asoe kuah

Geulanggang Rayek
Patut diingat, perdagangan karbon merupakan mekanisme yang telah disepakati dalam Kyoto Protocol
dan dilanjutkan dalam acara Bali Conference tahun 2007 lalu. Kebijakan ini lahir atas respon terhadap
meningkatnya emisi karbon di udara yang menyumbang terhadap perubahan iklim dan efek rumah
kaca. Dalam kaitan ini, hutan Aceh telah menjadi paru-paru dunia yang perlu dijaga keberlangsungan
ekologinya sebagai penyerap emisi karbon di angkasa. Bagaimana sesungguhnya keterkaitan sejumlah
kesepakatan internasional itu terhadap hutan Aceh? Sangat penting disimak halaman sembilan.
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Asoe Nanggroe
Percayakah Anda, di zaman
serba modern ini, Aceh masih
memiliki daerah terpinggirkan? Ia ada di tengah-tengah
rawa, padahal di sekelilingnya
pusat ibukota kecamatan.
Lantas, bagaimanakah akses
pembangunan di daerah tersebut? Lihat saja Ujung Pasir
di halaman dua puluh satu

17
Saweue Gampông
Percayakan Anda bahwa di Aceh, tepatnya di Takengon, sudah pernah ada kehidupan manusia 3.500
abad silam? Bukti-bukti ilmiah sebagai sebuah sejarah mengajak kita melacak hal itu. Pelajari di halaman tujuh belas.

5
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Peutimang
Setiap suku bangsa yang menyatakan diri sebagai bagian dari wilayah Indonesia memiliki kekhasan tersendiri menyangkut adat istiadat, bahasa, kepercayaan, kebiasaan, hukum, atau peraturan-peraturan lainnya di daerah
dimaksud. Keberadaan mukim sebagai instansi adat, entahkah penting diadakan penguatan? Jawabannya tinjau halaman lima belas.

Geulanggang Cut
Hutan primer Kawasan
Ekosistem Leuser atau
KEL dan Ulu Masen, dengan ekosistem uniknya
telah menjadi “negeri
rimba” para satwa,
seperti gajah, harimau,
orang utan, dan sejuta
satwa lainya. Jika hutan
ini tidak dirawat dengan
benar, niscaya kelestarian marga satwa di
sana hanya akan tinggal
impian. Bagaimana sejatinya menyikapi hal itu?
Telisiplah di
halaman lima

Selanjutnya, tuhoe mengajak Anda mendalami:

14 sejarah Aceh sejak zaman Iskandar Muda

hingga perjanjian damai Helsinki di halaman empat
belas,

19 jenis permaian tradisional di daerah Aceh pada
halaman sembilan belas,

24 pelesetan makna dalam bahasa Aceh sehingga
menyebabkan keberagaman ungkapan emosional
dalam pentur bahasa Aceh di halaman dua pulu
empat,

26 kisah di balik hikayat Malem Diwa pada
halaman dua puluh enam.

KEMUDIAN, MARI KITA MEMAHAMI, MENGERTI,
DAN BERTINDAK sehingga benar-benar tuhoe!

asoe lhôk
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Isi di luar tanggung jawab percetakan

ADALAH manusia hidup mencari rupiah sebagai sebuah keniscayaan, mengejar zaman untuk berubah. Namun, diri tak dapat
diukur dengan harga, kendati publik punya suara.

Sebut saja hutan sebagai contoh milik publik, perlu kebijakan dalam mengelolanya, termasuk menjual juga. Itu pula yang membuat
masyarakat cendekia (baca: NGO/LSM/pemerintah/aktivis) menempuh kesepakatan demi (menjual) kebijakan.
REDD merupakan salah satu kebijakan demi harga diri Aceh,
khususnya hutan di daerah ini. Tamsilan napas dunia, hutan Aceh
perlu dikelola dengan kebijakan dan pemikiran matang. Menjual
hutan Aceh tanpa kelola yang benar sama saja menjual harga diri
kebijakan nanggroe ini. Karenanya, REDD yang menjadi skema
pendanaan yang dikembangkan oleh sejumlah negara hutan tropis
untuk melestarikan hutan sebagai milik masyarakat perlu dukungan semua pihak.
Negara-negara pencemar lingkungan mesti menyepakati target
pengurangan emisi polusi. Hal ini sesuai dengan kesepakatan Protokol Kiyoto.
Sementara itu, Aceh sebagai pemilik hutan tropis napas dunia,
mesti memikirkan kebijakan yang mutlak dan harus dipatuhi negara-negara penikmat hutan Aceh. Halnya masyarakat Aceh, menjadi
perlu mengetahui untung-rugi memiliki hutan dan sumberdayanya
demi kelangsungan alam Aceh dan masyarakatnya.
Bukan rahasia lagi, selama ini pembangunan yang dilaksanakan
di Indonesia lebih mengedepankan aspek pertumbuhan ekonomi
dan mengabaikan aspek sosial serta lingkungan hidup. Kelompokkelompok masyarakat dan komunitas masyarakat adat seringkali
harus dipinggirkan atas nama pembangunan tanpa adanya suatu
proses konsultasi yang memadai dan mengabaikan prinsip Free
and Prior Informed Consent (FPIC). Maka, di sini perlu diketahui
bahwa hutan bukan milik pembangunan semata, tetapi juga milik
masyarakat lokal, milik bersama. Menjual hutan jangan sampai
menjual harga diri yang pernah dipertahankan. Kita mesti paham,
mengerti, dan bertindak! Salam tuhoe.
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pakat tabila

tuhoe | Banda Aceh
MEKANISME pengurangan emisi karbon yang berasal dari
deforestasi dan degradasi lahan/hutan (Reducing Emission
from Deforestation & Degradation atau disingkat REDD) saat
ini menjadi isu sentral dalam proses pengambilan keputusan
di bidang pelestarian hutan dan perubahan iklim. Adanya peluang insentif finansial yang diberikan oleh negara maju yang
membutuhkan kredit emisi dari upaya pemerintah negara
berkembang dalam meredam laju deforestasi (pengalihan
status kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan demi kepentingan ekonomi seperti perkebunan, pemukiman, industri)
serta degradasi (penurunan fungsi kawasan hutan akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, pertambangan dalam kawasan
hutan) menimbulkan kegairahan baru bagi pemerintah pusat
maupun daerah dalam menjaga kelestarian hutan yang berada
di dalam wilayah teritorialnya.
Propinsi Aceh yang merupakan salah satu propinsi yang paling
aktif dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan REDD di
wilayahnya memilik luas lahan hutan yang lumayan hingga kini
menjadikan Aceh sebagai tempat yang ideal untuk pelaksanakan proyek percontohon REDD.
Salah satu proyek REDD itu ada di kawasan Ulu Masen yang
dilakukan oleh pemerintah propinsi dengan dukungan the
Fauna and Flora International (FFI). Pada salah satu sesi di luar
meja perundingan Konferensi Perubahan Iklim ke-13 di Bali,
Gubernur Irwandi Yusuf memaparkan visi ’Aceh Hijau’, platform
pembangunan propinsi Aceh, yang memuat upaya peredaman
laju deforestasi dan degradasi dalam skema penataan ulang
lahan dan pengelolaan sumberdaya alam, termasuk sumberdaya kehutanan berbasis pembangunan berkelanjutan dan
pembatasan emisi gas rumah kaca penyebab utama perubahan iklim. Hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah
mencegah emisi karbon berlebihan di Aceh demi kelangsungan
hidup masyarakat.
Baik visi ’Aceh Hijau’, draf Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengurangan Emisi
dari Deforestasi dan Degradasi Hutan–Keputusan Menteri
Kehutanan (Kepmenhut) Komisi Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (saat ini tengah dirancang oleh
Departmen Kehutanan), maupun negosiasi REDD dalam Konferensi Bali satu tahun lalu, semua memiliki kesamaan sudut
pandang dalam konteks hak atas lahan dan akses sumberdaya
kehutanan masyarakat adat/komunitas lokal. Namun, sejauhmana mekanisme REDD dapat meningkatkan perlindungan
hak atas lahan dan akses sumberdaya kehutanan masyarakat
adat/komunitas lokal yang kehidupan dan mata pencahariannya bergantung pada wilayah hutan yang akan menjadi obyek
proyek REDD.
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Ada beberapa Elemen Kunci dalam Pelaksanaan REDD yang
mesti diperhatikan
1. Baseline: periode yang menentukan jangka waktu penghitungan emisi karbon beserta gerakan lainnya yang menggunakan perbandingan emisi karbon yang dihasilkan saat
REDD belum/tidak dilaksanakan dan ketika proyek REDD
dilaksanakan.
2. Permanency; metode penghitungan mengenai sejauh
mana karbon yang disimpan dalam tutupan hutan obyek
REDD dapat bertahan tanpa ada gangguan seperti kebakaran hutan, illegal logging dan segala bentuk alih fungsi
lahan.
3. Leakage; metode penghitungan dalam mengetahui sejauh
mana peredaman aktivitas deforestasi dan degradasi di
suatu wilayah REDD dapat menimbulkan aktivitas deforestasi dan degradasi di tempat lain.
4. Additionality; pengurangan emisi karbon di suatu wilayah
REDD tidak akan terjadi tanpa adanya proyek REDD di
wilayah tersebut.
5. Sovereignty; negara yang menyediakan wilayah hutan
sebagai objek pelaksanaan REDD memiliki kedaulatan
untuk mengikuti konsep dan mekanisme REDD tertentu
atau mengatur secara khusus konsep dan mekanisme
REDD yang paling sesuai dengan karakteristik wilayah dan
pengelolaan sumberdaya alamnya.
6. Adanya keterlibatan masyarakat yang hidup di sekitar
kawasan hutan yang akan dijadikan objek REDD.
7. Adanya mekanisme pembagian keuntungan yang adil di
antara para pihak pelaksana proyek, meliputi; pemerintah,
masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan, dan entitas lain yang turut melaksanakan proyek REDD.
8. Kontrak perdagangan emisi yang menguntungkan pihak
pengembang REDD dan pembeli, berdampak positif
pada pembangunan berkelanjutan serta penanggulangan
dampak negatif perubahan iklim, serta tidak bertentangan
dengan hukum negara pelaksana proyek REDD dan negara
maju pembeli kredit emisi.
9. Besarnya kompensasi; idealnya ditentukan setara atau
lebih dari opportunity lost yang diperoleh oleh negara
pelaksana proyek REDD jika upaya deforestasi dan degradasi tetap dilakukan (business as usual). Namun angka
ini bisa berkurang atau bertambah tergantung seberapa
baik tingkat permanency, leakage dan additionality proyek
REDD tersebut.

geulanggang cut

Hutan Kerakyatan,

Solusi Hutan Aceh Masa Depan
Oleh Rahmat RA

H

utan primer Kawasan Ekosistem Leuser atau KEL dan
Ulu Masen, dengan ekosistem uniknya telah menjadi “negeri
rimba” para satwa, seperti gajah, harimau, orang utan, dan sejuta satwa
lainya. Para penghuni belantara ini
kian terusik akibat kerusakan hutan
3,2 juta hektar per tahun. Selain para
hewan, tuhan telah menancapkan
begitu saja, sesuka hatinya, berbagai
jenis pohon sebagai sumber “periuk
nasi” rakyat, mulai dari kayu meudang jeumpa, seumaram, meranti,
tualang, bayu pong, rubek gle, dan
seumatok.
Rimba dengan keagungannya tak
jarang mengundang decak kagum
para insan di belahan bumi mana
pun untuk menjamah dan “menelanjanginya”. Hal ini dapat mengancam
konservasi di sana, baik penebangan
liar, kebakaran hutan, maupun alih
fungsi lahan. Padahal, dampak dari
aktivitas itu sudah dirasakan rakyat
yang bermukim di lereng

gunung, lembah, dan ngarai. Sebagai cotoh, banyak ternak penduduk
dimangsa hewan buas, banjir pun
kerap menyapa penduduk di kala
musim penghujan, seperti di penghujung tahun silam yang melumpuhan arus transpormasi sepanjang
pantai barat dan timur Aceh.
Selain memiliki berbagai jenis
tumbuhan dan satwa, kawasan ini
juga jadi daerah tangkapan air yang
sa-ngat penting bagi daerah aliran
sungai dari hulu dan anak-anaknya
hingga menggapai muara di kelokan
pantai. Namun, eksploitasi hutan
masa ke masa telah berbuah kerusakan serius. Perambahan hutan
dilakoni para penebang saban hari,
dari semenjak ayam jantan berteriakteriak bangunkan penduduk yang
dilelapkan sejuknya hawa gunung,
hingga senja membenam petang
di balik bukit. Berkubik-kubik kayu
saban hari dilengganggan para kurir
dari hutan Ulu

Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat

FOTO: Dok. JKMA Aceh
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geulanggang cut
Masen dan sekitarnya hingga hutan
lebat itu seolah-olah mengerang
kesakitan, seperti headline sebuah
Koran lokal beberapa waktu lalu,
“Ulu Masen Bergemuruh, Warga
Menggungsi”.
Suara mesin perambah meraungraung di KEL, hingga kagetkan anak
gajah yang sedang lelap di pangkuan induknya. Berpuluh-puluh truk
dengan deru diesel meraung keras,
menyeruak di antara lebatnya hutan,
sampai mengusik orang hutan yang
berpoligami di dahan kayu meranti
yang mungkin tak lama lagi juga
menyusul kaumnya yang sudah lebih
dulu arungi selat malaka atau samudera Hindia.
Lambaiaan pucuk Seumantok seakan
menggerutu “aku lebih nyaman ditancapkan Yang Mahatinggi di tanah
ini ketimbang harus jadi kosen pintu
atau jendela mewah si serakah itu”.
Jerit tangis histeris burung pelatuk
besi dibalik lebatnya meudang jeumpa saat melihat pohon bak istana
agungnya dan keluaraga dibawa
kabur penyamun rimba. Suasana
perumpamaan seperti itu seakan
nyata di telinga atau batang hidung
insan bernurani, tetapi sayang itu
hanyalah teriakan kecil seisi rimba
yang meronta.
Laju kerusakan hutan di pelosok
Aceh makin parah akibat rendahnya
pengetahuan penduduk sekitar, terutama tentang pelestararian hutan
sebagai sumber kehidupan hakiki.
Para penduduk kaki rimba tak terlalu
percaya akan bahaya alamiah selalu
mengitainya sampai tujuh turunan.
Dengan begitu, pantaslah fenomena
watak dan prilaku apatis ter-hadap
kerusakan hutan kini dihawatirkan
bersama.
Populasi penduduk dan perkembangan teknologi yang kian menggila
menyebabkan tekanan sangat dah-
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Laju kerusakan hutan di pelosok Aceh makin parah
akibat rendahnya pengetahuan penduduk sekitar,
terutama tentang pelestararian hutan sebagai sumber kehidupan hakiki. Para penduduk kaki rimba tak
terlalu percaya akan bahaya alamiah selalu mengitainya sampai tujuh turunan. Dengan begitu, pantaslah fenomena watak dan prilaku apatis terhadap
kerusakan hutan kini dihawatirkan bersama.
syat terhadap pemanfaatan hutan,
termasuk eksploitasi yang begitu
mudah dan berlebihan. Ditambah
lagi dengan keterbelakangan pendididikan dan kearifan lokal semakin
menipis. Maka sangat mungkin
masyarakat pedalaman cenderung
dimanfaatkan para pebisnis kayu
untuk keuntungan sebanyak mungkin
dari warisan nenek moyang mereka.
Kearifan lokal, nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, persaudaraan
dan ketauladanan kian terkikis,
kini bahkan bisa dibilang bak telur
di ujung tanduk sapi gila. Hampir
semua tatanan norma tersebut
tereliminasi berbagai perundangundangan negara yang tak pernah
bisa ditegakkan para abdi negeri ini,
seperti Undang-Undang Pokok Kehutanan No.5 tahun 1967 dan diperbaharui dengan UU No.41 tahun 1999.
Produk hukum ini telah menciutkan
luas hutan Aceh dengan laju kerusakan 3,2 juta hektar per tahun. Gila
bukan?
Masyarakat setempat tak sempat
berpikir sehat, bila dapur para istri
tak berasap, bila tak mampu diami
rengekan anak minta jajan. Belum
lagi anak bungsunya yang belum
diimunisasi ke kota kabupaten karena para dokter tak suka bertahan
di kampung belantara sana, “takut
malaria tropika”.
Mata pencarian masayarakat di sana
umumnya petani dan terkadang juga
merambah hutan untuk hidup sebelum masa panen tiba. Itu hal biasa, di

tempat mana pun permukaan bumi
fana ini, pasti ada orang yang menebang hutan. Namun, apa jadinya jika
ditambah dengan keterlibatan para
cukong kayu kapitalis. Karenanya,
pengelolaan di masa mendatang,
hendaknya ditangani masyarakat
adat. Kebijakan dan pengelolaannya
tak lagi disentralistikan, kikis habis
praktik-praktik kapitalisasi hutan,
tingkatkan peran pawang uteun,
hambat pergeseran nilai budaya
setempat secara profesional.
Hutan yang dikelola masyarakat adat
lebih terjamin kelestariannya dibandingkan HPH atau Badan Usaha Milik
Swasta benefit oriented lainnya.
Hasil survey Fay tahun 2002 menyebutkan hanya 11% kawasan hutan
yang dikuasai dan dikontrol langsung
Departemen Kehutanan, 56%-nya
dalam kondisi coincide atau secara
bersamaan berada dalam klaimklaim masyarakat adat.
Sebagai alternatif penebangan dan
perambahan hutan, masyarakat akan
diperkenalkan dengan pemanfaatan
hasil hutan non kayu seperti rotan,
tanaman obat, dan lebah madu
melalui pelatihan dalam pemanfaatan, pengelolaan, dan pemasarannya secara berkelanjutan.
Kearifan lokal dan sistem hutan
kerakyatan
Tradisi pengelolaan hutan yang arif
dan bijaksana telah diwarisi turun
temurun. Tugas itu dimandatkan
pada lembaga adat uteun yang di

pimpin panglima uteun. Pola
penguasaan hutan rakyat dalam
implementasinya melalui sistem
perngelolaan berlandaskan aturan
adat-istiadat.
Sistem tersebut akhirnya diperkuat
dengan membentuk Konsorsium
Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan atau KPSHK. Kosorsium tersebut
lahir atas prakarsa beberapa kalangan, seperti akademisi, peneliti atau
praktisi kehutanan, tokoh masyarakat
adat, aktivis lingkungan dan sumber
daya alam.
Setelah sistem ini nyata, tahun 1995
digagaslah gerakan hutan kerakyatan dengan nama-nama lokal seperti, Simpung di Kalimantan Timur,
Tembawang di Kalimantan Barat,
Pangale di Sulawesi Tengah, Parak di
Sumatera Barat, Repong di Lampung,
Leuweng di Jawa Barat. Sementara di
Aceh sendiri disebut Empus (Gayo).
Untuk mempermudah pengelolaan
hutan rakyat yang beragam, Sistem
Hutan Kerakyatan atau SHK bekerja sesuai prinsip-prinsip utama
masyarakat, nilai sosial-budaya, nilai
religi, pengelolaan kolektif, berkelanjutan dan lestari secara ekologi,
berkeadilan sosial, dan mendukung
ekonomi kerakyatan, kemandirian.
Khusus di Aceh, untuk pengelolaan
sumber air dan sekaligus hutan
lindung, terdapat beberapa larangan
adat, seperti larangan tebang pohon
dalam jarak 1200 depa atau 600
meter dari sumber mata air seperti
danau, waduk, alue, dan lain-lain,
bahkan untuk kepentingan pemangku adat. Tak boleh tebang pohon di
puncak dan lereng gunung, terjal,
jurang dan 60 depa dari bantaran
sungai.
Pembukaan areal kebun pun, menurut adat uteun dan adat seuneubok
juga harus mempertimbangkan

posisi letak lahan, sesuai kemiringan
utara atau selatan. Dan juga harus
sesuai dengan siklus edar cahaya
matahari. Hal itu sesuai hadih maja,
“Tanoh sihet u timue pusaka jeurat,
sihet u barat pusaka papa, sihet u
tunong geulantan, dan sihet u seulatan pusaka kaya”.

flik kawasan yang berkepanjangan
hingga kini. Beberapa izin HPH dan
HTI, perluasan kawasan konservasi,
perluasan perkebunan sawit berskala
telah memunculkan tumpang tindihnya areal dengan kawasan kelola
rakyat dengan menfikan sistem
hutan kerakyatan. Alhasil, kondisi
lingkungan semakin buruk.

Hutan rakyat vs hutan negara
Pengelolaan hutan negara terwujud dalam tiga bentuk, yaitu hutan
produksi, konservasi dan lindung.
Hutan produksi dimandatkan kepada
pihak swasta melalui pemberian izin
HPH (Hak Pengusahaan Hutan), HTI
(Hutan Tanaman Industri), BUMN,
seperti, Perhutani dan Inhutani
(sudah bubar). Hutan konservasi
dinaungi Departemen Kehutanan
melalui BKSDA dan program-program
bersama lembaga-lembaga konservasi internasional, seperti, JICA, TNC,
CI, WWF, FFI.
Pola pengelolaan hutan tersebut
sebagai terjemahan dari konstitusi Negara tentang hak kekuasaan
negara atas sumbedaya alam. Pada
pasal 33 ayat 3 UUD 1945 disebutkan bahwa “sumberdaya alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat.”
Nah, Kepentingan negara atau
pemerintah ke arah pertumbuhan
ekonomi semata, kerap kali berbentur dengan hajat hidup rakyat.
Bahkan, kerap menimbulkan kon-

Pada tahun 1970-an, HPH secara
membabi buta menggundulkan
hutan di Sumatera dan Kalimantan,
kayu-kayu tebangan menggenangi
sungai-sungai besar di sana, atau
pernah dikenal dengan "banjir cap".
Pada tahun itu juga mulai dibuka
daerah transmigrasi Perkebunan Inti
Rakyat alias PIR di kedua pulau besar
ini. Para menggarapnya berasal
dari Jawa, Madura, Bali dan Nusa
tenggara. Selanjutnya diperluas lagi
hingga 7,4 juta hektar. Lalu di era
1980-an, perluasan hutan industri
pulp-kertas telah berujung kerusakan
hutan mencapai luasan hingga 108,5
juta hektar.
Di sisi lain, sekitar 56% kasus tarikmenarik klaim hutan antara pemerintah dengan masyarakat lokal dan
masyarakat adat masih kelabu. Hutan rakyat dengan berbagai bentukbentuk SHK-nya belum sepenuhnya
diakui secara de facto dan de jure
dari pemeritah. Status hukum yang
jelas diakui, baru hanya pada tanahtanah hutan rakyat yang besertifikat,
selebihnya dikelola sepihak oleh
negara dan pengusaha bermental
kapitalis rakus. Akankah hutan kita
bisa dinikmati beberapa generasi
mendatang? May be yes, may be no!

Lambaiaan pucuk Seumantok seakan
menggerutu “aku lebih nyaman ditancapkan
Yang Mahatinggi di tanah ini, ketimbang harus
jadi kosen pintu atau jendela mewah
si serakah itu”.
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INSTANSI KABUPATEN/KOTA YANG MENANGANI BIDANG KEHUTANAN
No

Kabupaten/ Kota

Isntansi yang Menangani Bidang Kehutanan

Alamat

1

Kota Sabang

Dinas Pertanian dan dan Kehutanan Sabang

Jl. Haji Agussalim, Sabang.
Telp. 0652-22002

2

Kota Banda Aceh

Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kelautan

Jl. Tgk Dianjung No.148 Keudah, Banda
Aceh. Telp. 0651-22441

3

Aceh Besar

Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Besar

Jl. Prof. A. Majid Ibrahim, Jantho. Telp.
0651-92257

4

Pidie

Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Pidie

Jl. Prof. Majid Ibrahim, Sigli.Telp. 065321547

5

Bireuen

Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Bireuen

Jl. Sultan Iskandar Muda, Bireuen. Telp.
0644-324862

6

Aceh Utara

Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Aceh Utara

Jl. Mayjen T. Hamzah, Bendahara, Lhokseumawe. Telp. 0645-43229

7

Aceh Timur

Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Aceh Timur

Jl. A. Yani No.108, Langsa.
Telp. 0641-21475

8

Aceh Tamiang

Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Tamiang

Jl. Minuran No.170 K.Simpang.
Telp. 0641-32060

9

Aceh Tengah

Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Tengah

Jl. Yos Sudarso Blangbangka,
Kec.Pegaseng, Takengon.Telp. 0643-21103

10

Bener Meriah

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Bener Meriah

Redelong

11

Aceh Jaya

Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Aceh Jaya

Jl. Pendidikan No.1 Calang.
Telp. 0654-21025

12

Aceh Barat

Dinas Kehutanan Perkebunan dan Transmigrasi
Kabupaten Aceh Barat

Jl. Sisingamaharaja No.65-67, Meulaboh.
Telp. 0655-21240

13

Nagan Raya

Dinas Kehutanan Pertanian dan Transmigrasi
Kabupaten Nagan Raya

Jl. Nigan No.48, Sukamakmu, Jeuram.
Telp. 0655-41185

14

Aceh Barat Daya

Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Aceh Berat Daya

Jl. Taqwa No.79, Blangpidie.
Telp. 0659-91138

15

Aceh Tenggara

Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Aceh Tenggara

Jl. Raya Tanah Merah, KM 4,5 Kutacane.
Telp. 0629-21251

16

Aceh Selatan

Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Aceh Selatan

Jl. T. Cut Ali No.95, Tapaktuan.
Telp. 0656-21114

17

Gayo Lues

Dinas Perkebunan dan Kehutanan
Kabupaten Gayo Lues

Jl. Kongbur Blangkejeren

18

Simeulue

Dinas Kehutanan Kabupaten Simeulue

Jl. Nusantara No.28 Sinabang.
Telp. 0650-21055

19

Singkil

Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Singkil

Jl. Utama No.1 Singkil.
Telp. 0658-21039

20

Kota Langsa

Dinas Pertanian Peternakan dan Kehutanan
Perkebunan Perikanan kelautan

Jl. A. Yani No.114 Bireum Puntong, Langsa.
Telp. 0641-22355

21

Kota Lhokseumawe

Dinas Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kelautan

Jl. Merdeka No.9.Telp. 0645-44523

Sumber: Pusat Inventarisasi dan Statistik Kehutanan Badan Planologi Kehutanan Departemen Kehutanan 2004
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Ada Apa di Balik
Karbon Hutan Aceh?

tuhoe | Banda Aceh

H

utan, lahan, maupun sumber
daya alam yang dikandungnya merupakan alat produksi
utama bagi masyarakat adat yang
mata pencaharian utamanya adalah
berladang dan menggunakan hasil
hutan.
Karena itu, peran lembaga adat di
gampông-gampông menjadi penting dalam pengelolaan sumberdaya
alam. Struktur pemerintahan adat
mesti digerakkan dengan sumber
daya yang didapat dari hasil pengelolaan atas hutan dan dumberdaya
tersebut sendiri. Sistem pembagian
hasil nantinya diatur dalam hukum
adat, termasuk penentuan wilayah
hutan mana yang bisa dikelola oleh
masyarakat setempat. Jika ini tidak
dilakukan, kehancuran hutan adat di
suatu gampông akan sangat mudah
terjadi.

Foto: DOK. JKMA Aceh

Kehancuran tersebut bukan hanya
berupa penebangan secara liar,
perdagangan karbon yang dihasilkan
oleh hutan juga akan memicu kehancuran hutan dan sumberdayanya.
Patut diingat, perdagangan karbon
merupakan mekanisme yang telah
disepakati dalam

Kyoto Protocol dan dilanjutkan
dalam acara Bali Conference tahun
2007 lalu. Kebijakan ini lahir atas
respon terhadap meningkatnya emisi
karbon di udara yang menyumbang
terhadap perubahan iklim dan efek
rumah kaca. Dalam kaitan ini, hutan
Aceh telah menjadi paru-paru dunia
yang perlu dijaga keberlangsungan
ekologinya sebagai penyerap emisi
karbon di angkasa.
Di samping Aceh, hutan yang menjadi paru-paru dunia saat ini ada
di Papua. Artinya, Indonesia telah
menjadi napas dunia. Sementara
itu, negara pencemar hutan terbesar adalah Negara Adidaya Amerika
Serikat, Cina, dan negara-negara
industri maju lainnya. Oleh karenanya, perdagangan karbon mesti
menjadi model konpensasi yang
harus dibayar negara-negara maju.
Namun, masalah yang muncul tidak
sesederhana bahwa adanya konpensasi akan menjamin keberlangsungan pencegahan efek rumah kaca.
Masalah utama muncul dalam
skema kebijakan negara dan
pola relasinya dengan
stakeholders.

“Patut diingat, perdagangan karbon merupakan mekanisme yang
telah disepakati dalam
Kyoto Protocol dan dilanjutkan dalam acara
Bali Conference tahun
2007 lalu.”

Indonesia dalam era transisi pascaotoritarian ternyata mengalami
pelembagaan pola predatoris dalam
kebijakan seiring dengan liberalisasi ekonomi dan politik yang
dianut. Dengan demikian, jaminan
lahirnya kebijakan yang partisipatif
dan mengakomodasi tuntutan dari
masyarakat masih diragukan. Khususnya dalam perdagangan karbon,
konservasi daerah hutan bisa saja difungsikan untuk mengeruk keuntungan semata dan menambah income
negara. Besarnya kucuran dana akan
gagal dalam implementasi yang se-

Pegunungan Beutong
tuhoe Edisi Viii / mei 2009
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katan untuk mengimplementasikan
program Carbon Trade.

Foto: DOK. JKMA Aceh

Pertemuan itu menyepakati bahwa
negara-negara pemilik hutan tropis
bisa mendapatkan pemasukan melalui pengolahan hutan. Pengolahan
yang dimaksudkan adalah konservasi, bukan eksploitasi. Melalui skema
ini, di satu sisi lingkungan tetap terjaga, di sisi lain, negara-negara dunia
ketiga bisa mendapatkan sumber
pendapatan yang mereka perlukan
untuk mendorong laju perekonomian
negaranya.
Workshop REDD tanggal 22 Desember 2008
Bali Conference
Demi keberlangsungan hutan tropis
di Indonesia dan beberapa negara
berkembang, sejumlah pakar telah
duduk dalam Bali Conference tahun
2007. Ini merupakan salah satu
bentuk upaya dari masyarakat global
untuk menemukan langkah bersama
dalam mengatasi krisis lingkungan.
Dari sana lahir sebuah kesepakatan
tentang skema yang bisa dilakukan
untuk menjaga hutan tropis dunia.
Di antara kesepakatan itu adalah
Program Reduction of Emition, Deforestation, and Degradation (REDD).
Di dalamnya termasuk juga kesepa-

Dengan demikian, dampak REDD
yang terjadi berdasarkan penelitian
lapangan dan Focus Group Discussion (FGD) yang telah dilakukan
disimpulkan bahwa secara umum
REDD dan Carbon Trade menjadikan
terputusnya akses masyarakat adat,
terutama yang tinggal di dan sekitar
kawasan Ulu Masen Ecosystem, terhadap hutan yang menjadi sumber

Penambangan pasir di Kec. Jagung
Jeget, Kab. Aceh Tengah,
kawasan ekosistem Leuser.
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Foto: DOK. JKMA Aceh

Foto: DOK. JKMA Aceh

mata disebabkan karena lemahnya
gagasan paradigmatic pemerintah
dalam mengelola potensi hutan.
Hal ini semisal aksi illegal logging
maupun jual beli izin usaha yang
telah membuktikan hancurnya
ekologis hutan di Indonesia menjadi tali rantai kebijakan yang alihalih mengutamakan perlindungan
masyarakat lokal. Akibatnya, skema
perdaga-ngan karbon masih menjadi agenda yang membutuhkan
perombakan infrastruktur kebijakan
menuju peng-agendaan kebijakan
ekologis yang berkelanjutan dan
legitimate di level masyarakat.

Di samping itu, Pemerintah Aceh
juga telah membuat konsekwensi
dengan Carbon Conservation Pty Ltd.
yang menyatakan masyarakat tidak
bisa serta merta menerima emisi
karbon, terutama yang tinggal di dan
sekitar kawasan Ulu Masen Ecosystem, sebagai stakeholders utama.

penghidupannya.
Karena itu, peran lembaga adat di
tingkat bawah menjadi penting difungsikan. Sejatinya, struktur mukim
dan gampong muncul sebagai upaya
pengelolaan common resource pool,
bisa jadi hutan atau laut dan pertukaran hasil dari common resource
pool tersebut dilakukan dalam
bentuk adanya lembaga adat. Terlepas dari berbagai variasi substansi
yang muncul di antara mukim atau
gampong satu dengan mukim atau
gampong yang lain, bisa dikatakan
prinsip itulah yang mendasari dan
memberikan legitimasi bagi munculnya struktur mukim dan gampong.

“Pemerintah Aceh juga telah membuat konsekwensi
dengan Carbon Conservation Pty Ltd. yang menyatakan
masyarakat tidak bisa serta merta menerima emisi
karbon, terutama yang tinggal di dan sekitar kawasan
Ulu Masen Ecosystem, sebagai stakeholders utama.”

Struktur pemerintahan adat ini mesti
dihidupi melalui hasil yang disisihkan
dari pengelolaan common resource
pool dan pertukarannya. Bisa dikatakan bahwa mukim dan gampong
muncul untuk mengelola dan dihidupkan dari pengelolaan atas common resource pool tersebut.[]

Prasyarat Pemberlakuan Kebijakan REDD di Aceh
Rekomendasi dialog tentang REDD, 22 Desember 2008

K

ami dari peserta kegiatan Dialog Keadilan Iklim
tentang REDD Aceh memberikan pernyataan sikap
dan rekomendasi kepada pemerintah dan para
pihak yang terlibat dalam rencana kegiatan REDD di Aceh
untuk selalu memperhatikan dan mempertimbangkan:
1. Pengakuan hak kelola masyarakat dan hak
masyarakat adat (struktur pawang hutan),
2. Partisipasi dari semua lini (rencana, implementasi
dan pengawasan),
3. Adanya keterwakilan masyarakat dan masyarakat sipil
yang seimbang dan setara di dalam komite perencanaan dan pengawasan yang ditentukan oleh komunitas mukimnya,
4. Tidak menimbulkan konflik
a. Akses terhadap sumberdaya alam dan
b. Tata batas penggunaan sebuah kawasan (wilayah
adat, konservasi, hutan lindung dan perkebunan
masyarakat),
5. Keuntungan atau konpensasi harus berpihak dan
langsung ditujukan kepada masyarakat di sekitar hutan, termasuk juga penguatan sumberdaya manusia
masyarakat lokal dan pengelolaan yang transparan

(diumumkan secara luas kepada masyarakat) dan
akuntabel,
6. Konpensasi yang berasal dari perusahaan HGU/HPH
diberikan kepada masyarakat,
7. REDD termasuk pemulihan fungsi hutan
a. Tidak monokultur (sejenis)
b. Jenis lokal,
8. Jangan standar ganda
a. Sawit berasal dari kawasan hutan
b. Pertambangan di dalam kawasan hutan
c. Tata ruang yang mendukung,
9. Adanya mekanisme penyampaian keluhan dan aspirasi dari masyarakat maupun pihak lain, dan
10. Perhitungan konpensasi harus dilakukan secara transparan (termasuk dasar perhitungannya).
Dengan adanya kesepuluh rekomendasi tersebut, nantinya akan memberikan dampak lebih baik bagi masyarakat
yang berada di sekitar kawasan hutan sehingga kawasan
hutan dapat kita jaga dan lestarikan secara bersama.
Banda Aceh, 22 Desember 2008.
ttd.
Peserta Diskusi Keadilan Iklim
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1

2

1. Camat Lhoong (kiri), Danramil Lhoong (tengah), Kapolsek Lhoong (kanan) dalam workshop Penguatan Institusi Lembaga Adat yang diadakan JKMA Aceh kerja sama dengan GenAssist/CRWRC Indonesia, 11-12 Februari 2009.
2. Koordinator JKMA Aceh (kanan), Kapolsek Lhoong (tengah), Ketua MAA Kec. Lhoong (kiri) sedang menyimak pemaparan narasumber tentang penguatan institusi lembaga adat melalui pendokumentasian hukum adat di Kec. Lhoong
dalam workshop Penguatan Institusi Lembaga Adat yang diadakan JKMA Aceh kerja sama dengan GenAssist/CRWRC
Indonesia, 11-12 Februari 2009.

3

4

5

6

3, 4, 5, dan 6. Kegiatan FGD tentang pendokumentasian hukôm adat di Mukim Gle Bruek (1-2 Maret), Mukim Cot Jeumpa (3-4 Maret), Mukim Lhoong (11-12 Maret), Mukim Blang Mee (19-20 Mei) di Kec. Lhoong, Aceh Besar tahun 2009.
FGD tersebut membahas hasil temuan sekitar aturan-aturan dan pelaksanaan adat di masing-masing kemukiman yang
ada di Kec. Lhoong, Aceh Besar.

Gerak JKMA Aceh di
Awal Tahun 2009

E

disi tuhoe kali ini adalah edisi awal tahun 2009.
Kendati baru awal tahun, Jaringan Komunitas
Masyarakat Adat (JKMA) Aceh sudah banyak
melakukan berbagai kegiatan menyangkut masyarakat,
mulai dari diskusi dan seminar hingga pemberian bantuan. Even-even itu semua dilakukan JKMA Aceh semata
demi masyarakat. Apa saja kira-kira yang berhasil dilakukan JKMA Aceh selama beberapa bulan terakhir? tuhoe
mencoba merekamnya lewat lensa buet geutanyoe
sebagai sebuah catatan perjalanan awal tahun.
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7. Chalid HK dari JKMA Aceh sedang menyerahkan buku
pustaka secara simbolis kepada masyarakat Lam Kubu,
Lembah Seulawah.

8

9

10

11

8. Narasumber dalam diskusi REDD sedang memaparkan hasil temuan di lapangan sekitar kebijakan tentang dampak
REDD terhadap masyarakat adat. di Hotel Madinah Banda Aceh 22 Desember 2008.
9. Sejumlah peserta diskusi REDD (Dialog Publik Keadilan Iklim) di Hotel Madinah Banda Aceh 22 Desember 2008, pertemuan tersebut membahas tentang emisi karbon hutan Aceh.
10. Narasumber dari Dinas Kehutanan Ir. H. Hanifah Affan, MM (kanan). memaparkan program pembangunan sektor
kehutanan di Aceh dalam mendukung green vision, dan dari CSF Nurhayati (kiri) menyikapi persoalan REDD di Indonesia dan di Aceh.
11. Suasana kegiatan diskusi REDD di Hotel Madinah Banda Aceh akhir tahun 2008 lalu.

12

13

12 & 13. FGD dan lokakarya Draf Raqan Pemerintahan Mukim di Hotel Triargha, Takengon, Aceh Tengah.
Foto-Foto: Dok. JKMA Aceh
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Sejarah Aceh yang
di Bawah Kasur (?)

S
Foto: diandrabooks.blogspot.com

ejarah adalah sebuah manifesto kebudayaan satu tempat atau daerah yang
tak seorang pun dapat menyangkal selama ia berlandas pada kebenaran;
data dan fakta. Karena itu, tak ayal sejarah menjadi acuan orang-orang dalam menjalani kehidupan masa kini dan akan datang. Namun, tak jarang pula
banyak orang nostalgia semata pada sejarah kejayaan masa silam sehingga kerap superior terlalu tinggi dalam diri orang tersebut guna menyongsong masa
depan.

Judul Buku:
Aceh dari Sultan Iskanda Muda
ke Helsinki
Penulis:
Harry Kawilarang
Editor:
Murizal Hamzah

Sampul:
Tgk. Jabbar Sabil

Penerbit:
Bandar Publishing
Terbitan:
2008

Tebal Buku:
xx + 206 hlm: 14,8 x 21 cm

Aceh merupakan
negara pertama di Asia
Tenggara yang sudah
dikenal banyak negara di
Eropa. Tak sedikit
pembesar-pembesar
bangsa Eropa
berkunjung ke Aceh,
terutama masa
pemerintahan
Iskandar Muda
14
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Adalah sebuah kejadian (baca:sejarah) di Aceh yang orang-orang luar Aceh menganggapnya sebagai nostalgia masyarakat Aceh. Sedangkan bagi Harry Kawilarang, Aceh dan masyarakatnya sesungguhnya sudah teramat lama menderita
sehingga tak layak disebut sebagai nostalgia. Karena itu, saat menyaksikan amuk
laut pekat 26 Desember 2004 silam, bertambah-tambahlah rasa iba Harry untuk
Aceh sehingga “Aceh dan Sultan Iskandar Muda ke Helsinki” ini lahir.
Berbekal kenekatan pribadi untuk mengitari Aceh pasca-laut surut, lelaki kelahiran Tondano, Sulawesi Utara 27 September 1944, itu mengumpulkan lembaran sejarah Aceh, baik dari mulut ke mulut yang menurut dia dapat dipercaya,
maupun tinjauan kepustakaan. Lelaki yang memiliki kegemaran bertualang ini
pun menulis kembali sejarah Aceh dalam sebuah ‘kitab’ sampul merah setebal
200-an lembar. Di sini, sejarah Aceh dikupas mulai masa Iskandar Muda, yang
terkenal dengan kejayaannya, hingga perjanjian damai antara “pemberontak di
Aceh” (baca: GAM) dengan pemerintah RI.
Dalam buku ini disebutkan bahwa Aceh merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang sudah dikenal banyak negara di Eropa. Tak sedikit pembesar-pembesar bangsa Eropa berkunjung ke Aceh, terutama masa pemerintahan Iskandar
Muda. Bahkan, jauh sebelum Indonesia mengenal Turki, Neugara Aceh sudah
terlebih dahulu menjalin hubungan diplomatik dengan nagara Islam tersebut.
Selain itu, Aceh juga sudah pernah menjalin kerja sama dengan Inggris dan Perancis.
Dalam lembaran sejarah yang ditelaah ulang oleh Harry, disebutkan pula bahwa
tatkala Pulau Sumatera jadi jajahan bangsa-bangsa luar, Aceh kerap menjadi
pertimbangan bangsa penjajah untuk tetap dihormati. Salah satu bukti adalah
saat Inggris harus melepaskan Sumatera untuk Belanda. Belanda menyatakan
rela melepaskan Malaka kepada Inggris demi memperoleh Sumatera. Tatkala
itu, Inggris berpikir takut Aceh akan tersakiti. Setelah yakin perjanjian London
tersebut tidak menyakiti Aceh, barulah Inggris menarik pasukannya dari bumi
Aceh (bab 2).
Kecamuk perang yang menjadi catatan panjang sejarah Aceh dikupas detail dalam
buku terbitan Bandar Publishing ini. Jika dunia pernah mengalami perang hingga dua kali, dalam buku ini disebutkan bahwa Aceh pernah mengalami perang
hingga empat kali dan keempat-empat menjadi perhatian belahan negara luar.
Karena itu, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, merasa sejarah Aceh selama ini telah
disembunyikan di bawah karpet. Hal ini dapat dibaca pada kata pengantar yang
diberikan Irwandi dalam buku tersebut. Benarkah demikian? Wallahu’alam…
yang penting, buku ini sangat penting dibaca banyak orang, terutama bagi yang
berkepentingan menggali lebih lanjut sejarah Aceh.[herman rn]

peutimang

Penguatan
Mukim,
Keharusan
Sejarah
atau
Kebutuhan
Kekinian?
oleh: Amrisaldin MS, S.Hi.

S

etiap suku bangsa yang menyatakan diri sebagai
bagian dari wilayah Indonesia memiliki kekhasan
tersendiri menyangkut dengan adat istiadat,
bahasa, kepercayaan, kebiasaan, hukum, atau peraturanperaturan lainnya. Bahkan, dalam satu suku saja terdapat
keanekaragaman budaya.
Sebagai contoh, daerah Aceh, antara suku Aceh dengan
Aneuk Jamee memiliki bahasa berbeda, begitu juga adat
istiadatnya. Namun, kedua suku ini memiliki banyak
kesamaan. Selain itu, proses asimilasi (pembauran) yang
begitu panjang membuat kedua suku ini terkait dalam
satu bingkai budaya masyarakat Aceh, demikian pula
dengan suku-suku lainnya.

Kalau kita tilik lebih jauh, negara Indonesia ini pada
dasarnya lahir dari penggabungan pluralisme. Kemudian,
dari keragaman tersebut muncul entitas bangsa yang selanjutnya diberi nama ”Indonesia”. Jadi, sangat naif dan
a-historis kalo kita mau membuat unifikasi dalam bentuk
yang taktis, karena tidak akan mungkin kita menghapus keragaman tersebut. Kita hanya bisa menyamakan
persepsi dalam hal tertentu, misalnya prinsip dasarnya
saja, yang sesuai dengan jiwa dan karakter masyarakat
indonesia yang pluralisme tersebut.
Oleh karena itu, bentuk pemerintahan mukim menjadi
sebuah keniscayaan sejarah yang terbentuk dari perjalanan panjang sejarah masyarakat adat Aceh. Lembaga
Pemerintahan Adat Mukim merupakan salah satu bentuk
keragaman sistem Pemerintahan Gampong di tanah air
yang masih diakui oleh masyarakat Aceh. Karenanya,
pasal 5 Perda Nomor 2 Tahun 1990 Pemerinatahan Aceh,
menyatakan bahwa “Kedudukan Imum Mukim diakui
dan diberikan kedudukan sebagai koordinator Kepala
Gampong dan Kepala Kelurahan dan Lembaga Adat
sepanjang yang menyangkut hukum adat, adat istiadat,
dan kebiasaan masyarakat”. Hal ini diperkuat dengan
dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1996
tentang Mukim sebagai Kesatuan Masyarakat Adat dalam
Provinsi Aceh.
Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah, bagi Provinsi Aceh
mendatangkan pencerahan tersendiri, sebab mukim
dipercayakan kembali mengakomodir sepenuhnya hak
asal-usul keistimewaan Aceh, terutama substansi keistimewaan yang belum dapat terealisasi, baik menyangkut
masalah keadilan maupun kesejahteraan dan pembangunan daerah.
Melengkapi keistimewaan Aceh, pemerintah mengeluarkan lagi undang-undang untuk Aceh, yakni UndangUndang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
dan UU no. 11 Tahun 2006 yang lebih dikenal dengan
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UUPA. Kedua undang-undang ini menyebabkan lembaga
mukim kembali memiliki kewenangan dan kekuatan hukum yang jelas dalam menjalankan tugasnya.

diputuskan untuk menjadi desa yang langsung berada
di bawah camat sehingga tidak lagi diakui sebagai salah
satu strata pemerintahan yang ada di tingkat bawah.

Prinsip Dasar

Fenomena ini menyebabkan kebanyakan warga menerima kepemimpinan kepala desa dengan sikap curiga,
terutama mengenai perilakunya dalam menggunakan
dana bantuan pembangunan desa. Karena itu, lahirnya
sejumlah qanun/perda pasca-orba menjadi sebuah kebahagiaan bagi aceh.

Prinsip dasar pengaturan dan pengurusan (self-governing
community) lokal adalah mengedepankan kebaikan
bersama (bukan kebebasan individu), keseimbangan
hubungan antar perorangan maupun antara manusia
dengan Tuhan dan alam sekitar. Setiap bentuk dan nama
komunitas lokal juga sebagai identitas lokal bersama,
yang mengandung nilai-nilai, norma, dan simbol-simbol
ekspresif sebagai sebuah ikatan sosial (social bonding)
yang berguna untuk membangun solidaritas dan kohesivitas sosial.
Pemerintah Orde Baru sejak awal telah berkehendak
mempromosikan modernisasi terhadap komunitas
lokal, memperkuat nasionalisme di atas keragaman
daerahisme, serta memuluskan jalan politik bagi pembangunan dan masuknya kapital ke ranah lokal. Salah satu
langkah yang ditempuh Orde Baru adalah menerapkan
UU No. 5/1979 tentang pemerintahan desa, yang antara
lain bertujuan membuat pemerintahan lokal menjadi pemerintahan modern. Akibatnya, hilanglah nama, bentuk,
identitas, tata pemerintahan, kedudukan, dan kedaulatan
masyarakat adat lokal.
Penyeragaman, sentralisasi, penindasan, dan marginalisasi merupakan tema umum pembicaraan tentang
hubungan pusat, daerah, dan masyarakat lokal pada
masa Orde Baru. Istilah “lokal” (dalam pengertian politik,
identitas, dan kedaulatan) yang beragam menjadi tidak
dikenal dalam wacana, praktik pemerintahan, dan studi
ilmu-ilmu sosial. Semua diarahkan ke nasional.
Persoalan ini akhirnya melanda mukim dan gampong di
Aceh. Saat dilaksanakannya UU No. 5/1979, Pemerintah
Daerah Istimewa Aceh harus menentukan pilihan terhadap dua level pemerintahan lokal yang berada di bawah
kecamatan untuk dijadikan desa. Kedua level pemerintahan tersebut adalah mukim dan gampong. Gampong

Untuk mencegah agar tidak terjadi dualisme kepemimpinan, Pemerintah Aceh telah mengeluarkan Perda No
2/1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat
Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat beserta
Lembaga Adat di Propinsi Aceh. Runtuhnya Orba membuat Perda ini semain kuat, apalagi saat Aceh memiliki
undang-udang sendiri (UUPA). Namun demikian, harapan demi harapan masih terus diimpikan masyarakat
lokal agar lembaga adat di Aceh benar-benar diberikan
kewenangan dan fungsi, tidak semata di atas kertas.
Melihat perkembangan di Aceh yang begitu kompleks,
diharapkan ada suatu solusi yang benar-benar dapat
menyentuh akar persoalan. Kita berharap adanya solusi
yang adil, komprehensif, dan berwawasan ke depan sebagai suatu upaya untuk mengakomodir kepentingan dan
aspirasi yang bervariasi dan berkembang di Aceh.
Amrisaldin MS, S.Hi., aktivis JKMA Aceh

Kirimkan opini Anda ke:
tuhoe_adat@yahoo.com atau
Jl. Peurada I no. 5 Gampông Peurada,
Syiah Kuala, Banda Aceh, 23115

Melihat perkembangan di Aceh yang begitu kompleks, diharapkan ada
suatu solusi yang benar-benar dapat menyentuh akar persoalan. Kita
berharap adanya solusi yang adil, komprehensif, dan berwawasan
ke depan sebagai suatu upaya untuk mengakomodir kepentingan dan
aspirasi yang bervariasi dan berkembang di Aceh.
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Kapak Persegi 3.500 Tahun di Takengon
 Ditemukan Juga Kerangka Manusia Purba

tuhoe | Takengon

Alkisah, banyak bukti sejarah terdapat di Kota Dingin Aceh: Takengon.
Sebut saja di antaranya keberadaan
ceruk dan gua-gua alamiah. Sebagian
gua di Takengon kita ketahui selalu
terkait dengan cerita zaman dahulu
yang diyakini masyarakat setempat
benar kejadian dalam kisah di balik
bukti-bukti sejarah dimaksud. Guagua itu seperti Gua Putri Pukes, Gua
Loyang Datu, yang dalam masyarakat
Gayo, tempat-tempat itu memiliki
legenda yang sangat kuat dan diyakini kejadiannya.
Gua atau ceruk dalam masyarakat
Takengon lebih sering dikenal
sebagai situs hunian pada masa prasejarah, yaitu masa berlangsungnya
manusia yang hidup berburu atau
juga dikenal dengan budaya mesolitik. Pada masa itu disebutkan bahwa
manusia hidup dengan cara berburu
dan mengumpulkan bahan-bahan
makanan dari alam, yang terdapat
di sekitar mereka. Untuk mendapatkan barang-barang penopang hidup
tersebut, manusia zaman itu berburu
dengan menggunakan beragam alat
buruan. Alat-alat buruan mereka
pun terbilang klasik, terkadang dari
tulang-belulang, ada juga dari batu.
Membuktikan kisah yang pernah
berkembang di Takengon tentang
manusia yang hidup berburu, Tim
Arkeologi dari Medan, Sumatera
Utara, dipimpin Ketut Wiradyana,
mencoba menulusuri lekuk-lekuk gua
sejarah di Aceh Tengah. Tim yang
beranggotakan 15 orang itu telah
melakukan penelitian sejak 6 hingga

13 Maret lalu di Rock Shelter (Ceruk)
Mendale, Loyang (gua) Puteri Pukes,
Kecamatan Kebayakan, dan Gua
Datu, Kecamatan Linge.

“Setelah melakukan eksavasi atau
penggalian di situs Mendale, ditemukan bukti ilmiah, yaitu kapak persegi
yang berumur 3.500 tahun, dua
macam potongan gerabah, yakni
gerabah biasa dan gerabah ukir, tulang-belulang, dan batu-batu prasejarah,” kata Ketut, seperti dikutip dari
Harian Aceh.
Sementara itu, di Gua Putri Pukes,
mereka menemukan kerangka manusia purba yang diyakini hasil kehidupan puluhan abad silam. Menurut
ketua tim arkeolog tersebut, penemuan kapak persegi dan kerangkan manusia itu dapat dijadikan
bukti ilmiah bahwa di Takengon telah
hidup manusia di zaman purba.
Kemungkinan adanya kehidupan purbakala di Gayo, kata dia, dibuktikan
dengan barang-barang yang ditemukan. Hasil temuan itu, menurutnya,
juga dapat dijadikan sebagai kajian
komunitas dan budaya masyarakat
Gayo masa lampau hingga sekarang.
Maka tak heran, jika di Gayo, kebiasaan berburu masih tinggi dalam
masyarakatnya.
Terkait usia barang-barang yang
ditemukan tersbeut, Balai Arkeologi
Medan bekerja sama dengan Badan Tenaga Atom Nasional (Batan)
yang hasil kajiannya menunjukkan
bahwa kapak persegi tersebut sudah
berumur 3.500 tahun. Diyakini pula
bahwa kapak itu merupakan senjata tradisional manusia pada masa
tersebut.
“Banyak orang bilang, arkeologi itu
adalah ilmu sampah karena meneliti
sampah masa lalu dari sebuah per-

Foto: Harian Aceh | ZULKARNAIN

B

enarkah manusia purba itu
ada? Benarkah fosil manusia
dan beragam senjata zaman
purbakala masih ada di zaman serba
modern ini? Takengon, Aceh Tengah,
menjadi pemikiran baru untuk pertanyaan tersebut.

adaban. Asal tahu, alur penyebaran
Neolitik berasal dari Utara–PhilipinaSulawesi. Kemudian, dari Sulawesi
menyebar lagi ke Kalimantan dan
Sumatera, sebagiannya menyebar ke
Maluku dan Irian. Maka meneliti ini
bukan meneliti sampah, tetapi ilmu,”
ujar Ketut yang juga ahli prasejarah.
Hari Ketiga
Kapak persegi yang diperkirakan
sudah berumur 3.500 tahun tersebut ditemukan tim arkeologi Sumut
pada penelitian hari ketiga di situs
Mandale. Mereka menemukan kapak
tersebut pada kedalaman 40 sentimeter di salah satu bagian abris sous
roches (rock shelter) situs Mendale.
Menurut Ketut, kapak persegi tersebut membuktikan bahwa di daerah
Gayo sudah ada budaya Neolitik yang
berkembang sekitar 5.000 tahun
silam. Kapak yang ditemukan di
Gayo itu, menurut dia, merupakan
penemuan pertama untuk wilayah
Sumatera terhadap benda serupa.
Di sisi lain, ia memaparkan, sebelumnya tidak ada yang tahu kalau
kandang kerbau di Kampung Men-
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dale, Kecamatan Kebayakan, pernah
dihuni manusia purba. Bentuk kandang kerbau milik warga setempat
itu, dalam istilah arkeologi disebut
rock shelter (ceruk) yang memanjang
sekitar 100 meter lebih, mengarah ke
Danau Ceruk Mendale. Posisinya di
sisi jalan Mendale, sekitar 150 meter
dari danau dimaksud.

Foto: Harian Aceh | ZULKARNAIN

Hasil penelitian yang dilakukan tim
arkeologi Medan menunjukkan Rock
Shelter Mendale pernah digunakan
sebagai tempat kehidupan yang
ditandai dengan bekas pembakaran
pada tanah dengan warna yang berbeda. “Hal ini membuktikan adanya
kehidupan yang lama dan berkali-kali
menggunakan lokasi Mendale,” ujar
Ketut.
Kerangka Manusia Purba
Mengenai tulang-belulang manusia
purba yang berhasil ditemukan tim
arkeologi tersebut adalah tulang
paha kaki, di Gua Mendale, Kecamatan Kebayakan. Tulang-tulang itu
didapati pada hari terakhir penggalian situs mendale. Menurut Ketut,
berdasarkan data-data penelitian,
komunitas orang-orang yang pernah
hidup pada masa zaman dulu, bila
ada yang meninggal dunia langsung
dikebumikan dengan menindih batu
di atasnya.

Ceruk Mendale, Ceruk Putri Pukes,
dan Ceruk Loyang Datu, di Kecamatan Linge.

Hal itu, menurut dia, dilakukan orang
purba untuk menghindari agar mayat
tersebut tidak dimakan oleh binatang
buas. Saat ditemukan, tulang paha
kaki dan pinggul tersebut dalam posisi tertindih oleh batu. Dari sanalah,
ia berpendapat demikian.

Sebelum ke Takengon, Tim Balai
Arkeologi Sumut melakukan penelitian di Tanjung Pinang, Kabupaten
Bintan. Kata Ketut, Balai Arkeologi
Sumut juga telah melakukan eskavasi
di Aceh Tamiang dan menemukan
kehidupan prasejarah 7.000 tahun
silam, tepatnya 7080 M. “Situs
sejarah akan sangat menarik bagi
wisatawan. Penelitian ini diharapkan
menjadi pendukung pariwisata alam
Gayo yang indah, seperti danau yang
menjadi satu kesatuan,” harap tim
peneliti tersebut.

Ia juga menyebutkan, pada 2007 lalu,
timnya telah melakukan survei. Hasil
survei kala itu, Ketut menprediksi
tiga tempat yang diduga pernah
dihuni manusia purba di Gayo, yaitu

Kapak tua yang diperkirakan berumur 3.500 tahun
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Oleh Zulkarnain, wartawan Harian
Aceh wilayah Takengon dan Bener
Meriah

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

Foto: www.daylife.com/photo/07K34Tma8kgWD
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Atraksi pacuan kuda sebagai salah
satu jenis permainan tradisional
asal Takengon.

Permainan Tradisional
Masyarakat Aceh
PERMAINAN tradisional merupakan
sejumlah lakon dalam keseharian
masyarakat yang kemudian disejajarkan menjadi sebuah keriangan.
Lakon itu lalu dijadikan sebagai
sebuah permainan yang hidup dan
berkembangan dalam masyarakat

secara regenerasi.
Seluruh daerah di permukaan bumi
ini tentunya memiliki lakon yang kemudian disebut sebagai permainan
tradisional. Sayangnya, beberapa
daerah yang memiliki permainan tradisional sudah hampir terpinggirkan
dan tergantikan dengan permainan
modern. Hal ini terutama terjadi di
kota-kota besar. Di Aceh sendiri, tercatat sejumlah permainan tradisional
dalam masyarakatnya, yang diharapkan tetap eksis, kendati permaian
baru bermunculan.

ILUSTRASI: www.mus

eum-layang.com

Geulayang Tunang

Salah satu jenis layang
tunang yang menjadi
permainan tradisional
di daerah Aceh.

Geulayang Tunang terdiri atas dua
kata, yaitu geulayang yang berarti
layang-layang dan tunang berarti
pertandingan. Dari namanya jelas
mempertegas bahwa geulayang
tunang merupakan pertandingan
layang-layang atau adu layang yang
diselenggarakan pada waktu tertentu. Permainan ini sangat digemari

masyarakat di berbagai daerah di
Aceh. Mengenai nama permainan
jenis ini, ada pula yang menyebutnya
adu geulayang. Kedua istilah yang
disebutkan terakhir memiliki maksud
dan arti yang sama.
Pada zaman dahulu, permainan ini
diselenggarakan sebagai pengisi
waktu setelah masyarakat suatu
tempat panen padi. Sebagai pengisi
waktu, permainan ini sangat bersifat
rekreatif. Oleh karena itu, permainan
ini sering kali dilombakan dalam acara peringatan hari kemerdekaan RI
atau even-even kebudayaan lainnya
di Aceh semisal Pekan Kebudayaan
Aceh.
Geudeue-geudeue
Geudeue-geudeue atau ada yang
menyebutnya due-due adalah permainan ketangkasan yang terdapat
di daerah Pidie. Di samping ketangkasan, kegesitan, keberanian, dan ketabahan, pemain geudeue-geudeue
harus bertubuh tegap dan kuat serta
memiliki otot yang meyakinkan.
Permainan ini kadang-kadang berbahaya, karena merupakan permainan
adu kekuatan.
tuhoe Edisi Viii / mei 2009
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Atraksi geudeu-geudeu di daerah Pidie
yang dilakukan oleh masyarakat Pidie.
Atraksi ini dilakoni anak-anak, tetapi
juga boleh oleh orang dewasa.

Permainan ini dilakukan oleh seorang yang berbadan tegap. Mulanya
dia tampil di arena menantang dua
orang lain yang juga bertubuh tegap.
Pihak pertama mengajak pihak kedua
yang terdiri atas dua orang supaya
menyerbu kepada yang menantang.
Ketika terjadi penyerbuan, pihak pertama memukul dan menghempaskan
penyerangnya (pok), sedangkan
pihak yang pihak kedua menghempaskan pihak yang pertama.
Dalam tiap permainan, bertindak
empat orang juru pemisah yang
disebut ureueng seumubla (juri),
yang berdiri selang-seling mengawasi
setiap pemain. Permainan ini mirip
dengan olahraga sumo Jepang, bedanya hanya pada jumlah pemain.
Peupok Leumo

Sehabis panen, biasanya kuda-kuda
ini tidak mempunyai kegiatan apaapa yang dianggap penting. Waktuwaktu seperti itu sering kuda-kuda
tersebut berlari-lari berkelompok.
Kebiasaan ini dikoordinir akhirnya
terbentuk permainan pacu kude.
Pada awalnya permainan ini adalah
permainan informal, tidak ada aturan
yang baku untuk dilaksanakan.
Namun, lama kelamaan, permainan
ini ditingkatkan menjadi permainan
resmi dan terdapat aturan-aturan
yang harus dipatuhi.

Selaian peupok leumo yang mirip
dengan karapan sapi di Betawi,
masih ada lagi acara peupok leumo
tunang, yaitu permainan peupok
leumo untuk mencari sapi yang akan
keluar sebagai pemenang. Acara
peupok leumo tunang ini biasanya
diselenggarakan dengan menggunakan panitia dan dewan juri.
Persoalan waktu, tergantung kepada
cuaca dan musim-musim tertentu,
seperti sehabis panen atau waktu
lain seperti pada hari-hari besar dan
sebagainya.

Bola Keranjang

Pacu Kude
Pacu Kude dapat diartikan duduk di
atas kuda yang lari atau dapat diartikan sebagai pacuan kuda. Permainan
ini terdapat di Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini karena daerah Takengon
terdapat padang rumput yang sangat
luas serta kuda memang alat angkutan yang sangat praktis di daerah
pegunungan, di samping untuk membajak sawah.

Foto: Harian Aceh | Irfan Sofyan

Peupok Leumo adalah sejenis permainan yang khas terdapat di Aceh
Besar. Permainan ini merupakan
suatu permainan mengadu sapi.
Permainan ini sebelumnya berkem-

bang di kalangan peternak sapi.
Zaman dahulu, lazimnya peupok
leumo diselenggarakan oleh sekelompok peternak yang berada pada
satu lokasi seperti yang berada pada
satu kampung atau lebih luas lagi
satu mukim, yang diselenggarakan
seminggu sekali. Hari penyelenggaraan permainan ini biasanya setiap
Minggu atau Jumat, tetapi tidak
tertutup kemunginan di hari lainnya.
Lazimnya dilaksanakn pada sore hari,
sekitar pukul 16.00-18.00 WIB atau
selepas asar.

Atraksi geudeu-geudeu di Pidie yang dilakukan oleh orang dewasa.
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Bola keranjang atau bahasa Gayo disebut dengan tipak rege merupakan
sejenis permainan bola yang dibuat
dari rotan belah yang dipergunakan
pada permainan sepak raga (sepak
takraw). Permainan ini sudah jarang
sekali dilakukan. Pada bola keranjang diikat rumbai-rumbai kain yang
berwarna merah, putih, dan hitam,
sebanyak 15 helai. Zaman masa dahulu, sepak raga merupakan sejenis
permainan rakyat. Permainan ini sangat digemari oleh anak-anak, remaja/pemuda maupun orang-orang
dewasa. Mereka memanfaatkan
waktu-waktu senggangnya dengan
permainan ini.
Lenggang Rotan
Lenggang rotan merupakan jenis
permainan yang terbuat dari rotan
kecil yang dibuat melingkat seperti
gelang besar. Rotan yang digunakan
biasanya seukuran jempol tangan
atau bisa lebih kecil. Rotan yang
sudah dilingkarkan seperti gelang
besar akan dimainkan di pinggang
sambil menggoyang pinggang. Rotan
tersebut akan berputar. Orang yang
rotannya jatuh terlebih dahulu dianggap kalah. Permaianan ini umumnya
juga terdapat di dataran tinggi Gayo,
karena di sana memang terdapat
banyak rotan.her’N/dbs

asoe nanggroe

Ujung Pasir,

Bagi warga di sini, banjir sudah
menjadi mainan tahunan. Rasanya
aneh, kalau dalam setahun tidak
ada banjir sekitar dua kali saja.

Langganan Banjir
yang Tersingkir

Oleh Herman RN

G

ampông itu terletak di tengah suak rumbia. Nyaris sekelilingnya, kecuali sebelah utara, dipenuhi batang sagu yang
sangat besar dan lebat. Pohon-pohon itu sudah menjadi
kebun warga setempat dan warga gampông tetangga.
“Ujung Pasir” demikian nama gampông yang hanya
memiliki rumah tak lebih dari seratus unit itu. Sebelah barat
gampông tersebut berbatasan dengan Ulee Raket dan Simpang
Lhee, Kecamatan Kluet Utara, sebelah timur berbatasan dengan Geulumbuk, Kecamatan Kluet Selatan. Selanjutnya, sebelah
selatan berbatasan dengan Gampông Simpang Empat, Kecamatan Kluet Utara, dan sebelah utara dibatasi oleh sungai yang di
seberang sungai merupakan Gampông Pasi Merapat dan Pulau
Air, Kecamatan Kluet Selatan.
Aneh memang, kendati Ujung Pasir merupakan wilayah
Kecamatan Kluet Selatan, ia berada di tengah-tengah yang sangat dekat seselingkarnya dengan gampông-gampông wilayah Kecamatan Kluet Utara. Tak ayal, gampông ini akhirya terisolir dari
pemerintahan kecamatannya.

berupa rumah panggung. Meskipun tidak khas seperi rumah
Aceh, karena daerah ini rawan banjir, masyarakat lebih senang
mendirikan rumah panggung, rumah yang memiliki tangganya
agar terhindar dari banjir. Namun, belakangan, entah karena
pemikiran harus bebas dari ketertinggalan (rumah panggung
dari kayu dikira kampungan) atau memang kayu sudah tidak
ada/berkurang, rumah-rumah di sini mulai didirikan menggunakan bahan batu dan semen. Akan tetapi, sebagian kecil, rumah
papan dan berbentuk panggung masih terdapat di daerah ini.
Saat banjir tiba, anak-anak sekolah di gampông ini
cenderung libur. Mereka, terutama anak-anak sekolah dasar,
‘sekolah’ bersama air. Sedangkan anak-anak sekolah tingkat
SMP dan SMA disibukkan dengan memilih kayu yang dihanyutkan oleh arus sungai. Tak ayal, saat air mulai surut dari banjir,
remaja-remaja di gampông ini menjadi perenang kayu. Mereka
mengambil kayu-kayu yang hanyut dengan berenang. Hal ini
mereka lakoni dengan suka cita.
Anak-anak di gampông ini, sekolah di SD Negeri Gelumbuk, Kecamatan Kluet Selatan. Tamat SD, rata-rata melanjutkan
ke SMP Kluet Utara atau MTsN (sebelumnya MTsS) Kluet Utara.
SMP itu terletak di Kota Fajar, Ibukota Kecamatan Kluet Utara—
sekitar 2,5 kilometer dari Ujung Pasir, dan MTsN di Gampông
Simpang Empat, sekitar 1 kilometer.
Setamat dari SMP/MTsN, remaja-remaja Ujung Pasir
melanjutkan kembali sekolah ke SMA Kluet Utara atau MAS
Kluet Utara, yang letaknya masing-masing di Kota Fajar dan
Simpang Empat. Kendati mereka sekolah di wilayah Kecamatan
Kluet Utara, bukan berarti Kluet Selatan tidak memiliki sekolah
lanjutan. Baik Sekolah Menengah Pertama maupun Sekolah Menengah Atas, keduanya ada di wilayah Kluet Selatan. Hanya saja
letaknya di pusat Ibukota Kluet Selatan, Suak Bakong, Kandang,

Foto: HERMAN RN

Rawan Banjir
Sebagai sebuah gampông yang berada di Daerah Aliran
Sungai (DAS), banjir sudah menjadi santapan tahunan. Dalam
setahun, gampông ini sekurang-kurangnya tiga kali tetap merasakan banjir. Bahkan, pernah terjadi dalam setahun hingga tujuh
kali mengalami banjir. Namun, media tak pernah mengekspos.
Pasalnya itu tadi, “terisolasi”, jarang diketahui oleh orang luar
bahwa di sana ada gampông, ada komunitas masyarakat.
“Bagi warga di sini, banjir sudah menjadi mainan tahunan. Rasanya aneh, kalau dalam setahun tidak ada banjir sekitar
dua kali saja,” kata Badri, 30, pemuda setempat.
Dulunya, menurut dia, rumah-rumah di Ujung Pasir

Kebiasaan anak-anak di Gampông Ujung Pasir saat banjir datang adalah mandi dan bermain sampan.
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asoe nanggroe
membuat anak-anak dari Ujung Pasir enggan ke sana. Jarak dari
Ujung Pasir ke pusat ibukota kecamatan tersebut mencapai
sepuluh kilometer. Makanya anak-anak dari kampung ini lebih
memilih sekolah ke wilayah Kluet Utara. Itu pun dengan jalan
kaki. Kalaupun ada yang memakai kendaraan, sekedar sepeda,
tidak ada yang menggunakan sepeda motor, apalagi mobil. Ironis, kalau musim hujan, kampung mereka yang rawan banjir
menjadikan anak-anak daerah ini absen sekolah.
Pendidikan dan Perekonomian
Bukan hanya perkara banjir yang menjadikan anakanak dari Ujung Pasir jarang tersentuh pendidikan, soal ekonomi juga. Pasalnya, penduduk daerah ini secara umum menggantungkan kehidupannnya dari hasil tani, seperti sawah dan
ladang. Sawah dan ladang itu pun terkadang berada di wilayah
Kluet Utara. Hal ini mengesankan seolah Gampông Ujung Pasir benar-benar tidak memiliki apa-apa, walau sepetak tanah
sawah pun.
Padahal, masyarakat Ujung Pasir juga bersawah-ladang
di gampôngnya. Namun, karena persoalan air--gampông ini
tidak memiliki irigasi—masyarakat terpaksa bersawah-ladang di
gampông tetangga. Umumnya warga Ujung Pasir bersawah di
Gampông Simpang Empat, Kluet Utara. Sekilas memang menjadi aneh, Ujung Pasir yang dekat dengan daerah aliran sungai
malah kekurangan air untuk mengalir sawahnya. Namun, inilah
kenyataan yang ada, gampông tersebut tidak memiliki irigasi,
beda dengan Simpang Empat atau gampông tetangganya yang
lain.
Sebagian penduduk Ujung Pasir ada pula yang
menghidupi keluarganya dari daun rumbia. Daun rumbia tersebut mereka anyam menjadi atap, lalu dijual kepada agen atau
tauke dari luar yang datang ke kampung mereka. Di samping
dijual ke luar, rumah-rumah warga setempat juga rata-rata beratapkan daun rumbia. Kalau tidak seluruhan, atap dapurnya
pasti daun rumbia. Sejauh ini, tidak ada rumah yang beratapkan
genteng di Ujung Pasir. Kalaupun ada yang beratapkan sebagian
dengan seng, atap itu kemudian disisipi juga dengan daun rumbia.
Bagi yang memiliki kebun rumbia, mereka memetik
daunnya dan dijahit sendiri menjadi atap. Sedangkan bagi yang
tidak memiliki kebun rumbia, mereka akan melakukan mawah
(bagi hasil) atau sekedar tueng upah. Ini pulahlah yang acapkali
dilakoni anak-anak usia sekolah di sana. Mereka sering mencari uang jajan sekolah dari upah menjahit atap daun rumbia.
Terkadang sepulang sekolah, hingga malam hari, di beberapa
rumah, terlihat sejumlah anak-anak, laki dan perempuan duduk
dengan sebelah kaki dilipat dan sebelahnya lagi diselonjorkan.
Kemudian, tangan-tangan mereka dengan apik memasukkan
rotan yang sudah dibilah dan diraut menjadi tali sebagai benang
pengikat dauh rumbia hingga jadilah atap.
Permainan dan Kebiasaan
Ada sejumlah permainan dan kebiasaan lainnya oleh
anak-anak di sana, di samping merajut atap daun rumbia. Sebagai masyarakat yang menetap di sebuah gampông, mereka juga
memiliki permaian terdisi. Di antaranya, “Adu Gasing”.
Permainan “Adu gasing” ini bukan hanya dilakukan
oleh anak-anak usia sekolah, tetapi juga kalangan dewasa dan
orang tua-orang tua. Gasing-gasing yang mereka olah umumnya dari batang kopi dan batang gading, tergantung ukuran kebutuhan. Adu gasing, bukan hanya persoalan lama berputar di
tanah, tetapi juga pukul memukul hingga ketahuan gasing siapa
yang paling kuat. Biasanya, adu gasing ini dilakoni berkelompok, bahkan dalam kelompok yang besar, ada adu gasing antar22
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gampông. Dari kegiatan ini kemudian tali silaturrahmi semakin
terjalin.
Selain itu, masyarakat Ujung Pasir juga memilki permainan adu layang. Layaknya daerah lain, mereka juga kerap
adu layang-layang dengan masyarakat gampông lain. “Dahulunya, wilayah Ujung Pasir ini sangat luas sehingga beragam permaian dan arenanya ada di sini. Ada lapangan bola kaki, ada
lapangan bola kasti, ada lapangan voli. Banyak masyarakat dari
gampông lain yang bermain ke sini. Pokoknya, pada tahun 19801990-an, Gampông Ujung Pasir hidup. Tidak seperti sekarang,
terkesan seperti gampông mati,” tutur Ali Amat, 45, suatu kali.
Menurut dia, pada tahun-tahun itu, beraneka ragam
lomba sering digelar di Ujung Pasir. Warga di sini suka mengadakan kompetisi. Kalau yang lelaki, katanya, biasa kompetisi
voli atau bola kaki, sedangkan yang perempuan kompetisi bola
kasti. Namun, sekarang, hal itu tidak pernah didapat lagi.
“Jika kompetisi antar-mukim atau kecamatan, untuk
tim bola voli dan tarik tambang, Ujung Pasir sangat dikenal waktu dulu. Tapi, jinoe hawa teuh,” tambahnya.
Seorang pemuda setempat menuturkan, karena sebagian lelaki di sini jadi tukang tarik (balok) kayu di Gunung
Manggamat, menjadikan lelaki-lelaki di sini umumnya berotototot. “Makanya, kalau ada lomba tarik tambang se-Kecamatan
Kluet Selatan, biasanya saat peringatan Tujuh Belasan (17 Agustus/Hari Proklamasi), Ujung Pasir sering menjadi juara, sebab
lelaki-lelaki di sini sudah terbiasa menarik balok-balok besar
di Manggamat. Sebagain jadi tukang panjat kelapa dan tukang
dagang sagu (pohon rumbia-red). Mungkin karena sudah akrab
dengan pekerjaan kasar dan berat itu, tarik tambang menjadi
hal mudah bagi lelaki-lelaki di sini,” katanya.
Akan tetapi, seperti kata Ali, segala macam permainan
tradisional itu, mulai ditinggalkan warga. Menurut dia, tanah
kampung yang dilanda banjir saban tahun itu sudah banyak
dikikis arus sungai sehingga wilayah Ujung Pasir semakin menyempit. Akhirya, mata pencaharian berkurang dan pemudapemuda setempat mulai mengadu nasib ke luar daerah. Akibatnya, mereka mulai kekurangan kaum Adam sehingga tak cukup
orang mempertahankan dan mentradisikan segala permainan
tadi.
“Satu-satunya harapan warga hanya tinggal di sini ada
pada kebun rumbia. Masalahnya, orang-orang sekarang sudah
maju, tidak mau lagi pakai atap rumbia. Sudah ada seng dan
genteng. Jadi, siapa yang mau beli atap rumbia lagi. Lagi pula,
kebun rumbia di sini pun juga mulai dikikis tebing aliran sungai,”
timpal Asnidar, warga yang sama, yang menamsilkan, kampung
itu sekitar delapan atau sembilan tahun lagi akan hilang, hanya
tinggal sebuah nama, jika tak ada yang mau peduli untuk membuat beronjong di Daerah Aliran Sungai (DAS) setempat.
Sungai Ujung Pasir
Samsari, mantan Geuchik Ujung Pasir, pernah menuturkan, gampông itu dahulunya sangat luas. Rumah-rumah
penduduk mencapai ratusan. Namun, karena sungai yang sering meluap, tanah-tanah terkikis dan rumah-rumah hanyut sehingga saat ini hanya tercatat sekitar 60 buah rumah.
Pernah DAS sepanjang Gampông Ujung Pasir hendak
diberikan beronjong, namun entah mengapa tidak jadi. Akibatnya, sampai sekarang, sedikit demi sedikit tebing sungai setempat, setiap kali datang banjir, dikikis arus sungai. Akhirnya,
perkampungan Ujung Pasir pun secara perlahan dikeruk hingga
mengecil. Sementara itu, tanah di seberang sungai tersebut semakin meluas dan berpasir.
Di singgung tentang bantuan bronjong, hingga sekarang, menurut masyarakat setempat, belum ada satu pihak pun
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memberikan bantuan—baik pemerintah maupun nonpemerintah (NGO)—yang berniat membangun bronjong di daerah aliran
sungai Ujung Pasir. Kendati demikian, warga juga mengaku kalau
kampungnya tetap mendapatkan bantuan, hanya saja, alakadar.
Bantuan itu semacam sedekah bagi desa tertinggal (Inpres Desa
Tertinggal/IDT).
“Meskipun kampung ini terisolir, masalah bantuan
jangan ditanya. Kalaupun ada, sekedarnya saja. Contohnya tak
usah jauh, rumah bantuan akibat gempa, entah tujuh unit yang
ada dibangun. Aneh kan? Seolah orang-orang di kampung ini
orang kaya semua sehingga jarang tersentuh bantuan,” ketus
Idrus, pemuda setempat, yang mengaku tidak sempat menamatkan SMP karena desakan ekonomi keluarga.
Tentang sejumlah lapangan permainan yang dulunya
menjadi salah satu penarik semarak gampông ini, Idrus menyebutkan, tanah-tanah lokasi permainan itu bukan hanya habis
diambil banjir, tetapi juga ada yang sengaja disulap untuk didirikan bangunan.
Contohnya, lapangan bola kaki. Sebagian lapangan itu
sudah disulap warga setempat menjadi lahan perkebunan. Ada
yang menanam kacang panjang, jagung, dan aneka tanaman
lainnya di sana.
Kemudian, lapangan voli. Sebelumnya, lapangan voli di
Ujung Pasir ada dua, untuk lelaki dan perempuan. Lapangan voli
lelaki terletak di belakang Mesjid Al-Ikhlas, mesjid gampông setempat, sedangkan lapangan voli perempuan berposisi sekitar
lima puluh meter lebih jauh ke belakang. Saban sore pemuda
dan pemudi setempat memeriahkan gampôngnya dengan teriakan di lapangan voli. Bahkan, beberapa pemuda dari gampông
tetangga juga suka datang ke Ujung Pasir untuk ikut main voli.
Akan tetapi, saat gampông ini memperoleh bidan desa
yang akan mengabdi di sana, rumah Poliklinik Desa (Polindes)
dibangun di atas lapangan voli lelaki. Akibatnya, pindahlah para
lelaki ke lapangan voli perempuan yang menakibatkan para
perempuan tersingkir dari kebiasaan olahraga sore tersebut.
Dalam perjalanan waktu, tiba-tiba saja lapangan voli
perempuan itu semak karena tidak pernah digunakan. Hal ini
terjadi saat konflik bersenjata (tahun 2000-2003). Kala itu, teriakan dilarang menggema, gampông pun menjadi mencekam.
Apalagi, bagian dalam gampong ini ada sebuah tempat bernama
Paya Lhok, dijadikan tempat latihan orang-orang Gerakan Aceh
Merdeka (GAM). Akhirnya, gampông yang dulunya meriah menjadi mencekam. Bahkan, pernah dua kali lebaran, masyarakat
gampông ini hidup dalam pengungsian ke Paya Lhok. Mereka
berlebaran ke semak-semak sana tanpa salat ‘id. Bagi yang mau

Mesjid Al-Ikhlas di Ujung Pasir saat banjir datang.

salat ‘id waktu itu, pergi ke gampông tetangga.
Masa konflik, masyarakat biasa dan para tentara seperti lomba lari di sepanjang DAS Ujung Pasir. Ironisnya, kalau
ada kontak senjata, Ujung Pasir dijadikan tempat pelarian. Peluru akhirnya berdesingan di gampông ini. Sungai Ujung Pasir
pun kerap menjadi saksi. Hal yang sangat miris di sini adalah
masyarakat Ujung Pasir kerap jadi korban karena daerah mereka jadi tempat pelarian.
Pascakonflik
Selepas konflik, masyarakat Ujung Pasir mencoba
membenahi kembali gampôngnya. Bagi mereka yang berpendapat olahraga akan mudah mempersatukan silaturrahmi sepakat
gotong royong membangun lapangan voli kembali. Lapangan
voli kali ini dibuat di pinggir jalan, bukan lagi di bagian dalam
gampông.
Lapangan baru itu dibangun secara swadaya oleh pemuda setempat pada tahun 2005, setelah perjanjian damai.
Harapan terbuka, selama dua tahun lapangan voli tersebut
berjalan lancar. Tali silaturrahmi bukan hanya terjalin sesama
masyarakat setempat, pemuda-pemuda gampông sekitarnya—
terutama dari Gampông Simpang Empat—suka bermain ke sana
dan terjalinlah kembali silaturrahmi yang lama renggang karena
konflik.
Namun, perkara terjadi. Karena tahun ini adalah tahun musim BRR menghabiskan anggaran, dibangunlah sebuah
mesjid untuk Gampông Ujung Pasir oleh BRR (padahal warga
masih banyak yang membutuhkan rumah, bukan mesjid). Ironisnya, Mesjid Al-Ikhlas yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu di
gampông tersebut masih berdiri kokoh. Bahkan, tahun kemarin
baru saja lantai mesjid itu diberikan keramik oleh sumbangan
warga setempat. Akan tetapi, BRR yang sudah memberikan anggaran mendirikan mesjid di Ujung Pasir tetap menjalankan misinya.
Di sinilah perkara itu bermula. Mesjid peut sagoe timang selebar “kandang kibas” itu didirikan di atas lapangan
voli yang baru dua tahun diaktifkan. Yang namanya di atas lapangan voli, sebesar itu pulalah mesjid BRR tersebut didirikan.
(Bisa dibayangkan besarnya, hanya 18 x 9 meter).
Sedikit deskripsi tentang mesjid “kado” BRR tersebut:
kubahnya sebesar ‘kepala kucing’ dan tidak menonjol. Jika diamati dari jauh, fentilasi di sekiling mesjid pada bagian atasnya
dan dipadu dengan kubah yang sebesar ‘kepalan tangan’ tadi
mengesankan bangunan BRR itu tidak mencerminkan arsitekur
Islam. Anehnya lagi, kakus (WC) diletakkan di depan pintu
masuk mesjid, persis di tangga masuk kiri-kanan. Ini mesjid
“edan” yang pernah saya temui seumur hidup!
Yang terjadi kemudian adalah Mesjid Al-Ikhlas yang sudah lama ada di sana terbengkalai, mesjid baru itu pun jarang
diisi masyarakat. Hanya saja, warga Ujung Pasir yang dominan
memang bukan “anak sekolahan” tidak mengerti cara protes.
Akhirnya, mereka menerima apa adanya mesjid tersebut.
Di sisi lain, pemuda-pemuda Ujung Pasir kehilangan
arena permainan. Lapangan voli mereka sudah disulap jadi
“mesjid ketupat” hadiah dari BRR. Lama memang Ujung Pasir
mengharapkan bantuan agar terlepas dari ketertinggalan. Namun, siapa menyangka, sekali mendapatkan bantuan—dari
BRR pula—Ujung Pasir malah harus menerima keterisolasian.
Lapangan permainan tradisi mereka direnggut, mesjid mereka
pun ditutup.
Herman RN,
bertumpah darah di Ujung Pasir sejak 20 April 1983.
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P l è sè t a n Ma k na
l a m Ba sa A c è h
Lé Safriandi, S.Pd.

So yu lét mi? Nèk tu yu. Plèsètan
nyoe asaijih dari kalimat so yu lét
lôn? Ureung nyang geutanyöng
geujaweub nèk tu yu. Pakön jipiléh
mi bak plèsètan so yu let mi? Pakön
h’an jipiléh so yu lét ai? Plèsètan so
yu let mi? cara kheunjih rap sama
ngön kalimat lam basa Inggréh, so
you let me. Jadi, mangat meubarat
bacut, kalimat so yu lét lôn jikheun
so yu lét mi. Me lam basa Inggrég
nyang jibaca [mi] artijih lôn lam
basa Acèh. Jadi, bak kalimat so yu
let mi? na usaha untuk jipeusama
bunyi ngön kalimat so you let me
lam basa Inggréh.

MUNGKÉN geutanyoe mantöng
aséng ngon istilah plèsètan. Plèsètan
nakeuh cara ureueng geuubah kata
atawa kalimat jeut keu saboh hai
nyang meunarék bak tadeungö
bahkan kadang-kadang rôh teukhém
watèe tadeungö. Nyang geuubah
mungkén bunyi kata, urôtan kata,
atawa na cit kata-kata nyang jikheun
lagèe basa Inggréh atawa basa Cina.
Nyang meuphôm plèsètan makna
nyoe nakeuh ureung-ureung nyang
kayém deungö. Meunyo ureueng
nyang han tom deungö teuntèe hana
meuphôm. Jinoe ci takalön padum
boh contoh plèsètan makna lam basa
Acèh.
Haba blanjéh. Bagi geutanyoe nyang
han tom tadeungö kalimat nyoe,
mungkén h’ana meuphôm. Tapi,
bagi ureung yang kayém deungö,
kata-kata nyoe mungkén hana payah
jipahami. Haba blanjéh nyoe seubutôijih nakeuh plèsètan makna dari
kalimat habéh blanja. Bak plèsètan
nyoe, bunyi béh asaijih dari bunyi ba.
Jadi, bunyi ba jigantoe ngön bunyi
béh. Bunyi jéh bak plèsètan blanjéh
asaijih dari kata blanja. Jadi, bunyi
ja jigantoe ngon bunyi jéh. Plèsètan
nyoe kayém jikheun watèe ureung
tanyöng, “Peue haba?” Dijaweub
“Haba blanjéh”.
So yu lét mi? Nèk tu yu. Plèsètan
nyoe asaijih dari kalimat so yu lét
lôn? Ureung nyang geutanyöng
geujaweub nèk tu yu. Pakön jipiléh
mi bak plèsètan so yu let mi? Pakön
h’an jipiléh so yu lét ai? Plèsètan so
yu let mi? cara kheunjih rap sama
ngön kalimat lam basa Inggréh, so
you let me. Jadi, mangat meubarat
bacut, kalimat so yu lét lôn jikheun
so yu lét mi. Me lam basa Inggrég
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H’èm bèrèkèn h’èn dèdès
Haba blanjéh

So yu lét mi? Nèk tu yu

Chok kapu khabet leumari

Samsui samsui meusaho leuh’a

nyang jibaca [mi] artijih lôn lam basa
Acèh. Jadi, bak kalimat so yu let mi?
na usaha untuk jipeusama bunyi
ngön kalimat so you let me lam basa
Inggréh.
H’èm bèrèkèn h’èn dèdès. Bak dua
boh plèsètan nyang jikheun di ateuh,
geutanyoe ka sama-sama tatupu
bhah bunyi-bunyi nyang jipeuplèsèt.
Jinoe na plèsètan nyang laén, h’èm
bèrèkèn h’èn dèdès. Plèsètan nyoe
asaijih dari kalimat ho baroe kön
h’ana deuh-deuh. Bak plèsètan nyoe,
kata ho jipeuplèsèt jeut keu h’èm,
kata baroe jipeuplèsèt jeut keu
bèrèkèn, kata h’ana jipeuplèsèt jeut
keu h’èn, kata deuh-deuh jipeuplèsèt
jeut keu dèdès. Bhah laén nyang jeut
takalön bak plèsètan nyoe nakeuh
bak tip akhé kata plèsètan makna,
mandum jipakèk bunyi é. Bak kata
h’èm ngon h’èn jeut takalön na tanda
koma. Tanda koma nyang teupakèk
nyoe maksudjih, bunyi nyang di keu
tanda koma nyan tabaca ngön cara
ch’o. Bunyi-bunyi ch’o lam basa Acèh
cukôp le, miseu pa’ak, ma’op, ch’ok,
bè kh’èp.
Chok kapu khabet leumari. Plèsètan
nyoe asaijih dari kalimat campuran
antara basa Inggréh ngon basa Acèh.
Jikheun chok karna bunyi nyoe sama
ngön bunyi chalk lam basa Inggréh
nyang artijih kapu. Kata chok nyang
na bak plèsètan basa Acèh artijih kön
kapu, tapi artijih ambil. Khabet nyoe
cara bacajih rap sama ngon kata cup
board lam basa Inggréh. Kata khabet
keudroe lam basa Acèh makna jih
kön leumari, tapi cabôt. Plèsètan
nyoe kayém jipakèk lé padum droe
guru basa Inggréh watèe geupeurunoe arti kata chalk ngon cupboard
lam basa Inggréh. Mangat murid

mudah jiingat arti bandua kata nyan,
guru geukheun chok kapu khabet
leumari. Di antara kata chok ngon
kapu, khabet ngon leumari mungkén untuk mudah tapahami maksud plèsètan nyoe, geutanyoe jeut
tatamah kata artijih, chok artijih kapu
khabet artijih leumari. Chok ngon
khabet nyang dimaksud di sinoe
nakeuh chalk ngon cupbord nyang
artijih kapu ngon leumari lam basa
Acèh.
Samsui samsui meusaho leuh’a. meunyoe plèsètan-plèsètan nyang ka teuseubut di ateuh, bunyi-bunyijih lagèe
basa Inggréh, plèsètan samsui samsui meusaho leuh’a bunyijih lagèe
bunyi kata lam basa Cina. Plèsètan
nyoe asaijih dari kalimat sansui sansui meusaho lom. Nyang dipeupleset
nakeuh bunyi n bak kata sansui ngon
bunyi om bak kata lom. Sansui sansui
jeut keu samsui samsui, lom jeut keu
leuh’a. Mèmang hana hubungan kata
leuh’a ngon lom. Mungkén nyang jiutamakan bak plèsètan nyoe nakeuh
permainan kata.
Cari ‘ap. Plèsètan nyoe na, watèe
ban-ban berlaku syariat Islam di
Acèh. Na ladôm ureung Acèh karna
h’ana peucaya keu peujabat, geupeupleset kata syariat jeut keu cari ‘ap.
Bunyi sya bak kata syariat jipeuplèsèt
jeut keu kata cari, bunyi ‘at bak akhé
kata syariat jipeuplèsèt jeut keu
kata ‘ap. Plèsètan nyoe cenderung
maknajih mengarah bak hai nyang
hana gèt, miseu korupsi.
Silaén kalimat-kalimat nyang dipeupleset lam basa Acèh, na cit singkatan-singkatan nyang jipeupeset,
miseu KKN (kuliah kerja nyata) jipeuplèsèt jeut keu koh-koh naleung, BRR

Cari ‘ap

(Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
NAD-Nias) jipeuplèsèt jeut keu bèk
riôh- riôh, atawa but rawôn-rawôn.
Plèsètan BRR dipeupleset jeut keu
bèk riôh-riôh karna na anggapan
nyang hana gèt keu BRR lé ladôm
ureung Acèh.
Hana mandum ureung Acèh geupakèk plèsètan nyoe. Nyang pakèk
plèsètan nyoe, cit padum droe
ureung. Plèsètan nyoe na karna
kreativitas ureung Acèh bak geuolah kata-kata jeut keu bunyi-bunyi
basa nyang meunarék. Teuntèe salah
saboh tujuan jipeuplèsèt nakeuh untuk geupeugèt ureung nyang deungö
teukhém. Teurimong gaséh!
Safriandi, S.Pd.,
nakeuh alumni basa ngon
sastra Indonesia FKIP Unsyiah

Silaén kalimat-kalimat nyang
dipeupleset lam basa Acèh, na
cit singkatan-singkatan nyang
jipeupeset, miseu KKN (kuliah
kerja nyata) jipeuplèsèt jeut keu
koh-koh naleung, BRR (Badan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi
NAD-Nias) jipeuplèsèt jeut keu
bèk riôh- riôh, atawa but rawônrawôn. Plèsètan BRR dipeupleset jeut keu bèk riôh-riôh karna
na anggapan nyang hana gèt keu
BRR lé ladôm ureung Acèh.
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Penyerangan terhadap Portugis Versi HMD
oleh: T.A. Sakti

H

ikayat Malem Dagang (HMD)
adalah syair kepahlawanan
Aceh. Isinya mengisahkan
penyerangan Sultan Aceh Iskandar Muda terhadap Portugis yang
berkuasa di Malaka. Kerajaan Malaka
ditaklukkan Portugis pada tahun
1511 M. Sultan Malaka dan keturunannya menyingkir dan mendirikan
kerajaan Johor. Sekarang: Malaka
dan Johor; keduanya merupakan dua
negara bagian/provinsi di Malaysia.
Penyerangan Aceh terhadap Portugis
di Malaka adalah kenyataan sejarah,
baik sebelum masa Sultan Iskandar Muda maupun di saat beliau
berkuasa. Dalam disertasi

sejarawan Perancis, Denys Lombard,
disebutkan bahwa “Kerajaan Acehzaman Sultan Iskandar Muda (16071636) juga memuat daftar penyerangan Aceh ke Malaka, yaitu pada
tahun 1537, 1547, 1568, 1573, 1575,
1582, 1587, 1606. Pada tahun-tahun
itu, Portugis menyerang Aceh. Benteng-benteng mereka masih bersisa
di Krueng Raya. Selanjutnya, tahun
1613-1615, Aceh menyerang Johor,
karena membantu Portugis. Kemudian, tahun 1617, Aceh menyerang
Pahang, karena bersekutu dengan
Portugis. Disebutkan pula pada 1623
dan 1629 M, hal yang sama terjadi.

Fakta sejarah ini sedikit sekali
disinggung dalam sumber-sumber
tertulis Aceh. Di antara yang
secuil itu, Hikayat
Malem Daganglah
satu-satunya.
Sementara
dalam Hikayat
Prang Peringgi
(artinya, Hikayat

Perang Portugis), sama sekali tidak
menyinggung data-data sejarahnya,
kecuali semangat jihad saja.

HMD bukanlah kitab/buku sejarah,
muncullah beragam hasil analisis
tentang para pelaku dalam kisah itu.
Begitu pula mengenai waktu dan
lokasi dalam cerita tersebut. Masalah
pendapat-pendapat para pengkaji
hikayat itulah yang diperbincangkan
dalam tulisan ini.
Sejauh yang saya ketahui, Dr. Snouck
Hurgronje adalah pengkaji paling
awal mengenai HMD. Dalam bukunya yang sudah diterjemahkan,
“Aceh di Mata Kolonialis, jilid II;
Snouck mengatakan HMD disusun
tidak lama setelah peristiwa itu
terjadi, yakni masih di abad ke 17 M.
Agaknya, naskah yang dikaji Snouck
merupakan salinan ulang yang oleh
penyalinnya telah disesuaikan isinya
dengan kondisi Aceh saat itu. Kata
Snouck, di seluruh hikayat disebutkan bahwa Raja Si Ujud yang dilawan
Sultan Iskandar Muda adalah raja
Belanda.
Pengkaji kedua juga bangsa Belanda,
yakni DR.H.K.J.Cowan, dengan bukunya, “De Hikajat Malem Dagang”,
diterbitkan tahun 1933. Cowan menegaskan bahwa HMD dikarang pada
abad ke 17. Tampaknya, naskah yang
dikaji Cowan lebih tua sehingga “Raja
Si Ujud sebagai raja Belanda belum
dijumpai di dalam naskah itu.

ILUSTRASI: www.mainlesson.com

Tahun 2006, naskah HMD yang
dimuat dalam buku “De Hikajat
Malem Dagang” telah saya salin
ke huruf Latin ejaan EYD, yang
sebelumnya dalam ejaan Belanda.
Namun, sampai hari ini hasil transliterasi saya itu belum diterbitkan.
Penulisan oleh H.K.J.Cowan akan
buku ini terkesan amat serius sehingga semua isi hikayat yang dalam
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bahasa Aceh telah diterjemahkan ke
bahasa Belanda, di samping pembahasan isinya yang panjang lebar pula.
Kajian Cowan inilah yang saya pakai
sebagai bahan utama tulisan. Lantaran saya tidak bisa bahasa Belanda.
Karena itu, saya minta bantuan
penterjemahannya kepada sahabat
saya, Drs. Agus Supriyono,MA, Dosen
Fakultas Sastra,Undip-Semarang.
Sebelumnya, Prof.A.Hasjmy, yang
memperkenalkan kembali HMD
secara lebih meluas. Dengan merujuk dua buku Sejarah Johor dan
Sejarah Pahang Karya HajI Buyung
Adil yang diterbitkan di Malaysia,
Hasjmy berkali-kali menulis tentang
HMD. Di antara karyanya yang telah
dimuat dalam berbagai buku/makalah ialah dalam “Seulawah, Antologi
Sastra Aceh-Sekilas Pintas” halaman
524-541, terbitan Yayasan Nusantara
tahun 1995.
Berbeda dengan dua pengkaji bangsa
Belanda sebelumnya, Hasjmy berpendapat HMD dikarang Teungku
Ismail bin Ya’kub alias Teungku Chik
Pante Geulima pada tahun 1309 H.
Pada pentup HMD dalam buku “De
Hikajat Malem Dagang” yang ditulis/
disalin Cowan, memang tercantum
tahun 1309 H, tetapi saya lebih yakin
tahun itu adalah tahun penyalinan
ulang. Menyimak gaya penulisannya, maka saat penyusunan pertama
HMD lebih tua dari tahun itu.
Mengenai asal nama Raja Si Ujud,
Hasjmy menulis, dalam sejarah Aceh,
beliaulah yang dimaksud dengan
“Raja Si Ujud“, mungkin sekali
berasal dari “Raja Selayut”, karena
pernah tinggal di Selayut. Menurut
saya, nama Raja Si Ujud, Raja Raden
dan Putroe Beureuhut-isteri Si Ujud
adalam nama-nama khayalan si pengarang HMD. Dalam bahasa Arab,
“Wujud” artinya ada. Karena “raja”

Begitu pula dengan Raja
Raden. Akibat nama
abang Raja Si Ujud tidak
diketahui yang
sebenarnya, digantikan
saja dengan Raja Raden,
suatu gelar kehormatan
karena Raja Raden
memihak Aceh, yakni
gelar seorang
bangsawan.
Portugis di Malaka tidak dikenal lagi,
disebut saja “Raja itu memang ada
alias Raja Si Ujud”. Begitu pula dengan Raja Raden. Akibat nama abang
Raja Si Ujud tidak diketahui yang
sebenarnya, digantikan saja dengan
Raja Raden, suatu gelar kehormatan
karena Raja Raden memihak Aceh,
yakni gelar seorang bangsawan.
Sementara nama Putroe Beurehut,
malah diberi nama yang menjelekkan. Beureuhut adalah lobang neraka
di dunia. Mon Beureuhut (sumur
beruhut), menurut kitab Tambeh/
nadham Aceh terdapat di wilayah
Syam/ Irak.
Menurut data-data sejarah, Raja
Sebrang kawin dengan saudara
perempuan Sultan Iskandar Muda.
Sejak itu, ia diharapkan menjadi teman dalam membantu Aceh melawan Portugis. Akan tetapi, ketika
Sultan pulang kembali ke Johor
(1614), ia telah dengan giat melakukan perundingan lagi dengan Portugis. Tindakan yang kedua kalinya itu
tidak memuaskan orang-orang Aceh.
Sebab itulah, pada ekspedisi Aceh
yang kedua, ia ditangkap kembali,
lalu dibawa ke Aceh dan dibunuh di
sana.
Adalah penting untuk menyelidiki ekspedisi kedua ini secara lebih cermat.
Armada Aceh mendapati Johor telah
ditinggalkan penduduknya. Dalam

perjalanan pulang bertemu dengan
armada Portugis di bawah pimpinan
Miranda dan Mendoca, yang datang
dari Malaka untuk membantu Johor
tetapi dipukul mundur. Pertempuran
ini diidentifikasi oleh Hoesein Djajadiningrat sebagai pertempuran yang
disebutkan dalam Boetanus-Salatin,
yaitu pertempuran di Baning. Pada
kesempatan itu, Sultan ditangkap
kembali dan dibawa ke Aceh.
Jika data-data ini dibandingkan
dengan cerita dari Hikayat Malem
Dagang, ternyata ditemukan kesamaan. Dalam syair hikayat disebutkan kedatangan dua raja bersaudara
ke Aceh, yang antara lain bergelar sebagai raja-raja Johor. Menurut datadata historis, demikian juga, bahwa
kedatangan mereka ke Aceh tidak
sepenuhnya secara sukarela. Dalam
kedua versi itu disebutkan bahwa
salah satu dari mereka kawin dengan adik perempuan Sultan Iskandar
Muda. Satunya lagi pulang kembali
ke Johor, yang selanjutnya setelah
banyak melakukan tindakan yang
kurang berkenaan bagi orang-orang
Aceh, ia ditangkap oleh ekspedisi
dan dibunuh. [bersambung…]
T.A. Sakti adalah
peminat budaya dan sastra Aceh

RALAT:
Telah terjadi kesalahan penulisan
nama di sampul belakang tuhoe edisi
lalu. Seharusnya nama tersebut yang
benar adalah drh. Irwandi Yusuf,
M.Sc. Dengan demikian, kesalahan
telah diperbaiki dan terima kasih.

tuhoe Edisi Viii / mei 2009

27

Nama-nama Bupati/Walikota dan Wakilnya
yang Sedang Memimpin Daerah Tingkat II dalam Provinsi Aceh
Kot a Ba nd a Ace h

Mawardi Nurdin dan Illiza Sa’aduddin

Kota Subulussalam

Meurah Sakti dan Affan Alfian Bintang

Kota Sabang

Munawar Liza Zainal dan Islamuddin

Kabupaten Aceh Besar

Bukhari Daud dan Anwar Ahmad

Kabupaten Aceh Utara

Ilyas A. Hamid dan Syarifuddin

Kota Lhokseumawe

Munir Usman dan Suaidi Yahya

Kabupaten Bireuen

Nurdin Abdulrahman dan Busmadar

Kabupaten Pidie
Kabupaten Pidie Jaya

Mirza Ismail dan Nazir Adam
H.M. Gade Salam dan M. Yusuf Ibrahim

Kabupaten Aceh Tamiang

H. Abul Latief dan H. Awaluddin

Kabupaten Bener Meriah

Tagore Abu Bakar dan Sirwandi Laut Tawar

Kabupaten Aceh Tengah
Kabupaten Aceh Tenggara
Kabupaten Gayo Lues
Kabupaten Nagan Raya
Kota Langsa

Nasruddin AB dan Johar Ali
Hasanuddin Beruh dan Samsul Bahri
Ibnu Hasyim dan Firdaus Karim
T. Zulkarnaini dan M. Kasem Ibrahim
Zulkifli Zainon dan Safruddin

Kabupaten Aceh Timur

Muslim Hasballah dan Nazaruddin Abubakar

Kabupaten Aceh Singkil

Makmur Syahputra dan H.Khazali

Kabupaten Aceh Selatan

Husin Yusuf dan Daska Azis

Kabupaten Aceh Barat Daya
Kabupaten Aceh Barat

Akmal Ibrahim dan Syamsul Rizal
Ramli dan Fuadri

Kabupaten Aceh Jaya

Azhar Abdurrahman dan Zamzami A. Rani

Kabupaten Simeulue

Darmili dan Yunan T

