Aceh menilai AMAN
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tidak lagi sebagai aliansi masyarakat
adat di tingkat nasional.
“AMAN sudah menganut
sistem sentralistik,” papar Pang
Yuriun.
Koordinator JKMA Aceh itu
menambahkan, dalam tubuh AMAN
sekarang ini tidak lagi memenuhi
unsur-unsur kesetaraan. AMAN
terkesan seperti partai politik praktis.
Sedangkan dalam masyarakat adat,
menurut Pang Yuriun, harus ada
kesetaraan dan tidak dibenarkan
adanya strata yang membatasi antara
pusat dan daerah.
AMAN menghendaki dirinya
sebagai pusat jaringan masyarakat
adat. Artinya, mereka ingin menjadi
atasan dari setiap jaringan masyarakat
adat di tingkat provinsi. Komando
yang mereka anut dari atas ke bawah.
Dalam tindakan, setiap keputusan
yang dikeluarkan atasan harus dituruti
oleh bawahan.
Jaringan mayarakat adat di Aceh
tidak demikian. Meskipun JKMA Aceh
di Banda Aceh merupakan pusat
jaringan masyarakat adat di wilayah
(Kabupaten/ Kota, Lhok), JKMA
wilayah bukan bawahan JKMA Aceh.
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Geulanggang
Rayeuk
aliansi dari JKMA wilayah,
keputusan tertinggi tetap berada di
tangan masyarakat adat. Oleh karena
itu, ketika AMAN menganut sistem
sentralistik, JKMA Aceh menyatakan
keluar dari struktur AMAN.
“Meskipun JKMA Aceh keluar
dari AMAN, JKMA Aceh tetap akan
menjalin kerja sama dengan AMAN.
AMAN akan dijadikan sebagai aliansi
strategis,” ungkap Pang Yuriun yang

menetralisir isu berkembang kalau
JKMA Aceh tidak menghiraukan
AMAN lagi.
Harapan beliau, kongres JKMA
Aceh ini jangan sampai ternoda.
Sementara itu, Sekpel JKMA Aceh juga
menekankan bahwa kongres adalah
forum tertinggi dalam masyarakat.
“Jadi, kita harus menghormati
pelaksanaan kongres tersebut,”
paparnya.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sekilas tentang JKMA Aceh

P

ada tanggal 31 Januari 1999 di Ujông Batee, Banda Aceh,
telah berkumpul para perwakilan masyarakat adat dari 50
gampông di Aceh. Mereka adalah kelompok masyarakat yang
melakukan perjuangan akan hak-hak mereka sebagai masyarakat yang
selalu diabaikan dalam pembangunan dan eksploitasi Sumber Daya
Alam (SDA). Mereka juga telah jadi korban dari kebijakan politik
pemerintah yang mengkooptasi dan mendepolitasi peran dan fungsi
sistem institusi kepemerintahan adat. Maka pada suatu hari di akhir
Januari duduklah para peduli adat tersebut dan membentuk sebuah
organisasi dengan nama
JKMA. Organisasi ini merupakan payung pergerakan
untuk menyatukan perjuangan masyarakat adat
Aceh.
Semula JKMA merupakan kesingkatan dari Jaringan
Kerja Masyarakat Adat, tetapi dalam diskusi
langkah-langkah kerja yang diadakan melalui kongres
seluruh masyarakat adat Aceh I, JKMA diubah
menjadi Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA)
Aceh.
Gerakan dan perjuangan JKMA Aceh tidak terlepas
dari gerakan masyarakat adat di tingkat nasional
dan internasional. Tingkat nasional, JKMA beraliansi
dengan AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara).
Tingkat internasional terdapat dalam tubuh Asean
Indigenous People Pack (AIPP) dan International
Alliance of Indegenous-Tribal Peole of Tropic Forest,
Peusijuk kantor JKMA Aceh
yang merupakan jaringan dari IWGIP (International
di jalan Peurada I no.5 Syiah Kuala,
Work Group for Indegenous Population).

Banda Aceh

dok. JKMA Aceh
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Buet
Geutanyoe
JKMA Aceh Peduli
Sebagai sebuah lembaga yang konsen terhadap masyarakat, JKMA Aceh telah
melakukan beberapa agenda kegiatan yang menjadi programnya, baik jangka pendek
maupun jangka panjang.
Edisi perdana Tuhoe, akan menyuguhkan beberapa kegiatan yang telah
dilaksanakan JKMA Aceh kepada pembaca tentang pemberian bantuan kepada
masyarakat. Coba saja simak perjalanan foto-foto di bawah ini.

dok. JKMA Aceh

Pemetaan gampong
partisipatif, wujud
kepedulian JKMA
Aceh dalam tata
ruang wilayah
kemukiman

dok. JKMA Aceh

dok. JKMA Aceh

Pak Yuri dan Pak Amir (dari JKMA Aceh) menghadiri konferensi
Masyarakat Adat Internasional di Markas Besar PBB di New York
Buletin Tuhoe Edisi Perdana, April 2007

13

Peutimang

Pengorganisasian Masyarakat Sebagai Praktek
Pekerja Sosial
Oleh. Basri A. Gani

Definisi masyarakat sampai
saat ini masih diperdebatkan
sebagai bagian dari pembaharu
pembagunan. Paraelit politik
menggunakan simbol “masyarakat”
sebagai keuntungan untuk
mendapatkan reputasi secara
kelompok dan individual. Atas nama
masyarakat
pula
sering
terjadi
perdebatan
dalam
berbagai
organisasi,
tidak
terkecuali
lembaga
atau
organisasi
kecil
sekalipun.
Sementara
yang
menjadi
pemikiran
dan
runutan
berpikir
kita di alam demokrasi ini ialah
termasuk kategori masyarakat
mana yang harus kita perdebatkan.
Apakah itu masyarakat menengah
ke atas, sedang, atau menengah
kebawah. Terlalu realistis memang
jika pemaknaan masyarakat dilihat
dari kepentingan tanpa
pemberdayaan dan
pengorganisasian sebagai agenda
dari pengembangan masyarakat.
Secara harfiah, masyarakat
dimaknai sebagai agen perubahan.
Ini tentunya sangat berhubungan
dengan kebijakan pemerintah.
Pemaknaan sebagai agen lebih

14

“If you have come to help me, you
can go home again. But if you see my
struggle as part of your own survival
then perhaps we can work together”
(Australian Aborigine Woman).

diilhami
dengan posisi
masyarakat
sebagai objek
sekaligus
subjek dalam
pembangunan,
dimana baik
buruknya
masyarakat,
secara
langsung
maupun tidak
langsung
dapat
berdampak
pada
kelanjutan
pembangunan.
Berbagai
dok. JKMA Aceh
definisi atas
nama masyarakat biasanya
diterapkan berdasarkan konsep
ruang, orang, interaksi dan identitas.
Istilah masyarakat merujuk pada
sekelompok orang yang tinggal dan
berinteraksi dalam wilayah geografis
tertentu seperti desa, kelurahan,
gampông, dan mukim. Masyarakat
dalam arti sempit biasanya disebut
komunitas atau community. Dalam
arti luas, masyarakat merujuk pada
interaksi kompleks sejumlah orang
yang memiliki kepentingan dan
tujuan bersama meskipun tidak
bertempat tinggal dalam satu
wilayah geografis tertentu.
Masyarakat seperti ini bisa disebut
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sebagai society, misalnya,
masyarakat ilmuwan, masyarakat
bisnis, masyarakat global, atau
masyarakat dunia.
Meskipun definisi masyarakat
memiliki perbedaan, pada umumnya
tidak mengubah fungsi masyarakat.
Setidaknya ada lima fungsi
masyarakat sebagai agen
perubahan. (1) Fungsi produksi,
distribusi dan konsumsi (production,
distribution, consumption). (2)
Fungsi sosialisasi (socialization). (3)
Fungsi pengawasan sosial (social
control) (4) Fungsi partisipasi sosial
(social participation). (5) Fungsi
gotong royong (mutual support).
Pengorganisasian Masyarakat
sebagai Praktek Pekerja Sosial
Pekerjaan sosial adalah
sebuah profesi yang berorientasi
terhadap aksi dan perubahan. Orang
yang mempraktekkan pekerjaan
sosial memiliki komitmen untuk
menjadi agen atau sumber bagi
mereka yang berjuang menghadapi
beragam masalah. Secara garis
besar, pekerjaan sosial melibatkan
intervensi atau penanganan masalah
pada dua arah atau tingkatan, yakni
tingkat mikro (individu, keluarga,
kelompok) dan makro (organisasi
dan masyarakat). Keterkaitan
antara kedua tingkatan tersebut
merupakan nadinya praktek para
pekerja sosial. Oleh karena itu,
selain dituntut memiliki pemahaman
mengenai penanganan masalah
yang dialami individu, keluarga dan
kelompok, pekerja sosial juga perlu
memiliki pemahaman mengenai
metode atau strategi dalam
melakukan perubahan organisasi,
masyarakat, dan kebijakan.
Tugas yang dapat dilakukan
oleh pekerja sosial dalam
memahami masyarakat adalah
memahami karakteristik dan
kebutuhan komunitas sasaran,
menentukan karakteristik
masyarakat, memahami
perbedaan-perbedaan masyarakat,
Buletin Tuhoe Edisi Perdana, April 2007

dan mengidentifikasi struktur
masyarakat (Netting et al, 2004;
Suharto, 2006).
Pengorganisasian masyarakat
merupakan landasan awal menuju
masyarakat agar dapat
berkembang. Proses Pengembangan
Masyarakat pada dasarnya
mencakup empat tahapan utama:
(1) Memahami komponenkomponen penting yang akan
dikenai perubahan sosial, yaitu
masalah, populasi, masyarakat dan
organisasi; (2) Membangun
dukungan agar perubahan dapat
diterima (3) Merancang strategi
agar perubahan dapat dilakukan;
dan (4) Mempersiapkan rencana
atau disain program,
mengimplementasikan dan
mengevaluasi keefektifannya.
Untuk mensinergiskan antara
konsep pengorganisasian
masyarakat sebagai lahan praktek
pekerja sosial dengan tujuan
pengembangan masyarakat, perlu
dilakukan runutan tindakan untuk
mendapatkan suatu konsep
pembaharuan demi menjadikan
masyarakat sebagai objek sekaligus
subjek dalam pembangunan pada
berbagai sub sector. Setidaknya ada
empat hal yang harus dipahami oleh
pekerja sosial agar ada korelasi
antara kebutuhan dan kepentingan
masyarakat dengan tindakan yang
dipraktek oleh pekerja sosial.
Pertama. Mengembangkan hipotesis
etimologi dan intervensi. Kedua
Mendefinisikan partisipan. Ketiga
Menguji kesiapan sistem untuk
berubah dan Keempat. Menyeleksi
pendekatan perubahan. Langkah
selanjutnya mengetahui berbagai
perubahan dan kebijakan.
Penulis, Kadiv. Pengorganisasian dan
Pendidikan JKMA Aceh

Kirimkan Opini Anda tentang
Masyarakat Adat ke;
tuhoe_adat@yahoo.com
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Geutanyoe

dok. JKMA Aceh

dok. JKMA Aceh

dok. JKMA Aceh

JKMA Aceh membagikan sie
meugang kepada
masyarakat. Kegiatan ini
juga bekerja sama dengan
Oxfam, BRR NAD-Nias, ADF,
Sorak, Katahati Institute,
dan YRBI.

40 unit sepeda bantuan JKMA untuk anakanak Krueng Raya, Sabang.
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Serah terima komputer untuk JKMA Aceh
Singkil
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Saweu
Gampông

Aceh Utar
a Masih K
ental
Utara
Kental
Imuem Mukim
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A

ceh Utara
dikenal juga
dengan sebutan
Pasee. Aceh Utara
yang sekarang
beribukotakan Lhokseumawe itu
tidak terlepas dari sejarah
perkembangan Islam di pesisir
Sumatera, yaitu Samudera Pasai.
Oleh karena itu Aceh Utara disebut
juga Pasee. Aceh Utara sempat juga
dikenal dengan nama Luhak, yaitu
sejak Indonesia memproklamirkan
kemerdekaanya sampai dengan
tahun 1949.
Berdasarkan PP Republik
Indonesia nomor 44 tahun 1999,
kabupaten Aceh Utara terdiri atas 30
kecamatan. Namun, sejak keluarnya
UU nomor 48 tahun 1999, Bireuen
yang semula masuk wilayah Aceh
Utara resmi menjadi sebuah
kabupaten tersendiri. Kemudian,
pada Oktober 2001, tiga kecamatan
dalam wilayah Aceh Utara, yaitu
kecamatan Banda Sakti, Muara Dua,
dan Blang Mangat dijadikan sebagai
kota Lhokseumawe. Dengan
demikian, kota seluas 3.296,86 km2
itu sekarang hanya membawahi 22
kecamatan dengan jumlah penduduk
sekitar 477.745 jiwa.
Sebagai salah satu wilayah
Nanggroe Aceh Darussalam, Aceh
Utara masih sangat kental dengan
masyarakat adatnya. Hal ini terlihat

masih adanya Imuem Mukim di
wilayah tersebut. Untuk melihat dan
mengkaji peranan Imuem Mukim
yang masih diakui dalam masyarakat
Aceh Utara, JKMA Pasee
mengadakan pertemuan Imuem
Mukim se-Aceh Utara.
Pertemuan yang dilaksanakan
pada 14 Maret 2006 lalu, telah
mengumpulkan sedikitnya 30 Imum
Mukim di wilayah Aceh Utara.
Pertemuan yang berlangsung di
kantor JKMA Pasee itu difasilitasi oleh
Jaringan Komunitas Masyarakat Adat
(JKMA) Aceh. Mereka membicarakan
masalah-masalah yang dihadapi
Imuem mukim di wilayah Pasee
dalam menjalankan roda
pemerintahan dan mensosialisasikan
peran Imuem Mukim dalam
kehidupan masyarakat gampông.
Hampir rata-rata Imuem
Mukim yang berhadir di acara
tersebut mengeluhkan kebijakan
pemerintah RI yang membuat peran
Imuem Mukim terasa tersisihkan.
Semua mereka berharap dengan
diskusi ini, Imuem Mukim di Pasee
kembali mendapatkan perannya
dalam kehidupan masyarakat.
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Tamèh

Mengenal Pernak Pernik
Pakaian Adat Aceh

P

akaian adat melambangkan kebanggaan suatu daerah. Terkadang ketika
melihat orang menggunakan pakaian dalam acara-acara tertentu semisal
acara adat istiadat, kita langsung bisa menebak orang tersebut dari daerah
mana. Tambahan lagi ketika di pakaiannya juga diselipkan pernak-pernik
yang menjadi khas daerahnya. Katakanlah ketika melihat keris, kita langsung
berkata, itu milik Jawa. Ketika melihat rencong, orang akan berkata itu milik
Aceh. Apa saja sebenarnya pernak-pernik pakaian adat Aceh itu? Mari mengenal
pernak-pernik pakaian adat Aceh.
Keureusang, atau ada yang menyebutnya keurongsang, keurosang/ bros,
merupakan perhiasan sepanjang 10 cm dan lebar 7,5 cm.
Keureusang biasanya disematkan pada baju wanita.
Bentuknya seperti hati yang dihiasi dengan permata, intan,
dan emas sejumlah 102 buah. Keureusang ini biasanya
disematkan pada baju di bagian dada sebagai pengganti
peniti (penyemat). Karena kemewahannya, biasanya
perhiasan ini hanya dipakai oleh orang-orang tertentu
atau dalam acara adat tertentu.

Patam Dhoe, yaitu salah satu perhiasan yang biasanya diletakkan di dahi
wanita. Bentuknya seperti mahkota, terbuat dari emas
atau perak yang disepuh emas. Terbagi tiga bagian yang
satu sama lainnya dihubungkan dengan engsel. Di bagian
depan tertulis kalaigrafi Arab dengan tulisan Allah dan
bagian tengahnya terdapat tulisan Muhammad. Motif ini
disebut motif Bungoeng Kalimah.

Peuniti, perhiasan terbuat dari emas yang bermotif Pinto Aceh. Pinto Aceh
dibuat dengan ukiran piligran yang dijalin dengan benuk
pakis dan bunga. Pada bagian tengah terdapat motif boheungkot (bulatan kecil seperti telur ikan). Peniti dipakai
sebagai perhiasan wanita sekaigus pentemat baju.
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Simplah, yaitu perhiasan dada untuk wanita. Terbuat dari perak bersepuh
emas. Terdiri dari 24 lempengan segi enam dan dan 2
lempengan segi delapan. Setiap lempengan dihiasi ukiran
motif bunga dan daun. Lempengan-lempengan itu
dihubungkan dengan dua untai rantai Simplah berukuran
51 cm persegi.

Subang Aceh, yaitu perhiasan berupa sepasang subang terbuat dari emas
dan permata. Ukurannya berdiameter 6 cm. Bentuknya
seperti bunga matahari dengan ujungnya runcing-runcing.
Bentuk bunga matahari tersebut dinamakan “Sigeudoe
Subang”. Inilah sebabnya perhiasan ini disebut juga
dengan Subang Mata Uroe.

Taloe Jeum, terbuat dari perak bersepuh emas. Terdiri dari rangakaian cincincincin berbentuk rantai. Pada ke dua ujung rantai terdapat
kait berbentuk angka delapan. Taloe Jeum ini merupakan
alat pelengkap pakaian lelaki yang disematkan di baju.

Sumber foto: http://students.ukdw.ac.id
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Asoe
Nanggroe
Kisah Kampung Baru, dari Pantai Menjadi Gunung

“Meunyoe Buet Ka Mupakat,
Lampôh Jirat Jeut Ta Peugala”

T

sunami tiga tahun lalu yang
bisa membangun perkampungan di
melanda Aceh tidak hanya
sana, seperti apa perjalanan hidup
merenggut nyawa dan harta,
masyarakat di sana? Simaklah napak
juga kampung.
tilas kampung itu sejak musibah maha
Perkampungan atau pemukiman yang
dahsyat akhir Desember 2004 hingga
indah dalam waktu hitungan detik
kampung itu kini berdiri kokoh di kaki
berubah jadi laot raya.
bukit Lam Nga.
Sebulan pascatsunami bantuan
Ketika itu matahari baru saja
datang dari belahan dunia.
merangkak dari balik gunung Ujong
Perkampungan dan pemukiman
Batee. Desir semilir yang berhembus
kembali
dari celah-celah
dibangun.
daun nyiur
Barak dan
menyusup porirumah
pori. Hawa
berjejer di
dingin pagi itu
tepi pantai.
tak
Bagian
menyurutkan
gunung pun
langkah
tak
masyarakat di
ketinggalan.
sana untuk
Banyak lahan
melaut, karena
yang dulu
memang itu
semak dibuka
mata
jadi
pencaharian
perkampungan.
mereka.
Rakyat Aceh
Gampông
Village planning Gampông Barô
memang tak
Barô, demikian
dok. JKMA Aceh nama kampung
pernah
menyerah
yang terletak di
meski cobaan datang silih berganti.
kaki bukit Lam Nga Dulunya kampung
Hilang kampung satu, dibangun
ini terdapat di sebelah utara desa Lam
kampung yang lain.
Nga, tepatnya di sebelah pantai jalan
Salah satu kampung yang baru
menuju Ujong bate. Tsunami menelan
dihidupkan kembali terlihat di Ujong
kampung tersebut dan hanya
Batee bagian sebelah gunung Lam Nga.
menyisakan sekitar 250 Ha dari yang
Di sana terdapat rumah yang acak dan
semula 420 Ha. Meski tsunami telah
jarang. Rumah beratap seng genteng
merenggut semua milik mereka,
warna merah tua itu tampak masih
penduduk Gampông Barô yang tersisa
jarang-jarang. Jalan menuju ke sana
tetap bersatu meniti sisa hidup.
pun masih basah. Meskipun demikian,
Berjumlahkan sekitar 60 KK
jelasnya itu adalah sebuah
yang tersisa, penduduk Gampông Barô
perkampungan penduduk yang baru
merangkak dari satu tempat ke tempat
saja dibangun oleh masyarakatnya.
lain demi menyambung hidup.
Apa nama kampung itu, dari
Jembatan penghubung kampung
mana asal mereka, bagaimana mereka
mereka dengan jalan raya yang putus
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Asoe
Nanggroe

Suasana pengungsian masyarakat Gampông
Barô dilahan gudang PU Ujong Batee.

akibat tsunami memaksa mereka harus
meninggalkan kampung tercinta.
Penduduk Gampông Barô
mengungsi ke gunung Neuhen, Lam
Nga. Tiga hari kemudian mereka turun
dan mengungsi di SD Neuhen.
Besoknya mereka menumpang di
kawasan SMK Mesjid Raya. Di sini
mereka mulai membentuk struktur
organisasi posko layaknya sebuah
kampung. Ketua posko hingga Imum
Meunasah mulai berfungsi.
Tiga bulan sudah mereka di
SMK, diadakan musyawarah umum
oleh struktur lembaga yang sudah
dibentuk. Dalam musyawarah itu
timbul masalah, tidak mungkin
berlama-lama di gedung sekolah
tersebut, karena dapat mengganggu
aktifitas belajar mengajar. Akhirnya
mereka pindah ke gedung PU Ujong
Batee.
Prinsip Ureung Aceh yang
menjunjung tinggi nilai musyawarah
dan persatuan melekat erat di hati
penduduk Gampông Barô. Segala
sesuatu mereka musyawarahkan dan
mereka pertimbangkan bersama-sama.
Nilai kebersamaan itu semakin terlihat
ketika bulan demi bulan mereka jalani
di gedung PU.
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Bulan ke sembilan tinggal
di gedung tua itu mereka
sepakat membangun
kampung kembali. Melihat
bekas kampungnya sukar
untuk dibangun lagi,
mereka mencari NGO
yang mau membantu
mencarikan lokasi untuk
dapat mereka jadikan
kampung.
Tokoh-tokoh masyarakat
yang sudah mereka pilih
dalam struktur posko
suatu hari menemui NGO
Norling. Kepada NGO
Amerika Serikat itu tokoh
masyarakat Gampông
Barô menceritakan keluh
kesah mereka selama
dok. JKMA Aceh
pascatsunami apa adanya.
Norling yang mendengar kisah itu
sempat menitikkan air mata. Detik itu
juga Norling sepakat membantu
mencarikan lokasi untuk penduduk
Gampông Barô.
Bukan sekedar janji, sebulan
kemudian Norling kembali dengan
kabar gembira. Norling membeli 2 Ha.
tanah di wilayah Durung seharga Rp 5
juta untuk masyarakat Gampông Barô.
Dikarenakan takut terjadi perselisihan
di kemudian hari, tokoh masyarakat
Gampông Barô sepakat menemui
penduduk Durung. Kepada warga
Durung mereka minta agar sudi
membuat surat pernyataan bahwa
tanah yang bakal mereka huni adalah
sah milik masyarakat Gampông Barô.
Kesabaran membawa hasil.
Setelah warga desa Durung
mengiklaskan 2 Ha. tanahnya seharga
Rp 5 juta, TDH Jerman datang
memberikan bantuan rumah untuk
warga Gampông Barô. Di kaki bukit itu
TDH Jerman mendirikan 55 unit rumah
dan di sanalah masyarakat Gampông
Barô tinggal hingga sekarang. Sesuai
namanya ‘Gampông Barô’ mereka
membangun kampung yang baru
dengan pembentukan institusi hukum
adat gampông yang baru pula.
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Asoe
Nanggroe
Hasil
musyawarah, lahirlah
Komite Perumahan/
Pokja. Masalah
perumahan, bantuan
pokok, Anggaran
Pendapatan Desa,
semuanya di serahkan
kepada masyarakat.
Musyawarah untuk
mufakat adalah
keputusan tertinggi
yang sangat dijunjung
warga sehingga
semuanya berjalan
lancar.
Sekarang mereka
sudah memiliki seorang
kechik, Abd. Rani Daud,
seorang Imum Meunasah, Tgk.
Maksum, dan lembaga-lembaga adat
juga sudah terbentuk kokoh dalam
tubuh masyarakat Gampông Barô.
“Kalau terjadi kericuhan dalam
masyarakat, kami akan
menyelesaikannya secara hukum adat
gampông yang memang sudah hidup
dalam masyarakat kami sejak lama.
Alhamdulillah, meski kami hidup
merangkak dari satu tempat ke tempat
lain, tidak pernah terjadi keributan
dalam masyarakat kami. Mungkin kita
sering dengar orang berebutan kalau
bantuan datang, tapi kami tidak, karena
semuanya mendapat bagian sesuai
hukum adat yang berlaku,” tutur
Ibrahim Is, salah seorang tokoh adat
Gampông Barô.
Di samping bantuan NGO
Amerika dan Jerman, Gampông Barô
juga dibantu oleh Logica Aiprd, yaitu
dalam hal mengeluarkan sertifikat.
Selain itu, mereka juga mendapatkan

dok. JKMA Aceh

bantuan dari JKMA Aceh, terutama
dalam hal pendampingan.
JKMA mendampingi mereka
dalam hal pemetaan partisipatif dan
memberikan training-training tentang
hukum adat dan training kader. Selain
itu JKMA juga membantu dalam bidang
logistik seperti kenduri. Di bidang
ekonomi JKMA memberikan 6 buah
boat nelayan yang diserahkan untuk
desa. JKMA Aceh juga memberikan
sepeda dan buku-buku untuk anakanak sekolah.
Sampai saat ini institusi-institusi
adat yang sudah mereka bentuk
berjalan lancar. Dalam musyawarah,
masyarakat Gampông Barô juga
melibatkan kaum perempuan secara
aktif. Bagi mereka, musyawarah untuk
mufakat adalah jalan terbaik dalam
segala hal, sebab meunyoe buet ka
mupakat, lampôh jirat jeut ta peugala.
Kini mereka hidup dalam
masyarakat adat gampông yang
nyaman dan tenteram. Kampung mana
menyusul?
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Hadih Madja

Jaga Lidah
Oleh Herman RN

D

“Lidah lebih tajam daripada pedang.”

emikian kata orang bijak. Secara rasional hal ini
mungkin agak aneh, tetapi ketika kita coba logika
berpikir, kata-kata itu benar adanya. Kata ‘tajam’
konotasinya tentu dapat melukai. Bagaimana mungkin
lidah dapat melukai melebihi pedang? Bukankah lidah
hanya digunakan untuk menghancurkan makanan dalam mulut
manusia agar mudah dicerna oleh usus?
Pedang adalah sebuah benda tajam. Jika ingin lebih tajam,
asahlah pedang tersebut. Pedang hanya melukai bagian luar tubuh
makhluk hidup, dalam konteks ini kita ambil sampel manusia.
Ketika kulit manusia dilukai pedang, ia akan mengeluarkan darah.
Semakin dalam bacokan atau sayatan pedang, semakin dalam sakit
yang dirasakan.
Demikian halnya lidah, lidah juga dapat melukai. Ketika lidah
yang melukai, luka tersebut tak nampak layaknya luka disayat
pedang, akan tetapi sakit yang ditimbulkan karena lidah melebihi
sakitnya sayatan pedang. Sakit dan luka yang diakibatkan oleh
lidah langsung ke hati manusia. Sakit yang langsung ke hati tentunya
sulit sembuhnya. Oleh karena itu lidah dikonotasikan melebihi
tajamnya pedang.
Dalam masyarakat Aceh, acap kali orang tua menasihati yang
muda agar menjaga lidah. Hal ini dapat dilihat dari hadih maja,
sabab babah bulee basah, sabab lidah badan binasa ‘sebab mulut
bulu basah, sebab lidah badan binasa’.
Hadih maja di atas mengandung makna, bahwa lidah dapat
mencelakai diri kita. Sakit yang ditimbulkan oleh lidah bukan hanya
berdampak kepada yang mendengar, tetapi juga orang yang
mengatakannya. Sebab itu pula orang sering berkata, “mulut kamu
harimau kamu.”
Dalam masyarakat Aceh, menjaga lidah dapat diartikan
menjaga kesopanan. Orang yang menjaga kesopanan, di mana
pun dia berada, akan selamat. Oleh karenanya, dalam masyarakat
Aceh ada hadih maja, jak löt tapak, duek löt punggông.
Orang yang selalu menggunakan prinsip hadih maja tersebut,
diyakini masyarakat Aceh akan selamat ke mana pun dia pergi.
Maka, jaga babah yoh goh binasa, jaga lidah yoh goh ceulaka.
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In between: local and indigenous
by Arieta

Member of Aceh local govarnance (mukim) is fighting to
establish the fair Qanun (district regulation) to make the resurgence
of mukim governance, just like when it was implemented in Aceh
emporium period. Local governance is an example of the implementing
instruments of traditional community.
There are different types of traditional community in Indonesia.
As to distinguish it, there are traditional community in Aceh and
West Sumatra which considered as local community; also in Baduy,
Dayak, Toraja, and many others considered as indigenous people.
The difference is based on the pattern of daily living but both of
them has their of belief which obeyed as a rule among them. The
practices of adat (customary) law, traditional court and govarnance,
marriage and inheritance law are important aspect for the country
recognition.
State admit and respect traditional community and its rights
as long as still exist and suitable with development and the principle
of unity of Indonesian Republic, as stated in article 18B (2) of 1945
constitutional law. The extinction of traditional community also
guaranteed in specific (regional or district) regulation.
As a result of the recognition, it is essential for the state to
protect the traditional rights and the community has the right of self
determination. On the other hand, they have a weak bargaining
power to protect their rights. It is because there is no availability in
decision making and participatory process. That is why advocacy is
urgently necessary. Advocacy would establish the better mind set of
traditional community in providing power to strengthen adat law,
and generally to build public awareness.
If we have no longer care for our tradition, it would go under
the surface of modernization. Are we going to let it slip away? Do we
still care? I Hope this traditional Aceh wiseword would inspired us to
be aware “Mate aneuk meupat jirat, Gadoh adat pat tamita” (If you
lost your child, you might find him in cemetery. If you lost your adat,
you wouldn’t know where to find it)
Writer, human right observer
JKMA Aceh

Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA) Aceh

