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Banyak tradisi hidup dalam
masyarakat adat Aceh, salah satunya kanduri laôt. Mari kita lihat
seperti apa kanduri laôt di salah
satu desa di Aceh Besar. Telisip
saja halaman duapuluh dua.
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Metamorfosa Membakar Tunggul

A

Jaringan
Komunitas
Masyarakat
Adat Aceh
Telah terbit:

lkisah, seorang cucu bertanya
kepada kakeknya, mengapa
si kakek membakar tunggul
yang menurut si cucu adalah tempat
bersandar dan bermain. Tunggul itu,
kata si cucu, terpotong rapi sehingga
dapat dijadikan pengganti kursi.
“Lantas, mengapa kakek membakarnya?”
Si kakek dengan enteng
menjawab, banyak semut di tunggul itu. “Nanti semut akan
masuk ke rumah kita dan
memakan gula serta yang
manis-manis di rumah kita
sehingga kita tidak kebagian
apa-apa lagi,” sahut kakek.
Cuplikan sahibul di
atas yang sangat mengena adalah kata “bakar”.
Bakar secara sederhana
dapat dimaknai menghilangkan sesuatu
dengan api. Maka,
dalam konteks
puasa Ramadhan
bulan kemarin,
kita sedang
melakukan pembakaran. Kita, segenap umat Islam,
telah membakar
segala iri, dengki,
khianat, dan semua
sifat mazmumah dari
dalam diri kita sehingga pada 13 Oktober
2007, kembali suci.
Artinya, kata “bakar” dalam
konteks ini bermakna pembersihan
diri. Namun, dalam konteks lain, tahukah kita bahwa pembakaran juga
menimbulkan kerugian pada satu
pihak?
Misalkan saja apa yang dilakukan oleh Polres Kota Langsa
terhadap LBH Banda Aceh. Hal itu
dapat kita tamsilkan sebagai sebuah
pembakaran jantung sebuah lembaga bantuan hukum di bumi Serambi
Makkah.
Pasalnya, hanya karena
sebuah demonstrasi yang dilakukan sejumlah masyarakat, beberapa
anggota LBH Banda Aceh dipanggil
dengan tuduhan terlibat aksi. Maka,
antara pihak kepolisian, dalam hal ini
Polresta Langsa, dengan pihak LBH

adalah sebuah metamorfosa membakar tunggul serupa dongeng di atas.
Hukum di Indonesia diibaratkan tunggul tempat orang mengadu
nasib dan berlindung dari segala
ketidakjelasan tindak sosial dalam
masyarakat. Sedangkan kepolisian
dan LBH adalah lembaga yang semestinya merawat tunggul tersebut.
Namun, dalam kasus tanah oleh
PT. Bumi Flora Langsa, telah mengubah pandangan kita bahwa LBH
adalah semut yang mesti dibakar
oleh si kakek, yang dalam hal
ini bertindak sebagai Polresta
Langsa.
Pihak Polresta Langsa
menganggap LBH serupa
semut yang kelak akan
menggerogoti segala
gerak-gerik hukum
kepolisian sehingga ada
sesuatu yang manis,
yang kelak tidak didapatkan pihak kepolisian (mungkin yang
manis itu berasal
dari PT. Bumi Flora).
Maka, satu per satu
awak LBH mesti dimusnahkan. Hal itu
merupakan nada
dari pengakuan
Direktur LBH Badan Aceh, Afridal
Darmi. Menurutnya,
pemanggilan satu per
satu “manusia tonggak”
LBH merupakan upaya Polresta yang
ingin menutup gerak LBH.
Maka, dongeng “Membakar
Tunggul” yang dilakukan si kakek
sedang dilakoni pihak kepolisan.
Akan tetapi, harapan kita sebagai
penonton, semoga saja LBH Banda
Aceh bukan semut yang akan menggerogoti hukum di Aceh.
Semoga saja kita dapat berpikir suci terhadap semua fenomena
dalam kehidupan kita sehingga cahaya fitri benar-benar kita dapatkan.
Terakhir, kami ucapkan semoga kita
dapat mengerti, paham, dan bertindak, terhadap semua kejanggalan
yang kita lihat, dengar, dan rasakan.
Seperti kata tuhoe, kami akan selalu
mengerti, paham, dan bertindak.
Salam.
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HUTAN merupakan bagian
integral penyangga dan
penopang kehidupan
makhluk hidup.
Belakangan ini kita
mendengar hutan tidak lagi
menjadi penopang hidup
manusia, tetapi malah
menyakiti manusia.
Hewan-hewan liar
di hutan pun ikut menjadi
musuh manusia.
Mengapa demikian?

Tidak hanya itu, iklim yang kita rasakan pun saat ini sangat panas dan hutan
sebagai fluktuasi cuaca dan iklim tentunya
menjadi pertanyaan. Sudah hilangkah marwah hutan sebagai pelindung manusia?
Semua bermula pada manusia itu
sendiri. Mereka melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan terhadap hutan dan
sebenarnya mereka sudah diketahui segala
akibat perbuatannya. Namun, kesadaran
yang masih kurang menjadikan manusia bertindak galak-galak lôn (semau gue).
Seorang pemuka masyarakat di desa
Lau Kungker Lembah Alas, salah satu desa
yang berbatasan dengan hutan gunung Leuser, pernah berujar, “Pada masa lampau kami
tidak boleh menebang pohon sembarangan
di hutan. Jika pohon ditebang, tanah akan
bergetar, batu bergeser, dan air dari mata air
akan berhenti mengalir.”
Menyimak tuturan lelaki setengah abad
itu, tentu terbersit di benak kita untuk berujar, betapa dahsyatnya persahabatan manusia
dan alam kala itu. Tidak tertutup kemungkinan apa yang dikatakan oleh penduduk Lem-

Hutan;
Pe n o p a n g a t a u Pe n g h a n c u r
Manusia.
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Pulo Aceh yang
memiliki sumber daya
hutan patut dijaga.

bah Alas itu juga terjadi pada masa sekarang.
Namun, kesadaran manusia sekarang untuk
membaca tanda-tanda masih sangat lemah
sehingga masih tetap melakukan kesalahan
serupa. Padahal, jargon dalam masyarakat
luas sudah jelas mengatakan “Hanya keledai yang melakukan kesalahan yang sama
sampai dua kali.” Naif sekali, manusia zaman
sekarang bisa melakukan kesalahan yang
sama lebih dua kali. Lantas, apa yang pantas
disandang manusia itu jika kita sandingkan
dengan jargon keledai di atas?
Dalam kearifan masyarakat adat Aceh,
tidak ada larangan penebangan hutan. Namun, semua tatakelola tentang hutan, tanah,
dan hasil-hasilnya memiliki jalur sehingga
hutan selamat dan manusia pun nyaman.
Bahkan, hutan di suatu gampông boleh diambil oleh masyarakat gampông lain, asalkan
mendapat persetujuan geuchik atau panglima
uteuen setempat.
Di Aceh Selatan, pemanfaatan hutan
harus melalui sesepuh gampông, bukan geuchik. Hal ini juga masih diperbolehkan selama
memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi
hutan. Namun, hal-hal seperti itu sudah tidak
lagi menjadi perhatian masyarakat sehingga hasil hutan dikelola seenak perut orang
kota (orang luar). Walhasil, musibah demi
musibah pun terjadi dan manusia masih terlalu lemah membaca tanda-tanda.
Untuk kasus Aceh, semua perihal kehidupan sebenarnya sudah diatur oleh kelembagaan adat mukim dan gampông, termasuk
masalah hutan dan tanah ulayat. Namun,
keberadaan mukim dan instansi adat lainnya
itu sekarang terkesan dihilangkan oleh pemerintah pusat dengan pengesahan UU no.5
Tahun 1979.
Ada beberapa kearifan yang terdapat
pada masyarakat adat mukim dan gampông

“Pada masa lampau kami
tidak boleh menebang
pohon sembarangan
di hutan. Jika pohon
ditebang, tanah akan
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bergetar, batu
bergeser, dan air dari
mata air akan
berhenti mengalir.”
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Kehancuran
Hutan Ulayat
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Kehancuran
hutan ulayat di
Aceh tidak hanya
disebabkan pengesahan UU no.5
Tahun 1979 yang
menafikan peran
mukim. Kehancuran itu semakin
diperkuat dengan
diberikannya Hak
Penguasaan Hutan
(HPH) oleh pemerintah kepada
beberapa lembaga
tertentu. Akhirnya,
para pemilik HPH
Kayu-kayu hasil tebangan, jika dibiarkan
tersebut bebas
berserakan akan menyumbat aliran air
menggunakan husehingga mengundang banjir lebih besar
tan di Aceh tanpa
berpikir imbas
doc. JKMA Aceh
yang akan terjadi
adalah kepada masyarakat Aceh yang mendalam hal hutan dan tanah ulayat. Pertama,
diami wilayah tersebut.
jika dia berasal dari desa yang tidak memiliki
Adapun kesalahan yang dilakukan
hutan, dia masih punya hak atas dong tanoh
pihak HPH seperti tidak melakukan tebang pi(semacam membuat tanda akan berladang)
lih, pembukaan jalan tanpa izin, menunggak
dan mempunyai hak melakukan cah rimba
pajak (PBB), lokasi HPH berada pada daerah
(menebang) kayu di luar desanya, tetapi
tangkapan air, kemiringan lahan di atas 45
masih dalam satu wilayah kemukiman.
persen. Oleh karena itu, masyarakat adat
Kedua, ladang yang sudah digarap
Aceh secara tegas menolak pemberlakuan
tidak menjadi milik pribadi sepanjang wadah
HPH untuk hutan Aceh.
tanaman tahunan. Jika ladang tidak dikerjaKelegaan di hati masyarakat Aceh
kan dan ada orang lain yang mau mengerkembali terbuka saat mendengar komitmen
jakannya, boleh diberikan kepada orang lain
Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf yang akan
tersebut dengan catatan orang lain yang
memberlakukan morratorium logging (jeda
menggarap itu mesti menjalin kesepakatan
penebangan hutan). Harapan masyarakat
terlebih dahulu.
berikutnya adalah semoga statemen guberJika hal ini masih digunakan dalam
nur bukan hanya sekedar petuah pejabat
masyarakat, niscaya iklim dan cuaca suatu
yang sedang kampanye agar masa jabatangampông akan menjadi lebih baik.
nya berlalu bak air di daun talas, tinggal pergi
tanpa bekas. Semoga! (hrm)
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ita tentu masih ingat dengan peristiwa sengketa tanah antara
masyarakat dan PT. Bumi Flora Aceh
Timur. Peristiwa tersebut sempat
menimbulkan banyak korban, mulai dari
masyarakat hingga kepada aktivis pembela
hak rakyat seperti Lembaga Bantuan Hukum.
Ada apa di balik semua itu? Seperti apakah
kasus tanah itu sebenarnya? Dari mana awal
kisruh bisa terjadi?
Berdasarkan data peninggalan sejarah,
dengan adanya kuburan dan bekas gampông,
kawasan Desa Jambô Capli, Kecamatan Idi
Rayek, sudah dijadikan ladang eksplorasi
minyak sejak zaman datangnya Belanda ke
Indonesia. Kegiatan eksplorasi minyak baru
berakhir saat pemerintahan Jepang. Sepeninggalan Belanda dan Jepang, lahan tersebut
dijadikan masyarakat sebagai tempat bercocok tanam.
Seiring berjalannya waktu, lahan tersebut menjadi hutan, hutan milik rakyat setempat tentunya. Namun, tahun 1970-an lokasi
tersebut mulai digarap beberapa desa untuk
perkebunan rakyat. Terdata tujuh desa yang
menggarap hutan itu, yaitu Simpang Damar,
Bukit Cok, Lupon (Alur Rambut), Alue Minyeuk, Alue Kacang, Alue Rehat, dan Jambô Capli. Semuanya di bawah kecamatan Idi rayek
yang belakangan dimekarkan menjadi lima
kecamatan dengan luas area 3400 ha.
Kendati sudah dimekarkan, hutan
rakyat tersebut masih digunakan segenap
warga yang pembagiannya berdasarkan
mekanisme gampông dan adat setempat.
Namun, sesuai data yuridis yang dikeluarkan
instansi pemerintah, PT. Bumi Flora (selanjutnya disingkat BF) memiliki Hak Guna Usaha
(HGU) yang mencaplok bagian lahan hutan
rakyat tersebut.
Hal ini bermula pada tahun 1990. BF
yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah
kabupaten, kecamatan, aparat Koramil, Polsek, dan jajaran yang memiliki pengaruh
terhadap desa-desa di Idi Rayek, menghargai lahan sebesar Rp600 ribu per
hektare. Hal ini seperti yang dibeberkan Majid, salah seorang warga yang
mengikuti pertemuan antara BF
dengan DPRK Aceh Timur.
Sebenarnya, banyak warga
tidak setuju dengan keputusan
itu, ditambah lagi perkebunan rakyat di sana siap untuk
dipetik hasilnya. Akan tetapi,
psikologis masyarakat Aceh

AFRIDAL DARMI
doc. JKMA Aceh
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Geulanggang Cut
“Sebagai pilar penegakan
hukum, LBH sudah
menjalankan fungsi dan
tugasnya sesuai komitmen
secara tulus dan menghormati
HAM. Sekarang, dengan
kriminalitas ini, LBH
terpaksa ditutup dan
penegakan hukum menjadi
terancam. Apakah ini yang
diharapkan Polri?”

saat itu sangat dipengaruhi oleh aparat,
sebab ketika itu Aceh dalam status Darurat
Militer.
Menurut sejumlah informasi, aparat
beranggapan bahwa pohon-pohon yang
ditanam masyarakat di sana adalah kesengajaan agar menjadi hutan persembunyian Gerakan Pengacau Keamanan (GPK). Di
samping itu, aparat menduga di sana juga
ditanami ganja. Oleh karenanya, pihak aparat
meminta masyarakat menjual lahan tersebut
kepada BF yang mempunyai legalitas dari
instansi pemerintahan.
Konsekwensi bagi yang bersikeras
menolak permintaan aparat dan BF, kata
warga, adalah jadi mayat. Pernyataan tersebut berdasarkan yang menimpa tiga pengurus Oragnisasi Berdikari; Usman Pawang Lias,
Hanafiah Mahmud, dan Hasbi Alwi. Berdasarkan keterangan warga, ketiganya ditemukan menjadi mayat mengenaskan. Kematian
mereka dituduh karena menanam ganja di
hutan rakyat, mengusir suku Jawa, dan menampung GPK.
Kejadian ini berlanjut dengan adanya
intimidasi terhadap warga yang masih bersikeras menolak permintaan BF. Akhirnya
masyarakat patuh. Saat kepatuhan itu didapatkan, BF hanya membayar Rp100 ribu per
hektare, baik pada bagian lahan yang masih
kosong, maupun yang sudah ditanami perkebunan. Kecuali itu, warga juga mendapat
potongan harga Rp10 ribu per orang untuk
Polsek.
Hal ini tentunya bertolak belakang den-

doc. JKMA Aceh

Salah satu
palang
pelarangan
mendirikan
bangunan
di Kota
Sabang
sebagai tanda
wilayah itu
merupakan
tanah ulayat
masyarakat
adat.
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gan keputusan rapat antara warga dan DPRK
Langsa yang diwakili Hasballah Hanafiah.
Oleh karena itu, banyak masyarakat yang
tidak mau mengambil ganti rugi tawaran BF.
Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan bagi sejumlah aktivis masyarakat. Komisi
Nasional Hak Azasi Manusia (Komnas-HAM)
berupaya melakukan investigasi, tetapi sampai saat ini belum ada hasil yang dapat menyeret pelaku di balik semua itu ke meja
hijau.
Pada tahun 2002, sejumlah aktivis Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat (SMuR) dan
Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA)
Banda Aceh turun tangan. Kedua lembaga
aktivis itu mendorong masyarakat meminta
kembali tanah hutan milik rakyat dari BF. Karena kondisi DM belum lepas dari Aceh, upaya
pergerakan mereka hanya dapat dilakukan
dengan menduduki ladang karet selama
empat hari. Selain itu, BF berhasil membujuk
kepala desa dengan sumbangan Rp30 juta
yang diterima langsung oleh kepala desa dan
aktor-aktor perjuangan pergerakan.

Menurut Direktur LBH Banda Aceh, Afridal Darmi, sangkaan tersebut bermula dari
pembelaan tim LBH ikut aksi turun ke jalan
bersama warga pada 3 Juli 2007. “Tapi, ekses
dari pembelaan itu, malah staf/ advokat LBH
dituduh sebagai penghasut,” jelasnya.
Menurut Afridal, tindakan polisi tersebut merupakan pukulan telak bagi setiap
pembelaan hukum terhadap masyarakat
miskin dan tertindas. “Bukan tidak mungkin
tindakan ini sama saja meminta LBH menutup oprasionalnya di Aceh,” pukas Afridal.
Afridal mengatakan demikian, karena
kedelapan yang dipanggil polisi itu merupakan tokoh-tokoh kunci di LBH Banda Aceh.
“Sebagai pilar penegakan hukum, LBH
sudah menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai komitmen secara tulus dan menghormati
HAM. Sekarang, dengan kriminalitas ini, LBH
terpaksa ditutup dan penegakan hukum menjadi terancam. Apakah ini yang diharapkan
Polri?” keluh direktur LBH Banda Aceh.

LBH Terancam Tutup
Seiring perdamaian telah
terjadi, masyarakat bebas
bersuara kembali, perjuangan merebut tanah
hutan rakyat dari BF kembali menggema di tahun
2007. Namun, campur
tangan pihak aparat kembali mempersempit ruang gerak aktivis.
Polisi Resort (Polres) Kota Langsa menetapkan 8 staf/ advokat Lembaga Bantuan
Hukum (LBH) Banda Aceh sebagai tersangka
pelaku penghasutan aksi turun
ke jalan bagi korban perampasan tanah PT. Bumi Flora.
Hal ini sesuai surat panggilan
tertanggal 4 Agustus 2007 dari
Kasat Reskrim Polres Langsa.
Mereka yang disangka sebagai
dalang aksi adalah Kamaruddin, Mukhsalmina, Yulisa Fitri,
dan Sugiono. Selanjutnya
tanggal 6 Agustus, kembali
dipanggil Muhammad Jully
Fuady, Mardiati, Mustiqal
Syahputra, dan Juanda.
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Kemandirian Pemerintahan Aceh
terhadap Mukim dan Gampông
tuhoe | Banda Aceh
embicarakan masalah kepemerintahan
Aceh merupakan hal menarik dan tak
pernah habis-habisnya. Mulai masa
Pemerintahan Iskandar Muda sampai dengan
masa Irna (Irwandi-Nazar), Aceh mengalami
gejolak panjang dan berliku dalam tatanan
kepemerintahannya.

M

Masalah kepemerintahan Aceh tidak dapat
terlepas dari kultur dan nilai-nilai ke-Acehan.
Hal ini sudah hidup sejak masa kesultanan,
terutama pada masa Sultan Iskandar Muda
(1607-1636 M). Keberhasilan SIM pada saat
menerapkan sistem kepemerintahan Aceh,
baik segi politik, ekonomi, maupun sosial budaya tidak terlepas dari ajaran Islam sebagai
pedoman hidup.
Menurut Sani Usman dalam bukunya, “Nilai
Sastra Ketatanegaraan dan Undang-Undang
dalam Qanun Syarak Kerajaan Aceh dan
Bustanul Salatin” (Malaysia-Selangor: Malindo Printers, 2005:26 dalam acehinstitute.
org) dijelaskan bahwa pada masa kepemerintahan SIM, aturan hukum dan tatanegara

Cap Sikeureung, lambang pemerintahan
kerajaan Aceh tempoe doeloe.
dibagi menjadi empat bagian, yaitu; hukum,
diserahkan kepada Syaikul Islam dan Qadhi
Malikul Adil, adat-istiadat, diserahkan kepada
kebijaksanaan sultan dan penasihat, reusam,
urusan panglima, dan qanun, kebijakan Putroe Phang sebagai permaisuri sultan.
Telaah di atas jelas menunjukkan bahwa
sistem kepemerintahan di Aceh sangat lengkap dan kompleks mengacu kepada konteks
Islam. Oleh karena itu, pada tingkat mukim
dan gampông ada simbol nilai normatif keIslaman yang ditandai dengan meunasah dan
atau mesjid. Sistem kepemerintahan di sini
termaktub menjadi sistem organisasi kelembagaan adat yang diberi nama imum mukim,
geuchik, tuha peut, tuha lapan, panglima
uteuen, panglima laôt, keujruen blang, haria
peukan, pawang glé, imum meunasah, teungku sagoe, teungku bileue, peutua sineubôk, syahbanda, dan lain-lain sebagainya.
Pemerintahan Mukim dan Gampông.
Konsep kepemerintahan mukim dan gampông
merupakan konsep pelibatan masyarakat
secara langsung dalam berbagai pengambilan
kebijakan. Dengan kata lain, konsep ini dinamakan dengan konsep partisipasi (involvement), yaitu bermaksud melibatkan rakyat
secara partisipatif dalam berbagai program

doc. JKMA Aceh
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pembangunan, tetapi tidak meliputi elemen
pemahaman dan komitmen. Komitmen dan
asimilasi akan lahir dari penyertaan tokoh-tokoh masyarakat terhadap suatu perkara/ persoalan. Tokoh-tokoh dimaksud seperti imum
mukim dan geuchik akan menjadi perantara
masyarakat dengan masyarakat, masyarakat
dengan tokoh, dan atau masyarakat dengan
pemerintahan yang lebih tinggi (kabupaten/
pusat).
Namun, dalam perjalanan waktu, eksistensi
peran imum mukim dan geuchik terkesan
hilang sejak diberlakukannya undang-undang
nomor 5 tahun 1979. Sejak sahnya UU nomor
5 tersebut, mukim dan gampông terkesan
diacuhkan. Mukim dan gampông baru kembali diakui sejak berlakunya otonomi khusus
sesuai undang-undang nomor 18 tahun 2001.
Pengukuhan pengakuan terhadap keberadaan
mukim dan gampông semakin diperkuat
dengan disahkannya Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) nomor 11 tahun
2006. Namun demikian, belum ada ketegasan pasti tentang peran imum mukim dan
perangkat adat lainnya seperti yang diharapkan masyarakat di gampông. Sampai saat ini
pemerintahan mukim dan gampông masih
dipegang perananannya oleh camat.
Karena itu, UU PA masih memerlukan revisi agar sesuai dengan aspirasi dan keinginan rakyat di tingkat bawah (mukim dan
gampông). Revisi ini dapat dilakukan dengan membuat Qanun/ Perda. Dalam pem-

buatannya, sangat diperlukan keterlibatan
masyarakat, lembaga adat, dan orang yang
mengetahui tentang mukim dan gampông.
Artinya, semua elemen masyarakat luas
mesti terlibat secara partisipatif.
Sutoro Eko, dkk. dalam bukunya “Bergerak
Menuju Mukim dan Gampông” menyebutkan sekurang-kurangnya ada sembilan azas
hukum pemerintahan mukim dan gampông
yang sudah diakui Belanda sejak zaman
dahulu. Jika kesembilan azas tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan
masyarakat, pemerintahan tingkat bawah
(mukim dan gampông) akan dapat mandiri
dan masyarakat di gampông diasumsikan
dapat mengatur segala persoalannya tanpa
harus meminta turun tangan pihak kepolisian atau pejabat tingkat kabupaten/ kota.
Artinya, inilah yang disebutkan kehidupan
mandiri, tidak selalu bergantung kepada yang
di atasnya.
Adapun kesembilan azas itu, pertama,
kedudukan kepala gampông (geuchik) hendaknya diakui secara resmi oleh pemerintah.
Kedua, jabatan kepala gampông mesti diperoleh melalui suatu pemilihan (bukan penunjukan langsung oleh atasan serupa camat).
Ketiga, pendapatan kepala gampông dan
pembantu-pembantunya diperoleh berdasarkan adat yang berlaku di komunitas tersebut. Keempat, pengelolaan pemerintahan
gampông diserahkan kepada kepala gampông
berdasarkan aturan-aturan yang akan menja-

Focus Group
Discussion (FGD)
mukim dan
gampông di
Rod’ya Cafee.
Acara ini digelar
JKMA Aceh
sebagai bentuk
sosialisasi
membicarakan
masalah mukim
dan gampông.
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Geulanggang Rayek
min pelaksanaannya tercapai baik.
Selanjutya, yang kelima disebutkan bahwa
mesti ada sejumlah orang yang ditentukan boleh ikut berembuk mengenai persoalan gampông. Dalam hal ini maksudnya

adalah perangkat adat lainnya seperti tuha
peut, tuha lapan, teungku sagoe, teungku
meunasah, dan sejenisnya. Keenam, kepala
gampông akan mewakili gampôngnya dalam
setiap perkara hukum, baik di gampôngnya
maupun di luar gampông. Ketujuh, harta
kekayaan komunal harus dijaga dan dipertahankan.
Kedelapan, kerja-kerja wajib (tanpa bayaran)
untuk kepentingan desa hendaknya dibenarkan dan mesti ada pemebenaran-pembenaran. Kesembilan, pejabat yang berkedudukan lebih di atas kepala gampông dibenarkan
ikut campur masalah gampông dengan keizinan masyarakat dan kepala gampông selama
hal itu menyangkut kewenangan yang ada
pada kepala gampông.(*)

doc. JKMA Aceh

Mukim dan Gampông dalam
Perjalanan Waktu
tuhoe | Banda Aceh
JIKA ditilik dari konstitusi kolonial atau
masa penjajahan, Belanda sangat terkesan dan
mengakui keberadaan mukim dan gampông di
Aceh. Belanda mengakui mukim dan gampông sebagai entitas adat yang mesti mendapat peranan
dalam struktur pemerintahan.
Oleh karena itu, pemerintah Belanda melalui Ind. Stbl. 1906 nomor 83, menetapkan De Inlandscbe Gemeente Ordonnatie. Di sana disebutkan sekurang-kurangnya ada sembilan asas hukum
pemerintahan gampông (lihat: Kemandrian Pemerintahan Aceh terhadap Mukim dan Gampông).
Melihat kesembilan azas tersebut tidak berpihak kepada pemerintahan kolonial, Belanda memasukkan azas itu menjadi entitas adat Aceh sehingga terjadi intervensi ke dalam pemerintahan
mukim dan gampông di Aceh kala itu. Melihat ini,
artinya, gejolak pemerintahan adat mukim dan
gampông sudah ada sejak zaman dahulu. Yang
paling berperan dalam mempertahankan identitas
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Imum Mukim Aceh Jaya
mengadakan pertemuan untuk
penguatan lembaga adat di
wilayahnya.

adat Aceh dengan kepemerintahan adat adalah
ulama.
Hal ini menunjukkan bahwa ureueng Aceh
sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan dalam
masyarakatnya. Jelas kelihatan jati diri orang Aceh
dalam mempertahankan yang menjadi hak dan miliknya. Hal itu terbukti sampai saat ini masyarakat
di gampông-gampông masih percaya terhadap
geuchik, tuha peut, tuha lapan, teungku imum,
dan sebagainya.
Menilik sejenak pemerintahan adat mukim
dan gampông masa Orde Lama (Orla), atau ketika
Aceh dinabalkan menjadi daerah istimewa, mukim
dan gampông masih mendapat peranan dalam tatanan kepemerintahan. Peran yang dijalankan oleh
mukim pada masa itu masih menyangkut lima hal,
yaitu pelaksanaan peradilan, adat, syariah, pembangunan, dan pemerintahan.
Dalam wilayah peradilan, imum mukim
berperan sebagai mediasi terhadap sengketa
masyarakat yang belum bisa diselesaikan oleh
geuchik. Dalam wilayah adat, imum mukim berfungsi membawahi lembaga-lembaga adat lainnya
di tingkat mukim dan gampông. Dalam wilayah
pembangunan, imum mukim menjadi pengawas
dan pemimpin pembentukan panitia. Dengan kata
lain, segenap peran dan fungsi imum mukim pada
masa Orla masih berjalan sebagaimana mestinya

Workshop
konsultasi
publikasi
Rancangan
Undang-Undang
Pemerintahan
Aceh di Sabang.
Kegiatan ini
sebagai bentuk
sosialisasi
penguatan
pemerintahan
mukim dan
gampông.
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sesuai adat yang berlaku di Aceh.
Namun, seiring pergantian rezim, yaitu dengan masuknya Orde Baru (Orba), fungsi imum mukim dihilangkan. Hal ini terjadi karena kebijakan
sepihak pemerintah yang mengesahkan undangundang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa yang telah menyeragamkan segala bentuk
pemerintahan adat di Indonesia.
Dalam konteks Aceh, gampông digubah
menjadi desa yang struktur kepemerintahan di
atasnya diberikan kepada camat sehingga imum
mukim kehilangan peran dan fungsi. Pemimpin da-

lam sebuah gampông diberikan kepada kepala desa
(Kades) yang semua tindakannya mesti dipertanggungjawabkan kepada camat. Dengan kata lain,
desa dijadikan sebagai instrumen kekusaan pusat.
Masa konflik, kendati pemerintahan desa
masih dibakukan, aparat (polisi/TNI) dan GAM
tetap menjumpai imum mukim saat masuk sebuah
wilayah di Aceh. Ini menunjukkan bahwa keberadaban pemerintahan desa hanya diputuskan sepihak
oleh pemerintah Jakarta, sedangkan orang-orang
di tingkat bawah hingga aparatur negara, tetap
masih mengakui keberadaan imum mukim di Aceh.
Akhirnya, tak jarang kita dapatkan kabar, imum mukim dan
geuchik jadi imbas keganasan
konflik, baik dari pihak tentara
RI maupun GAM.
Waktu terus berjalan seiring rotasi bumi. Pintu terbuka
kembali bagi mukim setelah
perjanjian damai antara pemerintah RI dan GAM. Dengan
diberlakukannya UU PA, peran
mukim dan gampông kembali
diakui di Aceh.(*)
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Peutimang

Masyarakat
Adat Aceh
Sepanjang
Sejarah
Perang

P

ersoalan peran dan signifikansi
Aceh saat ini sedang dihadapi oleh
Masyarakat Adat Aceh dan seluruh
proletariat Provinsi Aceh. Untuk menyusun sejumlah pemikiran tertentu mengenai
isu hangat tersebut, saya menganggap perlu
sekali membuat sebuah persyaratan. Dalam
konteks ini, saya berbicara sebagai kapasitas
seorang penonton. Namun, ini mesti saya tuliskan, kendati “dari jauh”, tempat yang terkutuk, dari “luar kelembagaan Adat di Aceh”.
Menurut seorang penjelajah asal Perancis yang
tiba pada masa kejayaan Aceh di zaman tersebut, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat
Minangkabau. Kekuasaan Aceh meliputi pula
hingga Perak. Kesultanan Aceh telah menjalin
hubungan dengan kerajaan-kerajaan di dunia
Barat pada abad XVI, termasuk Inggris, Ottoman, dan Belanda. Kesultanan Aceh terlibat
perebutan kekuasaan yang berkepanjangan
sejak awal abad ke-16, pertama dengan
Portugal, lalu sejak abad 18, dengan Britania
Raya (Inggris) dan Belanda. Pada akhir abad
18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di
Kedah dan Pulau Pinang, Semenanjung Melayu
kepada Britania Raya.

doc. Sejarah Aceh

Pada tahun 1824, Persetujuan Britania-Belanda ditandatangani, di mana Britania menyerahkan wilayahnya yang di Sumatra kepada
Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa
Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini
tidak benar. Tahun 1871, Britania membiarkan
Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan
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untuk mencegah Perancis dari mendapatkan
kekuasaan di kawasan tersebut.
Peperangan Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh, yaitu 26 Maret
1873, tepatnya setelah melakukan beberapa
ancaman diplomatik, namun tidak berhasil
merebut wilayah Aceh. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, tapi lagi-lagi pihak penjajah gagal. Pada 1892 dan 1893, Belanda
menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh dan mengakui masyarakat Aceh yang
belum terkontaminasi adat luar sangat tangguh
untuk dikalahkan.
Dr. Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam dari
Universitas Leiden berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh. Dia memberikan saran kepada Belanda agar serangan
mereka terhadap Aceh diarahkan kepada para
ulama, bukan kepada sultan. Saran ini ternyata
berhasil. Pada tahun 1898, J.B. Van Heutsz dinyatakan sebagai Gubernur Aceh dan bersama
letnannya, Hendricus Colijn, merebut sebagian
besar wilayah Aceh.
Sultan M. Dawod akhirnya meyerahkan diri
kepada Belanda pada tahun 1903, setelah dua
istrinya, anak, serta ibundanya, terlebih dahulu
ditangkap Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya
jatuh pada tahun 1904. Saat itu, hampir seluruh wilayah Aceh telah direbut Belanda.
Salah satu catatan penting pada Perang Aceh
adalah tewasnya empat Jenderal Belanda, yaitu
Mayor Jenderal J.H.R Kohler, Mayor Jenderal
J.L.J.H. Pel, Demmeni, dan Jenderal J.J.K. De
Moulin. Tewasnya empat Jenderal Belanda
merupakan peristiwa satu-satunya yang pernah
dialami Belanda sepanjang sejarah perjalanan
kerajaan tersebut dalam menyerang wilayah
lainnya.
Sementara itu, pada masa kekuasaan Belanda,
bangsa Aceh mulai mengadakan kerja sama
dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan
terlibat dalam berbagai gerakan nasionalis dan
politik. Aceh kian hari kian terlibat dalam gerakan nasionalis Indonesia. Saat Volksraad (parlemen) dibentuk, Teuku Nyak Arif terpilih sebagai
wakil pertama dari Aceh. (Nyak Arif lalu dilantik
sebagai Gubernur Aceh oleh Gubernur Sumatera pertama, Moehammad Hasan).
Saat Jepang mulai mengobarkan api perang untuk mengusir kolonialis Eropa dari Asia, tokohtokoh Masyarakat Adat yang memperjuangkan
Aceh mengirim utusan ke pemimpin perang
Jepang untuk membantu usaha mengusir Be-

landa dari Aceh. Negosiasi dimulai di tahun
1940. Setelah beberapa rencana pendaratan
dibatalkan, akhirnya pada 9 Februari 1942
kekuatan militer Jepang mendarat di wilayah
Ujong Batee, Aceh Besar. Kedatangan mereka
disambut oleh tokoh-tokoh pejuang Aceh dan
masyarakat umum. Masuknya Jepang ke Aceh
membuat Belanda terusir secara permanen dari
tanah Aceh.
Awalnya Jepang bersikap baik dan hormat kepada masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh, dan
menghormati kepercayaan dan adat istiadat
Aceh yang bernafaskan Islam. Rakyat pun tidak
segan untuk membantu dan ikut serta dalam
program-program pembangunan yang di motori oleh Jepang. Namun, ketika keadaan sudah membaik, pelecehan terhadap masyarakat
adat Aceh, khususnya kaum perempuan mulai
dilakukan personil tentara Jepang. Masyarakat
adat Aceh yang beragama Islam pun mulai
diperintahkan untuk membungkuk ke arah
matahari terbit di waktu pagi, sebuah perilaku yang sangat bertentangan dengan aqidah Islam. Karena itu, pecahlah perlawanan
masyarakat adat Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh. Contoh yang paling terkenal
adalah perlawanan yang dipimpin oleh Teungku
Abdul Jalil, seorang ulama dari daerah Bayu,
dekat Lhokseumawe.
Sepeninggalan Jepang dan Indonesia merdeka, apakah kecamuk di Aceh reda? Perang
tak pernah berakhir di Serambi Mekah. Sejak
tahun 1976, sebuah organisasi bernama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dikecam berusaha
memisahkan Aceh dari Indonesia melalui upaya
militer. Pada 15 Agustus 2005, GAM dan pemerintah Indonesia akhirnya menandatangani
persetujuan damai sehingga mengakhiri konflik antara kedua pihak yang telah berlangsung
hampir 30 tahun.
Pasca-MoU pemerintah RI dan GAM, kecamuk
melawan tatanan kepemerintahan RI belum
berakhir. Namun, perlawanan ini lebih kepada
hak-hak masyarakat adat Aceh yang terkesan dilenyapkan oleh pemerintah pusat. Maka,
lembaga-lembaga adat seperti zaman dahulu
kembali diperkokoh. Lahirlah qanun-qanun
untuk pengembalian hak masyarakat adat Aceh
tersebut.(*)

oleh Basyuni
Tim advokasi IOM
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Buet Geutanyoe

Dua peserta perempuan sedang diskusi.

Meubuet Sajan

B

uet Geutanyoe edisi kali ini mencoba menceritakan
perjalanan JKMA Aceh ke Kota Petrodolar (Pasee)
dan Kota Dingin (Takengon). Di pasee, JKMA Aceh
mengadakan kegiatan pelatihan Analisis Sosial (Ansos).
Kegiatan ini diadakan selama dua hari (26-27 Agustus).
Kegiatan bertempat di Wisma Meutia PT. PIM itu bertemakan “Menemukan solusi cerdas terhadap penanganan
isu dan sengketa di tingat komunitas adat.” Training atau
pelatihan ini dimaksudkan untuk mengupayakan menempatkan suatu masalah tertentu dan konteks realitas sosial
yang lebih luas.
Sementara itu, kunjungan ke Takengon merupakan
pelatihan keuangan. Kegiatan ini bertemakan “Pelatihan
Keuangan Dasar Organisasi Nirlaba.” Bertempat di Hotel
Mahara, Takengon, 1-2 Sepetember 2007.
Kedua pelatihan ini diikuti JKMA yang ada di
wilayah-wilayah. Semua JKMA wilayah turut memberikan
wakilnya untuk mengikuti pelatihan tersebut demi pengukuhan organisasi dan staf di wilayahnya. Kecuali itu, di
sana juga berlangsung pelatihan penyusunan proposal.
Seperti apa kesibukan panitia dan peserta selama
pelatihan? Mari kita telusuri photo-photonya.

Foto-foto : doc. JKMA Aceh

Peserta pelatihan keuangan di sela-sela diskusi.

Fasilitator sedang menjelaskan pelatihan keuangan.

Salah satu bentuk keterlibatan kaum perempuan dalam
JKMA Aceh.

Sejumlah peserta pelatihan Analisis Sosial terlihat tekun
mengikuti pelatihan.
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Peserta pelatihan Analisis Sosial dalam diskusi kelompok.

Peserta pelatihan Analisis Sosial sedang menyimak
penjelasan dari fasilitator.

Nazrul Zaman, fasilitator pelatihan proposal sedang
meninjau hasil kerja peserta.

Serius euy...

Sekpel JKMA Aceh, Budi Arianto sedang mendengar peserta
Analisis Sosial memaparkan kajiannya.

Spanduk Pelatihan Analisis Sosial yang dipajang di belakang
meja narasumber.
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Saweue Gampông

tuhoe | Aceh Utara
as alam sering disebut juga
dengan gas bumi atau gas
rawa. Ia merupakan sumber
bahan bakar fosil berbentuk
gas, yang terdiri dari metana (CH4).
Metana ini dapat ditemukan di ladang
minyak, ladang gas bumi, dan juga
tambang batu bara. Ketika gas metana
diproduksi melalui pembusukan bakteri
anaerobik, yaitu bahan-bahan selain
fosil, ia disebut dengan biogas. Sumber biogas dapat ditemukan di rawarawa, tempat pembuangan akhir (TPA)
sampah, serta penampungan kotoran
manusia dan hewan.
Ini pula yang terjadi di Aceh
Utara. Melihat ilmu alam tersebut yang
mengajari gas dapat diciptakan dari
kotoran hewan, Muhammad Yusuf, salah
seorang warga mengambil kesempatan
baik tersebut dari sapi-sapi piaraannya.
Semula, penduduk Desa Alue Capli, Kecamatan Seunuddon, Aceh Utara,
itu tidak pernah tahu menahu tentang
biogas dan manfaat kotoran hewan. Demikian pula pada masyarakat lainnya.
Kejadian yang dianggap
masyarakat Alue Capli ajaib itu bermula di suatu hari akhir Desember ta-

G

tersebut, mereka pun mulai mengenal
gas untuk memasak.
Teknologi tepat guna yang diperkenalkan JKMA Pasee itu merupakan
penemuan teknologi pertama di Nanggroe Aceh Darussalam. Bahkan, metode
yang mereka gunakan dianggap metode
pertama di Indonesia.
Menurut Zulfadhli Kawom, Manajer Program JKMA Pasee, di daerah Jawa
memang sudah ditemui juga teknologi
tepat guna biogas, tetapi di Jawa, satu
cluster hanya mampu menampung satu
rumah. Sedangkan, metode yang digunakan JKMA Pasee, satu cluster dapat
dibagikan untuk tiga rumah.
“Kalau di Jawa, satu cluster satu
rumah gasnya memang sudah banyak di
temui. Namun, untuk satu culster dapat
dibagikan sampai tiga rumah, baru di
Aceh pertama sekali menemukannya,”
ungkapnya.
Proses dan Manfaat
Bercerita mendapatkan gas dari
kotoran hewan memang sangat menarik
untuk Aceh atau bahkan Indonesia umumnya. Namun, bagaimanakah proses
pembuatannya?

GAS YANG BERSUMBER
DARI KOTORAN
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hun lalu. Ketika itu,
Jaringan Komunitas
Masyarakat Adat (JKMA)
Pasee memperkenalkan
kepada mereka suatu
teknologi tepat guna
untuk mengolah kotoran
menjadi gas. Walhasil, Yusuf sekarang ini
menjadi salah seorang
pembuat gas. Perkara
soal masak-memasak,
sebelumnya masyarakat
di sana masih menggunakan kayu bakar. Namun, setelah mengetahui teknologi tepat guna

Zulfadhli mengatakan bahwa untuk memperoleh gas dari kotoran tidak
sulit. “Hanya dengan sembilan ekor sapi,
tabung alakadarnya, pipa, dan tungku.
Sembilan ekor sapi tadi dikandangkan
selama 24 jam. Selama di kandang itu,
kotoran sapi ditampung dalam tabung
fixed domes (permanen) berdiameter
13 m . Endapan dari kotoran sapi inilah
yang nantinya menjadi gas,” jelas lelaki
3
berambut
ikal itu panjang lebar.
Sementara itu, pendamping
lapangan progam JKMA Pasee, Andre
Sofda, mengatakan biogas sangat bermanfaat bagi masyarakat Pasee. “Kalau
saja tidak ada sumbatan pada pipa dari
tabung penampung kotoran ke tungku
rumah-rumah warga, biogas kemungkinan besar mampu bertahan sampai 50
tahun,” katanya.
Manfaat lainnya, kata Andre, air
endapan dapat dijadikan pupuk tambak,
sedangkan endapannya bisa untuk pupuk
padi, cabai, dan tumbuhan sejenisnya.
Kelebihan lainnya, kedua tokoh JKMA
itu mengatakan bahwa biogas tersebut

dapat dijadikan aliran listrik.
“Dengan 40 ekor sapi, dapat
menghasilkan 200 watt listrik,” terang
Andre yang dibenarkan Zulfadhli.
Manfaat biogas benar-benar
dirasakan masyarakat di sana. Untuk
saat ini saja, sejumlah rumah sudah
mulai mengasapi dapurnya dengan gas.
Sungguh luar biasa. Tak salah pula, jika
Yusuf, salah seorang masyarakat pengecap manfaat biogas, memberanikan diri
menawar jasanya untuk memproduksi
biogas kepada masyarakat lainnya.
“Banyak masyarakat sudah menawarkan kepada saya untuk membuat
produksi biogas di rumah mereka. Jangan salah, tentunya dengan dana yang
relatif kecil dan bagi saya tidak masalah
itu,” papar lelaki yang pernah mengikuti
pelatihan membuat biogas dari kotoran
hewan oleh JKMA Pasee tahun lalu itu.
Usaha JKMA membuat pelatihan
dengan menghadirkan tutor asal Solo
waktu itu ternyata tidak sia-sia. Peluang bisnis biogas kini terbuka nyalang
di Aceh Utara. Sekarang, Yusuf bersama
kelompoknya berencana untuk berjualan
pupuk hasil endapan biogas.
“Pupuk ini memiliki hasil yang
sama dengan pupuk organik seperti
urea. Jadi, rencananya kita akan jual,”
tutur Yusuf.
Maka, tak salah jika Aceh Utara
dijuluki Negeri Petrodolar. Julukan itu
saat ini bukan karena PT. Arunnya, tetapi
kelihaian masyarakat disana dalam
memanfaatkan sumber alam. Sungguh,
patut ditiru dan digugu.(*)

“H
anya dengan sembilan ekor sapi, tabung
alakadarnya, pipa, dan tungku. Sembilan ekor

sapi tadi dikandangkan selama 24 jam. Selama di
kandang itu, kotoran sapi ditampung dalam
tabung fixed domes (permanen) berdiameter 13
m 3. Endapan dari kotoran sapi inilah yang
nantinya menjadi gas,”
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Tamèh

Rumah Ibadah di Aceh
N

anggroe Aceh Darussalam sebagai daerah
satu-satunya di Indonesia yang menjalankan
status syariat Islam tentunya memiliki penduduk
asli beragama Islam. Jikapun ada yang beragama
non-Muslim, itu hanyalah penduduk pendatang.
Nah, sebagai penganut Islam, rumah ibadah di
Aceh sudah barang tentu mesjid dan mushalla. Di
Aceh, mushalla atau langgar atau surau dikatakan dengan meunasah. Sedangkan untuk mesjid
sendiri ada yang mengatakan dengan mesjid,
ada pula meuseugid atau meuseujid, tergantung
dialek mana yang menggunakannya.
Mesjid yang paling megah dan terkenal di Aceh
adalah Mesjid Raya Baiturrahman. Letaknya di
pusat kota Banda Aceh. Pernak-pernik tuhoe edisi
kali ini mencoba bercerita sekilas tentang mesjid
tersebut dan meunasah.

sesuai filosofi bahwa shalat Jumat tempatnya di
mesjid, bukan di meunasah. Oleh karena salah
satu syarat sah shalat Jumat adalah minimal 40
orang (yang mengetahui hukum dan syarat Jumat), maka mesjid didirikan di beberapa gampông
agar beberapa gampông tersebut dapat mengunjungi sebuah mesjid sehingga tercapai hitungan
syarat sah Jumat.
Namun, sekarang ini pendirian mesjid tidak lagi
berdasarkan penghitungan gampông. Hal ini
disebabkan hampir di sepanjang jalan terdapat
rumah penduduk dan disebabkan pula semakin
banyaknya kaum pendatang ke Aceh. Sedangkan
dahulu, jarak antara gampông yang satu dengan
gampông lainnya sedikit berjauhan dan dalam
satu gampông tidak banyak terdapat rumah
penduduk sehingga diasumsikan tidak mencukupi
kuota shalat Jumat apabila satu gampông ada
satu mesjid.

Dalam konteks Aceh, setiap gampông ditandai
dengan sebuah meunasah, sedangkan mesjid
kebiasaanya terdapat pada sebuah pemukiman.
Artinya, pada zaman dahulu, dalam beberapa
buah gampông hanya ada satu mesjid. Hal ini

1. Mesjid Raya Baiturrahman merupakan sebuah mesjid kebanggaan masyarakat
Nanggroe Aceh Darussalam. Semula mesjid
ini hanya mempunyai satu kubah (kubah
tunggal). Pada tahun 1873, Belanda yang
menyerang Aceh membakar mesjid Raya. Namun, pada tahun 1875 Belanda membangun
kembali sebagai ganti telah menghancurkan
rumah ibadah umat Islam. Mesjid ini diperluas
menjadi tiga kubah besar pada tahun 1935,
dan tahun 1959-1968 kembali ditambah dua
kubah sehingga mesjid ini semakin tambah
perkasa dengan lima kubah yang diapit beberapa kubah kecil serupa menara di sekelilingnya. Ada yang melambangkan lima kubah
tersebut sebagai lima sila dalam pancasila.
Indonesia mengakui mesjid Raya Baiturrahman merupakan mesjid terindah di Indonesia.
Coraknya yang indah, ukiran yang halus dan
menarik, halaman yang luas dengan kolam
ikan indah, serta di depannya menjulang
sebuah menara, menjadikan mesjid ini tak
tercontohkan oleh arsitek kekinian.
(Wikipedia)
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2. Menara Mesjid Raya
Di depan Mesjid Raya Baiturrahman
berdiri sebuah menara besar dan
menjulang ke angkasa. Menara saksi sejarah dan saksi keperkasaan
tsunami itu dikenal orang dengan
nama Menara Mesjid Raya Baiturrahman. Hal ini karena letaknya
memang di pekarangan mesjid
Raya. Menara ini pernah retak oleh
gempa 8,9 SR. akhir 2004 lalu dan
diisukan akan tumbang atau ditumbangkan. Namun, menara itu
telah membuktikan keperkasaannya sehingga masih kokoh sampai
sekarang. Acapkali pengunjung
Mesjid Raya menaiki menara itu
untuk melihat kota Banda Aceh.
Dia (menara) tetap saksi perkasa
dari sebuah sejarah. Kokoh serupa
kokohnya pendirian ureueng Aceh
yang dinukilkan dalam hadih maja
“Ureueng Aceh hanjeut teupèh,
meunyoe teupèh padé bijèh hanjeut ta rasa, meunyoe hana teupèh
bu leubèh meuteumèe rasa.”
(Orang Aceh tidak bisa tersinggung,
jika tersinggung bibit padi pun tidak
diberikan, jika tidak tersinggung
nasi basi pun mau diberikan).

3. Seperti yang sudah disebutkan di awal, tempat ibadah umat Islam di Aceh, selain mesjid,
juga ada meunasah. Meunasah dalam bahasa
Indonesia disebut dengan mushalla, surau, atau
langgar. Meunasah lazimnya lebih kecil dari mesjid
dan bentuk atasnya tidak berkubah sebagaimana
mesjid. Bentuk meunasah sama saja dengan
rumah-rumah biasa. Berbeda dengan mesjid, karena bentuk meunasah lebih kecil dan sederhana,
tidak digunakan orang untuk shalat Jumat.
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Aroma Gulèe
Kamèeng
Jampu Boh
Panah di
Lampanah

S

tuhoe | Aceh Besar
emilir angin laut Seulimuem menelisip pucuk-pucuk daun di pesisir
pantai Gampông Lampanah. Ombak
bergulung memecah dan mengeluarkan buih memutih di permukaan air. Terus
menerus itu terjadi tanpa ada kesan bosan
sebagai wujud sebuah kebiasaan laut.
Demikian halnya dengan penduduk di Kemukiman Lampanah, Kecamatan Seulimuem,
Aceh Besar. Tak ada kesan bosan pada penduduk di sana untuk menjaga dan mewarisi
adat sebagai sebuah kebiasaan lokal di daerah itu. Seperti terlihat pada akhir Agustus
lalu.

FOTO-FOTO: doc. JKMA Aceh
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Adalah sebuah balèe di tepi pantai tempat
biasa penduduk Lampanah merapatkan perahunya seusai melaut. Menurut penduduk
di sana, balèe itu sengaja didirikan sebagai
tempat pelepas lelah dan rapat-rapat Panglima Laôt. Di samping balèe berukuran seluas
lapangan voli itu, juga terdapat sebuah balèe
lainnya yang posisinya sudah miring.

1

Panitia kanduri laot Kemukiman Lampanah sedang menata hidangan bu
kulah (nasi yg dibungkus daun pisang).

2

Panitia bagian dapur menjelang masak
kuah kamèeng.

3

Sejumlah anak yatim dan tamu sedang
menikmati kenduri.

1

2
“Karena balèe itu sudah miring dan tidak
mungkin lagi digunakan untuk musyawarah,
makanya dibangun balèe ini. Balèe ini kelihatannya lebih kokoh,” jelas Darkasyi, salah
seorang penduduk Lampanah.
Hari itu, hampir seratusan penduduk berkumpul di sana, tua muda hingga anak-anak.
Namun, semuanya terdiri dari kaum bapak.
Tak terlihat seorang perempuan pun di sana.
Perlahan, angin sepoi-sepoi basah berputarputar di atas atap balèe, lalu menyusup ke
bawah balèe dan berkisar kembali ke angkasa. Waktu itulah tercium aroma gulai kambing khas Aceh Rayék dari dua buah tungku
dekat balèe miring. Di tungku itu dua lelaki,
satu di antaranya berkumis tebal, sedang
menggoyang-goyangkan pelepah kelapa ke
dalam kuali di atas tungku. Kuali itu sangat besar. Lingkaran diameternya mencapai
bulatan ban mobil tronton. Pelepah kelapa itu
mereka gunakan sebagai sendok untuk mengaduk gulai kambing yang dimasak bersama

3
cincangan boh panah (nangka) dalam kuali
besar tersebut.
Kendati gulèe kamèeng itu sudah matang,
isinya tidak diangkat segera. Gulai itu dibiarkan dahulu di tungku yang masih berasap.
Kuali hanya ditutup dengan daun pisang.
Mengapa mesti dengan daun pisang? Apakah
hanya untuk menghindari debu yang ditiup
angin? “Kalau hanya untuk menghindari
debu, bisa kita tutup pakai alat lain. Tapi, ditutup dengan daun pisang gunanya agar gulai
ini bertambah harum,” jelas salah seorang
lelaki di pinggir tungku.
Setelah gulai diasingkan ke dalam kertas, semua tamu dan nelayan diminta naik ke balee.
Di sana sudah berjejer bu kulah (nasi yang
dibungkus dengan daun pisang). Mereka pun
melahap bu kulah dengan gulèe kamèeng
campur nangka itu.
Kegiatan itu merupakan salah satu tradisi kanduri laôt di Kemukiman Lampanah,
Aceh Besar. Menurut Panglima Laôt setem-
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pat, Darkasyi, kanduri
laôt merupakan salah
satu tradisi turun temurun yang masih hidup di
daerahnya. Adapun tujuan
kanduri itu, Darkasyi menjelaskan sebagai bentuk
ucapan terima kasih, syukur, dan doa kepada Allah.
“Tak ada ritual macammacam seperti membuang
makanan ke laut. Hal itu
memang sering kita dengar dalam acara
kanduri laôt, tapi di sini kebiasaan seperti itu
tidak ada. Kita hanya kanduri biasa. Masak
alakadarnya, memberi makan anak yatim,
berdoa, dan selesai,” jelas Panglima Laôt
Lampanah yang sudah menjabat sejak tiga
tahun lalu.
Seperti dijelaskan lelaki itu, di sana memang

tidak terlihat hias
menghias kapal dan
ritual macam-macam
lainnya. Mereka hanya
melaksanakan kanduri bersama yang
segala biaya berasal dari nelayan
gampông itu. “Tak
ada dana dari luar.
Semua atas inisiasi
nelayan Lampanah.
Dari hasil tangkapan kita menyisihkan
sedikit untuk kanduri yang hasilnya kita
nikmati bersama,” ungkapnya.
Kendati dana tidak diterima dari luar, mereka tetap mengundang orang luar untuk
menikmati kanduri. Terlihat waktu itu hadir
beberapa undangan dari LSM dan pemerintahan. Semua larut menikmati lezatnya kuah
gulèe kamèng campur boh panah ala Lampanah.
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anduri Laôt adalah salah satu tradisi dalam kearifan lokal masyarakat Aceh. Kebiasaan ini biasanya dilaksanakan setahun
sekali. Kepanitiaan langsung ditangani
oleh para nelayan di bawah komando Panglima
Laôt.
Di Lampanah sendiri, kanduri tersebut
sudah berlangsung sejak puluhan tahun silam.
Menurut Panglima Laôt setempat, Darkasyi, kanduri itu mereka lakukan sebagai wujud ungkapan
syukur dan terima kasih atas rezeki yang diperolehnya.
Kata dia, dalam setiap rezeki yang kita
peroleh, terdapat hak orang lain di dalamnya.
Oleh karena itu, setiap ada kesempatan kanduri
laôt, mereka mengundang anak yatim di kemukiman setempat untuk diberi makan dan sedekah
alakadarnya.
Selain sebagai ungkapan terima kasih setiap tahun, kanduri laôt juga diadakan dalam pergantian Panglima Laôt. Panglima Laôt merupakan
sebuah institusi adat di Aceh yang mengatur dan
mengelola segala permasalahan dibidang kelautan. Pengelolaan tersebut didasarkan musyawarah
masyarakat adat setempat. Gunanya agar hasil
alam laut terjaga dan lestari.
Intansi atau lembaga adat laôt ini terdapat
mulai di tingkat provinsi, kabupaten/ kota, lhok,
dan kemukiman. Panglima Laôt merupakan lem-
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baga adat di bawah Imum Mukim.
Adapun mengenai biaya pelaksanaan ritual
adat ini, semuanya diserahkan kepada para nelayan. Kebiasaannya, nelayan yang memiliki penghasilan lebih banyak (kaya) akan menyumbang
lebih banyak pula. Tak ada pemaksaan dalam hal
sumbang menyumbang tersebut. Mereka semua
ikhlas.
Hal ini tentu saja sebagai bukti masyarakat
Aceh menjujung kerja sama dan kesepakatan
bersama. Maka, tak salah dalam kearifan ureueng
Aceh dikenal hadih maja, meunyoe buet ka mupakat, lampôh jirat jeut tapeugala (Kalau sudah
sepakat, kebun jarak pun boleh dijual).
Kearifan lokal kanduri ini nyaris hilang
sehubungan dengan masuknya kebudayan luar
dan globalisasi. Kecanggihan teknologi
membuat manusia berpikir
dan membandingkan suatu
kearifan dengan tauhid
sehingga timbul kontradiksi
dalam kehidupan masyarakat.
Padahal, kalau ditilik secara
kasat mata, semua bertujuan
untuk sebuah kebersamaan
dan ia merupakan adat,
bukan hukum.(*)

Panglima Laôt Darkasyi

Hadih Maja

Sikap dan
dan Pandangan
Pandangan Hidup
Hidup Orang
Orang Aceh
Aceh
Sikap
sebagai Makhluk
Makhluk Ciptaan
Ciptaan Tuhan
Tuhan
sebagai

Sebagaimana

kita ketahui, Aceh sering
sekali diidentikkan dengan Islam. Gelar
Seuramoe Meukah yang ditabalkan untuk
provinsi ini pada masa lalu hingga hari ini
menjadi bukti untuk itu. Pemberian hak untuk memberlakukan syariat Islam dalam era
otonomi khusus saat ini menjadi bukti lain
dari pengindentikan Aceh dengan Islam. Karenanya, sebagai sebuah komunitas muslim,
masyarakat Aceh tentu saja melihat segala
sesuatu dari sudut kacamata Islam. Mereka sangat percaya bahwa segala sesuatu
yang ada di dunia ini berasal dari Allah dan
akan kembali kepada-Nya. Kekuasaan Allah
tak berbatas. Hal ini bukanlah sebuah jargon semata. Allah-lah yang menghidupkan
dan mematikan seseorang, Allah juga yang
memberi rezeki pada seseorang untuk tetap
survive, bertahan hidup, di dunia fana ini.
Pemikiran tentang kemahakuasaan Allah sebagai khalik dan keterbatasan manusia sebagai makhluk banyak sekali diungkapkan
dalam hadih maja Aceh. Hal ini, misalnya
dapat dilihat dalam hadih maja, “Allah bri,
Allah boh” ‘Allah yang beri, Allah pula yang
ambil (buang)’.
Hadih maja itu merefleksikan pandangan
orang Aceh terhadap keberadaan sesuatu.
Hadih maja ini digunakan untuk menyadarkan dan mengingatkan seseorang bahwa
segala sesuatu berasal dari Allah dan akan
kembali kepada Allah. Karenanya, jangan
terlalu sombong bila mendapatkan sesuatu
dan jangan pula bersedih saat sesuatu itu hilang. Pada awalnya kita memang tidak punya
apa-apa dan pada akhirnya kita pun akan
kembali tidak memiliki apa-apa.
Konsep pemikiran di atas selanjutnya dilahirkan dalam bentuk hadih maja: “ujôb
teumeu’a ria teukabô, di sinan nyang le ureueng binasa” ‘ujub, summah, riya, takabur,
di situ yang banyak orang binasa’.

Hadih maja ini secara tersirat mengungkapkan bahwa ada kekuasaan lain yang mengatur kehidupan manusia, yaitu Allah swt.
Karena itu, kita tidak perlu sombong, apalagi takabur. Kesombongan dan ketakaburan
akan membuat seseorang menjadi celaka,
tidak dihargai, dan akan mendapatkan berbagai sanksi, baik dari anggota masyarakat
di sekitar maupun Tuhan sebagai penguasa
yang tak berbatas kekuasaannya.
Konsep ketakterbatasan kekuasaan Tuhan
versus kenisbian/ keterbatasn manusia juga
berpengaruh pada pola pandang terhadap
hal-hal yang berkaitan dengan ritual kehidupan. Hal ini, misalnya, terungkap dalam hadih maja, ”Langkah raseuki peuteumuen
mawot, h’ana kuasa geutanyo hamba” ‘langkah, rezki, pertemuan, maut, di luar kekuasaan kita (hamba Allah)’.
Hadih maja ini digunakan untuk mengingatkan bahwa setiap orang mempunyai suratan
kadar masing-masing sejak ia belum lahir.
Hal ini merupakan pengejawantahan makna
yang terkandung dalam salah rukun iman,
yaitu percaya pada qada dan qadar. Karenanya, sebagai manusia kita idealnya tidak
merasa pongah, tidak sombong, saat Allah
memberi kesempatan untuk hidup di atas
dunia yang fana ini. Kepongahan dan kesombongan akan membuat orang lupa diri. Akan
membuat orang merasa seakan memiliki jatah hidup dan kekuasaan selama-lamanya di
dunia ini. Dan, hal itu akan disindir melalui
hadih maja “Kullu nafsin geubeuet bak ulèe,
nyan barô tathèe tatinggai dônya” ‘Kullu nafsin dibacakan di kepala, baru kita sadari harus meninggalkan dunia’.

oleh Mukhlis A. Hamid
penulis adalah sastrawan dan Dosen Unsyiah
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MENGENAL BAHASA ACEH
S E B A G A I B A S A G E U TA N Y O E
oleh Azwardi S.Pd., M.Hum.
Dosen PBSID FKIP Unsyiah

B

ahasa Aceh (BA) merupakan salah satu
bahasa daerah di NAD. Bahasa ini digunakan
secara aktif sebagai komunikasi antarwarga
masyarakat di Aceh. Sebagaimana bahasa-bahasa lain di dunia, BA juga mempunyai kaidahkaidah tertentu, antara lain, kaidah penulisan
atau perwujudan fonem yang relatif berbeda
jika dibandingkan dengan kaidah penulisan
bahasa-bahasa lain.
Secara hukum, keberadaan dan pemeliharaan
bahasa daerah termaktub dalam UUD RI 1945.
Di sana tercantum bahwa bahasa daerah merupakan bagian dari aset yang perlu dipelihara
dan dibina. Pembinaan dan pemeliharaan BA
sebagai salah satu bahasa daerah di Aceh perlu
dilakukan secara tanggung jawab oleh seluruh
masyarakat Aceh.
Namun, pada kenyataannya pemakaian BA
sehari-hari cenderung tidak baik, tidak benar, tidak logis, dan tidak sistematis, baik oleh
masyarakat awam maupun masyarakat terpelajar. Media massa sebagai wadah komunikasi
dan informasi pun sering mengalami kesalahan
dalam penggunaan bahasa Aceh.

“ Kesalahan-kesalaha
n ini akan terus
berlanjut jika tidak ad
a yang
memperhatikan untu
k perbaikannya.
Dalam hal ini ada be
berapa pihak yang
sangat berkompeten
dalam menjaga
dan membina perkem
bangan BA,
di samping masyaraka
t Aceh secara
menyeluruh. Parapiha
k tersebut seperti
Balai Bahasa Banda
Aceh. ”
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Beberapa kosa kata di bawah ini kerap kita
temui di media massa, baik koran dan sejenisnya, film dan musik Aceh, maupun radio. Untuk
itu, turut saya lampirkan pula penulisan dan
pelafalan yang tepat.

Salah

Benar

kateuka
wareèh
ceureumén
neu periksa yooh
goh lom neu bloë
rincoeng meupucoek
Aceh sabee roe
darah
gampoeng loen
sayang
geumpa rayeuk
plung laju
broih lam peukan
bek lee ta pupoe
uteun peulidoeng
udeep

ka teuka
waréh
ceureumèn
neuparéksa yôh goh
lom neubloe
rincông meupucôk
Aceh sabé rô darah
gampông lôn sayang
geumpa rayek
plueng laju
brôh lam peukan bèk
lé tapupö
uteuen peulindông
udép

Kesalahan penulisan seperti di atas kerap juga
kita temui dalam penulisan nama toko atau
instansi yang ditulis dalam bahasa Aceh. Di
antaranya PT Pintoe Aceh (seharusnya PT Pintô
Aceh), Cedah Poto (seharusnya Foto Ceudah),
Wareh Wartel (seharusnya Wartel Waréh), RM
Neu Cuba Rasa (seharusnya RM Neucuba Rasa),
Jambö Warnet (seharusnya Jambô Warnet),
Jalan Inoeng Balee (seharusnya Jalan Inöng
Balèe), dan lain-lain.
Jika diperhatikan dengan seksama konteks
penulisan tersebut sangat banyak mengalami
kesalahan. Kesalahan atau kebenaran BA didasari atas kaidah normatif yang telah disepakati ahli BA, yaitu merujuk kepada ejaan
yang dihasilkan dalam Seminar Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa Aceh tahun 1980 dan
karya Asyik (1987).

A C E H K U
MALANG

Sistem ejaan BA standar yang digunakan saat
ini merupakan penyempurnaan dari ejaan
lama yang disusun oleh tim Universitas Syiah
Kuala tahun 1979.
Dalam konteks contoh di atas, kesalahan
dominan terjadi pada penulisan kata dan
huruf atau ortografi (misalnya krue, wareeh,
warèeh, sabee, ceureumén, yooh, bloi, meupucoek, roe, dan rincoeng).

Nanggroe Aceh Darussalam
Katanya negeri Syari’at Islam
Persis seperti negeri 1001 malam
Di bawah kendali Negeri Paman Sam
Paracalon elit politik saat kampanye
obral janji macam-macam
Sistem rekayasa dan sandiwara sangat tajam
Manajemen konflik politik masih bergaya
masa silam
Proses penerapannya bagai api dalam sekam

Jika dicermati tulisan itu, penulis kalihatan
tidak mampu membedakan secara tegas
tanda-tanda diakritik dalam BA. Yaitu grave
(è), aigu (é), makron (ô) dan trema (ö).
Kesalahan juga terdapat pada penulisan pronomina persona (kata ganti orang) misalnya
neu peuriksa, neu bloi. Selain itu kesalahan
juga terjadi akibat pencampuran penggunaan
struktur bahasa Inggris dalam bahasa Aceh
(misalnya Wareh Wartel, seharusnya Wartel
Waréh).

Orang-orang pakai peci biar disebut tokoh islam
Parawanita pakai jilbab entah pakai
celana dalam
Parapria bergaya musang berbulu ayam
Kondisi umat masa bak mangga golek
indah di luar busuk didalam
Ingatan trauma rakyat dan aspirasinya
tersimpan dendam
Jikapun ketemu saling berjabat tangan
dan memberi salam
Orang-orang lebih takut kepada
TNI/POLRI dan GAM
Dibanding Tuhan pencipta alam

Kecuali itu, kesalahan juga bisa terjadi akibat
penerjemahan bahasa secara tekstual, padahal secara teori kebahasaan, bahasa tidak
boleh diterjemahkan secara tekstual, melainkan secara kontekstual (dipadankan). Hal
ini berguna agar kekakuan terjemahan dapat
dihindari.

Manajemen hidup persis seperti gaya
kucing hitam
Kaum lemah jadi mangsa berbulan-bulan
Kaum kuat tertawa ngakak gaya menerkam
Hukum rakyat selalu dibungkam

Kesalahan berbahasa Aceh tidak hanya terjadi
dalam ragam tulisan, tetapi juga dalam lisan.
Namun, kesalahan dalam bentuk tulisan cenderung bersifat permanen. Akibatnya, memberi
dampak negatif pada pelafalan lisan. Pembaca
cenderung meniru apa yang tertulis.

Balai Bahasa Banda Aceh hendaknya memiliki
program rutin mengidentifikasi, mengakamodasi, dan menindaklanjuti segala permasalahan seputar BA. Kemudian, BA sebagai salah
satu matapelajaran muatan lokal di Provinsi
NAD hendaknya mendapat perhatian serius
dari Dinas Pendidikan, baik terkait dengan
penyediaan tenaga pengajar, maupun pengadaan buku pelajaran BA. Selain itu, siapa
saja yang hendak menggunakan BA, khususnya di media luar ruang, hendaknya berkonsultasi dengan ahli BA.

PUISI

Kesalahan-kesalahan ini akan terus berlanjut jika tidak ada yang memperhatikan untuk
perbaikannya. Dalam hal ini ada beberapa
pihak yang sangat berkompeten dalam menjaga dan membina perkembangan BA, di
samping masyarakat Aceh secara menyeluruh. Parapihak tersebut seperti Balai Bahasa
Banda Aceh.

Nanggroe Aceh tak lama lagi akan tenggelam
Karena sarat korupsi dan pelanggaran HAM
Pohon dan hutan rimba ditebang diam-diam
Hingga Aceh digulung 1001 bencana alam
Pondasi keyakinan moral umat bagai perahu
hampir karam
Mencari nafkah hidup tak peduli halal-haram
Elit politik entah pukik apa siang-malam
Percaya atau tidak, begitulah realita alam
Kapan dan akankah polimik itu padam?
Mampukah momentum damai menjawab
masa suram?
Semua kalimat berakhir dengan huruf “AM”
artinya Acehku Malang.

Karya Iskandar,
JKMA Pasee
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