. Asoe Kuah .
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. Geulanggang Cut .
Aceh merupakan salah satu penyumbang semen terbesar bagi Indonesia. Hal ini berkat adanya
PT Semen Andalas Indonesia yang berkantor di Pantai Lhoknga, Kecamatan Lhoknga. Namun,
akhir-akhir mencuat kericuhan antara PT SAI dan masyarakat Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan
Leupung. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Telisip di halaman enam.

1422

.Buet Geutanyoe.
Sekedar mengenang perjalanan di tahun 2007, tuhoe juga menyajikan refleksi pergerakan masyarakat adat, hasil tinjauan Wakil Gubernur Aceh serta sejumlah ahli dan peneliti. Lihat saja di halaman…
empat belas.
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. Saweue Gampông .
Lain padang lain ilalang, lain lubuk lain ikannya, demikian kata
pepatah. Tentunya ini menunjukkah adat suatu daerah berbeda
dengan daerah lain. Salah satu adat yang beda tersebut dalam hal
Khanduri Blang. Bagaimana adat Khanduri Blang di Mukim Njoy,
Kecamatan Bandar Baru, Pidie Jaya? Saksikan halaman delapan
belas.

.Geulanggang Rayek.
Sudah adil dan meratakah hak bagi masyarakat Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 yang bercita-cita mewujudkan kemerdekaan dengan memberikan hak dan kewajiban bagi warga negara dengan seadil-adilnya?
Mari tinjau di halaman sepuluh.
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. Tamèh .
Kita sering mendengar cerita pahlawan. Bahkan, di antara pahlawan
itu ada yang perempuan. Aceh juga memiliki pahlawan perempuannya. Bagaimana sepak terjang para pahlawan perempuan Aceh?
Kenangan itu ada di halaman dua puluh.
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.Asoe Nanggroe.
Aceh juga memiliki sebuah kota dingin. Dia terletak di Dataran
Tinggi Gayo. Di sana juga pernah berdiri kerajaan kecil, Reje Linge.
Pengupasan sejarah tentang itu ada di halaman duapuluh dua

.peutimang.
Kekayaan rempah-rempah di Aceh menjadikan daerah ini sering
didatangi bangsa luar. Sejarah mencatat, salah satu bangsa yang
datang ke Aceh itu adalah keturunan Makhdun Sati. Apa dan bagaimana kiprah Makhdun Sati di Seuramoe Meukah?
Lihat halaman empat belas.

Jangan lewatkan pula.

4

.Hadih Maja.
Agam-Inöng Santeut, di halaman duapuluh lima.

.Pakat Ta Bila.
Dia seoarang lelaki setengah baya. Murni tercatat sebagai aktivis
lingkungan. Namun, karena kegigihannya melindungi hutan itulah,
banyak orang, terutama pengusaha-pengusaha kayu, menanam
dengki kepada lelaki tadi. Lelaki yang pernah tercatat sebagai Koordinator Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) itu pun difitnah
telah bersekutu melawan republik. Akhirnya, dia ditangkap dan
dijebloskan ke dalam penjara. Dari balik jeruji besi, Bestari Raden
menulis keluh kesahnya tersebut. Simak di halaman empat.
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.Ca’é.
Nek Yamnun, di halaman duapuluh tujuh.
.Meuhaba.
Sya’ir Makrifat Abdurrauf, di halaman duapuluh delapan.
.Mahèe.
Bahasa Daerah Aceh, di halaman tigapuluh satu.

Mari membaca, menyimak, memahami, dan bertindak!
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. Asoe Lhôk .
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Membakar Api,
		
Menggaram Laut

Adalah sebuah Keniscayaan api menghanguskan dan laut mengandung asin. Karenanya, pepatah mengatakan, jangan menggarami air
laut dan tak perlu membakar api.
Ini sebuah pengantar. Kami tak bermaksud menggarami laut atau
membakar api, karena kami tahu api yang membakar sehingga naïf
jika api harus dibakar. Itulah keniscayaan alam. Maka tuhoe yang
kembali hadir ke hadapan pembaca setelah sempat redam selama
setengah tahun, jua sebuah keniscayaan.

Tata Letak: olq
Sampul: Mahdi Abdullah
Penyalur: Amaluddin, Zulfikar
Penyalur Wilayah: JKMA Wilayah
Alamat Redaksi:
Jl. Peurada I no. 5 Gampông Peurada
Syiah Kuala, Banda Aceh, Kode Pos; 23115
Telepon; 0651-7552052 Fax; 0651-7552051
Email; tuhoe_adat@yahoo.com, jkma.aceh@gmail.com
***
Redaksi menerima sumbangan berita dan tulisan yang sesuai
visi dan misi buletin tuhoe. Panjang tulisan maksimal
4 halaman. Diketik di kertas ukuran A4 spasi 1,5,
font Times New Roman. Boleh dikirim melalui email.
***
Penerbitan buletin ini didukung oleh:

Telah terbit:

Kehadiran tuhoe kembali tahun ini didasari sebuah kepercayaan di
hati kami bahwa kami masih mendapat tempat di hati masyarakat,
terutama masyarakat adat. Kehadiran kami, jua sepenuhnya karena
kepercayaan dan mitra Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA)
Aceh yang terus dan memberikan dukungan kepada kami.
Karenanya, kami sangat memaklumi kelemahan kami. tuhoe yang
baru saja berumur setampuk jagung (setahun) seharusnya terbit
Maret lalu untuk mengawali tahun ini. Akan tetapi, karena kelemahan tadi, kami baru dapat menyapa pembaca setia di bulan ini.
Harapan kami, hal ini tidak terjadi lagi pada masa akan datang. Kami
akan terus mencoba dan mencoba terus agar dapat bertegur sapa
dengan masyarakat. Kehadiran kami hanya sebuah upaya memperlihatkan apa yang ditangkap visual kami, memperdengarkan apa yang
direkam audio kami. Lalu, semua kami serahkan kepada pembaca.
Kami ingin selalu berbuat untuk masyarakat.
Untuk itu, perkenankan kami meminta maaf atas segala khilaf dan
alpa, baik dari segi pemberitaan maupun terlambatnya penerbitan.
Kami akan terus berupaya hadir di hadapan masyarakat pembaca
sambil berbenah diri tanpa bermaksud menggurui. Seperti yang
kami paparkan di awal, naïf rasanya membakar api dan menggarami
laut. Adalah kami, dengan segala kelemahan, berupaya untuk menyuguhkan yang terbaik kepada masyarakat, sepanjang kebenaran
yang kami dapatkan. Pengabdian kami, seutuhnya bagi masyarakat.
Leupah that sayang cicém pala, putéh dada mirah gaki.
Hoe neujak kamoe jeut neuba, peu nyang hawa kamoe ujoe bri.
Semoga kita selalu bias mengerti, memahami, dan bertindak untuk
mesyarakat dan negeri. Salam.

Dapatkan secara GRATIS
di JKMA Aceh
Isi di luar tanggung jawab percetakan

tuhoe
tuhoe
EdisiEdisi
IV / Desember
V / Maret 2008
2007
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. Pakat Tabila .

B
Doa dan
Penantian
dari Balik
Jeruji Besi

ertulus pinta, berhampar doa, kutulis kisah ini
dari balik jeruji besi, rumah tahanan di daerahku.
Di sini aku ditahan karena sebuah tuduhan. Di sini
akhirnya kucoret berhelai kertas dengan tinta hitam
diiringi senandung rintik air mata. Kisah ini akan selalu
kukenang hingga putih tulangku di dalam tanah.
Saat kutulis kisah ini, tepat pertengahan Agustus 2005.
Adalah penantian mendebarkan bagi masyarakat
Aceh, bahkan dunia pada umumnya. Semua menanti
“angin syurga” dari Helsinki. Begitu juga aku dan
sejumlah narapidana di rutan Tapaktuan. Selepas wirid
subuh bersama di Mushalla Attaubah Rutan Tapaktuan, aku duduk menyepi memandang ke arah timur,
ke arah sebuah bukit yang disebut orang “Bukit Putri
Naga”. Aku menyebutnya dengan “Putri Tidur”.
Hamparan menjulang hijau perkasa mencakar langit
sang Putri Tidur membuatku tertegun sesaat. “Keelokanmu akan sirna, Putri. Semua karena ulah manusia,” lirihku pada diri sendiri, lalu aku pun mengadu
padanya, tentang bagaimana aku mencintai dia dan
mengapa aku sampai dipenjara.
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Maka, sebuah kewajaran jika hatiku ikut terbakar saat
melihat bagian hutan Bukit Putri Naga dibakar. Namun, apa daya, aku hanya dapat menatap dari balik
jeruji, sedangkan bagian telinga bukit itu sedang
menyala api. Dari balik jeruji besi ini pula aku mendengar bagian dada bukit itu mulai di tebangi, sementara
bagian lututnya sudah mulai dicangkuli.
“Putri, maafkan aku, aku tak dapat menjagamu,
merawatmu dengan sempurna hingga keelokanmu
mulai sirna. Maafkan aku,” batinku dari sudut meunasah penjara sambil terus kutuliskan remuk di dadaku
ke atas kertas yang sudah mulai ditetesi air mata.
Hatiku bergumam, sungguh kerusakan itu disebabkan
sebagian hamba Tuhan yang tidak pernah mengerti

Sumber Foto: missy-skate.deviantart.com

Pengantar Redaksi:
Apa yang tertulis di ruang ini adalah isi
hati Bestari Raden, seorang aktivis peduli
lingkungan yang juga mantan Koordinator Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
(AMAN). Sepengetahuan kami, Bestari
tidak pernah terlibat dengan kelompok
apa pun dengan alasan apa pun atas nama
pemberontakan apa pun. Dia aktivis murni
yang mencintai hutan. Namun, suatu hari
dia ditangkap dengan tuduhan bergabung
dengan Gerakan Aceh Merdeka yang oleh
pihak TNI/Polri kala itu menyebutnya dengan Gerakan Separatis. Bestari pun dijebloskan dalam penjara. Dari balik terali besi
itulah, lelaki asal Aceh Selatan itu menuliskan keresahannya seperti di bawah ini.

Entah atas kesalahan apa, suatu hari aku ditangkap di
sebuah daerah. Kemudian aku digiring ke meja hijau.
Di sana aku disidang sebanyak 13 kali hingga hakim
memutuskan aku harus dipenjara selama 30 bulan (2,5
tahun). Selama proses persidangan itulah, aku baru
tahu mengapa aku ditangkap hingga dijebloskan ke
ruang ‘seribu satu kesunyian’ ini. Aku dituduh terlibat
pemberontakan separatis. Padahal, semua itu tidak
benar. Aku hanya sebagai seorang manusia yang mencintai alam, menyayangi hutan. Apalagi untuk hutan di
Bukit Putri Naga, aku mencintai dia seperti aku mencintai diriku sendiri. Di bawah bukit itulah aku dilahirkan dan di besarkan bersama saudara-saudaraku, di
kaki bukit itulah aku mulai memandang matahari, dan
di balik bukit itu pula aku melihat matahari tenggelam.
Mana mungkin aku akan menghancurkannya.

untuk apa Tuhan menciptakan gunung dengan hutan
lebat menjulang.
Aku teringat masa-masa mengkampanyekan hutan
Bukit Putri Naga. Kukatakan pada mereka, kelebatan
hutan di bukit itu telah melindungi kampung kita dari
banjir. Namun, ah, mereka, sebagian orang-orang yang
tak mendengar itu tetap saja merusak hutan. Akhirnya,
yang kutakutkan terjadi. Suatu hari di tahun 2003,
kampung kami dilanda banjir mahadahsyat hingga
jembatan Sarulah putus. Tak dapat dibayangkan betapa banyak kerugian kala itu.
Mengingat itu, ingin sekali rasanya aku berlari ke
hadapan para perusak hutan itu sambil berteriak ke
telinganya, “Lihat!!! Kampung kita akhirnya banjir. Tahukah kamu apa gunanya hutan sekarang?!”
Keinginan yang tak mungkin kesampaian, batinku
kemudian. Bagaimana mungkin aku dapat berteriak
ke hadapan mereka. Tanganku masih diikat, kakiku
dirantai, hanya dilepaskan ketika hendak salat. Sungguh, hati dan jiwaku merintih, dadaku rasanya membengkak menerima perlakukan hukum terhadapku.
Salahkah aku karena melarang orang merusak hutan?
Salahkah aku karena mencintai hutan? Dengar rintihanku Putri Tidurku…
Tak sadar, sebening lagi menetes di pipiku. Hasrat di
hati, aku ingin tidur, tidur untuk selamanya seperti
Putriku yang masih saja tidur membiarkan hutanhutan di tubuhnya digerogoti. “Putriku, aku ingin tidur
selamanya. Aku sudah megelilingi belahan kota nasional dan internasional. Aku sudah menuruni berbagai lembah. Aku lelah. Lututku mulai goyang mendaki
berbagai gunung di pelosok nusantara ini. Namun,
kalian para gunung yang kutemui, semua mendapat
perlakuan yang sama, digerogoti.”
Dengar Putriku, entah karena kecintaanku kepada
hutan, aku dituduh telah membakar base camp pengusaha hutan yang menebangi hutan-hutan di Bukit
Putri Naga. Sungguh, aku tak pernah melakukan itu,
meskipun aku membenci perbuatan orang-orang
perusak hutan. Aku tidak pernah membakar base
camp itu. Saat kejadian hutan itu dibakar, aku sedang
mengikuti workshop di Jakarta, yang diadakan oleh
WWF. Anehnya lagi, aku dituduh sebagai orang yang
merongrong keamanan negara. Aku dinyatakan telah
memberontak kepada republik. Akhirnya, aku dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). Aku
tahu, ini ulah pengusaha kayu itu yang menginginkan
aku segera dibunuh.
Karena terus dicari, aku yang sedang mengikuti workshop di ibukota tak jadi pulang kampung. Aku tak
dapat menyelamatkan Putriku. Bukan karena aku takut,
tapi harga nyawa manusia di kampungku saat itu tak
berharga--lebih berharga nyawa seekor ayam daripada
nyawa manusia.

Terlintas olehku tentang mayat-mayat bergelimpangan
di sana-sini, tak ada yang mengurusnya. Aku mengurungkan niatku untuk pulang. Aku tidak mau jenazahku membusuk karena tidak ada yang memandikan
dan menguburkannya.
Apa yang terjadi selanjutnya, sungguh sebuah perlakukan tak manusiawi. Aku tidak pernah membakar,
tapi rumahku dibakar. Aku tak pernah mengkhianati
orang, tapi aku dikhianati. Aku tak pernah memfitnah,
tapi aku difitnah. Aku pun kemudian dipecat dari PNS,
tepatnya Oktober 2003, lalu dijebloskan dalam penjara.
Ah, rupanya malam telah larut. Aku telah berkisah panjang untuk putri tidurku. Esok tangal 15 Agustus 2005,
kabarnya aku akan dibebaskan bersama tahanan GAM.
Aku ingin hidup dengan makna baldhatun warapun
ghafur, menjadikan negeri ini sebagai Negeri Darussalam. Walaupun pahit, aku yakin ada hikmah di balik
semua ini. Aku percaya Allah mahatahu dan mahabijaksana. Shadaqallah…■

‘‘

Kota Naga, 15 Agustus 2005,
Bestari Raden, si penghuni rumah tua.

Aku teringat masa-masa mengkampanyekan hutan Bukit Putri Naga.
Kukatakan pada mereka, kelebatan
hutan di bukit itu telah melindungi
kampung kita dari banjir. Namun, ah,
mereka, sebagian orang-orang yang
tak mendengar itu tetap saja merusak hutan. Akhirnya, yang kutakutkan
terjadi. Suatu hari di tahun 2003, kampung kami dilanda banjir mahadahsyat
hingga jembatan Sarulah putus. Tak
dapat dibayangkan betapa banyak
kerugian kala itu.
Mengingat itu, ingin sekali rasanya aku
berlari ke hadapan para perusak hutan itu sambil berteriak ke telinganya,
“Lihat!!! Kampung kita akhirnya banjir. Tahukah kamu apa gunanya hutan
sekarang?!”
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Menyingkap
Kisruh PT SAI
dengan
Masyarakat
Lhoknga dan
Leupung

Dok. JKMA Aceh

. Geulanggang Cut .

tuhoe | Banda Aceh
ejak akhir 2007 hingga awal
2008, dapat dikatakan seluruh
media lokal dan beberapa media nasional memberitakan kemelut
PT Semen Andalas Indonesia (PT SAI)
dengan masyarakat Kecamatan Leupung dan Lhoknga. Opini publik tentang keberadaan perusahaan semen
terbesar di Aceh itu pun berkembang
pesat. tuhoe sebagai salah satu media
masyarakat mencoba melakukan
advokasi tentang kemelut PT SAI
dengan masyarakat Leupung dan
Lhoknga.

S

Kemelut yang muncul antara
masyarakat Leupung dan Lhoknga
dengan pihak PT SAI itu bermula
dari penilaian masyarakat setempat
terhadap PT SAI yang tidak memihak kepada masyarakat setempat.
Penilaian itu di antaranya pihak PT
SAI tidak memperhatikan lingkungan
sekitar yang tercemar oleh polusi
perusahaan tersebut dan masalah
kuota penerimaan pegawai/pekerja
di PT SAI yang tidak memberikan
kesempatan kepada masyarakat Leupung dan Lhoknga untuk turut andil.
Padahal, perusahaan tersebut berdiri
di wilayah Leupung-Lhoknga.
Terhadap penilaian yang menurut masyarakat setempat tidak adil
ini, pihak masyarakat Lhoknga dan
Leupung mengaku sudah beberapa
kali meminta pertimbangan pihak
PT SAI. Namun, keluhan masyarakat
tidak dihiraukan pihak PT SAI. Maka,
masyarakat yang mendiami kedua
kecamatan tersebut sepakat membentuk sebuah wadah advokasi
masyarakat guna menuntut yang
menjadi hak mereka.
“Komite Bersatu Masyarakat Kecamatan Leupung dan Kecamatan Lhoknga”, demikian nama wadah tersebut.

Komite ini mengangkat seorang
juru bicara bernama Yulfan untuk
menyampaikan segala keluhan dan
masukan dari masyarakat. Di samping itu, juru bicara ini juga sebagai
fasilitator dalam setiap pertemuan
antara masyarakat kedua kecamatan
terkait masalah PT SAI dengan pihak
PT SAI dan atau pemerintah. Karena
itu, komite ini diharapkapkan mampu
menyelesaikan permasalahan antara
masyarakat dengan PT SAI.
Dijurubicarai oleh Yulfan, mahasiswa Fakultas Hukum Unsyiah itu,
masyarakat Lhoknga dan Leupung
kembali mencoba mengajak pihak
PT SAI untuk berdiskusi dengan
masyarakat. Semula diskusi itu
terkait keberadaan PT SAI di tengah
masyarakat yang berdampak pada
lingkungan sekitar. Namun, lambat
laun pertemuan demi pertemuan
semakin sering dilakukan dan diskusi
antara perwakilan masyarakat dengan pihak PT SAI semakin alot. Pihak
masyarakat Leupung dan Lhoknga
mulai mengarahkan diskusi pada
posisi kerja. Mereka menginginkan
posisi dalam perusahaan PT SAI juga
diisi oleh masyarakat setempat.
Hal itu, menurut Yulfan sesuai dengan perjanjian PT SAI sejak pertama
disahkan keberadaannya di Lhoknga
dengan masyarakat. Kata Yulfan, secara normatif, PT SAI sudah mengikat
komitmen dengan masyarakat Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung yang tertuang dalam perjanjian
tahun 1980-an.
Dalam perjanjian tersebut dijelaskan
bahwa kehadiran pabrik di tengahtengah masyarakat tidak akan
merusak lingkungan, akan mendidik masyarakat menjadi manusia
terampil, memberi pelatihan-pelatihan yang berbasis teknologi yang

nanti siap dipekerjakan menjadi staf
di PT SAI.
“Intinya, masyarakat lokal diberikan
kesempatan yang sama dan seluasluasnya agar bisa berkompetisi dengan siapa saja yang ingin berkerja di
PT SAI. Namun, itu tidak diterapkan
sepenuhnya oleh PT SAI,” pungkas
Yulfan.
Hal itu dibuktikan Yulfan berdasarkan penerimaan pegawai oleh PT
SAI pascatsunami. Konsultan proses
penerimaan testing karyawan dalam
tiga gelombang itu, kata Yulfan, dipercayakan PT SAI kepada pihak luar
yaitu Institute Semen Beton Indonesia (ISBI).
“Pada tes itu PT SAI tidak melakukan sesuai mekanisme yang berlaku,
misalnya mekanisme yang mesti disepakati dengan masyarakat lokal bahawa PT SAI akan menghubungi camat di dua kecamatan (Lhoknga dan
Leupung-red), untuk meminta calon
karyawan. Hal itu tidak diberikan PT
SAI. Jangankan menjadi karyawan,
kesempatan untuk berkompetesi saja
tidak ada,” tandas Yulfan.
Berdasarkan surat perjanjian pihak
PT SAI pada tahun 1980, lanjut Yulfan
yang juga merupakan salah seorang
pemuda Lhoknga, disebutkan bahwa
seluruh masyarakat yang berasal dari
Lhoknga yang telah memasukkan
permohonan dan memperoleh rekomendasi dari pihak gampông/ desa
dan Kecamatan Lhoknga dan Leupung dapat diterima menjadi karyawan PT Semen Andalas Indonesia
tanpa syarat. Hal ini sesuai dengan;
 Surat nomor 073/RA/80 tertanggal 30 Mei 1980 perihal Proyek
Semen di Lhoknga-Daerah
Istimewa Aceh.

“Kami sepaham untuk membuka diri terhadap siapa saja yang datang untuk membangun tanah kami. Tapi, kami tentu akan menolak kalau siapa pun datang untuk
mengambil peradaban kami, tanah kami, mengambil gunung kami, mengambil
udara kami, mengambil sawah kami, mengambil air kami, mengambil kampung
kami, dengan cara melukai hati, lingkungan dan ingkar terhadap apa yang sudah
disepakati yang pada akhirnya mengambil hak kami dan generasi berikutnya sebagai ahli waris yang sah dari tanah indatu moyang kami.”
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. Geulanggang Cut .
 Surat nomor 536/9281 tertanggal
14 Mei 1980 perihal Pembangunan Pabrik Semen.
 Surat nomor B-3/PRES/2/1980
tertanggal 23 Februari 1980
perihal permohonan persetujuan
penerimaan modal asing dari
Blue Circle Industries Ltd., Inggris
Cementia Holding A.G., Swiss;
Lembaga-Lembaga Keuangan
Non Bank Luar Negeri dan PT
Rencong Aceh Semen, Jakarta;
Lembaga-Lembaga Keuangan
Non Bank Luar Negeri.
 Surat nomor 5616/1980 tertanggal 3 Juni 1980 perihal Photo
Copy surat PT Semen Andalas
Indonesia Tgl. 30 Mei 1980.
 Surat nomor MFI/SS/ch/PS-1400
tertanggal 26 Juli 1984 perihal
Penerimaan Tenaga Kerja.
Masalah lainnya yang menimbulkan keributan antara PT SAI dengan
masyarakat Lhoknga dan Leupung
terkait dengan persoalan ganti rugi
tanah dan bangunan di sekitar perusahaan tersebut. Ada masyarakat
yang yang mengalami perluasan
tanah, tapi dia tidak mau menjual
tanahnya seperti masyarakat lain.
“Mereka menginginkan tanahnya
agar disewakan saja atau dijadikan
sebagai saham, tapi ini tidak disepakati oleh PT SAI. Jadi, permasalahan
ganti rugi juga belum selesai antara
PT SAI dengan masyarakat lokal,”
ungkap Yulfan.
Karena itu, masyarakat Kecamatan
Lhoknga dan Kecamatan Leupung
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sepakat menggelar aksi dan menuntut kebijakan dari PT SAI terhadap
dua kecamatan tersebut. Aksi pertama berlangsung pada 27 Desember
2007, yang kemudian berlanjut pada
hari dan minggu-minggu berikutnya.
Tak ayal, di bawah komando Jubir
Yulfan, masyarakat Leupung dan
Lhoknga membuat petisi untuk PT
SAI. Di antara bunyi petisi itu adalah:
“Kami sepaham untuk membuka
diri terhadap siapa saja yang datang untuk membangun tanah kami.
Tapi, kami tentu akan menolak kalau
siapa pun datang untuk mengambil peradaban kami, tanah kami,
mengambil gunung kami, mengambil
udara kami, mengambil sawah kami,
mengambil air kami, mengambil
kampung kami, dengan cara melukai
hati, lingkungan dan ingkar terhadap
apa yang sudah disepakati yang pada
akhirnya mengambil hak kami dan
generasi berikutnya sebagai ahli waris
yang sah dari tanah indatu moyang
kami.”
Di samping petisi itu, Yulfan juga menegaskan tuntutan masyarakat agar
memperoleh kuota sebesar 70 persen
dari total kuota keseluruhan sebagai
karyawan tetap, dan 50 persen untuk
masyarakat Kecamatan Lhoknga dan
Kecamatan Leupung dan masyarakat
Aceh umumnya sebagai Top Management PT SAI.
Tentu saja tuntutan yang ditandatangani oleh segenap pemuda, geuchik,
dan imum mukim di wilayah Leupung

dan Lhoknga ini mengundang polemik baru di Aceh. Dari pihak Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
Aceh Besar mendukung sepenuhnya
tuntutan masyarakat. Namun, dari
pihak PT SAI, tuntutan tersebut sangat memberatkan.

Rapat diam-diam
Merasa berat atas tuntutan masyarakat, pada 3 Januari
2008, pihak PT SAI mengadakan
musyawarah dengan pemerintah
Aceh. Rapat itu dipimpin langsung
oleh Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar dan dihadiri Bupati
Aceh Besar, Bukhari Daud, Asisten
II Setdaprov, Karo Pemerintahan
Setdaprov. Dari pihak PT SAI dihadiri
Marcel Cobuz (President Director), HS
Ramesh (Industrial Director), Wisnu
D. Dwintara (SVP HR Communications
and Community Development), dan
Haryanto Chandra (SVP Lommernal
Logistics).
Menurut Wagub, tuntutan yang
diajukan masyarakat tidak rasional.
Dia meragukan kapasitas masyarakat
di kedua kecamatan untuk duduk
sebagai Top Management PT SAI.
“Masyarakat harus paham, tidak semua perusahaan dapat menampung
kepentingan masyarakat setempat.
Saya berharap semua pihak dapat
memahami proses dan ketentuan
yang berlaku,” kata Nazar.
Terhadap sikap wagub yang mewakili unsur Pemerintah Aceh itu,

masyarakat di kedua kecamatan
amat terpukul dan kecewa. Menurut Yulfan, jika pemerintah Aceh
hendak mengadakan rapat tentang
masalah masyarakat Leupung dan
Lhoknga, masyarakat setempat harus
dilibatkan. “Wagub adalah mediator,
bukan mengakuisisi warga seperti
yang terjadi selama ini. Atas nama
masyarakat, kami sangat kecewa
tindakan wagub yang mengadakan
rapat secara sembunyi-sembunyi
dengan pihak PT SAI,” tegas Mahasiswa Fakultas Hukum Unsyiah itu.

Aktivitas macet
Akibat petisi dan seringnya
masyarakat mengadakan aksi di
depan perusahaan PT Semen Andalas Indonesia di Lhoknga, aktivitas
perusahaan tersebut sering macet.
Kemacetan bukan hanya karena tindakan masyarakat yang menginginkan aktivitas perusahaan tersebut
berhenti, tetapi juga dari kalangan
karyawan perusahaan.
Hal ini seperti terjadi pada Sabtu 19
Januari 2008. Sejumlah karyawan
yang bekerja di dalam pabrik sepakat
berhenti sampai pihak perusahaan
mencapai kata sepakat dengan
masyarakat di kedua kecamatan.
Sejumlah karyawan PT SAI mengatakan langkah tersebut mereka ambil
karena keprihatinan terhadap tuntutan masyarakat sekitar pabrik yang
tidak pernah diperhatikan oleh PT
SAI.*(Her’N)

K e s e p a k a t a n PT SAI
d e n g a n M a s ya r a k at

K

emelut yang terjadi antara masyarakat Lhoknga dan Leupung
dengan PT SAI adalah kemelut panjang sisa peradaban Orde Baru.
Kebijakan yang hanya berlaku di atas kertas, tanpa ada aplikasinya
di lapangan. Namun, di era demokrasi bukan sekedar kata-kata sekarang ini, masyarakat lokal yang mendiami Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung mulai bersuara. Beragam kericuhan pun terjadi, beberapa kesepatakan dilakukan. Berikut ini adalah kesepakatan terakhir
antara masyarakat di dua kecamatan dengan pihak PT SAI. Kesepakatan
ini diambil setelah musyawarah berkali-kali antara masyarakat setempat
dengan PT SAI. Musyawarah terakhir yang melahirkan kesepakatan ini
terjadi pada Minggu-Senin, 27-28 Januari 2008 di kantor Kecamatan
Lhoknga.
1. Masyarakat Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung berhak untuk diprioritaskan dan atau diutamakan sebagai karyawan
tetap PT Semen Andalas Indonesia. Penjelasan menyangkut porsi
atau persentase dituangkan secara detil dalam perjanjian. PT Semen Andalas Indonesia memprioritaskan dan atau mengutamakan
masyarakat Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung khususnya
dan masyarakat Aceh umumnya untuk menduduki posisi top management plant Lhoknga sesuai dengan mekanisme yang berlaku
di perusahaan dengan menerapkan prinsip transparansi, keadilan
dan profesionalitas. (Tidak disebutkan persentasenya sebagaimana
tuntutan masyarakat; 70 % untuk karyawan tetap dan 50 % untuk top
management).
2. Masyarakat Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung berhak
untuk terlibat penuh dalam pembangunan lingkungan dan pengembangan masyarakat dengan mengacu pada peraturan yang berlaku.
3. PT Semen Andalas Indonesia sepakat menempatkan kantor perwakilan di plant Lhoknga yang mempunyai kewenangan di bidang
keuangan, personalia, purchasing, produksi, tanggung jawab sosial,
dan lingkungan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku
di dalam grup perusahaan lafarge untuk mempermudah komunikasi
dan koordinasi pihak masyarakat dengan pengambil kebijakan PT
Semen Andalas Indonesia menyangkut kepentingan bersama berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.
4. Mekanisme pelaksanaan secara rinci dan menyeluruh dari kesepahaman bersama ini harus diselesaikan dalam waktu 30 hari dengan
membentuk tim bersama yang melibatkan pihak masyarakat, pihak
pemerintah dan pihak PT Semen Andalas Indonesia.
5. Masyarakat Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan Leupung mendukung keberadaan dan seluruh aktivitas PT Semen Andalas Indonesia
sepanjang dijalankan sesuai dengan kesepakatan bersama ini.

Dok. JKMA Aceh

Demikian hasil kesepakatan terakhir antara masyarakat Kecamatan
Leupung dan Kecamatan Lhoknga dengan PT SAI setelah beberapa kali
mengalami revisi. Kita berharap masyarakat tidak lagi menjadi sebuah
sumpah dan janji kebijakan di atas kertas. Kepada pejuang hak-hak
masyarakat, tuhoe juga berharap agar tidak sekedar memakai embelembel “ATAS NAMA MASYARAKAT”. Saatnya membuktikan.*(Her’N)
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Masyarakat Hukum Adat
dalam Pandangan Negara

tuhoe | Banda Aceh
etikan di atas adalah slogan di tubuh Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Slogan itu menjadi jargon yang hidup dan tumbuh di belahan aliansi
masyarakat adat di seluruh Indonesia. Bahkan, di baju yang
disablon AMAN bertuliskan kalimat tersebut.

P

Hal itu memperlihatkan bahwa masyarakat adat di seluruh nusantara belum mendapatkan perlakuan yang adil
dari negara, dalam hal ini tentunya Negara Indonesia. Sementara itu, Negara Indonesia yang terdiri atas kepulauan
memiliki masyarakat yang majemuk sehingga kaya adat
istiadat. Bukan hanya itu, keberadaan masyarakat adat sejatinya memang harus diakui negara, sebab dunia sendiri
memiliki Hari Hukum Adat Internasional yang kita peringati setiap tanggal 9 Agustus.
Peringatan tersebut tentunya sebagai wujud kepedulian
belahan negara dunia terhadap masyarakat adat. Namun,
patut dipertanyakan kapan Indonesia memberikan apresiasinya terhadap masyarakat adat Indonesia? Tak ada hari
hukum, tak ada hari adat di Indonesia. Yang ada hanyalah peringatan hari kemerdekaan, yang dalam kegiatan
di daerah-daerah sebenarnya sudah memperlihatkan tradisi sendiri dalam bentuk berbagai kegiatan sebagai bukti
masyarakat adat itu hidup dan tumbuh di setiap provinsi.
Sejauh perkembangan zaman di Indonesia, belum pernah
terdengar ada hari adat secara nasional. Tanggal 9 Agustus
adalah Hari Adat Internasional, bukan nasional. Maka, di
mana dan kapan hari adat nasional kita? Patut dikhawatirkan pula sejauh mana komitmen pemerintah Indonesia
dalam menyikapi perihal masyarakat adat Indonesia.

D.I. Aceh
Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, kendati masyarakatnya melewati jalan panjang dan

10

tuhoe Edisi V / maret 2008

Sumber Foto: bintangcantik.multiply.com

“Kami tidak
akan mengakui
adanya negara,
jika negara tidak
mengakui
adanya kami.”

berliku dalam menghadapi kebijakan pusat, tetapi yang
namanya adat, seni, dan budaya tetap hidup di Aceh. Aceh
selalu memelihara adat tradisi yang sudah tumbuh dan lahir dalam kehidupan masyarakatnya.
Melihat peran pemerintah terhadap adat yang terdapat di
Nanggroe Aceh Darussalam, kita bisa memetik beberapa
hal yang seyogianya dapat dijadikan sebagai bukti betapa
campur tangannya pemerintah terhadap Aceh dalam segala lini, termasuk adat. Contoh yang sangat sederhana
adalah penghilangan instansi adat di tingkat mukim dan
gampông oleh pusat.
Sejak zaman sejarah, Aceh terkenal dengan musyawarah
dan kebersamaan antarmasyarakatnya. Namun, perlahanlahan pemerintah pusat (Indonesia) mencoba masuk ke
wilayah itu sehingga menguasai Aceh. Oleh karena dalam filosofi kearifan uereueng Aceh itu ada pepatah mengatakan “Ureueng Aceh, meunyo hana teupeh, pade bijeh
meuteumee rasa”, pemerintah pusat mencoba menyentuh
hati ureueng Aceh. Masyarakat Aceh patuh, takluk, dan
percaya. Tanpa disadari, adat pun menjadi kuasa pemerintah sehingga terkesan bukan lagi menjadi suatu kearifan
masyarakat kalangan bawah.
Namun demikian, kekokohan hati ureueng Aceh terhadap
warisan leluhurnya menjadikan adat Aceh hidup dan terus
berkembang dalam masyarakatnya. Tak dapat dipungkiri,
saat peran imum mukim di Aceh dihilangkan pemerintah,
masyarakat di gampông-gampông masih mempercayai
imum mukim sebagai pengambil kebijakan di tingkat
gampông.

Masa Orde Baru
Rezim Orde Baru (Orba) memaknai Aceh sebagai sebuah
sumber ekonomi yang besar untuk Indonesia. Aceh ditempatkan sebagai narasi pembangunan ekonomi Indonesia

yang berpondasi pada stabilitas politik. Berbagai kebijakan
atas hasil alam Aceh semata
dikuasai pemerintah pusat (Jakarta).
Masa pemerintah Orba, Indonesia berada pada titik nadir
kekuasaan. Presiden sebagai
kepala pemerintahan memegang kuasa terhadap seluruh
wilayah Indonesia. Tak ayal,
suara masyarakat dibungkam,
kreativitas dibatasi, kebebasan
demokrasi hanya menjadi simbol di mimbar khutbah dari
istana negara.
Hal ini juga berlaku pada eksistensi adat di tingkat bawah.
Pemberlakuan camat sebagai
pengambil kebijakan terhadap segala sesuatu di tingkat
bawah menjadikan fungsi instansi adat hilang dan luntur.
Adat seakan hanya tumbuh
dan lahir dari istana negara
oleh rezim Soeharto semata.

Ureueng Aceh
bukanlah orang
yang mudah ditipu
walaupun dia terlalu
cepat menyayang
disaat disentuh
hatinya. Orang Aceh
juga memiliki
kegigihan untuk
hak-haknya.
Kegigihan tersebut
telah dibuktikan sejak
masa penjajahan
Belanda yang
terkenal dengan
tipè Aceh.

Masa konflik
Masa konflik, degradasi adat
yang diciptakan pusat untuk
Aceh semakin nyata. Dengan
alasan menjaga keamanan, di
Aceh dibentuk berbagai polisi
keamanan seperti Keamanan
Rakyat (Kamra), Perlawanan
Rakyat (Wanra), juga Hansip
sisa peninggalan Orba. Padahal, dalam masyarakat Aceh semua itu sudah ada yang mengaturnya. Di Aceh ada Tuha
Peuet, Tuha Lapan, Persatuan
Pemuda, Imum Chik, Imum
Mukim, Geuchik, dan lain-lain
sebagainya. Jelas, masa ini
pusat ingin menghapuskan semua kearifan lokal Aceh.

Sumber Foto: www.asnlf.com

Melihat itu, apa yang digembar-gemborkan Indonesia dalam pasal 18B ayat (2) UndangUndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan UndangUndang”, hanyalah rumusan pemanis kata di atas kertas.

dilakukan pemerintah pusat
terhadap Aceh, dicoba rebut
kembali oleh Aceh, dalam hal
ini adalah adat dan budaya
Aceh agar selalu hidup dan dapat diterima Indonesia sebagai
salah satu kearifan dan keberagaman Bhineka Tunggal Ika
yang diagungkan Indonesia di
bawah kaki burung garuda.

Ureueng Aceh bukanlah orang yang mudah ditipu walaupun dia terlalu cepat menyayang disaat disentuh hatinya.
Ureueng Aceh juga memiliki kegigihan untuk hak-haknya.
Kegigihan tersebut telah dibuktikan sejak masa penjajahan
Belanda yang terkenal dengan tipè Aceh. Maka, apa yang

Sumber Foto: www.scripps.ohiou.edu

Pascadamai
Setelah penandatanganan kesepekatan damai (MoU)
antara pemerintah RI dan GAM, Aceh diniliai mulai menggapai kegemilangannya, di mana peran institusi adat di
mukim dan gampông mulai dibangkitkan kembali. Hampir di rata gampông dilakukan diskusi sosialisasi institusi
adat.
Sosialisai peran imum mukim dan lembaga adat gampông
itu sering dilakukan JKMA Aceh dan JKMA wilayah. Di samping itu, sosialisasi serupa juga dilakukan beberapa lembaga
lainnya, baik dari Aceh maupun luar Aceh serupa IRE dan
LOGICA. Semuanya demi menegakkan kembali kearifan
masyarakat adat Aceh yang hampir punah.*(Her’N)
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MUKIM
MASA KE MASA

M

engakaji Aceh adalah mengulas sejarah pembentukan
sebuah pemukiman yang teramat panjang, alot, dan
berliku. Aceh yang masa lampau terkenal dengan sejarah kegemilangannya, yakni masa kerajaan Sultan Iskandar Muda,
dengan luas wilayah mencakup sebagian Selat Malaka, ternyata
memiliki peradaban mundur di bidang kekuasaan wilayah beberapa abad kemudian. Hal ini tergambar jelas saat Aceh menjadi
bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya saja hal
ini mendatangkan beberapa pemberontakan baru di Aceh, salah
satunya DI/TII, yang dipimpin Daud Beureueh.
Akhirnya, tahun 1950-an, Aceh diresmikan menjadi provinsi baru
di Indonesia. Namun, relasi Pemerintah Pusat (Jakarta) terhadap
Aceh belum berakhir. Aceh kembali dalam amuk. Untuk meredamnya, pemerintah pusat memberikan predikat “Istimewa” kepada Aceh. Konflik pun meredam.

Dok. JKMA Aceh

Ternyata hal itu tidak berlangsung lama. Kekuasaan rezim Orde
Baru memperlihatkan “kukunya” di Aceh. Wilayah yang sudah
terbiasa dengan mukim dan gampông diubah namanya menjadi
“desa”, yang sistem kekuasaannya disetarakan di seluruh provinsi
yang ada di Indonesia. Tentu saja hal ini menjadikan masyarakat
Aceh, terutama golongan bawah terjepit, terhimpit, dan
tertekan. Sistem kewedanan sentralisasi yang diterapkan rezim Orba menjadikan hasil alam sepenuhnya dikelola
oleh pusat. Padahal, Aceh merupakan wilayah penyumbang
hasil alam terbesar untuk negara. Hal ini dapat dilihat dari PT Arun,
PT Kertas Kraff Aceh, PT Semen Andalas Indonesia, juga dari hasil
pertanian dan hutan. Maka pemberontakan baru pun dimulai di Aceh. Senjata kembali diangkat, rencong kembali dikeluarkan dari sarungnya. Akan
tetapi, kecamuk berakhir dengan hadiah baru dari pusat, yakni Otonomi
Khusus.
Buku “Mukim Masa ke Masa” mencoba menelaah semua masalah itu.
Ternyata, kekuasaan dan kewilayahanlah yang menjadikan masyarakat
bawah termarginalkan. Hal ini diulas habis oleh Harley dalam “Mukim Masa
ke Masa”.

Judul Buku
Penulis 		
Penerbit
Tebal		
Cetakan		

: MUKIM MASA KE MASA
: Harley (editor)
: Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh
: 224 + VIII halaman
: Januari 2008

Dok. JKMA Aceh

Buku yang diterbitkan hasil kerja sama JKMA Aceh dan ICCO itu mengajak
kita menyelami Aceh masa lalu, masa sekarang, dan harapan masa datang.
Karena itu, kami berpendapat, buku ini layak dibaca oleh siapa saja, bagus
untuk tambahan referensi bagi yang ingin mengetahui lebih banyak tentang Aceh dan sejarah kekuasaannya.■
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Dok. JKMA Aceh

“Adat harus dituntun
dan dibudayakan,
hidup tanpa budaya
dan adat adalah hidup
liar dan tidak terhormat. Masyarakat Aceh
menjunjung adat, karena masyarakat Aceh
adalah masyarakat
berbudaya tinggi,”

Sisa Langkah Akhir 2007
tuhoe | Banda Aceh
Kendati tahun 2008 sudah berjalan dalam hitungan
bulan, tak salah kiranya tuhoe mencoba menapak
tilas program Jaringan Komunitas Masyarakat Adat
(JKMA) Aceh di akhir tahun 2007. Napak tilas ini
sebagai sebuah langkah menoleh ke belakang sembari mencermati ke depan yang menjadi panduan
pergerakan masyarakat adat Aceh pada masa akan
datang.
Sejauh mana pergerakan masyarakat adat
di tahun 2007 merupakan cermatan pergerakan
masyarakat adat di tahun akan datang. Apalagi,
tahun 2008 ini dicanangkan pemerintah Aceh sebagai tahun kebudayaan. Mari melihat sejauh mana
pergerakan masyarakat adat di tahun sebelumnya.
Refleksi masyarakat adat tersebut dituangkan
JKMA Aceh dalam seminar akhir tahun 2007 dengan
tajuk “Refleksi Pergerakan Masyarakat Adat Aceh”.
Refleksi yang digelar pada Senin, 31 Desember 2007
tersebut diharapkan menjadi pandangan para aktivis
dan organisasi masyarakat adat guna melihat langkah pergerakan masyarakat adat di Nanggroe Aceh
Darussalam. Karenanya, dalam seminar yang diadakan di Gedung AAC Dayan Dawood Darussalam itu
sangat diharapkan kehadiran Wakil Gubernur Aceh,
karena di samping sebagai wagub, dia juga pernah
membuat penelitian pada skripsinya tentang hukum
dan adat di Aceh. Namun, karena beliau berhalangan, kata sambutannya dibacakan oleh Asisten I
Setdaprov NAD.
Selain itu, acara tersebut juga menghadirkan
pembicara-pembicara yang memang fokus terhadap
pergerakan masyarakat adat, baik di Aceh maupun
di nasional. Mereka adalah Pang Yuriun (Koordinator
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Dewan Adat JKMA Aceh), M. Badruzzaman Ismail,
S.H., M.Hum. (Ketua Majelis Adat Aceh), Yahya
Mu’ad (Pemerhati Adat), Sanusi M. Syarif (Pengamat
dan Peneliti), Chalid Muhammad (Wahana Lingkungan Hidup Nasional), Emilianus Ola Kleden (Peneliti
dan Pegiat Masyarakat Adat), dan M. Ridha Saleh
(Wakil Ketua I Komnas HAM).
Menurut Wagub dalam suratnya yang dibacakan Asisten I Setdaprov NAD, sebagai sebuah organisasi masyarakat adat, JKMA Aceh mesti paham tata
cara menyambut tamu, karena tata cara menyambut
tamu merupakan salah satu adat di suatu daerah.
“Adat harus dibiasakan. Masyarakat Aceh sudah
terbiasa memuliakan tamu. Jadi, panitia seharusnya
sudah mempunyai persiapan matang dalam membuat acara ini,” harap Nazar lewat suratnya.
Dia menjelaskan bahwa adat berasal dari bahasa Arab, yaitu Al-‘Adah, artinya kebiasaan. Karena
sudah dibiasakan terus menerus akhirnya menjadi
kebutuhan dan aturan dalam kehidupan. Karena itu,
kata Nazar, adat harus dituntun dan dibudayakan.
Maka itu, Wagub menilai seminar yang diadakan JKMA Aceh tentang refleksi masyarakat adat itu
sangat penting, karena dapat menjadi sebuah pasar
ide dari dan untuk masyarakat mengembalikan
kearifan adat-istiadat Aceh.
“Adat harus dituntun dan dibudayakan, hidup
tanpa budaya dan adat adalah hidup liar dan tidak
terhormat. Masyarakat Aceh menjunjung adat, karena masyarakat Aceh adalah masyarakat berbudaya
tinggi,” tambah Asisten I membacakan penjelasan
mantan Presidium Sentral Informasi Referendum
Aceh (SIRA) itu.

Selanjutnya, seperti apa kiprah pergerakan aktivis dan
masyarakat adat selama ini. Simak saja kutipan ucapan
para narasumber dalam seminar tersebut.

Pang Yuriun
“Aceh memiliki kelompok masyarakat
berdasarkan kondisi geografisnya. Ada
ureueng gunong, ada ureueng glé. Hanya
saja peran masyarakat adat dibatasi oleh
kebijakan pemerintahan sehingga hak
sosial politik masyarakat adat tertekan.”

Sanusi M. Syarif
“Biasanya gerakan dimulai
dari kalangan elit. Nah,
sekarang bagaimana caranya agar gerakan dimulai
dari kalangan bawah yang
benar-benar bawah, bukan
dari tingkat kecamatan
dan kabupaten. Gerakan
harus dimulai dari mukim
dan gampông.”

M. Ridha Saleh
“Bagi masyarakat
adat, mempunyai
hak ekonomi dan
budaya adalah hal
esensial yang memberikan eksistensi
bagi masyarakat
adat sebagai
masyarakat yang
memiliki harkat dan
martabat.”

Chalid Muhammad
“Masyarakat adat
mulai populer kembali
1990-an, sebelumnya
masyarakat adat dinapikan. Populernya
kembali isu masyarakat
adat setelah media memuat berita perjuangan
masyarakat adat terhadap isu penyelamatan
sumber daya alam.”

Sumber Foto: www.eramuslim.com

Apa kata para narasumber?

Emilianus Ola Kleden
“Sampai saat ini masih simpang-siur beberapa terminologi tentang masyarakat adat
dan masyarakat hukum adat.
Dalam UU No. 41 Tahun 1999
ada penjelasan tentang apa
itu masyarakat hukum adat,
tetapi tidak dijelaskan tentang
masyarakat adat, meskipun
kedua istilah ini digunakan.
Sementara itu, dalam Qanun
Provinsi NAD No. 14/2002 tentang kehutanan, ada penjelasan
tentang masyarakat adat, tapi
tidak ada penjelasan tentang
masyarakat hukum adat.”

Yahya Mu’ad
“Qanun untuk Aceh harus
disusun kembali untuk menghormati adat dan tradisi daerah
Aceh. RUU PA belum mencerminkan Qanun Al-’Asyi.”

Badruzzaman Ismail, S.H., M.Hum.
“Ada dua hal yang menjadi pusat dalam
pergerakan masyarakat adat Aceh, yaitu
meunasah dan mesjid. Apabila pudar logo
meunasah dan mesjid, maka pudar dan
melemah pulalah adat Aceh.”

tuhoe Edisi V / Maret 2008

15

. Peutimang .

A
Kedatangan

Kafilah
Makhdun
Sati
ke Aceh

bad ke 17, kekuasaan Aceh telah meluas sampai ke Sumatra Barat. Daerah ini sangat penting artinya bagi Aceh, baik dalam bidang politik,
maupun bidang ekonomi. Bidang politik berarti Aceh
telah menanamkan kekuasaannya sehingga daerah ini
merupakan “vazal”. Bidang ekonomi, daerah ini merupakan pengahasil lada yang sangat penting dalam pasaran
dunia. Dengan menguasi daerah tersebut berarti menarik
keuntungan yang banyak bagi Aceh. Karena perkembangan ini, Ratu Tajjul Alam mengangkat Ulee Balang
Panglima Nanta untuk mengatur dan mengawasi daerah
vazal, salah seorang keturunannya bernama Makhdun
Sati. Dalam tubuh Makhdun Sati mengalir darah Aceh dan
darah Minangkabau.
Dalam pemerintahan Sultan Jamalul Alam (17031726), Makhdun Sati beserta rombongan yang terdiri 12
perahu, berlayar menuju arah utara melalui pantai barat
Pulau Sumatra. Pelayaran ini terdorong adanya berita
yang menarik hati mereka bahwa di ujung Pulau Sumatra
banyak terdapat kekayaan alam yang terpendam berupa
emas. Dengan menempuh perjalanan panjang dan lama,
rombongan Makhdun Sati sampai di Pasir Karam. Daerah
itu terletak di pantai barat Aceh dekat Meulaboh. Kemudian rombongan ini tinggal dan menetap untuk membuat
perkampungan dan memulai hidup baru di sana.

Pembangkangan Suku Mantir

Ketika rombongan Makdun Sati mendarat di
Pasir Karam, sepasukan tentara Aceh sedang bertempur
menghadapi pengacau Suku Mantir yang belum memeluk agama Islam. Pasukan Aceh yang sedikit jumlahnya
ini hampir terdesak oleh pengacau Mantir yang jumlah-

Oleh:

Zulfadli Kawom

Atas jasa Makhdun Sati kepada Sultan Alaidin Muhammad Syah, sultan menganugerahkan pangkat kehormatan menjadi Panglima Sagi
dan dengan nama tambahan “Nanta”, seperti nama neneknya. Oleh
karena kesetiaanya kepada sultan, namanya menjadi Seutia Raja, kemudian ditambahkan pula nama kebesaran, Uleebalang Poteo, yang
artinya hulubalang sultan dan bebas dari Panglima Sagi. Keputusan
sultan tersebut dicantumkan sebagai tambahan dalam Undang-Undang Mahkota Alam (Adat Meukuta Alam). Dengan demikian namanya secara lengkap menjadi Panglima Nanta Cik Seutia Raja.
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nya lebih banyak. Melihat tekanan yang di berikan Suku
Mantir, Makhdun dengan rombongannnya yang merasa
berkewajiban menolong sesama Islam memberikan
bantuan. Kerja sama yang rapi menyebabkan gerombolan
pengacau Mantir dapat dikalahkan dan mereka yang
tinggal melarikan diri ke arah hulu pegunungan. Dengan
kekalahan Suku Mantir, daerah ini menjadi aman.
Sebagai rasa terima kasih kepada bantuan Makhdun Sati, pimpinan pasukan Aceh dengan ikhlas memberikan daerah Pasir Karam untuk dibagi-bagikan kepada rombongan Makhdun Sati untuk tempat tinggal
mereka. Rombongan Makhdun pun akhirnya membuka
persawahan dan perladangan. Pemukiman dibangun
dengan bergotong-royong, sesuai dengan adat mereka.
Kemudian, Makhdun Sati beserta rakyatnya menyatakan
kesetiaannya kepada Sultan Aceh.

Masa Keemasan

Karena tidak dijumpai biji emas, Makhdun Sati
membawa rakyatnya bergerak ke utara, ke muara Sungai Woyla. Daerah ini lebih subur daripada daerah Pasir
Karani. Daerah ini terletak antara Pidie dan Geumpang.
Kemudian mereka membuka persawahan dan ladang untuk menanam lada. Di sana mereka menemukan biji emas
yang dibawa arus sungai Woyla. Karena itu, rakyat Makhdun Sati setiap hari dengan tekun mengumpulkan biji-biji
emas pada tempat ini. Dengan susah payah mereka dapat
mengumpulkan emas yang banyak. Karena kemakmuran
yang diperoleh rakyat, Makhdun Sati membangun sebuah
kota di Kuala Bie, sebelah utara Pasir Aceh lengkap dengan rumah adatnya. Kota ini menjadi kota dagang yang
ramai oleh pedagang yang ramai datang. Perkembangan
kota ini menjadi kota dagang turut mengangkat nama
Makhdun Sati. Rakyatnya makin makmur, karena dapat
mengambil keuntungan dari perdagangan tersebut.

Pembangkangan Makhdun Sati

Berita kemakmuran daerah kuasa Makhdun Sati
terdengar oleh Sultan Aceh yang berkuasa. Daerah ini
merupakan wilayah aceh yang harus tunduk pada peraturan Sultan Aceh. Setiap daerah harus menyerahkan
pajak kepada Kerajaan Aceh sebagai tanda setia. Karena
itu, sultan mengirim utusan kepada Makhdun Sati sebagai penguasa daerah untuk memungut pajak. Namun,
Makhdun dengan keras menolak apa yang dikehendaki
Sultan Aceh. Sebagai rasa tidak senang, ia menyerahkan upeti kepada sultan berupa besi tua yang berkarat
sebagai persembahan. Sultan menjadi berang. Ia merasa
dihina oleh Makhdun Sati. Sultan mengirim sepasukan
tentara di bawah pimpinan Panglima Penghulu Penaru,
dari Keumangan untuk mengambil tindakan. Pasukan
Penghulu Penaru dapat menghancurkan kekuatan Makhdun Sati. Makhdun Sati ditawan dan dibawa menghadap
Sultan Aceh. Karena kesalahannya yang melawan kekuasaan yang sah dengan menggerakkan rakyatnya, majelis
pengadilan kerajaan menjatuhkan hukuman mati buat
Makhdun Sati. Namun, dengan beberapa pertimbangan
sultan mengambil kebijaksanaan untuk memberikan
ampunan atas kesalahan yang diperbuat Makhdun Sati.
Makhdun menginsafi tindakannya yang salah; karena itu,
setelah diberi ampunan, ia mengabdi kepada Sultan Aceh.

Dia akhirnya diangkat oleh sultan menjadi barisan pengawal istana kesultanan dan mendapat tempat di wilayah
VI Mukim, dekat Bitay.

Pemberontakan Panglima Sagi
XXII Mukim

Pada masa pemerintahan Sultan Alaidin Muhammad Syah (1787-1795) timbul sedikit kegoncangan politik
dalam pemerintahan Aceh, walaupun sultan telah berusaha menjalankan pemerintahan dengan baik. Ia berusaha
menempatkan diri dengan adil dan terus mengadakan
hubungan baik dengan Panglima Sagi XXII Mukim yang
masih mempunyai hubungan darah dengan Sultan Iskandar Muda. Namun, karena suatu hal kecil saja, Panglima
Sagi XXII Mukim merasa sakit hati pada sultan. Panglima
Sagi XXII mengerahkan kekuatannya menyerang keraton,
hendak menjatuhkan sultan. Serangan dilakukan dari berbagai jurusan. Hubungan istana keluar diputuskan; suplai
makanan ke istana diawasi dengan ketat, sehingga istana
hampir kehabisan bahan makanan. Panglima istana yang
mengatur pertahanan tak dapat berbuat banyak. Mereka
hanya bertahan dalam benteng menunggu kehancuran.
Sedangkan serangan yang dilancarkan pasukan Panglima
Sagi XXII Mukim semakin rapat dan sangat mencemaskan
isi keraton.

Bantuan dari Vi Mukim

Dalam kemelut yang menentukan ini, kalah atau
menang, Makhdun Sati dan pengikutnya yang datang
dari VI Mukim secara diam-diam di waktu malam memberikan bantuan kepada sultan. Pasukannya bergerak
cepat memotong pasukan Panglima Sagi XXII Mukim dan
berusaha terus mendesak keluar. Sebentar fajar menyingsing pasukan tersebut telah dapat memukul mundur
pasukan Panglima Sagi XXII Mukim dan pasukan penyelamat secara diam-diam pula menghilang ke VI Mukim.
Bantuan ini dapat menyelamatkan kedudukan Sultan.

Mendapat Pangkat Kehormatan

Atas jasa Makhdun Sati kepada Sultan Alaidin
Muhammad Syah, sultan menganugerahkan pangkat
kehormatan menjadi Panglima Sagi dan dengan nama
tambahan “Nanta”, seperti nama neneknya. Oleh karena
kesetiaannya kepada sultan, namanya menjadi Seutia
Raja, kemudian ditambahkan pula nama kebesaran, Uleebalang Poteo, yang artinya hulubalang sultan dan bebas
dari Panglima Sagi. Keputusan sultan tersebut dicantumkan sebagai tambahan dalam Undang-Undang Mahkota
Alam (Adat Meukuta Alam). Dengan demikian namanya
secara lengkap menjadi Panglima Nanta Cik Seutia Raja.
Setelah kedudukannya dikukuhkan Sultan Aceh,
daerah kekuasan Nanta Cik diperluas dengan menambah
pulau-pulau yang terletak dipantai wilayah VI Mukim.
Kepadanya diberikan kekuasaan penuh untuk mengatur
daerah tersebut seperti pengaturan kapal dan perahu
keluar-masuk dan memungut bea cukai dan lainnya.■
Kirimkan opini Anda ke:
tuhoe_adat@yahoo.com atau
Jl. Peurada I #5 Gampông Peurada,
Syiah Kuala, Banda Aceh, 23114
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Khanduri Blang
hingga Sie Biri
18
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Dari sisi lain, darah sie biri juga memiliki fungsi lain pada
tahap sebelum penanaman. Darah hewan itu juga dikatakan dapat menyuburkan sawah. Mungkin asumsinya
sama dengan kaum ibu yang suka menanam bunga di
halaman rumah. Bunga-bunga itu sering disiram dengan
air basuhan ikan yang mengandung darah. Airnya dipercaya dapat menyuburkan sehingga tanaman mereka
akan lebih hijau dan cepat berbunga. Kebiasaan ini telah
menjadi tradisi di gampông saya. Banyak petani yang
melakukan ritual ini.

C

erita ini saya dapatkan saat saya pulang kampong,
akhir Februari 2008. Suatu hari saya berkesempatan
salat Magrib berjamaah dengan orang gampông
di Meunasah Daboih, Mukim Njong, Kecamatan Bandar
Baru, Kabupaten Pidie Jaya. Seperti biasa, shaf penuh
empat baris.
Selepas magrib, seperti biasa, Tgk. Ridwan, yang menjadi imam salat membaca salawat, lalu berdoa. Selesai
ritual magrib, terdengar suara Geuchik Daud Umar di alat
pengeras suara. “Malam nyoe tanyoe taduek siat,” ucapnya.
Ternyata penjelasan Pak Geuchik terkait kebiasaan
masyarakat pascapanen. “Karena kita sudah selesai memotong padi, sudah saatnya menyelenggarakan Khanduri
Blang dengan Sie Biri (memotong Biri-Biri). Malam ini kita
bicarakan mekanisme pelaksanaannya, berapa kebutuhan
uang dan perlengkapannya,” kata Geuchik Daud.
Malam itu sudah lengkap struktur gampông, mulai dari
keujren blang, imum meunasah, tuha peut, juga geuchik.
Rapat itu telah menghasilkan beberapa keputusan penting, di antaranya jumlah uang diambil dari petani untuk
sie biri sebesar Rp 10,000 per petani. Jumlah petani yang
turun ke sawah tahun ini sekitar 80 orang. Berarti, jumlah
uang yang terkumpul sebanyak Rp 800,000. Cukup membeli seekor biri.
Setelah dicapai kesepakatan, Khanduri Blang langsung
dipegang kendali pelaksanaannya oleh keujruen blang.
Khanduri Blang positif akan dilaksanakan esok hari.
Keesokan harinya, pesta biri pun digelar. Sie biri itu
dibagi ke setiap petani di gampông tersebut. Para petani
mengambil air yang telah dirajah dan diberi bunga, darah,
serta kulit biri. Bahan tersebut dibawa ke sawah dan diletakkan di peuneulah. Kegiatan ini dilakukan oleh petani
sebagai adat meugoe setelah selesai musim tanam.
Ritual sie biri dilakukan pada babah Lhueng atau mulut
parit pengairan menuju sawah. Menurut para petani,
berkah dan doa yang diucapkan agar benih padi yang
mereka tanam nantinya tumbuh subur dan akan mengalir melalui media darah ke setiap petak sawah yang ada.
Darah sie biri juga dikatakan bekerja memperkaya unsurunsur hama di dalam tanah.

Lantas, apa tujuannya diletakkan kulet biri bak ulee ie?
Apa ritual itu telah mengalami pergeseran nilai-nilai kebudayaan Aceh? Apa itu termasuk kepercayaan dinamisme?
Salah satu apresiasi masyarakat terhadap berbagai upacara tradisional berupa ritual adat yang berbeda caranya
antara satu daerah dengan daerah lainnya. Upacara
tersebut ada yang berkaitan dengan kepercayaan, agama,
daur hidup, dan ada pula yang berkaitan dengan sosial
masyarakat.
Adat Khanduri Blang hingga sie biri di gampông adalah
untuk mendapatkan berkah dan masa penanaman padi
tidak mendapat gangguan hama penyakit serta tikus.
Ini adalah kekayaan nilai kebudayaan Aceh yang masih
bertahan di gampông. Peuneulah atau ulee ie adalah tempat keluar masuknya air di sawah. Biasanya peuneulah itu
letaknya di ateung (pembatas sawah).
Ini adalah secuil kisah menarik yang kurang mendapat
liputan media, dan sering terjadi di pelosok gampông di
Aceh. Tiada yang tahu siapa pembawa dan dari mana asal
kebudayaan Peuduek Sie Kulet Biri bercampur dengan
darah di peuneulah sawah.
Wilayah adat meugoe berlaku dalam lingkungan persawahan saja, sesuai kesempatan Petani. Penanggung
jawab adat adalah keujruen blang, yang dipilih oleh petani
setempat. Anggotanya petani yang memiliki sawah dalam
wilayah tersebut. Sanksi adat meugoe diberikan kepada
petani setempat apabila melanggar peraturan yang telah
ditetapkan.
Adat meugoe mengatur hubungan sesama petani sawah,
mengatur hubungan petani sawah dengan masyarakat
yang memiliki ternak, agar hewan tersebut tidak memasuki lahan persawahan. Mengatur pengaliran sawah,
dari sawah seseorang ke sawah orang lain. Mengatur
sanksi adat bagi orang yang berkelahi dalam lingkungan
persawahan yang sedang dikerjakan.■

Oleh:

BAHAGIA ISHAK

Alumnus Pendidikan Jurnalisme Sastrawi
Kantor Berita Pantau Jakarta
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Mengenal
Pahlawan
Wanita
Aceh
S

ering kita mendengar nama-nama
pahlawan yang sudah dinobatkan
menjadi pahlawan nasional. Namun,
di antara kita ada juga yang masih belum tahu dengan benar sosok pahlawan
yang kita banggakan tersebut. Karena
itu, tuhoe mengajak pembaca mengenal
sekelumit kisah pejuang Aceh, terutama
pahlawan perempuannya. Bukankah akhir-akhir ini, para aktivis gender sedang
gencar-gencar mensosialisasikan tentang gender, yang di dalamnya pahlawan
pejuang perempuan terdahulu dieluelukan. Salah satunya, Raden Ajeng Kartini. Hanya dengan sebuah buku “Habis
Gelap Terbitlah Terang”, kita terperosok
jauh ke lubang kepercayaan bahwa Kartinilah satu-satunya pejuang yang berani
menunjukkan perempuan setara dengan
laki-laki. Padahal, jika ditilik dengan seksama, Cut Nyak Dien lebih dari apa yang
dikatakan Kartini. Jika Kartini hanya berkata dari belakang meja, Cut Nyak Dien
langsung terjun ke lapangan menunjukkan bahwa perempuan juga berhak menjadi pemimpin. Demikian halnya dengan
Cut Nyak Meutia dan Pocut Baren. Lebih
jelasnya, mari simak sepak-terjang tiga
pahlawan wanita asal Aceh yang jauh
lebih gagah dan berani.
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Cut Nyak Dien, Perempuan Berhati
Baja
Dia dilahirkan di Lampadang,
Aceh, 1850.
Wanita ini
dijuluki
perempuan
berhati
baja, karena
kegigihan,
keberanian, dan
keteguhan
hatinya
dalam berperang melawan penjajah. Tak ada kata menyerah di
benaknya. “Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup jadi tawanan kaphé Belanda.” Demikian
nasihat yang selalu dipungkaskan Cut Nyak Dien
kepada para pengikutnya yang menawarkan agar
menyerah kepada Belanda daripada jadi buruan di
hutan. Dari sini, jelas kelihatan sikap teguh pendirian
seorang pemimpin yang membuat para pengikut
takjub dan hormat kepadanya, kendati dia seorang
perempuan.
Dien, pernah menikah dua kali. Kedua suminya
adalah pejuang. Suami pertamanya bernama Teuku
Ibrahim Lamnga. Suami keduanya Teuku Umar.
Keduanya syahid dalam perang. Tak sekedar punya
dua orang suami yang menjadi pejuang, ayah Dien
juga tercatat sebagai seorang pejuang. Dien yang
dibesarkan oleh kedua orangtuanya saat Aceh hirukpikuk dengan Belanda, menjadikan hatinya keras serupa baja untuk menentang kepenjajahan Belanda.
Cut Nyak Dien meninggal 6 November 1968 di
Sumedang, Jawa Barat. Dia dibuang di sana oleh
Belanda setelah ditangkap. Dien ditangkap karena
orang kepercayaanya, Pang Laot, memberitahukan
pihak Belanda tempat persembunyian rombongan
Cut Nyak Dien. Hal itu dilakukan Pang Laot karena
merasa kasihan melihat Dien yang tua tertatih-tatih
bergerilya dalam hutan.
Saat ditangkap, Dien masih memperlihatkan keberaniannnya. Dia masih sempat mengelaurkan rencong
untuk menusuk Belanda yang mencoba mendekat.
Namun, kerabunan matanya kala itu memudahkan
Belanda memegang tangannya. Apalagi, jumlah Belanda sangat ramai. Setelah dalam tawanan Belanda,
Dien masih melakukan kontak dengan pejuang yang
tersisa. Melihat tingkah Dien itu, Belanda akhirnya
membuang Dien ke Jawa dan akhirnya gugur di
sana.
Cut Nyak Dien dinobatkan menjadi pahlawan
nasional sesuai SK Presiden RI No. 106 tahun 1964,
tertanggal 2 Mei 1964.

Cut Nyak Meutia, Kehilangan Dua
Suami, Bukan Hal yang Ditakuti
Pocut Baren, Ulet dan Pantang
Menyerah
Pocut Baren dilahirkan di Tungkop, Aceh Barat. Dia
merupakan anak Teuku Cut Ahmad, seorang Ulee
Balang Tungkop yang sangat berpengaruh. Daerah
keuleebalangan Tungkop merupakan federasi Kaway
XII yang letaknya di pantai barat Aceh.
Baren menghabiskan masa kecil di dayah dan meunasah. Di sana dia menempa ilmu agama. Beranjak
dewasa, Baren dinikahkan dengan keujruen, lalu
bersama-sama berjuang melawan penjajah Belanda.
Dia dikenal sebagai wanita ulet nan sabar. Hal itu
dibuktikannya ketika hidup dalam hutan bersama
Cut Nyak Dien. Keuletan, keberanian, kegigihan,
dan kesabaran Baren dinukilkan sendiri oleh Belanda. Terbukti, ketika Cut Nyak Dien tertangkap,
Pocut Baren masih gencar melakukan aksinya. Dia
memimpin pasukannya terus melawan Belanda.
Belanda mengaku kewalahan melawan pasukan
Baren sehingga terpaksa meminta bantua ke Batavia (sekarang Jakarta). Setelah datang bantuan dari
Batavia, pasukan Belanda menyerbu persembunyian Baren di Gunung Macan. Belanda yang kala itu
dipimpin oleh Letnan Hoogers berhasil menangkap
Baren setelah tertembak di bagian kakinya. Baren
dibawa ke Meulaboh sebagai tawanan perang dan
akhirnya gugur sebagai pahlawan wanita Aceh yang
gigih lagi berani.

Cut Nyak Meutia merupakan salah satu pahlawan
nasional yang berasal dari Aceh. Pengukuhannya
sebagai pahlawan nasional sesuai SK Presiden RI no.
107 tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964.
Meutia dilahirkan di Pirak, Keureto, Aceh Utara, 1870
dan meninggal 24 Oktober 1910. Sebelum dia lahir,
Belanda sudah berada di Aceh. Perlakuan semenamena Belanda terhadap rakyat Aceh menimbulkan
perlawanan dari rakyat. Tiga tahun sebelum perang
Aceh melawan Belanda dinyatakan resmi, Meutia
lahir. Dia akhirnya melakukan perlawanan bersama
sang suami, Teuku Muhammad atau digelar dengan
Teuku Cik Tunong. Saat kecil, Meutia ditunangkan
dengan Teuku Syam Syarif. Namun, melihat kesigapan perlawanan Teuku Muhammad melawan Belanda, Meutia pun jatuh cinta dan mereka akhirnya
menikah.
Akan tetapi, Teuku Muhammad ditakdirkan harus
mendahului Meutia. Dia meninggal pada Mei 1905.
Dia berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman tembak oleh Belanda. Hal itu membuat Meutia berang.
Meutia semakin menggencarkan aksinya melawan
penjajah Belanda. Untuk memperkuat perjuangan,
Meutia menikah lagi dengan Pang Nanggroe, sesuai
pesan sang suami. Pang Nanggroe merupakan
orang kepercayaan Teuku Cik Tunong. Sayangnya,
usia Pang Nanggroe pun tak lama. Lima tahun bersama Meutia, Pang Nanggroe gugur dalam perang.
Kendati dua suami tercinta telah tiada, tidak menyurutkan semangat Meutia untuk melawan penjajahan.
Ia terus merampas pos-pos Belanda sambil bergerak
menuju Gayo. Langkah raseuki, peuteumuen mawôt,
hana kuasa geutanyoe hamba. Pada 24 Oktober
1910, Meutia pun gugur dalam pertempuran dengan Marechausée di Alue Kurieng.
tuhoe Edisi V / Maret 2008
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Sejarah Berliku
Kota Dingin di Aceh
tuhoe | Takengon
etak nanggroe (kampung/kota) yang satu ini berdasarkan peta persis di tengah-tengah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam. Secara nyata, ia terletak di atas ketinggian 1200 meter dari permukaan laut. Tak ayal lagi, kota
ini disebut juga dengan daerah pegunungan dengan hawa
dingin hutan Leuser yang menusuk tulang sum-sum saat
berada di sana.

L

Takengon, demikian nama kota yang sejak dikeluarkannya
undang-undang otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam itu menjadi dua kabupaten—Kabupaten Aceh Tengah
dan Kabupaten Bener Meriah. Kendati sudah menjadi dua
bagian tingkat dua di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
masyarakat umumnya tetap lebih mengenal nama Takengon
untuk wilayah kekuasaan Reje Linge itu.
Hawa sejuk pegunungan yang dihembuskan dari hutan
Leuser menjadikan daerah ini dikenal juga dengan tempat
tersejuk di Aceh. Di samping terkenal dengan hawa sejuk
pegunungannya, di kota ini juga banyak tersimpan cerita
yang dijadikan sejarah dalam kehidupan masyarakat, seperti
cerita Putri Ijo, Reje Linge, Malem Diwa, dan Sejarah Laut
Tawar yang masyarakat di sana menyebutnya dengan Asal
Mule Lut Tawar. Cerita-cerita tersebut telah melahirkan objek
wisata alam yang sangat dikenal masyarakat Aceh dan Indonesia pada ummnya. Laut Tawar, Gua Pukes, Pacuan Kuda,
merupakan salah satu dari sekian tempat wisata yang dikenal, di samping tempat-tempat wisata kecil lainnya semisal
Air Panas di Simpang Balek dan Air Dingin di Wih Ni Kulus.
Di sana terdapat juga objek wisata kebun binatang, yang ke-
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cil kemungkinan bisa ditemukan di daerah lain di Aceh. Hal
ini membuktikan masyarakat di sana mencintai kedamaian,
termasuk bersama hewan.
Untuk objek wisata pacuan kuda, biasanya diselenggarakan
setiap 17 Agustus, sebagai perayaan Hari Kemerdekaan RI.
Kuda-kuda yang dipertandingkan dalam pacuan adalah
kuda asli Gayo. Sebenarnya, kuda-kuda tersebut digunakan
untuk membajak sawah. Namun, tidak tertutup kemungkinan, hewan tunggangan tersebut digunakan pula untuk
hiburan semisal pacuan. Anehnya, joki-joki yang menunggangi kuda dalam pacuan tersebut masih sangat belia. Usia
mereka rata-rata tidak lebih dari 25 tahun. Mereka menunggani kudanya serupa koboy dalam film-film laga. Hanya saja,
“koboy Takengon” menunggangi kudanya tidak memakai
kelana sebagaimana kuda tunggangan umumnya. Hal ini
menjadi kebanggaan masyarakat Aceh Tengah yang menyatakan bahwa mereka memiliki penunggang kuda yang lebih
berani dari koboy negara Barat.
“Jangan tanyakan berapa bayaran joki yang diperoleh dari
pemilik kuda. Mereka dibayar seikhlasnya. Itu pun kalau
dikasih, kalau tidak juga tak apa,” kata Zahrupan Daman,
pemilik pacuan kuda sekaligus Wakil Ketua Ikatan Penggemar Pecinta Kuda Pacu (IKPPKP) Aceh Tengah, seperti dilanssir situs Pemda Aceh Tengah.
Wilayah ini juga terkenal dengan keseniannya. Di antaranya
ada didong, sebuku, pepongoten, melengkan, menunes,
dan syair. Semua kesenian ini dilagukan atau disyairkan
dengan bahasa Gayo. Namun, tidak tertutup kemungkinan

Sumber Foto: alien12520.deviantart.com

. Asoe Nanggroe .

Sumber Foto: arigayo.com

Sejarah mencatat bahwa wilayah Aceh Tengah atau lebih dikenal dengan sebutan Takengon itu dulunya merupakan sebuah wilayah kerajaan. Hal ini terbukti dengan adanya sebuah kerajaan kecil di sana,
yaitu Kerajaan Linge. Kerajaan tersebut dibangun pada 416 H/ 1025 M, di Buntul Linge dengan raja
pertamanya bernama Adi Genali atau dikenal juga dengan sebutan Klik Betul, yang kemudian lebih
dikenal dengan sebutan Reje Linge. Adi Genali mepunyai empat orang putra, yaitu Sibayak Linge,
Empu Beru, Merah Johan, dan Merah Linge. (situs Pemda Aceh Tengah)
dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa
lain. Aceh Tengah juga dikenal dengan tarian tareng-tareng
kopeng yang biasa dilantunkan untuk pengantin baru.

Hasil Alam
Sebagai sebuah daerah pegunungan yang memiliki keindahan dan kelebatan hutan, masyarakat Takengon bermata
pencaharian dari sektor perkebunan, di samping juga ada
yang bekerja sebagai nelayan—penduduk di tepi danau Laut
Tawar.
Dari segi perkebunan, daerah ini sangat terkenal dengan kopi Gayonya. Kopi menjadi komoditas kebanggaan
masyarakat Aceh Tengah. Jenis kopi Arabica ini tumbuh
subur di daerah dingin Gayo dengan ketinggian 1.200 –
1.600 meter di atas permukaan laut. Di samping itu, hasil
pertanian/ perkebunan lainnya yang dikenal di daerah ini
adalah jeruk keprok dan durian. Hasil hortikultura lainnya

disebutkan juga ada kol (kubis), sawi, alvukat, asma, marquisa, damar, dan lain-lain.

Sejarah Pengakuan Wilayah
Aceh Tengah
Sejarah mencatat bahwa wilayah Aceh Tengah atau lebih
dikenal dengan sebutan Takengon itu dulunya merupakan
sebuah wilayah kerajaan. Hal ini terbukti dengan adanya
sebuah kerajaan kecil di sana, yaitu Kerajaan Linge. Kerajaan
tersebut dibangun pada 416 H/ 1025 M, di Buntul Linge
dengan raja pertamanya bernama Adi Genali atau dikenal
juga dengan sebutan Klik Betul, yang kemudian lebih dikenal
dengan sebutan Reje Linge. Adi Genali mepunyai empat
orang putra, yaitu Sibayak Linge, Empu Beru, Merah Johan,
dan Merah Linge. (situs Pemda Aceh Tengah)
Sahibul Hikayat mengatakan Reje Linge I mewariskan sebilah
pedang berhulu cincin permata kepada keturunannya. Cincin
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Kewilayahan Aceh tengah berdiri dengan sah sejak 14
April 1948. Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor
10 tahun 1948. Wilayah ini kemudian dikukuhkan menjadi
daerah tingkat II (kabupaten) pada tanggal 14 November
1956 melalui undang-undang nomor 7 (drt) tahun 1956.
Kala itu kewilayahan Kabupaten Aceh Tengah meliputi
tiga kewedanan; Takengon, Gayo Lues, dan Tanah Alas.

Pemekaran Wilayah
Luasnya wilayah ini yang dikelilingi hutan belantara
menjadikan Takengon sulit dijangkau. Hal ini terkendala
oleh transportasi. Karena itu, masyarakat di sana sangat
mendukung pemekaran wilayah Kabupaten Aceh Tengah
menjadi dua wilayah; Aceh Tengah dan Gayo Lues. Pemekaran tersebut dikukuhkan sesuai undang-undang nomor
4 tahun 1974. Kemudian, Kabupaten Aceh Tengah kembali
pecah menjadi dua bagian, yakni Aceh Tengah dan Bener
Meriah. Hal ini disahkan oleh undang-undang nomor 41
tahun 2003. Kabupaten Aceh Tengah masih tetap beribukotakan Takengon. Kabupaten Bener Meriah beribukotakan Simpang Tiga Redelong.

Sumber Foto: fajriboy.multiply.com

Semua itu mengesankan “Kota Dingin” Gayo memiliki
sejarah panjang yang berliku. Persoalan wilayah dan
pemekaran ternyata sudah berlangsung sejak zaman pen-

Salah satu kesenian Didong milik Aceh Tengah.
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Pertunjukan Pacuan Kuda di Takengon. Biasanya dilakukan setiap Hari Besar Nasional.
jajahan Belanda. Belum lagi soal tapal batas Bener Meriah
dengan wilayah Kabupaten Bireuen yang sampai saat ini
masih jadi hal yang dimusyawarahkan.
Belakangan, perkara pemekaran kembali timbul, yakni
wilayah yang dikelilingi hutan Leuser itu hendak dimekarkan menjadi sebuah provinsi. Setelah sejarah mencatat
Aceh Tengah terbelah menjadi tiga wilayah, saat ini ketiga
wilayah tersebut; Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo
Lues, sedang menggalang persatuan hendak menjadikan
dirinya sebagai sebuah provinsi. Ketiga wilayah ini terkesan tidak ingin bercerai lagi. Mereka ingin bersatu menjalin kekuatan untuk peningkatan ekonomi masyarakatnya.
Kuatnya persatuan ini mungkin yang menjadikan suku
Gayo melahirkan sebuah kearifan dalam pepatah “Beluh
sara loloten, mowen sara tamunen, bulet lagu umut, tirus
lagu gelas, rempak lagu re, mususun lagu belo”. Pepatah
ini jika diindonesiakan kira-kira berbunyi, “Persaudaraan,
kebersamaan, persatuan, seiya sekata, jangan sampai
bercerai-berai”.
Dari satu sisi, mereka memang sedang menjalin persatuan. Di sisi lain, mereka sedang berusaha bercerai, yaitu bercerai dari Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.*(Her’N)

Sumber Foto: www.acehtengahkab.go.id

Selanjutnya, pada tahun 1904, Belanda yang menjajah
Aceh, juga menginjakkan kaki ke wilayah Linge. Melihat
hasil tanam yang berkualitas, Belanda mulai bercocok
tanam kopi Arabica, tembakau, dan damar, di Aceh
Tengah. Pada masa itu, Aceh Tengah dijadikan Onder
Afdeeling Nordkus Atjeh dengan ibukotanya Sigli. Sebutan
Onder Afdeeling berubah menjadi Gun pada masa pendudukan Jepang (1942-1945). Gun dipimpin oleh Gunco.
Setelah RI memproklamirkan kemerdekan pada 17 Agustus 1945, sebutan tersebut berganti lagi menjadi wilayah
yang kemudian berubah menjadi kabupaten.

Sumber Foto: www.serambinews.com

permata itu berasal dari Sultan Peureulak, Makhdum
Berdaulat Mahmud Syah (1012-1038 M). Dari sini terbukti
wilayah Aceh Tengah atau wilayah Linge memiliki hubungan dengan kesultanan Pasee dan masa kejayaan Sultan
Iskandar Muda.

Sumber Foto: www.serambinews.com

. Asoe Nanggroe .

Agam-Inöng Santeut

. Hadih Maja .

Agam-Inöng Santeut

Oleh:

Mukhlis A. Hamid

Sastrawan dan Dosen PBSID Unsyiah

Untuk tetap menjaga kesatuan dan
persatuan, kita juga dianjurkan untuk
tidak cepat terpancing mencampuri
urusan orang lain, karena akan
membawa berbagai malapetaka.

Buet gob bèk tapadôli,
meuseuki buet syèdara;
buet gob bèk tarindu,
meukeumat iku h’an ék tahila

‘Pekerjaan/perbuatan orang jangan
dihiraukan, meski itu pekerjaan
saudara; pekerjaan/perbuatan orang
jangan dirindukan, terjepit ekor tak
sanggup dilepaskan’.

T

ulisan ini menyambung sejumah
tulisan hadih maja edisi sebelumnya, yang dimuat di ruang ini
juga. Tulisan kali ini menitikberatkan
pada jati diri keacehan masyarakat
masa lalu, berkait dengan bagaimana
seharusnya membina hubungan
dengan sesama manusia, laki dan
perempuan.
Masyarakat Aceh masa lalu sangat
mengagungkan keharmonian hubungan antarorang dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dalam
ungkapan: ôn

balék baloe, ôn
panjoe tasumpai plôk; geutanyo sabé keudroe-droe,
peue pasai tameuantôk
‘daun balek baloe, daun randu penyumpal kaleng; kita bersaudara, apa
pasal saling berantuk’.

Ungkapan di atas mengisyaratkan
bahwa persatuan dan kesatuan dalam
masyarakat harus dinomorsatukan.
Konsep persaudaraan antarorang
dalam satu komunitas masyarakat ini
juga berpengaruh pada visi dalam
memilih pasangan hidup, membina
keluarga, atau hubungan perkawinan.
Hal ini, misalnya, terungkap dalam:

meunyo ie, ie bit; meunyo
bu, bu bit; meunyo inong,
inong Aceh beukeubitkeubit ‘kalau air, air putih; kalau
nasi, nasi putih; kalau istri, haruslah
benar-benar perempuan Aceh’.

Namun demikian, pemilihan seseorang (khususnya perempuan) untuk
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. Hadih Maja .
menjadi pasangan hidup ini didasari pada kriteria tertentu
sebagaimana diatur dalam Islam. Itu sebabnya ada satu ha-

diturutkan nafsu tak malu lagi, diturutkan hati badan binasa’.

agamanya’.

jangan menyabung dengan ayam buta’.

Dua hadih maja di atas menyiratkan bagaimana idealnya
seorang istri dalam sistem perkawinan di Aceh. Seorang
istri yang ideal hendaklah: berasal dari suku sendiri, cantik,
pandai, bagus akhlaknya, dan alim. Sebagai masyarakat yang
agamis, konsep pemilihan jodoh dalam masyarakat Aceh
mengutamakan kealiman, kemuliaan akhlak, kebagusan
keturunan, dan kecantikan rupa. Hal ini dalam pandangan
penulis mirip dengan apa yang terpakai dalam masyarakat
Melayu atau masyarakat muslim secara umum, konsep
pemilihan jodoh sebagaimana disunnahkan Nabi Besar Muhammad saw.

Ungkapan ini digunakan untuk mengkritik seseorang yang
terlalu berharap datangnya mukjizat dan bantuan dari orang
lain, karena itu akan sia-sia. Ungkapan yang senada dengan

boh kayèe Selain itu, banyak juga hadih maja yang digunakan sebagai media untuk mendidik anggota masyarakat agar tidak
bak watèe meubungong, takalon inong bèk melakukan suatu perbuatan yang sia-sia. Contoh hadih
saja rupa; carong inong ceudah jimeungui,
maja yang berisi kritik tersebut: bèk tameutarôh bak
beujroh peurangui malém agama ‘kita lihat
leumo bukông, bèk tameusabông bak maputik kayu saat berbunga, kita lihat istri tidak hanya pada
rupa; istri yang cerdas pandai berhias, bagus akhlaknya, alim nok buta ‘jangan bertaruh pada lembu tak bertanduk,
dih maja yang khusus untuk itu, yaitu: ta-eu

Visi lain yang juga tampaknya universal dalam masyarakat
Aceh masa lalu ialah konsep pendidikan usia dini. Anak yang
lahir dari sebuah perkawinan dianggap sebagai rahmat Allah
yang harus diterima, disyukuri, harus dididik sejak kecil, dan
harus memilih teman atau lingkungan yang baik agar tidak
mempermalukan orang tua saat mereka besar. Itu sebabnya
dalam masyarakat sering kita dengar hadih maja:

ini antara lain: bèk

tamewot lam bruek reuhung,
bèk tameuglueng bak tanoh gla ‘jangan mengaduk (sesuatu) dalam tempurung bocor, jangan merentangkan kaki pada tanah licin’.

Selanjutnya, ada juga hadih maja yang mendidik kita agar
melakukan sesuatu secara patut, wajar, sesuai dengan bidangnya (the right man on the right place), karena perlakukan
atau pemberian sesuatu yang tidak wajar akan dicemooh
dengan ungkapan: h’ana

patôt tapeupatôt, gaki
untôt taboh geunta; h’ana layak tapeulayak,
jaroe supak tabôh gaca ‘yang tak patut dipatutkan,
kaki bengkak diberi genta; yang tak layak dibuat layak, tangan supak diberi pacar’.

le aneuk leu raseuki ‘banyak anak banyak rezeki’. Me- Semua petuah di atas berlaku bagi laki-laki dan perempuan.
unyo yôh reubông h’ana tangieng, ‘oh jeuet keu Artinya, pendidikan, pangkat, jabatan, boleh diraih siapa
saja, baik laki-laki, maupun perempuan. Maka itu, dikatakan
trieng h’an ék tahila ‘kalau semasa rebung tak kita
inöng ngön agam, geutanyoe santeut peremlihat, saat jadi bambu tak sanggup kita putar’. bèk tamepuan dan laki-laki setara’.
ungon ngon si paléh, hareuta habéh tanyoe
binasa ‘janganlah berteman dengan seseorang yang jahat/ Akhirnya, sejak dahulu kita juga sudah dididik untuk tetap
nakal, harta habis kita binasa’.

Di samping itu, banyak sekali hadih maja yang mengandung
nilai-nilai pendidikan bagi generasi muda. Hal ini antara lain
dapat dilihat dalam hadih maja: peuturôt

até maté,
peuturôt mata buta; peuturôt angèn putôh
taloe, peuturôt keumudoe angèn nyang ba
‘diturutkan keinginan hati mati, diturutkan keinginan mata
buta; diturutkan angin putus tali, diturutkan kemudi angin
yang bawa’.

Ungkapan ini digunakan untuk menasihati seseorang atau
sekelompok orang agar tidak mengikuti hawa nafsu, karena
hal itu diperkirakan akan mendatangkan musibah, kemudaratan, bagi yang bersangkutan. Dalam hal ini, kemudaratan dinyatakan dalam wujud kematian, kebutaan, dan
kehilangan kendali. Maksud pribahasa ini relatif berdekatan
dengan: peuturôt

prang ancô nanggroe, peuturôt putroe malèe raja; peuturôt napsu
malèe h’ana lé, peuturôt até badan binasa

‘diturutkan perang hancur negeri, diturutkan putri malu raja;
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bersatu, tidak membuat sekatan-sekatan yang memecahbelahkan persatuan dan persaudaraan antarkita. Nenek
moyang kita tak pernah mengharapkan kita seperti: ôn

calô ôn beuradén, duek sama-sama, até
laén-laén ‘daun calô daun beuradén, duduk sama-sama,
hati lain-lain’.

Untuk tetap menjaga kesatuan dan persatuan, kita juga
dianjurkan untuk tidak cepat terpancing mencampuri urusan
orang lain, karena akan membawa berbagai malapetaka.

Buet gob bèk tapadôli, meuseuki buet syèdara; buet gob bèk tarindu, meukeumat iku
h’an ék tahila ‘Pekerjaan/perbuatan orang jangan dihiraukan, meski itu pekerjaan saudara; pekerjaan/perbuatan
orang jangan dirindukan, terjepit ekor tak sanggup dilepaskan’.■

Anda bijak berhadih maja, kirimkan ke:
tuhoe_adat@yahoo.com

. Meuhaba .

Penyair asal
Dataran
Tinggi Gayo
Takengon.
Oleh:

L. K. Ara

Syekh Abdurrauf atau Teungku Syiah Kuala

S

yekh Abdurrauf dikenal sebagai ulama. Namanya
yang singkat dan sederhana ini kadang-kadang dilengkapi dengan Syekh Abdurrauf bin Ali al-Fansuri.
Namun, ia memperoleh sejumlah gelar seperti, Syekh
Kuala, Syekh di Kuala atau Ciah Kuala, dan Tengku Ciah
Kuala. Ada pula yang menyebutnya dengan nama Abdurrauf van Singkel. Disebut Syekh Kuala karena Syekh
Abdurrauf pernah menetap dan mengajar hingga wafatnya dan dimakamkan di Kuala sungai Aceh. Digelari
Abdurrauf van Singkel karena ia lahir di Singkil (l593
M), Aceh Selatan.
Di masa mudanya, mula-mula Abdurrauf belajar di
Dayah Simpang Kanan, pedalaman Singkil, yang dipimpin Syekh Ali al-Fansuri, ayahnya sendiri. Kemudian,
Abdurrauf melanjutkan belajar ke Barus, di Dayah
Teungku Chik, yang dipimpin oleh Syekh Hamzah Fansuri. Abdurrauf sempat pula belajar di Samudera Pasee,
pada Dayah Tinggi Syekh Shamsuddin as-Sumaterani.
Setelah Syekh Syamsuddin pindah ke Kuta Radja
(Banda Aceh) diangkatlah Sultan Iskandar Muda sebagai Qadhi Malikul Adil. Pada saat itu Syekh Abdurrauf

gambar: www.usk.ac.id

Mengenal
Ma'rifat
Abdurrauf

mendapat kesempatan belajar ke negeri Arab. Selama
belajar di luar negeri, Abdurrauf yang baru l9 tahun itu
telah menerima pelajaran dari l5 orang ulama.
Disebut pula Syekh Abdurrauf telah berkenalan dengan
27 ulama besar dan l5 orang sufi termashur. Tentang
pertemuannya dengan para sufi, ia berkata, “Adapun
segala sufi yang mashur wilayatnya, yang bertemu
dengan fakir ini dalam antara masa itu...”
Tahun l66l M, Abdurrauf kembali ke Aceh. Setelah
tinggal beberapa waktu di Kuta Radja, ia mengadakan
perjalanan ke Singkil, kemudian kembali ke Banda Aceh
untuk memangku jabatan selaku Qadly Malikul Adil,
sebagai Mufti Besar dan Syekh Jamiah Baitur Rahim
menggantikan Syekh Nuruddin ar-Raniri yang pergi ke
Mekkah.
Syekh Abdurrauf tidak begitu keras dalam berhadapan
dengan faham orang lain. Hal ini dapat dilihat pada
tulisan DR. T. Iskandar: "Walaupun Abdurrauf termasuk
penganut fahaman tua mengenai ajarannya dalam

Tingkat ma’rifat merupakan tahap terakhir setelah melalui jenjang syariat,tarekat,
dan hakekat, dalam perjalanan menuju Allah. Untuk sampai ke tingkat ma’rifat,
menurut Abdurrauf, orang harus lebih dahulu menjalankan aspek syariat dan
tarekat dengan tertib. Orang harus melakukan ibadah dengan benar dan
ikhlas.
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ilmu tasauf, tetapi berbeda dengan Nuruddin arRaniry, ia tidak begitu kejam terhadap mereka yang
menganut fahaman lain. Terhadap Tarekat Wujudiah,
ia berpendapat bahwa orang tidak boleh begitu
tergesa-gesa mengecap penganut tarekat ini sebagai kafir. Jika benar ia kafir, apakah gunanya mensiasiakan perkataan atasnya dan sekiranya ia bukan
kafir, maka perkataan itu akan berbalik kepada
dirinya sendiri.” (Abdurrauf Singkil Tokoh Syatariah
Abad ke-l7: Dewan Bahasa, Mei l965).
Syeikh Abdurrauf menulis buku dalam bahasa
Melayu dan Arab. Bukunya yang terkenal antara
lain, Turjumanul Mustafiid, Miraatut Thullab (Kitab
Ilmu Hukum), Umdatul Muhtajin lla Suluki Maslakil
Mufradin (Mengenai Ketuhanan dan Filsafat), Bayan
Tajalli (Ilmu Tasawuf), dan Kifayat al-Muhtajin (Ilmu
Tasawuf). Seluruh karyanya ditulis dalam bentuk
prosa. Hanya satu yang ditulis dalam bentuk puisi,
yakni Syair Ma'rifat.
Sebagai penyair, Syeikh Abdurrauf memperlihatkan
kepiawaiannya menulis puisi “Syair Ma'rifat”. Salah
satu naskah syair ini disalin di Bukit Tinggi tahun
l859. Syair Ma'rifat mengemukakan tentang empat
komponen agama Islam. Yakni Iman, Islam, Tauhid
dan Ma'rifat. Nampak dalam syair itu unsur ma'rifat
sebagai pengetahuan sufi yang menjadi puncak
tertinggi.
Dalam puisi itu Abdurrauf mencoba menjelaskan
tentang pendekatan amalan tasawuf menurut aliran
al-Sunnah wal al-Jamaah.

Jikalau diibarat sebiji kelapa
kulit dan isi tiada serupa
janganlah kita bersalah sapa
tetapi beza tiadalah berapa
sebiji kelapa ibarat sama
lafaznya empat suatu ma'ana
di situlah banyak orang terlena
sebab pendapat kurang sempurna
kulitnya itu ibarat syariat
tempurungnya itu ibarat tariqat
isinya itu ibarat haqiqat
minyaknya itu ibarat ma'rifat
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(Syair Ma'rifat: Perpustakaan Universiti, Leiden OPH.
No.78, hlm. 9-25/ Dewan Bahasa dan Pustaka, Desember
l992).

Tingkat ma'rifat merupakan tahap terakhir setelah
melalui jenjang syariat, tarekat, dan hakekat, dalam
perjalanan menuju Allah. Untuk sampai ke tingkat
ma'rifat, menurut Abdurrauf, orang harus lebih dahulu menjalankan aspek syariat dan tarekat dengan
tertib. Orang harus melakukan ibadah dengan benar
dan ikhlas.
Tentunya ada suasana mistik di sana. Suasana mistik
itu akan lebih terasa bila membaca barisan lain dari
“Syair Ma'rifat”.

Airnya itu arak yang mabuk
siapa minum jadi tertunduk
airnya itu menjadi tuba
siapa minum menjadi gila
ombaknya itu amat gementam
baiklah bahtera sudahnya karam
laut ini laut haqiqi
tiada bertengah tiada bertepi
Buku karya Syekh Abdurrauf lainnya diberi judul
“Kifayat al-Muhtajin”. Buku itu ditulisnya atas titah
Tajul 'Alam Safiatuddin, seorang Sultanah yang
mengayomi ulama dan sastrawan. Kitab ini berisi
ilmu tasawuf. Disebutkan sebelum alam semesta ini
dijadikan Allah, hanya ada wujud Allah.
Ulama besar dan pujangga Islam Syekh Abdurrauf
meninggal l695 M, usia l05 tahun. Dimakamkan di
Kuala, Sungai Aceh, Banda Aceh.■

Anda mempunyai tulisan tentang adat di
gampông Anda, kirimkan sekarang juga ke:
tuhoe_adat@yahoo.com atau
Sekretariat JKMA Aceh
Jl. Peurada I #5 Gampông Peurada
Banda Aceh, 23114

. Panggông .

Magic Show:

186 Jurus Seni Kebal Kota Juang
kurang dikenal masyarakat umum.
“Kami kurang dana, makanya agak sulit memperkenalkan kesenian ini ke luar. Untuk kebutuhan
peralatan saja kami masih kewalahan,” ujar Ridwan, pembina LSM Magic Show Gelanggang Labu,
didampingi pembina lainnya, H.Teuku Muhammad
Amin bin Ishak, Teuku Nurdin, dan Teuku Abdul
Razak.

Dok. herman rn

Lembaga yang berkantor di Jalan Kuburan nomor
10, Lorong Lhokpeunteut, Kabupaten Bireuen, itu
bergerak dalam dua bidang: Seni Pertunjukan Magic
dan Pengobatan Tradisional.

Pertunjukan Magic Show di Taman Budaya Aceh dalam
rangka kongres kesenian se-Aceh yang diadakan oleh
Dewan Kesenian Aceh, beberapa waktu lalu.
tuhoe | Bireuen
ceh kaya seni dan budaya adalah hal yang tak
dapat dipungkiri. Aceh memiliki seni ukir, seni
lukis, seni tafsir, hingga seni pertunjukan yang
di dalamnya juga memiliki beragam bagian-bagian,
seperti pertunjukan tari-tarian, pertunjukan teater
(drama, sandiwara), dan pertunjukan debus.

A

“Sambil main (pertunjukan seni kebal-red), kami
juga bisa mengobati orang sakit. Sakit yang tidak
bisa diobati oleh dokter pun, insyaAllah bisa kami
sembuhkan,” kata Ridwan.

Kebal, Bukan Debus
Kendati yang dipertontonkan grup kesenian itu
berbau mistis kebal seperti debus, Ridwan menegaskan, yang dimainkan grup Magic Show bukan
debus, melainkan seni magic. “Ini bukan debus, kami
menyebutnya dengan seni magic show. Kalau debus
diiringi dengan musik rapa’i, sedangkan permainan
kami tidak. Kami mengiringinya dengan musik keras
seperti musik rock dan disco,” tutur Ridwan.
Namun demikian, menurut Ridwan, musik keras
tersebut bukanlah sebuah keharusan. Sesekali mereka juga bisa main dengan musik slow. “Musik keras

Ternyata kesenian di Bireuen tak cukup hanya
sampai di sini. Kendati sudah berpisah dengan Aceh
Utara yang dikenal dengan Rapa’i Paseenya, Bireuen
masih memiliki sebuah kesenian pertunjukkan. Kesenian yang memperlihatkan kekebalan tubuh seperti
tak mempan dimakan benda tajam itu mereka beri
nama “Magic Show”. Hanya saja, kesenian ini jarang
dipertontonkan kepada masyarakat luas sehingga

Dok. JKMA Aceh

Beragam kesenian tersebut tersebar di seluruh
daerah dalam Provinsi Aceh. Bireuen salah satunya.
Untuk kesenian sandiwara saja, Bireuen memiliki
sebuah sanggar yang sangat terkenal di era tahun
70-an, bahkan sanggar tersebut boleh jadi dianggap sebagai pelopor seni pertunjukan sandiwara di
Aceh. Sanggar itu diberi nama Geulanggang Labu.

Para pembina/ penasehat Magic Show Bireuen saat bersilaturahmi ke Sekretariat JKMA Aceh.
(dari kiri: H. Teuku Muhammad Amin bin Ishak, Ridwan,
Teuku Nurdin, dan Teuku Abdul Razak).
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. Panggông .
ini untuk semangat. Pemain akan semangat menunjukkan aksinya. Mereka bisa main sambil goyang
mengikuti irama musik. Demikian juga penonton,
mereka akan terbawa alunan musik keras tersebut.
Jadi, sambil menonton pertunjukkan, secara sadar
dan tidak, penonton pun bisa ikut bergoyang,”
tandasnya.
Hal senada dikatakan juga oleh Mas Yoga, guru
besar yang menjadi pelatih grup Magic Show, sekaligus juga salah seorang pemain. “Kami main diiringi
dengan musik keras,” ucapnya.
Menurut Ridwan, saat ini grup seni kebal itu sudah
memikili 186 jurus atraksi magic. Dia mencontohkan,
menarik mobil giling dengan rambut, potong leher
sampai putus kemudian disambung lagi, mengebor
badan hingga tembus, berdiri di atas bola lampu
dan tidak pecah, berdiri di atas koran, lalu diangkat,
tapi koran itu tidak robek.
“Ini baru sebagiannya, masih banyak lagi, ada 186
jenis sampai saat ini. Hanya saja kami kekurangan dana untuk menyosialisasikannya kepada
masyarakat umum,” beber Ridwan.
Terkait itu, dirinya mengaku sudah pernah meminta
bantuan kepada beberapa pihak, namun realisasinya belum ada, sehingga mereka hanya dapat main
alakadarnya, yakni sesuai alat yang tersedia. “Padahal, kami hanya minta bantuan alat, misalkan mau
merebus manusia hidup-hidup, di mana kami harus
mencari belanga besar, atau mau menarik mobil
giling, kemana kami harus mencari mobilnya. Nah,
ini semua kan butuh dana, belum lagi setiap darah
yang keluar dari tubuh manusia harus dibayar. Dipotong leher misalnya, sampai putus. Meskipun dapat
disambung lagi, darah tetap keluar. Darah ini harus
dibayar,” pungkasnya.
Walaupun kesulitan dan kekurangan alat, mereka
tetap masih bersikukuh memperkenalkan kesenian
tersebut kepada masyarakat umum. Untuk itu, setiap
ada permintaan main, semisal pada acara-acara
pesta atau pegelaran seni, mereka selalu berusaha
untuk tampil. “Kesenian ini perlu ditampilkan agar
masyarakat tahu, di Aceh juga memiliki kesenian
jenis ini. Ini perlu disosialisasikan, makanya kami
masih tetap berusaha, meskipun kekurangan dari
segi dana,” ujar Ridwan yang sekarang bekerja di
bagian Humas Polres Bener Meriah.■

. Ca’é .

NENEK YAMNUN

Sajak L. K. Ara

nenek Yamnun
orang kata nenek yang pikun
usianya memang tua
(sekitar 80 tahun)
orang menyebutnya pikun
tapi ia tak merasa pikun
malah ia bilang
jangan saya disebut pikun
melakukan salat di Masjidil Haram
nenek Yamnun pergi bersama teman jamaah
ketika pulang ia terpisah
lalu pulang ke pondokan sendirian
dibantu petugas lalu lintas
atau siapa saja yang ikhlas
nenek Yamnun tak suka disebut pikun
walau pergi ke kamar mandi saja
ia lupa pulang ke kemahnya
nenek Yamnun tak suka disebut pikun
walau ia sering bertanya
apa ia sudah salat atau belum
dalam perjalanan
menunuaikan ibadah haji
sekitar empat puluh hari
orang-orang diserang flu dan batuk
nenek Yamnun tidak
ia tak pernah pergi ke dokter kloter
nenek Yamnun tak terkena sakit perut
meski makanan sangat berbeda
dengan kebiasaannya
nenek Yamnun tak suka disebut pikun
waktu luangnya diisi dengan tekun
sebuah Quran kecil selalu berada
di tangan dia baca tanpa suara
matanya menyala tanpa kaca mata
tasbih tak lepas dari genggaman
kadang sambil tiduran ia gunakan
nenek Yamnun
seluruh hidup diisi dengan tekun
zikir di mulut, zikir di hati
ganti berganti beralun-alun
Makkah, 5 Juni l993

30

tuhoe Edisi V / maret 2008

. Mahè .
Basa Aceh jeut keu lambang identitas dan kebanggaan Nanggroe Aceh Darussalam. Hal nyoe sesuai deungön fungsi basa daerah seubagoe basa Nasional. Di
sampéng lambang kebanggaan dan identitas nanggroe, Basa Aceh meufungsi syit
seubagoe alat perhubungan di dalam keuluarga ngön masyarakat daerah, sarana
peundukông budaya daerah seureuta pendukông sastra daerah di Aceh dan sastra
daerah Indonesia.

Meuturi Basa Daerah Aceh
Lé:

Herman RN.

Sarjana Bahasa dan Sastra
FKIP Unsyiah, dan Redaktur
Pelaksana media adat
“tuhoe”.
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wajéb tateupeue
basa daerah nyang
na di Aceh nyoe dan
pat-pat töh mantöng
basa daerah nyan
geupakèk. Meunyo
Basa Aceh ka jeulah peunyeubaran
jih paléng luah. Jeut
takeun, Basa Aceh
geupakèk bansigom
wilayah Aceh.

B

asa Aceh nakeu saboh dari
sekian basa di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).
Basa Aceh geupakèk lé seubagian
ureueng nyang na di Aceh. Lôntuan peugah geupakek “sebagian
ureueng”, seubab di sampéng Basa
Aceh, nasyit basa laén di Aceh. Basa
laén nyan nakeuh Basa Gayo, Basa
Alas, Basa Teumieng (Tamiang), Basa
Devayan, Basa Sigulai, Basa Haloban,
Basa Boang, Basa Jamèe atawa Basa
Aneuk Jamèe, ngon Basa Kluet. Banbandum nyan geupeunan ngön basa
daerah Aceh. Jadi, Basa Aceh gepeutamong syit lam basa daerah Aceh,
kon basa nasional Aceh.

Basa Aceh jeut keu lambang identitas dan kebanggaan Nanggroe Aceh
Darussalam. Hal nyoe sesuai deungön fungsi basa daerah seubagoe
basa Nasional. Di sampéng lambang
kebanggaan dan identitas nanggroe,
Basa Aceh meufungsi syit seubagoe
alat perhubungan di dalam keuluarga
ngön masyarakat daerah, sarana
peundukông budaya daerah seureuta
pendukông sastra daerah di Aceh
dan sastra daerah Indonesia.
Meunyo meunan, wajéb tateupeue
basa daerah nyang na di Aceh nyoe
dan pat-pat töh mantöng basa
daerah nyan geupakèk. Meunyo Basa
Aceh ka jeulah peunyeubaran jih
paléng luah. Jeut takeun, Basa Aceh
geupakèk bansigom wilayah Aceh.
Meunyo Basa Jamèe atawa Basa
Aneuk Jamèe, hanya geugunakan
awak nyang tinggai di daerah Aceh
Selatan, Aceh Barat Daya, seubagian
ubiet daerah Aceh Barat, Aceh Singkil, ngön Simelue. Meunan syit ngön
Basa Kluet, geupakèk lé ureueng

nyang tinggai di Aceh Selatan, nyang
peunyeubaran jih di Kluet Utara,
Kluet Selatan, Kluet Timur, dan Kluet
Tengah.

é

‘Oh leuh nyan, basa daerah laén
di Aceh nakeu Basa Simelue. Basa
Simelue geupakèk lé ureueng nyang
tinggai di Pulo Simelue. Di sampéng
Basa Simelue, di sidéh na syit Basa
Devayan, Basa Sigulai, Basa Lekon,
dan Basa Jamèe.

Basa Haloban geupakèk lé ureueng
nyang tinggai di wilayah Aceh Singkil,
Subulussalam. Sayangjih, Basa Haloban dalam ancaman keupunahan,
karena awak nyan leubè seunang
geupakèk Basa Jamèe seubagoe basa
pengantar dalam komunikasi siuroeuroe. Di sampéng nyan, di sinoe na
syit Basa Boang.
Basa Gayo geupakèk lé ureueng
nyang tinggai di Dataran Tinggi
Gayo, Takengon dan Bener Meriah.
Basa Gayo geupakèk syit lé ureueng
nyang na di Gayo Lues, Kuta Cane,
Aceh Tenggara, di sampéng di sidéh
na syit Basa Alas.
Basa daerah nyang laén, nyang na
di Aceh nakeuh Basa Tamiang. Basa
Tamiang na di Kabupaten Aceh
Tamiang. Daerah nyoe na Tamiang
Hulu, na Tamiang Hili.

Banbandum nakeuh basa daerah
Aceh. Jadi, meunyo na kongreh basa
daerah Aceh lagèe geupeugèt lé Dinah Keubudayaan Provinsi NAD thôn
likôt, nyang geudiskusikan harôh
babandum basa daerah di Aceh,
kön Basa Aceh mantöng. Peunténg
tapeugöt kongreh nyan, kareuna basa
meununjôkkan bangsa.■
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