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Isi di luar tanggung jawab percetakan

K

edaulatan berasal dari kata daulat yang artinya kekuasaan atau
pemerintahan. Berdaulat berarti mempunyai kekuasaan penuh
(kekuasaan tertinggi) untuk mengatur sesuatu. Dengan demikian,
pemerintahan berdaulat dapat dimaknai sebagai pemerintahan yang memiliki
kekuasaan penuh untuk dapat mengatur sistem pemerintahannya.
Seperti di dalam suatu rumah tangga, seluruh anggota keluarga mempunyai
kebebasan untuk mengatur rumah tangga tersebut, baik bentuk rumah,
tata ruangnya maupun pernik-pernik yang akan dipasang dalam rumah
tersebut. Semua itu dilakukan untuk kesejahteraan dan kenyamanan
seluruh penghuni rumah. Demikian pula negara yang berdaulat mempunyai
kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, dalam rangka untuk
mencapai kesejahteraan bersama. Lantas, bagaimana dengan pemerintahan
mukim yang sampai saat ini belum dapat mengembalikan kekuasaan atau
kewenangannya? Apakah dapat disebutkan bahwa mukim merupakan
pemerintahan atau lembaga adat yang berdaulat?
Sungguh sangat disayangkan ketika negara melalui undang-undang nomor
11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengakui atau memberikan
kewenangan Aceh untuk mengatur sistem kelembagaan daerah dan
menempatkan mukim sebagai salah satu sistem pemerintahan di Aceh (pasal
114 UUPA), tapi justru di Aceh sendiri belum memberikan kekuasaan atau
kewenangan mukim. Belum diterbitkannya qanun tentang kewenangan
pemerintahan mukim oleh pemerintah kabupaten/kota merupakan salah
satu indikator ketidakpedulian pemerintah terhadap mukim dan bahkan
mukim sering sekali diabaikan dalam melakukan pengelolaan sumberdaya
alam di kawasannya. Salah satu contoh, mukim yang menguasai hutan
di kawasannya justru ditinggalkan begitu saja oleh para pakar dalam
perencanaan penetapan suatu kawasan yang dijadikan kawasan program
REDD.
Selain itu, dengan kebijakan pemerintah kabupaten dan propinsi,
pengeluaran kebijakan pemberian izin pemanfaatan suatu kawasan pada
pihak pengusaha begitu mudah. Bahkan, tanpa harus mendiskusikannya
dengan mukim. lagi-lagi mukim tidak memiliki kekuasaan atas kawasannya.
Belum lagi jika kita ingin melihat lembaga adat mukim atau pemerintahan
mukim yang seharusnya mampu menentukan kebijakan soal sosial
masyarakat.
Jika hal ini dibiarkan terus terjadi, Aceh yang dikatakan daerah memiliki dan
bangga dengan adat sebagaimana dalam hadih maja “adat bak
pho teumerehom, hukom bak Syiah Kuala, qanun bak Putroe
Phang, reusam bak Laksamana” akan tinggal kenangan.
Sang pengawal (lembaga mukim) tidak lagi memiliki
kewenangan dan tanggung jawab sebagai pelaksana
dan pengawal dari hadih maja tersebut.
Adat Aceh yang sudah mulai kabur berdampak
pada hilangnya nilai-nilai ke-Aceh-an yang
membuat Aceh berdaulat atas wilayah dan
kehidupannya sebagaimana pada masa
kerajaan Aceh tempo doeloe. Maka itu,
kita mesti tuhoe: mengerti, paham, dan
bertindak!
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Sempat Ditunda

Kongres III JKMA Aceh menapak di Pulau Sabang
tuhoe | Banda Aceh

T

iga tahun tentu saja waktu yang sangat singkat
dalam membangun peradaban, tetapi menjadi
masa yang sangat lama untuk menunggu,
termasuk menunggu sebuah keberhasilan. Demikianlah
lembaga ini, setelah bilangan tiga tahun pula, Jaringan
Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh akan
menggelar kongres yang ketiga. Entahkah tiga tahun
berjalan cukup membawa Aceh menuju pembangunan,
jelasnya kongres berikutnya segera dimulai.
Kongres merupakan kebijakan tertinggi dalam lembaga
JKMA Aceh. Dalam kongres koordinator dan sekretaris
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pelaksana dipilih. Dalam kongres pula ditentukan dewan
adat. Setelah kongres I dan II selesai dengan berbagai
program kerja, kini tiba waktu generasi ketiga.
Kongres III JKMA Aceh direncanakan bertempat di Kota
Sabang. Sebelumnya, kongres III ini pernah dirancang
untuk digelar di kota dingin Takengon. Akan tetapi,
karena satu dan lain hal, sebulan sebelum pelaksanaan
kongres tersebut, Dewan Adat JKMA Aceh duduk rembuk
dan menunda kongres III.
Penundaan terjadi bukan hanya soal pergeseran waktu,
tetapi juga tempat. Hasil duek pakat Dewan Adat JKMA
Aceh memutuskan Kongres III JKMA Aceh digelar di Pulau

Sabang, sekaligus sebagai bagian napaktilas pulau wisata
bahari Aceh.
Setelah ditemukan tempat pengganti, mulanya waktu
pelaksanaan kongres ditetapkan sebelum puasa
Ramadan, sekitar Juli. Akan tetapi, perubahan terjadi
kembali.
Perubahan atau pergeseran waktu pelaksanaan ini,
menurut Ketua Panitia Pelaksana Kongres III JKMA Aceh,
Muhammad Irwan, karena keadaan cuaca di laut saat itu
sedang buruk. Ditakutkan, akan terjadi gelombang besar
di laut, sedangkan untuk sampai ke Sabang, harus lewat
laut. Hal ini dibenarkan pula oleh Koordinator JKMA
Aceh, Pang Yuriun.
“Cuaca di laut saat ini sedang buruk. Kadang-kadang
badai besar dan gelombang tinggi. Kita takutkan terjadi
sesuatu di laut. Kalaupun berhasil pergi, tapi harus
menunggu lama untuk kembali ke tempat masingmasing, sedangkan peserta kongres datang dari berbagai
daerah seluruh Aceh. Sayang kan kalau mereka harus
berlama-lama di Sabang, sedangkan pekerjaan mereka
menunggu di tempat masing-masing?” papar Yuriun, Juli
lalu tatkala duduk-duduk santai di ruang tamu Sekretariat
JKMA Aceh di Ulee Kareng, Banda Aceh.
Irwan, selaku ketua panitia pelaksana kongres kali ini,
menyebutkan rencana kongres III akan digelar pada
27-29 September. Menurut dia, kali ini sudah final, tidak
ada perubahan lagi. “Waktu yang sudah sangat dekat ini
kita harapkan tidak lagi terjadi perubahan,” ujarnya, awal
September kemarin.
Lebih detail, Penjabat Sekpel JKMA Aceh ini menguraikan
bahwa Kongres III JKMA Aceh akan dilaksanakan di
Gampông Ie Meule, Kota Sabang—lebih kurang 2 KM
dari kantor Walikota Sabang. Akan tetapi, menurut dia,
soal tempat,
teknisnya diserahkan pada
panitia
lokal di Sabang.
Ditanyai mengenai
bentuk kegiatannya
apakah sama
seperti kongres II
ceh
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sebelumnya yang digelar di Lhoong, Aceh Besar, tiga
tahun lalu, Irwan mengatakan kemungkinan tidak jauh
beda. “Tujuannya tetap sama, membawa JKMA Aceh ke
depan ke arah lebih baik. Ada sarasehan juga tentang
perubahan iklim dan juga tentang penguatan lembaga
mukim di kongres III ini,” jelasnya.
Selain itu, dalam kegiatan kongres tersebut, tambahnya,
digelar pula pentas seni Aceh yang dibawakan dari
berbagai wilayah Aceh. Pentas seni ini dimandatkan pada
masing-masing JKMA Wilayah.
“Khusus kegiatan pentas seni dan pameran dilaksanakan
malam hari, sedangkan sarasehan digelar pada hari
pertama kongres pertama, siang selepas zuhur,” papar
Irwan.
Ditanya soal izin pelaksanaan dan izin tempat, lelaki
asal Aceh Besar ini mengaku bahwa panitia sudah
mengantongi berbagai surat izin, mulai dari Pemerintah
Aceh sampai pada Pemerintah Kota Sabang.
“Surat izin semuanya sudah selesai. Mengenai persiapan
lainnya seperti logistik, juga sudah matang. Sudah
ditangani oleh panitia bidang masing-masing. Makanya,
kita harap kongres ini sukses sesuai rencana,” jelasnya
penuh harap.
Calon Koordinator dan Sekpel
Koordinator JKMA Aceh, Pang Yuriun, yang juga
terlibat dalam Kongres III JKMA Aceh ini, saat ditanyai
apakah akan mencalonkan diri kembali pada kongres
kali ini, mengaku belum berani berspekulasi. “Saya
tidak mencalonkan diri, tapi kalau semua peserta
menginginkan saya kembali dan saya lihat ada nilai
positifnya, mungkin dapat dipertimbangkan,” katanya.
Yuriun sudah menjabat sebagai koordinator JKMA Aceh
dua periode, sejak berdirinya JKMA Aceh pertama kali
dan hasil Kongres II tiga tahun lalu dirinya kembali
dipercaya menjabat sebagai koordinator. Karena itu, ia
mengaku sebenarnya dia menginginkan ada regenerasi
dalam kepemimpinan JKMA Aceh ke depan.
Tidak jauh berbeda dengan dia, Irwan pun saat ditanya
apakah akan naik sebagai Sekretaris Pelaksana (Sekpel)
JKMA Aceh untuk periode III ini, mengaku belum
tahu menjawab bagaimana. “Semua kita serahkan
kepada dewan adat dan hasil Kongres III JKMA Aceh.
Membangun JKMA Aceh ke depan kan tidak semuanya
harus jadi yang di atas,” katanya diplomatis, yang tetap
bertahan tidak mengungkapkan siapa-siapa calon
koordinator dan Sekpel JKMA Aceh berikutnya.n

M. Irwan
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Ihwal Qanun Al-Asyi Sult

B

erbilang abad, negeri bernama Aceh ini pernah jaya dengan
sistem pemerintahan yang berbasis lokal. Sistem itu disebut-sebut
termaktub dalam Qanun Al-Asyi.
Inilah Qanun Syar’ak Kerajaan Aceh
pada zaman Sulthan Alauddin
Mansur Syah dalam Darud Dunia
di Istana Keumala Cahaya Darul
Asyikin, Madinah Sultan Asyisyah
Kubra Aceh Bandar Darussalam dan
jajahan takluknya. Tercatat bahwa
qanun ini bermula pada tahun 913
Hijriyah, tertanggal 12 Rabiul Awal,
hari Senin, waktu subuh, saat yang
baik lagi berkah.
Dengan nama Allah yang bersifat
Maha Pemurah kepada sekalian
makhluk dalam alam dunia ini dan
yang bersifat Maha Pengasih kepada
sekalian hamba yang mukmin pada
hari akhirat di Yaumil Alqiyamah,
serta sekalian puji semuanya
kembali kepada Allah Ta’ala, Tuhan
Rabbul Alamin, qanun ini dibuka.
Salawat dan salam atas junjungan
alam, penghulu sekalian Anbiya
dan Rasul (as) dan atas keluarga
yang turun temurun dari Fatimah
Zahra binti Saidina Rasul dan atas
sekalian sahabatnya, muhajirin dan
ansar, khusus atas sekalian khalifah
Rasulullah yang rasidin dan sekalian
tenteranya, ammabákdu. Insya Allah
ta-ála biáuni liah al alam bijahi al
Nabi Sallallahu-álaihi wasallam.
Qanun itu syahdan dimulakan
oleh “Sultan Alauddin” atas nama
sekalian rakyat Aceh dan bangsa
Aceh, yang beragama Islam lagi
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muslimin dan muslimah khususnya,
jajahan takluk, umumnya, dengan
rahmat Allah pemberi petunjuk
taufik dan hidayah dari Allah taála, Tuhan Rabbul Alamin. Sultan
Alaudin berkata, “Kami semua
bangsa Aceh sangat harap kepada
Allah ta-ála, memohon ampun
dengan keadilan yang sifat-Nya jalal
dan sifat jamil, yaitu kekerasan dan
keelokan Yang Maha Kekal selamalamanya. Kami minta tolong pada
Allah ta’ala Tuhan Rabbul Alamin,
pemberi perlindungan kepada kami
menyusun peraturan qanun Syarák
Karajaan Aceh.”
Dalam proses pelahiran Qanun AlAsyi, Sultan Alauddin sangat harap
pada rahmat Allah swt. Berkalikali ia mengulangi permohonan
perlindungan kepada Allah, duniaakhirat.
Disebutkan dalam qanun tersebut
siapa-siapa yang mengikuti dan
menuruti isi qanun itu, selamat
sepanjang masa tiap-tiap zaman,
insya Allah, dengan berkat syafaat
Nabi saw., dan ijmak mufakat
sekalian alim ulama Islam mazhab
empat yang Ahli Sunnah waljamaah.
Mereka disebut-sebut sebagai
ulama syara’ beserta sekalian orang
yang besar-besar.

Dalam pembukaan berikutnya,
disinggung pula (i) yang bijaksana
akal, (ii) beriman bicaranya
dan zaki (pandai) faham, (iii)
luas pandangannya dan halus
perasaannya, (iv) mengambil satu
keputusan dengan sabda mufakat
dengan sahih muktamad (betul dan
kuat), serta (v) di hadapan majlis
yang maha mulia.
Selanjutnya, di sana tertera kalimat
“Atas nama rakyat Aceh dan bangsa
Aceh, Paduka Seri Sultan Alauddin
Johan Ali Ibrahim Mughiyat Syah
Johan Berdaulah Fil Alam dengan
mengikuti Ahli Sunnah Waljama-Áh
Mazhab empat, memegang kepada
ajaran Allah dan Rasul yaitu firman
dan hadist serta qiyas dan ijma’
ulama (ra), hukum Qanun Syarák
Kerajaan kami terdiri di empat
perkara: perkara hukum, perkara
adat, perkara resam, perkara
qanun.
Keempat macam tersebut berada
di bawah naungan agama Islam,
syariat Nabi saw., sepanjang masa
dalam pemeliharaan Allah swt.
hingga hari kiamat dan dalam
seluruh negeri Aceh, timur-baratutara-selatan. Jelas bahwa dalam
qanun itu disebutkan bahwa rakyat
Aceh menganut aliran Ahli Sunnah
Waljamaah, mazhab Imam Syafi’i.

than Alauddin Mansur Syah
Namun demikian, qanun itu juga
memuat pengecualian, yakni orang
yang alim-alim, tetapi jangan
memberi fatwa dalam mazhab
tiga dalam amalan syara’. Hal ini
dimaksudkan rakyat Aceh tidak
sampai kacau-balau. “Maka dengan
sebab itulah, kami dirikan mufti
empat, dalam balèe khadam
syari’ah Islam. Maka demikian kami,
Sultan Alauddin, atas nama rakyat
Aceh, berdaulat Hukum Syara’
Kerajaan Aceh. Sudah kami tetapkan
dengan sabda mufakat mahkamah
Qanun Syara’ Kerajaan Aceh Bandar
Darussalam dan jajahan takluknya,”
tulis qanun tersebut.
Beberapa Pasal
Pada bab pertama ayat satu
nomor delapan dikatakan bahwa
diwajibkan oleh Qanun Syara’
Kerajaan kepada sekalian rakyat
Aceh, timu-barat-barôh-tunong,
pada tiap-tiap gampông, hendaklah
memilih geuchik dengan rapat
mufakat, diambil satu keputusan
tertentu dengan sahih-sah ijmák
mufakat, sekalian dipilih seorang
buat diangkat geuchik sagoe dengan
cukup syarat.
Menurut Qanun Al-Asyi, syarat
seorang diangkat jadi geuchik
adalah (1) berumur sekurangkurangnya 40 tahun, (2) mengetahui
hukum syarák syariat Nabi saw.,
(3) mengetahui hukum Qanun
Syara’ Kerajaan, (4) orang yang
berketurunan baik, (5) tidak ada
permusuhan, (6) berani atas yang
benar, (7) takut atas perbuatan
salah.

Ilustrasi: dhadhee.wordpress.com

Disebutkan pula, jika geuchik
sudah terpilih berdasarkan
syarat-syarat tersebut, ia berhak
memilih enam orang di kampung
itu sebagai perangkat geuchik.
Enam orang dimaksud adalah (1)
satu orang wakil (waki) geuchik
dengan cukup syarat, (2) empat
orang tuha peuet dengan cukup
syarat tersebut di atas (3) satu
imam rawatib meunasah sagoe.
Imam ini, selain syarat tujuh di
atas, ditambah fasih baca Fatihah
dan melaksanakan fardu ain serta
fardu kifayah dalam gampông.
Kendati demikian, dijelaskan pula
bahwa geuchik wajib menyuruh
dan meminta persetujuan orang
kampung mengenai enam orang
yang dipilihnya itu.
Pada bab kedua pasal pertama ayat
dua nomor 10, terdapat penjelasan
diwajibkan oleh Qanun Syara’
Kerajaan atas sekalian geuchik
gampông beserta Imum Rawatib
dengan wakil geuchik berjumlah
tujuh orang pada tiap tiap gampông.
Mereka bertujuh berhak memilih
imum mukim. Tiap-tiap satu mukim
itu satu masjid jumatan didirikan
dengan ijma’ mufakat alim ulama
Ahli Sunnah Waljama’ah. Terdapat
pula sekurang-kurangnya ada tiga
meunasah menurut tempatnya
masing-masing.

baik-baik. (5) Tidak ada permusuhan
dengan manusia. (6) Berani atas
benar. (7) Takut atas perbuatan
salah. (8). Dapat menahan amarah.
(9). Mengetahui hukum qanun
Syarák Kerajaan. (10). Murah dua
tangan rahim hati kepada fakir
miskin. (11) Dapat mengerjakan
fardu ain dan fardu kifayah. (12)
Dapat jadi Imam sembahyang
Jumat di mesjid. (13). Dapat
menjadi khatib untuk membaca
khutbah pada hari Jumat. (14).
Bijaksana. (15) Ada bersifat malu
dan tidak tamak. (16) Dapat sabar
dengan merendahkan diri kepada
sekalianmanusia.
Demikianlah syarat yang enam
belas, diangkat hulubalang dengan
menyuruh “Amar makruf nahi
mungkar” dengan rapat mufakat
bersama rakyat, memelihara
kehormatan rakyat, dan jangan
merampas harta rakyat dengan
zalim. Siapa yang sudah jadi
hulubalang, itulah kaki tangan
Kerajaan Aceh dengan mengikut
hukum syara’ Allah syariat Nabi saw.
dan hukum Qanun Syara’ Kerajan
Aceh Sultan Alauddin.
Ditranskrip oleh: Zoelfadlie
Kawom, JKMA Pase.

Qanun Al-Asyi memberikan
sejumlah syarat untuk diangkatnya
seseorang jadi imum mukim. (1)
Bukan bekas abdi pemerdekaan
orang (bukan bekas hamba sahaja).
(2) Berumur sekurang-kurangnya
40 tahun. (3) Mengetahui hukum
syara’ Allah dan hukum syariat nabi
saw. (4) Orang yang berketurunan
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Delapan Wasiat
Iskandar Muda

Foto: www.flickr.com | thirnbeck

Oleh Akhyar A Asyi

M

enurut catatan sejarah,
Aceh pada masa Sultan
Iskandar Muda mencapai
masa kegemilangannya. Hal itu seperti
terungkap dalam delapan wasiat raja
adil dan bijaksana tersebut.
Pertama, hendaklah semua orang tanpa
kecuali supaya selalu ingat kepada Allah
dan memenuhi janji-Nya. Taushiah
pertama ini tidak hanya diperuntukkan
kepada rakyat semata, tetapi juga
diberlakukan untuk semua wazir,
hulubalang, pegawai kerajaan, bahkan
untuk keluarga istana. Melalui wasiat
ini telah mendorong tumbuhnya girah
keagamaan dan syiar Islam di seluruh
wilayah Kerajaan Aceh Darussalam.
Kedua, janganlah raja menghina para
alim-ulama dan cendekiawan. Pesan
kedua ini terutama ditujukan kepada
raja (diri sendiri) sebelum ditujukan
kepada rakyat. Ini mengandung filosofi
bahwa setiap pimpinan (kerajaan) tidak
hanya pandai memberikan perintah,
intruksi kepada orang lain, sedangkan
untuk diri sendiri diabaikan. Pesan
ini juga tercermin begitu baiknya
hubungan umara (raja) dengan ulama
dan pada masa itu. Ulama ditunjuk
sebagai mufti kerajaan. Hal ini tidak
terlepas dari pesan Rasulullah saw.,
“Ada dua golongan manusia, bila kedua
golongan itu baik, akan baiklah semua
manusia. Bila keduanya tidak baik, akan
rusaklah kehidupan manusia ini, dua
golongan itu ialah ulama dan umara”.
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Ketiga, raja janganlah cepat percaya bila
ada informasi atau berita disampaikan
kepadanya. Wasiat ini ada berkorelasi
dengan isyarat Alquran (al-Hujarat:6),
agar setiap ada berita atau informasi
yang belum jelas, supaya dilakukan
investigasi kebenarannya. Tujuan supaya
tidak menimbulkan fitnah antar sesama.

dijalankan termaktub dalam Qanun
al-Asyi. Tentang sumber hukum
dalam Qanun al-Asyi, dengan tegas
dicantumkan bahwa sumber hukum
dari Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu
Alquran, al-Hadis Nabawi, Ijmak ulama,
dan qiyas, hukum adat, qanun dan
reusam.

Keempat, raja hendaklah memperkuat
pertahanan dan keamanan. Wasiat
keempat ini merupakan hal yang
penting, karena dengan kuatnya
pertahanan negara, menjadikan negara
itu berwibawa. Pertahanan keamanan
negara ini tidak hanya ditujukan kepada
prajurit-prajurit terlatih tetapi juga
diserukan kepada rakyat untuk saling
membantu bangsa, agama dan tanah
airnya dari segala bentuk ancaman yang
datang baik dari dalam maupun dari
luar.

Islamisasi semua aspek kehidupan
rakyat Aceh disimbolkan oleh sebuah
hadih maja yang menjadi filsafat
hidup, politik dan hukum bagi rakyat
dan Kerajaan Aceh Darussalam. “Adat
bak Poteumeureuhom, hukom bak
Syiah Kuala, qanun bak Putroe Phang,
reusam bak Laksamana, hukom ngon
adat lagee zat ngon sifeut”. Menyimak
ungkapan tersebut, jelas sekali
demikian kukuhnya pilar keislaman yang
dilandasi syariat Islam kaffah di seluruh
wilayah Kerajaan Aceh Darussalam.
Bahkan, ada riwayat yang menyebutkan
Sultan Iskandar Muda pernah
menghukum putranya sendiri karena
melakukan perbuatan mesum.

Kelima, raja wajib merakyat dan sering
turun ke gampông melihat keadaan
rakyatnya. Ini pesan yang sangat
simpatik dan seperti itulah jiwa dari
seorang khalifah, tidak hanya duduk
dan berdiam di istana dengan segala
kesenangan dan kemewahan, tapi
semua itu justru digunakan untuk
kepentingan rakyatnya. Raja tidak hanya
ahli mendengar para pembisik dari
wazir dan hulubalangnya, raja tidak
hanya pandai menerima dan membaca
laporan dari kurirnya, tetapi raja yang
adil, arif dan bijaksana serta amanah
menyaksikan langsung apa yang sedang
terjadi dan dialami oleh penduduknya.
Sifat semacam itu menjadi kebiasaan
dari Khalifah Umar bin Khattab saat
beliau menjabat khalifah. Raja sangat
menghargai prestasi yang telah
dibuat oleh rakyat, yang baik diberi
penghargaan, sedangkan yang tidak
baik diberi sanksi berupa teguran dan
peringatan.
Keenam, raja dalam melaksanakan
tugasnya mengacu pada hukum Allah.
Semua ketentuan Allah yang harus

Ketujuh, raja dilarang berhubungan
dengan orang jahat. Pesan ini dipahami
agar semua orang berkewajiban
untuk menegakkan amar makruf dan
membasmi segala bentuk kemungkaran.
Kerajaan tidak memberikan kesempatan
kepada siapapun untuk melakukan
segala bentuk kemaksiatan yang
menjurus kepada kefasidan. Namun,
berkenaan dengan syiar keagamaan
kerajaan memberikan dukungan
sepenuhnya untuk dijalankan.
Kedelapan, raja wajib menjaga dan
memelihara harta dan keselamatan
rakyat dan dilarang bertindak zalim.
Pesan ini dimaksudkan agar raja
bertindak adil dalam semua aspek,
dan tidak berlaku diskriminatif dalam
penegakan hukum. Hak-hak rakyat
dijaga, sama sekali tidak dibebani
kepada rakyat dalam hal-hal yang tidak
mampu dikerjakannya.[kompasiana.
com]

P

FOTO: Herman RN

antai yang indah. Pegunungan
menjulang menghadap langit
Tuhan. Hutan durian yang
lestari pada sebuah daerah yang
diapit oleh Gunung Paroy dan Gunung
Geuruetee di ujung Kabupaten Aceh
Besar, berbatasan dengan Kabupaten
Aceh Jaya itu kelihatan asri, mulanya.
Lhoong, demikian nama kawasan
tersebut. Selama ini Lhoong menjadi
bahan pembicaraan masyarakat Aceh
karena konflik masyarakat dengan
perusahaan tambang biji besi, PT
Lhoong Setia Mining (LSM). Konflik
antara perusahaan dan masyarakat
setempat sudah terjadi sejak PT LSM
tersebut menapakkan kakinya di
Kecamatan Lhoong, awal tahun 2006.

Muhajir

PT LSM adalah sebuah
perusahaan nasional yang
mendapatkan hak konsesi tambang
dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar pada tahun
2006. Sejak saat itu, konflik dengan
masyarakat dimulai, baik masalah
pembebasan lahan, pembodohan
penipuan, hingga ketidakjelasan
dampak lingkungan hidup yang
ditimbulkan dari keberadaan
perusahaan tersebut. Sekarang,
PT Lhoong Setia Mining sedang
mengeksploitasi 500 hektar yang
kuasanya setelah mendapat izin dari
Pemerintah Aceh dan Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar, sedangkan
hak eksplorasi yang mereka dapatkan
adalah 6000 hektar.
Wilayah 500 hektar tersebut
berada dalam kawasan dua
kemukiman, yaitu Mukim Cot
Jeumpa dan Mukim Blang Me
yang berlokasi di empat gampông,
yakni Gampông Jantang, Gampông
Baroh Blang Me, Gampông Baroh
Geunteut, dan Gampông Teungoh
Geunteut. Sedangkan gampông yang
akan menerima dampak langsung
dari proses ekploitasi perusahaan
tersebut hingga tujuh gampông
lainnya, yaitu Gampông Teungoh Blang

FOTO: www.Serambinews.com

Kisruh Keberadaan
PT Lhoong Setia Mining
Me, Gampông Lamkuta Blang Me,
Gampông Lamgeuriheu, Gampông
Umong Seuribee, Gampông Meunasah
Krueng Kala, Gampông Baroh Krueng
Kala, serta Gampông Tunong Krueng
Kala.
Dampak yang diterima langsung
dari gampông-gampông tersebut
adalah rusaknya perairan yang
mengairi sawah mereka. Masyarakat
setempat yang tergabung dalam
Komite Masyarakat Lhoong (KML)
hingga sekarang masih menuntut
penutupan PT LSM. Menurut KML, PT
Lhoong Setia Mining telah melakukan
kejahatan kemanusian dalam
melakukan eksploitasi biji besi di
Lhoong.
“Mereka melakukan
pembodohan dalam proses
pembebasan lahan. Masyarakat ditipu
dengan pasal 33 UUD 1945 bahwa
tanah tersebut adalah dikuasai negara.
Jika masyarakat tidak mau menerima
ganti rugi seharga Rp5.000-10.000 per
meter, negara yang akan mengambil
paksa,” ungkap Muhajir, Juru Bicara
Komite Masyarakat Lhoong.
Menurut Jubir Komite
Masyarakat Lhoong, alasan yang
paling mendasar mereka menuntut
penutupan PT LSM adalah karena
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(kiri) Anggota DPRA meninjau lokasi PT Lhoong Setia Mining. (kanan) Lokasi PT Lhoong Setia Mining
keberadaan perusahaan tambang
tersebut mengancam lingkungan
hidup, sosial budaya, dan juga
ekonomi. Muhajir menuturkan bahwa
kondisi geografis wilayah ekploitasi PT
LSM terletak di kawasan pegunungan
di atas perkampungan. Pegunungan
tersebut selama ini menjadi penyangga
kehidupan masyarakat di sana.
“Siapa yang berani bertanggung
jawab jika seandainya gunung itu
dikeruk untuk kepentingan PT Lhoong
Setia Mining dan kampung ini akan
hancur. Ada ratusan hektar sawah,
ratusan hektar kebun, puluhan hektar
tambak yang selama ini merupakan
sumber produksi masyarakat. Siapa
yang bisa menjamin hal tersebut?”
pungkasnya.
Kehancuran sosial budaya juga
menjadi ancaman dengan keberadaan

perusahaan tersebut. Selama ini,
menurut Muhajir, perusahaan sering
mengadu domba masyarakat antara
Mukim Cot Jeumpa dengan Mukim
Blang Me dengan menaikkan isu
bahwa Mukim Cot Jeumpa mendukung
keberadaan PT Lhoong Setia Mining,
sedangkan Mukim Blang Me menolak
keberadaan perusahaan tambang
tersebut.
Kondisi ini semakin akut ketika
Imum Mukim Cot Jeumpa, Armansyar,
menjadi Humas PT Lhoong Setia
Mining. Padahal, fakta di lapangan
yang mendukung perusahaan cuma
beberapa orang saja yang selama
ini menjadi agen perusahaan dan
kemudian mengatakan kepada publik
seakan mereka mewakili warga
Kemukiman Cot Jeumpa. Benih konflik
ini terus disemai dengan manajemen

konfliknya PT Lhoong Setia Mining.
Mahasiswa semester akhir
di Fakultas Hukum Unsyiah itu
menambahkan, dampak ekonomi
juga mengancam masyarakat Lhoong.
“Betapa tidak, wilayah konsesi
perusahaan tambang tersebut adalah
kawasan pertanian masyarakat.
Kopi, cengkeh, coklat, pinang dan
bahkan yang paling terkenal adalah
durian merupakan tanaman yang
sudah menjadi identitas Lhoong. jika
seandainya lahan pertanian yang
merupakan produksi masyarakat
tersebut hilang, dapat dibayangkan
apa akibatnya. Pasti kemiskinan yang
akan melanda kawasan ini,” cecar
Muhajir.
Hal tersebut juga pernah
diungkapkan oleh Komite Masyarakat
Lhoong dalam beberapa aksi protes

B e rmula Hiru k Pi k uk RE DD

K

eributan mengenai implementasi Reducing Emissions
from Deforestation and Degradation (REDD) di Aceh
mulai terasa sejak Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf,
mencanangkan kebijakan Moratorium Logging dan Green Aceh
Vision. Sejak program penghijauan hutan Aceh itu diisukan,
masyarakat mulai akrab dengan istilah REDD. Saat itu pula,
perlahan-lahan ketimpangan pengelolaan hutan Aceh terkuak.
Selain itu, masyarakat Aceh mulai mengetahui pula
‘kelihaian’ sejumlah pihak dalam memanfaatkan hutan Aceh.
Terkait hal ini, tak terkecuali keterlibatan sejumlah LSM peduli
lingkungan telah membongkar kedok Pemerintahan Aceh
sendiri.
Saat ini pun, Pemerintah Aceh melalui SK Gubernur No.
522/372/2009 telah menjaminkan Kawasan Ulu Masen kepada
Merrill Lynch International Bank (yang kemudian diambil alih
oleh Jimmie Morgan) melalui Carbon Conservation Pty. Ltd
sebagai lokasi pelaksanaan REDD di Aceh. Kawasan Ulu Masen
adalah suatu kawasan yang telah diklaim sebagai sebuah
kawasan ekosistem seluas 750 ribu hektar, yang berada di
10
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wilayah administratif 5 kabupaten, yakni Aceh Besar, Aceh
Jaya, Aceh Barat, Pidie, dan Pidie Jaya.
Selanjutnya, untuk mempercepat proses
implementasinya, Gubernur Aceh membentuk Tim Task Force
REDD melalui Keputusan Gubernur No. 522/469/2009. Guna
mendukung upaya tersebut Pemerintah Aceh melalui Aceh
Green (Tim Ad Hoc Pemda Aceh untuk mewujudkan Aceh
Green) secara terus menerus membangun opini publik untuk
memasukkan Kawasan Ulu Masen dalam RTRWP. Belum lagi
berbagai proses lobi, negosiasi dan kampanye sepihak yang
dilakukan secara besar-besaran. Bahkan, pada 17-21 Mei 2010,
Pemerintah Aceh telah menggelar perhelatan akbar mengenai
upaya “publo angen” ini melalui Governors Climate & Forest
Meeting 2010 untuk Isu Perubahan Iklim yang dilakukan di
Banda Aceh (Hermes Palace).
Hasil dialog dan diskusi dengan para imum mukim dan
tokoh adat Aceh di beberapa kabupaten bahwa jangankan
siap untuk implementasi REDD, informasi umum tentang
pemanasan gobal dan apa itu REDD saja, mereka masih sangat

FOTO: DOK. KML

untuk menuntut penutupan PT
Lhoong Setia Mining. Namun, sampai
sekarang, perjuangan mereka terus
berlanjut dan proses pengerukan
sumber daya alam Aceh yang
dilakukan PT LSM juga terus berjalan.
Kedaulatan Rakyat
Ketua Ikatan Pemuda Pelajar
dan Mahasiswa Lhoong (IPPEMAL),
Dahlil Bahagia, turut mengkritik sikap
pemerintah Aceh dan Pemerintah
Kabupaten Aceh Besar yang secara
gampang memberikan hak konsesi
kepada para pemilik modal. Menurut
dia, kebijakan pemerintahan provinsi
dan pemerintah kabupaten setempat
semakin menjauhkan hak berdaulat
rakyat Aceh terhadap sumber daya
alamnya.

“Kasus Lhoong menjadi pelajaran
bagi kita semua bahwa sebenarnya
pemerintah sekarang tidak berbeda
dengan pemerintah yang dulu semasa
orde baru. Permerintah sekarang juga
masih suka menjual kekayaan negeri
untuk para pemilik modal dan para
pengusaha. Sedangkan rakyatnya terus
hidup dalam ketidakpastian,” tegasnya.
Fenomena ini semakin
menjauhkan rakyat Aceh dari harapan
untuk menikmati sumber daya
alamnya sendiri, sedangkan para
pemilik modal yang bermodalkan
selembar hak konsesi, yang mereka
dapatkan dari pemerintah, berlenggak
lenggok di depan rakyat.
“Bukan tidak mungkin jika ini
akan menimbulkan konflik baru di
Aceh, yaitu konflik antara masyarakat
lokal dengan para perusahaan dan juga
pemerintah. Ini yang tidak disadari
oleh pemerintah selama ini,” kata
Muhajir.
Belum Ada Penyelesaian
Sampai sekarang konflik antara
masyarakat dengan perusahaan
tersebut tidak mendapat perhatian
serius dari Gubernur Aceh maupun
wakil gubernur. Padahal, lanjut
Muhajir, pansus DPRA telah
turun langsung ke lokasi dan
merekomendasikan perusahaan
tambang tersebut untuk ditutup.
“Pansus DPRA yang turun itu
diketuai oleh Adnan Beuransyah.
Mereka turun langsung ke Lhoong

minim. Belum lagi bicara mengenai wilayah dan hak atas tanah
dan PSDA. Yang menjadi rumor umum di masyarakat bahwa
dengan adanya perdagangan karbon ini, rakyat akan mendapat
bayaran (konpensasi).
Jika masyarakat diiming-imingi dengan uang,
dikhawatirkan peluang konflik dalam masyarakat akan terbuka
bahkan akan terbuka ruang ladang korupsi. Suatu wilayah
hutan saat dimasukkan skema REDD, akses masyarakat atas
pohon di hutan akan hilang dan semua tata kelola hutan
diatur dalam perjanjian dagang tersebut. Sedangkan dalam
perspektif adat Aceh, hutan dan masyarakat sekitarnya
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hutan
adalah bagian dari kehidupan dan sumber penghidupan
ureueng gampông-mukim.
Sampai hari ini, kebijakan Pemerintah Aceh dalam hal
REDD masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang mesti
dijawab oleh pihak berwenang.
1.

Apakah melalui skenario REDD dapat terselesaikan
permasalahan utama, yaitu pemanasan global, sebagai
pendorong terjadinya perubahan iklim yang berimplikasi

2.

3.
4.

5.

tak lama setelah ratusan masyarakat
Lhoong melakukan demonstrasi ke
gedung DPRA di Banda Aceh,” jelasnya.
Mahasiswa yang tergabung
juga dalam Mapala FH Unsyiah itu
menyebutkan lagi, protes yang KML
lakukan telah sampai ke gubernur.
Akan tetapi, sampai sekarang
tidak ada tanggapan apa pun dari
gubernur bahkan ketika Pansus DPRA
merekomendasikan penutupan
perusahaan tersebut, dengan
gamblangnya gubernur menyatakan
agar anggota DPRA jangan asal
bunyi dalam menanggapi kasus
pertambangan di Aceh.
“Mulai Bupati, DPRK, DPRA
sampai gubernur telah kami
sampaikan keluhan ini, tapi cuma
DPRA yang mengeluarkan rekomendasi
penutupan. Yang lainnya hanya
diam seakan tak terjadi apa-apa di
kampung kami padahal kami terancam
kepunahan,” tegas Muhajir.
Komite Masyarakat Lhoong
juga menduga bahwa ada permainan
para pajabat pemerintah dalam kasus
tersebut. “Patut diduga bahwa ada
pejabat-pejabat pemerintah yang
terlibat dalam proses pengerukan
sumber daya alam Aceh di Lhoong. Jika
tak ada, kenapa pemerintah tidak mau
tahu dengan kasus ini,” tambahnya
kesal.[red]

negatif terhadap kehidupan dan sumber-sumber
penghidupan masyarakat?
Apakah dengan adanya REDD, semua permasalahan
mendasar mengenai hutan dapat diselesaikan, seperti:
hak atas tanah, kejelasan akan wilayah mukimgampông dan penataannya, hak kelola, tata kelola
ureueng gampông-mukim terhadap sumber-sumber
penghidupannya (khususnya hutan), serta seberapa besar
akses masyarakat atas hutan?
Apakah dengan REDD, kesejahteraan masyarakat sekitar
hutan dapat dicapai?
Apakah visi Aceh Hijau tidak bisa dijalankan tanpa REDD?
Sementara sistem kelola negara (goverment) masih penuh
dengan korupsi dan kekacauan birokrasi yang tanpa ujung.
Sebagai contoh, adanya kebijakan moratorium logging
tapi izin alih fungsi lahan dan penebangan untuk usaha
tambang, perkebunan, bangunan pemerintah dan lain-lain
terus diberikan.
Jangan-jangan REDD tersebut malah menjadi sumber
penyebab baru atas munculnya konflik dan berbagai
dampak negatif lainnya?n
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Per an JKMA Aceh
dal am Perubahan Iklim
Oleh Zulfikar Arma
Aktivis JKMA Aceh

T

erlepas dari pro dan kontra apakah perubahan
iklim memang sungguh terjadi, ilmuwan
mencatat adanya perubahan yang signifikan pada
atmosfer bumi dan mengganggu keseimbangan serta
keberlanjutan kehidupan umat manusia. Sejak lebih dari
dua dekade, dunia internasional memberi perhatian
khusus untuk persoalan ini dengan menunjuk sejumlah
organisasi internasional untuk menanganinya, seperti
WMO dan UNEP.
Pada pertemuan Puncak Bumi di Rio de Janeiro tahun
1992 telah lahirlah UNFCCC, sebuah kesepakatan
multilateral yang menaungi pembahasan dan
pengambilan keputusan mengenai perubahan iklim
global. Kenyataannya, bersepakat untuk kebaikan
bersama adalah hal yang tidak mudah dalam sebuah
forum politik lingkungan global seperti UNFCCC.
Kegagalan COP 15 di Copenhagen Desember 2009 lalu
dalam menelurkan kesepakatan global untuk melangkah
maju sebagai upaya penurunan suhu atmosfer bumi
adalah buktinya.
Tidak hanya ilmuwan yang mencatat adanya perubahan.
Masyarakat biasa pun mengamati dan mengalami
dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi,
pengalaman dan pengamatan belaka belum tentu
akan mengantar pada suatu pemahaman yang lebih
komprehensif terhadap gejala, akibat-akibat yang
akan ditanggung baik secara lokal maupun global, dan
kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditempuh untuk
mengatasi dan beradaptasi dalam perubahan, mengingat
perubahan iklim yang terjadi hari ini berskala global dan
terdiri dari berbagai faktor yang saling terkait.

Ilustrasi: flickr.com | crystaljingsr
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Di lain sisi, walaupun kemaslahatan masyarakat kerap
dinyatakan sebagai pokok perhatian utama para birokrat
dan politikus yang terlibat dalam negosiasi internasional
seperti dalam UNFCCC, masyarakat yang disebut-sebut
belum tentu mengikuti apalagi memahami proses
perundingan yang melibatkan kehidupan mereka. Utusan
JKMA Aceh yang berkesempatan menghadiri salah satu
sesi perundingan UNFCCC mengakui adanya keterasingan
tersebut. Di tingkat akar rumput pun, hasil penelitian
JKMA Aceh mengungkapkan kurangnya informasi
mengenai skema-skema yang dirancang terkait persoalan
perubahan iklim.

foto: flickr.com | hunto

“

Untuk menjembatani kesenjangan
partisipasi masyarakat dan memberi
kesempatan berefleksi atas pemahaman
dan pengalaman masyarakat yang
pada gilirannya diharapkan akan
mendorong perilaku yang positif dalam
menyikapi perubahan iklim, Down To
Earth bekerja sama dengan JKMA Aceh
menyelenggarakan Training Perubahan Iklim
untuk kader-kader pelatih anggota JKMA Aceh
yang ada di wilayah.

			
Perubahan
				
iklim yang terjadi
		
telah berakibat
menimbulkan dampak
seperti terjadinya banjir, tanah
longsor, kekeringan dan gagal
panen serta timbulnya
berbagai wabah
Kegiatan training untuk kader perubahan iklim
penyakit.
ini dilakukan di Saree selama tiga hari, dimulai dari

”

tanggal 10-12 Mei 2010. Dalam pelatihan ini, ada
beberapa materi yang disampaikan oleh para tutor yang
didatangkan dari Jakarta. Para tutor tersebut seperti
Adriana Sri Adhiati dari DTE (Down To Earth) yang
membahas tentang Sejarah Perubahan Iklim di Global.
Adriana juga menjelaskan sekitar aksi masyarakat adat
dalam menghadapi perubahan iklim.

yang ada di Banda Aceh, seperti Walhi Aceh, Aceh
Institute, YRBI, dan Kontras Aceh.

Tutor berikutnya adalah Bernadinus Steni, dari lembaga
Perkumpulan Huma Jakarta yang membahas tentang
Konvensi Perubahan Iklim dan Perubahan Iklim, REDD
& Perdagangan Karbon. Dia juga menjelaskan tentang
sejarah mulanya REDD dan perdangangan karbon di
dunia serta peran dari Pemerintah Indonesia dan aktor
yang terlibat dalam menghadapi perubahan iklim.

Perubahan iklim global yang terjadi saat ini juga
dirasakan oleh masyarakat di wilayah dataran tinggi
atau pengunungan, pesisir pantai barat hingga selatan,
dan pesisir pantai timur hingga ke utara. Tidak terlepas
juga di wilayah kepulauan yang ada di Aceh. Perubahan
iklim yang terjadi telah berakibat menimbulkan dampak
seperti terjadinya banjir, tanah longsor, kekeringan dan
gagal panen serta timbulnya berbagai wabah penyakit.

Devi Anggraini dari Down To Earth (DTE) yang merupakan
tutor lainnya, mencoba memberikan makalah tentang
Perubahan Iklim dalam Perspektif Gender serta
menjelaskan dampak yang dihadapi oleh perempuan
adat akibat dari perubahan iklim yang terjadi saat ini.
Perubahan ini memberikan dampak yeng terbesar
kepada kaum perempuan. Kaum perempuan harus
memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya, seperti
penyediaan air bersih pada saat musim kemarau,
mengasuh anak yang sakit, dan sebagainya.

Selain dari pelatihan ini, JKMA Aceh juga sudah
melakukan beberapa kegiatan yang berkenaan dengan
perubahan iklim yang terjadi. JKMA Aceh melalui
JKMA Wilayah sudah melakukan di antaranya CBDRM
(Community Base Disaster Risk Management) atau
disebut juga dengan Penanggulangan Bencana Berbasis
Komunitas. Kegiatan ini dilakukan oleh JKMA Suloh
Tamiang. Selanjutnya, ada pula Pembuatan Biogas yang
dilakukan oleh JKMA Pase.

Betti Tiominar dari Down To Earth (DTE) yang juga
terlibat sebagai tutor dalam kegiatan itu, membahani
tentang Kebijakan untuk Bahan Bakar Nabati. Saat
sekarang ini, menurut dia, banyak negara maju mencoba
mengalihkan bahan energi fosil kepada bahan bakar
nabati. Jika dilihat di Indonesia, pemerintah juga
mencanangkan perkebunan rakyat secara besar-besaran,
tidak terlepas juga Pemerintah Aceh yang mencanangkan
Sejuta Hektar Perkebunan Sawit.
Selain dari para pemateri itu, kegiatan tersebut juga
dibantu oleh seorang fasilitator, Budi Arianto, dari JKMA
Aceh. Budi membantu proses training ini berjalan sesuai
dengan alur yang telah disepakati oleh seluruh peserta.
Peserta yang mengikuti pelatihan ini terdiri dari seluruh
JKMA Wilayah yang ada di Aceh dan mitra JKMA Aceh

Akibat Universal

Dengan adanya pelatihan untuk kader-kader yang paham
akan perubahan iklim ini, nantinya akan memberikan
informasi kepada masyakat yang ada di wilayah masingmasing atau kelompok dampingan tentang perubahan
iklim yang terjadi saat ini serta antisipasi dalam
menghadapi perubahan iklim tersebut. Semoga!

Kirimkan opini Anda ke:
tuhoe_adat@yahoo.com atau
Jl. T. Iskandar Gampong Lambhuk,
Ulee Kareng, Banda Aceh 23116
tuhoe Edisi XIIi / September 2010
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Setelah Hasan Tiro Pergi…
Oleh Herman RN

S

ejak Aceh Merdeka (AM) yang kemudian lebih
dikenal dengan sebutan Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) dideklarasikan pada 4 Desember 1976,
nama Teungku Muhammad Hasan Di Tiro mulai dikenal
dunia luas. Lambat laun, lelaki pemilik nama sapaan
“Hasan Tiro” itu jadi kontroversial.
Namanya kian jadi ‘buah bibir’ media sejak Aceh
diterapkan sebagai Daerah Operasi Militer (1989-1998).
Bagi sebagian orang, nama ini seperti genderuwo—
orang Aceh menyebutnya ma’op—tetapi bagi sebagian
lainnya, terutama di kalangan GAM, nama Tgk. Hasan
hidup sebagai spirit perjuangan sekaligus panutan. Oleh
karena itu, kadang nama ini ‘dijual’ untuk kepentingan
sesuatu, termasuk menjaga perdamaian.
‘Penjualan’ nama Hasan Tiro untuk suatu kepentingan
tersebut diungkap oleh salah seorang penulis dalam
buku “Hasan Tiro, The Unfinished Story of Aceh”.
Buku setebal 308 halaman ini memuat 44 artikel
sederhana yang menceritakan tentang Hasan Tiro dan
perjuangannya. Ke-44 artikel tersebut ditulis oleh 44
orang, ditambah satu obituari oleh Nezar Patria dan satu
artikel wawancara ekslusif Harian Serambi Indonesia
bersama Prof. James P Siegel, tentang karakter Hasan
Tiro.
Kendati buku yang diterbitkan oleh Bandar Publishing
ini terbit setelah Hasan Tiro meninggal dunia, beberapa
artikel yang dihimpun di sini merupakan catatan lama
para penulis, baik tatkala Hasan masih di Amerika atau
Swedia, maupun saat kepulangannya pertama ke Aceh,
Oktober 2008. Selain itu, ada juga beberapa artikel
baru yang ditulis sejumlah orang dibuku ini setelah
deklarator GAM itu ‘pergi’ ke dunia lain.

Melalui catatan kaki di beberapa tulisan dalam buku
bersampul wajah Tgk. Hasan ini, dapat diketahui pula
bahwa sebagian artikel itu sudah pernah dipublikasikan
di media cetak dan online. Dengan demikian, buku ini
tak lebih dari kumpulan catatan sejumlah orang dalam
memandang Hasan Tiro. Banyaknya jumlah penulis
di sini menjadikan pula beragam jenis tulisan yang
muncul. Ada yang menulis dalam bentuk esai/opini
populer, ada dalam bentuk reportase, ada pula dalam
bentuk potongan biografi sekilas, dan ada dalam bentuk
catatan pertemuan si penulis dengan Tgk. Hasan.
Cara pandang para penulis yang bervariasi melahirkan
tulisan beragam tema pula. Ada yang menulis
kepribadian tunggal Hasan, ada yang menulis pendapat
orang lain tentang Hasan dan keluarga, ada yang
menulis semacam surat kerisauan yang ditujukan entah
kepada siapa, ada pula yang menulis keresahan akan
perdamaian Aceh setelah Hasan tiada.
Tak diragukan lagi, kumpulan artikel dalam buku ini
seakan hendak membeberkan tentang Hasan Tiro
yang selama hidup hingga menjelang ajalnya selalu
kontroversi. Oleh karenanya, para penulis buku ini
mewakili berbagai kalangan, ada yang dari akademisi,
jurnalis, analis politik, aktivis NGO, mantan kombatan,
dan ada juga bloger.
Penulis dalam buku ini ternyata tidak semuanya orang
Aceh, ada juga penulis dari pulau Jawa, bahkan dari
luar Indonesia, seperti Lilianne Fan (Bangkok, Thailand)
sehingga buku ini menjadi komplit membicarakan
kepribadian Hasan dari berbagai kalangan.

Judul		
Penulis		
Penyunting
Penerbit
Tebal Buku
Cetakan
Harga		

: Hasan Tiro, The Unfinished Story of Aceh
: Aboeprijadi Santoso, dkk.
: Husaini Nurdin
: Bandar Publishing
: 308 halaman - 14×20 cm
: I, Juli 2010
: Rp55.000,-

(Bersambung ke halaman 26)
GAmbar: kingagung.wordpress.com
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Ara Kundo
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Cerpen Wirduna Tripa

A

ngin menerpa bebas. Bulan sabit mengintip malu
lewat celah atap daun rumbia. Cecak pun tak
berkotek, diam terpana di dinding dan atap-atap,
lenyap suara. Nyamuk tak menafkahi diri pada kulit-kulit
kuning langsat. Suasana tenang, tentram.
Sesaat terdengar Gurèe Husen menggumam di meunasah.
Bait-bait keluar dari mulutnya dengan fasih, lalu baitbait itu ia surah. Meski suara serak, lafal-lafal tak pernah
janggal. Dulu, semasa ia masih di dayah, suaranya sangat
bagus dan merdu, tetapi suara itu perlahan pamit darinya
bersama asap-asap tembakau yang dilinting nipah kering.
Semua pasti berubah seiring perjalanan waktu. Tak ada
yang dapat menghentikan itu. Begitu pun dengan usia
yang dititipkan, balita tetap menuju renta. Seperempat
usia umur Gurèe Husen dihabiskan untuk seumeubeut di
meunasah gampông itu.
“Sekarang kalian dengarkan surah!” serunya.
Para santriwati memperhatian bait yang telah dibacakan
Gurèe Husen. Seorang santriwati barisan belakang
adalah Fatimah. Fatimah setiap malam selalu datang
lebih cepat dari santri lainnya bahkan kadang sudah tiba
di meunasah sebelum Gurèe Husen tiba. Ia pula yang

selalu membentangkan tika seuke pada tempat duduk
Gurèe Husen. Namun, ia selalu menempati posisi paling
belakang daalam barisan pengajian, tepat di samping pintu
meunasah. Berbeda dengan teman-temannya, mereka
selalu berebutan tempat duduk untuk memperoleh
barisan paling depan.
Pernah suatu malam Fatimah ditanyai Gurèe Husen. “Mah,
kenapa kamu tidak duduk di depan saja?”
“Saya di sini saja, Gurèe,” jawabnya pendek.
Fatimah sangat jarang membuka mulut di depan Gurèe
Husen. Hanya saja, bila ada surah-surah yang belum
jelas, baru ia mau membuka mulut, itu pun sangat jarang
terjadi.
Seusainya pengajian, secara bergantian para santri
menyalami Gurèe Husen. Seperti biasa Fatimah sebagai
penutup salam, karena posisinya yang di belakang.
Saat ia menyalami Gurèe Husen, pandangannya hanya
ke lantai meunasah. Ia enggan bertatap muka dengan
laki-laki bahkan dengan gurunya sendiri. Mukena putih
yang dipakainya selalu menjadi tabir tangannya ketika
bersalaman dengan Gurèe Husen.
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Sambil bersalaman, Gurèe Husen berkata, “Mah, kalau
kamu pulang sendiri hati-hati ya!”

“Auhhhh…..” teriak Fatimah yang masih belum buka mata
diri tidurnya. Gerombolan itu melempari Fatimah ke
sungai Ara Kundo.

“Iya Gurèe,” jawabnnya pendek.
Fatimah pun perlahan turun dari meunasah, hampir saja
ia terpeleset di tangga meunasah yang telah rapuh itu.
Maklum, meunasah itu sudah sangat senja usianya.
Jarak rumah Fatimah dengan meunasah tak begitu jauh,
hanya sekitar sepuluh menit berjalan. Namun, rumah
Fatimah masuk jalan setapak sekitar dua ratus meter.
Ia menapaki jalan-jalan sunyi yang hanya diterangi
obor bambu yang biasa dipegang pada tangan kirinya,
sementara tangan kanan memegang kitab yang tertutup
mukena. Ketika ia akan masuk lorang arah rumahnya,
malam itu, segerombolan lelaki berseragam keluar dari
semak-semak pinggiran jalan di lokasi pohon pinang Haji
Baka. Fatiamah sama sekali tak mengenal mereka, sebab
gerombolan itu menghitamkan mukanya.

Fatimah terbangun saat badanya terkapar ke dalam air
keruh Ara Kundo. Ia terjun bebas dari jembatan ke dalam
sungai Ara Kundo. Ketika kepalanya terapung-rapung, ia
sempat melihat gerombolan lelaki di atas jembatan.
Dingin sungai di fajar itu menusuk ke sum-sum
menghantarkan Fatimah ke sebuah ‘gampông’ di Ara
Kundo. Sesampai di sana, Fatimah disambut ratusan
penghuni Ara Kundo, tentu mereka yang lebih awal
mendahuluinya. Mereka tersenyum melihat kedatangan
tamu perempuan muda yang akan menjadi penghuni Ara
Kundo.
Di kerumunan itu, Fatimah sempat melihat lelaki
berkemeja panjang dipadu kupiah hitam yang menutupi
ubannya. Lelaki yang sudah berumur itu sangat mirip
dengan ayah Fatimah.

“Dub…dub…dub…”
“Apa itu Ayah?” bersitnya.

Sampai tiga kali ia menanyakan itu, tak seorang pun dari
gerombolan yang bersuara. Sembari bertanya dengan rasa
takut yang sangat, ia mendekatkan culot ke wajah salah
seorang lelaki itu. “Trappp….” suara jatuh culot.
Lelaki berwajah hitam menghantap culot dengan sebilas
senjata yang tak jelas jenisnya. Fatimah berteriak, tapi
teriakannya tak berarti bagi pendengar. Orang gampông
lebih memilih diam diri di rumah daripada menelusuri
teriakan tersebut. Teriakan Fatimah hilang seketika saat
sebuah pukulan mendarat di lehernya.
Beberapa saat kemudian, Fatimah dirangkul oleh tiga lelaki
itu dan dibawa ke tenda semak buleket. Sesampai di tenda,
mukena, jilbab besar serta seluruh kain yang menutupi
kulit kuning langsat terpisah darinya. Tak sehelai benang
pun tersisa. Air bening bengalir tanpa henti dari kedua
matanya. Ia tak dapat berkata apa-apa, tak kuasa. Lat
batat tak riang, berhenti senda, mereka iba, tapi tak kuasa
berkata. Berjamaah, nafsu lelaki itu mengotori Fatimah.
Mahkota yang sudah lama terjaga punah seketika.
Tubuh Fatimah tegeletak di sana, lemah tanpa kuasa. Sendisendinya seakan saling terpisah. Hatinya bagai disayatsayat sembilu. Akhirnya, Fatimah tertidur lelap di bawah
tenda beralaskan tanah gambut sembari menguburkan
kesedihan amat dalam yang menusuk ke ulu hatinya.
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Ayahnya yang disebut-sebut hilang di masjid saat salat
subuh dan tak diketemukan jasadnya. Fatimah ingin
menghampiri lelaki itu untuk memastikan, tapi pengawal
Ara Kundo tak memberinya waktu, mereka membawa
Fatimah menghadap Ule Balang Ara Kundo. Bagi setiap
pendatang baru, sebelum resmi menjadi penghuni Ara
Kundo, diharuskan untuk menghadap Ule Balang terlebih
dahulu.
Di sudut lain, Fatimah juga melihat orang-orang yang
pernah ia kenal dulu, seperti Apa Lah. Apa Lah adalah
Teungku Sagoe gampông. Tak jauh dari posisi Apa Lah,
Fatimah juga melihat Mak Juned. “Itu-kan Mak Juned?”
ucapnya cepat.
Sepanjang perjalanan bersama kawalan jubah putih,
Fatimah mendengarkan teriakan-teriakan histeris. “Bèk
poh lôn, bèk poh lôn…!” Sementara di sudut lain, ia juga
mendengar suara-suara merdu yang melantunkan baitbait suci.
Mata Fatimah liar. Kedua telinga mencuri setiap suara yang
menggumam. “Tempat apa ini?” ucap hatinya. Sebuah
kehidupan tumbuh di sana, di sungai amis itu, Ara Kundo.
Wirduna, mahasiswa PBSI FKIP Unsyiah.
ILUSTRASI: www.panhala.net

Dada kiri Fatimah bergetar seketika, seraya ia berucap,
“Siapa kalian?!”

ILUSTRASI: www.diamonds11.com

“Kelihaian Pemerintah Aceh dalam
‘membodohi’ pemerintah Kabupaten
Aceh Selatan semakin terlihat
ke permukaan”

Menanti Karam Kluet
“kota Menggamat jinoe ka maju
moto ka ‘a-‘u na dijak sabe”
tuhoe | Kluet
enggamat adalah ibukota Kecamatan Kluet
Tengah—sebelumnya termasuk wilayah Kluet
Utara. Letaknya yang berada di kawasan
pegunungan menjadikan daerah ini kaya sumberdaya
alam, baik mineral maupun perairan.
Kecuali itu, kondisi tanah yang gembur juga
memberikan peran bagi masyarakat sebagai lokasi
pertanian. Tak heran, beberapa tahun lalu bahkan
sejak dua puluh tahun lalu, masyarakat Menggamat
menjadikan sektor pertanian sebagai pokok pencaharian.
Tatkala musim tanam nilam, banyak masyarakat
dari daerah ini yang menjadi OKB (Orang Kaya Baru)
mendadak.
Sayangnya, hal itu kini tinggal kenangan. Masuknya
usaha pertambangan menjadikan pemandangan alam
daerah hancur. Sejak daerah ini diklaim memiliki potensi
emas dan bijih besi, investor mulai menanamkan
taringnya di Menggamat. Izin yang diperoleh para
investor, baik dari menteri, gubernur, dan bupati
setempat, membuat pemandangan Menggamat
mencekam. Perlahan-lahan pegunungan Menggamat
dikeruk. Dapat dipastikan Menggamat sedang menanti
kiamat kecil lima atau enam tahun ke depan manakala
kebijakan investasi yang diterapkan pemerintah dan
digunakan oleh investor itu tidak memiliki manajemen
yang jelas.
Kekhawatiran hancurnya Menggamat bukan
sekadar isu. Jumlah perusahaan tambang yang
melakukan usaha pertambangan dan eksploitasi hutan

M

di sana pun tak jelas. Menurut data di pihak Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan,
terdapat 21 PT yang melakukan eskploitasi hutan dan
usaha pertambangan di Aceh Selatan secara umum. Akan
tetapi, data ini bertolak belakang dengan data di Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Aceh.
Data dari Dinas ESDM Provinsi Aceh, tertanggal
1 April 2010 disebutkan ada 14 perusahaan yang
melakukan kegiatan eskploitasi dan penambangan
di Aceh Selatan. Menurut data ini pula, PT Pinang
Sejati Utama (PSU) menjadi raja dalam hal melakukan
penambangan di gunung Menggamat. PT PSU
memperoleh izin merusak hutan Menggamat hingga
tahun 2027 dan hasil ‘jajahannya’ telah merambah ke
hutan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebesar 90%.
Secara regulasi pertambangan, jelas sekali yang dilakukan
oleh PT PSU mengangkangi undang-undang, baik UURI
maupun UUPA.
Memicu Konflik
Berdasarkan temuan sederhana di atas,
penambangan di Menggamat dan Aceh Selatan
umumnya memicu konflik. Kelihaian Pemerintah Aceh
dalam ‘membodohi’ pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
semakin terlihat ke permukaan. Buktinya, dari hasil
pertambangan di Aceh Selatan yang sudah dimulai sejak
2007 (berdasarkan izin dari gubernur), yang masuk ke kas
daerah (KASDA) Aceh Selatan hingga 2010 baru Rp68 juta
(Serambi).
Hal ini sangat tidak setimpal dengan pengorbanan
alam dan masyarakat di Aceh Selatan. Belum lagi data
yang muncul di media lokal, di sana disebutkan hasil yang
diperoleh Pemkab Aceh Selatan dari hasil penambangan
tersebut hanya 0,96%.
tuhoe Edisi XIIi / September 2010
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“Dapat dipastikan dua tahun ke depan, bukan
hanya masyarakat Menggamat yang terkena
penyakit, tetapi masyarakat sepanjang DAS
Krueng Kluet juga.”

FOTO: DOk. JKMA Aceh
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Tumpang Tindih
Jika mau diamati lebih jauh, kegiatan penambangan
di Aceh Selatan, baik yang di Menggamat maupun
di Sawang, sebenarnya mengalami tumpang tindih
kebijakan. Regulasi yang digunakan pihak PT dalam
eksploitasi hutan secara besar-besaran tidak
mengindahkan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).
Di samping itu, undang-undang yang digunakan
juga menafikan keberadaan Undang Undang
Pemerintahan Aceh (UUPA) yang telah mengatur
kebijakan tentang sumberdaya alam oleh pemerintah
daerah. Regulasi tumpang tindih ini semakin ‘kacau’ jika
mau dilihat pula peraturan adat suatu daerah. Hutan
ulayat atau hutan adat yang mesti dikelola secara
adat tidak boleh dicampurtangani dengan
penebangan liar berkedok investasi.
Hutan adat sejatinya adalah
milik rakyat. Namun, hal ini
sudah tidak dipedulikan oleh
pemerintah sehingga lembaga
adat di tingkat mukim dan
gampông pun cenderung
dianggap sebagai pajangan
atau pintu masuk semata.
Lakon serupa ini sudah
pernah diterapkan rezim
Soeharto. Masa orba,
klaim hutan adat oleh
masyarakat adat cenderung
dianggap pemerintah dengan
tindakan represif. Tak terkecuali
:
melibatan militer di dalamnya.
Foto
Bukankah hal ini juga masih terlihat
sampai sekarang? Bedanya, saat ini
tidak hanya melibatkan militer seperti polisi,
tetapi juga unsur KPA. Lantas, apa bedanya pemerintah
sekarang dengan Soeharto?
Ungkapan ideologis KPA “Tidak akan memberikan
sejengkal pun tanah Aceh pada bangsa luar”, kini
sama sekali tinggal kenangan. Syair Syahlotan yang
mengatakan “kota Menggamat jinoe ka maju, moto ka
‘a-‘u na dijak sabe” pun rasanya sudah kurang tepat.
[Herman RN]
flickr

Di lain sisi, kegiatan penambangan tersebut telah
menghancurkan alam Menggamat bahkan kawasan
hutan lindung. Pipa penambangan perusahaan
tersebut mengarah ke sungai Krueng Kluet, sungai yang
merupakan sumber energi dan mata panecaharian
masyarakat Kluet secara umum. Dapat dipastikan dua
tahun ke depan, bukan hanya masyarakat Menggamat
yang terkena penyakit, tetapi masyarakat sepanjang DAS
Krueng Kluet juga.
Demikian halnya dengan jalan lintas yang digunakan
truk pengangkut materi pertambangan PT tersebut. Jalan
lintas Kluet Utara ke Menggamat yang baru saja selesai
dikerjakan dengan dana BRR tahun 2008 lalu, kini tinggal
batu-batu pecah. Aspal hotmix yang dulu dibanggakan
masyarakat Aceh Selatan kini tak ubahnya
seperti jalan setapak.
Kehancuran jalan ini meluas
hingga ke Simpang Empat, Kluet
Utara, dan jalan menuju ke
Tapaktuan. Jalan sekitar tugu
Simpang Empat hanya tersisa
batu-batu kerikil, tak ada
lagi aspalnya. Peraturan lalu
lintas juga tidak berlaku di
daerah itu. Hal ini karena
truk berbadan panjang
milik PT tersebut tidak
mampu memutar kepala
saat berbelok dari arah
Menggamat ke arah Tapaktuan
sesuai rambu lantas. Kendaraan
yang seharusnya mengambil
lajur kiri malah langsung berbelok
ke kanan. Perilaku dari truk-truk PT
ini kemudian ditiru oleh masyarakat di sana
sehingga rambu-rambu lantas di kawasan ini sama sekali
tak ada arti. Hukum seakan benar-benar diciptakan untuk
dilanggar.
Perihal lain yang mengakibatkan konflik oleh
ulah perusahaan tambang ini terkait janji-janji mereka
kepada masyarakat setempat. Di Menggamat pernah
dijanjikan akan dibangun mesjid. Jalan lintas Paya AteukMenggamat dijanjikan akan bagus dan pemuda setempat
akan dibuatkan lapangan voli. Akan tetapi, semua itu
hanya janji sehingga menyulut kemarah masyarakat Paya
Ateuk. Pembakaran dua unit beko milik PT PSU di Paya
Ateuk mestinya dapat dijadikan ibrah bagi PT tersebut
untuk tidak mengelabui masyarakat.
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iawali dari keinginan mengangkat adat budaya
kenduri turun ke sawah yang secara turun
temurun dilakukan, kenduri blang di Aceh
Tamiang masih dilaksanakan hingga sekarang. Adat turun
ke sawah ini merupakan tradisi bagi petani yang akan
memulai menanam padi.
Zaman dahulu, adat ke sawah yang akrab dikatakan
kenduri blang ini merupakan tradisi yang harus dilakukan
oleh sekelompok komunitas petani. Sebagai sebuah
tradisi turun temurun, tentu dimungkinkan perbedaan
seremoni adat tersebut antara zaman dulu dan sekarang.
Tulisan ini memotret adat kenduri blang masa kini di
salah satu kampung dalam Kabupaten Aceh Tamiang.
Secara khusus cerita ini merupakan rutinitas sebuah
kelompok tani “Paya Tualang” di Kampong Paya Meta,
Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.
Kelompok ini merupakan salah satu kelompok tani yang
masih mengadakan acara adat kenduri blang.
Asal usul kenduri blang atau khanduri blang ini sudah
ada sejak zaman nenek moyang. Tradisi ini dilakukan
untuk peusejuek bibit yang akan diturunkan setiap tahun
(tahun yang akan dilakukan penanaman padi). Sebelum
kenduri, terlebih dahulu mufakat pesiapan kenduri
oleh kelompok tani tersebut secara patungan (meuriperipe). Hasil patungan ini untuk persiapan pelaksanaan.
Biasanya mereka sembelih ayam dan menyediakan nasi
nasi bungkus atau bu kulah.
Dalam tatacaranya, penyembelihan ayam tersebut harus
di sawah. Menurut keyakinan masyarakat di sana, hal
itu dilakukan sebagai isyarat darah ayam agar petani
selamat dari alat-alat yang tajam seperti cangkul, tajak,
babat, dan lain sebagainya. Dalam kenduri blang itu
juga dilakukan baca yaasin sekali tamat dan doa semoga
tanaman padi tahun ini berkat hingga dapat dizakatkan.
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Usai pembacaan yaasin dan doa bersama, dilakukan
tepung tawar pada bibit dan alat-alat tani. Tepung
tawar atau peusijuek juga dilakukan pada petaninya.
Alat-alat yang digunakan sebagai peusijuek antara lain
(1) berteh (padi yang digongseng hingga mengembang)
digunakan supaya ringan padi keluar, (2) sebutir telur
ayam kampong, ini dipercaya sebagai kepala obat, (3)
seikat daun peusijuek, digunakan supaya padi mudah
berkembang biak.
Jika padi sudah tumbuh dara, petani berkumpul mufakat
melakukan kenduri bubur. Hal ini dilakukan agar padi
terhindar dari serangan hama seperti ulat dan hama
lainnya. Namun, sekarang hal ini sudah jarang dilakukan
oleh komunitas petani. Ketika padi sudah bunting (mulai
berisi), biasanya juga diadakanlah kenduri. Kali ini kenduri
rujak dengan membaca yaasin dan doa.

Dok. JKMA Suloh

Tamiang

Dok. JKM

A Suloh

Menurut kisah orang-orang kampung di sini, kenduri
semacam itu dilakukan atas kepercayaan masyarakat
bahwa padi dahulunya adalah seorang putri.
Perumpamaan dilukiskan sebagai seorang wanita yang
sedang hamil dan memiliki keinginan yang disebut
sebagai ngidam makanan asam-asam. Maka rujak jadi
pilihan.
Jika dilihat sekarang, hampir semua petani menggunakan
pestisida untuk menghindari serangan hama. Namun,
petuah orang-orang terdahulu untuk menghindari
serangan hama, petani menggunakan ranting buluh
gading yang masih hidup, daun pinang kuning, daun
puding, dan daun ara emas. Daun-daun itu diikat
menjadi satu ditancapkan di tengah-tengan sawah. Hal
ini dilakukan agar terhindar dari serangan hama seperti
ulat, tikus, dan lain sebagainya. Menurut kepercayaan
masyarakat, bau daun-daun tersebut menyengat
sehingga ulat, tikus, dan hama lainnya tidak berani
mendekat.
Pantangan-pantangan bagi petani agar tidak sawah
menurut kelompok tani ini adalah hari jumat, hari Rabu
Terakhir (rabu abeh) tiap bulan, wanita yang sedang haid.
Selain itu, di sawah juga dilarang berbicara takabur.

Tamiang

agar tidak ada petani yang terlambat
menanam padinya. Apabila ada salah satu petani
yang terlambat menanam padi, ditakutkan nantinya
padi yang ditanamnya akan ketinggalan panen, yang
mengakibatkan padinya akan terserang hama lebih
mudah.
Tata cara bertani yang dilakukan oleh kelompok tani
adalah jika telah sampai waktu panen, pemanenannya
dimulai pada hari Kamis, lebih baik lagi dimulai pada saat
bulan sedang naik. Padi diambil sebanyak tujuh tangkai
sebagai tanda menjemput semangat padi dan dibawa
pulang ke rumah untuk diselipkan di atas atap. Setelah
itu, baru padi dipanen semua. Jika hasil mencapai 100
kaleng, padi itu wajib dizakatkan sebanyak 10 kaleng.
Zakat itu dibagikan kepada fakir miskin yang berada di
kawasan penanaman padi dan daerah tempat tinggal si
petani.n

Laporan Rosita
Aktif di JKMA Suloh Tamiang.
Tulisan ini disarikan dari narasumber M. Ilyas
(tokoh masyarakat).

Mereka juga yakin manfaat dilakukan kenduri blang
antara lain: pertama, mengetahui berapa banyak
kelompok penanam padi di sawah dan perencanaan
penanaman padi. Kedua, mengadakan gotong royong
secara bersama-sama. Ketiga mengadakan peraturan
pantangan-pantangan di sawah, hal ini dilakukan agar
semua petani tetap menjaga pantangan-pantangan
secara kebersamaan. Keempat, mengadakan peraturan
pananaman, hal ini dilakukan untuk menghindari

tuhoe Edisi XIIi / September 2010

23

he
j
u
e
r
u
e
k
e
r
u bla
p
e
t
u
e
r
a ar
Bahasa Acèh
Dialèk Daya
B

ahasa Acèh nakeuh salah saboh bahasa
daèrah nyang na di Acèh. Rap mandum
ureueng Acèh geupakèk bahasa nyoe lagèe
di Banda Acèh, Acèh Rayek, Pidie, Bireun, Acèh
Utara ngon Lhokseumawe, Acèh Timu, Acèh
Barat, Sabang. Karna lé ureueng pakèk, bahasa
Acèh, meunyo tapeudomani bak hasil penelitian,
geupeugah na dialèk. Dialèk nakeuh meubagoebagoe ucapan bahasa Acèh nyang na lam
saboh daèrah nyang hana sama ngon
daèrah laén.

Dialèk nyoe na meumacam bagoe.
Asyik (1972:1-2) geupeugah bahwa
di Acèh na peuet boh dialèk: dialèk
Pasè, dialèk Pidie, dialèk Banda
Acèh, dan dialèk Meulaboh.
Bak Thon 1978 nan dialèk nyoe
geuubah na jeut keu dialèk Acèh
Rayek, dialèk Acèh Utara, dialèk
Pidie, ngon dialèk Acèh Barat (Asyik,
1978:1). Silaén ban peut boh dialèk nyan, na cit
penelitian Alamsyah (2001) nyang geubahas bhah
dialèk Daya. Jadi, meunyoe tasimpulkan dari dua
ureueng nyan, jeut tapeugah bahwa di Acèh na
dialèk Acèh Rayek, dialèk Acèh Utara, dialèk Pidie,
dialèk Acèh Barat, ngon dialèk Daya. Dalam tulisan
nyoe, akan tabahas bacut bhah dialèk Daya. Hasil
pembahasan nyoe ulontuan pedomani nibak hasil
penelitian Alamsyah (2001).

Dialèk Daya jipakèk di Keucamatan Jaya,
Kabupaten Acèh Jaya. Silaén Keucamatan Jaya, di
Kabupaten Acèh Jaya, na cit Keucamatan Teunom,
Panga, Krueng Sabé, Setia Bakti, ngon Sampoiniet.
Bahasa Acèh nyang jipakèk di keucamatankeucamatan nyoe geupeugah hana sama ngon
bahasa Acèh nyang jipakèk di Keucamatan Jaya,
miseu bahasa Acèh nyang jipakèk di Keucamatan
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Teunom. Alamsyah (2007) geupeugah bahwa
beda bahasa Acèh nyang jipakèk di Keucamatan
Teunom ngon keucamatan laen, miseujih bak
bunyi /oe/. Di Keucamatan Teunom, bunyi /oe/
jeut keu bunyi /ue/, miseu bak kata, bunoe jeut
keu bunue; keunoe jeut keu kunue.
Meunyo di Keucamatan Jaya, beda bunyi nyang
dipakèk lagee di Keucamatan Teunom cukop tinggi
(Alamsyah, 2007). Dialèk Daya nyang jipakèk lé
ureueng gampông di Keucamatan Teunom na
padum boh variasi. Mangat jelah, cuba neukalön
padum boh contoh di yup nyoe. Nyan ulontuan
kutip dari Alamsyah (2007).
Bahasa Acèh
nyang umum
jipakèk

Dialèk Daya
Varian 1

Dialèk Daya
Varian 2

Asoe

ase

asai

pasoe

pase

pasai

Bloe

blé

blai

Adoe

ade

adai

rugoe

ruge

rugai

Anoe

ane

anai

manoe

mane

manai

gantoe

gante

gantai

Uroe

ure

urai

areuta

areute

-

keureuja

keureuje

-

Hana

hane

haneu

Tima

time

timeu

Maksud nibak tabel di ateuh nakeuh, munyo lam
bahasa Acèh nyang kayém jipakèk lé mandum
ureueng Acèh, kata asoe, pasoe, bloe, adoe,
rugoe, anoe, manoe, gantoe, uroe, areuta,
keureuja, hana, tima, geukheun lé ureueng Acèh
di Keucamatan Jaya nakeuh ase, pase, blé, ade,
ruge, ane, mane, gante, ure, areute, keureuje,
hane, time, atawa asai, pasai, blai, adai, rugai,
anai, manai, gantai, urai, haneu, timeu. Bah pih
kata-kata nyang jipakèk lé ureung di Keucamatan
Jaya hana sama cara kheunjih, tapi artijih sama
ngön bahasa Acèh nyang jipakék lé mandum
ureung Acèh. Jadi, kata nyang jipakèk lam kalimat

bahasa Acèh di yup nyoe artijih sama ngon
bahasa Aceh nyang umum jipakèk lé ureung Aceh
bahpih cara kheunjih hana sama atawa meunyoe
ulontuan simpulkan secara ditél, kata ase ngon
asai bak kalimat (b) ngon (c) di yup nyoe hana
sama artijih ngon ase dan asai nyan lam bahasa
Indonesia artijih ‘anjing’ asal’.
a. Mok nyan h’ana asoe. (bahasa Acèh nyang
umum jipakèk)
b. Mok nyan h’ana ase. (bahasa Acèh Dialèk
Daya Varian 1)
c. Mok nyan h’ana asai. (bahasa Acèh Dialèk
Daya Varian 2)
Meunyo takalon lom bak tabel di ateuh, beda
dialèk Daya varian 1 ngon varian 2 nakeuh bak
bunyi nyang keuneulheuh. Meunyo kata bahasa
Acèh dialèk Daya varian 1, bunyi keuneulheuh
nakeuh bunyi /e/, seudangkan kata bahasa Acèh
dialèk Daya varian 1 bunyi keuneulheuh nakeuh /
ai/, keucuali kata haneu ngon timeu.
Pakön jeut kata-kata lam bahasa Acèh na
bèda cara kheun lagèe contoh di ateuh? Nyan
banmandum salah sabohjih kareuna udép ureung
Acèh jipeupisah lé gunong atawa nyoe lam
isitilah iléume sosiolinguistik geupeugah faktor
geografis.

Lé:
Safriandi, S.Pd., M.Pd.
Alumni Magister
PBSI Unsyiah
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Setelah Hasan Tiro Pergi…
(Sambungan dari halaman 16)

Bongkar Rahasia
Disadari atau tidak, kebanyakan tulisan dalam buku
ini mencoba membongkar ‘rahasia Hasan’ yang
selama ini jarang diketahui publik. Sebut saja di
antaranya dalam obituari Nezar. Secara serampangan,
Nezar membeberkan kehidupan Hasan sejak masih
mahasiswa di Universitas Islam Indonesia (IUU) hingga
ia ke Amerika dan kembali lagi ke Aceh. Dari sini dapat
diketahui bahwa sebelumnya Hasan merupakan
seorang nasionalisme Indonesia.
Paparan hampir sama juga terlihat pada beberapa
tulisan lainnya. Akan tetapi, ada juga tulisan yang
mencoba membongkar tabir kematian Hasan dengan
segala polemiknya yang menerima sertifikat WNI,
sehari sebelum ia menghembuskan napas terakhir. Hal
ini secara detail dikupas oleh Raihal Fajri (hlm. 95-200).
Fajri mencoba membandingkan mudahnya sertifikat
WNI yang diperoleh Hasan tinimbang Susi Susanti dan
suaminya, Alan Budikusuma. Susanti, atlet bulu tangkis
nasional yang telah mengharumkan nama Indonesia
juga pernah mengajukan permohonan sertifikat
WNI pada tahun 1988, tetapi baru keluar pada 1996.
Semacam ada ‘permainan’ dalam pe-WNI-an Hasan,
meskipun di satu sisi pemerintah mengaku tidak ada
keistimewaan pada seorang Hasan Tiro.
Perlahan tapi nyata, singkat tapi jelas, itulah yang
tersirat pada setiap artikel dalam buku bersampul
wajah Hasan Tiro ini. Kendati demikian, tentu saja buku
ini tidak sepenuhnya sempurna. Banyaknya jumlah
penulis yang melahirkan beragam anggle tetang Hasan
sangat menuntut kelihaian penyunting. Misalnya,
terjadi ketidakkonsistenan dalam sapaan nama mantan
deklarator GAM tersebut. Beberapa tulisan menyapa
dengan “Hasan”, tetapi ada juga dengan sebutan
“Tiro”.

Cut Nur Asikin
26
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Tidak konsistennya penyunting juga terlihat dalam hal
ejaan, terutama pemiringan sejumlah kata (termasuk
frasa) atau kalimat. Hal paling jelas ditemukan dalam
catatan tentang para penulis, ada yang dimiringkan;
ada yang dibiarkan tegak, ada pula pemiringan yang
keliru, misalnya untuk kata “penulis buku” dimiringkan,
tetapi keterangan tentang judul buku yang seharusnya
miring malah tidak dimiringkan.
Dari sisi tataletak, juga masih patut diperbincangkan.
Untuk kutipan syair atau puisi yang sudah ditulis per
bait dengan ketentuan jumlah baris—misal, satu bait
ada empat baris—seharusnya layoter tidak memenggal
baris dalam bait tersebut apalagi satu baris yang
disisihkan. Hal ini seperti pada halaman 25 dan 26.
Satu baris pada bait kedua puisi yang dikutip oleh salah
seorang penulis ‘tercampak’ ke halaman 26 sehingga
terkesan sisih dan berdiri sendiri, sedangkan tiga baris
lainnya masih di halaman 25. Kemiripan yang sama
terjadi pada halaman 180, yang ungkapan salam dalam
sepucuk surat Hasan ‘terasing’ pada halaman 181.
Menyunting buku yang isinya merupakan bunga rampai
memang membutuhkan kejelian mendalam. Untuk itu,
kehati-hatian patut jadi landasan. Namun demikian,
buku ini tetap menarik dari segi isi dan tema yang
diusung. Tak berlebihan jika disebutkan bahwa buku
ini telah menjadi biografi singkat perjuangan Hasan
Tiro sehingga penting dibaca, terutama bagi mereka
yang mau tahu ideologi GAM. Secara sederhana, para
penulis di si ini berkiblat langsung pada buku fenomenal
Hasan Tiro, The Price of Freedom: The Unfinished Diary
of Teungku Hasan Di Tiro.
Herman RN, alumni Pascasarjana Unsyiah

Hasan Tiro

Abdullah Syafi’ie

Jinoe lon kisah saboh riwayat
Asai mula that na JKMA
Di Kota Banda geumeuduek pakat
Rame tokoh dat dum geuteuka

Tabangun nanggroe tapeukong adat
Hikmah rayek that pahala pih na
Kongres keu dua lokasi di Lhoong
Mandum meuhimpon keunan geuteuka

Thon sikureung ploh sa lahe seupakat
Peudong lembaga adat nan JKMA
Nibak masa nyan Aceh lam konflik
Hanjeut meupolitik ureung lembaga

Musyawarah rayek nibak watee nyan
Pileh pimpinan di JKMA
Peuget atraksi ngon kesenian
Untuk seulingan keu para peserta

Meusoe nyang kritik watee nyan mate
Alasan sabe di penan GPK
Watee leuh tsunami geubri bantuan
Keu ureueng yang korban keunong bencana

Kongres meulansong cukop that aman
lheuh thon 2007 sukses acara
Kongres yang keu lhee 2010
Tempat rakan beh di pulau wisata

Kegiatan geususon program geu ato
Karena ICCO tem sumbang dana
Jinoe JKMA na tiep daerah
13 boh daerah nyang jinoe kana

Payah ek very ngon tajeumeurang
Sideh di Sabang peuget acara
ca-e Ruslan Katana

Ilustrasi: Lukisan Mahdi Abdullah

Mulai Aceh Rayeuk sampoe Sinabang
Tamiang rakan hingga Aceh Tenggara
Tiep kabupaten jinoe ka teudong
Tinggai tapeukong wahe syedara
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