asoe kuah
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Geulanggang Rayek
Pemerintah Aceh telah mencanangkan
program pengadaan 185.000 hektar
(ha) kebun kelapa sawit di 17 kabupaten. Pengadaan bibit kelapa sawit itu
bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan Ekonomi Islam Malaysia
(YPEIM), yang nantinya diberikan kepada penduduk miskin dan anak yatim.
Apakah program ini dapat menjawab
soal kemiskinan di Tanah Serambi?
Simaklah halaman sembilan.

9
Peutimang
Aceh dikenal juga sebagai
wilayah yang menjunjung
tinggi adat istiadat. Namun,
saat ini persoalan adat di
Aceh seakan menjadi soal
yang krusial. Bagaimanakah
mengembalikan eksistensi
hukum adat di Aceh? Lihat
saja halaman empat.

Asoe Nanggroe
Melihat Kota Meulaboh setelah
hampir lima tahun tsunami,
siapa saja akan berdecak kagum
dengan pesatnya kemajuan yang
telah diperoleh kota tersebut.
Jalanan penuh sesak oleh kendaraan mewah. Rumah-rumah
menjulang serta ruko megah
menghiasi kota dengan gagahnya. Benarkah semua wilayah
di Meulaboh sudah terbangun?
Jangan-jangan hanya wilayah
kotanya saja. Jawabannya ada di
halaman dua puluh dua

22

17

Saweue Gampông
Lamno Jaya terkenal pula dengan sebutan daerah si mata biru.
Di sana ada sisa sejarah jajahan
bangsa Portugis. Akan tetapi,
apakah saat ini kita masih dapat
menemui dara-dara biru mata
seperti dalam syair lagu Sabirin
Lamno itu? Ada apa dengan dara
mata biru setelah tsunami? Simaklah di halaman tujuh belas.

Selanjutnya, tuhoe mengajak Anda mendalami:

5
Geulanggang Cut
Dilihat dari sejarah perkembangannya, Aceh dikenal
sebagai masyarakat tani dan dagang. Komoditi perdagangan pertanian yang paling dikenal oleh dunia
adalah lada dan rempah-rempah sehingga komoditi
ini banyak dilirik oleh negara-negara Eropa dan Asia.
Tersebut pula perkebunan sawit yang sedang gencargencarnya menjadi program Pemerintah Aceh. Namun,
adakah harapan dari program tersebut? Telisiplah di
halaman lima

19
21
24
26

Aneka jenis masakan tradisional Aceh sebagai salah satu menu berbuka puasa, di halaman sembilan belas
Sejumlah hadih maja sebagai sebuah kearifan dalam masyarakat Aceh
mengenai kepemimpinan dan memilih pemimpin yang bijak, pada
halaman dua puluh satu
Kosa kata dalam bahasa Alas agar lebih dalam memahami salah satu
bahasa daerah di Aceh, pada halaman dua pulu empat
Kisah di balik Hikayat Malem Dagang di halaman dua puluh enam.

SETELAH ITU, MARI KITA MEMAHAMI, MENGERTI, DAN BERTINDAK sehingga benar-benar tuhoe!
2
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erdamaian adalah akumulasi dari doa-doa dan beragam harapan yang terkabulkan. Harapan baru bergelora untuk memenuhi
dan merajut kehidupan masa yang akan datang. Perdamaian di
Aceh yang dirasakan sejak Agustus 2005 menjadi pondasi yang terus
diperkokoh. Semua rakyat berharap banyak. Pergantian pemimpin pun
dilaksanakan dengan mulus dan pimpinan yang baru diharapkan dapat
membawa perubahan yang lebih baik.
Ekonomi yang porak poranda akibat konflik dan bencana mulai dibangkitkan, sistem pemerintahan yang dinilai kurang memenuhi kebutuhan
publik mulai diperbaiki. Tak terkecuali, kerusakan hutan mulai mendapatkan perhatian. Tentu masih banyak lagi yang menjadi perhatian
pemerintahan yang baru.
Lihatlah semangat pimpinan tertinggi di provinsi ini yang mengundang
para investor dalam dan luar negeri untuk membuka usaha di Aceh.
Sekian banyak sudah kesepakatan kerja sama yang ditandatangani
oleh investor dan pemimpin nanggroe ini.
Dengan alasan ekonomi, pengembangan perkebunan sawit menjadi
salah satu upaya yang mulai dirintis. Menurut kabar, akan dibuka 150
ribu hektar perkebunan sawit di Aceh. Wah, fantastis memang, jika ini
terjadi, tentu ekonomi Aceh akan meningkat, tetapi ada pertanyaan
yang selalu menggelitik, “Siapa yang diuntungkan dengan pengembangan perkebunan sawit, berapa hektar pula lahan yang seharusnya hutan akan menjadi korban?, atau berapa hektar lahan rakyat yang akan
diambil?, bagaimana pula dengan keseimbangan alam mini, karena
perkebunan sawit merupakan tanaman yang ditanam dengan system
monokultur?”.
Gelora memperbaiki ekonomi dihidupkan dan dilandasi pada keadaan
kehidupan masyarakat, terutama di gampong-gampong yang jauh dari
pusat ibukota kabupaten. Gampong itu terasa masih jauh tertinggal
dibandingkan dengan gampong-gampong yang dekat dengan pusat
pemerintahan provinsi atau kabupaten. Ini perlu perhatian.
Perusakan lingkungan mulai dihentikan dan Aceh ditabalkan menjadi
Aceh green, dengan harapan lingkungan dan hutan terjaga dengan
baik. Gagasan yang jitu, tetapi pelaksanaannya tampak ragu-ragu.
Padahal, masyarakat adat memiliki kemampuan menjaga hutan. Kapan
kebijakan itu kunjung tiba? Pertanyaan ini menjadi gelora bagi Aceh
dan masyarakatnya.
Gelora juga yang menjadikan tuhoe mencoba menggoda pembaca
untuk dapat menganalisis pengembangan perkebunan kelapa sawit,
kemudian diharapkan akan menjadi bahan diskusi dan dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh para pengambil keputusan. Potret
gampong yang terletak jauh dari pusat ibukota kabupaten Aceh Barat
layak juga untuk disimak. Hal ini kemudian yang menjadikan kita lebih
paham, mengerti, dan bertindak: tuhoe.
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pakat tabila

Mengembalikan Keutamaan Hukum Adat

A

ceh dikenal sebagai salah satu wilayah kesatuan
kehadiran hukum adat tersebut, seperti pada pasal 45
yang memiliki keanekaragaman adat istiadat, yang UU No. 21 tahun 2001, tentang Status Otonomi Khusus
sangat unik dengan berbagai perbedaan yang
untuk Provinsi Aceh, mengenai Peradilan Adat–-meskipdimilikinya. Namun, keberagaman tersebut memperlihat- un hingga kini masih muncul perdebatan tentang ‘bentuk
kan masyarakat yang ekspresif.
dan subjek’ hukum Peradilan Adat. Tentu saja hal ini
Masyarakat adat Aceh juga dikenal sebagai komuni- dapat dijadikan salah satu sumber inspirasi menguatnya
tas yang kuat memegang tradisi adatnya yang terdiri dari peran hukum adat sebagai alternatif utama dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat.
berbagai kesatuan nilai, simbol, dan mekanisme yang
berfungsi untuk menjaga hubungan kekerabatan komuIronis, hukum adat bersifat tidak tertulis sehingga
nitas secara internal. Interaksi antara ruang dan subjek
pola transformasinya hanya berlangsung melalui budaya
bertutur secara turun temurun. Dengan adanya UU No
hukum dalam komunitas adat Aceh diatur dalam Hukum
11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah memAdat.
berikan peluang bagi masyarakat Aceh untuk mengemHukum Adat berisi pedoman atau peraturan yang
intinya bermaksud melindungi dan mengatur hak dan
balikan fungsi dari kelembagaan masyarakat adat yang
kewajiban dalam masyarakat adat setempat. Hukum adat ada di Aceh, tepatnya pada BAB XV tentang mukim (pasal
114) dan gampông (pasal 115). Pengakuan terhadap dua
ini bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan kembali
instansi adat ini menjadi angin segar bagi masyarakat
‘keseimbangan’ komunal dan menjaga agar kehidupan
Aceh untuk memanfaatkan dan memungsikan kembali
kemanusiaan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kekelembagaan adat dalam menyelesaikan permasalahan
patuhan masyarakat adat terhadap Hukum adat sebagai pedoman hidup merupakan nilai efektivitas hukum
yang ada di dalam masyarakat.
yang sangat tinggi, sebab hukum adat lahir berdasarkan
Sumbangan Masyarakat Adat
tata cara yang memang tumbuh dan
Masyarakat adat telah banyak
berkembang, disepakati dan dijadikan
memberikan sumbangan yang sanacuan dalam menjalani kehidupan
bersama dalam masyarakat adatnya.
gat berharga terhadap kelangsungan
kehidupan masyarakat, perjuangan
Dengan kata lain, aturan adat
kemerdekaan, dan pembangunan di
di Aceh muncul karena benar-benar
merupakan ‘kesepakatan yang diProvinsi Aceh sehingga tidak dapat
diabaikan dalam bidang politik, ekonolakukan oleh masyarakat adat yang
mi, sosial budaya, dan pertahanan
bersendi pada nilai-nilai keislaman.
keamanan. Karenanya, keberadaan
Hukum adat juga menjadi bagian dari
hukum adat perlu dipelihara dan
instrumen solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah, secara khusus
dikembangkan dengan memberikan
kedudukan, fungsi, dan peranan yang
yang terjadi di Aceh, termasuk dalam
Foto: http://libpweb.nus.edu.sg
sesuai dengan perkembangan dan
bentuk rekonsiliasi di luar proses
pertumbuhan ketatanegaraan dan tuntutan pembanguperadilan positif dalam hukum Indonesia. Selain itu,
nan nasional.
sangat dimungkinkan untuk digunakan secara lebih luas,
tidak saja di antara masyarakat adat, tetapi juga terhadap
Apa yang tertuang adalam UU PA, terutama BAB
XV tersebut, telah menjadi pertimbangan dan kerangka
orang Aceh dengan orang non-Aceh. Oleh karena itu,
hukum adat dijadikan alat atau acuan untuk membangun acuan bagi masyarakat adat yang ada di Aceh untuk
mengembangkan kapasitas kelembagaan adat yang
perdamaian di luar hukum positif.
selama ini telah ada. Dengan demikian, nantinya akan
Mengingat banyak sekali kasus yang menjadi bukti
bahwa model penyelesaian (pendekatan) yang dipakai
terjadi mitra kerja Pemerintah Aceh dalam mewujudkan
oleh pemerintah selama ini tidak cukup efektif menjamin tata pemerintahan yang baik, sesuai dengan apa yang
hukum yang adil dan benar dalam menyelesaikan berba- diharapkan oleh masyarakat setempat.
Seperti halnya masyarakat di daerah lain,
gai permasalahan, hukum adat menjadi penting diperhamasyarakat adat yang ada di Aceh sudah tumbuh dan
tikan. Alasannya seperti disebutkan di atas, hukum adat
berkembang sepanjang sejarah selama berabad-abad.
dibentuk dari kesepakatan bersama masyarakat yang
Maka hukum adat yang ada di daerah ini pun telah
mendiami wilayah tertentu, bukan hukum yang dibuat
oleh kebijakan pemimpin semata.
mendarah-daging dalam masyarakat, turun temurun,
Pentingnya kehadiran hukum adat juga mulai diakui mengakar dalam sistem sosial budayanya dan merupakan satu kesatuan masyarakat adat yang kelangsungan
oleh elemen pemerintahan. Hal ini dilihat dari mundan keberadaannya masih tetap diakui.[Rusliadi]
culnya berbagai produk hukum yang membuka ruang
4

tuhoe Edisi IX / September 2009

FOTO: ZUlfikar Arma

geulanggang cut

Rimbunan Kelapa Sawit Aceh
Antara Harapan dan Kecemasan
Laporan Amrisaldin MS, S.Hi

D

ilihat dari sejarah perkembangannya, Aceh dikenal
sebagai masyarakat tani dan
masyarakat dagang. Komoditi perdagangan pertanian yang paling dikenal
oleh dunia adalah lada dan rempahrempah sehingga komoditi ini banyak
dilirik oleh negara-negara Eropa
dan Asia. Komoditi ini jugalah yang
menjadi daya tarik beberapa negara
Eropa untuk menjajah Aceh. Tak
dapat disangkal bahwa lahan pertanian yang subur dan luas di Aceh
telah memancing Portugis, Belanda,
dan Jepang, mencoba menaklukkan
Aceh. Saat Belanda menjajah Aceh,
pertanian kelapa sawit kemudian
menjadi dikenal.
Kelapa sawit atau dalam bahasa latinnya dikenal dengan (elaeis) berasal
dari Afrika. Beberapa leteratur sejarah menunjukkan bahwa tanaman
kelapa sawit bukan tananaman asli
masyarakat Aceh, tetapi dibawa oleh
Belanda saat menjajah Aceh, sebab
mereka tahu tanah Aceh makmur
untuk pertanian kelapa sawit.

“

Sejarah masuknya
tanaman kelapa sawit
di Aceh dimulai pada
tahun 1923. Jumlah
areal perkebunan pada
waktu itu sekitar 20
buah: 12 di antaranya
adalah kebun karet, 7
kebun kelapa sawit, dan
1 kebun kelapa

Sejarah

”

Kelapa sawit didatangkan ke Indonesia oleh pemerintah Hindia
Belanda pada tahun 1848. Beberapa
bijinya ditanam di Kebun Raya Bogor,
sementara sisa benihnya ditanam di
tepi-tepi jalan sebagai tanaman hias
di Deli, Sumatera Utara, yakni pada
1870-an. Saat bersamaan, meningkatlah permintaan minyak nabati
akibat revolusi industri dan terus
berkembang hingga pertengahan

abad ke-19. Dari sini kemudian muncul ide membuat perkebunan kelapa
sawit berdasarkan tumbuhan seleksi
dari Bogor dan Deli, lalu dikenallah
jenis sawit “Deli Dura”.
Pada tahun 1911, kelapa sawit mulai
diusahakan dan dibudidayakan
secara komersial. Perintis di Hindia Belanda adalah Adrien Hallet,
seorang Belgia, yang lalu diikuti oleh
K. Schadt. Perkebunan kelapa sawit
pertama berlokasi di Pantai Timur
Sumatera (Deli) dan Aceh. Luas
areal perkebunan mencapai 5.123
ha. Pusat pemuliaan dan penangkaran kemudian didirikan di Marihat
(terkenal sebagai AVROS), Sumatera
Utara dan di Rantau Panjang, Kuala
Selangor, Malaya pada 1911-1912. Di
Malaya, perkebunan pertama dibuka
pada tahun 1917 di Ladang Tenmaran, Kuala Selangor menggunakan
benih dura Deli dari Rantau Panjang.
Di Afrika Barat sendiri penanaman
kelapa sawit besar-besaran baru
dimulai tahun 1911 (Wikipedia Bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas).

tuhoe Edisi IX / September 2009

5

geulanggang cut
Sejarah masuknya tanaman kelapa
sawit di Aceh dimulai pada tahun
1923. Jumlah areal perkebunan
pada waktu itu sekitar 20 buah: 12
di antaranya adalah kebun karet, 7
kebun kelapa sawit, dan 1 kebun kelapa. Selain itu, terdapat juga sebuah
perkebunan milik Perancis dan Belgia, Soc Fin (Societe Financiere des
Caoutchoucs), lokasinya di daerah
Tamiang dekat perbatasan dengan
Sumatera Timur. Perkebunan ini
mulai dibuka pada 26 Februari 1908,
dengan areal seluas 30 ha. Tahun
1922 berkembang menjadi 5.751
ha, dengan jumlah pekerja sebanyak
3.600 orang. Selain diperuntukkan
untuk penanaman karet, perkebunan
ini juga untuk penanaman kopi dan
kelapa sawit. Di wilayah pantai Barat
juga didirikan beberapa ondernemingslandbouw yang mengusahakan
perkebunan karet dan kelapa sawit.
Di daerah Meulaboh dan sekitarnya
pada tahun 1934 terdapat 400.000
batang karet yang telah disadap getahnya.25 Usaha perkebunan kelapa
sawit di wilayah ini dilaksanakan oleh
N.V. Handelscereeniging Amsterdam
dan Societe Financiere des Caoutschoucs.
Saat Ini

Terkait dengan rencana Pemerintah
Aceh yang akan membuka perkebunan sawit di beberapa kabupaten
di Aceh, seringkali kali konflik muncul dalam hal pembebasan lahan.
Ambil saja beberapa contoh konversi
hutan menjadi HGU yang kemudian
dijadikan sebagai masalah dalam
mengembangkan pertanian kelapa
sawit. Jika ditelaah dari pengalaman konflik atau sengketa mengenai
kepemilikan tanah antara masyarakat
dan perusahaan di sekitar perkebunan sawit, sesungguhnya kepemilikan tanah merupakan milik pribadi
atau milik adat. Sedangkan tanah
yang dikuasai oleh perusahaanperusahaan awalnya adalah hutan
yang oleh masyarakat di manfaatkan
hasilnya. Begitu perkebunan besar
masuk, mulailah terjadi pencaplokan
yang berujung persengketaan.

Persoalan selanjutnya yang seringkali
muncul adalah keluhan warga bahwa
pembagian kaplingan sawit yang
tidak adil dan bukti kepemilikan lahan yang tidak kuat dari segi hukum.
Di beberapa kawasan perkebunan
sawit saat ini, masyarakat petani
sekitar perkebunan yang tidak tertampung di perkebunan sawit sudah
kehilangan mata pencaharian mereka, karena perladangan sudah tidak
banyak dilakukan oleh masyarakat.
Ini juga bagian dari masalah. Kemudian, dampak yang sudah pasti akan
kita terima dari rencana tersebut
adalah rusaknya tutupan hutan dan
hilangnya serta berkurangnya areal
hutan/areal gambut, karena perkebunan kelapa sawit membutuhkan
lahan basah sebagai sumber pasokan
air bagi kelangsungan hidupnya.
Selanjutnya, pembagian areal lahan
sawit seperti yang coba digagas oleh
Pemerintah Aceh mestinya juga ikut
mempertimbangkan persoalan kesiapan Masyarakat petani sawit mulai
dari awal penanaman, perawatan,
pemanenan, pascapanen bahkan
sampai dengan pascatanaman sawit
tersebut sudah tidak produktif lagi.
Mampu dan siapkah masyarakat
petani Aceh memasuki tahapntahapan yang disebutkan di atas?
Selain itu, laju kerusakan hutan

Aminur | www.flickr.com

Sampai saat ini, jumlah areal perkebunan kelapa sawit di Aceh telah

mencapai 311.837 hektar yang
terdiri dari perkebunan rakyat
seluas 92.303 hektar, Perkebunan
Negara 54.154 hektar dan perkebunan swasta 165.380 hektar. Dilihat
dari masih rendahnya penyebaran
kelapa sawit dalam Masyarakat Aceh
menunjukkan bahwa sesungguhnya
Masyarakat Aceh tidak terbiasa dan
terpola dengan budaya Tanaman
Sawit. Ini menunjukkan sejatinya
bahwa Masyarakat Aceh belum begitu familiar dengan tanaman tersebut.

6
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alam untuk perkebunan sawit tidak
terlepas dari perspektif pemerintah
Indonesia yang telah meletakkan
pondasi ekonomi pada sektor ini.
Dengan perspektif pertumbuhan
ekonomi, masuknya modal kapital
dalam bentuk investasi menjadi
syarat utama. Salah satunya adalah
dengan cara menarik masuk para investor perkebunan untuk menanamkan modalnya melalui pembukaan
dan ekspansi besar-besaran di sektor
perkebunan. Dengan dalih untuk
mendorong laju pembangunan dan
membuka lapangan kerja, eksploitasi
hutan dan ekspansi perkebunan
merupakan pilihan yang dianggap
paling tepat dan mudah serta menguntungkan pemerintah. Apalagi,
ambisi Pemerintah Indonesia untuk
mengalahkan Malaysia sebagai negara pengekspor minyak sawit terbesar
di dunia, ekspansi perkebunan sawit
akan terus berkembang.
Akibatnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dilaksanakan
tanpa peduli sehingga menimbulkan
kerusakan hutan, punahnya keanekaragaman hayati, munculnya konflik
sosial. Anggapan investasi sawit
sangat menguntungkan daerah dan
masyarakat sebenarnya tidak salah
apabila nilai hutan dan keberagaman
nilai ekonomi potensial masyarakat
yang hilang diperhitungkan. Akan
tetapi, kebijakan pemerintah untuk
eksploitasi sumber daya hutan untuk
kepentingan investasi tanpa ada
batasan yang jelas menimbulkan
social cost (biaya social) dan environmental cost (biaya lingkungan) yang
akan ditanggung oleh pemerintah
dan masyarakat. Kerugian pemerintah jelas dalam bentuk alokasi anggaran pembangunan (peningkatan
anggaran) rehabilitasi sumber daya
alam.
Hadirnya perusahaan-perusahaan
perkebunan pun ternyata tidak
terlalu memberikan perubahan yang
signifikan terhadap masyarakat,
khususnya di bidang ekonomi rumah

“

Hadirnya perusahaan-perusahaan
perkebunan pun ternyata tidak terlalu
memberikan perubahan yang signifikan
terhadap masyarakat, khususnya di bidang
ekonomi rumah tangga. Padahal, jika
hutan dan lahan masih lestari dan dimiliki
masyarakat, mereka mendapatkan
penghasilan dari menoreh karet dan
berladang yang mereka usahakan
secara turun temurun

tangga. Padahal, jika hutan dan lahan
masih lestari dan dimiliki masyarakat,
mereka mendapatkan penghasilan
dari menoreh karet dan berladang
yang mereka usahakan secara turun
temurun. Kemudian hasilperkebunan
dan tanaman pertanian seperti kopi,
rambutan, durian, ubi kayu, pisang,
dan sebagainya, juga peternakan
juga semakin dapat diberdayakan,
Kenyataan lain yang membuat perkebunan itu tidak menguntungkan
masyarakat meskipun ada sebagian
masyarakat yang memiliki kebun
sawit sendiri dengan pola petani
plasma adalah praktik ekonomi yang
monopolistik. Pola seperti ini mirip
dengan pola perkebunan-perkebunan besar zaman penjajahan Belanda, yang perusahaannya bertindak
sebagai penjual tunggal atas semua
sarana produksi perkebunan dan
sekaligus sebagai pembeli tunggal
atas hasil kebun. Jelas dengan pola
semacam ini tidak akan ada posisi
tawar masyarakat petani kebun dan
harga dapat diterapkan dan dimainkan semau hati pihak perusahaan.
Perusakan lingkungan dan penindasan masyarakat ini diperparah
lagi jika perkebunan-perkebunan itu
memiliki pabrik yang menyebabkan
terjadinya pencemaran udara akibat
asap pabrik. Belum lagi limbah yang
akan menimbulkan bau yang kurang
enak dan mengganggu pernapasan
serta menimbulkan penyakit.
Secara global, dampak semakin
berkurangnya daya dukung ling-

”

kungan karena hutan yang hilang
akibat pembangunan perkebunan
kelapa sawit adalah pemanasan
global (global warming). Konversi
hutan menyebabkan berkurangnya
kemampuan hutan tropis untuk
menyerap karbon-karbon polusi.
Terjadinya konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat bahkan
sampai saat ini konflik-konflik sosial
itu jarang dan tidak dapat diselesaikan secara tuntas. Selanjutnya, flora
dan fauna menghilang, lahan pertanian masyarakat semakin sempit,
serta terjadinya kemerosotan moral.
Sederhananya, hadirnya ekspansi
perkebunan-perkebunan sawit,
selain menyerap tenaga kerja dan
memicu pertumbuhan ekonomi,
serta serangkaian pembangunan,
juga menyisakan berbagai persoalan lingkungan dan sosial ekonomi
masyarakat. Jika disimpulkan, permasalahan yang menjadi dampak
dengan adanya perluasan perkebunan-perkebunan sawit adalah
semakin meluasnya konflik secara
vertikal dan horizontal, terjadinya
degradasi lingkungan akibat alih
fungsi hutan menjadi perkebunan
sawit, terjadinya perubahan pola kehidupan berupa kemerosotan moral,
perubahan pola hidup yang konsumtif dan hedonistik, serta hilangnya
mata pencaharian masyarakat akibat
sumber-sumber pencaharian yang
berasal dari hutan sudah tiada, di
tambah sempitnya lahan perkebunan, pertanian, dan peternakan
akibat alih fungsi yang dikonversi
menjadi perkebunan sawit.
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Bireuen

Aceh Utara

Aceh Timur

Tamiang

Aceh Tengah

Aceh Barat

Aceh Jaya

Nagan Raya

Aceh Barat Daya

Aceh Selatan

Aceh Singkil

Grand Total

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

122

9

3

2

17

3

6

2

26

31

12

6

2

3

4

Jumlah
Kebun

362,353.65

51,009.88

5,201.00

10,687.00

77,423.57

10,913.80

37,049.89

352.61

47,197.92

88,462.72

31,149.55

2,260.06

487.74

157.91

5

Luas HGU

41,304.74

4,272.32

3,190.00

-

7,348.35

1,320.00

3,073.03

25.00

3,003.40

12,240.14

6,410.00

412.00

-

10.50

6

TBM

141,953.39

19,719.61

667.00

2,700.00

27,185.96

2,542.00

11,977.02

-

29,341.26

37,075.04

10,539.00

103.00

83.00

20.50

7

TM

14,311.59

2,326.63

5.00

1,279.50

3,155.00

-

240.06

-

196.79

6,507.61

601.00

-

-

-

8

TR

Luas Areal Tanaman (Ha)

197,569.72

26,318.56

3,862.00

3,979.50

37,689.31

3,862.00

15,290.11

25.00

32,541.45

55,822.79

17,550.00

515.00

83.00

31.00

9

Jumlah

1,515,928.92

306,697.00

-

2,194.30

203,240.60

-

330,334.60

-

368,441.48

219,354.00

85,618.24

48.70

-

-

10

Produksi
(Ton)

10,458.45

623.10

416.00

137.70

3,668.54

42.00

747.99

-

826.10

1,863.68

2,125.69

7.50

0.15

-

11

Luas Tanah
Bangunan
(M2)

106,196.14

20,840.10

423.00

6,501.50

14,741.33

5,024.19

13,795.87

327.61

4,023.05

26,958.69

11,434.37

1,596.31

403.21

126.91

12

Tanah
Cadangan
(Ha)

DAFTAR REKAPITULASI HGU PERKEBUNAN BESAR
SERTA PEMANFAATAN LAHAN BERDASARKAN KABUPATEN
TAHUN 2006

HGU 2006
Catatan: Data masih bersifat sementara hasil pengolahan Klasifikasi Kebun Tahun 2006
		
(menurut laporan yang masuk)

3

2

15

3

6

2

23

24

11

6

2

Pidie

2

3

Aceh Besar

2

Kabupaten

1

1

No

Jumlah
Perusahaan

geulanggang cut

8
24,931.20

5,644.59

-

68.30

6,328.97

300.00

8,712.55

-

317.00

3,363.29

39.50

157.00

-

-

13

Tanah yang
tidak dapat
dimanfaatkan (Ha)

K. Sawit

K. Sawit

K. Sawit

Karet, K. Sawit

Karet, K. Sawit

Karet, K. Sawit

Kopi

Karet, K. Sawit

Karet, Kakao, K.Sawit

Karet, Kakao, K.Sawit

Karet, Kakao, K.Sawit

Kakao, K. Sawit

Kemiri, Kakao.
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Keterangan

Foto: Zulfikar Arma

geulanggang rayek

Industri Kelapa Sawit
Meningkatkan Kesejahteraan
Laporan Zulfikar Arma

P

emerintah Aceh telah mencanangkan program pengadaan 185.000 hektar (ha)
kebun kelapa sawit di 17 kabupaten.
Pengadaan bibit kelapa sawit itu bekerja sama dengan Yayasan Pengembangan Ekonomi Islam Malaysia
(YPEIM), yang nantinya diberikan
kepada penduduk miskin dan anak
yatim.

Dalam program tersebut nantinya
bakal dibuka 140.000 ha kebun
sawit untuk diberikan kepada 35.000
penduduk miskin dan 45.000 ha
lagi khusus untuk 11.250 anak
yatim di Aceh (Serambi Indonesia,
20/06/2007). Sasaran dari program
pembukaan 45.000 hektar lahan
perkebunan kelapa sawit tersebut
akan dilaksanakan di tiga kabupaten, Aceh Besar, Pidie, dan Aceh
Jaya, masing-masing kabupaten
akan membuka lahan seluas 15.000
hektar.
Selanjutnya, untuk kelompok sasaran
kaum duafa dan penduduk miskin
dengan luas areal lahan 140.000 hektar, akan dilaksanakan di kabupaten
Biruen, Aceh Utara, Aceh Timur,
Aceh Tamiang, Aceh Barat, Nagan
Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan,
Aceh Singkil, Bener Meriah, Gayo
Lues, Simeulue, Aceh Tenggara, dan
Aceh Tengah, masing-masing daerah

?

akan membuka 10.000 hektar lahan
kebun kelapa sawit.
Dengan luas rencana pengembangan
perkebunan kelapa sawit tersebut,
maka pertanyaan selanjutnya adalah
mampukah perkebunan kelapa dimaksud menurunkan angka kemiskinan di Aceh? Berikutnya, mampukah
rencana perkebunan kelapa sawit
menjawab berbagai masalah kesejahtraan masyarakat Aceh?
Problem Kemiskinan
Menurut laporan Bank Dunia pada
tahun 2008, kemiskinan di Aceh
meningkat pascabencana tsunami
dari 28,4 persen pada tahun 2004
mencapai 32,6 persen pada tahun
2005. Tingkat kemiskinan sempat
menurun pada 2006 hingga mencapai 26.5 persen, lebih rendah dari
tingkat kemiskinan sebelum tsunami.
Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kemiskinan yang berkaitan
dengan tsunami tidak berlangsung
lama dan aktivitas rekonstruksi
kemungkinan besar memfasilitasi
penurunan tersebut.
Pada 2006, kemiskinan di wilayah
yang terkena dan tidak terkena
dampak tsunami tampak seimbang.
Namun, dari segi dampak konflik
terhadap kemiskinan, menurun pada

tahun 2006. Data kemiskinan tingkat kabupaten menunjukkan bahwa
wilayah-wilayah yang tingkat kemiskinannya tinggi merupakan daerah
yang berada di pedalaman perkampungan dan kabupaten-kabupaten
yang lebih terpencil. Lebih dari 30
persen rumah tangga di perkampungan hidup di bawah garis kemiskinan
dibandingkan dengan kurang dari 15
persen di wilayah perkotaan. Secara
geografis, wilayah yang terletak
dekat Banda Aceh memiliki tingkat
kemiskinan yang rendah, sementara
daerah-daerah di wilayah tengah dan
selatan Aceh menunjukkan tingkat
kemiskinan yang lebih tinggi.
Pengembangan perkebunan kelapa
sawit yang dilakukan oleh pemerintah Aceh disebutkan sebagai salah
satu strategi untuk mengurangi
angka kemiskinan. Program ini dipertimbangkan sebagai elemen sentral
dari perencanaan dalam memberikan peluang mata pencaharian untuk
masyarakat di pedalaman dalam
pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Kelapa sawit akan dikembangkan
melalui penanaman perkebunan
petani kecil bekerja sama dengan perkebunan pihak swasta dan
pemerintah. Setiap keluarga yang
berpartisipasi akan memiliki hak
atas pendapatan dan mendapatkan kepastian lapangan pekerjaan
melalui lahan perkebunan mereka.
Apakah dengan rencana tersebut
akan mengembalikan kesejahtraan
masyarakat dan mengurangi tingkat
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geulanggang rayek

Pabrik kelapa sawit di Kec. Tenggulun, Tamiang

kemiskinan di Aceh? Inilah pertanyaan yang tersisa.
Rencana Pengembangan

selalu disebut oleh mereka yang
berkepentingan dengan keuntungan
investasi sebagai solusi pembangunan.

Keseriusan dari Pemerintah Aceh
dalam pengembangan industri
kelapa sawit dapat kita lihat dari
masuknya perkebunan kelapa sawit
ke Aceh. Pemerintan berpendapat
dengan program ini akan mengubah
sistem pertanian tradisional menjadi
sistem pertanian industri yang belum
tentu membawa dampak positif bagi
kemaslahatan masyarakat. Rencana
konversi lahan rakyat termasuk tanah
ulayat menjadi perkebunan sawit

Penting diingat, rencana pembukaan
185.000 ha kebun sawit dan membangun 13 unit pabrik pengolahan
minyak kelapa sawit (CPO/crude
palm oil) di Aceh membutuhkan
dana sekitar 568 juta dolar AS atau
senilai Rp5.112 triliun. Besarnya
biaya yang dibutuhkan untuk pembukaan kebun kelapa sawit itu
dikarenakan luas areal yang hendak dibuka sangat luas. Sedangkan
kelompok sasaran yang ingin dicapai

Dampak Perkebunan Kelapa Sawit

D

ampak buruk dari perkebunan
monokultur kelapa sawit telah
dirasakan jelas di Indonesia, Malaysia, Papua-New Guinea, Kamerun,
Uganda, Cate de Ivory (Pantai Gading), Kamboja, Thailand, dan juga
di Kolombia, Equador, Peru, Brasil,
Guatemala, Mexico, Nicaragua, serta
Kosta Rica. Perkebunan kelapa sawit
telah mengakibatkan hilangnya hutanhutan primer unik yang sesungguhnya
merupakan bagian dari tanah leluhur
dan masyarakat. Ini mengakibatkan
habisnya sumber air, makanan, obat,
spiritualitas, dan budaya. Padahal,
penebangan hutan di dunia merupakan sumber terbesar kedua yang
berperan dalam meningkatnya level
karbon dioksida di atmosfer.
Forum Permanen PBB yang menangani isu masyarakat adat (UN Permanent Forum on Indigenous People)
menyatakan bahwa sekitar 60 juta
orang adat di seluruh dunia terancam
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kehilangan tanah dan sumber kehidupannya akibat perluasan perkebunan
untuk produksi agro-energi, di antara
jumlah ini, 5 juta orang tinggal di Borneo (Indonesia). Di beberapa daerah
Aceh, perluasan kelapa sawit juga
sudah mulai bermasalah.
Status kepemilikan lahan. Seringkali lahan yang diidentifikasi untuk
produksi kelapa sawit adalah lahan
milik masyarakat, baik yang dimiliki
secara pribadi atau secara komunitas.
Lahan pertanian tersebut digunakan
oleh penduduk setempat menanam
sayur-sayuran atau berupa lahan yang
berhutan. Masalah ini diperparah
oleh kenyataan bahwa kebanyakan
masyarakat Aceh tidak memiliki
sertifikat tanah untuk membuktikan
kepemilikan tanah tersebut, yang
berarti masyarakat seringkali tidak
menerima kompensasi atas tanah
yang diambil untuk perkebunan.

juga cukup banyak, yaitu 35.000 penduduk miskin dan 11.250 anak yatim,
dengan menargetkan setiap penduduk miskin dan anak yatim nanti
akan diberikan 4 hektar kebun sawit
yang sudah jadi. Akan tetapi, setelah
kebun itu berproduksi (menghasilkan), penerima bantuan kebun wajib
mencicil biaya pembangunan kebunnya tersebut.
Sebagai bahan perbandingan dan
pertimbangan bagi Pemerintah Aceh,
luas lahan perkebunan kelapa sawit
yang ada saat ini 311.837 hektar
yang terdiri atas perkebunan rakyat
seluas 92.303 hektar, perkebuanan

Menghilangkan mata pencarian
lokal. Perkebunan kelapa sawit tidak
selamanya mengarah pada kesejahteraan masyarakat, khususnya petani
kecil. Perkebunan kelapa sawit bisa
menciptakan ketergantungan pada
komoditas tunggal, yang harganya
ditentukan oleh pasar internasional.
Masyarakat akan kehilangan kontrol
terhadap mata pencaharian mereka
sendiri. Selain itu, petani perkebunan
rakyat yang mengelola lahan mereka
sendiri juga tidak berdaya karena
kebanyakan pabrik pengolahan tandan
buah kelapa sawit dikelola oleh perusahaan besar.
Dampak lingkungan. Setiap
tahapan usaha pengembangan industri perkebunan kelapa sawit banyak
sekali menimbulkan dampak kerusakan
lingkungan dan ekologi, yang dimulai
dari pembersihan lahan, pertumbuhan,
hingga produksi. Pembersihan lahan
dengan melakukan pembakaran adalah

Investasi Kelapa Sawit
Kebijakan pengembangan perkebunan sawit di Aceh memberikan
ruang bagi investor asing, nasional,
dan lokal, guna melakukan pengembangkan bisnis perkebunan di Aceh.
Federal Development Land Authority
(FELDA) Malaysia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di Malaysia
yang ingin mengembangkan program
kelapa sawitnya di wilayah bagian
timur Aceh. Menurut rencana, Malaysia akan menanam kelapa sawit
seluas 10.000 hektar, 20.000 hektar
di Kabupaten Bener Meriah, Aceh
Selatan, Aceh Utara, dan Aceh Barat
Daya. Sedangkan Yayasan Pengembangan Ekonomi Islam Malaysia
(YPEIM) akan mengembangkan

185.000 hektar perkebunan rakyat di
17 kabupaten dan pembangunan 13
unit pabrik pengolahan CPO di Aceh.
Selain investor Malaysia, kelompok
bisnis di Indonesia melalui PT Bakrie
Sumatra Plantation telah menapakkan jejaknya di Kabupaten Aceh
Barat dengan perkebunan serupa.
Selain kelompok Bakrie, yang akan
mengembangkan perkebunan kelapa
sawit adalah kelompok Astra, yakni
melalui PT Astra Agro Lestari seluas
200.000 hektar di Kabupaten Aceh
Utara. Astra merupakan korporasi
perkebunan kelapa sawit besar di
Sumatera, dengan pengembangan
hampir di seluruh wilayah sumatera.

investasinya, tetapi dalam prosesnya,
justru berbanding terbalik dengan
rencana awalnya. Konflik horizontal
dan vertikal akibat model pengelolaan (Plasma Inti) yang dikembangkan pihak korporasi banyak merugikan petani penggarap (plasma) dan
monopoli pihak perusahaan (inti).
Tak urung kehadiran perkebunan
sawit yang bersekala besar di seluruh tanah air banyak mendatangkan
segenap kemiskinan struktutal dan
kehancuran ekologi.

Selain perusahaan-perusahaan tersebut, masih banyak korporasi lainnya
seperti London Sumatera (Lonsum),
Sinar Mas (Group APRIL) akan
berinvestasi kelapa sawit di Aceh.
Rencana awal korporasi tersebut
juga meletakkan kemiskinan dalam
Foto: Zulfikar Arma

negara 54.154 hektar, dan perkebuanan swasta 165.380 hektar.
Tercatat sekitar 56.713 orang petani
yang bekerja untuk perkebunan
rakyat (Kompas, 2008). Dari data
tersebut dapat dilihat bahwa jelas
siapa yang diuntungkan dan sejahtera dengan luas lahan tersebut.

Salah satu dampak perkebunan
kelapa sawit besar di Tamiang Hulu

Belajar dari pengalaman
Ada pendapat bahwa usaha
pengembangan perkebuanan kelapa
sawit di Aceh yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh akan membuka lapangan pekerjaan, menuntaskan masalah
kemiskinan, mendongkrak PAD
(Pendapatan Asli Daerah), menaikkan derajat hidup, dan sebagainya.
Benarkah? Bukankah keuntungan itu
hanya dinikmati oleh jaringan konglomerat yang berinvestasi di sektor
ini? Lantas, bagaimana pengaruhnya
nanti pada lingkungan, adat istiadat
dan kearifan lokal masyarakat, serta

pengakuan atas hak ulayat masyarakat
adat?
Pertanyaan ini harus dijawab
secara jujur oleh para penguasa, termasuk pemilik modal yang datang ke
Aceh untuk menjajaki rencana investasi sawit di beberapa kabupaten yang
ada di Aceh. Masihkah kita membutuhkan konversi hutan untuk menjadi kebun sawit mengingat dampak
negatif yang muncul begitu banyak
dan bahaya yang akan mengancam keberlangsungan lingkungan hidup dan
menghilangkan hak-hak masyarakat
adat terhadap tanah ulayatnya?

Pembakaran lahan di Kec. Tamiang Hulu

Perkebunan sawit di Kota Langsa

Jalan menuju lahan perkebunan sawit
PT. PN I

Foto: Zulfikar Arma

metode yang paling cepat dan murah
yang sering dilakukan sehingga menyebabkan polusi udara dan emisi gas
rumah kaca. Api yang digunakan untuk
membersihkan lahan juga seringkali
menyebar di luar kontrol sehingga
merusak hutan inti dan ekosistem di
dalamnya serta membunuh binatang
dan tumbuhan (fauna dan flora).
Terkait bencana banjir, pohon kelapa
sawit tidak dapat menyimpan air sebagaimana hutan asli.
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anyak hal yang telah dilakukan oleh JKMA Aceh dan JKMA wilayah. Kegiatan tersebut mulai dari penguatanpenguatan kelembagaan adat seperti lokakarya dan workshop sampai dengan kenduri adat di gampông. Tak
ketinggalan, mensyukuri nikmat di bulan Ramadhan, acara buka puasa sama pun digelar oleh JKMA Aceh guna
mengikat silaturrahmi. Semua itu terekam dalam lensa tuhoe menjadi sebuah perjalanan unik dan mengasyikkan
sehingga memberikan pemahaman, pengertian, demi sebuah tindakan. Hal ini sesuai semboyan tuhoe, mengerti,
memahami, dan bertindak.

2

1

1.2

Keunduri “Bungong Pade” Blang Geunteut, Kemukiman Blang Mee, Kecamatan Lhoong, Aceh Besar, 26
Januari 2009. Kenduri ini merupakan salah satu kearifan adat di kemukiman setempat dalam rangka mensyukuri nikmat atas sudah berbunganya padi di ladang/sawah. Kenduri ini dilaksanakan saat padi berbunga atau
setelah kenduri boh ulat dengan tujuan agar padi terhindar dari serangan hama.

4

3

3.4

12

Seluruh staf dan keluarga besar Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh sedang buka puasa bersama di kantor JKMA Aceh, Jl. Peurada I No.5 Gampông Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh. Acara
yang dilaksanakan pada 1 September 2009 itu dalam rangka mengeratkan tali silaturrahmi antarkeluarga besar
JKMA Aceh.
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5

5.6

Lokakarya pembahasan rancangan qanun mukim
di Kabupaten Aceh Selatan pada 14 Juli 2009.

6

8
8

7
7 Bupati Nagan Raya, Drs. T. Zulkarnaini, sedang

menandatangani draft serah terima qanun pemerintahan mukim di Kabupaten Nagan Raya pada 14
Mei 2009.

Foto-Foto: Dok. JKMA Aceh

Peserta Workshop Rancangan Qanun Pemerintahan
Mukim di Kabupaten Nagan Raya sedang serius
menyimak pembahasan draft rancangan qanun.
Tampak Ketua MAA Nagan Raya (peci putih) juga
terlibat sebagai peserta. Acara tersebut digelar
pada 11 Maret 2009 di Gedung DPRK setempat.
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Mencatat Sarasehan Jadi Bermakna

M

DOK. JKMA ACEH

embuat catatan perjalanan sudah sering dilakukan oleh banyak
orang, terutama wartawan. Bahkan, beberapa kegiatan pun acap
diberitakan di koran. Sayangnya, kebanyakan pemberitaan tentang acara semisal seminar dan sarasehan hanya terpaku pada kegiatan
seremoninya saja. Akan tetapi, buku “Menuju Masyarakat Beradat dan
Demokrasi” ini mencoba memberi nuansa lain.

Judul Buku:
Menuju Masyarakat Beradat
dan Demokrasi
Penulis:
Tim JKMA Aceh
Editor:
Herman RN
Penerbit:
Jaringan Komunitas
Masyarakat Aceh (JKMA) Aceh
kerja sama dengan ICCO
Tahun Terbit:
Desember 2007
Isi:
102 hlm

Buku tipis yang hanya 102 halaman ini telah mendokumentasikan kegiatan sarasehan yang bukan sekedar even seremoni belaka sehingga
menjadikan sebuah catatan bermakna. Dalam buku yang diterbitkan
hasil kerja sama JKMA Aceh dan ICCO itu termuat hasil sarasehan atau
pasar ide dan seminar tentang perekonomian masyarakat adat. Makalahmakalah dan hasil rekomendasi seminar dan sarasehan selama Kongres
II JKMA Aceh di Kecamatan Lhoong, Aceh Besar, 22-26 April 2007, juga
dibukukan menjadi sebuah “kitab” mungil, yang apabila suatu saat ada
yang memerlukan rujukan dari pemakalah dan hendak mengetahui hasil
kongres secara keseluruhan, tidak susah lagi mencari data. Pasalnya, buku
ini cukup menjawab untuk kebutuhan data-data sekitar Kongres II JKMA
Aceh dan sekitar hal mengenai masyarakat dan adat di Aceh.
Ada banyak kemungkinan yang dapat dijadikan referensi sekitar adat
dan masyarakat dari buku tersebut. Di antaranya, tentang kemiskinan
dan demokrasi, peradaban (tamadun) Aceh, penguatan dan kemandirian
ekonomi masyarakat adat, peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan gampông. Selain itu, ada pula pengetahuan kepada masyarakat
untuk mengkritisi tatacara pembuatan qanun dan struktur lembaga adat
dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA).
Pada lembaran akhir buku ini dilampirkan rekomendasi akhir hasil Kongres II JKMA Aceh di Kecamatan Lhoong. Karena itu, tak salah pada pengantar buku bersampul coklat ini, Sekpel JKMA Aceh, Budi Arianto, mengharapkan agar buku tersebut dapat berguna terutama bagi pemangku
adat, Pemda, pemberi bantuan, dan pengambil kebijakan terhadap Aceh.

DOK. JKMA ACEH

Kongres II Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh
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Kongres II JKMA Aceh adalah sebuah even dalam hal pengambilan keputusan tertinggi pada struktur lembaga JKMA Aceh. Dalam kongres tersebut
dipilih kembali Koordinator dan Sekretaris Pelaksana JKMA Aceh. Kongres
pertama sudah dilakukan pada 28-31 Agustus 2003 di Banda Aceh. Namun, kala itu belum sempat terpikir membukukan hasil kegiatan kongres
sehingga pada kongres II di Aceh Besar pada 22-26 April 2007, tebersitlah
untuk mengumpulkan hasil kegiatan kongres dan jadilah buku dengan tajuk
“Menuju Masyarakat Adat Beradat dan Demokrasi”. Karenanya, sarasehan
dan seminar yang selama ini dianggap hanya sebagai ajang bagi-bagi tanya
jawab, dengan adanya buku ini, membuktikan kegiatan sarasehan lebih
bermakna.(RN)

peutimang

Ancaman Utama Perubahan Iklim
di Komunitas Adat Pase

lourdes272| www.flickr.com

Oleh Zoelfadli Kawom

Koordinator JKMA Pase dan Pendiri Jingki Institute

MORATORIUM Logging atau jeda
penebangan liar (Illegal Logging)
yang digiatkan Pemerintah Aceh
melalui Intruksi Gubernur No.5
Tahun 2007 sudah tiga tahun berlalu. Namun, kebijakan tersebut
tidak membawa hasil kecuali hanya
sebuah ikrar hitam di atas putih,
tanpa format yang jelas. Kenyataannya, hutan Aceh sampai sekarang ini
sudah tahap hancur berat, termasuk
hutan di Aceh Utara.
Hal ini disebabkan semakin
maraknya penebangan liar pascaMoU Helsinki yang mengakibatkan
kehancuran pada alam dengan
sangat beragam, mulai dari longsor,
banjir, kekeringan, konflik satwa,

“

hingga kesenjangan ekonomi. Hingga
kini pun, penebangan liar di Aceh
Utara masih tetap berlangsung.
Akibatnya, bila terjadi hujan dua
hari saja, sejumlah titik akan menjadi langganan banjir. Contohnya di
kawasan Kecamatan Matangkuli dan
Pirak Timu, dalam 1 tahun bisa 2 kali
banjir. Hal yang sama juga didapati di
Lhoksukon, Kecamatan Paya Bakong
dan Kecamatan Tanah Jamboe Ayee/
Panton Labu.
Sebenarnya, faktor paling menentukan terjadinya illegal logging adalah
ekonomi. Sekarang ini hampir semua
masyarakat di pinggiran hutan akan
selalu berpikir memotong kayu untuk
bertahan hidup. Soalnya, di sana
tidak ada lapangan pekerjaan lain
yang mudah dan bisa menghasilkan uang. Apalagi, ada pihak- pihak
terorganisasi atau institusi tertentu
yang beker jasama dalam kegiatan

penebangan liar. Hal ini seperti di
Kecamatan Pirak Timu, Kecamatan
Sawang, dan Kecamatan Paya Bakong. Oknum Mantan Kombatan/KPA
(mantan panglima Sagoe atau panglima Muda bekerja sama dengan
oknum militer Koramil kecamatan
tersebut, ditambah lagi polisi hutan
yang tidak berfungsi, entah karena
tidak berani atau tidak ada kekuatan.
Akhirnya, kayu-kayu jenis meurbo
diangkut langsung dengan truk reo,
becak, sepeda, sepeda motor, dan
perahu serta memanfaatkan alur-alur
sebagai arus transportasi.
Biasanya, pengangkutan menggunakan truk reo milik Koramil Matangkuli yang mengangkut kayu ilegal di
kawal ketat di belakang dengan trail
(biasanya mereka mengangkut 2-4
truk per hari yang bisa berlangsung
3 atau 2 kali sehari.) Masyarakat di
sekitar Kecamatan Sawang, Kecamatan Muara Batu/Kruengmane sudah
terbiasa dengan pemandangan
tersebut. Semua itu dilakukan dengan kesan peraturan gubernur tak
berlaku di daerah ini. Inilah ancaman
utama perubahan iklim di kawasan
Aceh Utara.

Biasanya, pengangkutan menggunakan
truk reo milik Koramil Matangkuli
yang mengngkut kayu ilegal di kawal ketat
di belakang dengan trail

”
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Kerusakan Hutan
Kerusakan hutan Aceh Utara telah
membuat bencana tanah longsor,
seperti yang terjadi di Kecamatan
Langkahan pada Desember 2008
yang lalu. Dampak lain, meningkatnya eskalasi konflik gajah dengan manusia saat ini. Saat hutan dirambah,
gajah ataupun harimau akan turun
ke pemukiman penduduk. Fenomena
ini terjadi di beberapa kawasan kecamatan semisal Langkahan, Cot Girek,
Paya Bakong, Nisam Antara, dan
Meurah Mulia. Warga
di kawasan itu selalu
diganggu gajah. Nasib
sama tragisnya juga dialami 2000 jiwa petani di
tiga gampông dalam Kecamatan Meurah Mulia.
Masyarakat di sana dua
kali musim tanam gagal
panen di lahan seluas
300 ha karena gangguan
binatang buas. 300 ha
Sawah Tadah Hujan di
Gampông Blang Reuling,
Kecamatan Sawang, juga
mengalami kekeringan
selam dua tahun terakhir
akibat perubahan cuaca
di Aceh Utara.

Desa Tuwi, Peuriya, Aceh Utara. Demikian halnya “si belang”. Harimau
yang turun ke pemukiman banyak
memangsa ternak warga seperti
yang terjadi di kawasan Kecamatan
Tanah Luas pada awal Juni 2009 lalu
dan Kecamatan Nisam Antara. Pastinya, bila perambahan hutan secara
suka-suka terus terjadi tanpa ada
yang bisa menghentikan, bencana
yang diterima umat manusia akan
lebih parah lagi dari sekarang ini.
Makanya, bila tidak ingin itu terjadi,
harus ada sikap dan kebijakan yang

Saat ini Aceh Utara
mempunyai sawah seluas
Narboo | www.flickr.com
39,773 ha dan 10,473
ha sawah tadah hujan
yang tersebar di Kecamatan Baktiya Barat, Lhoksukon, Tanah
tegas dari yang berwenang untuk
Pasir, Banda Baro. Kecamtan-kecamenghentikan perambahan hutan.
matan tersebut merupakan bekas
daerah konflik dan banyak dihuni
Ancaman Utama
masyarakat miskin dan marginal.
Jadi, hanya sekitar 80% sawah irigasi, Berdasarkan penjelasan di diatas,
itu pun sudah dua musim panen gaancaman utama perubahan iklim di
gal akibat kekurangan debit air dari
Aceh dapat dilihat dari dua aspek.
Krueng Pase.
Pertama, peningkatan risiko bencana
dan kemiskinan. Kedua, kerentanan
Penebangan hutan secara liar juga
terhadap konflik. Risiko bencana dan
mengakibatkan konflik satwa/gajah
kemiskinan akan terjadi bila dampak
dan manusia. Kawanan gajah kerap
dari perubahan iklim di Aceh menmerusak perkebunan karet bantuan
gubah kebiasaan- kebiasaan lokal
Bank Pembangunan Asia (ADB) di
dan merusak tatanan kehidupan
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sosial yang telah ada.
Peningkatan intensitas bencana yang
akan terjadi mengakibatkan semua
komponen masyarakat akan mencari
posisi survive. Masing-masing akan
menyelamatkan setiap sumberdaya
yang ia miliki. Ketimpangan akan
terus terjadi jika konsep penanggulangan bencana yang diakibatkan
oleh perubahan iklim tidak benarbenar dikuasai oleh kaum rentan.
Paradigma kelaparan dan kemiskinan
yang merupakan interaksi antara
bencana pembangunan
dan pembangunan bencana akan menjadi benar
kiranya.
Kaitan antara perubahan
iklim, kemiskinan serta
konflik akan menjadi nyata
manakala terjadi perbedaan politik yang begitu
mencolok antarpemanggul kekuasaan. Konfilk
Aceh yang berkepanjangan pada masa orde baru
lebih condong dikibatkan
oleh ketimpangan sosial
ekonomi dan penguasaan
sumber daya alam. Intensitas konflik akan semakin
meningkat manakala penipisan sumber daya alam
terus terjadi. Grafik antara
bencana dan perubahan
iklim merupakan interval
garis lurus. Peningkatan
bencana dan konflik akan berbanding
lurus dengan terjadinya perubahan
iklim.
Mengetahui konsep adaptasi perubahan iklim yang berkeadilan adalah
hal penting yang mesti diketahui.
Setiap peluang dan ancaman gerakan
sosial dalam mengahadapi dampak
perubahan iklim secara global
semakin nyata. Ini mesti segera
dihentikan sebelum semuanya jadi
terlambat!
Kirimkan opini Anda ke:
tuhoe_adat@yahoo.com atau
Jl. Peurada I no. 5 Gampông Peurada,
Syiah Kuala, Banda Aceh, 23115

saweue gampông

Si Mata Biru
“JIKA jalan-jalan ke Aceh Barat, jangan lupa singgah
sejenak di Lamno Jaya. Di sana dapat kita lihat dara
Portugis, si dara Barat yang biru mata.”

K

urang lebih seperti itu terjemahan sebait lagu Sabirin
Lamno yang diberinya judul Dara Portugis. Lagu itu
dikumpulkan dalam sebuah kaset yang diluncurkan
oleh Kasgarecord. Oleh karena lagu itu, keberadaan dara
Portugis di Lamno, Aceh Jaya (dulu masih bergabung dengan Aceh Besar) menjadi makin populer, baik di masyarakat
Aceh maupun Indonesia. Bahkan, orang asing yang datang
pascatsunami ke Aceh juga bertanya tentang keberadaan
keturunan Eropa itu di Aceh Jaya. Apalagi, setelah mengetahui Aceh Jaya adalah daerah terparah kena imbas ie beuna
atau tsunami.
Sebelum menelusuri lebih lanjut jejak si mata biru,
kita mengingat dulu sejarah Aceh. Seperti halnya bangsa
lain yang mendatangi Aceh, Portugis bertujuan menjalin
kerja sama di bidang rempah-rempah. Ketika itu Aceh memang terkenal dengan kekayaan rempah-rempahnya. Namun, lambat-laun negeri berjulukan ‘Seramoe Makkah’ ini
jadi jajahan. Lantas, apa yang dapat kita petik dari peninggalan sejarah jajahan tersebut setelah Aceh merdeka?
Sebelum sampai ke jawaban dari pertanyaan itu, tanpa
bermaksud mengungkit perih, duka-lara, dan dendam yang
tercerabut-berpagut hingga kini, saya mencoba memaparkan sebuah sifat keacehan yang dimiliki orang Aceh hingga
kini. Karakteristik keacehan itu kerap disematkan pada narit maja Aceh. Salah satunya, sipeut ureueng Aceh hanjeut
teupeh. Meunyo teupèh, bu leubèh hana meuteumè rasa;
meunyo hana teupèh, boh krèh jeut taraba. Apabila di-Indonesiakan, lebih kurang memiliki makna orang Aceh tidak
boleh disinggung (hatinya). Kalau tersinggung, nasi basi pun
tak diberikan; kalau tidak disinggung, kelamin pun boleh
diraba.
Mungkin, karena sifat itu, orang Aceh gampang dijajah, karena orang Aceh begitu mudah akrab dengan
orang asing saat hatinya sudah disentuh lembut. Bermula
menyentuh dengan sangat lembut hati orang Aceh, bangsa-bangsa pendatang mencoba menjalin ikatan kerja sama
perdagangan dengan bangsa Aceh. Kemudian, orang Aceh
yang sudah tersentuh hatinya, dengan gampang dan gamblang menyerahkan yang dia punya kepada bangsa pendatang tadi. Saat itu, tanpa disadari Aceh telah dijajah.
Maka, ketika telah sadar dirinya dijajah, orang Aceh yang
lebih senang menyebut dirinya ureung Aceh akan bangkit
dengan segala daya dan upaya. Saat seperti inilah, keacehan itu timbul kembali, yakni daripada hidup di bawah kaki

penjajah-meski diberi pangkat dan harta berlimpah-lebih
baik mati bersimbah darah atau mati berkalang tanah. Hal
ini juga dinukilkan dalam narit maja Aceh: daripada juléng
göt buta; daripada capiek göt patah, daripada singèt göt
rhô meubalék (daripada juling lebih baik buta, daripada pincang lebih baik patah, daripada miring lebih baik tumpah
semua). Yang lebih tegas lagi, daripada na göt hana (daripada ada, lebih baik tidak ada). Maka dari itu, perjuangan
dengan gencar melawan penjajah dilakukan ureueng Aceh
hingga akhirnya penjajah lari pulang tunggang-langgang ke
asalnya, mengakui keperkasaan Aceh. Lantas, setelah penjajah itu pulang ke asalnya, apa yang tersisa dari sebuah
peninggalannya?
Sebut saja salah satu penjajah Aceh adalah bangsa
Portugis. Menurut catatan sejarah, bangsa Eropa itu menjajah Aceh terutama di pantai barat Aceh, tepatnya Lamno.
Seperti bangsa Eropa penjajah lainnya (Belanda dan Inggris), Portugis juga memainkan taktiknya dengan mencoba
merebut hati orang Aceh. Pembauran kedua etnis ini pun
terjadi. Orang Aceh ada yang dinikahi oleh orang Portugis,
lalu mempunyai keturunan. Setelah Portugis berhasil dikalahkan Aceh hingga kembali ke asalnya, yakni Eropa, keturunan Portugis itu ada yang tertinggal di Aceh. Kendati ada
orang Aceh yang dinikahi oleh bangsa Barat itu atas nama
cinta, istri dan keturunannya tetap ditinggalkan di Aceh.
Peninggalan inilah yang membuat Lamno atau disebut juga
dengan Nanggroe Daya, terkenal dengan si mata biru atau
dara Portugis. Tak ayal, sebagian orang berpendapat, jika ingin melihat bangsa Barat turunan, datang saja ke Lamno, di
samping ada pantai dan pemandangan yang indah di situ.
Umumnya, orang-orang mata biru ini sangat mirip
dengan orang Eropa. Bukan hanya matanya yang biru, kulitnya juga putih serupa kulit orang Barat. Seiring waktu yang
terus berjalan, perkawinan antarsuku semakin meluas.
Keturunan si mata biru pun menikah dengan orang Aceh
dari daerah lain dan mungkin dengan bukan orang Aceh.
Pertanyaannya sekarang, masihkah ada keturunan Portugis
tersebut di Aceh?
Beberapa waktu lalu, saya dan teman pergi ke Lamno,
ke tempat keturunan Portugis itu menetap. Di sana, saya
mencoba mengamati sekeliling, baik orang yang melintas
maupun yang duduk di rumah atau di warung kopi. Heran!
Tiga puluh menit menelusuri Lamno, belum saya temukan
juga si mata biru.
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Imeum mukim Lamno, Teungku Tantawi, menunjuk
sebuah rumah. “Rumah itu ada mata birunya,” kata Tantawi.
Saya menoleh ke arah yang ditunjuk. Di serambi depan rumah itu terlihat empat orang anak kecil. Kalau boleh
ditaksir, usia mereka masih Balita (di bawah lima tahun).
“Lihat saja keempat anak itu. Yang nomor dua dan nomor
tiga berkulit putih, rambutnya juga seperti bule. Matanya
biru. Sementara anak tertua dan terbungsu, persis seperti
keturunan Aceh asli kan?” tutur Tantawi.
Menurut lelaki 70 tahun itu, keturunan mata biru di
Lamno banyak hilang saat musibah tsunami. Pasalnya, tempat tinggal mereka persis di tepi laut. Di samping itu, perkawinan antara keturunan mata biru dengan orang-orang pendatang semisal orang Aceh dari daerah lain, juga menjadi
salah satu penyebab keturunan Portugis ini berkurang.
Tempat-tempat yang banyak dihuni komunitas mata
biru, seperti daerah Kuala Onga, Kuala Daya, Lambeuso, dan
Keuluang, merupakan tempat yang disebutkan oleh Tantawi sebagai kawasan imbas tsunami paling parah. “Nyan
ke nyan nyang tinggai, ka hana asli lé. Kadang-kadang na
aneuk mata biru, ôkjih itam. Leuh nyan, na cit nyang hi ureueng Aceh mamandum rupajih,” katanya.
“Saya ingat, ada satu orang yang tinggal di Minisaweu.
Di sana ada seorang lelaki tua yang kerap disapa Haji Tet,
satu lagi di Lamme. Hanya itu yang tersisa. Ya, itu yang saya
ketahui,” ujar Tantawi. “Lainnya, habis diambil tsunami.”
Hampir senada dengan Tantawi, camat Lamno, Jaddal
Husaini, menuturkan bahwa keturunan bangsa Eropa itu
sebelum tsunami dapat ditemui di beberapa wilayah, yakni
desa Lambeuso, Alue Mie, Jeumarem, Janggot, Ujong Uloh,
Kuala Ongan, dan Mukhan. Namun, setelah tsunami, kata
Jaddal, keturunan itu mulai sulit ditemukan. Kendati demikian, katanya, pihak kecamatan tidak tinggal diam demi
menjaga dan melindungi mereka. Jaddal mulai melakukan
pendataan penduduk pascatsunami. Hanya saja, menurut
Husaini, sulit melakukan pendataan terhadap si mata biru.
“Masalahnya adalah ketika kita masuk ke kampungkampung tempat keturunan Portugis itu, mereka lari. Entah
mengapa mereka selalu menghindar saat hendak didata,”
tutur Husaini, setengah bertanya.
SELEPAS berbincang-bincang dengan Jaddal, saya dan
Erwin kembali melanjutkan perjalanan. Matahari nyaris tepat di atas kepala kala itu. Kami menyusuri jalan setapak
dengan berjalan kaki. Dari kejauhan terlihat sebuah jambô
(gubuk) kupi. Kami mendekatinya. Jambo itu berarsitek kayu,
beratap daun rumbia. Di warung kopi kecil itu ada sekitar
delapan orang, tiga di antaranya saya taksir sudah uzur. Kepada bapak-bapak itu saya bertanya tentang keberadaan si
mata biru. Jawabannya persis sama seperti apa yang sudah
dikatakan imeum mukim dan camat. “Kurang tahu, nyaris
hilang setelah tsunami,” itulah jawaban mereka.
Saat kami sedang asyik menikmati angin lembut siang
itu sambil berbincang ringan, dari kejauhan terlihat seorang
lelaki jangkung mendekat. “Sama dia saja kalian tanya kalau
memang mau mendapatkan informasi lebih banyak tentang
keturunan Portugis,” kata Saleh, salah seorang pengunjung
warung tersebut.
Saya memperhatikan dengan saksama lelaki yang ditunjuk Saleh. Samakin lama, lelaki itu semakin mendekat.
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Agaknya dia juga hendak singgah di warung ini. Dia kemudian duduk dengan menghadap ke arah laut. Namanya Jamaluddin. Dia mengatakan memiliki tinggi badan 185 sentimeter. Umurnya belum terlalu tua, “Baru empat puluhan,”
katanya, sembari tersenyum.
Bagian hitam matanya terlihat kebiru-biruan, sedangkan yang bagian putihnya terlihat agak coklat. Sekilas dia
seperti Jose Maurinho, mantan Manajer Klub kaya di Inggris, Chelsea. Sungguh, kulitnya yang putih kemerah-merahan memperlihatkan dengan jelas bulu-bulu di tangan Jamaluddin. Entah karena kulitnya yang putih itu, dia disapa
akrab dengan sebutan “Bang Puteh”.
Bang Puteh adalah salah seorang keturunan Portugis.
Kendati dia merupakan keturunan bangsa Eropa itu, dia
mengaku tidak tahu benar tentang silsilah keluarganya. Dia
juga tak hapal kebiasaan Portugis. “Saya hanya memegang
adat-istiadat Aceh sebagai pegangan saya di sini,” ucapnya.
Bang Puteh juga mengatakan bahwa tidak semua
anaknya memiliki ciri sama. Kata dia, dua mirip orang Aceh
asli, dua di antaranya mirip bangsa Portugis. “Hal ini sama
saja dengan empat orang anak yang kalian katakan sudah
melihatnya di Desa Leupe. Anak saya, Rauzatul Jannah,
enam tahun, dan Nurul Khamiran yang masih 2,5 tahun,
sangat mirip dengan orang Barat. Tapi, dua lagi, yang tertuanya, sangat kental dengan karakter orang Aceh pada umumnya,” ujar Bang Puteh.
Dari Bang Puteh, saya mengetahui bahwa keturunan
Portugis yang lari saat didata seperti kata camat tadi sebenarnya bukan karena takut. “Mereka hanya malu. Masalah
malu, tidak jelas, apakah karena mereka tidak mirip dengan
orang Aceh kebanyakan atau karena apa,” kata Bang Puteh,
menggeleng-gelengkan kepalanya.
Saya teringat komentar seorang mahasiswa di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala,
yang saya jumpai belum lama ini. “Orang-orang keturunan
Portugis itu terkesan hanya mau bergaul dengan dia dia aja.
Itu makanya susah menelusuri tentang mereka,” kata Farah
Fitriah, mahasiswa angkatan 2005 di Jurusan Bahasa Indonesia itu, saat saya tanya tentang mata biru di kampungnya.
Lain Farah, lain pula pendapat Teungku M. Yahya Wahab. Dia adalah salah seorang Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Aceh Jaya. Saya bertemu dengan Yahya saat
dia mengunjungi pengungsi koran tsunami di Lamno tahun
2005 lalu. Yahya juga asal Lamno. “Dara Portugis di Lamno
pada umumnya berparas cantik. Namun, mereka pemalu.
Jika bertemu dengan orang di luar komunitas mereka, apalagi yang belum mereka kenal sama sekali, mereka cenderung sembunyi.”
Menurut Yahya, karena sifat pemalu itulah membuat
mereka terkesan eksklusif. Hal ini pula, kata dia, yang menyebabkan komunitas Portugis di Lamno itu lebih senang
menikah dengan sesama komunitas mereka. “Namun, belakangan sudah ada juga di antara mereka yang mau dipersunting orang luar,” lanjut Yahya.***
Herman RN
adalah kontributor Pantau Aceh Feature Service di Aceh.
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

tamèh

Aneka Resep
Gulai Aceh

Puasa adalah bulan penuh berkah dan rahmat. Hal ini tak
dipungkiri. Di antara rahmat yang terlihat adanya menu
masakan spesial di rumah-rumah. Bahkan, bagi mereka
yang biasa hidup pas-pasan pun, saat masuk bulan suci
Ramadhan, memiliki menu masakan spesial menjadi
cita-cita. Berikut ini kami coba sajikan beberapa menu
masakan tradisional Aceh, kendati masakan ini juga dapat dijumpai di luar bulan puasa. Namun, memasaknya
kembali dalam khas tersendiri di bulan suci ini, agaknya
tak salah.

Resep Kuah Pliek U
Bahan Bumbu Giling:
- Ketumbar giling kering 2 sdm
- Cabe merah 6 biji
- Cabe rawit 20 biji
- Bawang Merah 6 siung
- Bawang putih 3 siung
- Jahe 1 cm
- Kunyit halus 1 sdt
- Ketumbar masak 1 sdt
- Kelapa gongseng (ulhee) 2 sdm
- Merica bulat ½ sdm
- Asam sunti 3 buah

Bahan Bumbu Rajang:
- Cabe hijau 9 biji
- Bawang merah 3 siung
- Sere 2 batang
- Daun jeruk 10 lembar

Foto: acehjeumpa.mutiply.com

Bahan Sayur-sayuran:
- Kacang panjang ¼ kg
- Daun melinjo 4 ikat
- Buah melinjo muda 1 ons
- Nangka muda 2 plastik
- Terong hijau 10 buah
- Kangkung 1 ikat
- Pliek U ¾ gelas duralex kecil
- Kalapa kukur 1 buah
- Udang ¼ kg- Kikil sesuka
- Garam secukupnya

Cara Pembuatan
1. Gongseng pliek u dengan api kecil sampai harum
baunya, tambahkan 1 gelas duralex panjang air
sampai mendidih. Sesudah mendidih disaring
(buang airnya). Blender pliek u hingga halus.
2. Rebus buah melinjo dan nangka muda sampai
empuk (buang airnya).
3. Rebus kikil hingga empuk (buang airnya)
4. Potong sayur-sayuran, giling bumbu sampai halus
dan rajang bumbu rajang.
5. Peras kelapa kukur sampai mejadi santan encer
6. Masukkan ke dalam panci sayur-sayuran, bumbu
giling, bumbu rajang, udang, garam, pliek u (kecuali kangkung dan daun jeruk) aduk- aduk hingga
rata. Masukkan air sedikit lalu direbus.
7. Sesudah berasap masukkan santan encer (adukaduk)
8. Ketika hampir matang masukkan kangkung dan
daun jeruk.
9. Selamat mencoba dan menikmati!
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tamèh

Foto: dapurkoe.blogspot.com

Gulee Keumamah (Ikan Kayu)
Bahan-bahan:
- Keumamah 3 ekor
- Daun Kari 3 tangkai
Bahan Bumbu Giling:
- Cabe rawit 1 genggam
- Asam sunti 2 genggam (giling kasar)
- Bawang merah 2 siung
- Cabe merah 3 biji
- Kunyit ½ sendok teh
Bahan Bumbu Rajang:
- Bawang merah 3 siung
- Cabe hijau 6 biji
Cara Pembuatan
1. Iris tipis-tipis keumamah
2. Rendam irisan keumamah dalam air hangat
selama 5 menit
3. Tumis bumbu giling
4. Masukkan keumamah dan air secukupnya.
5. Masukkan bumbu rajang dan daun kare
6. Selamat mencoba & menikmati!

Foto: sigitpriyono.wordpress.com

Kari Aceh
Bahan-bahan:
- 1 kg daging sapi
- Kelapa 1 buah yang sudah diambil patinya.
- Garam
Bahan Giling:
- 2 sendok makan ketumbar
- 1 sendok teh lada
- 15 buah cabe kering
- 5 biji cabe merah
- ½ sendok makan jintan ikan
- 6 siung bawang putih
- 6 siung bawang merah
- Kelapa gongseng (u nelhe) 1 sendok makan
Bahan Tumis:
- Kapulaga 3 buah
- Buah pala 1 buah
- Bunga keling 3 ulas
- Cengkeh 2 buah
- Daun temurui 2 tangkai
- Daun pandan 1 tangkai
- Serai 2 batang dipotong-potong
- Kaca-kaca sedikit.
Cara Membuatnya:
1. Daging dipotong kotak-kotak (sekitar 35
potong), dicampur dengan asam jawa (2
cm) dan jeruk nipis (1/2 buah) aduk rata.
2. Panaskan minyak dan tumis bahan tumis,
kemudian masukkan bahan giling dan
daging.
3. Setelah ½ matang masukkan pati santan.
Boleh tambah kentang kalau suka. Kalau
daging sudah empuk boleh diangkat.
4. Selamat mencoba & selamat
menikmati!(dbs)
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hadih maja
micn2sugars | www.flickr.com

Pilih Pemimpin
Oleh Herman RN

S

etiap negeri memiliki pemimpinya. Itulah jargon realitas yang kita temui. Dalam kearifan
masyarakat Aceh, hal tersebut tercermin dalam
hadih maja lampôh meupageu umong meupitak, nanggroe meusyarak maséng na raja. Karena itu, kearifan
dalam kepemimpinan yang dianut masyarakat Aceh sejak
lampau bahwa seorang pemimpin itu seolah raja yang
mesti jadi panutan, guguan, dan tiruan. Jika pemimpin
tidak baik, ditakutkan pengikutnya juga akan mengambil
jalan tak baik.
Hal ini bukan hanya tergambar pada hadih maja Aceh,
tetapi hampir semua peribahasa atau pepatah dalam
bahasa apa saja disebutkan. Untuk bahasa Indonesia
sendiri ada ungkapan kalau guru kencing berdiri, anak
kencing berlari. Dalam bahasa Jawa ada pepatah ing
ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tutwuri
handayani. Dalam bahasa Minang ada juga bidal indak
jauah buah jatuah dari batang. Sedangkan bagi orang
Aceh disebutkan, pakiban u meunan minyeuk, pakiban
abu meunan aneuk.
Kalimat tegas dan lugas oleh peribahasa tersebut ditamsilkan bahwa dalam sebuah wilayah atau kesatuan, ada
yang diikuti dan ada yang mengikuti. Lazimnya, yang
mengikuti itu tidak jauh beda dengan yang diikuti. Yang
diikuti di sini, meskipun ada yang menamsilkan dalam
peribahasa dengan kata guru atau abu, maksudnya adalah pemimpin. Akibatnya, kalau pemimpin berbuat salah,
pengikut akan berguru pada yang salah. Karena itu,
kearifan ureueng Aceh mendidik masyarakat agar memilih pemimpin sesuai dengan kemampuan atau kapasitasnya. Dengan kata lain, berikan suatu pekerjaan pada yang
ahlinya. Ini sangat jelas ditegaskan dalam hadih maja
berbentuk syair berikut.
//yang utôh tayue ceumulék/ yang lisék tayaue keunira
yang baca tayue ék kayèe/ yang dungèe tayue jaga kuta
yang beu-o tayue keumimiet/ yang meugriet tayue
meumita
yang malém tayue beut kitab/ yang bansat tayue rabé
guda
yang bagah tayue seumeujak/ yang bijak tayue peugah
haba//
‘si tukang disuruh mengukir/ orang teliti atau cermat
diminta menghitung
orang yang lincah disuruh naik pohon/ yang tampang
bengis diminta jaga kota
yang malas disuruh menghuni padi/ yang suka sibuk
disuruh mencari

yang alim disuruh baca kitab/ yang bangsat disuruh jaga
kuda
yang gesit disuruh bepergian/ yang bijak diminta bertutur kata’
Jika yang dimaksudkan oleh hadih maja tersebut dilaksanakan oleh masyarakat dan tak terkecuali oleh
pemimpin kita dalam memberikan tugas/jabatan kepada
bawahan, tentunya petaka pemimpin masuk penjara
tak perlu terdengar di negeri ini. Apalagi, yang masuk
penjara itu seorang Kepala Dinas Pendidikan. Bukankah
seorang kadis merupakan salah satu pemimpin juga?
Yang lebih ironis adalah Kadis Pendidikan yang merupakan gurunya para guru.
Akan tetapi, ini lah realisme di negeri kita. Kebiasaan
menyelewengkan kepercayaan seakan sudah menjadi
gejala regenerasi. Sebelum Kadis Pendidikan, gubernur di
negeri ini pun pernah di penjara karena kasus yang sama,
yakni “makan” uang yang bukan jatahnya. Tak terkecuali,
beberapa bupati di provinsi kita juga pernah mendapat
“hak” yang sama untuk sampai ke “hotel prodeo”. Sebut
saja di antaranya bupati di sebelah utara Aceh dan bupati
di sebelah selatan Aceh.
Selain itu, kita juga mengamati tingkah lain dari
pemimpin kita yang tak semestinya dilakukan oleh
seorang panutan di negeri ini, sebab—seperti saya
sebutkan di atas—pemimpin bagi orang Aceh adalah raja
yang merupakan guru bagi rakyatnya. Misalkan saja apa
yang dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan dalam acara
Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) V, 5 Agustus kemarin,
sungguh sebuah perkara yang mesti diperhitungkan.
Sebagai orang Aceh, seperti apa pun sakit hati, seorang
pemimpin tak etis membuka baju hingga telanjang dada
di hadapan orang ramai. Apalagi, saat menyambut kedatangan tamu kehormatan. Semarah apa pun kita, sebagai
pemimpin baiknya bersikap bijaksana. Indatu kita menganjurkan surôt lhèe langkah meureundah diri, mangat
jituri tanyoe bijaksana.
Oleh sebab itu, persoalan mundurnya kontingen Aceh
Selatan dalam PKA V dapat dianggap sebagai perkara
“merendah diri”. Namun, soal buka baju—apalagi baju
kebesaran adat—ini mesti ditinjau ulang lagi. Ah, ada-ada
saja pemimpin negeri ini. Semoga ke depan pemimpin
kita benar-benar memiliki jiwa kepemimpinan. Amin…
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Foto: Chandra Irani

asoe nanggroe

Potret Gampông Pedalaman Aceh Barat

syahrul anwar | www.flickr.com

Laporan Zulfikar Akbar

national dan Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Bumoe
Teuku Umar (JKMA-BTU), kembali saya berkesempatan untuk melihat wajah Pantee Ceureumen. Pemandangan yang
menunjukkan perubahan kembali membuat saya bersyukur
dengan kemajuan yang didapat kecamatan ini. Jika pada
kunjungan saya pada 10 tahun yang lalu jalan-jalan yang ada
di sini hanya terbuat dari pasir dan kerikil, sekarang sudah
beraspal.
Memasuki Krueng Beukah, terlihat sungai sudah seperti
sedang menahan selera untuk melumat belokan jalan.
Sepanjang jalan perumahan penduduk pun sudah lebih
bertambah. Hanya saja, seperti pemandangan umum gampong-gampong di Aceh, hidangan berupa kotoran kerbau
kerap dijumpai di sepanjang jalan.

M

elihat Kota Meulaboh setelah hampir lima tahun tsunami, siapa saja akan berdecak kagum
dengan pesatnya kemajuan yang telah diperoleh
kota tersebut. Jalanan penuh sesak oleh kendaraan mewah. Rumah-rumah menjulang serta ruko megah menghiasi
kota dengan gagahnya. Sebuah potret kontras dibandingkan
dengan lima tahun sebelumnya. Apakah kemajuan yang telah digapai oleh kota kabupaten di Pantai barat ini menjadi
jaminan bahwa di sekelilingnya juga sudah maju?
Meulaboh masih memiliki catatan kemiskinan dan ketertinggalan. Hal itu yang bisa disimpulkan saat menyambangi
gampông-gampông di pedalaman wilayah tersebut. Sebut
saja Kecamatan Pantee Ceureumen. Untuk menuju ke sana
butuh waktu sekitar 1,5 jam dari pusat kabupaten. Masuk
kanan dari ruas jalan nasional, tepatnya dari Gampông Teupin Panah. Beberapa meter ke depan sebuah jembatan kontruksi baja menyambut dengan gagah.
Pertama sekali saya mengunjungi kecamatan itu pada 1998.
Jembatan baja tersebut sama sekali belum berdiri. Saat itu
hanya ada rakit yang menjadi fasilitas untuk bisa menyeberangi sungai yang melintas Kaway XVI dengan Pantee
Ceureumen. Bersama rekan-rekan dari Fauna Flaura Inter22
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Pusat Kecamatan Pantee Ceureumen juga mulai menunjukkan bentuk wajah kota, meski baru sebatas kota yang
masih muda. Daweut, 57, seorang tetua gampông di Pantee
Ceureumen menyarankan, jika ingin melihat wajah Pentee
Ceureumen yang sebenarnya, jangan hanya melihat yang
berada di pinggir jalan. “Tapi coba untuk masuk juga ke
gampông-gampông yang lebih dalam lagi,” katanya.
Menuruti saran beliau, saya bersama rekan-rekan menyempatkan untuk menyambangi beberapa gampông lain
di kecamatan tersebut. Gampông-gampông itu antara lain
Gampong Puloe Teungoh, Keutambang, Lawet, Jambak, dan
Canggai. Kebetulan teman-teman dari FFI dan JKMA BTU
juga sedang melakukan Pelatihan Perencanaan Gampong
di Kemukiman Langoe. Melewati Gampong Keutambang,
sebuah sungai akan kembali harus ditemui, di sini hanya
ada rakit. Jauh sebelumnya malah di sungai tersebut (Krung
Meureuboe) hanya ada alat penyeberangan berupa dua
utas kabel sebesar ibu jari saja. Kondisi serupa titian kabel
juga terdapat saat mencoba mengakses jalan dari Gampông
Canggai ke Gampong Jambak dan dari Jambak ke Gampông
Sikundoe.
Keramahan masih sangat melekat pada masyarakat gam-

pong-gampong itu. Tidak sungkan-sungkan meski baru dikenal, terlihat wajah tulus mereka mengundang kami untuk
mengunjungi rumah mereka. Di rumah Sarong, 35, Sekretaris Gampông Canggai, saya sempat menginap. Saya juga
berkesempatan mencari tahu lebih banyak tentang kondisi
sebenarnya dari gampong kepada Sekgam tersebut. Mengingat selama ini hanya ada data-data dari pemerintah kabupaten saja yang saya telusuri bahwa Pantee Ceureumen
menempati urutan ke-3 kecamatan termiskin di Aceh Barat,
dengan melihat rumah-rumah penduduk di gampong-gampong pedalaman seperti halnya gampong Canggai ini, saya
menjadi termanggut-manggut sembari mengiyakan.
Kemiskinan

beberapa dari warga gampông akan mengangkat bloeh (alat
pengangku padi dari daun kelapa) dengan diiringi sorakan
rekan-rekannya seolah untuk menyemangati. Semuanya
sangat menyejukkan untuk diperhatikan. Mereka punya tradisi gotong royong masa panen yang disebut meu-uruek (di
beberapa daerah Aceh lainnya disebut dengan meuseuraya).
Dalam tradisi ini warga akan saling mendatangi sawah warga
lainnya, setelah itu warga yang telah ditolong sebelumnya
seperti untuk memotong padi akan juga dibantu oleh warga
lainnya.
“Untuk menanam cabe biasanya kami memilih bulan Juni,
karena pada bulan ini biasanya kami baru siap memanen
padi sehingga akan lebih memudahkan kami untuk mengurus tanaman tersebut,” kata Abdul Jalil, 36, salah seroang
warga setempat.

Masyarakat di sini umumnya hanya memiliki rumah semi
permanen, itu pun sebagian kecil dan tentu masih lebih
beruntung dibandingkan dengan sebagian besar lainnya Sedangkan Hasan Basri, 24, warga yang sama, menyatakan
yang hanya memiliki rumah sangat sederhana sekali, terbuat bahwa saat masih belum adanya konflik Aceh, mereka bisa
dari papan dan atap on meuriya (daun rumbia). Menariknya menanam nilam. Banyak warga yang sejahtera hidupnya
lagi, saat berjalan-jalan pagi sambil menghirup udara se- masa itu. Namun, menurutnya, sekarang cuma dari bertani
gar, jangan heran, siapa saja akan dengan mudah melihat dan berkebun cabe dan kacang saja yang memungkinkan
banyak warga gampong yang berjongkok di pinggir-pinggir memiliki nasib lebih baik. “Ini pun hanya sebagian kecil dari
sungai yang memang berada di sisi
kami yang bisa berkebun,” tandasjalan gampong. Tidak perlu melihat
nya.
terlalu lama, bisa dipastikan mereka
...saat masih belum
sedang melakukan kegiatan rutin,
Masih banyak gambaran yang
adanya konflik Aceh,
yakni buang hajat.
sebenarnya harus diangkat dari
mereka bisa menanam
gampông-gampông itu. Mulai perSulaiman, 26, seorang pemuda
soalan kurangnya perhatian penilam. Banyak warga yang
Gampông Canggai mengatakan, “Kamerintah sampai dengan kondisi
sejahtera hidupnya masa
moe cit ka lagee nyoe, kareuna cit
pola pikir masyarakat yang masih
itu. Namun, ........sekarang
hana kakoh di rumoh kamoe.” (Kami
sangat tradisional, baik dalam cara
tidak miliki kakus makanya harus
kerja sampai dengan dalam melihat
cuma dari bertani dan
buang hajat di tempat seperti ini).
perubahan yang mereka inginkan.
berkebun cabe dan kacang
Syarifuddin, 49, Geuchik Gamong
Sayang memang, selama ini media
saja yang memungkinkan
Canggai, menambahkan, khusus
massa sangat jarang mengangkat
untuk gampông di seberang sungai
pemandangan ril masyarakat di
memiliki nasib lebih baik.
ini, warga sangat jarang mendapat
pedalaman sana. Padahal, potensi
penyuluhan yang berhubungan dengampông jualah yang membuat kegan kesehatan.
hidupan masyarakat tersokong, di samping memang kebutuhan industri.
Lain halnya dengan Idrus, Sekretaris Mukim Langoe. “Sejak nenek moyang kami, nyaris tidak ada gajah yang meng- “Kamoe ci ubah gampông nyoe deungon peu nyang kaganggu masyarakat. Namun, sekarang jangan tanya, kawa- moe jeut, tapi meunyo na syedara-syedara nyang di luwa
nan gajah sangat sering turun ke gampông kami. Tanaman gampông nyang carong-carong ditem bantu kamoe di siwarga diobrak-abrik. Di gampong Sikundo malah pernah ada noe, teuntee kamoe sep seunang. Ka kamoe nyang gasien,
yang meninggal diinjak teungku rayeuk (sebutan untuk ga- dak jeut aneuek-aneuek kamoe singoh beklah dirasa gasien
jah). Gajah-gajah itu sering turun setelah mulai berdatangan ngoen bangai lagee kamoe nyoe (kami mencoba mengubah
pengusaha-pengusaha yang ada di sekitar kecamatan ini,” gampông dengan apa yang kami bisa. Tapi jika kemudian
jelasnya.
ada saudara-saudara kami yang pintar-pintar di luar mau
membantu kami di sini, tentu warga kami sangat berterima
Potensi Gampông
kasih. Kami memang selalu berusaha untuk menjadi lebih
baik. Kalaupun kami sudah begini miskin, harapan kami,
Pada umumnya masyarakat di gampong-gampong dalam Ke- kelak anak-anak kami bisa lebih cerdas dan lebih sejahtera.
camatan Pantee Ceureumen bermata pencaharian sebagai Tidak bodoh seperti kami,” Harap Ibnu Umar, Imum Mukim
petani. Tak heran, dari Krueng Beukah sampai ke Gampông Langoe.
Canggai dan Gampông Jambak, di setiap arah mata memandang, selain hutan adalah pesawahan. Saat mereka turun ke
Zulfikar Akbar
sawah untuk mengambil ‘emas’ hasil keringatnya terkadang
adalah aktivis JKMA Bumo Teuku Umar

“

”
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Perbendaharaan Bahasa Alas
Oleh:
Zulfikar Arma

“

Dalam perbendaharaan
bahasa Alas belum ada
yang secara khusuh
menulis tentang makna
kata yang timbul akibat
pelekatan afiks

”
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B

ahasa Alas merupakan bahasa
yang digunakan masyarakat di
Tanah Alas (Aceh Tenggara).
Bahasa ini bertalian erat dengan
Bahasa Kluet (Aceh Selatan), Bahasa
Julu di Singkil (Aceh Singkil), Bahasa
Pakpak, dan Bahasa Karo di Sumatera Utara.
Bahasa Alas mempunyai tiga dialek
yaitu dialek Hulu dipakai di Kecamatan Badar, dialek Hilir di Kecamatan
Bambel, dan dialek Tengah yang
digunakan masyarakat di Kecamatan
Babussalam dan Lawe Alas. Perbedaan dari ketiga dialek ini hanya
sedikit sekali. Bila ditinjau dari segi
intonasi, pemakaian bahasa Alas di
Kecamatan Badar lebih halus dan
terkesan lembut, sedang di daerah
Kecamatan Babussalam, Lawe Sigalagala, sedikit mengesankan lemah
lembut. Selanjutnya, di Kecamatan
Bambel lebih keras/kasar.

Dalam bahasa Alas juga ditemukan
tingkat bahasa, meskipun hanya
ditemukan pada beberapa kata. Hal
itu dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Pemakaian kata-kata di atas dibedakan oleh situasi atau lingkungan
pemakai. Bahasa halus dipakai untuk
upacara-upacara adat resmi atau
ketika berbicara dengan orang yang
lebih tua atau orang yang dihormati.
Bahasa sedang biasa dipakai dalam
upacara dengan orang yang setaraf
atau tingkatannya lebih rendah
atau terkadang dipakai juga kepada
orang-orang tertentu yang sedang
dimarahi atau dibenci.
Kekayaan dialek ini mengesankan
bahasa Alas memiliki banyak pembedaharaan bahasa yang sering
dipakai oleh masyarakat di Tanoh
Alas. Dalam tulisan ini, pembahasan
terhadap bahasa Alas dititikberatkan
pada makna afiksasi. Dalam perbendaharaan bahasa Alas belum ada
yang secara khusuh menulis tentang makna kata yang timbul akibat
pelekatan afiks.
Istilah afiks sudah sering diperbincangkan para linguis. Banyak para
ahli bahasa mengemukakan arti
afiks. Salah satu arti afiks disebutkan,

Halus

Sedang

Kasar

arti

medaun

mangan

numbai

makan

kandu

kemin/kenin

kau

engkau

batang ruang

bilek

kasmedun

kamar

nadingken

mate

manggil

mati

ngkerep

pergi

laus
metempat

kawin

mijudu

berumah tangga

mebahan

nang-nang

mbelin tuke

hamil/bunting

“Satuan gramatikal terikat yang di
dalam suatu kata merupakan unsur
yang bukan kata dan bukan pokok
kata, yang memiliki kesanggupan
melekat pada satuan-satuan lain
untuk membentuk kata atau pokok
kata baru” (Keraf, 1987:55). Selanjutnya, dikenal pula istilah afiksasi
yakni proses pelekatan afiks pada
suatu kata dasar atau kata kompleks.
Makna afiksasi adalah makna yang
timbul akibat pelekatan afiks pada
suatu kata. Seperti bahasa di dunia
pada umumnya, bahasa Alas juga
memiliki lima jenis afiks.
1. Prefiks yaitu afiks yang mempunyai kemampuan melekat pada
awal kata. Dalam bahasa Alas
ada lima jenis prefiks yaitu: N-,
te-, pe-, me-, ni-.
2. Sufiks yakni afiks yang mempunyai kemampuan melekat pada
akhir kata. Dalam bahasa Alas
ada tiga sufiks yaitu: -ken, -en.
3. Infiks yaitu afiks yang disisipkan
dalam suatu kata. Dalam bahasa
Alas ada dan sufiks yaitu: -en-,
-em-.
4. Konfiks yaitu dua afiks atau
lebih yang secara bersama-sama
melekat pada suatu kata. Dalam
bahasa Alas ada dua konfiks
yaitu: pe-en dan se-en.
5. Afiks gabung yaitu dua afiks atau
lebih yang secara berturut-turut
melekat pada suatu kata. Dalam
bahasa Alas ada tigabelas afiks
gabung yaitu: N+i, N+ken, ni+pe,
ni+pe+i, ni+pe+ken, ni+ken,
ni+i, pe+i, pe+ken, te+i, te+pe-,
te+pe+ken, me+ken.
Dari kelima penggunaan afiks dalam
bahasa Alas, banyak sekali makna
yang timbul akibat pelekatan afiks
tersebut. Di antara makna yang
mengalami perubahan akibat afiksasi
adalah sebagai berikut.

1. Melakukan pekerjaan apa yang
tersebut pada bentuk dasar,
N + tangko ‘curi’ - nangko
‘mencuri’

12. Menyatakan saling apa yang
tersebut pada bentuk dasar.
se-en + salam ‘salam’ - sesalamen ‘saling bersalaman’

2. Tidak sengaja melakukan apa
yang tersebut pada bentuk dasar.
te- + tepak ‘sepak’ -tetepak
‘tidak sengaja disepak’

13. Menyatakan tidak sama dengan
apa yang tersebut pada bentuk
dasar.
se-en + bereng ‘hitam’ - seberengen ‘tidak sama hitamnya’

3. Orang yang melakukan apa yang
tersebut pada bentuk dasar.
pe- + tangko ‘curi’ - penangko
‘orang yang mencuri’
4. Memanggil apa yang tersebut
pada bentuk dasar.
pe- + ame ‘ibu’ - peame
‘memanggil ibu’
5. Membuat jadi seperti apa yang
tersebut pada bentuk dasar.
pe- + belang ‘lebar’ - pebelang ‘membuat jadi lebar’
6. Menyatakan keadaan apa yang
tersebut pada bentuk dasar.
me- + cuping ‘telinga - mecuping ‘bertelinga’
7. Menyatakan melakukan melakukan pekerjaan secara berulangulang.
-i + iup ‘tiup’ - iupi ‘tiupi’
8. Menyatakan hal apa yang tersebut pada bentuk dasar.
-en + jarum ‘jarum’ - jarumen
‘hal yang dijahit’
9. Mengeluarkan apa yang tersebut
pada bentuk dasar.
-em- + kesah ‘nafas’ - kumesah ‘mengeluarkan nafas’
10. Melakukan pekerjaan pada
waktu yang akan datang.
-en- + pangan ‘makan’ penenganan ‘makan pada
waktu yang akan datang’

14. Menyatakan memakai atau mempergunakan apa yang tersebut
pada bentuk dasar.
N- + baju ‘baju’ + -ken - mbajuken ‘memakai baju’
15. Membubuhkan apa yang tersebut pada bentuk dasar.
te+pe + dalan ‘jalan’ + ken tepedalanken ‘dapat dijalankan’
16. Menyuruh membuat jadi seperti
apa yang tersebut pada bentuk
dasar.
te- + telu ‘tiga+i - tetelui
‘dapat dilakukan dengan tujuh
orang’
17. Menyatakan dapat melakukan
apa yang tersebut pada bentuk
dasar.
te+pe + cut ‘kecil’ +ken - tepecutken ‘dapat dikecilkan’
18. Menyatakan dibuat jadi seperti
apa yang tersebut pada bentuk
dasar.
pe + dauh ‘jauh’ +i - pedahi
‘buat menjadi jauh’
Beberapa hal yang telah diuraikan di
atas nantinya dapat meningkatkan
aktivitas penulisan, terutama penulisan dalam bahasa Alas sehingga
tatabahasa dan perbendaharaan
kata bahasa Alas dapat terus terjaga
dan terlestarikan di Tanoh Alas Bumi
Sepakat Segenep.

11. Menyatakan hal atau tempat
pekerjaan itu dilakukan
pe-en + sungkun ‘tanya’ - penungkunen ‘tempat bertanya’
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meuhaba

Penyerangan terhadap Portugis Versi HMD (2)

(Cuplikan Hikayat Malem Dagang)
oleh: T.A. Sakti

P

enulis syair Hikayat Malem
Dagang (HMD) mengatakan
bahwa Raja Raden pada suatu
hari datang dan diikuti oleh saudara
laki-lakinya, yaitu Si Ujud. Hanya
beberapa bait diceritakan di episode ini, yang menyebutan bahwa
Raja Raden datang untuk memeluk
agama Islam. Tidak ada penjelasan
lebih jauh bahwa ia berangkat ke
Aceh dengan keperluan khusus. Bisa
diperkirakan maksud kedatangannya
dirahasiakan sehubungan dengan
perkawinannya dengan keluarga
Sultan Aceh. Kedua raja itu dalam
kenyataan sesungguhnya bukan kafir,
tetapi hanya melakukan persekutuan
antara Johor dengan Portugis.
Demikian juga penggambaran orang
Aceh tidak benar antara syair dengan
kenyataan adalah berbeda. Pada satu
sisi perundingan-perundingan berlangsung di Aceh sebelum kembali ke
Johor, sedangkan pada sisi yang lain
perundingan-perundingan terjadi
di Johor sesudah kepulangan. Akan

Bagian awal syair adalah hasil dari
ekspedisi pertama, yang berlangsung
pada tahun 1613, yaitu kedatangan
kedua raja yang ditawan di Aceh.
Namun, dengan perbedaan bahwa
kedatangan ini, dalam syair digambarkan sebagai kedatangan sukarela
dan diperkirakan bahwa tokoh Raja
Raden dan Si Ujud menggantikan
nama kedua raja tersebut. Masih ada
persoalan mengenai kedua raja itu,
siapakah sesungguhnya yang Raja
Raden dan yang Si Ujud.
Jika mengikuti pendapat Hoesein
Djajadiningrat, Sultan Alaidin Riayat
Syah III sendirilah sebagai Raja Si
Ujud, yang tidak lama sesudah penangkapannya diperbolehkan kembali ke negerinya. Sementara Raja
Abdullah (Raja Sebrang) yang kawin
dengan adik perempuan Sultan
Iskandar Muda, yang tetap tinggal di
Aceh, adalah Raja Raden. Namun, hal
ini bertentangan dengan pendapat
Roeffaer yang menyebutkan bahwa
Raja Sebrang dikirim kembali/dipulangkan ke Johor sebagai pengganti
saudara laki-lakinya, yang berarti
itu adalah Raja Raden.
Alaidin dan Si Ujud =
Raja Sebrang. Namun,
meskipun suatu Epos
itu berdasarkan pada
peristiwa sejarah,
harus diakui adanya
karakter yang bersifat
sangat lagendaris.
Data-data darinya
memang bisa
diambil untuk
mengisi kekosongan-kekosongan
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tetapi, tidak boleh diabaikan bahwa
dalam syair kepahlawanan yang
setengah lagendaris itu, kenyataankenyataan historis telah kehilangan
bentuk yang seharusnya.
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data dalam pengetahuan sejarahyang untuk itu orang harus sangat
berhati-hati. Demikian juga hal itu
ditemukan argumentasi yang mengkritisi HMD, yaitu pendapat Hoesein
dan Rouffaer yang sebelumnya.
Pertama adalah adanya saling
hubungan famili: Alaidin adalah
kakak laki-laki Raja Sebrang. Kemudian, salah satu nama dari Raja
Sebrang berbunyi: “Raja Bungsu”
yang berarti “termuda”. Demikian
juga persaudaraan itu, hanya bersifat
pengakuan saja, sama yang seperti
tersebut dalam Sejarah Melayu.
Diperkirakan bahwa penangkapan
hubungan persaudaraan adik dan
kakak ini karena yang terakhir itu,
yang sesungguhnya sebagai raja yang
memerintah.
Dalam HMD, Si Ujud memanggil Raja
Raden dengan sebutan “dalem” yaitu
berarti abang atau “saudara tua” dan
sebaliknya, Raja Raden memanggil
Si Ujud dengan sebutan “adoe” yang
berarti adik atau “saudara muda”.
Akhirnya, terdapat karakter (tabiat)
khas dari kedua raja itu; sejauh yang
diperoleh dari berita-berita. Secara
umum berita-berita itu menjelaskan, Alaidin adalah pengantuk dan
raja yang tidak punya watak, yang
mengabaikan pemerintahannya dan
menyerahkannya kepada saudara
laki-lakinya Raja Sebrang, yang mempunyai sifat sebaliknya, yaitu orang
yang tegas dan terpercaya. Adalah
aneh bahwa Alaidin yang pengantuk
ini, yang dikembalikan oleh Sultan
Aceh dan dibawah pengawasan
orang Aceh, tiba-tiba melakukan
gerakan melawan Aceh, sementara ia
juga harus kehilangan dukungan dari
saudaranya. Karakter demikian lebih
cocok bagi Raja Raden/ Raja Sebrang.
Namun, bertentangan dengan yang
tersebut di atas. Masih terdapat beberapa kesulitan untuk dipahami.

Demikianlah, menurut HMD bahwa
Raja Raden adalah Alaidin, tetapi
menurut data-data historis adalah
Raja Sebrang (dalam hal ini adalah Raja Si Ujud), menikah dengan
saudara perempuan Iskandar Muda.
Masih bisa dipertanyakan, sebab berdasarkan berita-berita Eropa hanya
membicarakan mengenai penangkapan Raja Sebrang pada tahun 1613,
tidak ada keterangan dari berita-berita itu mengenai adanya perkawinan.
Setelah menyimak beragam pendapat tentang persoalan di atas, maka
H.K.J. Cowan berpendapat: “Berdasarkan keraguan-keraguan yang
telah disebutkan di atas, apakah
saya (H.K.J. Cowan) akan mengikuti
salah satu pendapat tersebut di atas,
yaitu sehubungan dengan persoalan
identifikasi bahwa Raja Raden adalah
Alaidin dan Si Ujud adalah Raja
Sebrang atau sebaliknya. Ternyata
keraguan itu menjadi lebih besar
setelah saya mengetahui isi hikayat
(tulisan tangan) yang ada pada saya.”
Menurut hikayat ini, Si Ujud tidak
dibunuh di Aceh. Ia berhasil meloloskan diri dari penjara dan via Banang
dan tiba di Guha. Di sana ia diterima
dengan suka cita oleh istri-istrinya.
Tidak lama setelah itu, ia meninggal
dunia. Setelah dimakamkan, istrinyaistrinya mengirim orang ke Aceh
untuk memohon kepada Raja Raden
untuk menjadi penggantinya. Sultan
Iskandar Muda menyetujui permintaan itu dan menyuruh saudara
perempuannya (Putroe Hijo) ikut
pergi dengan Raja Raden ke Johor.
Tetapi, ia ditinggalkan di Johor lama,
sedangkan Raja Raden melanjutkan
perjalanan melalui Johor Bali ke
Guha. Kelima istri Si Ujud memeluk
Islam.
Sampai disini, ada kekosongan (hilang) sebanyak 2.5 halaman dalam
hikayat sehingga kelanjutan cerita
menjadi sangat tidak jelas. Ada dibicarakan mengenai seorang “Teungku” yang dalam petualangannya sampai di Johor lama. Di situ ia menjadi
sangat terkenal. Pada suatu hari ia di
panggil oleh Malem/Ulama setempat

untuk menjalankan ibadah salat Jumat di mesjid. Namun, ia tidak mau
sebab menurutnya bukan hari Jumat
(di sini ada kekosongan halaman
lagi). Selanjutnya, cerita dimulai lagi
dengan percakapan antara “teungku”
dengan “Putroe Hijo,” yang ternyata
keduanya berjanji untuk pergi secara
diam-diam.
Pada suatu malam, ia disuruh menenggelamkan kapal di sungai satu
per satu dengan menggunakan bor,
sementara ia sendiri berlayar ke
pulau Weh. Sampai di sana, Teungku
memberi tahu bahwa ia ingin menjual barang berharga (mahal). Oleh
karena itu, Sultan Iskandar Muda
berangkat ke kapal Teungku tersebut.
Ketika ia melihat saudara perempuannya, keduanya jatuh pingsan.
Selanjutnya, dibawa masuk sebagai
satu-satunya hadiah “Teungku”,
yang ingin menerima pembebasan
anak-anaknya. Sampai di sini tulisan
tangan (Hikayat) tiba-tiba berakhir.
Apa yang harus kita lihat dalam episode ini? Mengenai adanya penambahan fantastis oleh penyalin hikayat
memang sering terjadi. Atau apakah
kita dalam hal ini bisa mengetahui
gema (informasi) yang mengakibatkan dilaksanakannya ekspedisi
Aceh ketiga terhadap Sultan Johor
pada tahun 1623. Raja yang tersebut
terakhir itu dikejar sampai Lingga
dan Tambela. Pada tahun itu juga,
akhirnya ia meninggal?

“

Sesungguhnya, mengenai hal itu
kita bisa menemukan dalam beritaberita sejarah mengenai pemulangan
kembali ke Aceh saudara perempuan
Iskandar Muda yang telah menjadi istri Raja Johor oleh Raja Johor sendiri.
Selanjutnya, episode ini bisa sesuai
dengan data historis bahwa saudara
laki-laki yang lain telah menggantikannya terjadi sesudah berhasilnya
ekspedisi tahun 1615, yaitu sesudah
meninggalnya saudara laki-lakinya
yang lain. Jika kesesuaian ini bukan
merupakan kebetulan, mengingat
menurut data historis Abdullah
adalah yang menggantikannya, maka
Raja Raden dalam hikayat yang kami
punya adalah sama dengan Radja
Abdullah dan yang berarti juga bukan
Raja Si Ujud. Dengan demikian,
benarlah pendapat Hoesein Djajaningrat bahwa Alaidin sendiri adalah
yang dipulangkan ke Johor.
Mengenai para pelaku cerita di pihak
Aceh, beberapa sumber memberitahukan saya (T.A.Sakti), bahwa makam
Ya Madinah terdapat di Meureudu,
Pidie, makam Panglima Pidie ada di
Keulibeuet, Pidie. Sementara Makam
Raja Raden terdapat dekat Gunongan di Banda Aceh. Di mana makam
Malem Dagang dan Raja Si Ujud?
Kalau kedua tokoh pentang HMD
tidak diketahui jajaknya, timbullah
pertanyaan apakah keduanya nyata
atau hanya tohoh khayalan pengarang HMD???
T.A. Sakti adalah
penulis hikayat dan
peminat sastra Aceh

Teungku memberi tahu bahwa ia ingin
menjual barang berharga (mahal). Oleh
karena itu, Sultan Iskandar Muda
berangkat ke kapal Teungku tersebut.
Ketika ia melihat saudara
perempuannya, keduanya jatuh pingsan.
Selanjutnya, dibawa masuk sebagai
satu-satunya hadiah “Teungku”,
yang ingin menerima
pembebasan anak-anaknya

”
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