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Geulanggang Rayek
Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang digelar pada 30
September 2009 telah menetapkan lima fraksi yang terdiri atas Fraksi Partai Aceh,
Fraksi Demokrat, Fraksi PAN, dan dua fraksi gabungan. Pelantikan ini sempat diwarnai
unjuk rasa. Nah, adakah harapan terhadap parlemen baru ini? Simak pada halaman
sembilan. Jangan lupakan pula pendapat para ahli adat Aceh pada halaman sebelas.

Geulanggang Cut
Berbeda dengan komposisi parlemen sebelumnya, Pemilihan Legislatif 2009 telah memberikan
dampak bagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan didominasi oleh Partai Aceh (PA).
Partai yang didirikan dengan idealisme Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu telah meraup 33
kursi (47,8%) dari 69 kursi yang tersedia di DPRA. Bagaimanakah perjalanan parlemen ini ke
depan? Telisiplah pendapat seorang peneliti dari JKMA Aceh di halaman enam.
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Peutimang
Makna Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, telah mencerminkan perwujudan
Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Aceh. Sultan Aceh Darussalam
semuanya taat menjalankan fatwa ulama dalam melaksanakan Syariat Islam sebelum, saat,
dan bahkan setelah penjajahan Belanda pada tahun 1873. Lantas, mengapa pula terjadi
kontroversi qanun jinayat sekarang ini? Lihat saja halaman dua belas.
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asoe kuah

Saweue Gampông
Ternyata senyum masyarakat di gampong pedalaman masih lebih hangat, lebih jujur, dan lebih
menyejukkan hati. Potret itu salah satunya terdapat di Kecamatan Pantee Ceureumen, Aceh
Barat. Simaklah di halaman delapan belas.

18
22
24

Asoe Nanggroe
Galeri Laut Simeulue (GLS) yang berada di Pusat Kota Sinabang, persisnya di Pelabuhan Umum
Sinabang dan Terminal Antar-Kecamatan Simeulue. Galeri ini merupakan tantangan awal
terhadap janji Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar S.Ag. benarkah? Jawabannya ada di
halaman dua puluh dua.
Meuhaba
Sejumlah literatur menyebutkan bahwa Islam pertama sekali masuk ke Nusantara melalui
Aceh, yakni pada wilayah Pasai. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Kerajaan Pasai. Lantas,
serupa apa keberadaan Kerajaan Pasai waktu itu sehingga menjadi gerbang Islam? Lacak saja
di halaman dua puluh empat.

Selanjutnya, tuhoe mengajak Anda mendalami:
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•

Aneka jenis penganan ringan yang menjadi masakan khas daerah Aceh, di halaman dua puluh.

•

Kata ganti orang dalam bahasa Aceh dialek Nagan Raya, halaman dua puluh enam.

•

Sejumlah hadih maja berkaitan dengan maksud dan niat dalam pandangan kearifan ureueng
Aceh, di halaman tujuh belas.

•

Raker Imum Mukim se-Aceh selama dua hari di Hotel Regina Banda Aceh dapat Anda simak
pada halaman empat.

asoe lhôk
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Köng

ergulung-gulung gelombang menerjang, pergi dan kembali datang,
tetapi karang tak terlentang. Berdiri kokoh menjulang, menjadi pancang
tengadah puncak ke sumber energi alam. Köng, demikian tamsilan buat si
karang.
Adalah keyakinan, teguh pendirian, dan kebersamaan bersama
batu-batu lalu membentuk cecabang karang sehingga disebut banyak orang
sebagai “si batu karang” yang tak goyang dilintang-pukang oleh beragam
gelombang pasang. Maka menjadi saran kekuhuan adat dan budaya tak
lekang manakala rakyat berpegang tangan, sesama erat memangku badan,
yang cidera dipapah, yang patah diberi tongkat, yang cacat tak lupa diobat.
Köng-lah ia menjadi sebuah kebiasaan yang dirawat kalau perlu diberi inap
dan dilestarikan dalam masyarakat.
Köng-nya adat jika pemerintah dan rakyat tak putus sekat. Itu pulalah
yang terlihat pada 19-20 Oktober berselang di Hotel Regina Banda Aceh.
Pemerintah Aceh dan JKMA Aceh membuat sebuah helat bagi pemangkupemangku adat dari gampông-gampông untuk membentuk pakat dalam
agenda Rapat Kerja Imum Mukim se-Aceh di tahun ini. Dalam itu rapat
diputuskan kata sepakat bahwa mukim-mukim mesti tak sekedar diberi
label pangkat tetapi perut dan mulut tak dengan apa disumbat sedangkan
periuk masih kosong melompong pekat. Maka dari itu, ke depan oleh para
pemangku jabatan di pemerintahan akan memberikan luang pada para imum
mukim untuk menetralkan kembali segala sendi adat di gampông-gampông
yang menjadi wilayah imum mukim tersebut, tentu tak lupa dengan memberi
peluang, hak, kewajiban, dan wewenang imum mukim tersebut.
Kita masih dan terus memanjat harap agar kata-kata putusan dalam
rapat hari itu tak sekedar mengulang janji seperti masa lalu. Kekukuhan
(köng) adat dan budaya kita memang mesti diberi tempat dan kepada
pemangku jabat harus diberi luang mengerjakan apa yang mesti dikerjakan,
membicarakan dengan rakyat apa yang mesti dibicarakan, membuat mufakat
apa yang harus disepakatkan.
Melambung harap pula kepada parlemen baru yang kabarnya dipilih
langsung oleh rakyat, menjadi niat bahwa keutuhan adat kita memang mesti
kembali hidup dan berjalan seperti yang pernah tercipta di masa jaya Aceh
perkasa darussalam bernama.
Mungkin sudah saatnya mewujudkan mimpi sehingga aksi dan
reaksi memang mesti bersegara diberi peri. Rakyat tak lagi sibuk menjadi
para pengupat, sedangkan pejabat sibuk mempertimbangkan pangkat. Kalau
boleh diberi maja sebagai ibarat, ialah sama seperti geuchik lagèe boh pik
hana sagoe, tamsé waki lagèe keubiri gatai asoe, ban rakyat udah-uduh lalèe
keudroe. Kelaziman serupa ini mesti diberi pada si lupa agar tak lagi menjadi
sebuah kelaziman kerja.
Di depan, pintu menuju ke hariban kejayaan mulai merenggang,
tak perlu palu atau senapan. Memberi peluang pada kata lalu membentuk
pakat bersama rakyat, niscaya köng adat menjadi nyata. Sudah saatnya kita
mengajukan ide, gagasan, saran, dan masukan serta menerimanya pula dari
semua pihak, mulai pemangku jabat, keamanan rakyat, pula masyarakat
mesti diberi sempat sehingga ke depan kita menjadi manusia berbudaya dan
beradat dengan sehat. Sebuah keniscayaan bahwa jaya rakyat oleh sebab
penguasa berbaik sikap, sempurna negeri oleh karena penghuni tak lalai
dengan kesibukan sendiri. Semoga kita benar-benar paham, mengerti, dan
dapat bertindak menuju pencapaian mimpi; salam tuhoe!
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pakat tabila

Suasana pembukaan Raker Imum Mukim se-Aceh, 19-20 Oktober 2009

Mengembalikan
Kharisma
Mukim

“

“Karenanya, harus ada
anggaran untuk mukim.
Kantor mukim yang
sudah dibangun oleh
Pemerintah Aceh dan BRR
beberapa waktu lalu mesti
difungsikan,”
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SEJAK diberlakukannya UU no. 5 Tahun 1979, peran dan
fungsi imum mukim dinafikan. Hal ini berimbas pada
keberadaan instansi dan lembaga-lembaga adat di tingkat
bawah atau dalam masyarakat Aceh disebut dengan
gampông. Karenanya, upaya Pemerintah Aceh untuk
mengembalikan kharismatik mukim dan gampông patut
diberikan apresiasi yang tinggi.
Keinginan Pemerintah Aceh untuk kembali menghidupkan
pembangunan dimulai dari tingkat gampông dan mukim
terlihat dengan komitmen akan mengeluarkan qanun
tentang mukim dan gampông. Hal itu semakin diperkuat
dengan dikumpulkannya seluruh imum mukim di Aceh untuk
membahas segala hal mengenai mukim dan gampông. Hal
ini terwujud pada 19 dan 20 Oktober 2009. Pertemuan yang
membahas fungsi dan wewenang imum mukim tersebut
dilakukan di Hotel Regina atas kerja sama Pemerintah Aceh
dan Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh.
Gubernur Aceh, drh. Irwandi Yusuf, dalam pidatonya
yang dibacakan oleh Asisten Pemerintahan Marthin
Desky, menyebutkan, keinginan Pemerintah Aceh untuk
mengaktifkan kembali peran dan fungsi mukim adalah demi
tercapainya pembangunan Aceh ke depan. Menurutnya,
pembangunan daerah/bangsa akan maju jika dimulai dari
bawah, dalam hal ini mukim dan gampông.
“Aceh telah diberikan kesempatan lebih luas dalam mengatur
dan megurus pemerintahannya. Hal ini sesuai UUPA. Maka
ke depan peran mukim dan gampông akan kembali kita
berdayakan sebagai wujud membangun Aceh lebih baik
dan bermartabat,” ujar Desky yang membacakan pidato
gubernur.
Menurut gubernur, peran imum mukim sangat penting
terutama dalam menjaga dan memelihara perdamaian
masyarakat gampông. Lebih jauh disebutkan bahwa

penyelenggaraan pemeritahan mukim merupakan subsistem
penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Desky juga membacakan peran,
fungsi, dan wewenang imum mukim yang diadopsinya dari
UUPA. Setelah membeberkan wewenang mukim yang telah
dilegalisasikan itu, ia juga menyatakan ada beberapa tugas
Pemerintah Aceh ke depan dalam hal menghidupkan kembali
kelembagaan mukim di gampông. Di antaranya, kata Desky,
mesti disusun dan ditetapkan qanun tentang mukim dan
gampông. “Penyusunan qanun perlu keterlibatan imum
mukim-imum mukim secara partisipatif,” tegasnya.
Selain itu, tambah Putra Gayo ini, pemerintah kabupaten/
kota mesti merekomendasikan tatalaksana pemerintahan
mukim. “Karenanya, harus ada anggaran untuk mukim.
Kantor mukim yang sudah dibangun oleh Pemerintah Aceh
dan BRR beberapa waktu lalu mesti difungsikan,” tuturnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terpilih, Hasbi
Abdullah, yang menjadi salah satu pembicara pada sesi pagi
(19 Oktober) mengupas definisi mukim dan gampông. Ia
juga memaparkan sejumlah lembaga adat di tingkat mukim.
Selanjutnya, pemaparan Hasbi lebih kepada wewenang
imum mukim yang sebenarnya sudah disebutkan dalam
UUPA. Namun demikian, ia mengakui bahwa selama ini
mukim sebagai lembaga adat dan pemerintahan di tingkat
bawah hanya sebagai lambang sehingga Hasbi menyatakan
komit memperjuangkan fungsi mukim kembali di dewan
nantinya.
Keluhan Mukim
Dalam rapat kerja (raker) tersebut, puluhan imum mukim
dari berbagai daerah Aceh menyampaikan keluhannya
selama menjabat sebagai salah seorang di struktur mukim.
Tgk. Ishak dari Aceh Tenggara, misalnya, mengeluhkan kerja
lembaga adat di kemukimannya terkait penjagaan hutan.
“Adanya Polisi Hutan (Polhut) selama ini telah menyebabkan
kerja Panglima Uteuen tumpang tindih dengan Polhut.
Polisi pun seakan-akan punya kewenangan tersendiri dalam
pengawasan hutan. Siapa saja yang bawa kayu meskipun
dengan becak, selalu ditangkap oleh polisi atau TNI.
Sedangkan imum mukim tidak pernah tahu tentang hal ini,”
ketusnya.

keharuan di hati. Namun, di daerah kenyataan yang ada
adalah qanun berdiri sendiri, dan mukim berdiri sendiri,”
ketusnya.
Ia juga mengharapkan kepada pemerintah agar dapat
memberi penegasan terhadap wewenang mukim yang
merupakan sebagai lembaga adat dan pemerintah
tingkat bawah. Kalau tidak, katanya, pejabat lalè keudroe,
masyarakat pun gadoh saboh sagoe.
Hal itu kemudian dipertegas lagi oleh imum mukim dari Aceh
Jaya. “Kita sudah raker entah berapa kali. Kami sudah punya
wewenang di kertas. Kami diberitahukan tentang qanun, tapi
camat tidak pernah tahu apa-apa tentang ini. Selama ini,
semua hanya berbicara peran mukim, wewenang mukim,
NGO pun ikut-ikutan bicara wewenang mukim. Namun,
semuanya nihil. Camat dan bupati tidak mengerti apa-apa
tentang wewenang dan fungsi tersebut,” cecar Tgk. Anwar
Ibrahim.
Rekomendasi Akhir
Setelah menjalani diskusi yang alot selama sehari penuh,
pada malamnya diperoleh sejumlah rekomendasi dari
peserta raker yang akan diberikan kepada DPRA untuk
selanjutnya disahkan oleh gubernur. Beberapa rekomendasi
yang bakal diqanunkan itu terbagi dalam tiga kategori:
tentang kelembagaan mukim, kewenanganan mukim, dan
keuangan mukim.
Surat rekomendasi diserahkan oleh Tgk. Zainal Abidin
sebagai perwakilan para imum mukim se-Aceh pada Selasa,
20 Oktober. Surat tersebut diterima langsung oleh Wakil
Gubernur Aceh, Muhammad Nazar, S.Ag. Dalam pidato
penutupannya, Nazar sempat menyampaikan pentingnya
penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan adat dan
budaya lokal setempat. Dalam hal ini, katanya, peran imum
mukim sangat dibutuhkan. Wagub berjanji akan mendesak
bupati/walikota untuk merealisasikan wewenang mukim
di daerahnya masing-masing ke dalam bentuk peraturan
daerah.[RN]

Pesimistis terhadap peran imum mukim diungkapkan
oleh Tgk. Zainal. “Kalau kita dengar pidato gubernur yang
dibacakan oleh Asisten Pemerintahan Aceh tadi, ada

Dok. JKMA ACEH

Imum mukim lainnya dari Aceh Tengah, Tgk. Husein, lebih
menyorot wewenang camat dan imum mukim terhadap
kawasan kemukiman. Selama ini, katanya, camat dan mukim
seperti air dan minyak (tidak pernah bersatu-red). Ia juga
menyorot kinerja pemerintah terkait bantuan terhadap
camat. “Camat diberikan anggaran, mengapa imum mukim
tidak?” tandas Husein, yang diikuti sorak-sorai imum mukim
lainnya.
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Harapan Lembaga Adat
Terhadap Parlemen Baru
Oleh M. Harli Abdul Muin, S.H., M.Sc.

B

erbeda dengan komposisi parlemen sebelumnya,
Pemilihan Legislatif 2009 telah memberikan
dampak bagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
(DPRA) didominasi oleh Partai Aceh (PA). Partai yang
didirikan dengan idealisme Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) itu telah meraup 33 kursi (47,8%) dari 69 kursi
yang tersedia di DPRA.
Berikutnya, urutan kedua ditempati Partai Demokrat
(PD) dengan 10 kursi (14,5%), Partai Golkar delapan
kursi , Partai Amanat Nasional (PAN) lima kursi, PKS dan
PPP masing-masing empat kursi, dan lima kursi sisanya
masing-masing diisi dari PKPI, Patriot, PDA, PBR, serta
PBB. Dilaporkan bahwa dari 69 anggota dewan baru itu,
hanya empat orang perempuan, yakni tiga dari Golkar
dan satu dari PAN (Serambi, 30 September 2009).

Mahdi Abdullah

Lalu, apa hubungan antara masyarakat adat dan
parlemen baru tersebut? Hadirnya lembaga
perwakilan
rakyat atau
dewan
dalam
suatu
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pemerintahan dimulai sejak awal abad ke-18 di beberapa
kawasan Eropa-Skandinavia, Belanda, Swiss dan Inggris.
Kelahirannya sebagai penanganan konflik pertentangan
klas dalam masyarakat pada saat itu. Masyarakat
berpendapat guna menyalurkan aspirasi, perlu dibentuk
majelis lokal atau lembaga perwakilan. Gagasan tersebut
diawali dari kasus pajak yang secara berangsur-angsur
berkembang menjadi tuntutan terhadap hukum. Mereka
menyatakan bahwa karena luasnya wilayah, persetujuan
itu memerlukan perwakilan dalam badan atau parlemen
yang berfungsi menentukan tarif pajak dan membuat
perundang-undangan.
Itulah sebanya parlemen dibentuk untuk merealisasikan
gagasan normatif bahwa pemerintahan harus
dijalankan dengan kehendak rakyat atau will of people.
Otoritas suatu
pemerintahan akan
tergantung pada
kemampuannya
untuk

mentransformasikan kehendak rakyat sebagai nilai
tertinggi di atas kehendak negara atau kemauan warna
negara.
Patut dicerna, keanekaragaman identitas warga negara,
seperti suku, agama, ras, etnis, dan budaya sangat
berpotensi terjadinya konflik maupun perbedaan
pendapat. Kehadiran sistem keterwakilan di DPRD
melalui partai politik sangat penting artinya untuk
mengakomodasi berbagai kepentingan. Sebagaimana
disebutkan dalam UU No. 27 tahun 2009 tentang Susduk
MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pasal 61, fungsi dan peranan
Anggota Perwakilan Rakyat Daerah meliputi tiga fungsi
pokok, yakni melaksanakan fungsi legislasi, anggaran,
dan pengawasan.
Masyarakat Adat dan Agendanya
Merujuk pada produk perundang-undangan, mislanya
dalam UU No. 41/1999 pasal 67, disebutkan bahwa
masyarakat adat antara lain adalah masyarakat yang
masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap);
ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa
adatnya; ada wilayah hukum adat yang jelas; ada pranata
hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; dan
masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah
hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup
sehari-hari.
Bersumber dari undang-undang itu, di Aceh masih
ditemukan wilayah kekuasaan adat. Antara lain: bentuk
organisasi sosial yang tertata semisal kelembagaan,
hukum adat dalam memperlakukan sumber daya alam,
adanya komunitas yang mematuhi hukum tersebut;
tata cara mengatur ketertiban umum; peradilan adat;
keberlakuan hukum yang jelas. Selain itu, sebagian
besar warga gampông masih memiliki ikatan geneologis
dengan sesamanya.
Komunitas masyarakat adat Aceh yang tergabung dalam
JKMA Aceh misalnya, sampai pada kongres mereka
yang kedua pada tahun 2007, masih menyatakan bahwa
kedaulatan komunitas masyarakat adat di Aceh sejauh ini
masih diabaikan oleh negara, bahkan tidak diakui. Dalam

“

laporannya, JKMA Aceh menyebutkan perlakuan tersebut
merupakan bentuk marginalisasi terhadap masyarakat
adat. Ini juga merupakan bentuk penindasan dari sistem
politik, sosial, budaya, dan ekonomi yang tidak adil.
Untuk menggapai hal itu, mereka memprasyaratkan hal:
sumber daya alam dengan batas yang tegas dan pasti;
hukum yang mengikat; dan hubungan sosial dan kultural
yang kuat. Prasyarat itu dapat dilakukan dalam berbagai
cara bila didukung oleh anggota parlemen yang kuat.
Pertama, program legislasi tata ruang yang jelas dan
dukungan terhadap program pembangunan melalui
anggaran publik mesti difokuskan pada penguatan sosial
komunitas di kemukiman. Program legislasi di Aceh
terhadap masyarakat adat, sejauh ini sudah ada mandat,
yakni pasal 1 angka 19 UUPA No. 11/2006 mengenai
mukim. Sebelumnya, fungsi mukim juga diatur dalam
UU No 18 tahun 2001 tantang otonomi khusus untuk
Provinsi Aceh.
Program legislasi yang berkaitan dengan regulasi
fungsi mukim sebagai fungsi adat diatur dalam regulasi
setingkat qanun, antara lain: 1) Qanun Aceh No. 9
tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Lembaga
Adat Aceh; 2) Qanun Aceh No. 10 Tahun 2008 tentang
Lembaga Adat; 3) Qanun Aceh No. 3/2009 tentang Tata
Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim.
Dari sekian banyak regulasi mengenai fungsi mukim
sebagai pemerintahan adat, sama sekali tidak ada
yang tegas. Fungsi mukim diletakkan sebagai lembaga
pelengkap penderita di bawah sub-ordinasi dari camat
sehingga kerap kali camat menonjol dari mukim dalam
urusan adat, terutama mengenai tanah. Bila dianalisis
lebih jauh, qanun pemerintahan itu tidak sesuai
dengan harapan JKMA Aceh seperti yang diamanatkan
dalam kongres mereka tahun 2007 lalu. JKMA Aceh
menegaskan pengakuan terhadap mereka secara politik,
ekonomi, budaya, dan sumber daya alam, sekurangkurangnya meletakkan beberapa unsur penting.
Pertama, kejelasan hukum yang mengikat, tidak satu pun
dari pasal per pasal pada Qanun Aceh di atas memiliki
kekuatan yang mengikat. Bila hukum dipahami sebagai

Dari sekian banyak regulasi mengenai fungsi mukim sebagai pemerintahan adat,
sama sekali tidak ada yang tegas. Fungsi mukim diletakkan sebagai lembaga
pelengkap penderita di bawah sub-ordinasi dari camat sehingga kerap kali camat
menonjol dari mukim dalam urusan adat, terutama mengenai tanah.

”
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produk politik, tidak ada kemauan politik para politisi
untuk memperkuat posisi mukim sebagai lembaga adat.
Ketentuan yang mengikat dalam hukum bisa dilihat dari
hukum yang lebih tinggi dan dibuat menurut mekanisme
dalam perintah hukum yang lebih tinggi dan berlaku.
Ketidakjelasan ini bersumber dari tidak jelasnnya
wewenang mukim sebagai kepala pemerintahan dan
wewenang mukim sebagai fungsi adat.
Wewenang di bidang pemerintahan menyangkut
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kemukiman,
administrasi, kejelasan fungsi, dan tugas lembagalembaga mukim dalam satu kemukiman. Ketidakjelasan
di bidang kewenangan peradilan, terlihat pada fungsi
mukim sebagai lembaga penyelesaian sengketa di tingkat
kemukiman, terutama menyangkut pidana ringan dan
perdata. Karena ketidakjelasan ini, pada pelaksanaan
putusan hukum adat, telah mengikat para pihak yang
bersengketa. Misalnya, putusan peradilan adat kerap
kali diabaikan oleh pengadilan negara dan syariat dalam
banyak kasus.
Kedua, kejelasan batas sumber daya alam sesuai qanun
No. 4/2003 tentang Pemerintahan Mukim. Hutan Ulayat
menurut Pasal 1 poin 7 qanun ini adalah hutan sejauh
sehari perjalanan pulang pergi. Implikasi penjelasan
ini menyebabkan makna wilayah dalam hukum adat
mengenai sumber daya alam di kemukiman sama sekali
kabur dan tidak jelas serta sulit untuk dijelaskan. Dalam
memahami relasi sosial ini terkandung pula di dalamnya
berbagai perpektif seperti relasi gender, kelas (baik
dari perspektif sosial maupun ekonomi), hubungan
antaretnik, budaya dan kelompok umur (International
Conference on Land and Resource Tenure in Changing
Indonesia, 2004; Sangaji Arainto, 2003).
Keharusan pada Parlemen
Ada beberapa hal yang perlu diagendakan parlemen
baru terhadap masyarakat adat berdasarkan fakta-fakta
di atas. Pertama, fungsi parlemen bersama pemerintah
sebagai institusi yang diberi kewenangan dalam program
legislasi di daerah mesti melanjutkan dan merevisi isi
qanun-qanun di Aceh mengenai mukim yang tidak
memiliki kejelasan mengikat. Menyangkut kewenangan
mukim, mulai dari soal fungsi mukim sebagai kepala

pemerintahan dan fungsi mukim sebagai lembaga
adat, juga mesti diperhatikan. Mukim sebagai kepala
pemerintahan perlu penjelasan dalam penyelenggara
administrasi, penyelenggara pembangunan di daerah,
dan kewenangan memungut upeti.
Kedua, batas SDA harus jelas. Anggota parlemen yang
baru dituntut untuk melakukan perbaikan dari beberapa
sektor yang terkait dengan pengelolaan sumber daya
alam di Aceh, terutama dalam penentuan batas wilayah
pengelolaan SDA yang dilakukan oleh mukim. Hal ini
demi mencegah terjadi tumpang tindih kewenangan
dalam melaksanaakan tugas mukim dalam mengawasi
sumber daya alam lainnya.
Ketiga, hubungan sosial yang kuat. Hal ini hanya bisa
dilakukan bila mukim memiliki kewenangan yang jelas.
Bila ini jelas, program pembangunan perlu diarahkan ke
kemukiman. Dengan begitu, pekerjaan dan tugas-tugas
mukim dapat dipertanggungjawabkan ke publik.
Parlemen baru mesti mendorong pembangunan
di kemukiman dan anggaran mukim yang tetap
melalui APBA, APBK. Anggaran ini diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan mukim sebagai penyelenggaraan
pembangunan dan penyelenggara fungsi adat di tingkat
kemukiman.
Di luar itu, untuk mengurangi risiko rendahnya
kemampuan mukim dalam mengelola dana publik,
program pembangunan mukim juga harus diarahkan
untuk meningkatkan kapasitas mukim dalam
membangun akuntabilitas kebijakan, operasional,
keuangan dan pelibatan tokoh masyarakat ke dalam
kebijakan mukim.
Akhirnya, tugas yang dibebankan kepada parlemen
baru diharapkan dapat mengaktifkan kembali mukim
sebagai self-goverment di wilayah pemerintahan
kemukiman. Tidak ada kebijakan yang langsung
cetak biru ketika dilaksanakan, ia memiliki banyak
kelemahan. Karenannya, perlu dilakukan evaluasi dan
perubahan terus menerus untuk membangun standar
penyelenggaraan mukim yang memenuhi kebutuhan
rakyat di kemukiman.*
Penulis, volunteer di JKMA Aceh
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Mimpi pada Parlemen Baru, Mungkinkah?
Oleh Amrisaldin MS, S.Hi.

P

elantikan Anggota Dewan
Perwakilan Aceh Rakyat
(DPRA) yang digelar pada 30
September 2009 telah menetapkan
lima fraksi yang terdiri atas Fraksi
Partai Aceh, Fraksi Demokrat, Fraksi
PAN, dan dua fraksi gabungan.
Pelantikan ini sempat diwarnai unjuk
rasa.

Fenomena unjuk rasa di luar gedung
dewan saat pelantikan membuktikan
bahwa masyarakat Aceh menaruh
harapan yang sangat besar terhadap
kinerja anggota dewan periode
2009-2014 itu. Harapan tersebut
lumrah adanya karena anggota
dewan merupakan representatif
suara rakyat untuk mengontrol dan
mengarahkan jalan pembangunan
negara menuju kesejahteraan rakyat.
Apalagi, Pemilu yang diselenggarakan
pada 9 April 2009 lalu merupakan
pesta demokrasi yang pertama kali
memberikan kesempatan kepada
partai lokal dan nasional bersaing

secara langsung memperebutkan
suara rakyat Aceh. Inilah gambar
politik berwarna lokal sejatinya.

Keseluruhan proses pemilu dan
prosesi pelantikan Anggota DPRA
dan DPRK telah selesai dilakukan.
Saatnya kita menanti DPRA dan DPRK
bekerja mewujudkan perubahan
tata pemerintahan ke arah yang
lebih baik, karena DPR Aceh dan
DPR kabupaten/kota adalah sebagai
lembaga perwakilan rakyat. Mereka
merupakan seperangkat sistem,
mekanisme, dan wadah politik
(kenegaraan dan pemerintahan)
untuk membawa dan mewujudkan
keadilan serta kesejahteraan yang
telah lama disuarakan oleh rakyat
Aceh.
Indra J. Piliang, seorang peneliti pada
Departemen Politik dan Perubahan
Sosial (CSIS) dalam tulisannya
“Harapan Lama untuk DPR Baru”
menyatakan bahwa dari sisi politik,

tantangan anggota DPR/DPRD
akan muncul dari dua kelompok.
Pertama, kaum berpendidikan,
tetapi tidak mempunyai
pekerjaan layak. Kelompok ini
akan terus mengeluarkan kritik
dan kekecewaan. Kedua, kaum
yang kurang berpendidikan dan
tak mendapat pekerjaan layak.
Kelompok ini secara pragmatis akan
mengalihkan dukungan kepada
politikus yang mampu mewujudkan
aspirasi paling primer, kebutuhan
makan dan bertahan hidup.
Harapan Lama
Sejumlah survei menunjukkan
betapa kerinduan atau harapan
utama yang diberikan kepada
peserta pemilu adalah kemampuan
untuk memberi lapangan pekerjaan
setelah terpilih. Ini harapan
lama karena salah satu fungsi
pemerintahan adalah kemampuan
meningkatkan standar hidup
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masyarakat ke arah lebih baik,
bukan lebih buruk. Pemerintahan
yang menimbulkan bencana sosial,
seperti kelaparan, akibat korupsi,
manipulasi, dan kelambanan, akan
berhadapan dengan masyarakat
sendiri.
Selanjutnya, aneka harapan yang
ditanam masyarakat terhadap
anggota parlemen baru lebih
merupakan bentuk dari harapanharapan lama. Berbagai harapan
itu tidak bisa diwujudkan dalam
semalam. Di tengah tingginya
harapan, kegagalan mewujudkan
harapan akan membawa kekecewaan
demi kekecewaan. Agar masyarakat
tidak terus dikecewakan, anggota
parlemen terpilih secepatnya
menyiapkan diri secara lebih baik.
Semangat ’aji mumpung’ selayaknya
ditanggalkan, juga motif mencari
kekayaan dan ketenaran. Pelajaran
terpenting dari hadirnya mukamuka baru di parlemen terletak
dari tenggelamnya muka-muka
lama. Politisi lama tak akan pernah
atau jarang diminati masyarakat.
Seperti cara mereka selama ini
yang memperlakukan rakyat hanya
sebatas angka, kini kiprah dan
prestasi mereka tak akan diingat.
Di Indonesia, politik bukan pekerjaan
yang menimbulkan rasa hormat,
justru saat pekerjaan itu tidak lagi
dilakukan. Karena itu, yang menjadi
tugas terberat dari anggota dewan
terpilih adalah mengembalikan
kepercayaan rakyat terhadap
parlemen. Perlu disadari, tugas
memperbaiki citra ini tak mudah,
mengingat nyaris 80% anggota DPRA
2009-2014 didominasi muka-muka
baru. Karena itu, anggota DPRA
wajah baru ini perlu secepatnya
belajar tentang ruang lingkup
tugas, fungsi dan otoritas mereka,
baik sebagai anggota individual
maupun sebagai wakil rakyat secara
institusional.
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Untuk mempercepat memperbaiki
citra tersebut, Anggota DPRA/DPRK
perlu menyadari fungsinya sebagai
partner gubernur/bupati. Jangan
hanya menjadi partner apatis,
tetapi mesti dapat menjadi partner
kritis terhadap setiap kebijakan
yang dibuat oleh eksekutif. Dengan
demikian, akan tercipta parlemen
yang kritis dan korektif terhadap
setiap kebijakan pemerintah.
Dalam hal kebijakan pun, DPRA/
DPRK terpilih hendaknya
meningkatkan kualitas dan kuantitas
legislasi, karena kewenangan
legislasi berada di tangan legislatif
walau harus melalui persetujuan
bersama dengan eksekutif. Ingat
pula, problem terbesar pada anggota
DPRA lama adalah kegagalannya
dalam meningkatkan produktivitas
dan kualitas produk peraturan/perda
yang dihasilkannya.
Sistem ketatanegaraan kita dalam
merepresentasikan keterwakilan
masyarakat melalui pemilu yang
memilih anggota dewan dan
gubernur atau bupati hendaknya
menjadi keterwakilan suara rakyat
dalam proses pembuatan kebijakan,
baik kebijakan yang berbentuk
legislasi maupun yang bersifat
penganggaran oleh pemerintah.
Pemerintahan yang baik harus
diselenggarakan dan dikelola atas
dasar kehendak rakyat. Keberhasilan
sebuah pemerintahan sangat
tergantung pada kemampuannya
mentransformasikan kehendak
rakyat sebagai kemauan tertinggi
di atas kehendak negara (will of the
state).
Lalu, pertanyaannya adalah
bagaimana mentranformasikan
kehendak rakyat tersebut dalam
kinerja anggota dewan yang baru
dipilih itu? Pertanyaan ini dapat
dijawab dengan political will yang

kuat dan konsisten dari anggota
dewan dan partai politiknya, karena
dalam UU Nomor 22 tahun 2003
tentang susunan dan kedudukan
Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah memiliki
kedudukan, fungsi, tugas, dan
wewenang serta hak yang jelas.
Kalau semua fungsi, tugas,
wewenang, hak, dan kewajiban
anggota DPRA/DPRK ini dapat
dijalankan dengan baik, bertanggung
jawab, profesional dan kredibel,
serta transparan, bukan tidak
mungkin sekian banyak aspirasi
rakyat dapat diserap dan diwujudkan
dalam karya nyata sebagaimana
tugas pokok yang dimandatkan
untuk membuat peraturan (legislasi).
Di samping itu, penganggaran
(budgeting) dan pengawasan
bisa berkontribusi terhadap
kesejahteraan rakyat. Hendaknya
kita sadari bersama kemiskinan dan
kemelaratan rakyat bukan semata
karena persoalan takdir, melainkan
kegagalan aparatur negara dan
masyarakat dalam memenej sumber
daya manusia dan sumber daya alam
untuk menggerakkan kesejahteraan
rakyat.
Akhirnya, kita berharap keterpilihan
anggota dewan periode 2009-2014
ini tidak hanya sekedar mendapatkan
pekerjaan atau seperti mentimun
bungkuk yang mementingkan
masuk hitungan semata. Anggota
dewan mesti benar-benar mampu
membawa perubahan Aceh ke depan
ke arah yang lebih baik. Selamat
bekerja dan selamat mengabdi serta
memperjuangkan kepentingan rakyat
Aceh, wahai anggota dewan yang
baru.

Membangun Mesti Berlandaskan Budaya!
H. Badruzzaman Ismail
—Ketua Majelis Adat Aceh—

M

enyikapi terpilihnya
‘awak gunung’ sebagai
bagian besar mengisi
posisi bangku dewan, Ketua
Majelis Adat Aceh (MAA), H.
Badruzzaman Ismail, berpesan agar
membangun Aceh ke depan benarbenar bersendikan budaya
lokal Aceh, berbasis
masyarakat. Hal ini
diungkapkannya dalam
interview di sela-sela
acara Raker Imum seAceh di Hotel Regina,
20 Oktober lalu.

Ketua MAA
menyatakan bahwa
pembangunan yang berlandaskan budaya akan membawa
suatu daerah atau bangsa ke arah kemajuan mutlak.
Pendapat ini dikemukannya berdasarkan amatan dirinya
terhadap beberapa negara maju di belahan dunia.
“Jepang, Korea Selatan, bahkan bangsa Cina hari ini
menjadi salah satu negara maju di dunia karena pilar yang
diletakkannya adalah mengacu pada nilai-nilai budaya
setempat,” tegas Badruzzaman.
Maka itu, tambahnya, pembangunan Aceh ke depan tidak
boleh lekang dari adat budaya Aceh. Menurut dia, jika
pembangunan sudah mengandung nilai-nilai budaya, tidak
akan ada lagi terdengar penghancuran terhadap habitat lain
di muka bumi ini semisal penebangan hutan sembarangan.
“Dulu Aceh terkenal sebagai daerah produk. Hampir semua
produk hasil bumi ada pada kita. Rambutan aceh misalnya,
terkenal hingga ke luar. Sekarang, mau buah sawoh saja,
sangat susah mencarinya. Bicara bawang, bawang dibawa
ke Medan, beras, timun, semua diambil orang luar dari
Aceh. Namun, hari ini kita sudah terbalik, posisi masyarakat
kita sekarang sebagai konsumen. Apa-apa saat ini mesti
didatangkan dari luar, bawang medan, telur medan. Kalau
suatu saat di Medan kehabisan stok, bagaimana?” ketusnya,
sembari berharap kepada anggota dewan terpilih agar dapat
mengembalikan marwah Aceh sebagai daerah produk.
“Kepada para parlemen hari ini, mari kita membangun
dengan sistem. Boleh saja kita mengambil sistem bangsa
luar yang modern, tapi tidak sampai melunturkan nilai-nilai
budaya kita sendiri,” tandas Badruzzaman.

Kata Mereka tentang Parlemen Baru
“Kami Tak Berharap Banyak”
Zoelfadhli Kawom —Koordinator JKMA Pase—
Di Aceh Utara, hampir 70%
yang duduk di parlemen
sekarang dari golongan Partai
Aceh (PA). Pertanyaannya
adalah apakah basis ini
memang ‘massa sadar’ atau
hanya simpatisan, atau sama
sekali hanya ikut-ikutan.
Kita lihat, sampai hari
pelantikan, anggota
dewan belum pernah
mengundang misalnya LSM-LSM di wilayah Aceh
Utara untuk mendiskusikan apa yang akan dibangun di
Aceh Utara? Pasalnya, mereka rata-rata belum pernah
menjadi anggota dewan, maka bertanya minimal kepada
awak LSM yang sudah pernah membangun daerah ini
sebenarnya harus dilakukan. Jadi, kami tidak berharap
banyak pada anggota dewan ini, tetapi kalau boleh
berpesan, jagalah nama baik diri dan daerah.

Rakyat (Bukan) Memilih Keledai!
Pang Yuriun —Koordinator JKMA Aceh—
Semua tahu bahwa anggota dewan yang duduk di
parlemen itu dipilih oleh rakyat. Maka mereka harus
bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan
partainya. Partai hanya motor untuk sampai ke sana (ke
kursi dewan—red), tapi rakyatlah yang memilih mereka.
Jika anggota dewan sekarang juga bersifat apatis kepada
masyarakat seperti yang sudah-sudah dilakukan oleh
beberapa anggota dewan terdahulu, berarti rakyat
hari ini telah memilih ‘keledai yang sama untuk wajah
yang berbeda’. Maka dari itu, harapan saya dan sudah
pasti harapan masyarakat
Aceh
seluruhnya, anggota dewan
yang duduk di parlemen
sekarang benar-benar
membawa aspirasi rakyat dan
berjuang untuk kepentingan rakyat.
Ingat, rakyat memilih manusia,
bukan keledai. Sekali lagi, partai
hanya motor untuk sampai ke sana,
rakyatlah yang memilih, maka
mengabdilah kepada rakyat!.
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Kontroversi Qanun Akhir Jabatan DPR Aceh

Oleh Bahagia Ishak

M

akna Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom Bak
Syiah Kuala, telah mencerminkan perwujudan
Syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari
dalam masyarakat Aceh. Sultan Aceh Darussalam
semuanya taat menjalankan fatwa ulama dalam
melaksanakan Syariat Islam sebelum, saat, dan bahkan
setelah penjajahan Belanda pada tahun 1873. Setelah
Indonesia merdeka, rakyat Aceh bersama para ulama
memperjuangkan agar pemerintah Republik Indonesia
dapat mengundangkan berlakunya kembali Syariat Islam
secara kaffah bagi rakyat Aceh.
Usaha tersebut membuahkan hasil, meskipun
dalam kewenangan yang terbatas pada bidang hukum
kekeluargaan saja (AI Ahwal Al Syakhshiyah), yaitu
dengan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor
29 Tahun 1957 tentang Pengadilan Agama Mahkamah
Syar'iyah di Daerah Aceh. Penyelenggaraan keistimewaan
di Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama,
penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan
pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan
daerah.
Kondisi sekarang, banyak qanun telah disahkan
oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Belum
sepenuhnya memperhatikan Keberlangsungannya dan
perkembangan adat istiadat Aceh. Hukum yang berlaku
di Aceh diciptakan yang ditakuti oleh rakyat Aceh sendiri.
Peraturan dibuat dan diberlakukan bagi rakyat biasa.
Pengetukan palu pengesahan Qanun Hukum Jinayat
(Pidana Islam) dan Qanun Acara Jinayat disahkah oleh
tujuh dari delapan fraksi menyatakan setuju klausul
hukum rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah pada
hari Senin, 14 September 2009 lalu.
12
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Qanun jinayat itu antara lain memuat klausul sejumlah
sanksi, termasuk sanksi potong tangan bagi pencuri
dan rajam bagi pezina yang berkeluarga. Sebuah sanksi
terhadap pelanggaran pidana yang biasa dipraktikan di
negara-negara yang melaksanakan Syariat Islam.
Ada yang menuduh produk hukum itu adalah
propaganda sebagian elit politik Aceh tentang pilihan
politik penegakan Syariat Islam di Aceh sebagai cara
bagi elit politik untuk mempertahankan pendukung
politik kelompoknya. Hukum Islam itu diterapkan untuk
kedamaian dan kesejahteraan umat manusia di muka
bumi dan bukan untuk menakut-nakuti. Salah seorang
Ulama Aceh, Abu Panton, mengajak Pemerintah Aceh
bersama masyarakatnya perlu lebih dulu membentuk
manusia sadar kepada hukum. Hal ini dilakukan dengan
jalan memberikan pengetahuan tentang aqidah,
pemantapan dan penghayatan Syariat Islam. Setelah
mereka sadar terhadap aqidah dan Syariat Islam, baru
pelaksanaan hudud (hukuman) penuh bagi orang yang
melanggar hukum jinayat dapat diberlakukan.
Perlu diingat, pemberlakukan qanun jangan
merugikan Aceh sendiri. Qanun berlebihan bisa
merugikan Aceh, investasi tidak mau masuk, orang
luar tidak mau ke Aceh, pergi ke Aceh seperti
memasuki daerah seram dan ada ketakutan, apa hal ini
diperhitungkan oleh DPRA Aceh. Sedangkan Pemerintah
Aceh sendiri menolak dan keberatan terhadap rancangan
qanun tersebut. Menolak Qanun Jinayat dan Acara
jinayat, yang memasukan hukuman rajam bagi pelaku
zina (penzina) yang telah menikah akan dikenai hukuman
rajam sampai mati. Kontroversi yang paling serius antara
pihak legislatif dan eksekutif Aceh.

Foto: http://dpra.nad.go.id

Rancangan Qanun (Raqan) Jinayat dan Hukum
Acara Jinayat disahkan di tengah aksi pro-kontra. Saling
lempar pantun di media massa telah menjadikan
rakyat Aceh trauma, psikologi masyarakat tertekan dan
berubah sehingga ada yang menolak qanun berlaku di
Aceh. Produk hukum ini ditakutkan hanya berlaku dan
implementasinya bagi masyarakat Aceh.
Kita tahu bahwa otonomi khusus telah
melahirkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001,
mencakup seluruh aspek hukum dan ketentuannya
dalam Syariat Islam. Syariat Islam dalam tatanan
hukumnya menjangkau seluruh aspek hukum,
aspek hukum publik maupun hukum privat. UU ini
membahas bidang-bidang hukum Syariat Islam yang
menjadi kekuasaan Peradilan Syariat Islam, sedangkan
rumusannya secara lengkap dan rinci telah diatur dalam
qanun yang menetapkan hukum materil dan hukum
formal.
Menurut Mendagri, pengesahan qanun itu harus
disetujui oleh kepala daerah. Gubernur Aceh tidak mau
tanda tangan. Berarti ada satu hal yang kurang dari situ,
dari sisi aturan hukumnya. Pengesahan Qanun Jinayat itu
telah dan masih dikaji secara hukum oleh Kementerian
Hukum dan HAM karena pemberlakuan sebuah Perda
(qanun di Aceh) harus dilihat dalam tataran nasional.
Semua peraturan yang telah disahkan memang
wajib dijalankan oleh pemerintah. Pemberlakuan hukum
harus memiliki pengakuan sosial dan ada penerimaan
masyarakat. Tanpa hal itu pemberlakuan hukum rajam
itu tidak akan efektif. Elemen sipil masyarakat Aceh yang
menolak bisa mengajukan keberatan tentang qanun
itu dengan mengajukan uji materil (judicial review) ke
Mahkamah Agung.
Dalam draf qanun yang disahkan, pasal 24 ayat
(1) menetapkan hukuman 100 kali cambuk bagi pelaku
zina yang belum menikah dan hukuman rajam bagi

pelaku zina yang sudah menikah. Di ayat (2) disebutkan,
bagi pelaku jarimah seperti yang disebutkan di ayat (1)
bisa juga dikenakan hukuman penjara 40 bulan.
Sejak Draf Qanun Jinayat dirumuskan oleh
eksekutif dan kemudian diserahkan pada legislatif,
terjadi peminggiran terhadap aspirasi masyarakat sipil.
Sejumlah kalangan juga menilai penerapan sanksi rajam
dan potong tangan itu terlalu terburu-buru. Dalam hal ini
Aceh dinilai melangkah terlalu jauh dalam menerapkan
Syariat Islam.
Salah seorang Anggota dari Perkumpulan
Masyarakat Aceh se-Dunia atau World Acehnese
Association (WAA), Tarmizi Age, menilai pengesahan
qanun diduga adalah proyek Jakarta. "UU ini digolkan
karena para politisi itu memperoleh dana dari Jakarta.
Pemberlakuan Syariat Islam, kata Tarmizi, bukan citacita yang ingin diraih pascaperjanjian Helsinki. Apalagi,
fenomena saat ini pelaksanaan syariat penuh dengan
nuansa politik.” Tarmizi menolak keras hukuman cambuk
di depan umum, yang saat ini diberlakukan di Aceh.
Sementara itu, kalangan aktivis sipil di Aceh
mendesak agar legislatif dan pemerintah Aceh tidak
terburu-buru mengesahkan Qanun Jinayah dan Hukum
Acara Jinayah. Rencana pengesahan itu dinilai tergesagesa dan sarat dengan kepentingan politis. Meski
memuat aturan potong tangan bagi pencuri dan rajam
bagi penzina, tak ada aturan yang menyebutkan soal
perampokan, korupsi, dan pembunuhan. Kalangan
aktivis menilai, aturan tersebut hanya akan menyentuh
kalangan masyarakat kelas bawah.
Bahagia Ishak, Mahasiswa Pascasarjana Unsyiah.
Ketua Umum Forum Wacana Indonesia (FWI).

Kirimkan opini Anda ke:
tuhoe_adat@yahoo.com atau
Jl. Peurada I no. 5 Gampông Peurada,
Syiah Kuala, Banda Aceh, 23115
tuhoe Edisi X / Oktober 2009
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seumeulôh

Menemukan (Kembali) Adat Gampông

“Damai adalah sebuah penemuan.” Barangkali jargon yang terdapat dalam
buku “Mereka Bicara JK” ini sangat tepat untuk menyatakan kondisi Aceh sudah
kembali ditemukan, yakni kondisi damai, tenteram, aman, dan sejahtera.
Sejarah telah mencatat pergolakan panjang puluhan tahun konflik bersenjata di
Aceh yang mengakibatkan banyak kehilangan identitas keacehan secara umum,
mulai dari orangnya, hasil buminya, hingga pelunturan adat satu per satu. Maka,
tatkala disebutkan Aceh akan kembali kepada adat dan budayanya seperti masamasa kejayaannya, dapat disebut ini sebagai sebuah penemuan kembali.

DOK. JKMA ACEH

Buku setebal 192 halaman dan diberi judul “Bergerak Menuju Mukim dan
Gampông” ini sangat cocok untuk menyatakan Aceh akan kembali menemukan
jati diri kepemerintahan dan kebudayaannya. Dalam buku yang ditulis oleh
tiga peneliti—Sutoro Eko, W. Riawan Tjandra, Muhammad Umar (EMTAS)—ini
disebutkan bahwa pembangunan berbasis masyarakat gampông akan menuju
ke arah yang lebih baik daripada hanya bertumpu pada pusat semata. Apalagi,
Aceh yang sudah memiliki otonomi khusus dan UUPA untuk mengatur tatanan
kepemerintahannya.

Judul Buku:
Bergerak Menuju Mukim dan Gampông
Penulis:
Sutoro Eko, dkk.
Penerbit:
IRE, JKMA Aceh, LOGICA
Cetakan I:
Juni 2007
Isi:
ix+192 : 14,5 x 21cm

Sebagai daerah yang diberi hak luas dalam mengatur tatanan
kepemerintahannya, pembangunan berbasis lokal memiliki peluang untuk
dijalankan. Pada halaman 107 disebutkan bahwa sejarah pemerintahan lokal di
Aceh terletak pada gampông. Sedangkan mukim adalah federasi dari gampônggampông. Karena itu, penulis buku ini sepakat bahwa pembangunan ke depan
mesti dimulai dari mukim dan gampông.
Dalam sejarahnya, sebagai suatu entitas adat, Aceh telah membuktikan adanya
empat tradisi besar dalam membawa Aceh pada kejayaannya. Keempat tradisi
itu adalah tradisi federasi, tradisi otonomi, tradisi teknokrasi, dan tradisi
demokrasi lokal. Keempatnya dibahas secara rinci dalam buku yang memang
merupakan hasil penelitian ini.
Oleh karena itu, membaca buku ini seakan memberikan pemahaman kepada
kita terhadap arti sebuah masyarakat dan pembangunan. Tak salah jika saya
menyatakan buku ini cocok bukan hanya bagi para peneliti, tetapi juga untuk
pemimpin dan orang-orang yang memiliki kecintaan terhadap adat serta
masyarakat. Pasalnya, buku ini bukan sekedar memberikan wacana hasil
penelitian/riset. Para penulis juga memberikan pendapat dan pandangannya
bagaimana mewujudkan pemerintahan yang bersih serta beradat. Mereka
menawarkan beberapa kasus yang berkaitan dengan agenda strategis
Pemerintah Aceh (halaman 177), yang kemudian juga ada tawaran strategis
untuk mengembalikan marwah mukim dan gampông (halaman 178-181).
Mimpi ini kelihatannya akan dapat terwujud bagi Aceh. Apalagi, Gubernur
dan Wagub Aceh juga memiliki visi dan misi yang serupa, yakni membangun
masyarakat Aceh mulai dari gampông. Maka membangun dari mukim dan
gampông sama dengan mengembalikan citra adat dan budaya Aceh. Bahwa
pembangunan memang harus bersendikan budaya, juga diuraikan oleh Ketua
Majelis Adat Aceh (MAA) dalam Raker Mukim se-Aceh 19-20 Oktober 2009 lalu.
Hal ini membuat kita semakin yakin bahwa kita akan menemukan (kembali) adat
dan budaya endatu. Semoga! [Herman RN]
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hadih maja

Luruskan Niat dan Maksud!
Oleh Herman RN

—Redaktur Pelaksana tuhoe—

A

dalah sebuah keniscayaan
sesiapa menduduki kursi
panas di parlemen. Tak
mustahil parlemen-parlemen di
Aceh saat ini diisi oleh mereka yang
dulunya dianggap sebagai kombatan.
Dapat dipastikan kursi dewan di
seluruh daerah tingkat II di Aceh
lebih dari 50% diisi oleh mereka
yang dari Partai Aceh (PA). Hal ini
merupakan sebuah ‘mukjizat’ baru di
negeri laboratorium dunia ini; Aceh.
Banyak harapan yang diucapkan
oleh masyarakat kepada anggota
parlemen yang baru. Selain itu,
beberapa masyarakat menyebutkan
pula rasa pesimisnya terhadap
pembangunan Aceh ke depan.
Namun demikian, beberapa di
antaranya malah mengaku Aceh
ke depan akan lebih baik karena
keberadaan kombatan menjadi
anggota dewan, terutama untuk
memperjuangkan yang menjadi
aspirasi rakyat dengan dalih mereka
yang duduk di parlemen tersebut
sebagian besar dari masyarakat biasa
dan pengelana dalam rimba raya,
sebelumnya.
Ungkapan pesimistis memang
terdengar sumbang, seolah
menyebutkan pengelolaan anggaran
nantinya tidak merata. Mengacu
pada kearifan lokal yang sudah
kita miliki bertahun-tahun, sikap
pesimistis dapat dinafikan melalui
petuah lisan meunyo teupat niet
ngon kasad, laôt darat Tuhan
peulara ‘jika lurus niat dan maksud,
darat dan laut Tuhan pelihara’.

Hadih maja tersebut menjelaskan
bahwa semua yang akan kita lakukan
berdasarkan niat dan maksud. Jika
niat di hati baik dan memiliki maksud
yang baik pula, niscaya akan muncul
kebaikan.
Makna universal yang terkandung
dalam pepatah bijak itu bukan
hanya ditujukan pada sejumlah
orang yang memiliki prasangka
pesimistis, tetapi juga dapat
ditujukan kepada anggota dewan
sendiri. Jelas maksud hadih maja itu
agar setiap orang perlu membawa
diri dalam pergaulan di mana saja
dia berada. Jangan setelah menjadi
pemimpin, kawan seperjuangan
di rimba dulu dilupakan. Jangan
setelah duduk di kursi dewan,
masyarakat kampung sendiri tak
diingat. Bahwa hari ini ‘kita’ bisa
duduk di kursi panas tersebut karena
pilihan rakyat, tak dapat dinafikan.
Rakyatlah yang membuat seseorang
itu menjadi pemimpin, menjadi
anggota dewan, dan yang duduk
“di atas” tersebut sesungguhnya
berasal dari rakyat pula. Jadi, bukan
partai yang membuat seseorang
menjadi anggota dewan. Partai
hanya mobilitas mencapai ke sana,
sedangkan suara yang menentukan
layak atau tidaknya seseorang
sebagai anggota dewan adalah suara
rakyat.
Sekali lagi, semua itu berlandaskan
pada niat semula sehingga
tercapailah maksud dan tujuan. Jika
niat dan maksud sudah diluruskan
sejak awal, dalam mitologi ureueng

Aceh, orang tersebut diyakini
akan selalu dilindungi oleh Tuhan,
walaupun kiri-kanan banyak godaan.
Masih dalam kearifan lokal yang
sudah hidup berabad silam, sebuah
hadih maja menuturkan: Ôn balék
baloe, ôn panjoe tasumpai plôk.
Geutanyo sabé keudroe-droe, peu
pasai tameuantôk ‘Daun balek baloe,
daun kapas penyumpal kaleng.
Kita sesama kita, apa pasal harus
berkelahi’. Tegas sekali maksud
hadih maja ini bahwa yang memilih
mereka jadi pemimpin dan anggota
dewan adalah masyarakat. Sangat
tak baik jika yang memilih dan yang
dipilih saling tuding apalagi sampai
berkelahi. Jika kita sesama kita sudah
saling hujat, pasti orang lain yang
akan senang. Hal ini senada dengan
bunyi tameupaké sabé keudroe-droe,
ureueng laén pok-pok jaroe ‘kita
berkelahi sesama kita, orang lain
yang tepuk tangan’.
Untuk itu, kembali pada niat dan
maksud sebagaimana sudah disitir
hadih maja di atas. Dalam hadis
nabi pun disebutkan “semuanya
berdasarkan niat”. Kalau niat sudah
lurus, rakyat pun tak perlu lagi
pesimis apalagi sampai menyebar
fitnah. Tapula bugak ateuh
beunteung, beunteung mantoeng
bugak hana le. Tapula guna ateuh
ureueng, ureueng mantoeng guna
hana le. Ini yang mesti dihindari oleh
anggota dewan. Jangan sampai hadih
maja ini dilekatkan pada Anda!
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saweue gampông

Senyum di Mukim Langoe

Foto: http://fickar.multiply.com

menuju gampông-gampông tersebut
lumayan melelahkan, semua
terlewati dengan penuh semangat.
Jalan menuju ke sana memang masih
sangat 'alami', masih berkerikil dan
hanya bisa dilalui dengan roda dua.
Selain itu, juga harus menggunakan
jasa penyeberangan tradisional, rakit.

Laporan Zulfikar Akbar
—Fasilitator dan Aktivis JKMA Bumo Teuku Umar—

“

Keseriusan
dan kepedulian
ekstra dari pihak
pemerintah juga
diminta.
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T

ernyata senyum masyarakat
di gampông pedalaman masih
lebih hangat, lebih jujur,
dan lebih menyejukkan hati, dari
yang saya bayangkan sebelumnya.
Potret itu kami temukan juga saat
menyambangi empat gampông di
Kecamatan Pantee Ceureumen, Aceh
Barat.
Bersama Fauna Flora International,
JKMA Bumoe Teuku Umar (BTU)
yang dikomandani Khalidin Alba'
melakukan serangkaian kegiatan
berkisar tentang Perencanaan dan
Pemetaan Mukim di Kemukiman
Langoe. Pemetaan meliputi empat
gampông, yakni Sikundoe, Langoe,
Lawet, dan Cangge.
Kegiatan itu berawal dari survei
yang telah kami jajaki sejak 11 Mei
lalu. Kendati di satu sisi perjalanan

Tak pelak, menjadi sebuah kesan
pula saat kami dan tim mengalami
sebuah musibah kecil--dialami oleh
rekan Khalidin Alba dan Herman.
Rakit yang membawa mobil dan juga
kami hanyut terbawa arus, karena
memang rakit tersebut hanya diikat
pada seutas tali. Sedangkan arus air
saat itu sedang deras. Beruntung,
rakit tersebut tidak sempat terbalik
atau tenggelam sehingga masih
bisa untuk ditarik kembali ke
‘dermaganya’.
Menariknya, yang menolong untuk
menarik kembali rakit tersebut
adalah perempuan-perempuan
yang ada di gampông tersebut.
Kala itu, para perempuan tersebut
baru pulang dari sawah dan ladang
mereka. Melihat ada rakit hanyut
dan membutuhkan pertolongan,
mereka segera menolong dengan
menarik utas tali pengikat rakit.
Sejenak terpikir oleh saya, para
perempuan gampông sangat luar
biasa. Dalam kelembutan yang
mereka miliki, tersimpan kekuatan.
Bagaimana tidak, sebuah rakit
dengan sebuah mobil di atasnya
berhasil didorong dan ditarik kembali
ke tempat rakit tersebut biasa
ditambat.
Selanjutnya, terdapat beberapa
kesimpulan positif menyimak
masyarakat di pedalaman tersebut.
Semangat ingin membangun terlihat
dari minat belajar dan berdiskusi

“

Jika pemerintah tidak cermat dan masih mempertahankan keangkuhan
untuk hanya melihat yang dekat mereka saja, maka gampông yang ada di
pedalaman tersebut akan terus tertinggal

Selama pelatihan, saya saksikan
mereka ramah dan menunjukkan
semangat serta antusiasme cukup
tinggi. Muhammad Irwan dari JKMA
Aceh yang kebetulan jadi salah
seorang fasilitator juga kala itu,
turut berdecak kagum dengan spirit
juang masyarakat Langoe. Pasalnya,
disebutkan sebelumnya wilayah
pedalaman itu sudah puluhan
tahun tertinggal dari gampông di
sekitarnya.
Persoalan ketertinggalan juga diakui
oleh salah seorang tokoh pemuda
Gampông Lawet, Hasan Basri, 25. Ia
bahkan pernah mengira gampôngnya
takkan maju-maju lagi. "Dulu kami
membayangkan gampông kami tidak
akan pernah bisa dilalui sepeda
motor, tetapi syukurnya sekarang
sudah merangkak maju perlahan
menjadi lebih baik," tuturnya.
Sedangkan Idrus, Sekretaris Mukim
Langoe, menyebutkan, masyarakat
di sana sangat bangga melihat
gampông mereka yang sekarang
telah mulai terbuka dan sudi
dimasuki oleh orang luar. “Paling
tidak bisa mengekspose kondisi
masyarakat kami yang walaupun
sudah menunjukkan beberapa
kemajuan, tapi dari banyak segi
masih jelas tertinggal dari kecamatan
lain. Untuk Aceh Barat, Kecamatan
Pante Ceureumen ini menempati
urutan nomor 3 sebagai kecamatan
termiskin,” ungkapnya sembari
berharap suatu saat posisi tersebut

bergeser ke arah yang lebih baik.
Dari amatan tim yang mendatangi
gampông-gampông tersebut, nilainilai keacehan memang masih sangat
kental di sana. Masih bisa dilihat
dari anak-anak gampông yang saat
siangnya membantu orang tua di
sawah atau di ladang. Itu mereka
lakoni sepulang dari sekolah,
sedangkan saat malam mereka
menyempatkan untuk mengaji di
dayah gampông.
Nilai-nilai kekerabatan masih sangat
baik juga. Jika ada warga yang
musibah meninggal dunia, sakit, atau
musibah lainnya, tradisi seumaweue
masih dipertahankan--sebutan untuk
kebiasaan saling mengunjungi di
tengah masyarakat Aceh. Terlihat
masyarakat disini pun sangat
antusias untuk belajar tentang
bagaimana menggali dan mengkaji
potensi yang dimiliki oleh gampông.
Saat acara pertama diadakan di
Gampông Lawet, acara-acara demi
acara dimanfaatkan masyarakat

”

sebagai modal penting agar
gampông-gampông di Kecamatan
Pante Ceureumen bisa bangkit
dari ketertinggalan. Hanya saja,
sepertinya masih perlu kontribusi
lebih dari berbagai pihak untuk turut
serta memberikan sosialisasi dalam
bentuk apa pun kepada masyarakat
Langoe.
Bagi JKMA BTU sendiri,
dalam berbagai kesempatan
menyempatkan untuk terus
memberikan perbandingan sekaligus
motivasi agar mereka mau lepas dari
kondisi stagnan yang telah begitu
lama memenjarakan masyarakat di
sana. Keseriusan dan kepedulian
ekstra dari pihak pemerintah juga
diminta. Jika pemerintah tidak
cermat dan masih mempertahankan
keangkuhan untuk hanya melihat
yang dekat mereka saja, maka
gampông yang ada di pedalaman
tersebut akan terus tertinggal.
Sebaiknya, pemerintah Kabupaten
Aceh Barat patut malu daerahnya
masih banyak yang tertinggal
dibanding daerah lain.

Foto: http://fickar.multiply.com

dalam beberapa pelatihan yang
kami adakan. JKMA Bumoe Teuku
Umar dan Fauna Flora International
memfasilitasi pelatihan tersebut
dengan harapan memang agar
masyarakat di sana memiliki
sumberdaya manusia yang andal.
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tamèh

Penganan Aceh
E

disi sebelumnya, tuhoe sudah memaparkan
beberapa masakan khas Aceh. Kali ini kami mengajak
pembaca untuk mengetahui pula sejumlah penganan
lokal Aceh. Bukan pamer, bukan pula apa-apa, maksud
kami menyuguhkan sejumlah masakan dan penganan
lokal kita adalah sebagai mengingat bahwa kita memiliki
racikan tradisional sendiri yang kini mulai dikalahkan oleh
masakan cepat saji ala Eropa dan Amerika. Tentunya,
selain penganan yang kami sampaikan di sini, masih
banyak penganan lokal kita yang lainnya. Kami berharap,
kita tak sampai lupa cita rasa masakan atau penganan
tradisional kita sebelum diklaim jadi milik daerah lain.
Mari memahami dan mengerti jati diri sendiri sebelum
bertindak.

M IE AC E H
Bahan sayur-sayuran:
Mie kuning 1 kg, toge ¼ kg, kol ¼ buah,
sawi 3 ikat, bunga kol ½ kg, bawang pre
2 batang, daun sop 2 ikat, udang ½ kg,
garam secukupnya.
Bahan bumbu giling:
Bawang merah 8 siung, bawang putih 6
siung, kemiri 5 buah, lada 1 sendok teh,
cabe merah 10 buah, tomat 2 buah besar.
Bahan bumbu rajang:
Bawang merah 4 siung, timun 2 buah,
krupuk melinjo secukupnya.
Cara Pembuatan:
1. Tumis bumbu.
2. Tambahkan bawang merah, udang,
bawang pre, kol, sawi, bunga kol dan
garam.
3. Tambahkan air secukupnya.
4. Sesudah sayuran agak matang
masukkan mie kuning.
5. Setelah hampir matang, tambahkan
toge dan daun sop.
6. Angkat, sajikan dengan bawang goreng,
krupuk melinjo dan buah timun.
net

Selamat mencoba dan menikmati!
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Bahan srikaya:
Telur ayam 1 gelas duralex panjang, gula pasir 1 gelas duralex panjang, santan kelapa
kental 1 gelas duralex panjang (1/4 nya pati daun pandan), jintan manis (halus) 1 sendok
teh, vanili ½ sendok teh, kayu manis 1 cm.
Bahan adonan:
Tepung ketan 1 kg, pisang ayam matang 8 buah, santan kental 1 gelas duralex panjang.
Bahan lain:
Daun pisang muda, garam secukupnya, mentega secukupnya.

TIMPHAN
ASOKAYA
(TIMPAN SRIKAYA)

Cara membuat:
1. Srikaya: Gula dan telur dicampur dan dikocok dengan mixer, setelah rata masukkan
santan kelapa lalu kocok lagi sampai merata. Masukkan jintan manis, vanili, dan kayu
manis dan kocok lagi. Setelah rata, kemudian dikukus sampai matang.
2. Adonan: Pisang ayam ditambah gula 2 sendok makan dan garam 1 sendok teh dimasak
dengan santan sampai matang, angkat dan dinginkan. Campur pisang tadi dengan
tepung menjadi adonan (banyaknya tepung disesuaikan sehingga dapat menjadi adonan
yang baik). Pemasukan tepung ke dalam adonan dilakukan secara sedikit demi sedikit
sehingga nantinya adonannya tidak keras (batat). Kemudian bentuk adonan menjadi
bulat lebih kurang sebesar jempol.
3. Timphan: Siapkan daun pisang muda sebesar kurang lebih 15 x 20 cm, lamuri dengan
minyak goreng yang dicampur dengan mentega sedikit. Pipihkan adonan bulat tadi
(bentuk timphan). Sesudah pipih, masukkan srikaya ke dalam adonan dan dibalut.
Bungkus timphan tadi dengan daun yang rapi. Kukus sampai matang. Selamat mencoba
dan menikmati!

B O H RO M - RO M
Bahan luar:
500 gram tepung ketan putih, ½ sendok teh
garam, 100 ml air panas, 80 ml air dingin, air
secukupnya buat merebus, 3 lembar daun
pandan, ½ butir kelapa parut.
Bahan isi:
200 gram kelapa muda, parut, 100 gram gula
merah, 2 lembar daun pandan, 50 ml air.

Jumlah boh rom-rom tergantung banyaknya
tepung yang kemudian disesuaikan dengan
banyaknya bahan-bahan yang lain. Untuk 500
gram tepung ketan, biasanya menghasilkan
20 porsi. Selamat mencoba!

Foto: http://rasamalaysia.com

Cara membuat:
1. Campur semua bahan untuk isi, masak
hingga tercampur rata dan kering, lalu
angkat.
2. Campur tepung ketan, garam dan air
panas. Aduk hingga rata.
3. Tuang air dingin dan aduk kembali adonan
hingga rata.
4. Ambil satu sendok teh adonan isi dengan
bahan isian. Bulatkan.
5. Panaskan air bersama daun pandan hingga
mendidih. Masukkan adonan, masak
hingga mengapung dan matang.
6. Angkat, gulingkan diatas kelapa parut.
Sajikan!
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G

tuhoe | Sinabang
aleri Laut Simeulue (GLS) yang berada di Pusat
Kota Sinabang, persisnya di Pelabuhan Umum
Sinabang dan Terminal Antar-Kecamatan
Simeulue merupakan tantangan awal terhadap janji
Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar S.Ag.
Pasalnya, Simeulue pernah dijanjikan wagub sebagai
pusat pariwisata Provinsi Aceh sehingga kehadiran GLS
langsung mendapat perhatian dan kunjungan para
pelancong dari luar negeri maupun dalam negeri. Hal ini
terutama saat feri yang akan berangkat dari Simeulue
menuju daratan Sumatera.
Ketika tawaran tersebut dilontarkan wagub, Pemerintah
Kabupaten Simeulue terkesan kurang berminat. Terlihat
dari 21 program pembangunan di kabupaten setempat,
tidak diindahkan. Padahal, Simeulue yang memiliki 41
pulau dan dikelilingi Samudera Hindia dan Samudera
Indonesia dihuni lebih dari 82 ribu jiwa.

“Kita hanya membuktikan serta menantang pernyataan
dan janji wagub pada saat berkunjung ke Simeulue
setahun lalu. Jadi, sebagai langkah awal kita gelar
berbagai souvenir kerajinan yang mempunyai harga
jual dan bernilai seni tinggi dari hasil benda-benda laut
Simeulue. Dengan cara ini kami bisa menagih janji dan
memegang omongannya bahwa Simeulue akan dijadikan
Pusat Pariwisata Aceh dan kita harapkan ini akan menjadi
kenyataan, bukan hanya omongan kosong. Walaupun
belum ada dukungan apa pun dari pihak Pemda,” kata
Nazaruddin, Ketua GLS Simeulue.
Nazar menambahkan, “Kita berdayakan seluruh anak
muda dan nelayan untuk mempromosikan Simeulue
melalui souvenir-souvenir cindera mata. Selain itu, juga
bisa meningkatkan pendapatan ekonomi yang semua
terlibat di GLS ini juga PAD Simeulue. Namun, patut kita
sayangkan pihak dinas terkait selama ini tidak berfungsi,
hanya menjadi pelengkap di tubuh Pemda Simeulue.

Naburju | www.flickr.com

Hal ini tetap tidak membuat ‘patah arang’ para nelayan
dan kaum muda Simeulue. Cindera mata hasil Laut
Simeulue yang dipajangkan pada Galeri Laut Simeulue
merupakan kreasi dan buah tangan para kaum muda
dan nelayan di sana. Hasil kerajinan tangan itu sangat

bernilai tinggi untuk membuktikan Simeulue telah siap
menjadi kawasan industri pariwisata sekaligus menjawab
tantangan awal saat Wagub Muhammad Nazar
berkunjung ke Simeulue. Kunjungan itu dilakukannya
pada Maret tahun lalu yang menginformasikan bahwa
“Simeulue diproritaskan menjadi pusat pariwisata,
perikanan, dan pusat Laboratorium Bencana Alam.” Hal
ini diucapkan sendiri oleh wagub, kala itu.
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Kenyataannya pula, industri pariwisata tidak masuk
dalam daftar 21 program pembangunan Kabupaten
Simeulue menuju Tinggal Landas Tahun 2012. Semua
dana awal yang kita pergunakan di GLS ini berasal dari
kantong nelayan dan anak muda Simeulue,” jelasnya
dengan nada miris.
Persoalan lain juga, disebutkan bahwa Galeri Laut
Simeulue masih dililit utang sewa tempat akibat
mangkal di kawasan pelabuhan laut dan terminal
Kota Sinabang. GLS didirikan pada sebuah bangunan
darurat berkontruksi 4 x 6 milik Dinas Perhubungan dan
Telekomunikasi. Galeri Laut Simeulue juga dilengkapi
berbagai informasi pulau penghasil cengkeh tersebut,
lobster, sehingga tak ayal jadi perbincangan para peneliti
dalam dan luar negeri. Apalagi, daerah ini merupakan
kepulauan yang selamat dari gelombang “smong”.
Terkait bahan souvenirnya, masih terbilang mudah
untuk didapatkan. Semua bahan-bahan itu berasal
dari benda-benda laut yang didatangkan dari berbagai
kecamatan, terutama oleh nelayan yang berinteraksi
langsung dengan laut. Pengakuan sejumlah nelayan
di sana, saat memancing, memasang pukat, atau saat
melintasi berbagai sisi tempat yang dihuni aneka benda
laut, mereka acap mengambilnya lalu dibawa pulang dan
diolah sehingga jadilah benda-benda antik dan berharga.
Banyak yang datang ke Simeulue kemudian menjadikan
benda-benda tersebut sebagai ‘buah tangan’ dari pulau
kecil itu.
“Bahan-bahan yang berasal dari benda-benda laut ini
sangat mudah didapatkan di Simeulue, asal mau ambil
dan bekerja, semua bisa didapat. Yang menggembirakan,
seluruh nelayan dan anak muda Simeulue sangat
mendukung kegiatan ini. Mengenai pembuatan souvenir,
kami hanya mengarahkan, terutama bagaimana caranya
agar produk tersebut tahan lama, cantik, aneh, dan
bernilai jual tinggi. Namun, mengenai penjualan, saya
juga masih bingung ke depan mau jadi apa, sebab
selama ini hanya dijual di Simeulue. Kalau bisa sesuai
dengan janji wakil gubernur dulu, Simeulue jadi pusat
pariwisata dan hasil karya masyarakat ini ada yang
menampungnya,” ungkap Budi Drajad, Instruktur Galeri

IAN Rhodes | www.flickr.com

Laut Simeulue.
Setiap harinya terlihat nelayan dan anak muda Simeulue
saling berlomba memproduksi berbagai bentuk cindera
mata di sebuah gudang milik warga Gampông Suka
Karya, Kota Sinabang. Kegiatan serupa terlihat juga di
pusat pondok Galeri Laut Simeulue. Perempuan pesisir
yang ditugasi untuk melayani calon pembeli souvenir
pada pondok GLS juga terlihat tak kalah sibuknya.
Pengakuan mereka, dalam sehari mereka dapat
meraup Rp300.000-Rp500.000, bahkan nilai tersebut
bisa melambung semakin tinggi, terutama saat kapal
feri menuju daratan Sumatera. Saat-saat seperti itu,
harga jual untuk per souvenir bisa mencapai Rp30.000300.000.
Sejumlah benda souvenir yang ditawarkan GLS itu seperti
kaligrafi, tirai, jam dinding, bingkai foto, gantungan kunci,
hiasan lampu gantung, dan berbagai aksesoris lainnya.
Terkadang, karena persediaannya masih terbatas, antara
pengunjung sering berebutan.
Tidak Masuk Program
Data yang diperoleh, program pariwisata tidak masuk
dalam daftar 21 Program Pembangunan Kabupaten
Simeulue menuju tinggal landas tahun 2012. Padahal,
Simeulue memiliki potensi pariwisata yang setara
dengan Sabang dan Hawaii. “Simeulue memiliki potensi
pariwisata yang sangat mengagumkan dan sangat aman,
sama dengan hawaii,” kata Calvin, warga Amerika Serikat
yang mengaku telah melancong ke Simeulue sebanyak
dua kali.
Tidak hanya kalangan pemerintah yang terkesan
mengenyampingkan industri pariwisata, Dinas Pariwisata
dan Olahraga Simeulue juga dianggap mandul. Sarana
yang tersedia seperti kapal pariwisata bantuan BRR dan
peralatan selam hingga hari ini tidak diketahui rimbanya.
Belum isu yang berkembang kalau sejumlah alat bantuan
itu disewakan oleh dinas terkait. Karena itu, GLS benarbenar menanti janji wagub.[ahmadi]
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Melacak Sejarah
Kerajaan Islam Pasai
SEJUMLAH literatur menyebutkan
bahwa Islam pertama sekali masuk ke
Nusantara melalui Aceh, yakni pada
wilayah Pasai. Hal ini dibuktikan dengan
berdirinya Kerajaan Pasai. Lantas, serupa
apa keberadaan Kerajaan Pasai waktu itu
sehingga menjadi gerbang Islam?

“

Wilayah
Kekuasaan Kesultanan
Pase (Pasai) pada masa
kejayaannya sekitar abad
ke 14 terletak di daerah
yang diapit oleh dua
sungai besar di pantai
utara Aceh, yaitu sungai
Peusangan dan
sungai Pasai
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Samudera Pasai atau Samudera Pase
terletak di Kecamatan Samudera
Geudong. Wilayah ini merupakan
tempat pertama kehadiran agama Islam
di kawasan Asia Tenggara. Hanya saja,
keberadaan kerajaan-kerajaan Islam di
Aceh yang acap kali mengalami pasang
surut, membuat Kerajaan Pasai pun
tinggal sejarah. Mundurnya gaung
kerajaan Islam di Aceh, menurut data
sejarah, sejak kedatangan Portugis
ke Malaka (1511) sehingga 10 tahun
kemudian Samudera Pasai turut
diduduki oleh penjajah Belanda.
Secara de facto, Belanda menguasai
Aceh pada tahun 1904, yaitu ketika
Belanda dapat menguasai benteng
pertahanan terakhir pejuang Aceh Kuta
Glee di Batee Iliek, Samalanga. Dengan
surat Keputusan Vander Geuvemement
General Van Nederland Indie tanggal
7 September 1934, Pemerintah Hindia
Belanda membagi Daerah Aceh atas
6 (enam) afdeeling (kabupaten) yang
dipimpin seorang Asistent Resident,
salah satunya adalah Affleefing Noord
Kust Van Aceh (Kabupaten Aceh Utara)
yang meliputi Aceh Utara sekarang

ditambah Kecamatan Bandardua yang
kini telah termasuk Kabupaten Pidie
(Monografi Aceh Utara tahun 1986, BPS
dan Bappeda Aceh Utara).
Afdeeling Noord Kust Aceh dibagi
dalam 3 (tiga) Onder Afdeeling
(kewedanaan) yang dikepalai seorang
countroleur (wedana), yaitu (1) Onder
Afdeeling Bireuen; (2) Onder Afdeeling
Lhokseumawe; (3) Onder Afdeeling
Lhoksukon. Selain itu, juga terdapat
beberapa Daerah Ulee Balang (Zelf
Bestuur) yang dapat memerintah
sendiri terhadap daerah dan rakyatnya,
yaitu Wee Balang Keuretoe, Geurogok,
Jeumpa, dan Peusangan, yang diketuai
oleh Ampon Chik.
Mula Muncul
Catatan sejarah menyatakan kerajaan
Samudera Pasai muncul pada abad 13
Masehi, yakni ketika Kerajaan Sriwijaya
hancur. Kerajaan Pasai didirikan oleh
Malikussaleh. Karena wilayah kerajaan
itu penduduknya banyak, dinamakanlah
dengan Pasai. Bekas kerajaan tersebut
dapat dilihat di Gampông Beuringen,
Kecamatan Samudera Geudong,
Kabupaten Aceh Utara.
Wilayah Kekuasaan Kesultanan Pase
(Pasai) pada masa kejayaannya sekitar
abad ke 14 terletak di daerah yang
diapit oleh dua sungai besar di pantai
utara Aceh, yaitu sungai Peusangan

dan sungai Pasai. Ada pula orang yang
berpendapat wilayah kerajaan tersebut
lebih luas lagi ke selatan sampai ke
muara sungai Jambo Aye. Singkatnya,
Kerajaan Samudera Pasai adalah daerah
aliran sungai yang hulunya berasal jauh
ke pedalaman daratan tinggi Gayo,
Kabupaten Aceh Tengah.
Posisi kerajaan yang terletak pada
aliran lembah sungai membuat tanah
di sekitar subur. Padi yang ditanami
penduduk Kerajaan Islam Pasai pada
abad 14 dapat dipanen dua kali setahun.
Pada perjalanan berikutnya, kerajaan
ini semakin makmur penduduknya
dengan dimasukkannya bibit tanaman
lada dari Malabar. Selain hasil pertanian
yang melimpah ruah di dataran rendah,
di dataran tinggi, daerah pedalaman
juga terdapat berbagai hasil hutan
yang diangkut ke daerah pantai melalui
sungai. Sistem perdagangan dengan
bangsa-bangsa luar pun berjalan lancar.
Hancurnya Pasai

Foto: http://www.visitaceh.com

Hancur dan hilangnya peranan Kerajaan
Pasai dalam jaringan antarbangsa ketika
suatu pusat kekuasan baru muncul
di ujung barat Pulau Sumatera, yakni

Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini
muncul pada abad 16 Masehi. Kerajaan
Islam yang dipimpin oleh Sultan Ali
Mughayat Syah kala itu menaklukkan
Kerajaan Pasai sehingga wilayah
Pasai dimasukkan ke dalam wilayah
kekuasaan Kerajaan Islam Darussalam.
Kerajaan Islam Samudera Pasai akhirnya
dipindahkan ke Aceh Darussalam
(sekarang Banda Aceh).
Runtuhnya kekuatan Kerajaan Pasai
sangat berkaitan dengan perkembangan
yang terjadi di luar Pasai, tetapi lebih
dititikberatkan dalam kesatuan zona
Selat Malaka. Walaupun Kerajan Islam
Pasai berhasil ditaklukan oleh Sultan
Ali Mughayat Syah, peninggalan dari
kerajaan kecil tersebut masih banyak
dijumpai sampai saat ini di Aceh bagian
utara.
Peninggalan Sejarah
Pada tahun 1913, 1915, J.J. De Vink
bangsa Belanda telah mengadakan
inventarisasi di bekas peninggalan
Kerajaan Islam Samudera Pasai. Pada
1937 telah dipugar beberapa makam
di Samudera Pasai oleh Pemerintah
Belanda kemudian pada tahun
1972,1973, dan 1976, peninggalan
Kerajaan Samudera Pasai di Kecamatan
Samudera Geudong, Aceh Utara telah
diinventarisasi oleh Direktur Jendral
Kebudayaan Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Pada umumnya tulisan pada makam
tersebut belum diteliti seluruhnmya
sehingga memang diperlukan penelitian
lebih lanjut. Hingga saat ini, penduduk
di sekitar makam Sultan Malikussaleh
sering mendapat mata uang emas
(dirham) keramik, gelang mata delima,
umumnya ditemukan oleh petani tebat
saat meraka menggali tebat di sekitar

kawasan tersebut. Itu semua adalah
bukti sisa Kerajaan Pasai.
Adapun makam Sultan Malikussaleh
yang merupakan raja pertama Kerajaan
Samudera Pasai juga masih terdapat
di sana. Makam tersebut terletak
di Gampông Beuringen, Kecamatan
Samudera, ± 17 km dari Kota
Lhokseumawe. Nisan ini terbuat dari
batu granit berpahatkan aksara Arab.
Jika diterjemahkan, lebih kurang aksara
itu bertuliskan: “Ini kubur almarhum
yang diampuni, yang taqwa, yang
menjadi penasihat, yang terkenal, yang
berketurunan yang mulia, yang kuat
beribadat, penakluk yang bergelar Sultan
Malik Al-Saleh”.
Selain itu, pada makam Sultan
Malikussaleh juga terdapat kaligrafi Surat
Al-Hasyr Ayat 22-24. Kaligrafi tersebut
berbentuk puisi yang menghiasi makam
Malikussaleh. Kecuali itu, pada kawasan
tersebut juga terdapat beberapa makam
lainnya, di antaranya makam keluarga
Sultan Malikussaleh sendiri seperti
milik Malikul Dhahir (anak pertama
Malikussaleh). Semuanya merupakan
bukti peninggalan Kerajaan Islam Pasai
yang saat ini hanya menjadi kenangan
sejarah bahwa di Aceh pernah berdiri
beberapa kerajaan Islam. Sebagai
penghargaan terhadap sejarah, perlu
adanya kepedulian dari pemerintah
untuk merawat bukti peninggalan
sejarah tersebut. Masyarakat pun
diharapkan tidak mengotori lokasi itu.
Semoga![dbs/Herman RN]

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
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Kata Ganti Orang dalam Bahasa Aceh
Dialek Nagan Raya

D

alam studi kebahasaan
dikenal istilah kata ganti
orang (pronomina persona)
yang pemakaiannya mengacu
kepada orang. Secara sederhana
dapat dikatakan bahwa kata ganti
orang dipakai sebagai pengganti
penyebutan nama orang. Dalam
kalimat Dia tidak seperti dulu lagi
terlihat bahwa kata dia merupakan
kata ganti orang sebagai pengganti
nama orang. Andai yang dimaksud
dengan dia adalah Ali, berarti dia
merupakan kata ganti untuk Ali.
Kasus ihwal kata ganti orang seperti
yang dijelaskan di atas tentu saja
terdapat dalam semua bahasa
meskipun dengan fungsi pemakaian
yang berbeda. Sebut saja bahasa
Aceh. Bahasa ini layaknya bahasabahasa yang lain juga memiliki
kata ganti orang berikut dengan
persesuaiannya. Untuk mengetahui
jenis-jenis kata ganti orang dalam
bahasa ini, cermatilah contoh dalam
tabel berikut!
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Kata ganti orang yang disebutkan
di atas merupakan kata ganti
orang yang lazim digunakan
dalam masyarakat Aceh. Namun,
tidak semua daerah di Aceh
menggunakan kata ganti orang
seperti yang disebutkan di atas.
Salah satu daerah yang dapat
diamati adalah Kabupaten Nagan
Raya. Kata ganti orang yang
digunakan oleh masyarakat di
daerah ini memperlihatkan beberapa
perbedaan dari kata ganti orang yang
dipakai secara standar seperti yang
disebutkan di atas.
Untuk memahami hal ini, cermatilah
kalimat-kalimat berikut ini!

bahasa Aceh yang standar digunakan
oleh umumnya orang Aceh. Di mana
letak perbedaan antara dua kalimat
pertama dan dua kalimat yang
berikutnya? Jika dicermati dengan
seksama, perbedaannya terletak
pada penggunaan proklitik pada kata
kerja cok, kalön, dan teupeu.
Dalam bahasa Aceh yang umum
dipakai oleh orang Aceh, geudigunakan sebagai proklitik dari
gopnyan yang merupakan kata
ganti orang ketiga, misalnya dalam
kalimat Gopnyan geujak u peukan.
Adapun untuk kata ganti orang kedua
digunakan neu-, misalnya pada
kalimat Droeneuh neujak u rumoh
nyan siat.

(1) Ci geucok HP lôn siat lam kama!

(2) Na geukalön buku lôn buklam, Mak?

(3) Ci neucok HP lôn siat lam kama!

(4) Na neukalön buku lôn, Mak?

Dua kalimat pertama merupakan
kalimat bahasa Aceh yang dipakai di
Nagan Raya, sedangkan dua kalimat
berikutnya merupakan kalimat

Akan tetapi, penggunaan geu- dan
neu- secara unik terjadi pada bahasa
Aceh yang dipakai oleh masyarakat
di Nagan Raya. Masyarakat di daerah

Pronomina

Proklitik

Enklitik

Keterangan

Arti

lôn/lông

lôn-/lông-

-lôn/lông

kata ganti orang pertama tunggal

saya

kèe

ku-

-kuh

kata ganti orang kedua tunggal

aku

droeneuh

neu-

-neuh

kata ganti orang kedua

Anda

gata

ta-

-teuh

kata ganti orang kedua

Anda

kah

ka-

-keuh

kata ganti orang kedua

kamu

droeneuhnyan

neu-

-neuh

kata ganti orang ketiga

beliau

gopnyan

geu-

-geuh

kata ganti orang ketiga

beliau

jih

ji-

-jih/-ih

kata ganti orang ketiga

dia

geutanyoe

ta-

-teuh

kata ganti orang pertama jamak

kita

kamoe

meu/teu

-meuh/-teu

kata ganti orang pertama jamak

kami
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Paléh langai, keueng,
paléh ureueng jiba peusuna
Tadeungoe haba lalat mirah rueng,
habeh kingkeueng tanyoe binasa

ini tidak menggunakan geu- sebagai
proklitik kata ganti orang ketiga,
tetapi sebagai proklitik dari kata
ganti orang kedua, misalnya pada
kalimat (1) dan (2) di atas. Jika
ditulis secara lengkap, kalimat (1)
berbunyi Adék ci geucok HP lôn
siat lam kama! Jadi, bukan Adék
ci neucok HP lôn siat lam kama!
Hal yang sama juga berlaku pada
kalimat (2) yang berbunyi Droeneuh
na geukalön buku lôn, Mak? yang
seharusnya Droeneuh na neukalön
buku lôn, Mak? Penggunaan geuuntuk menggantikan neu-, baik pada
kalimat (1) maupun pada kalimat
(2) justru menimbulkan kerancuan
bagi penutur di kabupaten ini. Hal
ini tentu saja bukanlah merupakan
suatu hal yang aneh karena
masyarakatnya telah terbiasa
menggunakan geu- sebagai kata
ganti orang kedua tinimbang neu-.
Penggunaan geu- sebagai proklitik
kata ganti orang kedua dalam
tuturan masyarakat Aceh di Nagan
Raya adalah pada kalimat tanya dan
kalimat perintah. Bentuk ini tidak
dipakai pada kalimat berita. Dengan
kata lain, pada kalimat berita, geutetap menjadi proklitik kata ganti
orang ketiga seperti pada kalimat
Gopnyan ka geujak u peukan.
Masyarakat di Aceh di Nagan Raya
juga tidak pernah menggunakan
proklitik atau enklitik lông-/
-lông, -kuh, -ih, -teuh, -meuh/teu. Penggunaan bentuk-bentuk
seperti justru menjadi janggal bagi
masyarakat ini. Bentuk-bentuk ini
sebenarnya juga dipakai, tetapi
khusus oleh orang-orang telah
terasimilasi dengan penutur bahasa

Aceh yang bukan berasal dari
komunitas mereka. Berikut ini adalah
ikhtisar kata ganti orang yang dipakai
oleh masyarakat Aceh di Nagan Raya.

Pronomina

Proklitik

lôn

Enklitik

Keterangan

Arti

ku-

kata ganti orang pertama tunggal

saya

kèe

ku-

kata ganti orang kedua tunggal

aku

droeneuh

neu-

kata ganti orang kedua

Anda

gata

ta-

kata ganti orang kedua

Anda

kah

ka-

kata ganti orang kedua

kamu

gopnyan

geu-

kata ganti orang ketiga

beliau

jih

ji-

kata ganti orang ketiga

dia

geutanyoe

ta-

kata ganti orang pertama jamak

kita

kamoe

meu

kata ganti orang pertama jamak

kami

-jih

Penggunaan
geu- sebagai proklitik
kata ganti orang kedua dalam
tuturan masyarakat Aceh di Nagan
Raya adalah pada kalimat tanya dan
kalimat perintah. Bentuk ini tidak dipakai
pada kalimat berita. Dengan kata lain,
pada kalimat berita, geu- tetap menjadi
proklitik kata ganti orang ketiga
seperti pada kalimat Gopnyan ka
geujak u peukan.
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