asoe kuah

tuhoe Edisi Vi / juli 2008

9
Geulanggang Rayek
Agenda terbesar sepanjang usia perdamaian Aceh adalah peringatan Hari Ulang Tahun Kota Banda
Aceh yang digelar dalam bentuk Diwana Cakradonya. Hal ini terbukti tetua adat dari imum mukim
se-Aceh berkesempatan bertatap muka dan diskusi langsung dengan Gubernur dan Wakil Gubernur
Aceh. Apa yang terjadi dalam pertemuan mereka? Simak di halaman sembilan.

17

Saweue Gampông
Alas adalah negeri berupa hamparan serupa
tikar. Banyak cerita terkandung di sana. Kesenian
juga beragam. Sungguh entik Alas menjadi
salah satu kebanggaan bagi bangsa Aceh. Saksikan halaman tujuh belas.

JANGAN LEWATKAN PULA!

6

Geulanggang Cut
Akhir-akhir ini, kita sering mendengar “raja hutan” masuk kampung, bahkan masuk kota. Ada
penduduk yang jadi mangsa. Tak usah ditanya
kebun dan gubuk pula. Akhirnya, si belang alias
raja hutan itu ‘dicampakkan’ ke hutan Lampung.
Kenyataannya, tolak-tarik pemindahan hewan
liar yang mestinya dilindungi itu terjadi antara
BKSDA, Pemerintah Aceh, dan PHKA. Telisiplah
di halaman enam.

peutimang
Kearifan dalam masyarakat adat Aceh membuktikan adanya alat ukur tradisional bagi masyarakat
Aceh. Apa saja alat ukur itu? Lihat saja halaman
lima belas.
Mahè
benarkah kata terdengar jorok ( jail) itu negatif?
Di halaman duapuluh dua.

Meuhaba
Bagaimana sebenarnya kehidupan si miskin dalam negara ini? Di halaman duapuluh lima.

2
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Asoe Nanggroe
Aceh adalah negeri seribu satu hikayat.
Tak percaya? Tinjau halaman duapuluh.

20

Mari membaca, menyimak, memahami, dan bertindak!

Su

asoe lhôk
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arena damai, orang-orang yang dahulu lari ke gunung sudah dapat
kembali ke kampung halamannya. Jika dahulu mereka saat hendak
bertemu istri sendiri mesti sembunyi-sembunyi, sekarang tidak sukar
lagi. Saban malam mereka dapat saling rebahan bersama anak dan istri di
ruang tidur atau ruang televisi. Mereka dapat bersama karena cinta.
Karena damai, senjata-senjata yang dahulu menyerikan jantung
masyarakat Aceh dipotong. Pihak bertikai dengan suka rela menyerahkan
senjatanya untuk dileburkan. Karena damai, Aceh memperoleh kewenangan mengatur pemerintahannya sendiri, bahkan memiliki undangundang pemerintahan sendiri (UU PA). Aceh pun dapat mengeloloa hasil
alamnya dengan kebijakan sendiri.
Karena damai, Aceh kembali menjadi contoh bagi dunia luar, misalkan
tentang pemilihan kepala daerah secara langsung, memiliki partai lokal
sendiri. Karena damailah Aceh punya gebrakan-gebrakan yang membuat
bangsa-bangsa asing semakin takjub. Namun, ureueng Aceh saat ini tidak
mesti hanyut dengan semua itu. Karena damai, kita mesti berpikir.
Damai datang ke Aceh karena cinta. Cinta para penguasa, cinta para
pemangkul senjata. Karena cinta mereka kepada Aceh dan masyarakatnya, mereka mau menghanguskan senjata. Karena cinta pula rakyat Aceh
memilih pimpinan dari mantan kombatan. Nyaris seluruh daerah Aceh
dipimpin dari kalangan independen, yang semua mereka sebagian besar
adalah kombatan masa konflik. Cintalah yang membuat mereka seperti
itu.
Demikian halnya dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, mereka dipilih oleh rakyat Aceh karena cinta. Cinta rakyat Acehlah, membuat seorang
‘Raja Nanggroe” kembali hadir di tanah ini. Dilengkapi pakaian adat Aceh,
seperti jas hitam dan sarung warna-warni, ditambah rencong terselip di
pinggang, ‘Raja Nanggroe’ menggelar perhelatan Aceh serantau dalam
agenda Diwana Cakradonya.
Kehadiran raja nanggroe dan ulee balangnya pun memakai kata “karena”,
yakni karena cinta. Semua berhal pada kata itu. Damai tiba karena cinta.
Cinta ada karena damai yang diinginkan semua. Karena itu, kita mesti
menjaganya. Merawat perdamaian adalah kerja berat yang mesti dipikul
bersama, baik masyarakat maupun penguasa. Masyarakat biasa mesti sadar dengan segala posisi yang ada, tidak menuntut terlalu banyak, apalagi
sampai minta merdeka wilayah. Penguasa juga demikian hendaknya, tidak
mengambil kebijakan sesuka saja. Mesti ada sebuah musyawarah untuk
mencapai kata mufakat. Dalam kearifan ureueng Aceh sendiri dikatakan
bahwa “Paléh ureueng hana mufakat, ‘oh ka meukarat geupeudong dawa.
Ladôm hue u cöt ladôm hue u lhôk, nyang bungkôk ureung nyang mat
punca.”
Kembali pada kata “karena”. Karena itulah, imum mukim se-Aceh bertatap
muka dengan pemimpinnya, si ‘Raja Nanggroe’ dan wakil, demi menjunjung tinggi musyawarah. Karena damailah, mereka—para imum mukim
dan raja nanggroe—dapat berkumpul bersama. Karena cinta yang membawa mereka ke sana, ke kedamaian.■

Isi di luar tanggung jawab percetakan
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pakat tabila

BU M A
Badan Usaha
Masyarakat Adat

Badan Usaha Masyarakat Adat

disingkat dengan BUMA merupakan sebuah unit usaha milik Jaringan Komunitas Masyarakat Adat
(JKMA) Aceh. Saat ini ia berada
pada sebuah toko berlantai tiga
di Jalan Syiah Kuala, no. 6 Jambo
Tape, Banda Aceh, tepat berada di
samping kantor Poltabes Banda
Aceh.
Kata Hugo Maradona, Direktur
BUMA, badan usaha itu telah
berdiri sejak 27 Desember 2007.
Hal ini, kata dia, sesuai dengan
Akta Notaris Ali Gunawan Istio,
SH. Nomor 79 tertanggal 27
Desember 2007. “Badan usaha ini
terdiri atas beberapa departemen
dengan staf-staf profesional di
bidangnya,” tambah Hugo.
Hugo merincikan, Departemen
ATK dan foto kopi salah satunya.
Bidang ini, jelas Hugo, menangani
dan melayani penyediaan alat
tulis kantor, foto kopi, jilid spiral, laminating, cetak skripsi, dan
sejenisnya. “Dengan harga saing
lebih murah, kami bersedia mengantar pesanan sampai ke tempat
pelanggan,” ujarnya lagi mempromosikan.

4
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Lelaki asal Sigli itu menyatakan bahwa BUMA juga memiliki
Departemen Digital Sablon dan
Printer Solusi, yang menangani
bidang pembuatan sablon kaos,
spanduk, baliho, piring, gelas,
keramik. Selanjutnya, Departemen Fotografi dan Dokumentasi
Film. “Departemen ini menangani
pemotretan studio, pemotretan
pranikah dan pernikahan, pemotretan album kenangan, dan
sejenis pendokumentasian lainnya,” urai Hugo.
Mantan Kepala Divisi Informasi
dan Dokumentasi JKMA Aceh itu,
melanjutkan, untuk bidang fotografi dan film tersebut, BUMA
ditangani seorang ahli di bidang
perfilman, yakni Guntur. “Guntur
pernah kuliah di Sinematografi
Institute Kesenian Jakarta (IKJ),”
ucapnya.
Ditanya kesanggupannya menangani bidang tersebut, Guntur
yang memang berasal dari Jakarta
itu menimpali, “Saya memang
senang di bidang ini. Ada beberapa film sudah saya selesaikan
selama tahun 2007, saat itu saya
bikin film atas nama JKMA Aceh.”

Kecuali bidang-bidang itu, kata
Hugo, BUMA juga melayani
sejumlah even seperti seminar,
piknik perusahaan, konferensi/
simposium, pesta ulang tahun,
festival, pameran, peluncuran
produk, turnamen, dan lain-lain.
“BUMA juga berusaha menciptakan peluang pasar bagi hasil bumi
dan rempah-rempah yang berasal
dari masyarakat lokal sehingga
komoditi andalan masyarakat
lokal dapat tersalurkan dengan
harga layak dan bersaing,” kata
Hugo lagi.
Menurut dia, semua itu dilakukan
JKMA Aceh dalam rangka mencoba memberi peluang keringanan kepada masyarakat yang
ingin menciptakan dan berbuat
sesuatu. “Misalnya, mau seminar,
kami sediakan tempatnya. Mau
menyalurkan hasil pertaniannya
seperti pinang, kami juga bersedia menampung,”
imbuh Hugo. ■
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Si Belang
tuhoe | Banda Aceh
arimau adalah binatang buas yang digolongkan ke
dalam jenis carnivora. Kendati tergolong hewan pemangsa, keberadaannya dilindungi oleh masyarakat
dan pemerintah. Namun, belakangan hewan berkulit
belang itu mulai menjadi buah bibir di Aceh. Ada yang beranggapan dia mesti diusir dari Aceh, ada pula yang berpendapat, si belang Aceh mesti tetap di alam Aceh.

H

“Si Belang?” Ya harimau memang sering disebut dengan
gelar tersebut. Barangkali karena kulitnya yang berwarna
belang—hitam, kuning, putih. Untuk harimau wilayah Sumatera, si belang diberi nama Panthera tigris sumatrae.
Beberapa waktu lalu, Panthera tigris sumatrae mulai suka
masuk kampung masyarakat. Tak ayal, ada yang menjadi
korban hingga meninggal dunia. Dari sinilah, kisah “kebencian/ketakutan” terhadap harimau Sumatera bermula. Padahal, sebelumnya tidak terdengar tentang kisah harimau
memangsa manusia, namun belakangan hampir saban
hari berita tentang permusuhan manusia dengan si belang
semakin menghiasi media massa.
“Hutan”, itulah salah satu jawabannya. Dahulu hutan menjadi petaka mendatangkan banjir sehingga berbagai usaha

6
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dan upaya dilakukan pemerintah dalam mengatasi penebangan hutan sembarangan. Kendati usaha Gubernur
Aceh, Irwandi Yusuf, mengurangi penebangan liar telah
dicetuskan melalui moratorium logging, penebangan hutan secara liar masih saja terjadi. Bahkan, media massa
memberitakan ada oknum “berkuku” yang sengaja membekengi usaha illegal logging.
Tentu saja petaka terbaru datang manakala alam digerogoti sembarangan. Banjir memang sudah berlalu. Namun, petaka belum usai. Petaka itu kini hadir dalam bentuk
hewan-hewan liar yang masuk kampung penduduk. Gajah
berdatangan, babi berkeliaran, dan akhirnya si belang pun
ikut bersilewaran.
Tanda-tanda protes hewan alam terhadap habitatnya yang
dihancurkan tangan-tangan manusia sudah tampak tigalima tahun lalu. Kala itu seekor harimau ditangkap warga
di Sawang, Aceh Selatan. Orang-orang malah menduga
itu harimau jadi-jadian, padahal harimau itu tidak pernah menjadi wujud lain selain bentuknya yang memang
belang. Tanda berikutnya, bemunculan hewan berbelalai
panjang di bagian utara Aceh. Rumah-rumah penduduk
dihancurkan hewan-hewan bertubuh besar itu, kebun-

Sumber Foto: www.BBC.co.uk

D.WATTs

geulanggang cut

kebun masyarakat diinjak-injak, dan bahkan ada manusia
yang turut digilas.

sangat baik dan terawat sehingga harimau-harimau Aceh
yang dilepas ke sana terjamin keselamatannya.

Kenyataannya, tanda-tanda itu tak cukup bagi sekelompok
manusia untuk ‘membaca alam’ sehingga pembukaan lahan baru hutan lindung masih dilakukan. Tak perlu tuhoe
menyebut satu per satu lahan yang
dibuka baru di kawasan hutan
lindung Aceh-Sumatera. Cukuplah
media lain yang membeberkannya.
Namun, yang mesti disimak adalah
kehadiran si belang yang belakangan menjadi resah bagi warga
di lereng bukit atau hutan adalah
salah satunya karena itu, yakni
penebangan hutan guna membuka
lahan yang sejatinya telah merusak
habitat tempat berlindung hewan
piaraan alam itu.

Alasan lain yang menyebutkan bahwa harimau-harimau
Aceh mesti dipindahkan ke TNBS adalah hutan tempat habitat harimau di Aceh semakin sempit. Ini kembali berkaitan
dengan penebangan hutan yang
semakin membabibuta. Pernyataan
itu dikemukan Direktorat Jenderal
Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Departemen Kehutanan RI pada sejumlah media.
Namun, pernyataan Dirjen PHKA
itu mendapat bantahan keras dari
Kepala Badan Pengelola Kawasan
Eksosistem Leuser (BPKEL), Fauzan
Azima. Menurut Azima, pemindahan lima ekor harimau Aceh dan
seekor buaya ke TNBBS dengan
tuduhan hutan Aceh sudah sempit
adalah tidak benar.

Dipindahkan

“Habitat harimau Sumatera di Aceh
masih sangat cukup untuk populasi 1.500-2.000 ekor harimau. Mereka memindahkan harimau dan
buaya itu tanpa koordinasi dengan
Pemerintah Aceh,” tandas mantan
Panglima Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) Wilayah Linge itu, berang.
HARIAN ACEH

Sebagaimana dilansir The Globe
Journal, 3 Juli lalu, Azima mengakui
hutan Aceh yang menjadi habitat
lindung satwa liar sudah banyak
rusak. Namun, dia menyanggah
bahwa kerusakan hutan Aceh terlalu besar seperti sangkaan PHKA. “Hampir 70 persen daratan Aceh berupa hutan. Pemerintah Aceh juga sangat kuat mempertahankan
hutan dengan memberlakukan moratorium logging sejak
Juni 2007, lalu membentuk BPKEL, juga membentuk Tim
Perumus Kehutanan Aceh. Pusat terkesan tidak mengakui
keputusan-keputusan Pemerintah Aceh untuk menyelamatkan hutan Aceh sehingga membesar-besarkan berita
bahwa hutan Aceh sudah tidak layak menampung harimau
Sumatera,” ucapnya.

Salah satu harimau Sumatera saat ditangani oleh pihak
Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Aceh untuk dipindahkan ke hutan Lampung.

Lima ekor harimau asal Aceh Selatan yang diboyong ke
Lampung terdiri atas empat jantan dan satu betina. Usianya empat hingga lima tahun. Dua dari lima harimau itu sudah dilepas pada Selasa, 22 Juli lalu. “Sementara tiga lainnya masih membutuhkan perawatan dan adaptasi terlebih
dulu," kata Kepala Balai Besar TNBBS, A. Kurnia Rauf, di
Tanggamus, Lampung, beberapa waktu lalu sebagaimana
dilansir sejumlah media. Tiga harimau lainnya itu masih
dirawat di kandang adaptasi yang dibantu perusahaan
pengelola Tambling Wildlife Nature Conservation (TWNC)
dari Artha Graha Grup.
Pimpinan WWF Indonesia Lampung, Nurcholis Fadhli,
mengingatkan, hendaknya semua dampak pemindahan
dan pelepasliaran lima ekor harimau asal Aceh di hutan
Lampung itu dipertimbangkan dan diantisipasi dengan
baik. "Jangan sampai berdampak buruk bagi genetis dan
pelestarian harimau itu sendiri maupun dampak buruk
bagi masyarakat dan lingkungan tempat pelepasliarannya
di hutan di Lampung," katanya.
Entahkah hutan Aceh memang sudah tidak baik sehingga
tak layak lagi jadi tempat si belang bernaung. Yang jelas,
menurut Kurnia Rauf, kondisi hutan TNBBS sejauh ini masih

Tolak-ulur harimau Sumatera ini tampaknya belum usai.
Kendati Fauzan Azima mengatakan hutan Aceh masih
mampu menampung harimau Sumatera di Aceh, namun
sejumlah kalangan lainnya menyebutkan Aceh tidak memiliki biaya memelihara satwa liar di Aceh. Hal ini seperti pengakuan Pemerintah Aceh Utara yang dilansir Harian Aceh
beberapa waktu lalu. Disebutkan bahwa Bupati Aceh Utara
kekurangan dana mengusir satwa liar di hutan Aceh Utara.
Kata “mengusir” bukankah mencerminkan ketidaksukaan?
Maka siapa yang mesti disalahkan saat si belang Aceh dipindahkan ke Lampung?*her’N

ilustrasi: fun-g.deviantart.com

Akibatnya, saat ini merebak pendapat bahwa Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh tidak
mampu memelihara si belang sehingga si belang harus dipindahkan
tempatnya ke hutan lain yang dianggap aman. Hutan yang dianggap pantas tersebut adalah Taman
Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), di sekitar Tampang Belimbing
(Tambling), Kabupaten Lampung
Barat. Ke sana, harimau-harimau
asal Aceh Selatan dilepas.
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Kembalikan
Harimau
Aceh!
Irwandi Yusuf,
Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam

P

engakuan Balai Konservasi
Sumber Daya Alam (BKSDA)
Aceh yang tak memiliki dana
memelihara satwa liar di hutan Aceh
sehingga menyerahkan lima ekor
harimau Sumatera dan seekor buaya
dibawa Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam
(PHKA) ke hutan Lampung telah
membuat Gubernur Aceh, Irwandi
Yusuf, angkat suara. Secara tegas, Irwandi menolak alasan-asalan Kepala
BKSDA Aceh yang menyatakan si
belang dipindahkan karena sering
mengganggu manusia.
"Pemindahan lima ekor harimau yang
ditangkap di Aceh Selatan ke Lampung itu tanpa sepengetahuan saya.
Saya akan panggil Kepala BKSDA,
lima ekor harimau tersebut harus
dikembalikan ke hutan Aceh," pungkas Irwandi, di Banda Aceh, akhir
Juni lalu seperti diberitakan sejumlah
media.
Gubernur Aceh itu menyatakan tak
ada alasan hutan Aceh sempit untuk
memelihara harimau-harimau Aceh.
Menurut gubernur, kondisi hutan
Aceh masih memungkinkah untuk
tempat tinggal lima harimau dimaksud, seperti hutan di kawasan Ulu
Masen.
"Kondisi hutan Aceh hari ini masih
dalam kategori terbaik di Sumatera,
bahkan Indonesia. Jadi, tidak ada
alasan jika orang mengatakan bahwa
harimau tidak bisa hidup karena hutan Aceh kritis," tegasnya.
Namun demikian, mantan Dosen
Fakultas Kedokteran Hewan Unsyiah
itu juga menyadari bahwa masalah
pemindahan lima ekor harimau Aceh
ke Lampung itu adalah wewenang
Kementerian Kehutanan. Hanya saja,
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Irwandi berharap ada koordinasi
dengan pihaknya sebagai pemegang
kuasa Pemerintahan Aceh.
Senada dengan gubernur, Kepala
BPKEL, Fauzan Azima, menuturkan,
pemindahan lima ekor si belang dan
seekor buaya dari hutan Aceh sama
halnya dengan tidak menghargai
Irwandi sebagai Kepala Pemerintahan
Aceh. Pemuda Gayo yang pernah kuliah di Jakarta itu menyatakan, Aceh
memiliki dua kawasan hutan yang
sangat luas, yaitu Kawasan Ekosistem
Leuser dengan luas 2,25 juta hektar
dan kawasan hutan Ulu Masen dengan luas 750 ribu hektar.
“Dua Kawasan hutan ini masih
bersambungan sehingga membentuk bentang alam yang sangat luas.
Belum lagi kawasan hutan lain yang
lebih kecil dan tersebar di banyak
lokasi. Di Kawasan Eksosistem Leuser diperkirakan terdapat 110 ekor
harimau, belum lagi di Ulu Masen,”
katanya, mencoba memberikan bukti
bahwa hutan Aceh masih layak untuk
tempat tinggal si belang dan satwa
liar lainnya.
Menurut dokumen Tiger Conservation Landscape yang disusun oleh
Sanderson dkk., tahun 2006, kawasan
Leuser adalah habitat terpenting harimau Sumatera, selain di Taman Nasional Kerinci Seblat. Artinya, hutan
Leuser dapat dijadikan tempat hidup
si belang Panthera tigris sumatrae.
Lantas, mengapa pemindahan si belang tetap saja terjadi, bahkan ditengarai oleh Menteri Kehutanan, M. S.
Kaban? Orang Aceh bilang, “Meunyo
hana angèn jipôt, panee patôt suwe
meuputa/ meunyoe hana sapue jitôt,
panee patôt asap meubura.”■

Populasi Harimau Sumatera
(Panthera tigris sumatrae)
Populasi harimau Sumatera (Panthera
tigris sumatrae) di habitat alaminya
secara menyeluruh belum diketahui
secara tepat, namun dapat dipastikan
saat ini sudah dalam kondisi sangat
kritis. Tahun 1994 diperkirakan populasi harimau Sumatera yang hidup liar
hanya 500-600 ekor saja dan itu pun
hidup tersebar dalam populasi-populasi kecil di kawasan konservasi dan
di luar kawasan konservasi. Sementara
itu, Direktorat Jenderal PHKA memperkirakan setiap tahunnya 30 ekor
harimau Sumatera mati akibat perburuan.

No.

Faktor penyebab populasi
harimau Sumatera menurun

1

Informasi dan pengetahuan di
bidang bio-ekologi harimau
Sumatera masih terbatas.

2

Menurunnya kualitas dan kuantitas habitat harimau Sumatera
akibat konversi hutan, eksploitasi hutan, penebangan liar,
perambahan hutan, kebakaran
hutan, dan sejenisnya.

3

Fragmentasi habitat akibat perencanaan tata guna lahan dan
penggunaan lahan dan hutan
yang kurang memperhatikan
aspek-aspek konservasi satwa
liar, khususnya harimau Sumatera.

4

Kematian harimau Sumatera secara langsung sebagai
akibat dari perburuan untuk
kepentingan ekonomi, estetika,
pengobatan tradisional, magis,
olahraga, dan hobi serta mempertahankan diri karena terjadinya konflik antara harimau
dengan masyarakat.

5

Penangkapan dan pemindahan
harimau Sumatera dari habitat
alami ke lembaga konservasi ke
situ karena adanya konflik atau
kebutuhan lain.

6

Karena berpindah tempat maupun diburu oleh masyarakat.

7

Rendahnya unsur-unsur manajemen pengelola konservasi
harimau Sumatera.

8

Rendahnya kesadaran
masyarakat dalam konservasi
alam dan rendahnya penegakan hukum di bidang “Wildlife
Crime”.

geulanggang rayek
tuhoe | Banda Aceh
i era kesultanan, Aceh memiliki lima struktur pemerintah kerajaan, sultan, panglima sagoe, ulee balang,
imum mukim, dan geuchik. Pembentukan mukim,
saat itu, selain kebutuhan secara ekonomi, juga sebagai
bentuk dari pelaksanaan pemerintah adat di gampông
yang waktu itu kepentingannya untuk mempermudah informasi dan pembangunan bagi masyarakat dalam kesatuan mukim.
Ternyata, pemerintah adat yang telah dipraktikkan
Aceh jauh sebelum bangsa ini merdeka memiliki keistimewaan yang mungkin berbeda dengan daerah lain. Pemerintah adat di Aceh memiliki area kerja di gampông dan
pada umumnya diwadahi dalam pemerintah mukim. Mukim dimaknai sebagai sebutan suatu kesatuan masyarakat
yang memiliki hukum adat, batas wilayah, perangkat dan
simbol adat, hak atas kepemilikan, penguasaan sumber
daya, prasarana, dan memiliki pranata sosial yang spesifik
dengan nuansa Islami.
Menurut sejarahnya, mukim merupakan lembaga
adat yang mengurusi masalah sengketa adat di wilayah
kemukiman, seperti tentang pengambilan kayu dan hasil
hutan lainnya, hak berburu, penangkapan ikan di sungai
dan laut dangkal, pembagian air, pengembalaan ternak,
sengketa adat antaranggota, dan kelompok adat, upacara adat, dan lain-lain yang berhubungan dengat adat.
Di samping itu, mukim juga telah berperan aktif dalam
pengendalian roda pemerintahan gampông, menata, dan
membina kehidupan rakyat di gampông, juga memelihara
ketertiban, kemakmuran, ketentraman, dan pembangunan
masyarakat.
Selain itu, pemerintahan Aceh dahulu dipimpin oleh
seorang raja (sultan). Sebutan sultan acapkali disebut dengan “Raja Nanggroe” atau orang yang menguasai negeri.
Di era negeri yang sudah merdeka ini, saat Aceh dicetuskan
sebagai salah satu wilayah Kesatuan Republik Indonesia,
kepala pemerintahan Aceh dijabat oleh seorang gubernur.
Lantas, apakah sistem pemerintahan tingkat provinsi dengan tingkat mukim terjalin kesinambungan dan bagaimana
tatkala imum mukim yang menguasai wilayah kemukiman
bertemu dengan ‘raja nanggroe’ yang menguasai wilayah
provinsi? Dalam agenda besar “Diwana Cakradonya” yang
digelar April 2008 lalu, Jaringan Komunitas Masyarakat
Adat (JKMA) Aceh diberi peluang mempertemukan ‘raja
nanggroe’ (Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh) dengan
imum mukim seluruh Aceh.
Kegiatan yang berlangsung 12-14 April di Asrama
Haji Embarkasi Banda Aceh itu mengusung tema “Mengangkat Khazanah Budaya dan Mengembalikan Harkat
Martabat Mukim se-Nanggroe Aceh Darussalam dalam
Menjaga Perdamaian, Mengelola dan Melestarikan Sumber Daya Alam.”
Menurut Sekretaris Pelaksana (Sekpel) JKMA Aceh,
Budi Arianto, kegiatan tersebut diikuti sekitar 600 imum
mukim se-Aceh. Sebelum duek pakat raya antara imum
mukim tersebut dengan gubernur dan wakilnya, para pemangku adat dari berbagai wilayah kemukiman itu terlebih dahulu mengikuti karnaval kebesaran adat dan kebudayaan Aceh. “Kegiatan ini sebagai simbol wadah kekuatan
persatuan dan kesatuan masyarakat Aceh pada zaman kesultanan, sebab imum mukim adalah wadah lembaga adat
yang kokoh,” ungkap Budi.

Dok. JKMA Aceh

D

TatkaLa
“RaJa NanGGrOe”
Bertemu
Imum Mukim
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Dok. JKMA Aceh

geulanggang rayek

Gubenur Aceh, Irwandi Yusuf (dipayungi) saat mengikuti Ranjo Peukateun Raya,
salah satu seremoni dalam agenda Diwana Cakradonya, 13 April 2008.

Dok. JKMA Aceh

Pertemuan Imum Mukim
dengan Wakil Gubernur Aceh

Muhammad Nazar, S.Ag

Dari survey yang telah
dilakukan, tidak ada pemekaran
baru provinsi baru di Indonesia.

Kita hanya
butuh bersatu.

10
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Selepas menggelar karnaval akbar
adat dan budaya Aceh, para imum
mukim diberikan kesempatan berdialog menyampaikan segala resahkesahnya kepada ‘raja nanggroe’ dan
‘panglima’ (baca: Gubernur dan Wakil
Gubernur Aceh). Sebelum berhadapan langsung dengan gubernur, para
imum mukim terlebih dahulu dijamu
Wakil Gubernur Aceh, Muhammad
Nazar, S.Ag.
Wagub menilai, selama ini imum mukim telah berperan banyak dalam
pengendalian roda pemerintahan
gampông, menata dan membina kehidupan rakyat di gampông, serta
memelihara ketertiban, kemakmuran, ketentraman, dan pembangunan
masyarakat. “Imum mukim sebagai
simbol wadah adat Aceh juga telah
banyak berperan dalam mempertinggi syariat Islam,” ujarnya.
Menurut alumni IAIN Ar-Raniry itu, secara resmi mukim telah terdapat dalam Qanun Al-‘Asyi yang ditulis masa
pemerintahan Sultan Iskandar Muda.
“Qanun ini yang aslinya ada di Inggris
dan Belanda. Qanun Al-‘Asyi adalah
contoh penerapan pemerintahan kita
yang juga diadopsi oleh negara asing.
Artinya, kita telah mempunyai sistem
pemerintahan sejak bertahun-tahun
lalu,” tandasnya.

Kata wagub, mukim berasal dari bahasa Arab, yaitu aqama-yaqimu. Oleh
karena itu, dalam tradisi Aceh lembaga pemerintahan mukim dipengaruhi
oleh agama sehingga dalam satu mukim dibangun satu masjid. “Menurut
qanun no. 4 tahun 2003, mukim bukan hanya mengurus masalah adat,
tetapi ditingkatkan menjadi lembaga
pemerintah, yaitu sebagai kesatuan
masyarakat hukum di Provinsi Aceh
terdiri atas gabungan gampông mempunyai batas wilayah tertentu dan
harta kekayaan sendiri. Berkedudukan langsung di bawah camat yang
dipimpin oleh imum mukim,” tambah
Nazar.
Oleh karena itu, kata Nazar, keberadaan imum mukim diharapkan
benar-benar mampu bekerja sama
dalam memajukan Aceh. “Rakyat
Aceh tidak butuh provinsi baru seperti yang dituntut oleh saudara kita di
ALA dan ABAS. Dari survey yang telah
dilakukan, tidak ada pemekaran baru
provinsi baru di Indonesia. Kita hanya
butuh bersatu,” pungkasnya.
Pertemuan Imum Mukim
dengan Gubernur Aceh
Selanjutnya, dalam pertemuan dengan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf,
disebutkan bahwa imum mukim juga
punya gaji (honor). “Imum mukim punya gaji, tiga bulan sekali dibayar gajinya,” kata Irwandi Yusuf yang mengaku angkat salut terhadap kinerja

dan perjuangan imum mukim dalam
pergerakan adat di Aceh.
“Pemerintah sebenarnya merasa malu
dengan para imum mukim semua di
gampông. Maka pemerintah secara
rutin memberi sedikit honor bagi mukim. Sampai sekarang baru tingkat
Sekdes, untuk memenuhi UU no. 11
tahun 2006. Imum mukim merupakan
perangkat pemerintah yang resmi,”
katanya.

wa daerah pemekaran sanggup membiayai provinsi pemekaran,” tegasnya.

“Setiap kebijakan menyangkut dengan Aceh harus melakukan konsultasi
dengan DPRD Aceh. Pemekaran harus
ada persetujuan dari Gubernur Aceh
sekarang. Harus ada pernyataan bah-

Kata dia lagi, dana otonomi khusus
(otsus) diberikan untuk Aceh, bukan
ALA atau ABAS. Jadi, jika sudah mekar,
Acehlah yang dapat dana otsus, bukan daerah yang lainnya.

Dok. JKMA Aceh

Gubernur juga sempat menyatir tentang pemekaran wilayah Aceh menjadi
ALA dan ABAS, yang juga turut ditanyakan seorang imum mukim. Menurut
gubernur, pemekaran sah-sah saja dan
dia mengakui DPR RI telah menyusun
undang-undang pemekaran wilayah.
Namun, kata Irwandi, tak perlu terpengaruh oleh orang-orang yang gob
peugrob.

Gubenur Aceh, Irwandi Yusuf, saat berdialog dengan
Imum Mukim se-Aceh di Aula Misfalah Asrama Haji Embarkasi Banda Aceh.

Dok. JKMA Aceh

Sebagai ‘raja nanggroe’ saat ini, Irwandi mengatakan akan melayani
permintaan imum mukim yang mengajukan agar dibangun kantor mukim,
bukan hanya ada kantor camat. “Kita
harus sabar, ada masa-masanya nanti,” ujar dia.■

Dialog Imum Mukim se-Aceh dengan Wakil Gubernur NAD M. Nazar, S.Ag dalam agenda Diwana Cakradonya.

REKO M E N D A SI DUEK P A K A T R A Y A I M U M M UKI M D A N PE M ERI N T A H A C EH
Ada beberara hal yang menjadi
rekomendasi pertemuan antara
imum mukim dan Gubernur serta
Wakil Gubernur Aceh dalam acara
Diwana Cakradonya.

1. Meminta pada Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota untuk segera menetapkan qanun tentang mukim sebagaimana yang termaktub dalam bab XV
pasal 114 dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
2. Meminta pada Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota untuk melakukan
program penguatan kelembagaan mukim.
3. Memberikan kewenangan pada kelembagaan mukim terhadap pengelolaan
sumber daya alam dalam kawasan mukim.
4. Mengikutsertakan mukim dalam penyusunan dan pengawasan rencana tata
ruang wilayah kabupaten/kota.

tuhoe Edisi Vi / juli 2008
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buet geutanyoe

S

epanjang perjalanan perdamaian Aceh, untuk pertama kalinya seluruh imum mukim berkenan tatap muka dengan dua pimpinan Aceh, gubernur dan wakil gubernur. Pertemuan dalam agenda Diwana Cakradonya itu melibatkan
seluruh tetua adat di Aceh yang diwakili para imum mukim. Mereka berhelat bersama dalam diskusi dan pawai akbar.
Pawai digelar dari Meuligoe Gubernur ke Gunongan, lalu dilanjutkan ke Blang Padang, kemudian Mesjid Raya Baiturrahman dan kembali lagi ke Meuligoe Guberur. Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh yang kala itu menjadi fasilitator pertemuan imum mukim dengan gubernur dan wakilnya berkesempatan merekam beberapa perjalanan
Diwana Cakradonya.

Rombongan imum mukim ikut pawai akbar bersama. Kegiatan itu disebut juga dengan Ranjo Peukateun Raya.

Sejumlah inoeng Aceh yang terlibat dalam Ranjo Peukateun Raya
memperkenalkan pakaian adat yang ada di daerah Aceh.

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf,
membuka acara Diwana Cakradonya
dengan memukul rapai besar.

Acara itu juga diwarnai dengan atraksi rapai geleng.
12
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Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, saat terlibat dalam diskusi bersama dengan imum mukim se-Aceh.

Gubernur Irwandi Yusuf saat memberi penjelasan kepada para imum mukim.

Para imum sedang serius mendengar arahan
dan penutupan dari panitia Jaringan Komunitas
Masyarakat Adat (JKMA) Aceh saat-saat hendak
meninggalkan Banda Aceh seusai acara
Diwana Cakradonya.

Dalupa juga ikut memeriahkan Ranjo Peukateun Raya.

FOTO-FOTO: DOK. JKMA ACEH
tuhoe Edisi Vi / juli 2008
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seumeulôh

Kearifan
Ureueng Aceh
dalam Hukum
dan Adat

A

ceh adalah nanggroe beradat dan beradab. Sebelum undang-undang di Indonesia diterapkan di
Aceh, masyarakat Aceh sudah memiliki kearifan
dalam hukum dan adat yang mentradisi bagi masyarakatnya. Kearifan itu tak lepas dari kentalnya nilai-nilai keIslaman yang bercermin kepada Al-Quran dan Al-Hadis.
Kearifan itu melekat erat menjadi sejumlah hadih maja, di
antaranya meulangga hukôm raya akibat, meulangga adat
malèe bak donya. Bahkan, peraturan hukum Aceh pernah
diadopsi sebagai contoh oleh bangsa asing, termasuk
bangsa yang menjajah Aceh. Penjajah mengadopsi Qanun
Al-‘Asyi milik masyarakat Aceh untuk sistem pemerintahannya. Artinya, Aceh sudah dahuluan punya undangundang dan segenap peraturan dalam menata kehidupan
bermasyarakat sebelum undang-undang Indonesia lahir.

Judul Buku:
Peradaban Aceh (Tamadun) II
Penulis:
Muhammad Umar (EMTAS)
Editor:
Herman RN
Penerbit:
Jaringan Komunitas Masyarakat Adat
(JKMA) Aceh
Terbitan:
Januari 2007
Tebal Buku:
216 halaman + x

14

tuhoe Edisi Vi / juli 2008

Demikianlah sedikitnya yang hendak diamprahkan Muhammad Umar (EMTAS) dalam “Peradaban Aceh (Tamadun) II”. Buku yang diterbitkkan oleh JKMA Aceh bersampul pudar itu merupakan bagian II, lanjutan dari bagian
I yang sudah diterbitkan sebelumnya. Peradaban Aceh
(Tamadun) I juga diterbitan oleh JKMA Aceh dan sudah
menyapa segenap masyarakat Aceh di seluruh wilayah.
Karena ketebalan telaah dan survey EMTAS kala itu,
“Tamadun” Aceh mesti diterbitkan dalam dua bagian.
Dalam Tamadun II ini dijelaskan tentang pengelompokan
hukum dalam peradaban Aceh, yang diperinci menjadi telaah pada hukum, qanun, dan reusam. Apa dan bagaimana ketiganya itu hidup dan berkembang di Aceh, secara
terperinci dijelaskan dalam buku ini. Tak cukup penjelasan
teori, EMTAS yang berasal dari Aceh Selatan itu mencoba
mendetailkan teori-teori dengan contoh. Karenanya, buku
yang ditulis berdasarkan hasil wawancara EMTAS dengan
sejumlah tetua gampông di Aceh ini sangat bagus dibaca
oleh orang yang hendak mendalami Aceh secara hukum
dan adat. Selamat membaca.■

peutimang

Alat Ukur dalam
Adat Aceh
• Siatoutjaroe: digunakan untuk mengukur panjang
yang sama dengan seruas jari.

Oleh:

NYAKMAN LAMJAME

Pegiat masyarakat adat wilayah Pasee

S

ebelum adanya peralatan yang canggih
dalam mengukur, menakar, dan menimbang.
Masyarakat adat Aceh sudah mengenal
beberapa jenis bentuk ukuran, takaran, dan
timbangan.
Membatasi ruang sempit di media ini, saya mencoba
memaparkan dahulu tentang alat ukur dalam tradisi
masyarakat Aceh. Adapun tentang jenis takaran dan
timbangan akan saya bahas di lain waktu.
Alat ukur tradisional di sini sudah
berlaku dalam masyarakat Aceh sejak
zaman dahulu hingga sekarang.
Hanya saja, karena modernisasi yang
membawa penemuan-penemuan
baru dalam ilmu pengetahuan dan
teknologi, alat ukur dalam tradisi
masyarakat Aceh ini mulai terlupakan.
Untuk itu, melalui tulisan ini, saya mencoba mengingatkan kita—masyarakat
Aceh dan tidak tertutup kemungkinan bagi masyarakat non-Aceh
yang ingin mendalami tentang
Aceh—mengenai alat ukur dalam
tradisi Aceh.
Dalam kearifan masyarakat Aceh dikenal
ukuran dengan istilah seunipat, yaitu alat
ukur yang menggunakan anggota tubuh
manusia itu sendiri. Adapun anggota tubuh yang menjadi seunipat adalah sebagai
berikut.

• Sibatee: yaitu ukuran jarak yang sama dengan 1 kilometer atau 1000 meter dan dapat diukur dengan
ukuran seribu langkah.
• Sideupa: yaitu ukuran panjang antara ujung jari
telunjuk tangan kiri sampai ke ujung jari telunjuk tangan kanan, dalam posisi kedua tangan
direntangkan kekiri dan kekanan secara horizontal.
• Sideupa meunara atau deupa meulara: yaitu batas
ukuran panjang yang ditentukan oleh jarak kedua
ujung jari tangan kiri dan kanan bila tangan dilengkungkan sejauh mungkin ke belakang.
• Sihah: merupakan ukuran panjang yang sama dengan sehasta. Panjang ini adalah jarak dari ujung
jari tengah hingga sampai ke siku.
• Siila: yaitu jarak dari pertengahan
dada sampai ke ujung tengah dalam
dengan posisi tangan direntangkan
secara horizontal. Dengan demikian,
panjang siila sama dengan panjang
setengah deupa.
• Sijeungkai: ukuran panjang dari ujung
ibu jari hingga ke ujung jari tengah, dengan posisi jari-jari tangan
direntangkan sejauh mungkin.
Ukuran ini sama dengan sejengkal.
• Sijeungkai telunyok: ukuran panjang
dari ujung ibu jari sampai ke ujung jari
telunjuk apabila kedua jari tangan itu
direntangkan sejauh mungkin.
• Sijeungkai getiek: ukuran panjang
dari ujung jari kelingking hingga ujung
ibu jari apabila kedua jari tangan itu
direntangkan sejauh mungkin.

tuhoe Edisi Vi / juli 2008
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peutimang
• Sijaroe: yaitu ukuran sepanjang satu jari tangan.
• Sijaroe dh: yaitu ukuran sama dengan ukuran lebar
satu jari (kira-kira 1 cm).
• Dua atot jaroe: yaitu ukuran sepanjang dua mas
jari.
• Sikrunyong: yaitu alat mengukur panjang yang
digambarkan melalui anggota tubuh dari telapak
kaki sampai ujung jari tangan yang diangkat tegak
lurus ke atas. Posisi tubuh dalam keadaan berdiri
tegak lurus.
• Silangkah: yaitu jarak seukuran dengan satu langkah (100 cm).
• Silheuk: merupakan ukuran panjang dari pangkal
ketiak sampai ke ujung jari tengah dalam posisi
tangan direntangkan.
• Simeusenti: yaitu ukuran panjang selebar tangan
yang digenggam dengan ibujari yang direntangkan.
• Siningkoy: yaitu jarak dari ujung jari tengah tangan
kiri yang direntangkan secara horizontal sampai ke
siku tangan kanan yang dilipatduakan dalam posisi
merentang sacara horizontal, begitu pula dapat
dilakukan dengan cara sebaliknya. Oleh karena
itu, panjang sinongkoy ini lebih panjang dari siila,
tetapi lebih pendek dari sideupa.
• Sipatent: yaitu panjang yang sama dengan lebar
empat jari tangan tidak termasuk ibu jari.
• Sipade eh: ukuran ini diperkirakan selebar satu biji
padi (± 2 mm).
• Sitapak: yaitu panjang telapak kaki yang diukur
dari tumit sampai ujungjari.
• Situleueng: ukuran panjang dari lengan bagian
bawah dari siku sampai pergelangan tangan.

Oleh karena itu, untuk menentukan luas suatu ukuran biasanya ditentukan oleh kegunaan tempat/lahan yang disebutkan. Beberapa ukuran luas tersebut
dapat dilihat di bawah ini.
• Saboh cupek: yaitu luas sama dengan luas Vz gupang yang juga dipakai untuk sebutan satu petak
sawah. Sudah tentu petak dimaksud jauh lebih kecil dari petak sawah biasa. Dalam hitungan meter,
adalah 12,5 x 12,5 meter.
• Saboh gupang: yaitu ukuran luas yang dipakai untuk menyebut satu petak sawah. Gupang memiliki
luas ± Vi yok. Ukuran ini kira-kira 25 x 25 meter.
• Saboh keubeung: yaitu ukuran sepetak sawah yang
luasnya Vs cupek (± 6 meter). Keubeung ini biasanya dipakai untuk persemaian bibit.
• Saboh lampoh: yaitu sama dengan sebuah kebun,
baik kebun kelapa, pepaya, mangga, dan sebagainya. Namun, ukuran ini tidak diketahui secara
pasti. Untuk menaksir luas kebun itu dengan cara
menghitung jumlah tanaman yang ada di kebun
tersebut.
• Ruweung. Orang menyebut luas bangunan rumah
dengan jumlah ruweung, misalnya rumoh lhee
ruweung (rumah tiga ruang), rumoh peut ruweung
(rumah empat ruang).
• Siyok atau saboh yok: yaitu ukuran luas sepetak
sawah yang dapat ditanami dengan 16 bambu
bibit padi atau sinaleh. Akan tetapi, pengertian
siyok ini juga abstrak, karena apabila ada petak
sawah lainnya yang lebih besar, mereka menyebutnya dengan siyok rayek. Begitu pula saat ditemukan petak sawah lain yang lebih kecil, mereka
menyebutnya dengan siyok ubit. Oleh karena itu,
untuk ukuran siyok ini lebih identik dengan sebutan saboh umong (sepetak sawah). Ukuran siyok ini
sebenamya adalah seluas 50 x 50 meter.■

• Situmbok: ukuran panjang dari siku sampai ujung
tangan yang tergenggam atau lebih pendek dari
sihah.
Di samping ukuran panjang atau lebar, dalam tradisi
Aceh juga ada nama untuk ukuran luas. Hanya saja,
ukuran luas tidak ukuran pasti dari tubuh manusia.
Kirimkan opini Anda ke:
tuhoe_adat@yahoo.com atau
Jl. Peurada I #5 Gampông Peurada,
Syiah Kuala, Banda Aceh, 23115
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saweue gampông

Keragaman dan
Kekayaan Etnik Alas
FOTO: http:\\picasaweb.google.com\cedingayu

yang dikenal dengan tuha peuet,
dalam kearifan Suku Alas dikenal pula
Reje Berempat. Setiap Reje Berempat membawahi beberapa kampung
atau desa (kute), sedangkan masingmasing kute dipimpin oleh seorang
pengulu. Suatu kute biasanya dihuni
oleh satu atau beberapa klen (merge).
Anggota satu merge berasal dari
satu nenek moyang yang sama. Garis
keturunan ditarik berdasarkan prinsip
patrilineal atau menurut garis keturunan laki-laki. Sistem perkawinan
yang berlaku adalah eksogami merge,
yaitu mencari jodoh dari luar merge
sendiri.

Kutacane, Aceh Tenggara
tuhoe | Kutacane
Alas adalah salah satu suku yang ada
di Aceh. Suku ini terdapat di wilayah
Aceh Tenggara. Bahasa masyarakat
yang menetap di daerah ini, di samping bahasa Alas, juga berbahasa
Gayo. Namun, ada sedikit perbedaan
antara bahasa Gayo di Alas dengan
bahasa Gayo di Takengon dan Bener
Meriah. Mungkin karena itu pula,
sebutan “Tanah Gayo” lebih populer
dipakai untuk wilayah Aceh Tengah
(Takengon dan Bener Meriah), sedangkan daerah Kutacane lebih cenderung disebut dengan “Tanoh Alas”
(Tanah Alas).
Kata “Alas” dalam bahasa Alas bermakna ‘tikar’. Barangkali penamaan
itu dikarenakan wilayah tersebut
menghampar seperti tikar. Karena
bentang wilayahnya yang menghampar itu, daerah ini sangat cocok untuk
bertani sehingga mata pencaharian
masyarakat Alas adalah tani.
Tanoh Alas pada masa lalu dibagi
menjadi dua wilayah kekuasaan:
kekuasaan Kejerun Batu Mbulan; dan
daerah Kejerun Bambel. Setiap kejerun dibantu oleh seorang wakil yang
disebut Reje Mude. Halnya di Aceh

Adat menetap sesudah menikah
yang berlaku bersifat virilokal, yang
terpusat di kediaman keluarga pihak
laki-laki. Gabungan dari beberapa
keluarga luas disebut tumpuk. Beberapa tumpuk bergabung membentuk suatu federasi adat yang disebut
belah (paroh masyarakat).
Tanah Alas disebut juga dengan
Tanoh Alas. Selain dikenal dengan
hasil pertaniannya seperti kopi dan
coklat, juga terkenal dengan beragam
kesenian tradisi masyarakat etnik
Alas.
Kesenian Alas
Alas sebagai sebuah wilayah yang
menghampar di Aceh bagian tengah
memiliki ragam kesenian tradisi. Sejumlah kesenian yang sangat kental
dan dikenal di Alas antara lain pelebat, mesekat, landok alun, dan vokal
suku Alas.
Pelebat
Kata “pelebat” berasal dari kata
“rubat” yakni suatu perkelahian
yang menunjukkan keperkasaan dan
kelihaian seseorang menggunakan
senjata berupa benda tajam seperti
pisau mekhemu atau pedang. Karena pedang hanya digunakan untuk
melawan musuh, terutama masa
peperangan, dalam kesenian peletuhoe Edisi Vi / juli 2008
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Saweue Gampông
bat tidak dibenarkan menggunakan
pedang sungguhan. Penggantinya
disepakatai berupa sebilah bambu
yang sudah diraut.
Kesenian ini biasanya digunakan
dalam acara perkawinan, yaitu saat
penjemputan mempelai laki-laki dari
rumah perempuan. Kegiatan ini disebut dengan nipengembunan. Kedua
belah pihak akan mempersiapkan
pemain andalannya dalam memperagakan pelebat tersebut.
Mesekat
Kesenian ini merupakan sebuah tarian yang dimainkan oleh anak-anak
dan orang dewas secara berkeelompok. Posisi pemain duduk berbaris
seperti duduk tawadhuk/ iftirasy
(duduk membaca tahyat) dalam salat.
Permainan ini menggunakan seorang
imam yang disebut dengan kadhi
atau syeh yang menjadi panutan dalam setiap gerakan dan syair secara
serentak dan serasi.

FOTO: http:\\picasaweb.google.com\cedingayu

Landok Alun
Landok Alun merupakan jenis kesenian yang dimainkan dalam posisi
berdiri. “Landok” berarti menari,
sedangkan Alun berarti lambat. Jadi,
kesenian ini berupa kesenian tarian
yang dimainkan dengan gerakan
lambat. Tarian ini juga mendapat
julukan tari alas yang sangat sensitif
dimainkan oleh kaum muda lakilaki. Asal-mula permainan ini tatkala
masyarakat mencari dan menemukan
lahan pertanian/perkebunan yang
lokasinya sangat luas, rata, dan mudah mendapatkan air, untuk diolah
dalam bertani.
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Vokal Suku Alas
Kesenian vokal suku Alas dibagi
menjadi dua bagian: melagam dan
tangis. Melagam dipilah lagi menjadi
tiga macam. (1) Melagam Ni Lepo,
yakni lagu yang disampaikan seorang
pemuda yang sedang jatuh cinta atau
mepakhuh dalam menyampaikan
salam selamat datang. Vokal ini biasanya disampaikan kepada seorang
gadis yang datang saat begahen pada
acara pesta perkawinan dan sunat
rasul. (2) Melagam Ni Pedo, yaitu
kesenian yang dimainkan oleh siapa
saja, tak terbatasi usia atau jabatan.
Sebelum memainkan kesenian ini,
terlebih dahulu diminta izin kepada
hadirin andai kata ada pekhangkenen
(antara menantu dan mertua). (3)
Melagam Ni Jalu, yakni kesenian yang
dimainkan oleh dua atau tiga orang
yang sengaja diundang saat acara sunat rasul. Biasanya, lagam ini berkisah
antara muda-mudi, dari kisah pekenalan hingga ke perkawinan.
Selanjutnya kesenian tangis. Kesenian
ini dimaksudkan pada pengantin
perempuan sewaktu njaga i. Ada beberapa macam tangis, di antaranya:
(1) Tangis Mangikhi, yakni tangis seorang pengantin memanggil kerabat/
famili yang hadir untuk mempeusijuk
orang yang nikah. (2) Tangis Dhilo,
yakni seorang pengantin menceritakan perjalanan hidupnya kepada teman atau sahabat. (3) Tangis Nekhahken Mas Kawin, yaitu adat istiadat
kata bertutur tentang kampong kelahiran sampai ke daerah perkawinan.
(4) Tangis Nohkan Bekhas Seselup
Lawe Sentabu, yaitu mohon maaf dan
minta petunjuk kepada sanak kelu-

arga semoga hidup di tempat yang
baru. (5) Tangis Tukhunen, yaitu kisah
menitipkan orangtua kepada kerabat
lelaki. (6) Tangis Ngehawinken, yaitu
tangis jawaban yang diminta mempelai perempuan berupa petunjuk,
nasihat, dan pesan-kesan. (7) Tangis
Ngehawinken, yaitu tangis jawaban
yang diminta mempelai perempuan berupa petunjuk, nasihat, dan
pesan, serta kesan. (8) Tangis Mbabe
Senubung.
Alat Tradisional
Di samping jenis kesenian, suku
Alas juga memili alat-alat kesenian
tradisional, di antaranya canang situ
(dari tembaga), canang buluh (dari
bambu), bagsi (dari bambu kecil),
genggong (alat musik tiup dari dari
getaran besi yang ditempa), oloi-oloi
(dari jerami padi), dan keketuk layar
(dari bambu atau kayu).
Menilik keragaman kesenian tradisi suku Alas, memperlihatkan
bahwa daerah ini menjadi salah satu
kebanggaan bangsa Aceh. Namun, anggapan ini bisa saja luntur
manakala Alas menjadi ALA (Aceh
Leuser Antara). Akankah terjadi?
Sebab, pepatah Gayo mengatakan,
“Beluh sara loloten, mowen sara
tamunen, bulet lagu umut, tirus lagu
gelas, rempak lagu re, mususun lagu
belo”.*her’N

Pada tuhoe edisi V / Maret 2008,
halaman 18 dan 19 (Saweue
Gampông) di tulisan “Khanduri
Blang” oleh Bahagia Ishak, terdapat foto masyarakat khanduri
yang disamarkan oleh redaksi. Foto
tersebut adalah warga masyarakat
Alue Capli, Pasee. Sebenarnya foto
itu hanya berupa pendukung berita
sebagai ilustrasi, karena itu tidak
dituliskan keterangan foto dengan alasan agar tidak kontradiksi
dengan isi berita. Demikian agar
dapat dimaklumi. Kepada warga Pasee dan Pidie yang merasa terusik
dengan ilustrasi itu, Redaksi minta
maaf. Terima kasih.

Anda mempunyai tulisan tentang
adat di gampông Anda,
kirimkan sekarang juga ke:
tuhoe_adat@yahoo.com atau
Sekretariat JKMA Aceh
Jl. Peurada I no. 5
Gampông Peurada Banda Aceh

tamèh

Cut Ali,
Mualim dari Aceh Selatan
Berawal dari doa, lalu menjadi isim yang menakutkan bangsa penjajah Belanda,
dialah bergelar Teuku Cut Ali. Doa-doanya yang bernada sastra menjelma serupa
mantra sehingga dia pun kerap berhasil lolos dari sergapan Belanda.

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang
Allah adalah pelindung saya.
Tiada tuhan melainkan Allah,
Malaikat-malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil
Berada pada tangan kanan dan tangan kiri saya
Di muka, di belakang, di atas, dan di bawah saya.
Saya dikelilingi oleh kesaksian tiada tuhan selain Allah
Saya pergi dengan kasih sayang Allah,
Yang menyebabkanku berhasil dalam alam ghaib
Tuhanku adalah Allah

D

emikian sepenggal doa Teuku Cut Ali yang kemudian diyakini memiliki kemampuan ghaib. Allah
swt. dan para malaikat-Nya seolah senantiasa
melindungi Cut Ali dalam setiap penggempuran ke pihak
musuh. Kendati demikian, penegasan Allah dalam Alquran
bahwa kullu nafsin zaaikatul maut (tiap-tiap yang bernyawa pasti merasakan mati) adalah sebuah keniscayaan bagi
Cut Ali. Dia gugur sebagai pahlawan pada 1927, setelah
ditembak oleh Gosenson, seorang Marsose Belanda. Namun, sebelumnya, di tangan Cut Ali, berpuluh pimpinan
perang Belanda dan pasukannya telah menemui ajal.
Bagi masyarakat Aceh, terutama belahan barat-selatan,
Cut Ali adalah spirit perjuangan tiada tara. Hal ini diakui
langsung oleh seorang penulis Belanda, H.C. Zentgraaff.
Menurut Zentgraaff, Cut Ali sempat membuat keributan
dan ketegangan bagi pihak Belanda yang nyaris tak terpikulkan sehingga Belanda yang kala itu mencoba masuk
ke penduduk Aceh lewat warung-warung kopi merasa tak
berdaya, karena tak ada yang berhasil dipengaruhi dan
dikorek informasi tentang Cut Ali.
Sepanjang zaman, Zentgraaff mengakui kemasgulan Cut
Ali sehingga dia menulis, “Di daerah pesisir barat, jiwa
dan semangat berjuang lama yang menyala-nyala adalah
yang paling lama bertahan, senantiasa terdapat ketegan-

gan yang pada setiap saat meledak. Penduduknya, memang membungkukkan kepalanya setelah operasi-operasi besar yang lampau, namun dalam semangatnya mereka
tidak banyak berubah atau sama sekali tidak berubah.”
Kata Zentgraaff, Cut Ali dan pasukannya berjuang hanya
mengandalkan pedang. Namun, setiap pasukan marsose
yang terkena sabetan pedang tersebut, niscaya menemui
ajal. Cut Ali menjadi pengaruh besar bagi masyarakat
Aceh melawan Belanda, dan Belanda sangat mengakuinya. Lebih spesifik, Zentgraaff mengakui kemahiran Cut Ali
dan pasukan kecilnya memanfaatkan kelengahan pasukan
Belanda.
Beberapa komandan perang andalan Belanda yang
menghembuskan napasnya di tangan pasukan Cut Ali
adalah Letnan Molenaarb, tewas di sekolah Terbangan,
Letnan Klaar dan Letnan Molenaar.
Masih menurut Zentgraaff, Cut Ali juga gemar menulis
surat kepada musuh. Surat-surat itu bernada ancaman
yang sempat membuat komandan perang Belanda selalu
berpikir tujuh keliling menerima pasukan Cut Ali. “Saya
berada di sini dengan 80 pasukan, dan kalau Tuan tidak
datang dengan sekurang-kurangnya 120 serdadu, lebih
baik tinggal di rumah saja,” demikian salah satu isi surat
ancaman tersebut.■
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Aceh, Negeri Seribu
Satu Hikayat
“Masih Adakah yang Tersisa?”

tuhoe | Banda Aceh
ika negeri belahan Asia Barat sana ada yang mendapat julukan sebagai “Negeri Seribu Satu Malam”, kami
menilai Aceh sebagai negeri seribu satu hikayat. Gelar
ini kami berikan untuk Aceh dengan tanpa menafikan gelar-gelar lainnya seperti Serambi Makkah, Tanah Rencong,
Negeri Iskandar Muda, Negeri Syariat Islam, Daerah Modal, atau julukan lainnya. Gelar “Seribu Satu Hikayat” kami
berikan karena Aceh memang banyak menyimpan kisah
lama, baik suka, duka, luka, nestapa, sengsara, air mata,
canda, tawa, atau kisah bahagia akan kejayaan Iskandar Muda yang selalu dikenang sepanjang
zaman. Kisah-kisah itu, di Aceh bukan lagi menjadi sebuah dongeng, tapi dianggap sebagai
hikayat. Karenanya, kami menyebut Aceh
“Negeri Seribu Satu Hikayat”.

IST

J

TGK. ADNAN PMTOH

Kelihaian Adnan dalam membawakan hikayat cepat dan
lekas serupa air mengalir membuat ia mendapat gelar “Trobadur”. Putra Panglima Polem itu
menghembuskan napas terakhir
di usianya yang ke 75 (Selasa, 4
Juli 2006). Setelah kepergian beliau, kesenian tutur pun terkesan
hilang dari Aceh.
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Secara sederhana, hikayat adalah cerita yang
diyakini kejadiannya
pada suatu masa, yang
diceritakan kembali
pada masa selanjutnya. Karena itu,
hikayat dapat berupa
legenda, syair, sejarah dan sejenisnya.
Namun, belakangan istilah hikayat semakin
populer
digunakan
pada
setiap
kisah
yang
juga

IST

dalam melawan pemerintahan Republik Indonesia dengan
menyatakan mati melawan Tentara Nasional Indonesia
(TNI) atau Polisi adalah juga mati syahid. Demikian sebaliknya, aparat keamanan RI pun beranggapan akan mati
syahid jika terbunuh oleh GAM/TNA. Alasannya serupa,
yakni sama-sama membela bangsa dan tanah air. Maka,
Aceh adalah negeri seribu satu hikayat.

berupa dongeng—sulit dibuktikan kebenarannya. Anggapan dongeng atau cerita fiksi lainnya dianggap oleh si
penulis sebagai hikayat, barangkali berdasarkan ketajaman dan kelantangan penyampaian ujaran bertuturnya.
Ini adalah era kemajuan sastra dalam berkontemplasi,
maka terhadap sebuah cerpen pun, si pengarang
suka menyebut karyanya dengan “hikayat”.
Terlepas dari beragam warna hikayat itu,
di Aceh, pada zaman dahulu, hikayat
juga dijadikan sebagai senjata melawan
kaphé peunjajah. Salah satu hikayat
yang dikenal mampu menggelorakan semangat juang bangsa dan
masyarakat Aceh kala itu adalah
Hikayat Prang Kompeni atau
Hikayat Prang Sabi. Hikayat
ini diciptakan oleh Tgk. Chik
Pante Kulu alias Abdul
Karim yang kemudian
populer dengan sebutan “Do Karim”.
Dalam Hikayat Prang
Kompeni disebutkan
bahwa setiap yang
mati dalam perang
melawan kaphé
mendapat pahala syahid
dan bidadari syurga menanti orang-orang yang
syahid tersebut. Kemudian, karena melawan
penjajah demi mempertahankan wilayah dan
bangsa juga disebutkan mendapat pahala
syahid, Gerakan Aceh
Merdeka (GAM) pun
menggelorakan Hikayat Prang Kompeni

Di samping Hikayat Prang Sabi, Aceh juga memiliki
beberepa hikayat lainnya yang juga mendapat tempat di
hati masyarakat. Hikayat-hikayat itu antara lain Hikayat
Malem Diwa, Hikayat Putroe Bungsu, Hikayat Dangderia.
Hikayat-hikayat ini sangat panjang. Untuk menghabiskan cerita dalam hikayat-hikayat tersebut bisa memakan
waktu tujuh hari tujuh malam, bahkan ada yang sampai
tujuh belas malam, sebab cerita di dalamnya sambung
menyambung, berepisode-episode.
Hikayat PMTOH
Selain hikayat-hikayat yang disebutkan di atas, dalam
masyarakat Aceh dikenal juga hikayat PMTOH. Hikayat
ini dipopulerkan oleh Tgk. H. Adnan. Beliau dilahirkan di
Meukek, Aceh Selatan, Desember 1931. Adapun nama
PMTOH bukanlah judul hikayat sebagaimana nama-nama
hikayat di atas. PMTOH merupakan salah satu jenis irama
hikayat. Penamaan PMTOH diambil dari nama sebuah
mobil bus penumpang lintas Sumatera, yang memiliki
corong klakson di kiri kanan bagian depan mobil.
Mobil PMTOH sering digunakan Tgk. Adnan berkeliling
saat membawakan hikayat-hikayatnya. Saat bermain, dia
suka membunyikan klakson mobil PMTOH sambil memencet hidungnya. Karena itulah, gelar PMTOH akhirnya
disematkan kepadanya hingga jadilah namanya Tgk. H.
Adnan PMTOH.
Kata Tgk. Adnan, dia berguru hikayat kepada seorang lelaki tua di Manggeng, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang
masuk wilayah Aceh Barat Daya). “Namanya Mak Lapeh.
Saya belajar kepadanya selama tiga tahun,” kata Adnan
semasa masih hidupnya, seperti divisualkan dalam film
“Pujangga Tanpa Pikir” karya Teuku Afifuddin.
Kelihaian Adnan dalam membawakan hikayat cepat dan
lekas serupa air mengalir membuat ia mendapat gelar
“Trobadur”. Putra Panglima Polem itu menghembuskan
napas terakhir di usianya yang ke 75 (Selasa, 4 Juli 2006).
Setelah kepergian beliau, kesenian tutur pun terkesan
hilang dari Aceh. Dulu, Adnan acapkali tampil di depan
masyarakat—di usia tua, dia main di TVRI. Hal ini membuat hikayat Aceh semakin populer ke dunia luar. Dia
terus menyampaikan hikayat-hikayat ke sekeliling Aceh,
bahkan ke luar Aceh. Sungguh Aceh dikenal sebagai negeri penuh hikayat. Namun, sekarang keresahanlah yang
diterima Aceh manakala tukang hikayat legendarisnya sudah tiada. Akankah Aceh masih menjadi negeri hikayat?■
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alam kehidupan sehari-hari, orang sangat sering
mengungkapkan ungkapan emosionalnya, baik
dalam bentuk kata, kelompok kata, maupun kalimat.
Ungkapan emosional ini diucapkan di mana saja, misalnya
di warung, di kedai, di sekolah, dan diucapkan oleh siapa
saja, misalnya orang tua, guru, pejabat, buruh bangunan.
Dapat dikatakan bahwa ungkapan emosional merupakan
salah satu bentuk kebiasaan masyarakat.
Satu hal yang tak dapat dipungkiri adalah setiap bahasa
di dunia ini memiliki ungkapan-ungkapan emosional. Ungkapan-ungkapan itu dipakai dalam berbagai tempat dan
situasi. Sebut saja bahasa Indonesia. Bahasa ini memiliki
ungkapan-ungkapan emosional seperti sialan, bajingan,

22

pantengong, anak bau kencur. Bahasa lain pun demikian,
seperti bahasa Inggris, juga memiliki ungkapan emosional
seperti fuck you, dam, bullshit. Ungkapan-ungkapan
emosional, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam
bahasa Inggris itu dipakai untuk mengungkapkan amarah,
kesal, benci. Namun, tidak tertutup kemungkinan juga
dapat untuk mengungkapkan rasa senang dan gembira.
Selain bahasa-bahasa di atas, bahasa Aceh juga memiliki ungkapan emosional. Bahasa ini juga memiliki kata,
kelompok kata, atau kalimat yang berisi ungkapan emosional, yang dipakai dalam berbagai suasana dan tempat.
Perhatikan data-data berikut ini!

Informan dari Nagan Raya

Informan dari Aceh Barat

Informan dari Aceh Selatan

Informan dari Sigli

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bret mak kah
kajak pap leumo
kajak u bui jak
kajak u bui lôp keudéh
aneuk hana diaja
pap ma kah
waba kareuh
aneuk glanteutak
geureuda sampoh
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pantèk ma
bret ma
ék leumo
bui/asai+kata ganti orang
ék kilang
ék glang
ulai bak teuôt
lagai ulai kamèng teutôt
jampôk
bui sugôt

aneuek umpeun rimung
aneuk glanteutak
rimung sampôh
waba puta
umpeun ta’eun

breut ma
aneuk bajeung
aneuk arakatèe
pukoe leumo
jak pap ma
lam boh ku
pukèe ma
jak lét asèe
jak lét ma keudéh
lam makeuh

Ungkapan-ungkapan emosional yang disebutkan di atas
tentu baru sebagian. Masih banyak ungkapan emosional
lain yang jika didokumentasikan dapat mencapai puluhan ungkapan, baik dalam bentuk kata, kelompok kata,
maupun kalimat.

anjing, lembu, kambing.

Ditinjau dari segi makna, nuansa yang terkandung dalam
ungkapan-ungkapan emosional di atas lebih tinggi. Artinya, jika ungkapan-ungkapan itu diucapkan kepada seseorang, orang yang mendengar tentu akan sangat marah.
Karena tingginya nuansa makna yang terkandung dalam
ungkapan-ungkapan ini, penerjemahan ke dalam bahasa
lain tak dapat dilakukan. Meskipun penerjemahan dapat
dilakukan, hasil terjemahan tersebut memiliki nuansa
makna yang berbeda dengan ungkapan yang berasal dari
bahasa yang diterjemahkan. Coba baca kalimat ini! Bit-bit
nyo kah lagèe kamèng teutet. Bandingkan nuansa makna
kalimat tersebut dengan kalimat hasil terjemahan ini!
Kamu benar-benar seperti kepala kambing yang dibakar.

Pada ungkapan emosional yang tertera pada tabel terlihat
bahwa ada kesamaan bentuk antara ungkapan yang ada
dalam suatu daerah dan daerah lain, misalnya antara
daerah Aceh Barat dan Nagan Raya. Daerah ini memiliki
ungkapan emosional yang hampir sama yaitu bret ma/
mak. Akan tetapi, jika kita melihat data di atas, derajat
kehadiran kata ganti orang (pronomina persona) sesudah
kata ma/mak pada ungkapan di atas, berbeda antara bahasa Aceh Barat dan Nagan Raya. Di Nagan Raya, kehadiran kata ganti orang sesudah kata ma/mak pada ungkapan bret ma/mak bersifat wajib. Artinya, ungkapan ini
tidak akan sempurna tanpa kehadiran kata ganti orang.
Jadi, ketika mengucapkan ungkapan emosional, apakah
karena marah atau benci, di Nagan Raya ungkapan yang
dipakai adalah bret ma/makkah atau bret ma/makjih (jih
dan kah adalah kata ganti orang dalam bahasa Aceh)
bukan bret ma/mak.

Ditinjau dari segi pilihan kata, ungkapan-ungkapan emosional dalam bahasa Aceh tampaknya memilih kata-kata
yang memiliki derajat kesopanan yang rendah, misalnya
‘ok, pap, bret, arakatè/arekatè. Sebagian kata tersebut
dirangkaikan dengan kata yang menurut si pengucap
dapat membangkitkan amarah yang sangat besar bagi si
pendengar, misalnya ‘ok (setubuhi) dirangkaikan dengan
ma/mi (ibu), pap (setubuhi) dirangkaikan dengan kata
ma/mi (ibu), bret dirangkaikan dengan ma/mi (ibu). Ada
juga ungkapan-ungkapan emosional dalam bahasa Aceh
yang di dalamnya terdapat kata-kata yang berkaitan dengan binatang. Binatang yang dipilih pun sebagian adalah binatang-binatang yang diharamkan dalam agama.
Tujuannya tentu saja untuk mengundang kemarahan si
pendengar, misalnya ka jak u bui jak keudéh, kajak lét asèe
keudéh, kajak pap leumo, lagèe ulèe kamèng teutôt. Katakata yang digarisbawahi masing-masing bermakna babi,

Ungkapan-ungkapan yang disebutkan di atas semuanya
berisi curahan emosional yang berupa marah, kesal, benci. Saat marah, orang akan menggunakan kata, jak u bui
jak, jak pap leumo, saat seseorang kesal terhadap lawan
bicaranya karena lawan bicaranya itu tidak mengerti terhadap hal yang telah dijelaskan pembicara berulang kali,
sebagian orang Aceh Barat akan menyebutkan èk kilang.
Sebagian orang Aceh Barat juga akan menggunakan ungkapan bui sugôt saat ia ingin meyakinkan lawan bicaranya
bahwa orang yang menjadi bahan pembicaraan mereka
itu adalah pembohong, tak bisa dipercaya. Jadi, dapat
dikatakan bahwa bui sugôt ini bermakna pembohong,
tak dapat dipercaya. Menurut informan yang berasal dari
daerah ini, ungkapan bui sugôt hanya ditujukan untuk
orang ketiga. Hal ini akan jelas terlihat pada kalimat Hai,
bek kadeungo haba sinyan. Jih bui sugôt. Saat menasihati
anak yang nakal dan berakhlak buruk, sudah berkali-kali

Ungkapan-ungkapan emosional, baik dalam bahasa Indonesia
maupun dalam bahasa Inggris itu dipakai untuk mengungkapkan amarah, kesal, benci. Namun, tidak tertutup kemungkinan
juga dapat untuk mengungkapkan rasa senang dan gembira.
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dinasihati tetapi anak itu tidak mendengar, sebagian
orang Sigli akan mengatakan aneuk arakatè.
Ungkapan-ungkapan emosional yang terdapat dalam tabel di atas ternyata tidak hanya dipakai untuk mengungkapkan emosional yang berupa benci, kesal, atau marah,
tetapi juga untuk luapan rasa senang dan gembira. Akan
tetapi, pemakaiannya hanya terbatas pada orang-orang
yang sudah saling akrab. Contoh pemakaiannya dalam
kalimat adalah ‘Ok ma kah. Ho kajak barokön hana deuhdeuh. Pada kalimat tersebut, pemakaian bentuk ‘ok ma
kah pada kalimat tersebut bukanlah ungkapan emosional
yang mengungkapkan rasa marah atau benci kepada seseorang, melainkan mengungkapkan rasa senang kepada
orang yang disapa dengan syarat orang yang disapa itu
adalah kawan akrabnya.
Ungkapan emosional ‘ok ma kah pada kalimat “‘Ok ma
kah. Ho kajak barokön hana deuh-deuh" tampaknya
hampir sama pemakaiannya dengan kata gila, dalam
bahasa Indonesia, pada kalimat Gila, Ustadz itu sudah
lima kali naik haji. Akan tetapi, perbedaannya adalah kata
gila dalam kalimat tersebut ditujukan tidak hanya untuk
orang-orang yang sudah dekat dengannya, tetapi juga
untuk orang-orang yang menurut si pengucap memiliki
kelebihan-kelebihan atau telah melakukan hal-hal yang
luar biasa. Secara ilmu kebahasaan, kata gila dalam konteks kalimat di atas disebut interjeksi (kata seru).
Ternyata dalam bahasa Aceh, ungkapan-ungkapan emosional juga ada berbentuk kata-kata yang berkonotasi
positif. Biasanya ungkapan emosional ini dipakai untuk
memuji seseorang. Salah satu ungkapan emosional yang
penulis maksud adalah bak budik kèe. Ungkapan ini
biasanya dipakai untuk mengungkapkan rasa ketakjuban
seseorang, baik kepada manusia maupun kepada benda
selain manusia. Bentuk bak budik kèe yang dipakai untuk
mengungkapkan ketakjuban ini tidak sama pemakaiannya
dengan bak budôk, bak jitak lé glanteu, bak jitumoh bara
singkèe. Bentuk-bentuk ini dipakai untuk mengukuhkan
si pembicara atau pendengar terhadap hal yang sedang
dibicarakan, misalnya Bak budôk/bak jitak lé glanteu/bak
jitumoh bara singkèe kah na kajak sikula baro. Si pendengar akan menjawab bak budôk/bak jitak lé glanteu/bak
jitumoh bara singkèe lôn nyoe.

Ternyata dalam bahasa Aceh,
ungkapan-ungkapan emosional juga ada berbentuk
kata-kata yang berkonotasi
positif. Biasanya ungkapan
emosional ini dipakai untuk
memuji seseorang.
Akhirnya, berdasarkan pembicaraan tentang ungkapanungkapan emosional dalam bahasa Aceh di atas, penulis
menyimpulkan sebagai berikut.
1. Dalam bahasa Aceh ternyata terdapat ungkapan emosional baik untuk mengungkapkan rasa kesal, marah
benci, atau senang.
2. Nuansa makna yang terdapat dalam ungkapan emosional ini sangat tinggi sehingga ia tak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Meskipun ungkapan
emosional tersebut diterjemahkan, hasil terjemahannya memiliki nuansa makna yang berbeda dengan
bahasa yang diterjemahkan.
3. Ungkapan-ungkapan emosional dalam bahasa Aceh
terdapat keunikan dalam hal pilihan kata (diksi).
4. Ada beberapa ungkapan emosional dalam bahasa
Aceh yang menuntut kehadiran kata ganti orang.
Akhirnya, penulis menyarankan bagi pembaca, khususnya
masyarakat Aceh, untuk menghindari pemakaian ungkapan-ungkapan emosional yang tertera seperti dalam tabel di atas karena ungkapan tersebut tidak mencerminkan
akhlak yang baik. Alangkah baiknya jika seseorang marah
kepada lawan bicaranya, orang tersebut tetap berusaha
menggunakan kata-kata atau kalimat yang sopan. Hal
itu akan lebih baik dan tentu saja dapat menjadi patron
akhlak seseorang.■

Oleh:

Safriandi, S.Pd

Sarjana Pendidikan Bahasa dan Sastra
Indonesia dan Daerah FKIP Unsyiah
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Dilarang
Menjadi
Miskin M

Oleh:

Rusliadi

Aktivis Jaringan Komunitas
Masyarakat Adat (JKMA) Aceh

enjadi miskin di Indonesia
itu tidak bermakna. Orang
miskin dianggap tidak ada.
Yang ada dan bermakna itu adalah
uang dan kekuasaan. Mereka yang
memiliki banyak uang dapat berbuat
apa saja, termasuk membeli kekuasaan. Dan kekuasaan untuk mendera
mereka yang miskin. Mereka yang
miskin adalah orang-orang usiran.
Mereka adalah orang-orang kalah.
Pedagang-pedagang kaki lima
mempertahankan nafkah hidup mereka dan bentrok dengan petugaspetugas. Perempuan-perempuan tua
menangisi kios-kios darurat mereka
yang dihancurkan pihak ketertiban
kota. Mereka ini orang-orang yang
dirampas nafkah hidupnya. Penderitaan mereka sama dengan para
pejabat yang dicopot dari jabatannya.
Stres dan depresinya sama, kalau saja
para pejabat kota itu merefleksi diri
apabila diperlukan sama oleh kekuasaan yang lebih atas, yakni dirampas
sumber kemakmuran mereka.
Mereka yang digusur dari tempat
tinggalnya yang resmi atau tidak
resmi. Kekuasaan dan uang jeli melihat peluang sekecil apa pun untuk dijadikan alasan merebut lahan rakyat.
Lahan-lahan strategis di kota-kota
besar diteliti kelemahan-kelemahan
legalitasnya untuk direbut dan dijadikan tempat pengembangan modal
raksasa. Ikan besar memangsa ikanikan kecil untuk mempertahankan
hidup. Taring-taringnya yang tajam
adalah uang dan tenaganya adalah
kekuasaan negara.

Ilustrasi: mahdi abdullah

Apakah tugas negara? Untuk apa
negara dibentuk? Bagaimana negara
ini dulu dibentuk?
Tugas negara adalah melindungi
rakyatnya dan memberikan kesejahteraan pada rakyat. Semua
kekayaan negara ini dipergunakan
untuk memberikan kesejahteraan
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pada rakyat. Semua kekayaan negara
ini dipergunakan untuk memberikan
kesejahteraan kepada rakyatnya.
Bukankah negara ini terbentuk oleh
kekuatan rakyat? Bukankah para
pemimpin dan partai-partai politik
itu sejak zaman pergerakan nasional
tak ada maknanya tanpa didukung
oleh rakyat? Pemerintah kolonial
bukan takut pada para pemimpin
dan partai-partai politik, tetapi takut
terhadap kekuatan rakyat yang ada
di belakangnya. Inilah sebabnya para
pemimpin yang populer lebih ditakuti
penjajah daripada pemimpin cerdas
yang didukung oleh sedikit massa
rakyat. Begitu pula hanya partaipartai besar yang anggotanya
massal ditakuti oleh pemerintah
kolonial.

pakan tugas negara yang sesungguhnya. Negara itu Departemen Sosial
itu sendiri. Ke mana larinya kekayaan
negara ini? Ke mana pajak-pajak itu
disalurkan? Untuk dijadikan modal
negara agar kelak dapat mensejahterakan rakyatnya? Berakit-rakit
dahulu berenang-renang kemudian?
Atau untuk mengatasi kemiskinan?
Bukankah mereka yang diusir, didera,
digusur, seharusnya malah dilindungi
dan dibela oleh negara? Mereka yang
tidak bekerja diberi tunjangan hidup.
Mereka yang tak mampu pergi ke ru-

Di negara yang tingkat kemiskinan
rakyatnya masih tinggi seperti Indonesia, kerja Departeman Sosial meru-
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Mereka lari ke luar negeri untuk menjual tenaga sebagai kuli dan pembantu rumah tangga. Si miskin mencari
jalannya sendiri untuk meneruskan
hidup. Di sini pun apabila mereka
mendapatkan masalah dengan para
majikan, negara tetap tidak peduli.
Negara tidak memiliki payung hukum
untuk melindungi warga miskinnya
di tanah orang. Hanya peristiwa-peristiwa spektakuler saja negara mau
turun tangan setelah itu si miskin
tetap dibiarkan mengais rezekinya
sendiri-sendiri.
Apa gunanya negara? Si miskin
milik siapa?

Rakyat adalah alasan mengapa
negara ini ada. Dan setelah negara
ini berusia lebih dari 60 tahun,
rakyat menjadi mangsa negara.
Tanah dan tempat hunian mereka direbut. Sumber kehidupan
mereka dimatikan. Hutan-hutan
mereka (adat) digasak tanpa
menghormati sama sekali tradisi
yang telah ribuan tahun usianya.
Lantas siapa yang akan melindungi rakyat? Melindungi rakyat
miskin itu?
Hikayat si miskin kontemporer
ini masih terus berlanjut. Layar
kaca dan surat kabar masih akan
dipenuhi kisah-kisah pengusiran
rakyat miskin. Di negara-negara
maju, hikayat si miskin ini ada
di luar layar. Si miskin itu menjadi
tanggungan negara. Ada dana sosial
khusus untuk rakyat miskin mereka.
Dari mana uangnya? Dari mereka
yang kaya raya. Dari pajak kaum
pengusaha, artis, selebritis yang kaya
raya. Kaum miskin dilindungi oleh
negara. Padahal, banyak negara di
Eropa yang merupakan warisan dari
kekuasaan-kekuasaan sebelumnya,
malah merupakan musuh rakyat.
Namun, mereka justru peduli pada
rakyatnya yang miskin.

Ke mana si miskin mengadukan
nasibnya, kalau negara sendiri tidak
peduli akan keberadaannya?

Di zaman kuno, si miskin adalah
milik bersama. Miskin bersama
makmur bersama, dalam lingkungan kecil terbatas. Itulah gunanya
ada lumbung-lumbung kampung.
Namun, di masyarakat kerajaan,
kemiskinan mulai menggejala
sebagai kelompok marginal, akibat munculnya feodalisme dan
lembaga besar bernama negara
(kerajaan). Si miskin muncul ketika
negara muncul. Di zaman lembaga kerajaan, kemiskinan tidak
dipedulikan, seperti negara modern sekarang di Indonesia.

mah sakit diberi santunan kesehatan.
Mereka yang tak mampu menyekolahkan anak-anaknya diberi tunjangan pendidikan. Karena orang-orang
miskin milik negara. Kemiskinan itu
sendiri produk negara.
Akan tetapi, yang terjadi sebaliknya.
Justru mereka yang berusaha bekerja
semampunya di pinggir-pinggir jalan
dirampas pekerjaannya. Mereka yang
hidup dari menarik becak dibatasi
ruang geraknya. Mereka yang memiliki rumah di tempat-tempat strategis
diusir lewat pengadilan. Mereka yang
menampung para pekerja di perusahaan dimatikan bidang usahanya.

Akan tetapi, kita tidak sedang
membangun kembali negara
kerajaan. Indonesia adalah negara
republik. Dengan demikian negara
modern Indonesia merupakan
kombinasi organisasi kampung yang
egaliter dengan organisasi besar
kerajaan feodal. Kombinasi akan
berjalan sehat apabila pluralisme
organisasi kampung menampung
persoalan kemiskinan mereka yang
diserahkan ke organisasi negara
untuk dipecahkan. Dari bawah ke atas
dan kembali ke bawah dengan solusi
yang beragam.
Memecahkan kemiskinan dari pusat
negara merupakan kerja raksasa yang
kurang realistik. Kerja demikian memerlukan adanya hierarki kekuasaan

Miskin
yang monolitik. Keras, ketat, otoriter.
Dan itu berhasil dilakukan oleh Cina.
Indonesia tidak mau diperlakukan demikian. Tidak mau dari atas ke bawah.
Itulah sebabnya dibangun otonomi
daerah.
Namun, otonomi daerah tak memecahkan apa pun tentang kemiskinan kalau cara kerja lama tetap
diberlakukan. Daerah-daerah hanya
memindahkan sistem pusat di daerah
masing-masing, jadi tetap dari atas
ke bawah, hanya terbatas di daerahdaerah. Belum terbangun sistem
hubungan dari bawah ke atas, dan
dari atas ke bawah. Kemiskinan tetap
menjadi urusan negara pusat dan
atas.
Kemiskinan adalah urusan kampung,
daerah. Dan daerah hanya mampu
mengatasinya dengan bantuan
negara yang memiliki strategi nasionalnya. Kalau kemiskinan diselesaikan
di tingkat kampung, tingkat daerah,
negara tugasnya hanya menghimpun
kekayaan nasional yang kemudian
didistribusikan ke daerah-daerah
miskin yang sama sekali tak mampu
mengatasi kemiskinan daerahnya.
Otonomi adalah memecahkan
kemiskinan daerahnya sehingga tak
perlu warganya lari kerja sebagai TKI
ke luar negeri, bahkan lari ke daerah
lain yang lebih makmur.
Indonesia ini terlalu besar, terlalu luas
dan terlalu banyak. Namun, demikian,
sistem negara kerajaan yang cocok,
yaitu feodalistik dan otoriter, tetapi
setiap kali negara berbuat demikian,
rakyat berontak. Dan ketika sistem
kampung yang egaliter diberikan,
persoalan tak jelas ujung pangkalnya
karena alamat kritik kekuasaan menjadi tak jelas. Siapa sebenarnya yang
harus bertanggung jawab?
Hikayat si miskin di Indonesia hanya
dapat dipecahkan dalam sistem
paradoksal, dari kekuasaan bawah ke
atas, dari kekuasaan atas ke bawah.
Kondisi sekarang ini tak jelas, apakah
kita menganut dari atas ke bawah
atau dari bawah ke atas.***
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