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Mimpi

BERHARAP sama dengan berasa. Maka asa
dalam konteks ini adalah sesuatu yang menjadi
impian, harapan, cita-cita.

Setiap kita dipastikan memiliki impian dan
cita-cita yang ia selalu kita harapkan tercapai.
Hal ini merupakan sebuah keniscayaan. Tak ada larangan untuk bermimpi
dan memimpikan cita-cita tersebut. Akan tetapi, mimpi tanpa disertai aksi
adalah basi. Aksi tanpa memiliki mimpi yang jelas akan merugi. Maka itu,
memiliki mimpi dan aksi sehingga menimbulkan reaksi yang berakibat
adanya visi-misi sebagai akan menjadikan kita pada pencapaian mimpi
sebenarnya-benarnya mimpi. Ia harapan yang mesti dan pasti.
Hal inilah sebenarnya yang sedang dialami oleh masyarakat adat Aceh
secara umum. Ada banyak mimpi masyarakat Aceh terhadap kotanya,
mukimnya, atau gampôngnya. Mimpi-mimpi itu di antaranya sudah
tertulis dalam undang-undang bahkan teraplikasi pula pada qanun. Sudah
sewajarnyalah masyarakat kemudian memunculkan aksi manakala mimpi
itu hanya dijadikan ‘semu’ oleh si pemilik kuasa negara.
Selain itu, penguasa pada tingkat daerah pun tak mau kalah merebut
mimpi-mimpi masyarakat. Mereka adalah yang memiliki modal untuk
melakukan kekuasaan atas apa yang menjadi hak masyarakat sehingga
punya kelebihan dalam merebut mimpi masyarakat. Dengan kuasa dan
kekuasaan, mereka telah merebut atau kasarnya merampas mimpi-mipim
masyarakat. Hal ini terbukti dalam pengelolaan lahan/tanah terdapat hasil
alam.
Tak hanya hasil alam, tanah ulayat pun jadi milik penguasa dengan
uangnya. Tak terkecuali pula rumah-rumah penduduk seakan menjadi
kekuasaan penguasa. Hal ini seperti di alami sejumlah masyarakat di Aceh
Jaya.
Tampak kontras bahwa masyarakat sedang saling kejar-kejaran mimpi
bersama para penguasa. Sayangnya, penguasa memiliki alat mengejar
mimpi itu, yakni uang. Sedangkan masyarakat adat?
Oleh karena itu, membangun mimpi secara bersama-sama agar dapat
tercapai adalah sebuah kebutuhan. Masyarakat mesti bersatu melawan
kebathilan, kekuasaan semena-mena. Mimpi masyarakat bukan sekedar di
atas kertas yang bernama undang-undang atau qanun. Apa yang tertulis di
sana mesti terealisasi. Ini adalah mimpi bersama.
Para penguasa mesti memahami bahwa mimpi masyarakat adalah mimpi
bersama. Maka apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam menggapai
mimpinya demi menjalani hidup ini tak boleh dihalang-halangi oleh
penguasa. Tanpa masyarakat, penguasa takkan pernah ada. Penguasa
mesti tahu, paham, dan mengerti apa yang diderita masyarakatnya selama
ini. Bagaimana masyarakat hidup dalam kekangan uang para ‘beruang’,
mesti dibantu oleh para pejabat pemerintahan. Hal inilah mimpi tuhoe:
paham, mengerti, untuk selanjutnya bertindak!
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pakat tabila

Nilai Musyawarah
dalam Kongres JKMA BTU
Oleh: Zulfikar Akbar

J

ika di tingkat nasional sedang
kisruh dengan persoalan Cicak
dan Buaya, di Meulaboh, Aceh
Barat, sejumlah masyarakat adat
sedang sibuk sendiri. Mereka
menulis cerita lain pula tentang
masyarakat adat yang yang semakin
gigih menunjukkan ‘taringnya’. Hal
itu terlihat dalam Kongres Jaringan
Komunitas Masyarakat Adat (JKMA)
Bumoe Teuku Umar.
Kegiatan itu digelar pada 15
November silam, di Wisma
Ibunda. Wisma tersebut berlokasi
di salah satu kawasan yang
pernah ‘dimamah’ tsunami, Kuta
Padang. Nyaris seratus orang yang
sedang memperjuangkan hak-hak
masyarakat adat di Bumoe Teuku
Umar untuk ke depan terlihat serius
mengikuti perjalanan kongres
tersebut.
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Debat dan tukar pendapat
antarpeserta yang sesekali diwarnai
suara meninggi di antara peserta
kongres memperlihatkan betapa
nilai-nilai musyawarah masih kental
di daerah ini. Rasa menghormati
pendapat orang lain belum luntur,
meskipun kadang ada yang memekik
lantang di pengeras suara.
Aroel, Ketua Panitia Kongres JKMA
BTU mengatakan, meskipun sebagian
besar peserta kongres adalah orang
tua-tua, spirit musyawarah masih
tetap ada.
“Lihat saja, meskipun yang
hadir sudah tua-tua, tetapi saat
berhadapan dengan permasalahan
adat, mereka tetap memiliki
kepekaan yang tinggi. Ini semangat
ureueng Aceh demi adat dan
masyarakat,” katanya memuji
sekaligus bangga.

Ia memaparkan, di samping
peserta yang memang merupakan
masyarakat Bumoe Teuku Umar
Meulaboh, kegiatan itu juga dihadiri
beberapa masyarakat dari Nagan
Raya. “Ada juga aktivis-aktivis muda
Meulaboh yang masih aktif di
beberapa LSM lokal,” tambahnya.
Koordinator JKMA BTU periode yang
masih berjalan, Khalidin Alba, juga
mengatakan, spirit masyarakat Aceh
Barat dan Nagan Raya masih kuat
untuk memperjuangkan hak-hak
masyarakat adat.
“Ini Kongres ke-II yang diadakan
oleh JKMA BTU. Yang pertama
kami lakukan pada 2-3 Juli 2005 di
Suaktimah,” ungkap Khalidin.
Saat yang sama, Aroel juga
memberikan penjelasan bahwa
acara tersebut telah mengeluarkan

Teuku Umar.
“Pak Khalidin, saya kira sudah sangat
tepat untuk memimpin JKMA BTU
kembali. Setidaknya sampai periode
ini. Mengingat memang pilihan
ini lebih potensial untuk tetap
munculnya kesinambungan pola
penyuksesan perencanaan lembaga
untuk perjuangan adat,” timpal
Herman, salah seorang peserta
lainnya yang berasal dari Meulaboh.

Dok. JKMA ACEH

Ucapan Selamat

Presidium sidang sedang memimpin Kongres II JKMA BTU,
15 November 2009.

beberapa hasil kesepakatan penting.
Di antaranya, kata dia, soal program
kerja dan struktur kepengurusan
JKMA BTU ke depan akan lebih solid.
Lebih detail, ia menyebutkan ada
sejumlah rekomendasi yang tercapai
melalui rapat kongres. Selain itu,
muncul enam nama kandidat
yang akan dipercayakan sebagai
koordinator JKMA BTU periode
selanjutnya. “Mewakili Nagan Raya
ada tiga kandidat, yakni Khalidin
Alba, Abdussamad, dan T. Usman
Idris. Sedangkan yang mewakili Aceh
Barat, ada Cut Rahman, T.A. Hadi
dari Mukim Meureubo, dan T. Adian
dari Mukim Lhok Bubon,” papar
ketua panitia kongres tersebut.
Dari proses pemilihan yang
memakan waktu

berkisar dua jam, ternyata Khalidin
Alba kembali terpilih sebagai
koordinator JKMA BTU ke depan.
Kepercayaan peserta kepada Khalidin
terlihat masih kuat setelah apa yang
dilakukannya selama periode yang
telah berjalan.
Dalam menjalankan JKMA BTU ke
depan, Khalidin dibantu oleh seorang
sekretaris pelaksana yang bertugas
sebagai pemangku penguatan
lembaga dan jaringan komunikasi
dan informasi lembaga.
Salah seorang peserta kongres, Cut
Rahman, mengaku dedikasi Khalidin
selama ini terhadap JKMA BTU
akan mampu membawa lembaga
tersebut lebih baik ke depan
dalam memperjuangkan aspirasi
masyarakat adat
Bumoe

“Siapa pun yang menjadi koordinator
JKMA BTU selanjutnya, ia adalah amanah
masyarakat. Kita berharap ia mampu
menjalankan amanah tersebut. JKMA Aceh
hanya memantau pelaksanaan kongres
tersebut. Tidak ada intervensi apa pun,”

Di tempat lain,
Koordinator JKMA
Aceh, Pang Yuriun,
mengucapkan
selamat atas
kesuksesan
JKMA BTU
menyelenggarakan
kongresnya yang
kedua. “Siapa pun yang menjadi
koordinator JKMA BTU selanjutnya,
ia adalah amanah masyarakat. Kita
berharap ia mampu menjalankan
amanah tersebut. JKMA Aceh hanya
memantau pelaksanaan kongres
tersebut. Tidak ada intervensi apa
pun,” tegasnya.
Pang Yuriun bersama beberapa staf
JKMA Aceh turut menghadiri kongres
JKMA BTU untuk menyaksikan
kesuksesan acara tersebut.
Gadafi, seorang staf JKMA Aceh,
menyebutkan, masyarakat Bumoe
Teuku Umar sangat memiliki nilainilai musyawarah yang tinggi.
Selain JKMA BTU, pada waktu yang
hampir bersamaan, juga telah
berlangsung sukses kongres JKMA
Lut Tawar dan JKMA Pulo Weh.
Sedangkan kongres JKMA Aceh,
direncanakan April atau Mei 2010
mendatang.n
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Pengabaian Tanah Ulayat

Boswa Kembangkan Politik
Bolanda Pula Labu
menyampaikan larangan tersebut
berpakaian militer, warga pun hanya
dapat mengusuk dada. “Anehnya,
PT Boswa tidak dilarang oleh militer
itu,” pungkas Imum Mukim Panga.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut
tentang identitas militer tersebut, ia
tidak dapat menjelaskan.
Lain lagi halnya dengan kayukayu di pinggir kampung. Kata imum
mukim, pernah suatu kali masyarakat
memotong kayu di pinggiran
kampung mereka untuk membuka
lahan, tapi itu pun dilarang. “Lahan
cabai saja, masyarakat hanya bisa
menikmati hasilnya sekali. Sifatnya
sementara. Sedangkan tanahnya,
tidak bisa jadi milik masyarakat,”
ungkap imum mukim.
Persoalan yang amat
menyedihkan lagi, menurut Imum
Mukim Panga itu, sampai saat
ini pihak PT Boswa tidak pernah
mendatangi geuchik atau kepala
dusun setempat untuk menentukan
batas wilayah hak guna usaha. Jadi,
katanya, berdasarkan perkiraan
masyarakat, pengukuran batas
wilayah PT Boswa tersebut hanya
diakukan dari udara saja sehingga
ada beberapa rumah yang masuk
dalam ‘jajahan’ PT Boswa.

dok. jkma aceh

tuhoe | Aceh Jaya
erjalanan menuju Aceh Jaya
beberapa bulan lalu atau
tepatnya 11 November 2009
telah menyisakan beberapa catatan
penting bagi saya berkaitan dengan
persoalan tanah ulayat. Hal ini baik
dalam hal rekleming maupun dalam
persoalan pembuatan amdal sebuah
perusahaan HGU yang seringkali
tidak melibatkan masyarakat dalam
proses pembuatannya.
Berdasarkan keterangan Imum
Mukim Panga Pasie, Yunus AR,
Gampông Glee Putoh dimasuki
PT Boswa Megapolis, salah satu
perusahaan perkebunan kelapa sawit
dengan HGU tahun 1998. “Namun,
rentetannya kami semua juga tidak
tahu persis. Yang jelas, sejak tahun
1998, dampak dari masuknya PT
Boswa Megapolis mulai terasa,”
papar imum mukim.
Yunus menjelaskan, pada awal
masuknya PT Boswa Megapolis,
masyarakat tidak diperbolehkan
menebang kayu di sekitar Gampông
Glee Putoh karena kayu dalam
gampông tersebut masuk dalam
areal PT Boswa. Hanya pihak PT
Boswa saja yang berhak melakuan
penebangan kayu, kala itu. “Kayu
di belakang rumah kami saja tidak
boleh ditebang. Tapi, kalau mereka
(PT Boswa-red) boleh-boleh saja
menebang di bagian mana saja,”
keluh imum mukim.
Masyarakat pernah mencoba
untuk menyanggah larangan
tersebut. Namun, karena yang
datang kepada masyarakat
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“Kayu di belakang rumah kami
saja tidak boleh ditebang. Tapi,
kalau mereka (PT Boswa-red)
boleh-boleh saja menebang di
bagian mana saja”

Untuk membenarkan
justifikasi tersebut, imum mukim
mencontohkan soal keberadaan
sejarah Gampông Glee Putoh.
“Gampông tersebut telah berdiri
selama 134 tahun lamanya. Tanaman
seperti durian sudah sangat besarbesar di sana. Batangnya saja kalau
mau dipotong, mesti pakai chainsaw.
Demikian juga dengan rambutan
dan karet. Semua itu sudah ada
sejak zaman Belanda. “Namun,
semua itu jadi milik PT Boswa
karena dalam tapal batas mereka
tidak mengukurnya dengan benar,”
pungkasnya.
Sejak dalam penguasaan PT
Boswa, lanjutnya, masyarakat tidak
pernah melakukan perlawanan
karena takut bakal berhadapan
dengan orang sewaan PT tersebut.

masyarakat akan mempertahankan
lahannya. “Kami akan merebut
kembali tanah kami dari tangan
PT Boswa. Kampung ini sudah
duluan lahir daripada PT Boswa,”
pungkasnya tegas.
Komitmen itu, menurutnya,
sudah menjadi kesepakatan
masyarakat gampông secara
keseluruhan. Pasalnya, sejak
kedatangan PT Boswa, masyarakat
Panga tidak dapat lagi bercocok
tanam, membelah kayu, dan
menghidupi perekonomian seperti
dulu.
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Politik Belanda
“Tanaman yang biasa ditanam
oleh penduduk di wilayah
kemukiman kami adalah karet,
durian, langsat, dan rambutan.
Tanaman-tanaman ini telah lama
ada, sejak berdirinya kampung kami.
Memang, sampai saat ini, Gampông
Glee Putoh belum digarap oleh PT
Boswa meskipun menurut peta
mereka wilayah gampông kami
masuk dalam area mereka. Hingga
saat ini, PT Boswa baru menggarap
lahan mereka sebelah gunung,”
papar Imum Mukim Panga.

“Kalau ada masyarakat yang menebang kayu, dianggap pencuri.
Kalau PT Boswa yang melakukannya, tidak apa-apa.
Akhirnya kehidupan warga di sini hanya menggantungkan nasib pada buruh upahan.”

Ketidakjelasan batas wilayah
tata kelola PT Boswa dengan
Gampông Glee Putoh mengundang
kekhawatiran warga gampông
dan imum mukim di sana. Mereka
khawatir jika persoalan ini tidak
segera diatasi, lama kelamaankelamaan akan terjadi politik
Belanda Tanam Labu (Bolanda pula
labu). Pasalnya, perkebunan PT
Boswa terkesan merambah ke lahanlahan warga sekitar. “Inilah yang kita
takutkan,” kata imum mukim.
Sejarah Glee putoh
Gampông Glee Putoh sudah
berdiri sejak masa Belanda, tepatnya
tahun 1875. “Umurnya sekitar 134
tahun. Hanya saja mendapat status
sebagai gampông baru pada 1947.
Saat ini sudah ada geuchik, kala itu
baru ada petua seunebok sebagai
pemimpin masyarakat petani,” kisah
Imum Mukim Panga.
Menurut tetua adat setempat,
masyarakat gampông itu juga pernah
menghadapi Belanda. Generasi
yang ada sekarang tidak lain sisa
generasi pejuang melawan Belanda
dulunya. Karena itu, tegas Imum
Mukim Panga, apa pun yang terjadi,

“Kalau ada masyarakat yang
menebang kayu, dianggap pencuri.
Kalau PT Boswa yang melakukannya,
tidak apa-apa. Akhirnya, kehidupan
warga di sini hanya menggantungkan
nasib pada buruh upahan,”
paparnya.
Dampak Erosi
Imum Mukim Panga juga
menyinggung bahwa sejak hadirnya
PT Boswa yang menebang hutan
Panga sembarangan, masyarakat
menjadi hidup was-was. Kalau
musim hujan, air mudah tergenang.
Di sisi lain, kata dia, jika sebelumnya
PT Boswa datang, air sumur nyaris
memenuhi cincin sumur. Akan tetapi,
sejak PT itu tiba, sumur-sumur warga
pun kekeringan.
Geuchik Glee Putoh, Samsul
Bahri, memaparkan, warganya
berjumlah 244 jiwa (data 2009).
Pekerjaan warga, selain bertani
sawah, juga menderes karet.
Sebagian ada bertani nilam dan
palawija. “Masalah sekolah, tidak
semuanya memiliki ijazah SMA,” kata
geuchik. Sedangkan dalam aturan
pekerja di PT Boswa, harus berijazah
SMA.

Dalam hal kepemilikan tanah,
menurut dia, karena mulanya
wilayah tersebut belantara dan
warga membuka lahan sendiri, sudah
banyak yang menjadi kepemilikan
pribadi. Semua itu sudah ditempuh
dengan cara adat. Bukti kepemilikan,
lanjutnya, kalau dulu seseorang yang
masuk membuka lahan kemudian
memperkuatnya dengan meminta
keabsahannya kepada geuchik atau
imum mukim melalui surat yang
berbentuk segel. “Sertifikasi tanah
memang belum pernah ada,” ungkap
gechik.
Di kemukiman Panga Pasie
terdapat empat gampông yang
diklaim oleh PT Boswa Megapolis
menjadi milik mereka. Keempat
gampông itu adalah Batee
Meutudong, Alue Padee, Glee Putoh,
dan Batang Krueng. Sedangkan di
Kemukiman Panga Pucok, gampông
yang diklaim sebagai wilayah PT
Boswa adalah Gampông Babah
Cepan dan Gampông Alue Raya.
[Amrisaldin]
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15 Hektare di Kecamatan Setia Bakti
PT Boswa telah menanam sawit mulai dari gunung
wilayah Aceh Jaya hingga merambah ke sekitar gampong.
Hal ini dikemukakan oleh Anwar, Ketua Asosiasi Mukim
Aceh Jaya, beberapa waktu lalu.
Data yang ada pada dirinya, PT sudah mengambil
hasil dari tanah masyarakat seluas 2000 ha. PT Boswa
masuk ke Mukim Panga sejak 1988. “Mulanya mereka
membuka lahan dan melakukan land clearing untuk
menanam sawit,” jelas Anwar.
Di Gampong Glee Subak, tambah Anwar, sudah ada
kebun sawit mereka yang berbuah sebanyak 15 ha.
Warga yang memetik buah sawit itu, diselkan oleh PT
Boswa. Padahal, PT tersebut sudah berjanji memberikan
hak masyarakat terhadap kebun selas 15 hektare itu.
“Kemudian, pada 10 November 2009 lalu, warga
kembali duduk meminta agar PT Boswa melepaskan
kembali lahan tersebut,” paparnya.
Pokok masalah yang sangat rumit, menurutnya
adalah soal tapal batas. Saat dilakukan pengecekan batas
lahan PT Boswa, ternyata di dalamnya termasuk wilayah
perumahan masyarakat.[]
Rumah Geuchik Panggong
Masuk Jajahan Boswa
Imum Mukim Kreung Sabe, Syarifuddin,
menyebutkan, di wilayahnya terdapat lima gampông
berhasil dijajah PT Boswa dari 11 gampông yang ada.
Kelima gampông tersebut adalah Rantau Panyang,
Panggong, Curek, Buntha, dan Alue Thoo.
“Di antara itu, Gampông Panggong yang paling
banyak terkena imbas jajahan Boswa, termasuk rumah
geuchiknya. Kalo di Gampông Buntha, Gampông Curek,
dan Gampông Rantau Panyang, yang diklaim hanya
perkebunan dan tanah pertanian penduduk,” papar
Syarifuddin.
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Menurut dia, sebenarnya sebagian masyarakat
sudah tahu lahan mereka masuk dalam klaim PT Boswa.
Namun, masyarakat tidak dapat berkutik. Hal ini diakui
juga Risman, Geuchik Panggong. “Rumah saya tibatiba sudah masuk dalam batas lahan jajahan PT Boswa.
Pasalnya, dalam proses pembuatan peta tapal batas,
warga tidak dilibatkan,” ujarnya.
Risman mengisahkan sekilas awal mula gampông
yang dipimpinya sebagai bukti bahwa sudah duluan
ada permukiman penduduk baru Boswa menjelajah.
“Sebelum merdeka, Gampông Panggong dijadikan
tempat pertemuan, makanya bernama Panggong. Di
sini orang muslim awalnya lari dari kejaran Belanda.
Pernah ada kuburan Teuku Sabe atau raja di kaki gunung
sana. Penduduk pesisir lari ke gunung dan Teuku Sabe
kemudian mendirikan perkampungan ini yang dulunya
dipimpin oleh Seuneubok yang maksudnya pemimpin
dalam berocok tanam,” paparnya.
Ia juga menyebutkan Gampông Panggong pernah
mendapatkan bantuan rumah korban konflik dari BRR
karena pada masa konflik Gampông Panggong menjadi
wilayah konflik. Namun, setelah damai, PT Boswa mulai
masuk ke Panggong dan mengklaim wilayah Panggong
sebagai milik PT tersebut. “Secara adat terdapat
bukti-bukti seperti tanaman-tanaman keras, pohon
duren, yang sudah diklaim oleh PT Boswa. Semuanya
diperkirakan sekitar 6000 ha. Izin prinsip dari BPN
kabupaten dijadikan dasar pembuatan peta. Sayangnya,
perkebunan penduduk Gampông Curek dan Gampông
Alue Thoo disebut sebagai kekuasaan PT Boswa,” keluh
geuchik.
Pada 10 November 2009, terjadi pertemuan antara
masyarakat setempat dengan PT Boswa Megapolis
yang difasilitasi oleh Pemerintah Aceh Jaya. Pertemuan
tersebut disaksikan oleh bupati setempat, Dandim,
Kapolres, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BPN Aceh
Jaya, termasuk calon pembeli PT Boswa yang baru. Salah
satu hasil rekomendasi pertemuan tersebut adalah izin
HGU PT Boswa Megapolis tidak dicabut. Namun, PT itu
berkewajiban untuk mengeluarkan areal masyarakat
yang selama ini termasuk dalam klaim wilayah PT Boswa.
Bupati Aceh Jaya, Azhar Abdurrahman, dalam pertemuan
itu, juga berjanji akan membentuk tim bersama
pengukuran yang di-SK-kan melalui SK Bupati.[]

Mahdi Abdullah

geulanggang rayek

Kewenangan Kelola SDA
HANYA DI ATAS KERTAS?
Laporan: Amrisaldin MS, S.Hi.

B

anyak sudah peraturan
perundang-undangan yang
mengakui kewenangan dan
kedudukan masyarakat adat dalam
mengelola sumberdaya alam.
Peraturan tersebut tidak hanya
dituangkan dalam undang-undang.
Bahkan, pada level hierarkhi hukum
peraturan daerah (Perda) pun
tercantum kewenangan masyarakat
adat tentang itu.

Di Aceh, Perda tersebut dikenal
dengan qanun. Mengacu pada
Undang-Undang Pemerintahan Aceh
(UUPA), qanun tentang pengelolaan
sumberdaya alam pun diterbitkan.
Hal ini di antaranya tertuang dalam
Qanun No. 21 tahun 2002 tentang
Pengelolaan Sumberdaya; dan
Qanun No. 12 tahun 2002.

Sejumlah peraturan yang berbicara
mengenai masyarakat adat bisa
pula ditemui dalam sejumlah UU,
seperti UU No. 22/1999 tentang
Pemerintahan Daerah, UU No.
39/1999 tentang Hak Asasi Manusia,
dan UU No. 41/1999 tentang
Kehutanan. Jejak ketiga UU tersebut
diikuti oleh sejumlah RUU yang
sampai saat ini sedang dalam proses
penyusunan dan pembahasan. Sebut
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Kondisi di Aceh
Kondisi Aceh terkait pengelolaan
SDA sebenarnya tidak jauh berbeda
dengan kondisi daerah-daerah lain
di Indonesia. Demikian juga seperti
dilansir FinrollNews.com dalam
tajuk “Pengakuan Hak Masyarakat
Adat Belum Diakomodasi UU” oleh
Guru Besar Fakultas Hukum (FH)
Universitas Brawijaya (Unibraw)
Malang, Prof. Dr.I Nyoman Nurjaya,
Sabtu, 21 Februari 2009. Di sana
disebutkan bahwa sekalipun sudah
ada UU pengatur pengelolaan SDA
dan LH, hak masyarakat adat atas
penguasaan dan pemanfaatan
SDA belum diakui secara utuh
oleh negara. Masyarakat adat,
katanya, selama ini tidak pernah
diperhitungkan sehingga hak-haknya
menjadi terabaikan.
“Padahal, merekalah yang lebih
banyak tahu dan bagaimana cara
mengelola lingkungan secara
baik setelah adanya eksploitasi
terhadap SDA, baik pertambangan
maupun kehutanan. Hutan komunal
yang seharusnya dikelola penuh
oleh masyarakat adat seringkali
terkooptasi menjadi hutan negara
dan sering ‘dikalahkan’ oleh para
pemilik modal besar sehingga
masyarakat adat yang merasakan
akibat dari eksploitasi SDA dan LH
itu,” tulis Nurjaya.
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Akibat dimaksud berupa banjir,
kekeringan, maupun kebakaran. UU
yang mengatur pengelolaan SDA dan
LH di antaranya tertuang dalam UU
No 5 tahun 1990 tentang Konservasi
SDA Hayati dan Ekosistemnya, UU
No 24 tahun 1992 tentang Penataan
Ruang dan UU No 23 tahun 1997
tentang Pengelolaan LH.
Belum lama ini, Guru Besar FH
Unibraw lainnya, Prof. Muhammad
Bakri, juga nimbrung soal
pengelolaan sumberdaya alam. Ia
mengatakan hak ulayat warga dalam
tataran implementasi “de facto”
seringkali diingkari oleh negara
melalui UU Nomor 41 tahun 1999
dan UU Nomor 11 Tahun 1967.
Akibatnya, terpicu konflik vertikal
berkepanjangan. Menurut dia,
pengingkaran yang dilakukan negara
pada hak ulayat masyarakat itu
sering dilakukan dalam pemberian
hak pengusahaan hutan (HPH),
hak guna bangunan (HGB) untuk
perusahaan perkebunan, dan
pertambangan skala besar.
“Padahal, dalam tataran konsep
secara “de jure” hak ulayat
masyarakat itu diakui dan dilindungi
oleh UUD 1945, TAP MPR, UndangUndang Pokok Agraria (UUPA)
dan UU Nomor 39 Tahun 1999.
Itu artinya, peraturan perundangundangan yang mengatur eksistensi
hak ulayat masyarakat hukum adat
bersifat mendua (ambiguous) dan
seringkali menimbulkan konflik
vertikal yang dipicu oleh
perebutan
sumberdaya
alam, baik
berupa
hutan,

tambang, maupun tanah pertanian
antara rakyat, pengusaha dan
negara,” paparnya.
Ia mengakui, perebutan “segitiga”
tersebut pasti dimenangkan oleh
pemilik modal (pengusaha) dan
negara sehingga terjadi penggusuran
massal. Rakyat yang secara
hukum adatnya menguasai lahan
dipaksa dengan kekerasan untuk
meninggalkan tanahnya dan tidak
jarang menimbulkan korban jiwa.
Selain itu, katanya, penyebab konflik
juga dipicu adanya pengingkaran
hutan-hutan adat yang diklaim
sebagai hutan negara sehingga hakhak masyarakat hukum adat menjadi
hilang.
Untuk mengatasi masalah yang
memicu konflik terhadap hak ulayat
masyarakat, kata mantan Kepala
Laboratorium Hukum Unibraw itu,
perlu adanya perubahan konsep
hutan negara, yakni hutan adat
(tanah ulayat), bukan hutan negara.
Akan tetapi, hutan masyarakat
hukum adat yang harus dilindungi
dari pengambilan secara paksa.
Riset JKMA Aceh
Dari riset yang dilakukan oleh
JKMA Aceh, juga terbukti kondisi
yang sama tentang pengelolaan
sumberdaya alam. Ada sejumlah
problem yang dihadapi oleh
masyarakat adat. Yang paling krusial
adalah
belum jelasnya
tapal
batas wilayah
kelola

Ilustrasi: http://www.thomdean.com

saja RUU tentang Perkebunan, RUU
tentang Pengelolaan Sumberdaya Air,
RUU tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, RUU
tentang Pemanfaatan dan Pelestarian
Sumberdaya Genetika, revisi UU
tentang Pertambangan, dan RUU
tentang Pengelolaan Sumberdaya
Alam (RUU PSDA). Namun, sampai
saat ini derajat hidup masyarakat
adat dalam kenyataannya tetap
miskin, terbelakang, dan selalu
berkonflik dengan pemilik modal.
Konflik vertikal pun dengan negara
tak dapat terbendung. Semua hanya
karena pengelolaan sumberdaya
alam yang hanya dikertaskan.

masyarakat adat dengan hutan
negara. Kondisi ini berimplikasi
pada banyaknya program yang
berkaitan dengan masyarakat
adat Aceh, mulai dari perkebunan
plasma, perkebunan inti rakyat,
hingga program REDD yang sedang
dirancang oleh pemerintah Aceh pun
akan berimplikasi tidak terlibatnya
masyarakat dalam pengelolaan
sumberdaya alam. Dalam konteks
REDD, ketidakjelasan tapal batas
akan berimplikasi pada tidak
masuknya masyarakat adat Aceh
sebagai penerima konpensasi REDD.
Persoalan ketidakjelasan tapal batas
mukim misalnya, telah memunculkan
kasus tanah yang sangat luas. Kita
ambil contoh di Kabupaten Aceh
Jaya. Ada banyak perusahaan HGU
yang lahannya berkonflik dengan
masyarakat bahkan berdasarkan
peta izin prinsip yang menjadi hak
kelola sebuah perusahaan HGU
sudah masuk rumah dan kawasan
penduduk. Hal ini terjadi di Gampông
Glee Putoh, Aceh Jaya.
Oleh sebab itu, persoalan yang
mendesak bagi rakyat Aceh saat ini,
selain masalah kesejahteraan, juga
masalah tanah yang harus segera
dibereskan, khususnya persoalan
tanah ulayat mukim. Kasus di
Geumpang, Pidie, menunjukkan juga
ketidakjelasan batas antara hutan
adat dan hutan konservasi. Sedikit
banyak ini mematikan langkah
masyarakat untuk membuka lahan.
Sementara populasi penduduk
mukim maupun gampong makin
bertambah. Kebutuhan akan sumber
penghidupan yang harapannya
bisa dipenuhi melalui pembukaan
lahan baru dalam kawasan hutan
adat menjadi pupus. Di sisi yang
lain, sektor non-pertanian tidak
menyediakan kesempatan kerja
yang signifikan dibandingkan dengan
peningkatan populasi dan kebutuhan
hidup perkapita.
Dari paparan di atas, kita memahami
bahwa struktur dan sistem adat

dibangun dan bekerja dari hasil yang
disisihkan dari pengelolaan common
resource pool, dalam hal ini hutan.
Di dua kemukiman yang dikunjungi
staf JKMA Aceh selama riset barubaru ini, situasi yang dihadapi oleh
masyarakat adat di sana sedikit
lebih baik. Kemukiman Sungai
Mas dan Woyla, Teunom, berhasil
mendapatkan konsesi tanah adat
sejauh 5 km dari batas gampông.
Untuk Kemukiman Sungai Mas dan
di Woyla Teunom, karena kawasan
hutan adatnya berada di tengahtengah gampong-gampong yang
ada dalam federasi kemukiman
tersebut, kawasan hutan diserahkan
pengelolaannya kepada masyarakat
adat setempat dan sudah habis
dibagi kepada warganya.
Namun demikian, apa yang ditemui
di Kemukiman Sungai Mas belum
sepenuhnya menjamin hak dan
wewenang pengelolaan hutan
adat berada di tangan masyarakat
kemukiman tersebut. Hal ini terjadi
mengingat konsensi tersebut belum
memiliki kekuatan hukum yang
bersifat tetap dan mengikat dalam
bentuk peraturan daerah atau
qanun.
Karena komitmen itu belum
diakomodasi dalam suatu aturan
yang memiliki kekuatan hukum yang
lebih kuat, para geuchik di wilayah
Kemukiman Sungai Mas masih
belum sepenuhnya yakin untuk
bisa mendistribusikan lahan hutan
adat bagi para warganya. Meskipun
demikian, pengkaplingan lahan, yang
direncanakan setiap kepala keluarga
mendapatkan 1 hektar, sudah
dilakukan di beberapa kawasan,
seperti dalam foto di bawah ini.
Selain itu, penetapan kawasan 5 km
hutan dari batas gampông sebagai
kawasan hutan adat ini juga belum
memiliki konsep yang jelas. Hal
ini menimbulkan potensi konflik
antargampông, terutama ketika jarak
antargampông tidak mencapai 10

km. Selanjutnya, belum ada konsep
yang jelas terhadap kebijakan ini,
apakah dapat diimplementasikan
ketika dihadapkan pada situasi
tertentu. Selain itu, muncul
pula masalah terkait dengan
perbandingan antara luas hutan adat
dan jumlah populasi suatu gampong.
Misalnya, “Apakah gampong yang
lebih padat penduduknya harus
memiliki hutan adat yang luasnya
sama dengan gampong yang
jumlah penduduknya lebih sedikit?
Ataukah luas hutan adat disesuaikan
dengan jumlah penduduk gampong
tersebut?” Kasus ini terjadi di
Kemukiman Sungai Mas.
Masalah penentuan batas hutan adat
ini juga dihadapi oleh kemukiman
lain, termasuk yang ada di Aceh Jaya.
Soal batas wilayah hutan adat ini,
dalam berbagai wawancara, ternyata
dikatakan terkait erat dengan
problem tarik menarik kewenangan
antara masyarakat adat dan negara,
baik di level kecamatan; kabupaten;
sampai provinsi. Di Aceh Jaya,
perdebatan ini belum terselesaikan,
meskipun secara formal struktur
kelengkapan kemukiman sudah
lengkap di wilayah itu.
Sejauh ini, hasil penelitian
yang diperoleh terbukti bahwa
permasalahan hak dan kewenangan
masyarakat adat dalam mengelola
sumberdaya alam yang muncul
akibat implementasi program carbon
trade ternyata menyentuh titik
vital bagi kelangsungan masyarakat
adat yang otonom di Aceh. Hal ini
terkait dengan salah satu structural
property yang selama ini menyangga
bekerjanya struktur sekaligus pranata
masyarakat adat. Kita berharap,
ke depan, masyarakat adat benarbenar diberikan kewenang dalam
mengelola sumberdaya alam di
daerah masing-masing.n
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“Malah sistem penyelesaian sengketa secara
adat telah mendapat pengaturannya yang
cukup tepat di dalam satu bab tersendiri
pada Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008
tentang Pembinaan Adat.”

Ilustrasi: http://atobgraphics.deviantart.com

peutimang

Pengakuan
Istilah masyarakat hukum adat adalah
istilah resmi yang tercantum dalam
berbagai peraturan perundanganundangan, seperti dalam UU Pokok
Agraria (UU 5/1960), UU Pertambangan
(UU 11/1967), UU Kehutanan (UU
41/1999), UU Pemerintahan Daerah (UU
32/2004), UU Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UU 32/2009), dan peraturan
perundang-undangan lainnya sebagai padanan dari
rechtgemeenschapt. Sedangkan istilah masyarakat adat
(indigenous people) adalah istilah yang lazim diungkapkan
dalam bahasa sehari-hari oleh kalangan non-hukum yang
mengacu pada sejumlah kesepakatan internasional.
Di Indonesia, istilah indigenous peoples
diterjemahkan dengan “masyarakat adat”, yang pada
tahun 1993, disepakati sebagai suatu istilah pengganti
sebutan yang beragam. Selanjutnya, sebagaimana
ditetapkan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara
(KMAN) pertama yang diselenggarakan pada Maret 1999,
disepakati bahwa masyarakat adat adalah kelompok
masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun
temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki
sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan
wilayah sendiri.
Almarhum Prof. T. Djuned, dalam redaksinya
mengemukakan beberapa karakterisktik masyarakat
adat, yaitu: menjalankan sistem pemerintahan sendiri;
menguasai dan mengelola sumberdaya alam dalam
wilayahnya terutama untuk kemanfaatan warganya;
bertindak ke dalam mengatur dan mengurus warga serta
lingkungannya.

Mukim dalam Pengelolaan
Sumberdaya Alam

E

ra reformasi telah terjadi perubahan paradigma
dalam sistem hukum, politik, dan pemerintahan,
terutama dalam hubungan kekuasaan pusatdaerah, yaitu dari kerangka pikir sentralistik ke paradigma
desentralisasi otonomi. Daerah otonom tidak lagi dibagi
secara hirarki atas daerah tingkat I, daerah tingkat II, dan
pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan terendah
secara seragam sebagaimana dipraktekkan selama rezim
Orde Baru. Namun, desentralisasi kekuasaan dipilah
menurut jenisnya, yaitu daerah otonom provinsi, daerah
otonom kabupaten, daerah otonom kota, dan kesatuan
masyarakat hukum adat sebagai daerah otonom yang asli.
Pasca-Reformasi, eksistensi pluralisme dalam
berbagai hal semakin mendapat posisi. Karenanya,
keberadaan masyarakat adat telah mendapat pengakuan
dalam berbagai legislagi dan regulasi di Indonesia.
Hal demikian menimbulkan implikasi, di satu sisi akan
menjamin terimplementasikannya hak-hak tradisional
masyarakat yang bersangkutan, dan disisi lain dapat pula
diartikan sebagai derivasi dari berbagai tren kesepakatan
masyarakat internasional atas pengakuan terhadap
masyarakat adat.
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Mengacu pada kewenangan hak asal usul, baik
yang dikemukakan oleh Prof. Teuku Djuned maupun
berdasarkan Penjelasan Pasal 67 UU Kehutanan, dapat
dipahami bahwa mukim di Aceh merupakan masyarakat
hukum adat, karena keenam persyaratan tersebut dimiliki
oleh lembaga mukim. Hemat saya, semua persyaratan di
atas baik yang diajukan oleh Teuku Djuned maupun yang
dipersyaratkan oleh penjelasan pasal 67 UU Kehutanan,
dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari di
gampong-gampong di Aceh.
Sekarang, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyelesaian
perkara secara adat di gampong-gampong dan bahkan
sampai pada tingkat kemukiman mulai diberlakukan
kembali. Malah sistem penyelesaian sengketa secara
adat telah mendapat pengaturannya yang cukup tepat
di dalam satu bab tersendiri pada Qanun Aceh Nomor 9
Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat.
Mukim adalah Pemerintahan
Hingga ini hari, masih sedikit sekali orang yang
mengetahui bahwa mukim adalah lembaga pemerintahan
resmi versi Provinsi Aceh. Ketidak-tahuan ini bukan
hanya dialami oleh rakyat awam, bahkan di kalangan elit
pemerintahan di Aceh. Anehnya, banyak pula para imum
mukim tidak mengetahui bahwa ia sedang memimpin
lembaga pemerintahan resmi dalam struktur pemerintah
yang diakui undang-undang.
Dalam Pasal 112 ayat (3b) tegas disebutkan katakata “pemerintahan mukim”. Selanjutnya, mengenai
mukim sebagai penyelenggara pemerintahan telah pula
diatur dengan qanun tersendiri, yaitu Qanun Nomor 4
Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim. Masalahnya
adalah bagaimanakah upaya yang akan dilakukan dalam
rangka memberlakukan dan menegakkan qanun tentang
Pemerintahan Mukim tersebut sehingga eksistensi mukim
bukan lagi hanya sebagai lembaga adat yang tak punya
kuasa memerintah. Mukim bukan hanya merupakan
simbol adat yang lazim dipentingkan pada upacaraupacara adat belaka, semisal; khanduri blang, khanduri
laot, dan khanduri lainnya.
Hemat saya, sebagai upaya untuk mengembalikan
fitrah mukim sebagai lembaga pemerintahan yang
handal di Aceh, perlu dilakukan beberapa upaya dan
strategi, yaitu: sosialisasi yang massif dan mencerdaskan
kepada semua pihak terkait (stakeholders) untuk
memberitahukan dan menegaskan bahwa pemerintahan
mukim bukan lagi hanya lembaga adat yang tak memiliki
kuasa memerintah; pihak pemerintahan atasan harus
memberikan porsi kekuasaan, kewenangan, dan
anggarannya yang jelas tentang organisasi, tugas,
fungsi, dan kelengkapan yang dituangkan dalam qanun

kabupaten sebagaimana diamanahkan oleh Pasal
114 ayat (4) Undang-Undang Pemerintahan Aceh
(UUPA); pihak kecamatan dalam menyelenggarakan
urusan pemerintahan sebaiknya melalui pemerintahan
mukim. Tidak langsung ke pemerintahan gampong.
Sebaiknya lagi, Sekretaris mukim diangkat dari atau
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana halnya
sekretaris gampong; masyarakat kemukiman harus
kembali mendukung eksisnya pemerintahan mukim
sebagai kekayaan warisan leluhur (indatu), dengan cara
membantu, mendukung, dan mematuhi kebijakan yang
ditempuh oleh pimpinan kemukiman (imum mukim,
imum mesjid dan tuha lapan).
Kekuasaan mukim atas sumberdaya alam merupakan
eksistensinya sebagai lembaga pemerintahan otonom,
yang mempunyai kekayaan dan sumber keuangan
tersendiri (asli), sistem kepemimpinan, hukumnya
sendiri, serta tata peradilannya. Sumberdaya Alam
(SDA) di bawah kekuasaan mukim adalah apa saja yang
merupakan hak ulayat mukim, baik yang telah dikuasai/
kelola ataupun yang belum, sepanjang dalam batas
jangkauan mereka menurut kriteria hukum adatnya.
SDA ini dapat berupa pasie, laot, blang/umong, peukan,
krueng, alue, glee, uteun, rawa, paya, kuala, danau,
rod, jalan, pareek, dan lain-lain. Sumberdaya Alam yang
belum mereka kelola pun merupakan hak ulayat mukim.
Makna belum dikelola bukan berarti atau bermaksud
ditelantarkan, melainkan sebagai warisan dan hak
generasi berikutnya.
Semua pengelolaan SDA mukim (laot, hutan,
dll.) mesti diawasi bersama masyarakat mukim yang
dipimpin dan dikendalikan oleh imum mukim. Semua
ini dimaksudkan agar semua perencanaan yang telah
melibatkan banyak komponen masyarakat mukim
dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaanya demi
kesejahteraan dan kedamaian masyarakat mukim.
Perencanaan merupakan langkah awal untuk pengelolaan
sumberdaya alam. Karenanya, harus melibatkan
seluas mungkin komponen masyarakat, terutama para
person dalam struktur pemerintahan mukim untuk
berperan aktif dalam duek pakat musyawarah mukim.
Perencanaan yang mantap dan lengkap akan mudah
diimplementasikan oleh pihak mana pun, baik untuk
kegiatan parsial dalam jangka waktu pendek maupun
untuk kegiatan yang lebih integrated untuk waktu jangka
menengah dan panjang.n

oleh Taqwaddin Husein
Dosen Fakultas Hukum Unsyiah,
Ketua Kelompok Kerja Penguatan Mukim Aceh,
dan Tenaga Ahli pada Institute of Green Aceh.

Kirimkan opini Anda ke:
tuhoe_adat@yahoo.com atau
Jl. Peurada I no. 5 Gampông Peurada,
Syiah Kuala, Banda Aceh, 23115
tuhoe Edisi Xi / Desember 2009
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Merevitalisasi Hukum Adat di Lhoong
tuhoe | Aceh Besar
Pemerintah Kecamatan Lhoong bekerja sama dengan
Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh
dan GenAssist, 17 dan 18 November 2009 lalu telah
melakukan pendokumentasian hukum dan peraturan
adat di kecamatan setempat. Kegiatan tersebut dalam
rangka revitalisasi hukum dan adat di Kecamatan Lhoong.
Menurut koordinator JKMA Aceh, Pang Yuriun, kegiatan
itu sudah dilakukan beberapa kali sejak Februari 2009.
“Ini beranjak dari kegelisahan bersama terhadap semakin
memudarnya peran institusi adat di tingkat mukim
dan gampông, yang diinisiasi oleh masyarakat Lhoong
sendiri,” katanya.
Dalam kegiatan yang berlangsung dua hari penuh itu
lahir beberapa rekomendasi terkait hukum dan peraturan
adat di Kecamatan Lhoong. Hari pertama, masing-masing
mukim yang berada di wilayah Lhoong membahas
peraturan adat di wilayahnya. Hasil ini kemudian akan
dibukukan sebagai upaya pendokumentasian hukum dan
peraturan adat setempat.
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Hasil yang diskusi yang paling menonjol adalah lahirnya
pertanyaan “bagaimana peraturan adat yang telah
didokumentasikan itu menjadi dasar dalam pembuatan
peraturan di tingkat gampông dan mukim.”
Selanjutnya, hari kedua (18 November), kegiatan diskusi
lebih ditekankan pada hasil diskusi sebelumnya yang
sudah didokumentasikan. Pada hari kedua ini, kegiatan
turut dihadiri Pemerintah Kecamatan Lhonng dan
Wakil Bupati Aceh Besar. Wabup, dalam sambutannya
menyatakan mendukung sepenuhnya kegiatan yang
dilakukan oleh masyarakat Lhoong itu. “Kita berharap
setelah lahir hasil dokumentasi ini, jangan lupa
disosialisasikan pada masyarakat,” ungkap wabup.
Hal senada juga diutarakan oleh Camat Kecamatan
Lhoong, Drs. Sabirin. “Muspika Kecamatan Lhoong
mendukung sepenuhnya apa yang telah digagas
oleh masyarakat untuk menguatkan kembali institusi
dan peraturan adat. Apa yang telah dilakukan oleh
masyarakat Kecamatan Lhoong ini hendaknya menjadi
contoh bagi kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten
Aceh Besar,” harap Sabirin.n

KONGRES II JKMA PULO WEH

Dewan Adat JKMA Pulo Weh saat memimpin presidium
sidang pleno dalam Kongres II JKMA Pulo Weh, Sabang
21-22 November 2009.

Sejumlah pakar sedang membicarakan masa depan
JKMA Pulo Weh. Dari kiri: Khalidin Alba (Koordinator
JKMA BTU), Yuriun (Koordinator Dewan Adat JKMA
Aceh), Islamuddin (Wakil Walikota Sabang), Taufik Abda
(Pemerintah Aceh).

Raker Dewan Adat:
JKMA Lut Tawar Jadi Tuan Rumah Kongres III

tuhoe | Banda Aceh
Empat belas Dewan Adat Jaringan Komunitas Masyarakat
Adat (JKMA) Aceh duduk bersama di Wisma Daka Banda Aceh.
Kegiatan yang berlangsung 27-28 Desember 2009 itu dalam
rangka rapat kerja (raker) Dewan Adat JKMA Aceh Program 2010.
Dalam raker itu dibicarakan sejumlah masalah dan kendala
yang dihadapi JKMA Aceh, termasuk even besar yang bakal
dilakukan beberapa bulan ke depan, yakni Kogres III JKMA Aceh.
“Kami dewan pelaksana berupaya memfasilitasi terselengaranya
rapat kerja ini dan evaluasi program tahun lalu. Melihat
perkembangan Aceh dengan politik yang berubah-rubah,
perubahan iklim dunia menjadikan perubahan bahan diskusi kita
saat ini,” ucap M. Irwan, Ketua Pelaksana Raker JKMA Aceh.
Koordinator JKMA Aceh, Pang Yuriun, dalam sambutannya,
mengatakan raker tersebut akan membicarakan masalah internal
organisasi, apa yang telah dibuat dan dan belum terlaksana
selama periode 2009 lalu. “Kita akan selesaikan apa-apa yang
belum tercapai tahun lalu di tahun 2010,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Pang Yuriun menyebutkan beberapa
program JKMA Aceh yang telah terlaksana, di antaranya
melakukan advokasi qanun mukim dan gampong, yang telah
dilakukan di Nagan Raya dan Aceh Selatan oleh JKMA Bumoe
Teuku Cut Ali. Selanjutnya, di Pidie telah dilakukan oleh JKMA
Pidie dan di Aceh Tengah oleh JKMA Lut Tawar.
Irwan menambahkan, JKMA Aceh juga telah melakukan
advokasi masyarakat korban lahan oleh PT Boswa Megapolis
di Teunom, Krueng Sabe, Panga, Setia Bakti. Hal ini dijelaskan
pula oleh Pang Yuriun. Ia menyebutkan, masalah sengketa
lahan tersebut telah dilakukan kesepakatan yaitu pengukuran
kembali lahan-lahan gampong dan lahan milik masyarakat untuk
dikeluarkan dari HGU PT Boswa.
Kongres JKMA Aceh
Hasil raker itu telah memutuskan
JKMA Lut Tawar Aceh Tengah sebagai tuan
rumah Kongres ke-III Jaringan Komunitas
Masyarakat Adat Aceh. Kesepakatan
tersebut diambil berdasarkan keputusan
bersama dewan adat.
Muhammad Hatta, Dewan Adat JKMA
Lut Tawar yang dimintai tanggapannya,
mengatakan siap menjadi tuan rumah.
“Kami siap menampung seribu peserta. Kami akan bekerja
sama dengan tokoh adat Aceh Tengah dan Bener Meriah
beserta masyarakat. Terus terang, kami sangat bersukur atas
kepercayaan yang diberikan ini,” tuturnya berkharisma.n

Makan bersama di sekretariat JKMA Pulo Weh saat Kongres
II JKMA tersebut.
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Orang Aceh Dalam
Perspektif Hadih Maja

B

eranjak dari penelitian disertasi,
“Memahami Orang Aceh” menjadi
sebuah buku yang sangat kuat
mengangkat karakteristik dan tipologi
masyarakat Aceh. Apalagi, penelitian
dititikberatkan pada hadih maja yang hidup
dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Oleh
karena itu, buku setebal 304 halaman ini sangat
patut dijadikan cermin dari kehidupan masyarakat
Aceh: tempoe doeloe dan kini.
Bukan hanya itu, latar belakang si penulis yang
menyandang predikat doktor bidang pendidikan dan
bergelut sebagai pengajar sastra, adat dan budaya di
Universitas Syiah Kuala dalam kesehariannya, semakin
mengokohkan bahwa disertasi ini murni hasil penelitian
lapangan. Tentunya ia memiliki landasan yang sangat kuat
sebagai sumber acuan para peneliti berikutnya, yakni
penelitian tentang karakteristik masyarakat Aceh.
Membaca buku mantan wartawan ini, kita semakin
menyadari bahwa masyarakat Aceh sesungguhnya memiliki
hati yang lembut dan kasih sayang. Adapun timbulnya sikap
atau sifat iri hati, itu disebutkan bukan sifat mutlak ureueng
Aceh, melainkan timbul kemudian hari karena sebab
sesuatu semisal dikhianati, dicerca, dimaki, ditipu, dan
sebagainya. Padahal, orang Aceh memiliki sifat yang lembut
dan selalu mengalah. Hal itu terungkap dalam hadih maja
pada buku ini, yang dikutip pula oleh Rektor Unsyiah, Darni
M. Daud, pada pengantarnya. Hadih maja tersebut adalah
surôt lhèe langkah meureundah diri, mangat jituri nyang
bijaksana.
Secara umum, buku ini mengkaji struktur, fungsi, dan
nilai hadih maja sebagai sastra lisan dalam masyarakat
Aceh. Hadih maja dalam bahasa Indonesia dikenal dengan
sebutan peribahasa, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut
proverb, bahasa Arab matsal, bahasa Belanda Spreekword.
Melalui hadih maja-hadih maja yang sudah
dikumpulnya bertahun-tahun, Harun mencoba memberikan
pengetahuan baru kepada kita. Bahwa hadih maja yang
selama ini terkesan sekedar jadi penambah pemanis kata
bagi orang tua-orang tua ternyata memiliki nilai filosofis
yang sangat dalam, yang dapat menunjukkan karakteristik
masyarakat pemakainya: tentunya hal ini berdasarkan
zaman pula.
Kendati tidak semua hadih maja dapat berlaku
secara harfiah di segala zaman, nilai filosofis di dalamnya
tetap menggambarkan tipologi masyarakat Aceh secara
keseluruhan. Misalkan saja pada hadih maja Ureueng
Aceh hanjeut teupèh/ meunyo ka teupèh, bu leubèh han
meuteumè rasa/ meunyo hana teupèh, boh krèh jeut
taraba/.
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Filosofis
yang diemban
hadih maja tersebut
masih terlihat dalam
masyarakat Aceh hingga saat ini. Oleh
karena itu, upaya pendokumentasian
hadih maja apalagi dalam bentuk penelitian
ilmiah seperti yang dilakukan Harun patut
mendapatkan apresiasi tinggi.
Lebih rinci, Harun membagi beberapa konsep pemikiran
dan watak orang Aceh melalui perspektif hadih maja:
konsep nilai filosofis orang Aceh; konsep nilai etis orang
Aceh; dan konsep nilai estetis orang Aceh. Ia mengakui
bahwa ada satu konsep lagi yang tidak dimasukkan di
sini, konsep religius orang Aceh, atas pertimbangan masih
belum sempurnanya hasil penelitian tentang religius
dalam masyarakat Aceh. Namun demikian, konsep dasar
religius orang Aceh dapat dilihat pada disertasi Harun, yang
dikeluarkan oleh Universitas Negeri Malang, 2006.
Akhirnya, membaca buku bersampul gambar orang
tua bertopi ke belakang, hasil lukisan Mahdi Abdullah, ini
membuat saya seperti semakin kenal ke-Aceh-an dalam
diri dan masyarakat tempat saya tinggal. Gambar sampul
buku itu pun seperti khas gambar salah seorang masyarakat
Aceh, yang gemar telanjang dada dan memakai topi
yang arahnya ke belakang. Pantas pula Rektor Unsyiah
menyebutkan pada pengantarnya bahwa “Memahami
Orang Aceh” adalah buku yang memuat berbagai aspek
kehidupan masyarakat Aceh secara rinci.
Hemat saya, akan lebih rinci lagi manakala buku ini juga
memuat pandangan orang Aceh dari sisi religius, sebab
persoalan agama bagi masyarakat Aceh sudah seperti
rapatnya kulit dengan ari. Namun demikian, buku ini tetap
dapat menjadi landasan bagi para peneliti yang hendak
mengkaji seluk beluk masyarakat Aceh, dulu dan sekarang.
[Herman RN, Redaktur Pelaksan tuhoe]

Judul Buku
Penulis		
Penerbit
Cetakan I
Isi		

: Memahami Orang Aceh
: Dr. Mohd. Harun, M.Pd.
: Citapustaka Media Perintis
: April 2009
: xvi + 304
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Syair-syair
M.Y. Bombang
DOA DI KAMOE
Ya Allah Neubri ban pinta kamoe
Ureung nanggroe nyoe udep seujahtra
Bek na le karu di dalam nanggroe
Udep kamoe nyoe beumeuseunia
Damee di babah beutroh lam hate
Beubek meukieh le meuputie-puta
Beuji`oh riya di dalam hate
Beu`ek meusampe ban rakyat pinta
Sejahtra udep ya Allah neubri
Mita raseuki bek lam syok sangka
Bek lam teumakot sabe ya Rabbi
Ya Allah neubri beu`ek seumpurna
Ya Allah neubri peumimpin kamoe
Beu`ek meusaho deungon ulama
Beusapue pakat peutimang nanggroe
Riya teukabo neubri bek le na
Hajat dum rakyat beu`ek meusampoe
Udep lam nanggroe aman seujahtra
Makmu beusare timu ngon barat
Bek na meubida duson ngon banda
Tepat hari MoU di Helsinki, 17-08-2005

M.Y. Bombang

PEULARHA ALAM
Wahe dum kawom dalam nanggroe nyoe
Wajeb geutanyoe bumoe tajaga
Bak kayee lam gle peutheun ie ujeuen
Bek jikoh bandum nyan buet hapeha (HPH)
Meuthan bak kayee dalam gle Tuhan
Sayang e rakan tanyoe binasa
Ie raya kayem oh musem ujeuen
Adoe ngon aduen geutanyoe rasa
Meunan cit cicem rimueng ngon cagee
Meuthan bak kayee sayang lagoina
Bandum geutanyoe peuneujeut Tuhan
Peureulee aman udep lam donya
Alam lingkungan lam bumoe Tuhan
Sayang that rakan meuthan ta jaga
Meunyo ka reuloh lingkungan alam
Geutanyoe mumang udep lam donya
Geutanyoe bandum gampong ngon peukan
Peudong bangunan atoran beuna
Bek tadhoe parek tapeudong rumoh
Geutanyoe mehmoh ‘oh ujeun raya
Peudong bangunan beuna atoran
Beu ek seusuai ngon alam lingka
Bek le ateuh krueng tapeudong rumoh
Geutanyoe mehmoh teuka ie raya
Bek tadhoe laot peudong bangunan
Sayang e rakan oh badee raya
Parek deungon krueng kon keu teumpat broh
Pike rakan boh yoh goh binasa
Aron meuriti di bineh pante
Jinoe hana le sayang lagoina
Han soe le peutheun anoe pante
Sayang bukon le oh angen raya
Meunan cit rawa rab bineh pante
Bak bangka tan le jikoh dum rata
Eh noe meumada haba lon ca`e
Laot deungon gle haba lon rika
Bna, 18-06-05
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Foto: http://www.kabarindonesia.com

saweue gampông

Lima
Tahun
Tsunami
Berlalu...
Melongok Objek Wisata di Aceh Jaya
adanya komunitas ‘mata biru’ sisa
peninggalan Portugis di wilayah
ini. Selain itu, panorama lautnya
pun menghampar sejuk. Apalagi,
ditambah hawa pegunungannya yang
menjulang. Aceh Jaya seolah menjadi
daerah wisata komplit, ada gunung
dan laut.

Aceh Jaya adalah pusat terjadinya
gempa dan gelombang tsunami.
Dipastikan lebih dari setengah
wilayah ini babak belur dihantam
gelombang laut. Tak ayal,
masyarakatnya pun banyak yang
hilang dalam musibah mahadahsyat
tersebut.

Kabupaten yang terletak pada titik
koordinat geografis 04022’-05016’
LU dan 95002’-96003 BT ini resmi
pisah dengan Aceh Barat 22 Juli
2002. Keindahan alamnya membuat
banyak turis asing sebelum tsunami
singgah ke wilayah ini. Bahkan, ada
yang datang lewat laut.

Berbicara masalah wilayah, dulunya,
sebelum tsunami melanda, Aceh
Jaya merupakan salah satu objek
wisata di Aceh. Kala itu, Calang
yang menjadi ibukota Aceh Jaya
masih satu kabupaten dengan Aceh
Barat. Terkenalnya daerah Aceh Jaya
sebagai tempat wisata, di antaranya

Namun, kondisi perwisataan di Aceh
Jaya sempat mati suri saat puncakpuncak konflik bersenjata antara RI
dan GAM. Persoalannya sekarang
adalah, bagaimana pula objek wisata
di sana setelah tsunami? Atau sebut
saja setelah perjanjian damai MoU
Helsinki?

S
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Kini Aceh Jaya sedang membangun.
Di samping berbenah pada bidang
perikanan, objek wisata pun kembali
ditata. Ada sejumlah tempat wisata
yang baik dikunjungi saat berada di
Aceh Jaya. Berikut ini dipaparkan
tuhoe di antara tempat wisata yang
masih ada di bekas tsunami tersebut.

Foto: htpp://zarial.page.tl

tuhoe | Aceh Jaya
etengah dekade telah berlalu.
Amuk laut pekat menjilat tanah
serambi masih membekas di
ingatan. Ia menjadi catatan kelam
di lembar sejarah Aceh. Tsunami,
demikian orang mengenal nama
bencana yang melanda Aceh, 26
Desember 2004 silam.

Pulau Tsunami/Tsunami
Island
Pulau ini terjadi akibat gempa bumi
dan gelombang tsunami tahun 2004.
Di sana tersimpan banyak misteri
tentang batu-batuan dasar laut

Teluk Rigaih
Hamparan laut yang diapit oleh
daratan Gampông Batee Tutong,
Pulau Seumot dan Gampông Rigaih
sangat digemari oleh wisatawan
sebagai tempat snorkeling, diving,
maupun untuk fishing. Kawasan
ini juga sering dimanfaatkan oleh
masyarakat yang berlibur di akhir
pekan dikarenakan keindahan
terumbu karang dan ikan hias yang
beraneka warna.
Lhok Geulumpang
Kawasan wisata daerah ini masih
sangat alami. Hutannya masih utuh
dan sebelah barat berhadapan
dengan Laut Samudera Hindia yang
landai. Pantainya berpasir putih.
Di sebelah timur membentang
perbukitan yang sudah ditata
rapi. Lokasi ini lebih dikenal oleh
wisatawan mancanegara yang
sering digunakan untuk snorkeling,
berjemur, dan diving. Di kawasan
ini, keanekaragaman ikan dan
biota laut lainnya dilindungi. Selain
itu, juga terdapat banyak macam
monyet yang bisa bercanda dengan
pengunjung.
Kuala Dhoi
Kuala Dhoi adalah sebuah gampông
kecil yang terletak di pinggir pantai
Samudera Hindia, pada berjarak 3
km dari Ibukota Kecamatan Lageun

dan 12 km dari Ibukota Kabupaten
Aceh Jaya (Calang). Tempat ini
merupakan objek wisata yang sangat
terkenal bagi orang Jerman (Benua
Eropa), semenjak seseorang yang
berasal dari Jerman bernama Daud
Jerman (Dieter) bermukim dan
berkeluarga dengan perempuan
Kuala Dhoi. Dia membangun
beberapa bungalow di dekat pantai
dan mengajak para turis dari eropa
untuk datang ke daerah ini. Kuala
Dhoi memiliki pantai pasir putih yang
bersih, laut yang landai dan sangat
menarik untuk dikunjungi untuk
menikmati keindahannya.
Pulau Reusam
Daerah ini merupakan tempat
rekreasi bagi masyarakat Aceh
Jaya pada hari-hari libur. Lokasinya
didukung oleh panorama dan
keadaan alam yang asri dengan
pohon-pohon cemara yang rindang,
pantai pasir putih bersih, laut landai
tempat berenang dan bersnorkeling.
Terumbu karang akan sangat indah
dilihat dari tempat ini. Juga bisa
memancing ikan-ikan karang sejenis
gerapu dan lainnya. Selain itu, pulau
ini juga menyimpan bukti sejarah,
yaitu meriam tua peninggalan masa
penjajahan Belanda dan Jepang
sebagai benteng pertahanan dari
musuh-¬musuh negara.
Pantai Pasir Saka
Pantai ini sangat indah putih bersih
sebagai tempat pemandian dan
bersnorkeling. Pasir pantai ini putih
berhadapan langsung dengan
Samudera Hindia. Jarak ke sana dari
Ibukota Kecamatan Sampoinit sekitar
14 km.
Pantai Kuala Merisi
Hamparan deru ombak pantai dan
legenda Bate Putri Ratu Meurendam
Dewi yang terdapat di muara
sungai Kuala Merisi telah membuat
masyarakat menjadi tertarik dengan
objek wisata ini. Lokasi ini juga
didukung oleh keadaan alam untuk
pemandian di bibir pantai dan
fasilitas warung makanan di sekitar
lokasi.

Danau Laut Nie Pineung
Suasa
Sebuah Danau di perbukitan Desa
Pasi Timon, Kecamatan Teunom, ada
objek wisata dengan nama Danau
Laut Nie Pineung Suasa. Tempat ini
memiliki keindahan pemandangan
alam yang masih natural. Sekitar
danau dikelilingi oleh pohon pinang
merah dan aneka macam bunga yang
langka. Juga banyak ikan air tawar
yang bisa dipancing oleh wisatawan
yang berkunjung.

Foto: http://fajaruna.blogspot.com

bawaan gelombang tsunami. Pulau
ini terletak di sisi barat Daerah Aceh,
tepatnya di Kecamatan Jaya (Lamno),
Kabupaten Aceh Jaya, dengan jarak
tempuh dari ibukota provinsi dan
ibukota kabupaten selama 2 jam
perjalanan dengan bus umum. Pulau
ini diapit oleh Pulau Keuluang dan
Gua Sarang Gunung Teumiga. Sangat
indah bila dipandang dari jalan
Negara puncak Gunung Geurutee.
Untuk mengunjungi pulau ini,
tersedia boat nelayan di Gampông
Ujong Sudhen dengan lama berlayar
sekita 15 menit. Pulau ini menjadi
bukti sejarah bagi generasi yang
akan datang betapa dahsyatnya
gelombang tsunami di Aceh.

Arung Jeram Sungai TeunoM
Derasnya aliran Sungai Teunom
menjadi objek wisata tersendiri bagi
pengunjung yang suka rafting (arung
jeram). Dimulai dari air terjun hulu
sungai yang lama mengarunginya 3
jam sampai ke Gampông Sarah Raya
atau Desa Alue Jang 24 km dari Kota
Teunom, lokasi sekana menjadi lokasi
wisata penuh tantangan.n Sumber objek
wisata: Dishubbudpar Aceh Jaya

“Kawasan wisata daerah
ini masih sangat alami.
Hutannya masih utuh dan
sebelah barat berhadapan
dengan Laut Samudera
Hindia yang landai.”
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Adat bak Poteu Meurehôm
Hukôm bak Syiah Kuala
Qanun bak Putroe Phang
Reusam bak Lakseumana

tamèh

ILustrasi: http://pressthat.wordpress.com

Ulama-ulama A
Kharismatik
Aceh

ceh dan Islam seolah bagai dua sisi mata uang
yang satu sama lain saling keterkaitan. Banyak
ulama yang lahir dan besar di Aceh. Ulama-ualam
itu kemudian ada yang menjadi simbol keperkasaan
Aceh. Kendati telah ‘tiada’ mereka tetap kharisma di hati
ureueng Aceh. Berikut tuhoe memaparkan beberapa
ulama kharismatik tersebut. Tentunya masih banyak
nama-nama lain yang tak sempat terekam dan tak
mungkin termuat di halaman yang sempit. Adapun
nama-nama di bawah ini adalah sampel betapa ulama
menjadi ikon bagi Aceh.
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Sheikh Muda Waly

Abu Idi Cut

Syeikh Muda Waly al-Khalidy An-Naqsyabandy al-Asyiy
dilahirkan di Gampông Blangporoh, Kecamatan Labuhan
Haji, Kabupaten Aceh Selatan. Anak bungsu dari Sheikh
H. Muhammad Salim bin Malin Palito ini lahir pada
1917. Sheikh H. Muhammad Salim berasal dari Batu
Sangkar, Sumatra Barat. Datang ke Aceh Selatan selaku
dai. Sebelumnya, paman beliau yang masyhur dipanggil
masyarakat Labuhan Haji dengan Tuanku Pelumat
dengan nama asli Sheikh Abdul Karim telah lebih dahulu
menetap di Labuhan Haji.

Belum kering air mata masyarakat Aceh atas kepulangan
Tgk. Ibrahim Woyla ke haribaan Tuhan, Selasa, (12
Mei) tahun yang sama, sekira pukul 18.15 WIB, giliran
Tgk. H Abdul Wahab Hamid, mempersembahkan amal
ubudiyahnya di sisi Allah swt. lelaki yang akrab disapa
dengan Abu Idi Cut ini wafat dalam usia 78 tahun.

Saat sampai di Labuhan Haji, Sheikh Muhammad Salim
dijodohkan dengan seorang wanita yang bernama Siti
Janadat, putri seorang geuchik yang bernama Geuchik
Nya` Ujud, berasal dari Kota Palak, Kecamatan yang
sama. Janadat meninggal dunia saat melahirkan adik dari
Sheikh Muda Waly.
Nama Syeikh Muda Waly pada waktu kecil adalah
Muhammad Waly. Saat berada di Sumatra Barat,
beliau dipanggil dengan gelar Angku Mudo atau Angku
Mudo Waly atau Angku Aceh. Setelah kembali ke Aceh,
masyarakat menyapanya dengan Teungku Muda Waly.
Beliau sendiri sering menulis namanya “Muhammada
Waly” atau lengkapnya Syekh Haji Muhammad Waly AlKhalidy.

Ibrahim Woyla
Tahun ini, tepatnya 18 April lalu, masyarakat Aceh
digemparkan dengan wafatnya seorang ulama
kharismatik Aceh. Beliau adalah Tgk. Ibrahim Woyla.
Mayoritas masyarakat Aceh sudah menganggap sosok
Tgk. Ibrahim sebagai aulia Tuhan. Karena itu, Aceh
sempat heboh atas kepulangan Tgk. Ibrahim.
Berdasarkan informasi dari sejumlah media lokal, Tgk.
Ibrahim menyisakan isak tangis yang panjang dari
masyarakat. Bahkan, masyarakat Aceh menangis sejak
sore hingga malam hari, di rumah duka, di Woyla, Aceh
Barat.
Sosok Tgk. Ibrahim sudah hidup di hati masyarakat
Aceh sebagai orang suci. Masyarakat kerap meminta
hajatan dan doa darinya. Sebelum wafat, kondisi Tgk.
Ibrahim tidak menunjukkan tanda-tanda orang sakit,
meski usianya telah mencapai 130 tahun. Menurut
kepercayaan masyarakat Aceh umumnya, Tgk. Ibrahim
kerap bepergian ke beberapa daerah di Aceh. Bahkan, ia
dipercaya acapkali menunaikan salat Jumat di Mekkah,
tetapi dapat kembali pada hari Jumat itu juga.

Abu Idi Cut merupakan pimpinan Dayah Darussadah, Idi
Cut. Kabar dari media lokal, ia meninggal dunia akibat
penyakit komplikasi yang dideritanya sejak beberapa
tahun sebelumnya. Jenazah almarhum disembahyangkan
oleh ribuan warga Aceh yang melayat ke rumah duka, di
komplek Dayah Darussadah.
Saat pelaksanaan salat jenazah, sempat terjadi antrian
sangat panjang sehingga pelaksanaannya terpaksa
dilakukan secara bergelombang. Sejumlah ulama Aceh
dan Aceh Timur juga turut hadir dalam prosesi pelepasan
jenazah Abu Idi Cut.
Abu Idi Cut memimpin Pondok Pesantren Darussaadah
Idi Cut selama lebih kurang 42 tahun. Almarhum
meninggalkan seorang istri Hajjah Nurhayati dan empat
orang anak, masing-masing Hajjah Tusalwati, Hajjah
Muzkiyati, Hajjah Fadillah A.Mk, dan Tgk Iskandar Akhi.

Ali Hasjmy
Nama aslinya Muhammad Ali Hasyim Alias Al Hariry.
Anak kedua dari 8 bersaudara ini memiliki seorang ayah
bernama Teungku Hasyim, pensiunan pegawai negeri.
Tahun 1975, Ali Hayim yang kemudian akrab disapa Ali
Hasjmy ini diangkat sebagai guru besar (Prof) dalam ilmu
dakwah oleh perguruan tinggi IAIN Ar-Raniry, Banda
Aceh. Ali Hasjmy juga dikenal sebagai sastrawan, ulama,
dan tokoh daerah.
Ali Hasjmy pernah menjabat Gubernur Aceh periode
1957-1964 dan Gubernur Diperbantukan Menteri Dalam
Negeri Jakarta periode 1964-1968. Hasjmy menikah
dengan Zuriah Aziz pada tanggal 14 Agustus 1941, saat
berumur 27 tahun--istrinya berumur 15 tahun (lahir pada
Agustus 1926).
Hasjmy dikaruniai tujuh putra-putri, yaitu (1) Mahdi A.
Hasjmy, (2) Surya A. Hasjmy, (3) Dharma A. Hasjmy, (4)
Gunawan A. Hasjmy, (5) Mulya A. Hasjmy, (6) Dahlia A.
Hasjmy, dan (7) Kamal A. Hasjmy.n
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Kluet, Tenggelam dalam Sejarah

K

Sejarah Kluet
Menurut sejumlah literatur, kajian sejarah Kluet
sangat erat kaitannya dengan Kerajaan Laut Bangko
(Bukhari RA, dkk., 2008:11). Laut Bangko dulunya
merupakan sebuah danau mini yang berlokasi di tengah
hutan Taman Nasional Gunung Leuser, bagian barat, yang
berbatasan dengan Kecamatan Bakongan dan Kecamatan
Kluet Timur, saat ini.
Dikisahkan bahwa Kerajaan Laut Bangko ini pernah
megah tempoe doeloe. Raja yang terakhir yang sempat
memimpin kerajaan tersebut, menurut Bukhari, dkk
(2008:12) bernama Malinda dengan permaisuri
Rindi. Setelah rajanya meninggal, daerah
ini tenggelam kala banjir besar
melanda.

Penduduknya kemudian
berusaha mencari daratan
baru, sebagain ke Tanah
Batak, sebagian ke Singkil,
sebagian ada yang masih
tetap pada lokasi semula
dengan mencari dataran
tinggi yang baru. Dari sini
kemudian timbul pendapat
terjadinya kemiripan bahasa
antara bahasa Kluet dengan
bahasa Batak, bahasa Alas,
bahasa Karo, dan bahasa
Singkil.
Sumber sejarah lisan
(folklor) lainnya menyebutkan
bahwa saat berkecamuk
perang dahsyat di Aceh, ada
Foto: Flickr.com | jesse grayman
sebuah komunitas masyarakat
kala itu yang terpecah-pecah akibat menyelamatkan diri.
Ada yang lari ke wilayah Kerajaan Kecil Chik Kilat Fajar
di selatan Aceh, ada yang melarikan diri ke pedalamanpedalaman lainnya dalam wilayah yang sama. Yang
berada di wilayah Chik Kilat Fajar kemudian membuka
komunitas sendiri, yaitu di kaki gunung Kalambaloh.
Sedangkan di wilayah lainnya, juga membuat komunitas
sendiri pula sehingga masih terdapat kemiripan bahasa
antara yang berada di wilayah selatan Aceh (Chik Kilat
Fajar) dengan beberapa wilayah lainnya seperti Singkil,
dan Tanoh Alas, termasuk Sumatera Utara.
Terlepas dari sejarah yang sulit ditemukan
kekonkretannya itu, wilayah Kluet tetap diakui
sebagai satu kesatuan dalam Kabupaten Aceh Selatan.
Pengakuan ini sejak daerah tingkat II Aceh Selatan masih
tersebar hingga ke Singkil, Subulussalam, dan Aceh Barat
Daya. Hanya saja, mulanya Kluet masa itu dua wilayah
saja, yakni Kluet Utara dan Kluet Selatan. Kluet Utara
beribukotakan Kotafajar dan Kluet Selatan ibukotanya
Kandang.
Seiring maraknya gejolak pemekaran di Aceh,
tepatnya sejak Aceh memperoleh status
Otonomi Khusus

“ Kluet pun akhirnya terkesan masih tenggelam. Entah sampai bila.
Idimo Kak Kluat, mbang nalot sendah, pigan suang…”

22

tuhoe Edisi Xi / Desember 2009

Foto: dok. jkma aceh

tuhoe | Aceh Selatan
abupaten Aceh Selatan
dengan ibukotanya
Tapaktuan merupakan
salah satu kota sejarah di
Provinsi Aceh. Banyak situs
budaya yang layak dijadikan
objek wisata islami di daerah
itu. Sayangnya, semua
terkesan ‘tenggelam’ atau
hilang seiring waktu.
Tak hanya objek wisata,
sejumlah suku, bahasa,
termasuk wilayah pun
terkesan dilupakan. Sebut saja
di antaranya suku dan wilayah
Kluet. Suku Kluet merupakan
satu di antara dua suku
lainnya—Aceh dan Aneuk
Jamee—yang hidup di wilayah Aceh Selatan. Suku ini
umumnya terdapat di wilayah Kluet Utara, Kluet Timur,
Kluet Tengah, dan Kluet Selatan.

Adat dan Budaya
Sebenarnya, Kluet memiliki adat dan budaya yang
heterogen. Hal ini karena wilayah tersebut didiami
tiga suku: Kluet, Aceh, dan Aneuk Jamee. Tentu saja ini
kekayaan tersendiri bagi masyarakat Kluet jika mereka
mau bersatu-padu.
Namun, ternyata keberagaman kebudayaan ini pula
yang menyebabkan perpecahan di antara masyarakat
Kluet. Mereka yang berbahasa ibu bahasa Aceh seakan
tidak mau disebut sebagai orang Kluet. Sebaliknya,
mereka yang berbahasa ibu bahasa Kluet enggan disebut
sebagai bagian dari Aceh. Inilah yang terjadi saat ini.
Tidak seperti zaman dahulu, semuanya bersatu dalam
bingkai kerajaan kecil, Chik Kilat Fajar.
Terlepas dari perpecahan internal itu, Kluet memiliki
sejumlah adat dan budaya yang masih lestari. Adat
dan budaya itu bertunas dan tumbuh dalam kearifan
masyarakatnya secara umum. Adat istiadat tersebut
terus kontinyu turun temurun. Hal ini dapat dilihat pada
prosesi perkawinan, sunat rasul, kematian, pengobatan,
dan sebagainya. Bahkan, karena mata pencaharian
masyarakat Kluet secara umum adalah bertani, adat
turun ke sawah pun dimiliki masyarakat di sana yang
mirip pula seperti adat meublang dalam kearifan Aceh
secara luas.

Sastra Tutur
Selain itu, sejumlah sastra lisan pun masih hidup dan
berkembang dalam komunitas ini. Sebut saja kebiasaan
bersyair saat pesta perkawinan.
Dikenal dua macam syair dalam kearifan masyarakat
Kluet: syair meubobo dan syair meukato. Syair meubobo
biasanya digunakan oleh rombongan pengantar
pengantin laki-laki (linto baro). Sedangkan syair
meukato, merupakan pantun yang berbalas-balas antara
rombongan mempelai laki dan rombongan mempelai
perempuan.
Syair meubobo juga kerap digunakan saat melepas
anak pergi ke rantau atau saat sunat rasul. Kebiasaan ini
masih hidup dalam masyarakat Kluet hingga sekarang.
Hanya saja, tidak semua orang dapat memainkan
kedua syair tersebut. Butuh kemahiran tersendiri untuk
melantunkan. Pemain syair ini serupa trobadur.
Kecuali itu, sastra lisan yang juga masih berkembang
dalam masyarakat Kluet hingga saat ini adalah
peribahasa. Peribahasa dalam bahasa Kluet disampaikan
dengan dialek masing-masing daerah. Saat ini ditemukan
tiga dialek bahasa Kluet, yakni dialek Menggamat, dialek
Payadapur, dan dialek Krueng Kluet.
Dalam masyarakat ini berlaku juga mitos-mitos
semisal meurampot—disamun makhluk halus. Namun
demikian, nilai-nilai keislaman juga masih kokoh di sana,
di samping nilai gotong royong dan silaturrahmi. Karena
itu, sangat disayangkan jika daerah ini kemudian terkesan
abai dari perhatian pemerintah. Apalagi, di tengah
kecamuk internal dalam masyarakat itu sendiri.
Harapan Baru
Terpilihnya Husein Yusuf sebagai Bupati Aceh
Selatan saat ini adalah harapan baru bagi masyarakat
Kluet. Hal ini karena Husein adalah putra Kluet. Akan
tetapi, sejumlah pesimistis Kluet akan terbangun juga
mulai ditunjukkan oleh beberapa masyarakat. Terbukti,
dua tahun periode Husein-Daska, belum menunjukkan
perubahan apa-apa terhadap wilayah Kluet. Jalan masuk
ke rumah bupati sendiri, masih berlobang-lobang seperti
sedia kala. Kluet pun akhirnya terkesan masih tenggelam.
Entah sampai bila. Idimo Kak Kluat, mbang nalot sendah,
pigan suang…[Herman RN, berasal dari Kluet]

Foto: dok. jkma aceh

dan diperkuat oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh
(UUPA), wilayah Kluet pun pecah menjadi lima: Kluet
Utara (Kotafajar), Kluet Selatan (Kandang), Kluet Tengah
(Menggamat), Kluet Timur (Duriankawan), dan Kluet
Barat (Pasieraja). Ironis, pemekaran wilayah ini ternyata
menimbulkan konflik baru di wilayah Kluet. Pasieraja
misalnya, karena tidak ada masyarakat Pasieraja yang
berbahasa ibu bahasa Kluet, orang-orang di sini terkesan
tidak mengakui wilayahnya sebagai wilayah Kluet.
Bahkan, sempat tersebar isu, jika dipaksakan wilayah
Pasieraja dengan nama Kluet Barat, masyarakat di sini
akan minta wilayahnya dimasukkan ke Kecamatan
Tapaktuan saja. Karena itu, plang nama kantor camat
wilayah ini dengan jelas ditulis “Camat Kecamatan
Pasieraja”, bukan “Camat Kecamatan Kluet Barat dengan
Ibukota Pasieraja”. Singkatnya, pecah wilayah Kluet,
pecahkan pula masyarakatnya, kendati tidak sampai
menimbulkan perang berdarah.
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oleh Anton Sabang
Koreografer Aceh dan Mahasiswa
Pasca Sarjana ISI Surakarta

Arsitektural (Tubuh) Seudati
M
emasuki fenomenologi ruang seudati sebagai produk
budaya adalah memasuki medan makna filosofis.
Peristiwa seudati dalam konsepsi seni pertunjukan
merupakan petanda dan penanda yang dikonstruk oleh
jaringan--jaringan simbol--identitas ke-Acehan.
Mendalami ruang seudati sama halnya memasuki
wilayah tubuh dalam konsepsi sosial, politik, ekonomi dan
historis. Artinya, arsitektural tubuh dalam wadah seudati
merupakan perspektif konseptual tubuh yang merupakan
“gambaran” hal ikwal secara asosiasi merupakan
kontekstualitas problematik yang tergambar melalui
identitas tekstualitas–sejarah perjalanan tubuh yang terusmenerus mengalami proses anasir ulang–berevolusi pada
fase-fase kompleksitas yang relatif kompleks dan variatif.
Tubuh dalam frems wadah (etnokoreologi) seudati
tidak terlepas dari fenomena legetimasi ideologi politik
yang diserap dalam visualisasi makna simbol pada atributatribut konvensional yang bersifat hirarki. Di lain pihak,
tubuh dalam konsepsi sosial politik berpotensi sebagai
medium yang bertendensi pada konsepsi hegemoni
“ideologi siapa” dalam arti dominasi legetimasi ideologi
sosial budaya pada sub-dominasi (ordinat) varian sistem
sosial masyarakat–menyimpan heroik survival parsial,
dikotomi dan selalu melakukan relasi pada ideologiideologi institusi (lembaga-lembaga) secara etnografis
dalam paradigma demografi/ giografis aktivitas tubuh.
Dalam pengembaraan tubuh tradisi (baca: seudati)
selalu dapat diidentifikasi oleh kemapanan bentuk-bentuk
konvensional yang cenderung memperlihatkan konstruksi
identitas personal dan sosial tertentu, menjadikan tubuh
terbelenggu dan tersekat pada kontekstual dan tekstual
yang terbatas pada batas ruang. Akhirnya, dalam konsepsi
dan paradigma interkultural maupun inter-etnik, tubuh
mengalami guncangan keras (labil) ketika terjadinya
interaksi pada nilai-nilai pluralitas. Ada dua kemungkinan
yang terjadi mampu menerima (adaptasi) atau menolak
(disakulturasi) dari pengaruh realitas sosial budaya yang
menghampirinya, masuk dan menyebar. Kemajemukan
(multikulturalisme) yang melebar dari persebaran
menimbulkan konflik yang bisa dipahami secara
subjektifitas dan objektifitas tubuh itu sendiri.
Tubuh berpotensi untuk tidak menjadi apa dan siapa.
Pengembaraan tubuh dalam ruang menjadi pluralistik dari
nilai-nilai yang digambarkan pada peristiwa koreografi dan
tubuh pada perspektif pluralitas etniksitas/ interkulturalis
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berpotensi akan terjadi konflik horizontal linier pada
konsepsi tubuh sebagai bangunan tradisinya dan
identitas. Representasi makna simbol dalam perwujudan
dan pencitraan sosial masyarakat pemiliknya–aktivitas
sosial atau peristiwa budaya (pertunjukan seni) memiliki
pemaknaan yang multitafsir dan universal. Dalam
memposisikan tubuh sebagai jejaringan simbol atau jalinan
tanda sebagai fungsi yang terkait dengan kontekstual
(transenden) merupakan keniscayaan pada fungsi tubuh.
Selain itu, konsep tubuh menjadi sesuatu yang urgen
dalam fungsinya sebagai medium yang memiliki tujuan
pada dimensi sosial masyarakatnya. (ritual, politik,
ekonomi dan pariwisata).
Pada tingkat praksis, tubuh merupakan jaringan simbol
yang mengejawantah dalam konstruksi teks yang mampu
melukiskan dan menggambarkan hal ikwal peristiwa sosial
budaya (heroik, perlawanan, kasar, lembut dan keras).
Tetapi, maksud dalam pengertian ini adalah distorsi dan
dekonstruksi teks pada fenomena historis tempat asalmuasal tubuh itu dimulai (terjadi/ tercipta). Akhirnya,
dalam perjalanan waktu, gambaran tubuh sebagai ekspresi
medium peribadi maupun kolektif: kehilangan esensinya,
untuk menjadi penghubung jiwa-jiwa pada keindahan
Ilahiah–degradasi pencapaian transenden maupun makna
tubuh sebagai simbol-simbol etniksitas yang bersifat
tipelogi relegius telah gagal.
Redikalisasi ekstrim pada dekonstruksi nilai tubuh
merupakan aleniasi pada substansi fungsi tubuh yang
akhirnya “membunuh” makna simbol terdalam dari
sistem kebudaya, dalam pengertian tubuh adalah
sistem kepercayaan, sistem kekerabatan, identitas
dalam merespon fenomena makrokosmos maupun
mikrokosmos–akhirnya menjadi kulit dipermukaan atau
figuran-figuran yang cenderung pragmatis–profan semata.
Pada bagian konstruksi tubuh (baca: seudati), postulat
jaringan simbol yang menyiratkan hal-hal keniscayaan
transenden tidak terbatas, inheren pada batas-batas
inmateri. Konsep Gothe dalam paradigma tubuh adalah
sebuah wahyu yang hidup dan sesuatu yang tidak bisa
diduga. Oleh sebab itu, konsep tubuh dalam pemaknaan
simbol transenden bersifat universal. Kajian Gothe tentang
simbol dapat diinterpretasi melalui paham subjektivitas
dan objektivitas yang terpelihara dalam memori tubuh
pada setiap personal maupun pelembagaan tubuh.

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

Dalam penjelajahan tubuh (baca: pentunjukan)
paradigma interkulturalis positif tidak terbatas pada ruang
dan waktu serta multivaule, tidak menjadikan tubuh
kehilangan atau kekeringan makna terdalam bahkan
menjadikan tubuh semakin kaya dalam vokabuler memori
personal dan komunal pemiliknya. Tetapi, konsekuensi dari
perspektif gambaran interkulturalis tersebut menjadikan
tubuh lebih labil dan ambivalen dalam menjawab konteks
fenomena estetika–artistika. Keniscayaan ekspresi tubuh
merupakan metafora yang selalu hidup, bergerak menuju
metafora yang lebil subtil karena terus diterjemahkan,
dikritisi, dieksplorasi. Tubuh pada fase tertentu menjadi
inspirasi yang terus bergerak menjadi embrio-embrio
sumber pengkaryaan yang terus hidup (tidak pernah
selesai) bagi proses kreatif koreografi. Sehingga
membentuk arsitektural yang mampu menolak dan
menarik energi dalam menghadapi globalisasi--industri
leberal saat ini dan ke depan.
Dalam konsepsi tubuh pada vokabuler, tubuh adalah
sebuah proses dalam merumuskan kalimat-kalimat
pertanyaan yang belum selesai. Seberapa penting makna
tubuh dalam kehidupan masyarakat Aceh? Sejauh
apa fungsi tubuh dalam memberi keseimbangan dan
keselarasan pada dimensi sosio-budaya Aceh?
Konsep tubuh dipandang oleh para filsuf, golongan
manusia yang berusaha untuk terus menggali segala
sesuatu secara ”radikal dan ekstrim”. Konsep dan fungsi
tubuh merupakan sebuah lahan padang rumput luas,
hijau yang membutuhkan sentuhan (garap) dengan
memakai berbagai perseptif pemaknaan yang beragam
yang terkadang berseberangan. Tetapi pemaknaan
tubuh pada pengembaraan tidak akan menjadikan tubuh
”mati” walau kecendrungannya memiliki pemaknaan nilai
idologi yang kering seperti penyataan filsuf idealis seperti
Plato. Ia menyebutkan tubuh konkrit bukan hal yang
penting. Tubuh dianggap sebagai penghalang tercapainya
kemurnian jiwa. Plato juga berkata bahwa tubuh adalah
kubur bagi jiwa dan jiwa bagaikan terpenjara dalam tubuh
(Bertens: 1989).
Jika manusia terlalu memberi perhatian terhadap
tubuh, hakikat keabadian hidup, yang terletak pada alam
kejiwaan yang abstrak, akan sulit dicapai. Oleh karena itu,
ia menganjurkan bentuk-bentuk askese dan mati raga.
Bagi para filsuf eksistensialis seperti Sartre, berangkat
dari realitas konkret kehidupan manusia konkret,
bukan semata membahas ide-ide mengenai
bagaimana manusia yang ideal.
Berbicara mengenai

konteks realitas konkret berarti berbicara tentang aspek
sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang menyelimuti
peradaban manusia. Dalam hal ini, tubuh merupakan
konsep penting karena melalui tubuh manusia mulamula disebut ‘ada’. Dari tubuh, manusia mencerna dan
menyerap dunia realitas hidupnya.
Konsepsi tubuh sangat penting untuk memahami
penindasan yang terjadi dalam hiruk pikuknya politik
yang terjadi di Aceh. Sebab, melalui tubuhlah (baca:
seudati) identitas Aceh tercipta. Ironisnya, masyarakat
Aceh dalam memahami dan menyadari makna terdalam
dari identitas telah kehilangan keyakinan pada tubuhnya
sendiri. Akhirnya, esensi tubuh yang diharapkan mampu
mengangkat citra kemanusiaan tidak lagi berdiri otonom
dan dikotomi, artinya ada konstruksi/ lapisan luar secara
sengaja dikonstruk dalam frems ideologi politik kekuasaan.
”Ia” dibangun dari struktur luar yang disebut tekstual
(elemen-elemen tari) dan struktur dalam (nilai) seperti;
politik ekonomi, politik historis, dan politik sosial budaya
masyarakat pemiliknya. Sehingga layer-layer tersebut tidak
lagi mempunyai fungsi sinigfikan sebagai pengembaraan
teologi–sakralitas (transeden). Pada ruang dan waktu,
tubuh tidak lagi mampu melepaskan kuasa-kuasa logika
ideologi, materialistik, pragmatis dan mengejawantah
menjadi profan semata, merepresentasikan tindakan,
pikiran, emosional dan imajinasi dalam kontak-kontak
realitas sosial masyarakat yang semu.
Tubuh dalam arti jaringan simbol pada wilayah
aplikasinya dan realisasinya menjadi ”mati” karena
stimulasi sejarah tubuh selalu hadir dalam kostruksi
identitas personal dan kolektif pada lembaga-lembaga
politik tertentu. Identifikasi pada konsep estetika
tubuh dalam kaitan motif-motif teks yang ada, termterm, reposisi bentuk dan wujud identitas dan yang
terakhir fungsi serta tujuan; sadar tidak sadar, mau tidak
mau; esensi tubuh dalam arsitektural kekinian dapat
dideskripsikan sebagai atribut-artibut suatu lembaga atau
ideologi politik kuasa yang bersifat holistik. Beaground
tersebut dapat terindra dan dikaji dari wujud tekstual
dalam relasi-relasi fungsional legetimasi politik dari era
Orba–pascatsunami yang memiliki tujuan tunggal ”menina
bobokan” daya kritis sistem organik sosial masyarakat
sebagai warisan yang bernilai
hayatan.
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Buny i l a m B as a A c eh

B

unyi’ lam basa Aceh bak kajian nyoe nakeuh bunyi
nyang na lam kajian basa meungeunai fonologi.
Fonologi nyan nakeuh saboh disiplin ileumè basa
nyang geukaji meungeunai bunyi basa.
Bunyi lam basa geutanyoe geukheun cit ngon sue atawa
suara. Teuma agak janggai bacut meunyo tapeupadan
sue lam kajian bunyi basa. Makajih, lam bhah nyoe
takheun ngon bunyi basa, kon sue basa.
Bunyi lam basa Aceh saban mantöng lagè bunyi lam
basa-basa laén umumjih. Bunyi basa nyan jeut tabagi lam
dua bagian, nyakni bunyi vokai ngon bunyi konsonan.
Vokai geubagi lom jeut keu vokai tunggai ‘vokal tunggal’
ngon vokai rangkap ‘vokal ganda’. Meunan cit ngon
konsonan, na nyang nanjih konsonan tunggai ‘konsonan
tunggal’, na teuma konsonan rangkap ‘konsonan ganda’.
Bunyi-bunyi basa nyoe jitubiet dari artikulato (alat ucap
manusia). Alat-alat ucap nyan na nyang nanjih labium
(bibi), apek (ujông lidah), alveolum (ôn lidah), laminum
(gigo), palatum (langèt-langèt kreuh)), dorsum (uram
lidah), velum (langèt-langèt lunak), dentum (uram gigo/
pangkal gusi), uvula (anuek teukak/aneuk rukueng),
akar lidah, ngon parinx/glothis (kakeun). Dari babandum
nyoe, na lom saboh alat teuk nyang cukôp berpengaruh,
nyakni pita suara.
Contoh bunyi nyang jitubiet dari labium ngon labium
(dua bibi) nakeuh [b], [p], [m], [w]. Bunyi [t] lam basa
Aceh na nyang geupeuhasé lé apek ngon dentum.
Contohjih, nyang töh. Meunyo apek ngon laminum
geupeuhasé bunyi [θ]. Bunyi nyoe sama deungon bunyi
[ ]ثlam basa Arab. Contohjih lam basa Arab, tsumma.
Contoh lam basa Aceh: aθèe (asèe) ‘anjing’. Bunyi
meuno biasajih lam dialèk Aceh Rayek. Meujanjan, bunyi
[θ] nyoe lam dialèk Aceh Rayek bak ungkapan aθèe jeut
keu retofleks: atèe. Bunyi nyoe geupeutubiet dari apek
ngon palatum.

‘Oh lheuh nyan, bunyi nyang geupeutubiet lé labium
ngon dentum (lé bibi yup ngon gigo ateuh) nakeuh [f]
ngon [v]. Bunyi huruf-huruf nyoe, jeut takeun hana lam
basa Aceh, keucuali kata serapan dari basa laén, miseujih
fitnah (dari basa Arab).
Meunyo bunyi nyang geupeuhasé lé dorsum ngon
palatum nakeuh lagè [c] ngon [j]. Bunyi nyoe geukeun
cit ngon sebutan bunyi palatal. Contohjih: caröng
‘pandai/pintar’, jeue ‘jala’. Bak bunyi palatal nyoe,
mantong lé ureueng nyang keuliru, saweueb na cit
[sy] nyang geupeuhasé lé palatal sehingga na nyang
teumuléh geusyik, meusyén. Padahai, lam basa Aceh
hana bunyi [sy], kecuali bak haba husy… (sue parôh mie
atawa manok). Peujeut meunan? Saweueb [sy] nakeuh
konsonan bergetar. Lam basa Aceh, hana konsonan
bergetar, keucuali serapan dari basa laén atawa
peungarôh dialèk (bah konsonan bergetar nyoe, takaji
pajan-pajan mantong).
Teuma meunyo bunyi dorsum ngon uvula, harahjih
‘hurufnya’ nakeuh [k] ngon [g]. Contohjih: kamoe ‘kami’,
gop ‘orang’. Bunyi dorsum meureumpok ngon uvula na
cit geupeuhasé [x]. Ma, lam basa Aceh hana haba nyang
geupeuphôn ngon haruh [x].
Na padum-padum boh teuk bunyi (haruh) nyang
geupeuhasé lé perpaduan alat-alat ucap manusia nyang
hana lôntuan seubut di sinoe, saweub haba nyang
geupeuphôn ngon haruh nyan hana lam basa Aceh,
tetapi mungkén na lam basa laén.
Vokai
Seudeurhanajih, vokai geukeun ngon bunyi nyang udép,
saweueb jeut tamong lam huruh konsonan peu mantong.
Lam basa linguistik, geukeun ngon “bunyi oral”, nyakni
“bunyi lepas”. Lagèe vokai lam basa laén umumjih di
donya, lam basa Aceh, vokai geubagi cit jeut keu dua
bagian: vokai tunggai ngon vokai rangkap.
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Bèda ngon basa Indonesia, vokai tunggai lam basa Aceh
na 17 boh: 10 vokai tunggai nyang jitubiet lheuh dari
rongga dada meulalui babah; 7 vokai nyang jitubiet dari
idông. Vokai nyang jitubiet dari babah nyoekeuh nyang
geukeun ngon bunyi oral. Meunyo vokai nyang jitubiet
dari idông geukeun ngon bunyi sengau atawa bunyi nasal
atawa geukheun cit bunyi c’oe.
Vokai tunggai lam basa Aceh nakeuh [a], [i], [e], [è], [é],
[eu], [o], [ô], [ö], ngon [u]. Maséng-maséng vokai nyan
jeut tabôh lam contoh lagèe jimiyup nyoe.
bak

‘pohon’

iku

‘ekor’

le

‘banyak’

èk

‘tinja’

lé

‘oleh’

aneuk

‘anak’

boh

‘buah’

bôh

‘isi’

böh

‘buang’

u

‘kelapa’

adak

‘sekiranya’

gli

‘geli’

e

‘kata seruan’

bèk

‘jangan’

éh

‘tidur’

keubai

‘kebal’

pujo

‘puji’

ôk

‘rambut’

deungo

‘dengar’

bu

‘nasi’

‘Ohleuh nyan, tujôh boh vokai c’oe lam basa Aceh
nakeuh [‘a], [‘i], [‘è], [‘eu], [‘o], [‘ö], ngon [‘u]. Contoh lam
narit vokal-vokal nyoe nakeuh:
‘ap

‘suap’

‘i-‘i

‘bunyian’

‘èt

‘pendek’

‘eu

‘ya’

‘oh

‘hingga’

‘ph’öt

‘bunyi padam api’

‘u-‘u

‘bunyian’

s’ah

‘bisik’

sa’i

‘mengurung diri’

la’èh

‘leumah’

ta’eun

‘wabah’

kh’op

‘bau busuk’

Vokai c’oe nyan, bak watèe takeun jitubiet sue c’oe dari
lam idông. Nyankeuh jeut, geubôh tanda koma saboh
di ateuh [‘]. Tanda nyan geukeun ngon tanda apostrof.
Vokai-vokai c’oe nyoe hana lam basa Indonesia, kecuali
haba nyang diterjemahkan dari basa laén, miseue:
jum’at, do’a, nyang geucok dari basa Arab. Ejaan
Indonesia nyang ka geupeuseusuai lam Ejaan Yang
Disempurnakan hana lé geupakèk tanda apostrof, bahpih
keu bunyi c’o. Teuma meunyo lam basa Aceh, tanda
apostrof mantong geungui. Bunyi-bunyijih pih rap saban
ngon padum-padum boh harah lam basa Arab.
Contohjih: ‘ab ‘suap’, s’ah ‘bisik’ rap saban ngon bunyi
ain [ ]عbasa Arab lam narit ‘alamun ‘donya/dunia’.
Meunan cit ngon vokal [‘i], rap saban ngon [ ]عlam basa
Arab bak narit ‘isyaun ‘seupôt/sore’.n
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