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Saweue Gampông
Tak hanya makam para raja
dan lakseumana, masa lalu,
di sana juga terdapat lokasi
pengrajin emas yang sangat
pandai dan terkenal. Lokasi ini
tepatnya di Kuta Blang, yang
sekarang jadi nama salah satu
lorong di gampông tersebut.
Hasil kerajinan masyarakat di
gampông ini, masa sejarah
dijual hingga ke Turki, Malaysia,
Prancis, dan Inggris. Kendati si
pandai emas bukan penduduk
asli Gampông Pande, ia terkenal
dan dikenal bermukim di sana.
Jelajahi sejarah
Banda Aceh itu
di halaman
sembilan belas.

12

Geulanggang Rayek
Ironis! Tatkala Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, mengadakan duek pakat bersama gubernur sedunia,
terkait soal hutan Aceh, para imum mukim seluruh wilayah Aceh yang mulanya diundang dalam
acara itu menyatakan walk out dari sana. Di sisi lain, ada yang menggelar demonstrasi. Ada apa itu?
Telisip pada halaman sembilan.

6
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Geulanggang Cut
Bencana alam berupa banjir tak diundang yang
kerap melanda beberapa daerah di Aceh kian
menggelisahkan. Di Pidie, para imum mukim mulai
sepakat menanggulangi Daerah Aliran Sungai
setempat dengan penguatan lembaga adat. Simak
hasil musyawarah tersebut pada halaman enam.

Asoe Nanggroe
Aceh Tenggara memiliki komposisi penduduk
yang terdiri atas 11 etnis yang berbeda,
yaitu Alas, Gayo, Batak, Pakpak, Singkil,
Mandailing, Aceh, Karo, Padang, Jawa, dan Nias.
Keberagaman keyakinan pun terlihat di daerah
ini, terutama didominasi oleh Islam dan Kristen.
Bagaimanakah masyarakatnya berbaur seharihari? Simak pada halaman dua puluh dua.

Peutimang
Aman Tawar berjenggot
putih seperti pengarang R.
Tagore dari
India atau
A. Samad
Said,
penyair dari
Malaysia. Ia mempunyai
kebiasaan membawa buku
dan menulis di mana saja.
Tak ayal ratusan karyanya
berupa didong Gayo
tercatat dalam sejumlah
buku. Semuanya ditulis
tangan lengkap dengan
tanggal pembuatan. Lihat
sepak terjangnya pada
halaman dua belas.

Meututô
“Minumlah air Nur sekarang, supaya hidup
barumu akan bahagia,” ujar umak seraya
menyodorkan air neurajah itu. Bagaimana
kelanjutan cerpen bernuansa lokal ini?
Baca pada halaman tujuh belas.
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Selanjutnya, tuhoe mengajak Anda mendalami:
• Penerbitan Kerajaan Aceh, di halaman enam belas.
• Diskusi REDD oleh elemen sipil di YRBI, pada halaman empat.
• Makam-makam bersejarah di Pasai, pada halaman dua puluh.
• Bagaimana M. Irwan memandang Aceh sebagai rumah kita di
halaman dua puluh empat.

SETELAH ITU, MARI KITA MEMAHAMI, MENGERTI, DAN BERTINDAK
sehingga kita benar-benar tuhoe!

asoe lhôk
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SUSUNAN REDAKSI

SEJAK zaman dahulu, hutan
sangat menentukan kemakmuran
masyarakat suatu tempat. Hal ini
bukan hanya terkait hasil hutan, tapi
keberadaan hutan itu sendiri yang
dapat melindungi masyarakat dari
bencana alam semisal banjir.
Aceh misalnya, keberadaan hutan di
sini ternyata tidak hanya bermanfaat
bagi masyarakat Aceh semata.
Bahkan, dunia bernapas dengan
hutan Aceh.

Ironis, tatkala pemimpin nanggroe menyadari hal ini, lalu ia mencoba
mengambil manfaat dengan menjualnya ke negara-negara luar. Alasannya,
demi kemaslahatan masyarakat sekitar hutan. Jika memang demi masyarakat,
mengapa masyarakat di sekitar hutan sama sekali tidak dilibatkan dalam ide
tersebut? Imum mukim sebagai tetua dalam lembaga adat tingkat bawah yang
menjadi kepercayaan masyarakat pun tidak diindahkan oleh pemimpin.
Hal ini menjadi nyata dalam aksi para imum mukim pada forum pertemuan
gubernur sedunia yang digelar di Hermes Palace Hotel pertengahan Mei lalu.
Mulanya imum mukim diundangan untuk terlibat serta pada forum yang
diberi nama Governor's Climate and Forest (GCF) tersebut. Akan tetapi, pada
hari “H”, skenario pemimpin nanggroe bermain. Para imum mukim tersebut
hanya ditempatkan di side event, sedangkan pertemuan para gubernur
sedunia di main event.
Apa lagi yang dapat diungkapkan kalau bukan pelecehan terhadap pemangku
adat jika sudah begini? Manakala seorang pemimpin yang dipercayai
oleh rakyat berani menipu tetua masyarakatnya sendiri, apa yang dapat
dikatakan oleh dunia, selain kecurigaan ada praktek terselubung yang sedang
dimainkan?
Maka itu, tak salah pertemuan tersebut bukan hanya mendapat protes dari
kalangan mukim, tetapi juga aksi demo dari sejumlah elemen sipil, yang peduli
terhadap hutan Aceh.
Dulu, rakyat Aceh, terutama sekali imum mukim, ditipu oleh UU pemerintah
pusat (UU No.5/1979) tentang penyamaan nama “desa” untuk gampông
dan mukim. Kali ini, para imum mukim ditipu oleh kepala daerahnya sendiri,
yang tiga tahun lalu mereka pilih sendiri lewat jalur independen. Agaknya,
soal penipuan kepada kalangan bawah masih tetap dimuluskan di negeri
ini. Di sisi lain, para pemimpin punya mimpi yang sama dengan rakyat, yakni
menyejahterakan kehidupan rakyat.
Hom pim pa, itu yang dapat dikatakan redaksi ini melihat semuanya.
Kadang ada yang berpakaian sufi tatkala siang, kadang mereka berkostum
pencuri manakala gelap. Sedangkan di dinding-dinding, topeng-topeng
bergelantungan. Maka hom pim pa akan menjadi hom hai, kata orang Aceh.
Di lain sisi, kita selalu ingin mengerti, paham, dan tetap bertindak seperti
motonya tuhoe.

Isi di luar tanggung jawab percetakan
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REDD

pakat tabila

Di Mata Masyarakat Sipil

M

tuhoe | Banda Aceh
araknya kasus penjualan
hutan yang kemudian
akrab dengan sebutan
REDD (Reducing Emissions
from Deforestation and Forest
Degradation) menimbulkan
keresahan banyak kalangan. Apa kata
masyarakat sipil tentang hal ini?

membahas peluang masyarakat sipil
dalam mengawal kebijakan REDD.

Setelah beberapa LSM yang peduli
lingkungan dan hutan melakukan
berbagai advokasi serta lokakarya
terkait masalah REDD, giliran Yayasan
Rumpun Bambu Indonesia (YRBI)
menggelar hal yang hampir sama.

Sementara itu, Direktur YRBI,
Sanusi M. Syarif, menilai selama ini
wewenang mukim dalam mengelola
sumber daya alam tidak berfungsi
lagi sehingga imum mukim seakan
tidak ada sama sekali. Untuk itu, kata
dia, perlu penegasan batas wilayah
(kuat bentang) agar mempermudah
kerja imum mukim.

Tepat 25 Januari 2010 lalu, YRBI
mengundang beberapa LSM lokal
melakukan diskusi soal REDD.
Turut di sana perwakilan Jaringan
Komunitas Masyarakat Adat (JKMA)
Aceh.
Dalam kegiatan yang dilakukan di
kantor YRBI itu muncul harapan
adanya sebuah wadah aliansi
masyarakat sipil dalam mengawal
kebijakan pemerintah terkait REDD.
Oleh karena itu, pertemuan tersebut

Muhibbudin, seorang peserta yang
hadir dalam kegiatan tersebut
mempertanyakan sejauh mana
masyarakat paham terhadap hak
hutannya sehingga paham pula
mengawal kebijakan REDD.

Di JKMA Aceh
Di Sekretariat Jaringan Komunitas
Masyarakat Adat (JKMA) Aceh,
lembaga ormas ini juga mengadakan
diskusi sekitar kebijakan REDD.
Menurut Sekpel JKMA Aceh, Budi
Arianto, diskusi yang diselenggarakan
pada 2 Februari 2010 itu merupakan
kelanjutan dari diskusi sebelumnya di
YRBI.

“Kenyataannya sekarang ini adalah
masih banyak masyarakat yang
belum kenal dengan REDD seakan
REDD hanya ada di tingkat elit
semata,” ungkap Budi.
Fasilitator diskusi, Harley Mu’in,
membuka wacana diskusi dengan
pemaparan beberapa hal terkait
pemanasan global. Kata dia, global
warming dapat menyebabkan
berbagai penyakit akibat perubahan
iklim tidak menentu.
Di pihak lain, Muhibuddin, tokoh
masyarakat Aceh Jaya yang
sebelumnya juga menghadiri
diskusi yang sama di YRBI,
menyebutkan bahwa REDD
merupakan kepentingan kelas kakap.
“Sasarannya adalah masyarakat di
pinggiran hutan,” pungkasnya.
Masalah kemudian, tambah Muhib,
kalangan tertentu diperbolehkan
oleh pemerintah menebang hutan,
sedangkan masyarakat biasa
diminta menjaga hutan. “Nah,
kompensasinya apa bagi masyarakat?
Masyarakat diminta menjaga hutan.
Ok, kita jaga hutan. Namun, orang
yang membabat hutan bagaimana?”
ketus Muhibuddin.
Pengakuan Mukhtar dari daerah yang
sama lain lagi. Ia menuturkan bahwa
dirinya pernah mengungkapkan
persoalan REDD ke hadapan
Pemda dan FFI. Akan tetapi, Pemda
menyebutkan bahwa REDD jangan
dibahas dulu seolah ada ketakutan
di sana. “Menurut saya, pemerintah
pun belum paham apa itu REDD,”
tegasnya.
Soal Kompensasi
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Soal kompensasi, Koordinator
JKMA Aceh, Pang Yuriun,
berpendapat, kompensasi sebaiknya
diarahkan pada dukungan dana,
bukan pada fisik semata. “Ini
perlu, karena selama ini terkesan
pembangunan hanya mengacu
pada fisik saja,” ungkapnya.

Kata dia, masyarakat Lamteuba
pernah mengusir pembalak liar
melalui aksi pada 18 November
2008. “Yang bekerja sebagai
pemotong kayu mencapai 500 orang.
Jumlah masyarakat Lamteuba pada
saat itu 5000-an jiwa,” ungkap lelaki
yang akrab disapa Pak Hasyim itu.
Mendengar hal tersebut, Harley
menyimpulkan, “Ada atau tidak
REDD di Lamteuba, masyarakat di
sana sudah mebuktikan diri mereka
menjaga hutan dan lingkungan.”
Di lain pihak, Bahrum, ketua
Forum Seulawah, mengatakan,
sejak dibentuknya Forum
Seulawah, banyak masyarakat
mulai melaporkan penebangan
liar ke pihaknya. Menurut dia,
ini perkembangan baik untuk
kelestarian lingkungan.
Menyambung Bahrum, utusan dari
Walhi Aceh, Ina, menyebutkan REDD

telah disepakati sebagai skema untuk
melindungi fungsi hutan dalam
mencegah pemanasan global. “Pada
pertemuan di Bali, ini dianggap
sebagai solusi yang paling tepat,”
ungkapnya.
Sedangkan seorang tokoh dari Aceh
Selatan, Bestari Raden, menyatakan
bahwa selama ini lembaga-lembaga
LSM juga salah mengerti tentang
moratorium logging yang diidekan
Pemerintah Aceh.
“Moratorium itu bukan larangan
untuk menebang hutan. Tujuan
gubernur adalah HPH. JKMA harus
dorong hal tersebut,” tandasnya.
Menanggapi Bestari, Harley mengaku
saat ini masih banyak HPH yang
dikeluarkan oleh pemerintah atau
yang masih jalan tanggalnya. “Mari
kita desak gubernur untuk hentikan
HPH,” ajak Harley.
Sanusi M. Syarif mencoba
mengklarifikasi terkait moratorium
logging yang disebutkan Bestari.
“Saya klarifikasi tentang moratorium
logging, khususnya mengenai HPH,
GHU, dan HTI. Moratorium logging
tidak berarti mukim dan gampông
tidak punya dasar untuk bertindak

Dok. JKMA ACEH

Selanjutnya, Hasyim, Imum
Mukim Lamteba, yang dimintai
menceritakan pengalamannya dalam
menjaga kelestarian lingkungan,
pada forum itu menguraikan
beberapa pengalamannya selama
menjabat mukim.

Dok. JKMA ACEH

Diskusi REDD di sekretariat JKMA Aceh, 2 Februari 2010.

dalam menjaga dan memanfaatkan
sumber daya hutannya. Warga
mukim bisa menjaga wilayahnya, di
Lamteuba misalnya,” ungkap dia.
Ia mencontohkan, tahun 1992
pernah ada surat geuchik untuk
tebang kayu bagi kepentingan
masyarakat di wilayah Indrapuri,
ternyata itu dihormati oleh pihak
Koramil waktu itu. Sanusi juga
memaparkan tujuh isu dasar terkait
REDD. (1) Keterbukaan, pihak
berwenang yang tidak membuka
informasi secara jelas. (2) Kesulitan
mendapatkan informasi resmi
dari pihak berwenang. (3) REDD
harus digabungkan atas dasar
kepentingan seluruh stakeholder.
(4) Peran pemangku kepentingan
(masyarakat adat, petani, lembaga
representasi mukim dan gampông).
(5) Pemahaman hak adat minim. (6)
Penataan wilayah, dan (7) Konflik
batas yang rumit.[RN]
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Dok. JKMA ACEH

Rawan Banjir

Imum Mukim se-Pidie
Bahas Penguatan
Lembaga Adat

“Mukim bukan saja
lembaga adat, tetapi juga
lembaga pemerintahan
yang perlu terus
disosialisasikan setelah
sekian lama terpuruk dan
dikesampingkan.”

6
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encana alam berupa banjir
tak diundang yang kerap
melanda beberapa daerah di
Aceh kian menggelisahkan. Di Pidie,
para imum mukim mulai sepakat
menanggulangi Daerah Aliran
Sungai setempat dengan penguatan
lembaga adat.

B

Acara yang dikemas dalam dua paket
tersebut, penguatan lembaga adat
dan penyelamatan DAS, digelar pada
akhir Januari 2010 tempo hari. Hadir
sebagai pembicara, Pang Yuriun
dari Jaringan Komunitas Masyarakat

Adat (JKMA) Aceh, Dr. H. Taqwaddin,
SH.,SE.,MS dari pakar hukum adat
Universitas Syiah Kuala Banda Aceh,
dan Drs. Bustamam, MM., dari Biro
Pemerintahan Kabupaten Pidie.
Ketiganya merupakan pembicara
pada hari pertama.
Di hari kedua, dihadiri pembicara
antara lain Dr. Ir. Masimin, M.Sc.
dari Fakultas Teknik Unsyiah yang
mengupas soal peran stake holders
dalam penyelamatan DAS dan Tisna
Nando dari UNESCAP.
Ketua Panitia Pelaksana, M. Sabi
Basyah, dalam penyampaian
sambutannya, menyebutkan bahwa
kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh
imum mukim di wilayah Pidie.
”Kegiatan ini terselenggara dengan
kerja sama FFI, JKMA Aceh, LSM
Pinto Rimba, dan Pemkab Pidie,”
ujarnya.
Menurut Basyah, kegiatan itu
penting dilakukan mengingat

rawannya Daerah Aliran Sungai di
Pidie yang kerap mendatangkan
banjir kiriman setiap tahun. Ia
sangat berharap kegiatan tersebut
membuahkan suatu forum atau
wadah tempat mengadu masyarakat
jika ada masalah DAS.
Dewa Gumay yang mewakili Fauna
& Flora International (FFI) di Aceh,
menyatakan, untuk Aceh, imum
mukim adalah tokoh yang sangat
berperan dalam menjaga lingkungan
dan sumber daya alam. Karena itu,
ia juga mengharapkan forum imum
mukim yang digagas JKMA Pidie ini
dapat terwujud sebagaimana yang
dicita-citakan.
Sementara itu, Koordinator JKMA
Aceh, Pang Yuriun dalam makalahnya
menyampaikan sejumlah lembaga
adat yang diakui di Aceh, sesuai yang
terdapat dalam Undang-Undang
Pemerintahan Aceh (UU PA). Kata
dia, ada beberapa landasan penting
membentuk penguatan adat mukim.
“Di antaranya UU No. 5 tahun 1979
yang telah membuat mukim tak
lagi berfungsi, konflik Aceh yang
berkepanjangan sehingga adat Aceh
tidak lagi berperan semana mestinya,
dan bencana gempa bumi dan
tsunami yang telah banyak menelan
tokoh-tokoh adat Aceh,” papar
Yuriun.
Pemakalah lainnya, Taqwaddin,
menambahkan, sebenarnya institusi
mukim sudah ada di Aceh sejak Islam
pertama sekali masuk ke daerah ini,
yaitu abad VII Masehi atau 10 Hijriah.
“Ada empat hal yang merupakan
wewenang mukim, yaitu
menyelenggarakan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan,
pembinaan masyarakat, peningkatan
pelaksanaan syariat Islam,” ujar
Dosen Fakultas Hukum Unsyiah itu.
Karena itu, sambungnya, mukim
bukan saja lembaga adat, tetapi juga
lembaga pemerintahan yang perlu

terus disosialisasikan setelah sekian
lama terpuruk dan dikesampingkan.
Taqwaddin juga menyebutkan bahwa
wewenang mukim termasuk dalam
UU Kehutanan, yakni UU 41/1999,
pasal 4 ayat 3, pasal 5 ayat 3, pasal
17 ayat 2, pasal 37 ayat 1, dan
pasal 67 ayat 1. Ia menambahkan,
mukim juga tercatat dalam UU
Keistimewaan Aceh, UU 44/1999
pasal 3 dan pasal 7.
“Institusi mukim juga ada dalam UU
Sumber Daya Air, UU No. 7/2004
pasal 6. Maka keberadaan lembaga
mukim sebenarnya sangat kuat bagi
masyarakat adat,” sebutnya.
Berikutnya, sambung Taqwaddin,
mukim juga tercantum dalam UU
Pemda, UU No.32/2004 pasal 203
ayat 3, dalam UU PA (UU No. 11)
tahun 2006. Mukim juga termaktub
dalam sejumlah Qanun Aceh:
Qanun NAD No. 4/2003 tentang
Pemerintahan Mukim, Qanun NAD
No. 5/2003 tentang Pemerintahan
Gampông, Qanun Aceh No. 9/2008
tentang Pembinaan Kehidupan Adat,
Qanun Aceh No. 10/2008 tentang
Lembaga Adat, Qanun Aceh No.
3/2009 tentang Tatacara Pemilihan
Imum Mukim.
”Secara juridis, posisi mukim
(masyarakat hukum adat) telah
cukup kuat pengakuan dan
pengaturannya dalam berbagai
perundang-undangan pusat
dan provinsi. Saat ini, kita perlu
pengaturan kekuasaan, kewenangan,
tanggung jawab pemerintahan
mukim dalam qanun kabupaten
tentang pemerintahan mukim,”
tegasnya.
Fungsi dan Peran
Kabiro Pemkab Aceh Pidie,
Bustamam, dalam makalahnya,
menyampaikan sejumlah fungsi dan
peran imum mukim, termasuk dalam
menjaga lingkungan dan sumber
daya alam.

Menurut dia, imum mukim diangkat
dan diberhentikan sesuai Qanun
No. 3 tahun 2009. “Dalam qanun
itu disebutkan bahwa imum mukim
diangkat dalam musyawarah
masyarakat untuk masa jabatan lima
tahun,” ungkapnya.
Pada sesi tanya jawab, seorang imum
mukim dalam peserta pertemuan
tersebut, sempat menanyakan soal
gaji imum mukim di Pidie yang
sudah menunggak empat bulan.
Bustamam menegaskan bahwa
pihaknya memang sedang fokus
pada pencairan insentif imum mukim
sehingga para imum mukim tak perlu
resah.
Di sisi lain, Taqwaddin, yang juga
menjawab pertanyaan peserta,
mengatakan bahwa sangat
diperlukan penegasan tugas,
wewenang, dan fungsi para imum
mukim.
“Di Padang, Nagari itu memperoleh
bagi hasil hingga sepuluh persen,”
kata dia, menjawab soal pengelolaan
sumber daya alam dari seorang
peserta. Nagari di Padang sama
halnya mukim di Aceh.
Dalam pertemuan imum mukim
se-Pidie itu akhirnya disepakati
terbentuknya asosiasi imum
mukim setempat. Namun, dalam
kesempatan kali itu, belum dipilih
ketua asosiasi, melainkan tim
bentukan asosiasi tersebut beserta
AD/ART-nya. Diskusi tersebut
difasilitasi Harley Mu’in, dari JKMA
Aceh.
Di hari kedua, sesi siang, hadir
pembicara dari BP DAS Aceh, Ir.
Fahruddin dan Jakfar dari FORSAKA.
Fahruddin menuturkan sekitar DAS
di Pidie beserta kendala-kendala
selama ini, sedangkan Jakfar
menyampaikan pengalaman tentang
model pengelolaan DAS di Aceh
Besar yang dijalankan oleh FORSAKA.
[RN]
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Wabup Pidie

Imum Mukim Motor Masyarakat!
“Mukim memiliki tanggung jawab penuh
terhadap persoalan-persoalan di gampông,
terutama dalam hal pengelolaan SDA,”

I

mum mukim adalah motor
masyarakat dalam pembangunan
dan pengelolaan sumber daya
alam. Sayangnya, keberadaan imum
mukim saat ini belum sepenuhnya
dirasakan langsung oleh masyarakat
Aceh.
Hal itu diungkapkan Wakil
Bupati Pidie, Nazir Adam, dalam
sambutannya pada acara seminar
dan lokakarya imum mukim se-Pidie,
30 Januari 2010 kemarin. “Mukim
memiliki tanggung jawab penuh
terhadap persoalan-persoalan di
gampông, terutama dalam hal
pengelolaan SDA,” tegas wabup.
Nazir mengakui kelemahan imum
mukim saat ini belum mampu
mengkaver segenap persoalan
dalam masyarakat karena penegasan
fungsi dan wewenang yang belum
tersosialisasi secara merata. Di sisi
lain, ia sangat berharap fungsi, tugas,
dan wewenang imum mukim secara
legalitas segera tersosialisasi dalam
kehidupan masyarakat.
“Imum mukim sangat berperan
terhadap penguatan adat dan
lembaga adat di wilayahnya,” kata
Nazir, sembari menyatakan hal itu
akan terwujud berkat kerja sama
banyak kalangan, termasuk polisi.
Ia menyayangkan, pudarnya fungsi
dan peran imum mukim selama
ini telah memicu konflik tersendiri

8

tuhoe Edisi XIi / Mei 2010

Foto: hi5.com

---- Nazir Adam ----

Nazir Adam
di pihak internal. Misalnya saja,
kata dia, dalam hal pelantikan
imum mukim saja, masih didapati
kericuhan. Imum mukim seolah tidak
dipercayai menjadi leader dalam
wilayah adat
“Mudah-mudahan tahun depan, gaji
mukim bisa naik sehingga kinerjanya
pun dapat ditingkatkan,” imbuh
Nazir.
Oleh karena itu, ia sangat
mengharapkan seminar dan
lokakarya yang digagas JKMA Pidie
ini dapat melahirkan sebuah forum
asosiasi mukim ke depan. “Dilihat
dari sisi DAS, imum mukim juga
memiliki peran mengelola potensi
sungai serta memecahkan segala
masalah terkait soal kondisi sungai,”
tambahnya.
Hari Kedua
Masimin, dari Fakultas Teknik
Unsyiah, pembicara dalam kegiatan
tersebut pada hari kedua (31 Januari
2010), mengatakan pengelolaan
dan pengawasan DAS menjadi
tanggung jawab bersama, termasuk
masyarakat adat, bukan hanya
pemerintah dengan dinasnya.
Pembicara lainnya, M. Amin Affan,
Kadishut Pidie, menguraikan
sejumlah DAS yang terdapat di
daerah Pidie. Di antaranya, pada
Kecamatan Delima arah Jantho, Aceh

Besar, di Geumpang arah ke Lamno,
di Tiro, Lala, dan Tangse.
“Masalahnya adalah masih
maraknya penebangan kayu ilegal,
yang berdampak pada perusakan
lingkungan,” ungkap Affan.
Mendengar itu, Imum Mukim Mane,
Sulaiman, berpendapat, harusnya,
Dinas Kehutanan mesti bertanggung
jawab dalam memberikan izin
penebagan hutan.
“Dinas Kehutanan harus lebih
memperjelas memberi batas wilayah
hutan lindung serta memperhatikan
nasib mukim dalam keterbatasan
mengenai pengelolaan sumber daya
alam. Di wilayah kami (Kecamatan
Geumpang-red) sejak dua tahun
terakhir masih terjadi penebang
hutan yang katanya legal. Padahal,
itu wilayah hutan lindung,” pungkas
Sulaiman.
Menjawab itu, Kadishut
mengharapkan kerja sama
masyarakat dalam memberikan
laporan jika memang terdapat
indikasi pelanggaran. Ia berjanji,
dinas akan segera menindaklanjuti
setiap laporan masyarakat. Asal ada
bukti, tentunya.[rn]

Dok. JKMA ACEH

geulanggang rayek

Gubernur Sedunia ‘Duek Pakat’
n Imum Mukim ‘Walk Out’
tuhoe | Banda Aceh
ronis! Tatkala Gubernur Aceh,
Irwandi Yusuf, mengadakan duek
pakat bersama gubernur sedunia,
terkait soal hutan Aceh, para imum
mukim seluruh wilayah Aceh yang
mulanya diundang dalam acara itu
menyatakan walk out dari sana. Ada
apa?

I

Duek pakat para gubernur itu
seharusnya dilaksanakan 17 – 25
Mei 2010. Namun, hari ketiga acara
itu digelar, 21 imum mukim dari 23
yang diundang menyatakan keluar
dari forum tersebut. Hal ini mereka
lakukan setelah menilai gubernur
tidak menghargai tetua adat
perwakilan seluruh Aceh. Gubernur
lebih menakzimi para gubernur
dari segenap penjuru dunia yang
mewakili diri di Hermes Palace hotel
untuk agenda REDD tinimbang imum
mukim.

n Aktivis Lingkungan Demo

REDD adalah Reduction of
Emission from Deforestation and
Forest Degradation, yakni sebuah
upaya yang disebut-sebut untuk
melestarikan hutan demi rakyat.
Program REDD yang berkaitan
dengan hutan Aceh tersebut dapat
dikatakan sebagai kelanjutan dari
cita-cita Gubernur Irwandi dalam
Aceh Green. Sayangnya, keterlibatan
masyarakat Aceh yang seharusnya
diwakili oleh pemangku adat seperti
imum mukim hanya kamuflase
semata.
Hal ini terkuak dari sejumlah imum
mukim yang mulanya hadir pada
forum Governor's Climate and Forest
(GCF) tersebut. Mereka mengaku
dikucilkan. Padahal, sebelumnya
mereka diundang untuk terlibat
secara partisipatif bersama para
gubernur bansigom donya itu. Tak
ayal, yang menilai bahwa imum

mukim diundang oleh gubernur
sekadar memperlihatkan bahwa
pemimpin negeri ini peduli pada
orangtua gampông.
“Kami tidak ikut lagi, karena kami
melihat keberadaan mukim tidak
memiliki kapasitas apa pun pada
pertemuan itu. Belum lagi, kami
dihadirkan hanya pada acara diskusi
side event (pertunjukan sampingan),
bukan di main event bersama para
gubernur dari beberapa negara yang
hadir di sana," kata Aiyub Yusuf,
Wakil Ketua Majelis Duek Pakat
Mukim Aceh Besar mewakili 21
imum mukim dari lima kabupaten/
kota, Rabu (19/5) di Banda Aceh,
seperti dilansir koran Rakyat Aceh
(20/5).
Hampir senada dengan itu, juga
diutarakan oleh Ketua Mejelis
Mukim Aceh Besar, Nasruddin. “Saya

tuhoe Edisi XIi / Mei 2010

9

geulanggang rayek
sudah meninggalkan forum sejak
Selasa (18/5) sekaligus keluar dari
penginapan Hotel Kuala Raja yang
disediakan oleh panitia,” ucapnya
seperti dikutip dari Serambi (19/5).

di depan hotel berbintang di Jalan
Nyak Makam itu, sejak Selasa (18/5).
Mereka mempertanyakan apa
manfaat dari pertemuan gubernur
se-antero dunia itu digelar.

Kemarahan yang wajar dari
pemangku adat tersebut. Dulu,
mereka sudah pernah hidup
dalam tipuan kebijakan presiden
dengan UU No.5 tahun 1979
dengan ‘soehartoisme’ yang
menyamaratakan wilayah mukim
dan gampông dengan nama “desa”
sehingga keberadaan imum mukim
terksan hilang. Kini, tatkala Aceh
telah memiliki undang-undang
pemerintahan sendiri (baca:
UUPA) yang menghormati kembali
keberadaan imum mukim, malah
giliran raja nanggroe menipu
pemangku lembaga adat tingkat
bawah tersebut. Lagi-lagi imum
mukim jadi sasaran empuk para
pemimpin.

“Kami ingin mempertanyakan kepada
Irwandi Yusuf apa manfaatnya
pertemuan itu,” pekik Efendi,
koordinator aksi yang mencoba
menerobos ke gedung pertemuan
GCF, tetapi dihalangai oleh Satpol PP.

Diwarnai Demo
Pertemuan yang disebut-sebut
akan memperjuangkan hak-hak
masyarakat adat tersebut bukan
hanya mendapat protes dari para
imum mukim. Sejumlah elemen sipil
turut menggelar aksi demo di luar
Hermes Palace Hotel. Nyaris seratus
orang yang mengatasnamakan
aktivis lingkungan mengadakan orasi

Di tempat terpisah, Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia
(Walhi) juga menyatakan menolak
pertemuan yang digelar Gubernur
Irwandi tersebut. Menurut dia,
perdagangan karbon menyalahi asas
keadilan.
“Apa pun yang akan dihasilkan
pertemuan tersebut jelas akan
menjadi kebijakan yang ujungujungnya harus dipatuhi oleh
masyarakat. Padahal, masyarakat
tidak pernah dilibatkan," kata
Direktur Eksekutif Nasional Walhi,
Berry N Furqan, di Medan, Rabu
(19/5) sebagaimana ditulis oleh
Kompas (20/5).
Sehari sebelumnya, Irwandi Yusuf
menggelar jumpa pers di Banda Aceh
terkait forum gubernur sedunia itu.
Ia menjelaskan duek pakat gubernur
tersebut membahas penjualan

karbon hutan Aceh yang hasilnya
diperuntukkan kemaslahatan
masyarakat lokal sekitar hutan.
“Forum ini akan membuka
kesempatan untuk memperjuangkan
hak-hak masyarakat Aceh di
tingkat internasional, termasuk
mengembalikan kedaulatan
pengelolaan sumberdaya alam
kepada masyarakat lokal,” katanya,
yang dalam pertemuan GCF ketiga
ini, Aceh bertindak sebagai tuan
rumah.
Sayangnya, keterlibatan masyarakat
sekitar hutan sama sekali tidak
diindahkan oleh gubernur. Bahkan,
imum mukim yang mulanya
diundang dalam acara itu, hanya
diberikan tempat pada ruang
terpisah dari para gubernur yang
mengesakan seakan imum mukim
hanya jembatan pengaman gubernur
dengan masyarakat Aceh umumnya.
Dalam konferensi pers berlangsung
lebih dari satu jam itu, Gubernur
Irwandi didampingi oleh Kepala
Bapedalda Aceh, Husaini Syamaun;
Kepala Sekretariat Aceh Green,
Yakob Ishadamy; Penasihat Senior
GCF, William Boyd; Deputy Secretary
for Climate Change and Energy at
California Natural Resources Agency,
Anthony Brunello; dan Koordinator
GCF dari Brazil, Ernesto.

Aksi demonstrasi menolak GCF. Aksi ini digelar di luar Hermes Palace Hotel.

10

tuhoe Edisi XIi / Mei 2010

Gubernur Kalifornia, Arnold
Schwarzenegger, yang sebelumnya
dilaporkan akan turut ambil bagian
dalam pertemuan di Aceh ini,
ternyata tidak bisa hadir. Anthony
Brunello yang mewakili Arnold
memohon maaf atas ketidakhadiran
mantan bintang film itu, meski telah
dijadwalkan sebelumnya.
Panggil Imum Mukim
Berita walk out para imum mukim
dari forum duek pakat gubernur
sedunia itu sempat membuat ‘merah
kuping’ Irwandi. Ia segera memanggil
perwakilan imum mukim tersebut.
Dalam pertemuan singkat di salah
satu ruangan Hermes Palace pada
hari itu juga, Irwandi mendengarkan
keluhan dan tuntuan para imum
mukim, yang sekaligus juga tuntutan
dari pendemo. Ironisnya, tuntuan itu
tidak digubris.
Hal ini membuat para pendemo
semakin kalap. Namun, aksi
demo siang itu tetap berlangsung
damai. Mereka menghargai benih
perdamaian Aceh yang sudah lama
dirajut dan diimpikan sehingga tidak
mau memperlihatkan kericuhan di
hadapan para gubernur dari negeri
luar. Akan tetapi, soal REDD, para
pendemo tetap menolaknya.n

Dok. JKMA ACEH

Pengelolaan SDA
Ala Masyarakat Agara

P

erjuangan masyarakat adat untuk
kedaulatan mereka tidak akan
pernah berhasil bila tidak dilakukan
bersama-sama dan terorganisasi.
Hal ini perlu pula prinsip-prisip dasar
dan garis-garis perjuangan yang
dirumuskan secara bersama-sama
dengan masyarakat adat.
Seperti diketahui, masyarakat adat
adalah kelompok utama yang paling
banyak dirugikan dan menjadi korban
politik pembangunan. Penindasan
terhadap masyarakat adat di Aceh
Tenggara misalnya, terjadi di bidang
ekonomi, politik, hukum, maupun
sosial budaya. Hal ini menjadi ironi
karena pada kenyataannya masyarakat
adat merupakan elemen besar di
suatu pemerintahan daerah.
Di bidang ekonomi, ditemukan
berbagai kebijakan dan hukum yang
secara besar berada pada alokasi
dan pengelolaan sumberdaya alam.
Besar bagian berada di dalam wilayahwilayah komunitas masyarakat adat,
di bawah kekuasaan dan kontrol
pemerintah.
Berbagai peraturan perundangundangan sektorat khusunya yang
dikelurkan selama pemerintah
otoriter baru seperti UU Kehutanan,
UU Transmigarasi, UU Perikanan,
dan lainsebaginya, telah menjadi
instrumen utama pengambilalihan sumber-sumber ekonomi
yang dikuasi oleh masyarakat
adat. Pengusahaannya diserahkan
secara kolusif dan nepotistik pada
perusahaan-perusahaan swasta yang
dimiliki oleh segelintir elit politik dan
kroni-kroninya.
Politik pengembangan sumber
daya alam yang tidak adil ini telah
menimbulkan konflik dimensi
kekerasan dengan korban utamanya
masyarakat adat. Kebijakan yang
berorientasi pada ekonomi dan
memihak kepeningan pemodal telah
berdampak luas terhadap kehancuran
lingkungan hidup. Lagi-lagi korban
pertama dan utama adalah
masyarakat adat yang hidup dalam
dan sekitar hutan serta pesisir daerah
aliran sungai.

Hal ini merupakan akibat penerapan
metode dan teknologi yang bersifat
merusak dalam pemanfaatan
sumberdaya alam. Persoalan yang
terjadi ini mendorong kebijakan
melahirkan sebuah wadah bagi
masyarakat adat di Aceh Tenggara.
Hal ini dalam upaya memperjuangkan
hak-hak masyarakat adat, baik secara
sosial, politik, maupun ekonomi.
Oleh karena itu, pada 22 Januari
2003 berdirilah Jaringan Komunikasi
Masyarakat Adat Aceh Tenggara
(JK-Matra), yang merupakan hasil
rekomendasi dari discusi publik
tentang Pengelolaan Sumber
Daya Alam oleh Masyakarat Adat.
Kemudian, legalitas organisasi
masyarakat adat Aceh Tenggara
ini disempurnakan pada Kongres
I JK-Matra, 11-12 Februari, 2006
bertempat di Balai Diklat Kabupaten
Aceh Tenggara.
JK-Matra adalah organisasi
kemasyarakatan (ormas) independen
yang anggotanya terdiri dari
komunitas-komunitas masyarakat
adat di kemukiman-kemukiman dalam
wilayah Kabupaten Aceh Tenggara.
Organisasi ini dimaksudkan sebagai
wadah perjuangan masyarakat adat
di Aceh Tenggara untuk menegakkan
hak-hak masyarakat adat, eksitensi,
dan kedaulatan dalam mengatur
kehidupan serta mengurus dirinya.
Tanggal 23-24 Januari 2010, JK-Matra
telah selesai melakukan kongres II
yang dilakukan di Kutacane, dengan
tema “Penguatan Masyarakat Adat
Dalam Menghadapi Pemanasan
Global”. Kongres ini diawali dengan
diskusi publik yang menghadirkan
beberapa pemateri dari unsur
pemerintahan, aktipis/akademisi, dan
masyarakat. Pembicaraan diarahkan
tentang Pemanasan Global.
Dalam kegiatan kongres ini
terpilihlah Bapak Abdul Wahab Pelis
sebagai Koordinator Dewan Adat
JK-Matra periode 2010-2013 yang
menggantikan bapak Amaluddin. Iqbal
Selian diangkat sebagai Sekretaris
Pelaksana JK-Matra periode 20102013 yang menggantikan saudara
Dedi Mulyadi Selian.[Zulfikar Arma]
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peutimang

Aman Tawar,
Penyair Radio Rimba Raya

A

man Tawar merupakan pengarang didong
yang berdomisili di Kuyun, Kecamatan Celala.
Sekali waktu ia memperdengarkan karyanya.
Nyanyiannya cukup menarik. Bertema sejarah dan
lebih khusus lagi sejarah Radio Rimba Raya,
satu-satunya radio di zaman revolusi yang
menyuarakan suara Indonesia ke luar
negeri.
Aman Tawar berjenggot
putih seperti pengarang
R. Tagore dari India
atau A. Samad
Said, penyair
dari
Malaysia. Ia
mempunyai
kebiasaan
membawa
buku dan
menulis di
mana saja.
Tak ayal
ratusan karyanya berupa didong
Gayo tercatat dalam sejumlah
buku. Semuanya ditulis tangan
lengkap dengan tanggal
pembuatan.

H
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Disebutkan pula bahwa
New Delhi sebagai
perwakilan yang kemudian
menyampaikan berita
dari Radio Rimba Raya ke
seluruh negeri. Diceritakan
lebih detail tentang berita
beranting pada masa
perjuangan Indonesia
saat itu. Disertai
doa

pada awal siaran
lalu ucapan atas keselamatan
kepada Presiden RI, Sukarno
dan Hatta. Kemudian dikisahkan
bagaimana seorang berpangkat
mayor dengan caranya sendiri dapat
menyeludupkan radio ke Indonesia
yang berfungsi sebagai Radio Rimba
Raya.

Didong “Radio Rime Raya”
salah satu dari karyanya yang
bercerita tentang sejarah.
Masih ada sejumlah didongnya
yang lain yang mengandung
unsur sejarah. Bagian
awal “Radio Rime Raya” ia
mengatakan bahwa Radio
Rime Raya (Radio Rimba
Raya) bertugas menyampaikan
berita ke semua tempat termasuk
ke luar negeri. Dari Rimba Rayalah
berita juga disampaikan ke New
Delhi. Selanjutnya, digambarkan pula
Radio Rimba Raya yang mencatat
sejarah kebangsaan dengan
berhasilnya menyampaikan berita
ke luar negeri yang diawali sejak
tahun 1947.
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Radio Rimeraya nosah sieren/ Nosah
pekeberen ku Luer Negeri / Ari
Rimeraya keber isawahan/ Ku
rakan-rakan ini Nyudelhi/ Radio
Rimeraya sejarah kebangsaan/
Sidepet munentuken keber
ku Luer Negeri/ I awal
opat tujuh mulo ni sieren/
Aceh tengah Takengon I
Rimeraya ni//

M
JK

E
AC

Ini Nyudelhi sebagai perwakilen/
Keber kusawahan ku tiep negeri/
Secara beranting keber isawahan/
Beta perjuangan Indonesiani/
Sieren doa mulo I sieren/
Keselamatan ku Sukarno Hatta ni/
Mayor laut nos kebijaksanaan/
Depet munyeludupen ni Radio
ni//.
Siapa gerangan tokoh yang
dapat menyeludupkan radio
itu ke Indonesia? Disebutkan
oleh A. Tawar, itu dilakoni
seorang pahlawan bernama
Jonly. Tokoh ini berjuang
dengan gagah berani
membawa radio tersebut
melalui selat Melaka
yang saat itu dijaga ketat.
Dalam perjalanannya,

FOTO: L.K. ARA

Seniman Aman Tawar sedang menari dengan seorang warga Perancis bersama grup kesenian Gayo
di lapangan Musara Alun Takengon, Lut Tawar.
Jonly mendapat serangan tembak dari pihak Belanda.
Begitulah, dengan bot kecil radio yang diselundupkan
berhasil sampai di tempat tujuan.
Ketika radio selundupan itu berhasil tiba di Aceh,
ditemukan pula seorang Belanda yang bersimpati
terhadap perjuangan Indonesia. Dialah yang diberi
kepercayaan untuk menyampaikan berita-berita lewat
Radio Rimba Raya.

Manila, Australia, hingga Eropa. Suara Radio Rimba Raya
selalu mengumandangkan suara perjuangan. Begitulah
enam bahasa dipancarkan sehingga luar negeri kadangkadang merasa heran. Di sana timbul harapan bahwa
suara dari Indonesia masih didengarkan.
//Onom bahasa i luah sieren/ Sana gere heran luar
negeri/ Radio Rimeraya mulo i aranan/ Si nguk iperinen
puset ni Indonesia ni//

Dalam perjalanan waktu, radio yang memulai siaran di
Aceh, karena alasan keamanan kemudian dipindahkan ke
Rimba Raya, Kabupaten Aceh Tengah (kini masuk wilayah
Kabupaten Bener Meriah). Disebutkan dalam didong
A. Tawar, seorang tokoh yang gigih dalam peristiwa ini
Bustanil Arifin.

Pada bagian akhir kisah Radio Rime Raya, pengarang
menyebutkan radio tersebut hendaknya jangan
dilupakan. Tak dapat rasanya dihilangkan dari ingatan
karena ia sudah menanam budi. Begitulah diriwayatkan
meski secara ringkas, tetapi hendaknya dapat menjadi
kenangan-kenangan untuk generasi mendatang.

//Ku Aceh Besar Radio iserahan/ Depet kawan belene
sara mi/ Wesehul kin percayaan/ Muluah sieren si pane
penadi/ Kerna I Aceh ragu keamanan/ Radio I pinahan
ku rimeraya ni/ Bustamil Aripin oya le rupen/ Si kuet
mulewen Indonesia ni//

//Radio Rimeraya kami gere lupen/ Gere terbenen
sebeb gere mubudi/ Ringkes riwayat ini kusawahan/ Kin
kenang-kenangan kugenerasi//
oleh L.K. Ara
Penyair asal Tanah Gayo

Diceritakan bahwa Bustanil Arifin bergabung dengan
devisi lima yang dalam perjuangan ditambah lagi dengan
devisi 10. Untuk ini, dikenal nama besar saat itu, Kol
Husin Yusuf sebagai pimpinan. Pada siaran Radio Rimba
Raya juga disebutkan seorang tokoh lainnya ialah Ali
Hasjmy.
Siaran terus menerus berlangsung dengan semangat
juang yang berkobar. Siaran itu diterima di Malaysia,
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1. Nawawi M. Mamas , salah seorang ulama di Aceh
Tenggara yang terlibat aktif dalam Kongres II
JKMATRA di Kutacane, 23-24 Januari 2010.

5. Penari Guel usia anak-anak saat menyambut
kedatangan peserta Kongres II JKMA SARAS di
Subulussalam, 1-2 April 2010.

2. Suasana pemilihan pimpinan sidang dalam
Musyawarah JKMA Aceh Rayeuk (Saree, 4-5 Mei
2010)

6. Bus Kurnia yang ditumpangi Zul Arma, aktivis
JKMA Aceh, saat menuju ke Subulussalam untuk
menghadiri persiapan Kongres II JKMA SARAS
terperosok ke dalam jurang, 28 Maret 2010.

3. Dari kiri: Perwakilan Kapolres Abdya, Danramil,
Bupati Abdya, ketua panitia, dan Koordinator JKMA
Abdya, saat pembukaan Kongres I JKMA Abdya di
Hotel Leuser, 20-21 Februari 2010.
4. Bupati Aceh Selatan, Husin Yusuf, sedang
memberikan sambutan dalam Kongres III JKMA BTCA
di Bakongan, 8-9 Maret 2010.

14
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7. Peserta Kongres II JKMA Pase sedang menikmati
‘bu kulah’ dalam perjamuan kongres tersebut di
Lhokseumawe, 29-30 Maret 2010.
---------------------------------------------------------------------8. Penyerahan sertifikat Badan Registrasi Wilayah Adat
dalam HKMAN ke 11. Sertifikat tersebut diserahkan
kepada perwakilan utusan dari berbagai wilayah,
termasuk Aceh.

9. Seribuan masyarakat dari daerah Sumatera Utara
dan sekitarnya sedang mengadakan aksi adat dalam
HKMAN ke 11.
10. Baliho HKMAN ke 11 di Medan dalam perayaan Hari
Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara, 17 Maret
2010. JKMA Aceh berpartisipasi sebagai undangan,
sebelumnya JKMA Aceh pernah walk out dari
Kongres III AMAN.

12. Masyarakat Gampông Sayeung masih menggunakan
jeungki untuk menumbuk beras dan kopi. Tradisi
menumbuk dengan jeungki masih membudaya
di gampông tersebut. Foto ini direkam tanggal 23
Januari 2010.
---------------------------------------------------------------------13. FGD lingkar belajar tingkat mukim di Gampông
Umong Seribee, 23 Maret 2010.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11. FGD perencanaan gampông di Teupin Asan,
Sampoiniet 17 Februari 2010.

14. Sekpel JKMA Aceh, Budi Arianto (kanan) dan PJ
Sekpel, M. Irwan (kiri) sedang mengamati pamflet
Sekretariat Koperasi Wanita Suloh Tamiang, 17 Maret
2010. Kopwan itu merupakan inisiasi JKMA Suloh
Tamiang.
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Melacak Penerbitan
Neugara Atjeh

B

anyak alasan mengapa Aceh kurang buku. Di
antaranya adalah ketiadaan mesin cetak. Penerbitpenerbit di Aceh, jika hendak menerbitkan buku,
mesti menggunakan jasa percetakan luar.
Kendati media cetak semakin bersaing muncul
di Aceh, soal cetak, rata-rata menumpang di luar. Itu
makanya, banyak media seperti koran dan majalah di
Aceh yang hidup-mati. Pertanyaannya, apakah Aceh yang
terkenal masa kegemilangannya memang tak pernah
memiliki mesin cetak?
Sejarah mencatat bahwa Aceh pernah memiliki
percetakan. Percetakan tersebut pertama sekali muncul
di Banda Aceh pada 1900 M dengan nama “Kutaraja”
yang diusahakan oleh sebuah perusahaan swasta
Belanda. Hal ini dapat diketahui dari buku “Kronologis
Historis dan Dinamika Budaya Aceh” karangan H. Harun
Keuchik Leumiek.
Dalam buku terbitan Majelis Adat Aceh (2008) itu
disebutkan bahwa Aceh pernah memiliki percetakan
dengan mesin offset, dilengkapi sarana pendukung
lainnya berupa mesin setting, mesin foto, dan copier
sehingga dapat mencetak koran (surat kabar) berukuran
60 x 90 sentimeter, dengan kapasitas 16.000 lembar per
jam. Angka yang dahsyat tentunya. Jika masa silam saja
dapat mencetak sebanyak itu, bagaimana jika mesin
tersebut ada hingga sekarang?
Menurut Keuchik Leumiek, penulis buku setebal 180
halaman itu, percetakan dimaksud pernah diresmikan
Menteri Penerangan RI, Harmoko pada tahun 1983.
Mesin cetak itu disebutkan pula pernah mencetak uang
kertas sehingga ia dianggap sebagai satu-satunya mesin
cetak offset Press Roland Parva paling mutakhir (lihat
halaman 17-19).
Semasa percetakan itu masih dapat digunakan,
banyak media cetak dihasilkan dari sana. Media
cetak (surat kabar) yang pertama dicetak diberi nama
“Atjeh Newsblad”, yang dikelola oleh penerbit swasta
Belanda. Atjeh Newsblad terbit empat halaman per dua
minggu. Namun, percetakan yang sudah diakui sebagai
Percetakan Neugara Aceh masa itu berpindah ke Medan.
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Bagaimana cerita detailnya? Silahkan baca buku yang
sampul depannya bergambar kupiah meukutop dan
rincong Aceh tersebut.
Buku yang dieditori oleh Doel CP Allisah itu juga
memuat sejumlah pernak-pernik adat dan budaya Aceh.
Mulai dari sejumlah benda peninggalan sejarah Aceh
yang erat kaitannya dengan adat dan budaya setempat,
hingga tatacara adat istiadat di Serambi Makkah. Hal ini
dapat dilihat seperti Pinto Aceh di Lamseupeueng, rumah
tradisional, atribut makan sirih, Radio Rimba Raya,
lonceng kuno, pakaian adat dan tatacara perkawinan,
serta tak ketinggalan tentang Mesjid Raya Baiturrahman.
Semua itu ditulis dalam bentuk bahasa jurnalisme
bertutur dengan mengandalkan daya reportase atau
pengamatan langsung.
Membaca sejumlah bukti sejarah melalui karya
Harun Keuchik Leumiek dalam buku ini membuat
kita semakin yakin pula akan keperkasaan Aceh yang
jikalau tidak hati-hati memaknai sejumlah kata atau
kalimat di sini, otak kita akan terdekonstruksi untuk
mempertanyakan dari mana muasal Indonesia. Di buku
ini disebutkan bahwa Aceh merupakan negeri paling
tua usianya dibanding daerah-daerah lain di Indonesia
(halaman 162). Dengan demikian, dapat dipertanyakan
darimana sebenarnya nama Indonesia? Apakah
Indonesia berasal dari Aceh? Jika benar, mengapa
ibukota RI adalah Jakarta, bukan Aceh? Padahal—sekali
lagi—Banda Aceh disebutkan sebagai daerah yang paling
tua di Indonesia, yang didirikan oleh Ali Mugayatsyah
805 tahun silam. Karena itu, saya katakan mesti hati-hati
menyimak setiap baris kalimat dalam buku ini.
Yang ditulis di sini adalah apa adanya, bukan
mengada yang apa-apa. Bagi Anda ingin mengetahui
pernak-pernik adat dan budaya dalam rentang waktu
zaman sejarah hingga pascatsunami, buku yang diberi
pengantar Pemimpin Redaksi Harian Analisa dan Ketua
MAA, ini layak dijadikan salah satu rujukan.[herman rn]
Judul Buku: Kronologis Historis dan Dinamika Budaya Aceh
Penulis: H. Harun Keuchik Leumiek
Penerbit: Majelis Adat Aceh (MAA)
Tebal Buku: vii + 182 halaman : 17×24 cm
Cetakan: Pertama, 2008

Cerpen Hendra Kasmi
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A

sap dupa yang mengepul itu
hampir pudar seiring dengan
usainya komat-kamit Teungku
merajah sebotol air di jambonya.
Nur yang sedari tadi terlihat gelisah
kini hanya terpaku, sorot matanya
lesu menatap sesajen terakhir yang
terlihat kian mengecil di ujung liuk
sungai. Hatinya begitu geli. Seperti
masa kecilnya dulu, dia bayangkan
bahwa tak sampai beberapa
kilometer lagi, sesajen itu akan raib
dijarah bocah-bocah kurang ajar.
Dan tetua adat dengan bodohnya
akan tersenyum bangga sembari
mengatakan pada penduduk bahwa
kampung ini akan mendapat berkah.
“Minumlah air Nur sekarang, supaya
hidup barumu akan bahagia,” ujar
umak seraya menyodorkan air
neurajah itu.
Bah, hanya dengan sebotol air ini
semua orang akan berpikir akan
menempuh hidup baru dengan
bahagia. Persetan dengan lelaki
itu! Ia yakin anak lurah tersebut tak
akan bisa meretas jalan harmonis
dengannya. Tapi, Mustafa yang
diidam-idamkannya seperti lenyap di
telan bumi. Lelaki itu mungkin begitu
percaya jika perempuan idamannya
akan baik-baik saja, selalu betah
menantinya pulang, perempuan yang
selalu menolak halus bila dijodohkan
orang tua, perempuan...!
Mustafa mungkin lupa tentang
ritual tolak bala, sementara Nur
terus memendam gelisahnya ketika
dia sadar bahwa saat ini adalah
penghujung sabit kedua puluh
dalam garis bulan Safa, dia merasa
hidupnya akan berakhir di sini, ketika
umaknya tak memperbolehkan ia
menentukan pilihan lagi. Dasar sang
umak yang terlalu percaya pada
mitos penanggalan.

”Mulai sekarang kau
harus membersihkan
diri, Nur, dari semua
sifat jahat, iri, dendam,
dan dengki. Ini air usapkan ke
mukamu,” bujuk Teungku Sagoe.
Nur masih diam, ia hanya
menatap sekumpulan gadis yang
tenggelam dalam genangan
riang canda di sungai itu. Ah,
mereka masih memiliki sisa-sisa
kebahagiaan, tidak seperti dirinya.
Umak hanya bisa menggelenggelengkan kepala saat melihat Nur
yang sedari tadi melamun. ”Nur, kau
masih kan petuah mendiang Abah!”
Desak umak.
Tak terasa butiran bening telah
menodai paras Nur. Abah, seorang
tetua adat di kampung itu. Namun,
beliau tak dapat mengelak ketika
semua putrinya—kecuali Nur yang
bungsu—menikah dengan pilihan
masing-masing sebelum sampai
berumur dua puluh tahun. Untuk
menebus penyesalan itu, abah
begitu berambisi agar si sulung
Nur menikah dengan pilihan tetua
apalagi setelah penanggalan
keramat. Bahkan, sampai di
penghujung hayatnya, Abah tetap
menitahkan pada umak perihal ini.
”Pilihan adat kita bukan lelaki
baik umak!” Nur mulai membuka
suaranya. Umak menepuk bahu Nur
dengan lembut. Umak sadar bahwa
perjodohan semacam ini akan rentan
retak. Apalagi, Alfan itu anak Keuchik
Haji, pemilik separuh kebun karet
di kampung ini. Tentu banyak orang
kaya yang sombong dan semenamena, itulah yang membuat Nur
khawatir, pikir umak. Tapi umak
merasa tak ada pilihan lain, ini
warisan penting dari mendiang
abah. Umak juga paham perasaan

Ilustrasi: http://www.duniaperempuan.com
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Nur, pernah juga suatu ketika Nur
menceritakan pada umak tentang
lelaki idamannya, Mustafa. Tapi
sampai saat ini umak belum pernah
melihat batang hidung lelaki itu.
”Janganlah terburu berprasangka,
Nur! Jalani saja dulu,” bujuk umak
lagi.
Nur akhirnya meneguk air botol itu,
sekedar untuk memupus kerisauan
umak saja, tapi setidaknya juga aral
hatinya telah agak berkurang.
Mentari hampir kembali
bersemayam dalam gegaris
remang, menyisakan bias jingga
di sekelilingnya. Nur dan emak
sekarang berkemas pulang
dari jambo padang itu. Mereka
menyusuri hamparan kerikil di tepi
sungai. Keramaian di sana memang
telah lama pudar, tapi tiba-tiba Nur
mendengar tawa cengingisan dalam
hamparan riak itu. Sepasang mudamudi bercanda dalam kuyup. Hati
Nur seperti tersayat belati. Ia hampir
tak percaya bahwa anak lurah itu
tega berbuat seperti ini.
”Biaaadab!” Nur menjerit.
Umak, Alfan, dan perempuan itu
kaget.n

Komp. Ayahanda, 5 Maret 2010
Hendra Kasmi, berasal dari Nagan Raya,
alumni Gemasastrin Unsyiah.
tuhoe Edisi XIi / Mei 2010
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Bermula Bandar Itu
di Gampông Pande
Oleh Herman RN

A

pril adalah bulan sejarah bagi Kota Banda Aceh.
Pada bulan ini, Banda Aceh yang kala itu masih
bernama Kutaraja dilakab sebagai ibukota
Kerajaan Islam Bandar Aceh Darussalam, yang sekarang
jadi ibukota Provinsi Aceh.
Penamaan ini tentu memiliki catatan sejarah. Gampông
Pande, demikian nama muasal kejadian Kota Banda
Aceh. Berderet situs sejarah terdapat di sana. Di
antaranya makam raja-raja Aceh masa lampau sebagai
bukti di Gampông Pande pernah bertahta kerajaan Islam.
Tak hanya makam para raja dan lakseumana, masa lalu,
di sana juga terdapat lokasi pengrajin emas yang sangat
pandai dan terkenal. Lokasi ini tepatnya di Kuta Blang,
yang sekarang jadi nama salah satu lorong di gampông
tersebut. Hasil kerajinan masyarakat di gampông ini,
masa sejarah dijual hingga ke Turki, Malaysia, Prancis,
dan Inggris. Kendati si pandai emas bukan penduduk asli
Gampông Pande, ia terkenal dan dikenal bermukim di
sana.
Mengenang semua itu, kadang kita hanya dapat
berucap bahwa generasi sekarang hanya pintar nostalgia
semata. Buktinya, sekarang kita yang mengekspor
berbagai kebutuhan dan hasil kerajinan dari luar.
Setingkat kebutuhan dapur saja, tanpa Medan, mungkin
masyarakat Banda Aceh bahkan Aceh secara umum tak
jadi apa-apa.
Sejarah Kejadian
Para arkeolog dan sejarawan pernah melakukan
penelitian terhadap batu-batu nisan pada komplek
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pemakaman di Gampông Pande. Di antara batu nisan
disebutkan adalah milik Sultan Firman Syah, cucu Sultan
Johan Syah. Dari sinilah kemudian terungkap bahwa
kampung yang menjadi asal mula Kota Banda Aceh itu
dibangun pada Jumat, 1 Ramadhan 610 Hijriah atau 22
April 1205 Masehi.
Gampông yang menjadi pusat kerajaan ini dibangun
oleh Sultan Johan Syah setelah berhasil menaklukkan
Kerajaan Hindu/Budha Indra Purba dengan ibukotanya
Bandar Lamuri. Beberapa catatan menyebutkan Kota
Lamuri adalah "Lam Urik" yang sekarang terletak di Aceh
Besar. Akan tetapi, menurut Dr. N.A. Baloch dan Dr. Lance
Castle, yang dimaksud dengan Lamuri adalah "Lamreh"
di Pelabuhan Malahayati (Krueng Raya sekarang).
Sedangkan istananya dibangun di tepi Kuala Naga
(kemudian menjadi Krueng Aceh) di Gampông Pande
sekarang ini dengan nama "Kandang Aceh" (dari situs
Pemko Banda Aceh).
Dari sebuah literatur disebutkan masa pemerintahan
cucunya Sultan Alaidin Mahmud Syah, pernah dibangun
sebuah istana baru di seberang Kuala Naga (Krueng Aceh)
dengan nama Kuta Dalam Darud Dunia (dalam kawasan
Meligoe Aceh atau Pendopo Gubernur sekarang). Beliau
juga disebutkan mendirikan Mesjid Djami Baiturrahman
pada tahun 691 H, yang kala itu masih berkubah satu.
Berdasarkan temuan tersebut, Banda Aceh kemudian
ditabalkan sebagai kota Islam tertua di Asia Tenggara.
Kota ini pernah menjadi sangat terkenal sebagai Bandar
Aceh Darussalam, terutama masa gemilangnya Kerajaan
Aceh di bawah kepemimpinan Iskandar Muda berdaulat
dan beberapa sultan lainnya. Namun, kegemilangan

Setelah Bandar Aceh Darussalam menjadi puing dan
dianggap sebagai puing Kota Islam tertua di Nusantara,
Belanda mendirikan Kutaraja sebagai langkah awal
mereka untuk usaha penghapusan dan penghancuran
kegemilangan Kerajaaan Aceh Darussalam. Sejak itu,
Bandar Aceh Darussalam diganti nama menjadi Kutaraja
(kotanya para raja) oleh Gubernur Hindia Belanda, Van
Swieten. Pergantian nama itu dilakukan pada 24 Januari
1874 setelah Belanda berhasil menduduki istana/kraton.
Pergantian nama ini kemudian disahkan oleh Gubernur
Jenderal di Batavia dengan beslit bertanggal 16
Maret 1874. Namun, pergantian tersebut mendapat
penentangan di kalangan tentara Kolonial Belanda
yang pernah bertugas di Aceh. Mereka mengangap Van
Swieten hanya mencari muka pada Kerajaan Belanda
karena telah berhasil menaklukkan para pejuang Aceh,
sedangkan mereka sendiri meragukannya.
Dalam perjalanannya, 89 tahun kemudian dari peristiwa
tersebut, tepatnya tahun 1963, Kutaraja diganti nama
menjadi Banda Aceh. Pergantian nama ini berdasarkan
Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43.
Semenjak tanggal tersebut resmilah Banda Aceh menjadi
nama ibukota Provinsi Aceh sampai sekarang. Kota Banda
Aceh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1956 dan merupakan daerah otonom dalam
Provinsi Aceh.
Pascatsunami

Banda Aceh hendak dijadikan Bandar Islami, dengan
nama Bandar Wisata Islami. Tentunya ini impian
terhadap kegemilangan masa lalu.
Adalah cita-cita luhur Banda Aceh menjadi Bandar
Wisata Islami. Harapan masyarakat cita-cita ini bukan
sekadar nostalgia kegemilangan karena Banda Aceh
pernah jadi pusat tamadun Islam Nusantara. Selain
itu, pembangunan hendaknya tidak hanya dipusatkan
di bagian kota saja, sedangkan Gampông Pande yang
merupakan cikal bakal Kota Banda Aceh lantas jadi
terlupakan karena posisinya yang di pojok. Bukan hanya
Gampông Pande, beberapa situs sejarah di wilayah Kota
Banda Aceh juga harus menjadi perhatian pemerintah.
Pembangunan yang semata memikirkan fisik bertingkat
ala lembaga donor semoga tidak menjadi acuan total
pemko.
Kendati Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) serta
beberapa lembaga donor telah mengakhiri masa kerja di
Aceh, masyarakat tetap berharap pemerintah kota dapat
membangun Kota Banda Aceh seperti dicita-citakan.
Sejarahlah yang membuat kita bangga pada hari ini.
Maka kebanggaan generasi mendatang adalah sejarah
yang kita ukir masa sekarang. Semoga Gampông Pande
tidak sekadar tercatat di buku sejarah sekolah, tapi di
hati masyarakat Aceh secara umum bahwa di sanalah
muasal bandar itu.n

Mengenang semua itu, kadang
kita hanya dapat berucap bahwa
generasi sekarang hanya pintar
nostalgia semata.

Setelah Kota Banda Aceh dan wilayah Aceh umumnya
diamuk gempa dan gelombang tsunami, kini Banda Aceh
sedang berusaha ‘berdiri’ kembali untuk kesekian kali.
Saat ini, di tangan Mawardi Nurdin dan Illiza Sa’aduddin,
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itu runtuh pelan-pelan karena pecah "Perang Saudara"
antara Sultan yang berkuasa dengan adik-adiknya.
Peristiwa ini dilukiskan oleh Teungku Dirukam dalam
karya sastranya, Hikayat Pocut Muhammad.
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Makam
Bersejarah
di Pasai

ejarah telah mencatat bahwa di Aceh Utara
pernah berdiri kerajaan Islam Pasai. Hingga
sekarang, di sana banyak terdapat makam
(grave) para pembesar, baik muslim maupun
nonmuslim sebagai bukti di Pasai sebagai kerajaan
agung pada masa itu. Makam-makam tersebut kini
perlu pemugaran sebagai situs sejarah. Berikut tuhoe
mencatat sejumlah makam yang memiliki pertalian
darah (hubungan) dengan Kerajaan Pasai. Jika punya
waktu, melayatlah walau sekedar mengingat bahwa
sebesar apa pun kemegahan masa hidup, ke alam
kubur jua kembali kita.
Makam Sultan Malikul Dhahir
Sultan Malikul Dhahir adalah anak pertama dari Sultan
Malikussaleh yang mengambil alih pimpinan Kerajaan
Samudera Pasai dari tahun 1297-1326 M. Makamnya
terletak di Gampông Beuringen, Kecamatan Samudera
± 17 km dari Kota Lhokseumawe. Posisi makam ini
bersebelahan dengan makam Malikussaleh. Batu
nisannya terbuat dari granit, terpahat surat At-Taubah
ayat 21-22 serta teks yang diterjemahan, “Kubur ini
kepunyaan tuan yang mulia, yang syahid bernama
Sultan Malik Adh-Dhahir, cahaya dunia dan sinar
agama. Muhammad bin Malik Al-Saleh, wafat malam
Ahad 12 Zulhijjah 726 H (19 Nopember 1326 M).”
Makam Nahrisyah
Nahrisyah adalah seorang ratu dari Kerajaan Samudera
Pasai yang memegang pucuk pimpinan tahun 14161428 M. Ratu Nahrisyah dikenal arif dan bijak. Ia
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bertahta dengan sifat keibuan dan penuh kasih sayang.
Harkat dan martabat perempuan begitu mulia pada
masanya sehingga banyak yang menjadi penyiar
agama pada masa tersebut. Makamnya terletak di
Gampông Kuta Krueng, Kecamatan Samudera ± 18
km sebelah timur Kota Lhokseumawe, tidak jauh dari
Makam Malikussaleh. Surat Yasin dengan kaligrafi
yang indah terpahat dengan lengkap pada nisannya.
Tercantum pula ayat Qursi, Surat Ali Imran ayat 18-19,
Surat Al-Baqarah ayat 285-286, dan sebuah penjelasan
dalam aksara Arab yang artinya, “Inilah makam yang
suci, Ratu yang mulia almarhumah Nahrisyah yang
digelar dari bangsa chadiu bin Sultan Haidar Ibnu
Said Ibnu Zainal Ibnu Sultan Ahmad Ibnu Sultan
Muhammad Ibnu Sultan Malikussaleh, mangkat pada
Senin 17 Zulhijjah 831 H” (1428 M).
Makam Teungku Sidi Abdullah Tajul Nillah
Teungku Sidi Abdullah Tajul Milah berasal dari Dinasti
Abbasiyah dan merupakan cicit dari khalifah AlMuntasir yang meninggalkan negerinya (Irak) karena
diserang oleh tentara Mongolia. Beliau berangkat dari
Delhi menuju Samudera Pasai dan mangkat di Pasai
tahun 1407 M. Ia adalah pemangku jabatan Menteri
Keuangan. Makamnya terletak di sebelah timur Kota
Lhokseumawe. Batu nisannya terbuat dari marmer
berhiaskan ukiran kaligrafi, ayat Qursi yang ditulis
melingkar pada pinggiran nisan. Sedangkan di bagian
atasnya tertera kalimat Bismillah serta surat At-Taubah
ayat 21-22.
Makam Perdana Menteri
Situs ini disebut juga Makam Teungku Yacob. Beliau
adalah seorang Perdana Menteri pada zaman
Kerajaan Samudera Pasai sehingga makamnya digelar
Makam Perdana Menteri. Beliau mangkat pada
bulan Muharram 630 H (Agustus 1252 M). Di lokasi
ini terdapat delapan buah batu pusara dengan luas
pertapakan 8 x 15 m. Nisannya bertuliskan kaligrafi
indah surat Al-Ma’aarij ayat 18-23 dan surat Yasin ayat
78-81.

Makam Teungku 44
Makam ini berjuluk Makam Teungku 44 (Peuet Ploh
Peuet) karena di sini dikuburkan 44 orang ulama
dari Kerajaan Samudera Pasai yang dibunuh karena
menentang dan mengharamkan perkawinan raja
dengan putri kandungnya. Makam ini dapat ditemui
di Gampông Beuringen, Kecamatan Samudera ± 17
km sebelah Timur Kota Lhokseumawe. Pada nisan
tersebut bertuliskan kaligrafi yang indah surat Ali
Imran ayat 18.
Makam Teungku Di Iboih
Makam Teungku Di Iboih adalah milik Maulana
Abdurrahman Al-Fasi. Sebagian arkeolog berpendapat
bahwa makam ini lebih tua daripada makam
Malikussaleh. Makam ini terletak di Gampông
Mancang, Kecamatan Samudera ± 16 km sebelah
Timur Kota Lhokseumawe. Batu nisannya dihiasi
dengan kaligrafi yang indah terdiri dari ayat Qursi,
surat Ali Imran ayat 18, dan surat At-Taubah ayat 2122.
Makam Batee Balee
Makam ini merupakan situs peninggalan sejarah
Kerajaan Samudera Pasai. Tokoh utama yang
dimakamkan pada Situs Batee Balee ini adalah Tuhan
Perbu yang mangkat tahun 1444 M. Lokasinya di
Gampông Meucat, Kecamatan Samudera, sebelah
Timur Kota Lhokseumawe. Di antara nisan-nisan
tersebut ada yang bertuliskan kaligrafi dari surat Yasin,
Surat Ali Imran, Surat Al’Araaf, Surat Al-Jaatsiyah, Surat
Al-Hasyr.
Makam Ratu Al-Aqla
Ratu Al-Aqla adalah putri Sultan Muhammad
(Malikul Dhahir), yang mangkat pada tahun 1380
M. Makam ini berlokasi di Gampông Meunje Tujoh,
Kecamatan. Matangkuli ± 30 km sebelah Timur Kota
Lhokseumawe. Batu nisannya dihiasi dengan kaligrafi
indah berbahasa Kawi dan bahasa Arab.n
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Aceh Tenggara

Negeri Leuser yang Perlu Komitmen

S

ecara tofografi, Aceh Tenggara dikelilingi oleh daerah
perbukitan dan pegunungan. Wilayah ini berada pada
ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut, yakni
bagian dari pegunungan Bukit Barisan. Taman Nasional
Gunung Leuser yang merupakan daerah cagar alam nasional
terbesar pun terdapat di kabupaten ini.

Kabupaten Aceh Tenggara kaya akan potensi wisata alam, di
antaranya adalah Sungai Alas yang sudah dikenal luas sebagai
tempat olah raga arung sungai yang sangat menantang.
Setelah mengalami gejolak konflik beberapa lama, Bupati dan
Wakil Bupati Aceh Tenggara (Hasanuddin Beruh dan Syamsul
Bahri) pada 1 September 2007 dilantik oleh Gubernur Aceh.
Ditinjau dari potensi pengembangan ekonomi, wilayah
ini termasuk zona pertanian. Potensi ekonomi daerah
berhawa sejuk ini adalah kopi dan hasil hutan. Dalam bidang
pertambangan, Aceh Tenggara memiliki deposit bahan galian
golongan-C yang sangat beragam dan potensial dalam jumlah
cadangannya.
Kabupaten ini terdiri atas 16 kecamatan yaitu Babul Makmur,
Babul Rahmat, Babussalam, Badar, Bambel, Bukit Tusam, Darul
Hasanah, Lawe Alas, Lawe Bulan, Lawe Sigala-Gala, Semadam,
Tanoh Alas, Ketambe, Leuser, Lawe Sumur, Deleng Pokhkisen.
Aceh Tenggara memiliki komposisi penduduk yang terdiri atas
11 etnis yang berbeda, yaitu Alas, Gayo, Batak, Pakpak, Singkil,
Mandailing, Aceh, Karo, Padang, Jawa, dan Nias. Tak hanya itu,
keberagaman keyakinan pun terlihat di daerah ini, terutama
didominasi oleh Islam dan Kristen.
22
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Keunikan yang dimiliki oleh Aceh Tenggara tersebut membuat
kehidupan setiap elemen masyarakatnya sangat berwarna dan
bervariasi. Setiap unsur masyarakat yang berbeda kebudayaan
saling berbaur dan saling mempengaruhi antara satu
kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.
Walaupun memiliki keanekaragaman dari segi etnis dan
agama, tidak pernah terjadi konflik antarpenduduk yang
diakibatkan oleh perbedaan tersebut. Inilah yang membuat
wilayah perbukitan tersebut terkesan damai dan asri
heterogen.
Dalam buku Sanksi dan Denda Tindak Pidana Adat Alas (Dr.
Thalib Akbar, M.Sc, 2004), disebutkan etnis Alas memiliki
sejumlah marga. Ia merindikan ada marga Bangko, Deski,
Keling, Kepale Dese, Keruas, Pagan, dan Selian, yang kemudian
hadir lagi marga Acih, Beruh, Gale, Kekaro, Mahe, Menalu,
Mencawan, Munthe, Pase, Pelis, Pinim, Ramin, Ramud, Sambo,
Sekedang, Sugihen, Sepayung, Sebayang, dan Tarigan.
Atas dasar etiologi kehadiran berbagai etnis di tanah Alas,
jelaslah bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat hidup
berdiri sendiri, begitu juga dalam upaya penyelamatan
sumber daya alam di kabupaten ini. Semua pihak perlu
terlibat baik secara langsung maupun tidak. Keberagaman
suku dan keyakinan akan menjadikan keunikan tersendiri bagi
masyarakat di sana dalam membangun daerahnya.

daerah itu adalah Kecamatan Babul Rahmah tepatnya di
Kampung Uning Sigugur dan Kecamatan Ketambe tepatnya di
Kampung Lawe Ger-ger.
Wisata air terjun itu dapat dijumpai di Kampung Lawe Dua,
Kecamatan Bukit Tusam dan Lawe Sigala–gala. Kawasan wisata
ini menawarkan keindahan alam yang sangat menakjubkan.
Dapat pula dijumpai sungai yang masih asri dengan air
terjunnya yang dikelilingi oleh perbukitan dan hutan yang
sangat hijau dan indah.
Ada beberapa aturan masyarakat adat dalam upaya
penyelamatan sumber daya alam yang di kabupaten Aceh
Tenggara.
•

Dheleng (hutan) sebagai kekayaan imum/kepala mukim
bersama rakyatnya di Tanah Alas adalah selebar wilayah
kemukiman dengan panjang jauh ke dalam hutan ½
(setengah) hari perjalanan kaki atau hingga dhalan/pasakh
mesosen, yang dimanfaatkan tidak merusak, agar aliran
air sungai/pakhik jume tetap normal untuk pertanian/
bersawah dan keperluan hidup rakyat.

•

Pencuri hasil hutan dan perusakannya (menebang
kayu, pengambil rotan, dan produk non kayu tanpa
sepengetahuan MAA kampung setempat dan tanpa
izin dari imum/kepala mukim) dikenakan sanksi adat
menyerahkan seluruh hasil curiannya ke kampung tempat
kejadian pelanggaran adat. Pelaku dikenakan denda
tiga puluh dua penengah hingga mbelin (Rp320.000Rp3.200.000).

•

Bagi pengebom, peracun, penyetrum, dan pemusnahan
ikan jurung, ciih khemis, dan ciih situ dan jenis ikan
lainnya di sepanjang sungai Lawe Alas, sungai-sungai
kecil, dan irigasi desa, termasuk seluruh tali air di Tanah
Alas dikenakan saksi adat ngateken kesalahen dan ikan
tangkapan di luar ketentuan adat tersebut dikembalikan
ke MAA setempat serta dikenakan denda tiga puluh dua
penengah hingga mbelin (Rp320.000-Rp3.200.000) bagi si
pelaku.

•

Seseorang yang mengambil ikan wilayah pinahan (lubuk
larangan) dan sejenisnya tanpa izin masyarakat adat
yang mengelola secara adat di Tanah Alas dikenakan
saksi ngateken kesalahen dan ikan tangkapan tersebut
dikembalikan ke MAA kampung setempat untuk
diserahkan kepada pemiliknya serta dikenakan denda
tiga puluh dua penengah hingga mbelin (Rp320.000Rp3.200.000).

•

Orang yang mengambil, menangkap, atau memburu satwa
liar dan sejenisnya tanpa izin MAA setempat, dikenakan
saksi adat ngateken kesalahen dan hasil buruan/
tangkapannya tersebut dikembalikan ke MAA setempat
untuk diserahkan atau dikembalikan ke habitatnya
bila masih hidup, dan dikenakan denda tiga puluh dua
penengah hingga mbelin (Rp320.000-Rp3.200.000).n
Zul Arma

Flickr.com | AGARA MEDIA Album

POTENSI SDA
Panorama yang menakjubkan di Kabupaten Aceh Tenggara
menjadikan wilayah ini kaya sumber daya alam. Daerah ini
dikelilingi oleh wilayah perbukitan dan pegunungan yang
sangat indah. Ia merupakan zona inti dari Kawasan Ekosistem
Gunung Leuser yang menjadi salah satu hutan paru-paru
dunia. Kawasan ekosistem ini sangat dilindungi dan menjadi
perhatian besar dunia internasional.
Aceh Tenggara memiliki luasan hutan lindung yang cukup
terjaga keasriannya dan menjadi sumber manfaat yang utama
untuk kesinambungan ekosistem di sekitarnya. Hutan lindung
ini menyimpan kandungan air yang besar, menyimpan berbagai
kekayaan alam, baik flora, fauna, maupun batu-batuan langka.
Kondisi hutan lindung sebagian besar masih terjaga dengan
baik. Pemerintah Daerah Aceh Tenggara maupun pusat
memiliki komitmen melindungi daerah hutan ini agar terhindar
dari perambahan liar oleh oknum-oknum yang merusak hutan.
Kawasan ekosistem ini dihuni oleh berbagai jenis flora fauna
yang sangat langka. Beberapa spesies bahkan tidak terdapat
di hutan lain di Indonesia. Jenis flora yang ada di kawasan
hutan ini adalah bunga bangkai, anggrek liar, kantong semar,
edelweis, raflesia acehensis, dan lain-lain. Untuk jenis fauna
yang saat ini masih ada di antaranya orang utan, gajah,
harimau sumatra, siamang, rusa, monyet, dan tapir.
Selain potensi keindahan alam dan keanekaragaman hayati
yang terdapat di kabupaten ini, Aceh Tenggara merupakan
salah satu kabupaten yang memproduksi hasil pertanian
melimpah dan diekspor ke luar daerah. Hasil pertanian yang
melimpah tersebut terdiri atas kemiri, jagung, padi, sawit,
coklat. Penduduk di daerah ini juga banyak membuka kolam
ikan mas untuk dijual ke luar daerah.
Potensi sumber wisata alam juga terdapat di sana, di antaranya
yang terkenal adalah ketambe, yang menjadi pusat konservasi
hutan lindung termasuk semua isi di dalamnya. Daerah ini
dikenal sebagai paru–paru dunia dan memiliki pusat wisata
untuk rafting, tracking yang sangat menantang. Di kabupaten
ini pula terdapat dua daerah yang memiliki sumber air panas
(hotspring) walaupun tidak terdapat gunung berapi. Dua
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“Semuanya habis ditebang
oleh jiwa-jiwa rakus dan
selalu kehausan atas air
kehidupan dunia yang tak
pernah mengenyahkan rasa
dahaga tenggorokan,”
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K

etika aku pulang dari ranah
rantau atas panggilan umi
(ibu) lewat surat suara
hati yang dikirimkan setiap bulan,
ada resah dan dosa menyelimuti
jiwa. Suara hati yang memelas
mengharapkan kepulanganku dan
saudaraku yang lainnya untuk
memperhatikan, memperbaiki,
mempertahankan keutuhan rumah
yang bernama Aceh, rumah yang
mulai mengalami kerusakan akibat
badai dari gerakan-gerakan jiwa
yang kehilangan hati nurani dan
kepedulian terhadap rumah yang
dulu indah, kuat, dan masyhur.
Rumah yang pernah memberikan
suri tauladan bagi rumah lainnya.
Rumah yang memberikan
makanan untuk kami dan saudara
lainnya. Rumah yang memberikan

kenyamanan tinggal di dalamnya.
Rumah yang mengajarkan kami
untuk menghormati hak setiap
mahluk hidup. Rumah yang
menjadikan kami umat mulia. Rumah
yang menjaga kami dari godaan
para setan. Rumah yang melindungi
kami dari hantaman badai dahsyat
imperialis. Rumah yang melindungi
saudara-saudara kami yang
berlindung dalam kamar-kamar
hatinya. Rumah yang memberikan
sumbangan kasih sayang yang tulus
terhadap orang-orang yang pernah
meminta pertolongan terhadapnya.
Rumah yang memberikan kami harga
diri.
Di depan pintu pagar yang tampak
rusak, aku disambut ibu dengan
pelukan kasih sayang diiringi deraian

air mata keharuan dan harapan.
Kulihat ibu tampak kurus kering
hampir-hampir tak bertenaga
dengan mata sayu. Sepertinya ibu
sangat gelisah terhadap keutuhan
dan kekokohan rumah kami yang
mulai mengalami kehancuran.
Kutatap pagar, tak kulihat lagi batang
bambu yang tersusun rapi dan
kokoh, yang dulu terikat kuat pada
tiangnya. Batang kuda-kuda dan
reudeup sebagai tiang pagar tampak
tua dan kering bagaikan tak pernah
kena air. Ia bagaikan tak mampu lagi
mengikat dan mempertahankan
bambu panjang melintang yang
melekat pada batang tubuhnya. Ibu
berkata, “Pagar ini dihancurkan oleh
binatang-binatang yang sengaja
dibuat liar dan ibu tak sanggup
mengusirnya.”
Kutatap halaman tempat aku
dahulu biasa bermain, tak kulihat
lagi pohon-pohon rimbun yang
melindungi kami dari terpaan
angin dan meneduhkan kami
dari terik matahari tatkala kami
asyik bermain. Tak ada lagi pohon
belimbing yang biasanya dipetik ibu
buahnya untuk asam sunti sebagai
ramuan masakan khas di rumah
kami. Tak ada lagi pohon sawo
yang memberikan rasa buah sangat
manis. Tak ada lagi pohon bunga
jeumpa yang memberikan aroma
harum tatkala mengembang. Tak
ada lagi pohon delima dengan buah
merah penambah keindahan taman
cinta keluarga. Tak ada lagi pohon
kelapa yang memberikan buah untuk
dijadikan minyak dan pliek sebagai
ramuan masakan yang juga sangat
khas di rumah kami. Tak ada lagi
pohon meulinjo dengan daun dan
buah muda yang biasa dijadikan
ibu untuk sayuran dan buah tuanya
untuk emping, tentunya ini disukai
banyak orang. Tak ada lagi rumpun
bambu yang melindungi kolam dan
parit, sungai yang melintasi halaman
rumah. Tak ada lagi burung-burung

yang memberikan kicauan merdu
membentuk nyanyian alam dan
keindahan.
Yang tampak hanya ilalang yang
juga tidak hijau di atas tanah yang
mulai memerah kehilangan sumber
kehidupan bagi tumbuhan dan kulit
tanah yang tampak retak-retak,
kolam yang airnya mulai mengering
tak lagi jernih tanpa ikan yang
berenang-renang sambil berkejaran
dibawah teratai indah yang juga
melindungi mahluk lainnya bermain
dan bercumbu di bawahnya, sungai
yang mulai dangkal dengan air yang
keruh dan parit yang mengering.
“Semuanya habis ditebang oleh
jiwa-jiwa rakus dan selalu kehausan
atas air kehidupan dunia yang tak
pernah mengenyahkan rasa dahaga
tenggorokan,” terang ibu.
Ketika aku ingin mengambil air di
dalam kendi di bawah tangga agar
aku bersih sebelum menapaki anak
tangga, tak ada lagi gayung, tak
ada pula air di dalam kendi. Kendi
tampak sudah retak dan bocor.
Lagi-lagi ibu menjelaskan, “Kendi itu
dihempas mainan anak-anak dan ibu
belum sanggup menggantikannya.”
Aku menapaki anak tangga yang
tampak kotor berkalang tanah
karena kaki-kaki yang menaikinya
tidak lagi tercuci bersih atau juga
tidak pernah lagi terkena basuhan
air dengan kain lap kasih sayang.
Ketika aku ingin memasuki rumah,
tak kulihat lagi pintu kecil yang
dulunya setiap orang masuk
akan menundukkan kepala dan
memberikan salam sebagai untuk
memberikan rasa penghormatan
bagi pemilik rumah. Tak terdengar
lagi jeritan kecil dari engsel daun
pintu sebagai pertanda ada yang
membukanya.
Yang tampak hanyalah pintu tinggi
dan lebar dengan warna merah

yang kata ibu, baru ganti warna dari
kuning. “Mungkin esok atau lusa
entah warna apa lagi,” sambung
ibu. Ketika aku masuk ke seuramo
ukeu (serambi depan), tak ada
lagi kesederhanaan ruang yang
membuat aku tenang menikmati
hari-hari yang penuh cinta dan kasih
sayang. Tikar pandan membentang
hasil anyaman jari halus ibuku
digantikan dengan karpet beledu
tebal merah. Gambar Cut Nyak
Dhien dan pahlawan lainnya
sebagai simbol sejarah semangat
mempertahankan, membangun,
dan mengisi kemerdekaan yang
menggantung di dinding telah
digantikan dengan gambar artis-artis
tenar yang mempertontonkan aurat
dan membangkitkan nafsu birahi.
Lemari kitab bergantikan televisi,
radio tape, VCD mahal. Gantungan
peci digantikan dengan gantungan
bunga palsu yang berwarna palsu
pula dan tak pernah memberikan
keharuman. Serambi depan tetap
saja kotor dengan debu dan sampahsampah yang dibiarkan berserakan.
Ketika aku menuju seuramo tengah,
ruang-ruang kamar menjadi lebih
banyak dan ruangan-ruangan yang
sempit tersekat-sekat dengan
dinding berlapiskan warna berbedabeda antara satu kamar dengan
kamar lainnya. Tak ada lagi senyum
yang dulu pernah menghiasi bibir
para penghuni kamar. Yang terlihat
adalah tatapan-tatapan kecurigaan.
Melalui tatapan penuh kecurigaan
itu, aku seakan tidak diberi
kesempatan untuk masuk ke setiap
bilik. Hampir di setiap kamar, samarsamar terdengar bisikan-bisikan yang
bercerita tentang korupsi, tentang
tidak ada lagi cinta di dalam rumah,
tentang ibu yang tak berdaya lagi,
tentang syariat yang tidak beranjak
dari qanunnya mengantarkan
ummat masuk ke dalam tubuhnya
secara utuh, tentang pagar yang
hancur, tentang halaman yang
gersang, tentang banjir yang pernah
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menggenangi halaman rumah,
tentang atap rumah yang mulai
bocor, dan… Namun, solusi untuk
memperbaiki selalu saja menambah
kerusakan rumah. Mungkin penghuni
rumah tak lagi bersatu, tak lagi
ramah satu dengan yang lainnya, tak
lagi mengucapkan salam.
Kutatap sebuah kamar yang sangat
indah dihiasi taman kecil dengan
bunga-bunga dan lampu-lampu hias
aneka warna. Bilik ini beralaskan
ambal tebal merah buatan sebuah
negeri dan berbagai macam
kemewahan dunia sebagai lambang
ketinggian status sosial menurut
sang penghuni bilik. Aku melirik
kamar itu yang dulu tergantung
lampu hias peninggalan sejarah, tapi
lampu itu sudah tidak lagi tergantung
di tempatnya, entah kemana. Dalam
bilik ini semua penghuninya tertawa
lebar bagaikan tidak terusik sedikit
pun dengan bilik lain sekitarnya,
mereka tertawa sambil meminum
anggur kebahagiaan palsu yang
mereka beli dengan air peluh
saudaranya. Dulu, ibu menempati
kamar ini, tapi kini ibu tak lagi bisa
masuk karena pintu bilik selalu dijaga
oleh pasukan penjaga kamar.
Ketika aku melangkah pada seuramo
belakang, tak kutemukan tungku alat
pemasak yang selalu mengeluarkan
asap, tak ada lagi panci dan kuali
yang terbuat dari tanah yang dulunya
ibu selalu memasak dengan itu.
Tak pula ada sendok dari batok
kelapa dan kayu. Tak kutemukan
lagi lumbung beras. Tak ada lagi
batok kelapa yang dulu selalu
kugunakan untuk minum. Semua
sudah digantikan dengan peralatan
dapur yang dianggap lebih mudah
digunakan.
Kutatap atap dapur rumah yang
tampak mulai bocor, atap rumbia
yang dulu tersusun rapi kini
berantakan akibat hembusan angin
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kencang, sebagian penyangga atap
kini mulai kelihatan rapuh tanpa
dipedulikan. Mungkin hanya kamar
tidur saja yang sudah diperbaiki dan
dihiasi dengan sedikit bagus.
Kala magrib, tak lagi terdengar
suara azan. Tak ada lagi sajadah
membentang, tak terdengar pula
lantunan ummul kitab. Usai salat
magrib, tak terdengar lagi suara
ramai anak-anak mengaji dan tak ada
lagi suara merdu melantunkan ayatayat kitabullah. Yang ada hanya suara
televisi mendendangkan tembangtembang artis ibukota. Kutanyakan
pada ibu. Ia malah menangis. “Kini
ibu bukan lagi sri ratu di rumah
ini yang bisa mengajarkan kamu
sekalian kalam dengan landasan
kitabullah dan hadis. Tidak lagi bisa
memasakkan nasi, gulai khas dengan
kayu bakar yang asapnya akan
menghiasi dapur dan langit-langit
rumah. Ibu tak bisa lagi mengajak
anak-anak ibu untuk menegakkan
pagar yang sudah mulai rubuh. Ibu
tak bisa lagi mencegah saudaramu
menebang pohon di halaman rumah.
Ibu tak lagi bisa tidur di kamar yang
indah itu. Ibu harus bersembunyi dan
menutup telinga karena tak tahan
mendengarkan dentuman musik
yang bisa memecahkan gendang
telinga bahkan bisa meninabobokkan
kita selamanya untuk menghadap
Sang Ilahi dan mengguncangguncangkan tiang rumah. Ibu tak
tahu apakah tiang rumah ini masih
tetap kokoh dari dentuman lagu-lagu
itu, sementara rayap dan tikus juga
ikut-ikutan memakan serat tiangtiang itu. Jangan kau tanyakan ini
pada saudara-saudaramu. Mereka
selalu salah memahami setiap bait
pertanyaan dan memarahi atau
mengusirmu, di antara kalian akan
timbul dendam dan perseteruan
yang tak akan pernah bisa kalian
hapuskan dari hati kalian. Tolong
tunjukkan pada ibu bahwa kamu
sekalian akan selalu peduli dan

memperbaiki rumah ini dan
mempertahankannya dari guncangan
yang menderanya selama ini.
Mulailah dengan menegakkan pagarpagar itu dan sirami tiangnya dengan
air segar dengan kasih sayang agar
dia tumbuh menjadi tiang pagar
yang kokoh kembali,” urai ibu dengan
suara terbata.
Ibu melanjutkan, “Ini rumahmu,
rumah saudaramu dan rumah
kita semua. Kamu tidak sendirian,
masih banyak saudaramu yang akan
bersamamu untuk peduli.” Aku
tertunduk lesu, sudah tak ada lagikah
keindahan dan kedamaian dirumah
ini. Di mana hati nurani yang dulu
dipenuhi dengan kasih sayang?n

Ini rumahmu, rumah
saudaramu dan
rumah kita semua.
Kamu tidak sendirian,
masih banyak
saudaramu yang akan
bersamamu untuk
peduli.”

Anda mempunyai tulisan
tentang adat, sejarah, dan
budaya di gampông Anda,
kirimkan sekarang juga ke:

tuhoe_adat@yahoo.com atau
Sekretariat JKMA Aceh
Jl. T. Iskandar Gampông Lamb
huk,
Ulee Kareng, Banda Aceh (231
16)

ca’e

NANGGROE NYANG PHAK LUYAK
Daweuet olon rho di ateuh kertah
Lon keuneuk peugah bacut carita
Carita lonpeugah bukon karangan
Tapi mandum nyan adalah nyata
Jalan u Patek mantong meutanoh
U Mukim Lamteungoh tujuan haba
Abee ngon leuhob dum bak jalan
Beuteugoh rakan kadang troh teuka
Gampông bineh gle jarak ngon peukan
Geuboh nan Teupin Asan sejak dile ka
Yoh gohlom konflik gampông that meugah
Hase meulimpah rakyat sejahtera
Panen boh kupi lagi ngon nilam
Dalam blang rakan pade meugunca
Thon 2003 konflik that parah
Syahid Abu Arafah di sinan punca
Ureueng di Paroh u Suak Beukah
Ladom na nyang leupah u lua kota
Rumoh geutinggai, lampoh dengan blang
Ternak hai rakan than le geukira
Sithon siteungoh lam pengungsian
Coba neubayang kiban sengsara
Oh watee leuh dame geuwo u gampông
Malang that untong than le sapeu na
Rumoh nyang indah lampoh nyang luah
Sayang that leumpah kajeut keu rimba
Jinoe ka tinggai di batas gampông
Supaya mudah kamoe lake tulong nibak syedara
Leuh ngon manusia jinoe ngon gajah
Abeh dicah tanaman yang ka na
Pakiban kamoe meubuka lampoh
Sedang keu pajoh jinoe than le na
Meunan keuh kisah Gampông Teupin Asan
Tulong hai rakan-rakan yang na kuasa
Cae: Ruslan Katana
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