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Isi di luar tanggung jawab percetakan

PULUHAN tahun lalu, mantan presiden RI, Soekarno, pernah mengungkapkan
bahwa bangsa ini harus “berdikari”. Ia memberikan pemahaman bahwa
berdirikari adalah ‘berdiri di atas kaki sendiri’.
Tentu saja ungkapan lugas tersebut menyiratkan sebuah “keharusan” yang
dimiliki oleh sebuah bangsa/negara, termasuk suku bangsa. Masa sekarang ini,
kata berdikari boleh disandingkan dengan makna ‘tidak terlalu berharap pada
bantuan pihak lain’ atau ‘selalu berusaha untuk dapat melakukan apa saja’.
“Berdaulat” begitu lebih kurang sinonim dari kata “berdikari”. Sebuah bangsa
yang berdaulat berarti mampu berdiri sendiri. Oleh karenanya, masyarakat
adat juga harus memiliki karakter ini. Perjuangan yang dilakukan dalam kurun
ke kurun mesti menjadikan komunitas masyarakat berdaulat, tidak selamanya
mengharapkan sandaran pada pihak luar.
Kedaulatan masyarakat adat Aceh mulai terlihat sejak perjanjian damai MoU
Helsinki ditandatangani. Lantas, benih-benih kedaulatan itu diperkuat dengan
munculnya UUPA. Lembaga-lembaga adat yang dulunya ternafikan mulai
diberikan peluang untuk bangkit. Akan tetapi, kebiasaan ‘dimanja’ oleh LSM/
NGO pascatsunami terkadang membuat komunitas ini lupa bahwa tidak
selamanya kita harus berjalan menggunakan kaki orang lain.
Untuk itu, penting kiranya kita bangkit. Penting kiranya kita melejit. Kedaulatan
itu tidak datang dengan sendirinya, tidak hadir atas pemberian. Kedaulatan
mesti dicari, harus diambil dan dimiliki.
Jika selama ini kita telah menggantungkan mimpi agar komunitas masyarakat
adat dan lembaga adat yang ada di Aceh dapat bangkit kembali sejak adanya
UUPA, sekarang saatnya kita memiliki aksi sendiri. Kita tidak boleh lagi sekedar
mimpi, tetapi tidak melakukan aksi apa-apa. Adapun yang termaktub pada
UUPA bahwa lembaga-lembaga adat di Aceh akan memperoleh fungsi dan
kedudukannya kembali tidak akan memiliki arti apa-apa manakala masyarakat
hanya diam menanti.
Berkaca pada sejarah, bahwa Aceh adalah bangsa yang berdaulat, memiliki
daerah, hukum, dan politik tersendiri. Aceh bahkan sempat menjadi ‘pedoman’
bagi bangsa-bangsa di dunia. Jika sejarah ini hanya dijadikan sebagai kebanggaan
semata tanpa ada aksi apa-apa, kita tidak lebih dari nostalgia masa silam yang
teramat belaka, teramat percuma.
Sekali lagi, bangsa yang berdaulat adalah bangsa yang meraih mimpi dan citacitanya sendiri tanpa terlalu banyak mengharap belasan kasih pihak lain. Suku
bangsa yang berdaulat adalah suku bangsa yang memiliki cita-cita tinggi dan
aksi nyata. Kedaulatan kita adalah kedaulatan bersama. Kedaulatan masyarakat
adat adalah kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu harus diraih dengan aksi nyata.
Apa pun bentuknya, selama tidak bertentangan dengan peraturan yang ada, aksi
menuju kedaulatan menjadi keniscayaan yang harus. Oleh karenanya, penting
membaca, penting memahami, perlu menyimak, perlu mengerti.
Hal inilah yang ditanamkan tuhoe selalu, bahwa kita harus paham, mengerti, dan
bertindak. Kedaulatan milik kita, bukan miliki mereka. Kedaulatan milik bersama,
bukan milik sekelompok orang semata. Kedaulatan adalah kemerdekaan.
Kemerdekaan adalah kebebasan dari segala bentuk keterkekangan, termasuk
terkekang oleh kelemahan diri sendiri yang sudah terlalu lama memanja pada
bala bantuan. Mari berdaulat!
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Pakat Tabila

Kembalikan Kedaulatan Mukim!
tuhoe | Banda Aceh
ongres III Jaringan Komunitas Masyarakat
Adat (JKMA) Aceh telah melahirkan sejumlah
pemikiran untuk mengembalikan kedaulatan
pemerintahan mukim. Salah satu sarasehan Kongres
III JKMA Aceh di Sabang, beberapa tempo lalu bahkan
dibahas secara khusus penguatan lembaga mukim.
Topik ini sengaja diangkat sebagai wujud strategis
peluang pemerintahan mukim dapat berdiri di Aceh,
seperti mimpi JKMA Aceh.

Ia juga menjelaskan sejumlah syarat menjadi imum
mukim berdasarkan sumber yang sama. Dari sana
diketahui bahwa seorang pemimpin dalam kearifan
ureueng Aceh itu semestinya adalah tauladan bagi
masyarakat umum. Oleh karena itu, Qanun AlAsyi maupun Qanun Syara’ memberikan ketentuan
bahwa seorang geuchik dan imum itu mestilah
orang yang berakhlak baik. Akhlak selalu menjadi
yang dikedepankan. Hal ini sesuai hadis nabi
sallahualaihiwassalam, “adab/akhlak itu lebih tinggi
dari pada ilmu”.

Sarasehan yang membahas “Strategi Mendorong
Penguatan Lembaga Mukim” digelar di gedung Bapeda
Kota Sabang. Rahman Kaoy yang mengantarkan
sarasehan tersebut mengungkapkan bahwa penguatan
lembaga mukim mesti becermin pada Qanun Syara’
dan Qanun Al-Asyi.

Narasumber dalam sarasehan itu di antaranya adalah
Kamaruddin. Dia dari Pemerintahan Aceh. Kamaruddin
mengungkapkan, dalam aspek pemerintahan, mukim
merupakan salah satu unit pemerintahan. Hal ini sesuai
UU PA pasal 2. Di sana disebutkan bahwa Aceh terdiri
kabupaten/kota, kecamatan, gampông, dan mukim.

“Setidaknya ada beberapa syarat menjadi geuchik sesuai
Qanun Al-Asyi, yaitu berumur 40 tahun, mengetahui
Allah dan rasul, mengetahui adat, qanun, dan resam,
keturunan orang yang baik, orang yang dicintai dan
mencintai masyarakat, suka melakukan amal kebaikan,
orang yang menjauhi kejahatan,” paparnya.

“Strata daerah lain tidak ada seperti ini. Nagari di
Padang setingkat dengan gampông di Aceh. Kita sudah
sepakat bahwa mukim sangat berperan,” tegasnya.

K
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Kalau ingin memperkuat mukim, tambahnya, institusi
kecamatan mestinya tidak memiliki peran besar yang

“

Kalau ingin memperkuat mukim, tambahnya, institusi
kecamatan mestinya tidak memiliki peran besar yang memberi
peluang terkikisnya lembaga mukim”

Dipaparkannya lebih lanjut bahwa mukim dapat
dikombinasikan ke dalam dua fungsi, yakni fungsi
adat dan fungsi pemerintahan. Kombinasi dua hal ini
dapat dilakukan melalui qanun. Oleh karena itu, sudah
semestinya qanun-qanun di Aceh ini mesti ditata ulang
kembali dengan melibatkan pihak-pihak terkait secara
partisipatif.
“Permasalahannya adalah gubernur menginstruksikan
disusul dengan surat, memanggil ketua DPRK dan
bupati rapat dengan gubernur. Ini memperlambat
jalannya qanun. Yang selesai sampai saat ini baru tiga
qanun, yang paling bagus adalah Qanun Aceh Tamiang,”
papar Kamaruddin.
Dalam sarasehan tersebut terungkap pula soal fungsi
dan wewenang mukim, selain harta kekayaan mukim.
Menurut narasumber itu, tanah adat harus diketahui
oleh imum mukim sehingga akan ada yang namanya
tanoh meusyara sebagai harta kekayaan mukim.
Kamarudin menyebutkan juga sejumlah strategi
pemerintah sekarang untuk mengembalikan kedaulatan
mukim. Strategi itu adalah (1) penataan kerangka
regulasi; (2) penataan kewenangan; (3) penataan
kelembagaan; (4) penataan keuangan; (5) penataan
sarana dan prasarana kerja, dan (6) penataan hubungan
kerja antara kecamatan, mukim dan gampông.
PENGELOLAAN SDA
Narasumber kedua, Sulaiman, lebih menitikberatkan
persoalan pada pengelolaan sumberdaya alam (SDA).
Menurutnya, pengelolaan SDA untuk wilayah mukim
masih lemah hingga sekarang. Hal ini menyangkut
wewenang yang dipercayakan kepada imum mukim
sampai saat ini masih tumpang tindih.

Rahman Kaoy yang memandu sarasehan sempat pula
menyatir lemahnya soal adat di Aceh sekarang karena
kurangnya minat pemuda Aceh untuk mengetahui
adat dan budayanya sendiri. Penebangan hutan yang
sembarangan dan pembuka lahan yang tidak jelas izin
juga bagian dari melelahnya institusi mukim.
Kamaruddin mengusulkan agar di sekolah-sekolah
ada tambahan muatan lokal tentang adat Aceh dan
mukim. Hal ini perlu diqanunkan juga. Pasalnya,
banyak orangtua sekarang yang tidak paham tentang
adat Aceh, mau bertanya pada anak juga kadang masih
enggan dengan alasan banyak hal.
Untuk menjawab semua tantangan tersebut
dirasa perlu forum mukim. Sulaiman, narasumber,
menyebutkan forum mukim akan dapat memberikan
semangat percepatan pembuatan qanun.
Hingga diskusi sarasehan itu selesai, harapan agar
segera terealisasi qanun mukim terus bermunculan
dari peserta. “Mana sebenarnya wilayah kerja mukim?
Bupati selama ini lebih mempercayai camat padahal
untuk kerja mukim,” pungkas salah seorang peserta.
Sedangkan Fahruddin, seorang imum mukim yang
terlibat dalam diskusi itu mengaku sudah menjabat jadi
imum mukim sejak 13 tahun lalu. Namun, wewenang
dirinya sebagai imum mukim tidak pernah diberikan.
Hal itu dijawab diplomatis oleh Kamarudin, bahwa ke
depan sama-sama dipikirkan wewenang, fungsi, dan
kerja mukim. “Tentunya sesuai undang-undang atau
qanun yang berlaku,” imbuh Kamarudin.[RN]

DOK. JKMA ACEH

memberi peluang terkikisnya lembaga mukim. Ia
menyadari sangat bahwa banyak nilai-nilai keacehan
yang luntur sejak institusi mukim dikesampingkan oleh
UU RI No. 5 Tahun 1979.

Untuk itu, beberapa peserta sarasehan mengajukan
usul agar pihak pemerintah kabupaten dapat
mengeratkan kerja sama dengan pihak legislatif. Jika
ada suatu daerah yang dewan dan bupati/wabupnya
tidak memiliki hubungan ‘mesra’ diharapkan tidak
memberikan imbas pada qanun kabupaten yang sudah
dicanangkan sejak dulu.
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Geulanggang Cut

IMUM MUKIM SIEM

KEWENANGAN MASYARAKAT ADAT
HARUS DIREBUT!

B
Asnawi
Imum Mukim Siem

“

Dengan adanya jaringan
masyarakat adat, diharapkan juga akan menjadi wadah bagi lembaga adat dan
pemangku adat untuk saling bertukar pengalaman
bahkan saling mendukung
dalam penguatan lembaga
adat di masyarakat,”
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erlakunya Undang Undang
Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh
sebenarnya telah memberikan
angin segar terhadap eksistensi
masyarakat Adat di Aceh. Undangundang ini memberikan harapan
kepada masyarakat adat untuk
merebut kembali kewenangannya
dari pemerintahan yang
sentralistik.
Menurut Imum Mukim Siem,
Asnawi, undang-undang tersebut
yang lebih akrab disebut sebagai
UUPA, secara ekplisit mengakui
kembali keberadaan lembaga adat
di Aceh.“Lembaga adat diberikan
kewenangan memerintahkan
pembinaan kehidupan adat di
Aceh. Hal ini bisa dilihat pada
ketentuan pasal 88 dan pasal 99
UUPA,” paparnya, saat ditemui
beberapa waktu lalu.
Namun, ia menyadari dalam
implementasi di lapangan,
pengembangan masyarakat
adat dan pembinaan kehidupan
adat di Aceh tidak semulus yang
dibayangkan. Salah satunya tidak
ada political will dari Pemerintah
Aceh untuk memberdayakan dan
membina kehidupan adat di Tanah
Serambi ini.

“Menghadapi kondisi ini,
masyarakat adat tidak boleh
tinggal diam, tidak bisa terus
menerus menunggu. Menunggu
sesuatu yang tidak pasti tidak ada
gunanya, lagee tapreh boh ara
hanyot. Masyarakat adat di Aceh
mesti berinisiatif untuk bangkit
guna merebut kembali hak dan
kewenangannya,” tegas Asnawi.
Untuk merebut kembali hak
dan kewenangan, ada beberapa
hal yang telah dilakukan oleh
masyarakat adat di Aceh. Antara
lain memperkuat jaringan
masyarakat adat di seluruh Aceh,
memperkuat kelembagaan adat,
meningkatkan kapasitas tokoh adat
atau pemangku adat.
Adapun langkah strategis
yang sangat penting adalah
mengadvokasi pengambil kebijakan
di Aceh dengan harapan akan
melahirkan regulasi-regulasi yang
memiliki keberpihakan kepada
masyarakat adat.
Untuk mencapai semua mimpimimpi itu, masyarakat adat dan
lembaga adat di Aceh mesti
melakukan aksi. Di antara aksi
itu, menurut Asnawi, adalah
membangun dan memperkuat
jaringan masyarakat adat yang ada
di seluruh Aceh.

“

…masyarakat adat tidak boleh tinggal diam, tidak bisa terus
menerus menunggu. Menunggu sesuatu yang tidak pasti tidak ada
gunanya, lagee tapreh boh ara hanyot.”

Keberadaan jaringan masyarakat
adat ini dipandang penting karena
dengan kuatnya masyarakat adat,
diharapkan teriakan perjuangan
masyarakat di Aceh untuk merebut
hak dan kewengangannya akan
semakin sering dan nyaring
terdengar.
“Dengan adanya jaringan
masyarakat adat, diharapkan
juga akan menjadi wadah bagi
lembaga adat dan pemangku adat
untuk saling bertukar pengalaman
bahkan saling mendukung dalam
penguatan lembaga adat di
masyarakat,” paparnya.
Di samping itu, jaringan
masyarakat adat Aceh bersama
dengan beberapa LSM yang
peduli terhadap kehidupan
masyarakat adat harus berupaya
mengadvokasi Pemerintah Aceh
maupun kabupaten/kota di Aceh
untuk membuat regulasi-regulasi
yang memiliki keberpihakan
terhadap kehidupan masyarakat
adat, misalnya pembuatan
Qanun Pemerintah Mukim di
seluruh Aceh. Masyarakat adat
Aceh saat ini juga terus berjuang
untuk mendapatkan kembali
kedaulatan atas sumber daya
alam sebagaimana dahulu telah
ditentukan dalam aturan-aturan
adat di Aceh.
KONTRIBUSI MASYARAKAT
Menyinggung soal pergerakan
dan kemakmuran, kontribusi
selalu dipertanyakan. Selama ini,
banyak orang hanya menanyakan
kontribusi pemerintah atau
lembaga tertentu untuk
kemakmuran rakyat. Namun,

tatkala disinggung kontribusi
masyarakat, banyak yang
menjawab tendensius.
Tidak demikian dengan Imum
Mukim Siem. Ia menyebutkan
dalam sejarahnya, masyarakat
adat telah memberikan konstribusi
sangat berarti bagi mewujudkan
keamanan, ketertiban,
ketentraman, kerukunan, dan
kesejahteraan bagi masyarakat
Aceh. Hanya saja, keberadaan
masyarakat adat Aceh sempat
tergusur bahkan terkubur ketika
Pemerintah Pusat berusaha
untuk menyeragamkan tata
Pemerintahan Desa di Indonesia
melalui Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa.
“Pada saat itu lembaga-lembaga
adat yang hidup dan berkembang
di tengah-tengah masyarakat
banyak yang kehilangan hak dan
peranannya,” ungkap Asnawi.
Hari ini, ketika kesempatan
untuk kembali berperan telah
terbuka dengan lahirnya UU
Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, masyarakat
adat Aceh diharapkan kembali
mengumpul kekuatan agar dapat
sama-sama berperan dan memberi
kontribusinya untuk membangun
Aceh dalam menciptakan
keamanan, ketertiban,
ketentraman, kerukunan, dan
kesejahteraan.
Tokoh-tokoh adat dengan
lembaga-lembaga adatnya sudah
mulai terlihat makin berkiprah
dalam membangun masyarakat
Aceh sesuai dengan bidang dan

sektornya masing-masing. Untuk
itu, masyarakat adat pun tidak
boleh hanya menunggu diam,
tetapi turut serta melakukan
gerakan.
Di Pidie, kontribusi pemerintah pun
mulai memperlihatkan taringnya.
Bupati Pidie, Mirza Ismail, misalnya
dalam tata kelola hutan mukim
di wilayah Beungga, Kecamatan
Tangse. Mirza menegaskan
pengelolaan hutan mukim itu harus
transparan dan tegas, tidak sampai
tumpang tindih.
“Jangan sampai hutan mukim
tumpang tindih dengan hutan
rakyat. Konsepnya harus jelas,
paling tidak hal ini dilakukan guna
memangkas pelaku illegal logging
yang diyakini masih banyak terjadi.
Dampaknya juga harus dirasakan
masyarakat,” tegas Mirza, seperti
dikutip dari Serambi (19/1) lalu.
Sedangkan di Gayo Lues,
dikabarkan gaji operasioal imum
mukim sudah naik. Ini juga
gambaran terbukanya peluang
lembaga adat di Aceh pasca-MoU.
Badan Pemberdayaan Masyarakat
(BPM) Kabupaten Gayo Lues
(Galus) tahun anggaran 2011
menaikan tunjangan penghasilan
dan dana operasi Kepala Mukim.
Gaji yang sebelumnya hanya
Rp600.000 perbulan dinaikan
menjadi Rp1.000.000 per bulan.
Hal ini disebutkan Kepala BPM
Galus, Hardansyah, SPd. MAP,
melalui Serambi, Selasa (4/1).
[Rusli; RN]
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Geulanggang Cut

Kedaulatan Masyarakat Adat Menyikapi Perubahan Iklim

P

eningkatan konsentrasi Gas
Rumah Kaca (GRK) yaitu
CO2, CH4, N2O, SF6, HFC
dan PFC akibat aktifitas manusia
menyebabkan meningkatnya
radiasi yang terperangkap
di atmosfer. Hal ini menjadi
fenomena pamanasan global yang
dilematis. Suhu permukaan bumi
meningkatkan panas secara global.
Pemanasan global telah
mengakibatkan perubahan iklim
berupa perubahan pada unsurunsur iklim seperti naiknya suhu
permukaan bumi, meningkatnya
penguapan di udara, berubahnya
pola curah hujan, dan tekanan
udara yang pada akhirnya
akan mengubah pola iklim
dunia. Pemanasan global dan
perubahan iklim terutama terjadi
akibat aktifitas manusia seperti
pemanfaatan bahan bakar fosil,
kegiatan pertanian dan peternakan,
atau dikarenakan konversi lahan
yang tidak terkendali.
Konvensi Perubahan Iklim
atau UNFCCC (United Nations
Framework Convention on
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Climate Change) adalah sebuah
kesepakatan yang bertujuan
untuk menstabilkan konsentrasi
gas rumah kaca (GRK, atau Green
House Gas-GHG) di atmosfir, pada
taraf yang tidak membahayakan
kehidupan organisme dan
memungkinkan terjadinya
adaptasi ekosistem sehingga dapat
menjamin ketersediaan pangan
dan pembangunan berkelanjutan.
Negara-negara yang telah
merativikasi konvensi harus
berupaya menekan laju
peningkatan emisi GRK di dalam
negerinya. Namun, pada konvensi
ini dikenal adanya prinsip “common
but differentiated responsibilities”.
Setiap negara memiliki tanggung
jawab yang sama, tetapi dengan
peran yang berbeda-beda.
Protokol Kyoto yang lahir tahun
1997 pada periode komitmen
pertama I (2008-2012)
menyebutkan bahwa negaranegara maju (dalam Konvensi
disebut Annex-I countries, negara
yang mengkontribusikan GRK
dalam jumlah yang signifikan)

diwajibkan untuk menurunkan
emisinya. Hal ini tidak berlaku
bagi negara-negara berkembang
(Negara Non-Annex-I).
MASYARAKAT ADAT
Perubahan iklim merupakan
konsekwensi besar dari paradigma
pembangunan yang tidak
berkelanjutan. Masyakarat adat
termasuk di antara mereka yang
paling menderita akibat dampak
negatif perubahan iklim. Terdapat
hubungan yang erat antara
masyarakat adat dan ekosistem
tempat mereka hidup dan
berkembang selama ribuan tahun.
Masyarakat adat bergantung pada
ekosistem yang beragam ini bagi
keberadaan mereka dari sisi nutrisi,
ekonomi, budaya, sosial dan
spiritual.
Parahnya dampak perubahan
iklim dan proses mitigasi terhadap
masyarakat adat dan proses
negosiasi yang kompleks seputar
perubahan iklim memaksa kita
untuk memiliki pemahaman
dasar tentang perubahan iklim

serta kebijakan dan tindakan yang
diambil untuk menanganinya. Kita,
masyarakat adat, sejak lama telah
mengamati dan menyesuaikan diri
terhadap perubahan iklim dalam
komunitas kita selama puluhan
tahun.
Berkat gaya hidup berkelanjutan
kita dan perjuangan kita melawan
deforestasi dan melawan ekstraksi
minyak dan gas, kita secara
signifikan telah berkontribusi
dalam mempertahankan bergigaton karbon dioksida dan
gas-gas rumah kaca lainnya agar
tetap di dalam tanah dan dalam
pepohonan. Walau demikian,
cakupan dan besarnya perubahan
iklim saat ini betul-betul
menantang kapasitas kita untuk
mengatasi dan beradaptasi.

Dengan melihat kondisi di atas,
Kongres III JKMA Aceh yang
berlangsung di Kota Sabang
mengadakan sarasehan yang dibagi
dalam tiga kelompok. Kelompok
yang membahas tentang REDD
menghadirkan pembicara dari
tingkat nasional dan daerah, di
antaranya Angki dari yayasan
Pusaka, Dewa Gumay dari Task
Force REDD Aceh, Sanusi M. Syarif
dari Yayasan Rumpun Bambu
Indonesia (YRBI). Selain itu, hadir
pula tokoh masyarakat adat Aceh,
seperti Muhibuddin, Syarifuddin,
dan Nasruddin.
Sarasehan dengan tema mirip
adalah “Perubahan Iklim dan
Masyarakat Adat”. Pada kelompok
ini menghadirkan pembicara dari
Walhi Nasional. Untuk tema “REDD
apakah bisa menjawab persolaan
Iklim Global” dibahas oleh Goerge
Budi Indarto dari CSF Jakarta dan
Pang Yuriun dari JKMA Aceh.
Hasil diskusi yang dilakukan
menunjukkan bahwa ada dua
skema besar yang didiskusikan
di PBB (internasional) dalam
menghadapi perubahan iklim,
yakni mitigasi dan adaptasi.
Mitigasi adalah skema yang
mencegah terjadinya perubahan

iklim (skema sebelum terjadi)
dan adaptasi adalah skema yang
berusaha menyesuaikan diri
dari dampak perubahan iklim
(skema sesudah terjadi), REDD
muncul sebagai salah satu bagian
dari skema mitigasi atau skema
mencegah perubahan iklim di
negara berkembang yang punya
hutan.
REDD mulai muncul pada tahun
2005, tepatnya pada pertemuan
PBB mengenai Perubahan Iklim
di Montreal. Usulan dari Papua
Nugini dan Kosta Rika untuk
membayar orang yang tidak
menebang hutan sehingga polusi
dari hutan berkurang dan tidak
mencemari bumi. Usulan ini
didukung oleh banyak negara,
termasuk Indonesia.
DI ACEH
Proyek REDD di Aceh mengalami
beberapa tantangan dan acaman,
terutama dalam upaya mengurangi
emisi karbon. Tantangan utama
bisa dilihat dari beberapa aspek
nyata yang terjadi di Aceh hari ini,
misalnya laju kerusakan hutan; tata
ruang yang tidak jelas; institusi
pemerintah dan NGO yang diberi
kewenangan mengurusi hutan
tumpang tindih antara satu dengan
lainnya; tingkat pemahaman
pemerintah dan masyarakat di
sekitar wilayah Ulu Masen.

DOK. JKMA ACEH

Banyak tantangan lingkungan yang
kita hadapi, apakah itu perubahan
iklim, polusi, degradasi lingkungan,
dan lain-lain, disebabkan bukan
oleh tindakan-tindakan kita
sendiri, tapi sebagian besar oleh
masyarakat-masyarakat dominan
yang secara gencar mengejar arah
pembangunan yang berdasarkan
produksi dan konsumsi yang tidak
berkelanjutan. Perubahan iklim
merupakan bukti terbesar bahwa
model pembangunan dominan
ini tidak berkelanjutan. Oleh
karena itu, perlu diubah. Kerja
sama dan solidaritas internasional
untuk mendukung inisiatif-inisiatif

adaptasi dan untuk memperkuat
kontribusi-kontribusi kita terhadap
mitigasi perubahan iklim adalah
penting.

Sarasehan yang membahas tentang isu REDD dan lingkungan hidup saat Kongres III JKMA Aceh,
27 September 2010 di Gampông Ie Meulee, Sabang.
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kongres ini dapat menjalankan mandat hasil-hasil
Kongres III JKMA Aceh sehingga nantinya tercapai
kedaulatan masyarakat adat atas pengelolaan sumber
daya alam. [Zul Arma]
DOK. FFI

Pemerintah Aceh melaporkan pada tahun 2007
kerusakan hutan di Aceh terus berlanjut hingga 21.000
hektar per tahun. Selain disebabkan oleh pembukaan
hutan untuk perkebunan, kerusakan hutan di Aceh
dipicu oleh pertambangan dan pembangunan
infrasturuktur jalan, kebakaran lahan gambut, dan
aktivitas illegal logging.
Untuk itu, kesadaran, pemahaman, dan kapasitas
kelembagaan di sini menjadi penting. Seperti juga
tantangan di Indonesia, tantangan yang paling
umum ditemukan di Aceh dalam proyek REDD
ada beberapa hal. Kesadaran komunitas dan
pemerintah yang masih harus terus ditingkatkan,
karena REDD dan keterkaitannya dengan kepentingan
pembangunan nasional. Sebagian besar pemerintah
menganggap bahwa REDD adalah sesuatu yang
dapat mendatangkan uang besar hanya dengan
menunjukkan yang memiliki stok karbon tertentu.
Kongres III JKMA Aceh telah melahirkan rekomendasi
mengenai bagaimana masyarakat adat mendapatkan
informasi mengenai isu REDD. Para peserta berharap
agar pemimpin baru JKMA Aceh yang terpilih dalam

Peta Kawasan Ulu Masen

DAMPAK PERUBAHAN IKLIM TERHADAP MASYARAKAT ADAT
1. Banjir besar, angin topan, angin puyuh dan angin puting beliung yang dahsyat, serta gelombang badai
mengakibatkan hancurnya rumah, infrastruktur (jembatan, jalan, kawat listrik, bendungan, kolam
pembuangan limbah tambang dan lain-lain), hutan, tanah pertanian, tanaman, ternak, sumber daya laut
dan pantai; tanah longsor yang dahsyat; hilangnya persediaan dan sumber air tawar, meningkatnya mikro
organisme patogenik dan vektor yang merupakan pembawa penyakit (carrier), hilangnya listrik dan lain-lain.
2. Kekeringan dan banjir yang lebih sering terjadi dan berlangsung lebih lama menyebabkan hilangnya
spesies tanaman dan hewan yang telah menopang masyarakat adat sebagai sumber pangan
subsistem atau unsur penting dalam kehidupan seremonial mereka. Turunnya tingkat air, kekeringan,
mengakibatkan lebih banyak kelaparan dan kemiskinan. Rawan air dan pangan menjadi lebih buruk.

4. Hilangnya pendapatan, kesempatan untuk berusaha dan praktik budaya tradisional diperkirakan
akan meningkatkan tekanan sosial dan budaya terhadap masyarakat adat. Migrasi anak-anak
muda masyarakat adat yang meninggalkan daerah asal mereka untuk mencari kesempatan
ekonomi di tempat lain karena perubahan iklim telah semakin membatasi kesempatan mereka
dalam komunitas mereka sendiri, dan dapat mengakibatkan terkikisnya ekonomi dan budaya adat.
5. Meningkatnya jumlah masyarakat adat yang menjadi pengungsi lingkungan atau yang pindah keluar
dari lingkungannya karena tanah mereka terendam air atau mengalami erosi akibat tanah longsor.
6. Hilangnya atau berpindahnya spesies yang penting secara budaya akan mempersulit generasi yang lebih tua
dalam mempraktikkan atau menurunkan pengetahuan ekologi mereka kepada generasi berikutnya.n
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3. Mata pencaharian tradisional seperti pertanian bergilir, berburu dan meramu, pengembalaan, beternak dan
bertani di pegunungan tinggi, mencari ikan di pantai dan laut, menjerat dan bertani di hutan, terancam karena
perubahan iklim. Dampak negatif terhadap mata pencaharian tradisional dan ekosistem mereka juga berarti
hilangnya pengetahuan tradisional, inovasi dan praktik-praktik terkait dengan mata pencaharian dan ekosistem ini.

KEDAULATAN MASYARAKAT ADAT
DALAM PROYEK REDD+ DI ACEH
Oleh Zulfikar Arma

M

ekanisme pengurangan emisi karbon yang
berasal dari deforestasi dan degradasi lahan/
hutan (Reducing Emission from Deforestation
and Degradation atau biasa disingkat sebagai REDD)
saat ini menjadi isu sentral dalam proses pengambilan
keputusan di bidang pelestarian hutan dan perubahan
iklim baik di tingkat internasional, nasional, maupun
daerah termasuk di Propinsi Aceh. Adanya peluang
insentif finansial yang diberikan oleh negara maju yang
membutuhkan kredit emisi dari upaya pemerintah
negara berkembang dalam meredam laju deforestasi
(pengalihan status kawasan hutan menjadi kawasan nonhutan demi kepentingan ekonomi seperti perkebunan,
pemukiman, industri serta degradasi (penurunan fungsi
kawasan hutan akibat pembalakan liar, kebakaran hutan,
pertambangan dalam kawasan hutan) menimbulkan
kegairahan baru bagi pemerintah pusat maupun daerah
dalam menjaga kelestarian hutan yang berada di dalam
wilayah teritorialnya.
Semenjak tahun 2008, Pemerintah Provinsi Aceh
bekerjasama dengan perusahaan Carbon Conservation
menggagas proyek REDD skala sub nasional, yang diberi
nama REDD Ekosistem Ulu Masen (EUM) Aceh, dengan
luas lokasi 750.000 hektar yang tersebar di lima kabupaten,
yaitu: Aceh Besar, Aceh Jaya, Pidie, Pidie Jaya dan Aceh
Barat, sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh
pada bulan Juni 2009 dengan No. 522/373/tahun 2009,
tentang Pencadangan Lahan untuk Kawasan Strategis
Ulu Masen Aceh (UMA) sebagai areal pengurangan emisi
dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD). Pendukung
proyek ini adalah Fauna Flora International (FFI). Proyek
ini sedang menyelesaikan dokumen desain proyek.
Jika dilihat dari pembagian luasan wilayah di masingmasing kabupaten yang masuk dalam Kawasan Ulu Masen
di mana Kabupaten Aceh Besar, luas hutan yang masuk
ke dalam Ulu Masen sekitar 95.000 ha atau 13 % dari luas
total hutan Ulu Masen. Kabupaten Aceh Jaya, dengan luas
lebih kurang 266.500 ha atau 36% semua hutan dataran
rendah di Ulu Masen berada di kabupaten ini. Kabupaten
Aceh Barat, luas total yang masuk kawasan lebih kurang
113.000 ha atau 15% dari total luas Ulu Masen. Kabupaten
Pidie dan Pidie Jaya, luas total yang masuk kawasan kirakira 265.000 ha atau 36% dari luas total hutan Ulu Masen.
Dari luasan wilayah UMA kegiatan pengurangan emisi
dari deforestasi dan mencegah emisi karbon sebesar
3.369.848 ton setiap tahun dan penyimpanan karbon
hingga tahun 2038 menjadi 135.910.534 ton, maka
pemerintah akan menerima kredit karbon yang nilainya
sekitar USD16,5 juta per tahun.
Pemerintah Aceh dan Satuan Tugas (Satgas) REDD
EUM Aceh berkomitmen untuk mengakui, melindungi
dan menghormati hak-hak masyarakat di sekitar dan

di dalam kawasan hutan yang menjadi lokasi proyek.
Idealnya, tanpa proyek pun, pemerintah berkewajiban
dan bertanggung jawab untuk memenuhi, menghormati
dan melindungi hak-hak masyarakat. Dalam konteks Aceh
yang puluhan tahun mengalami konflik dan terjadinya
perampasan hak-hak dasar rakyat, seharusnya komitmen
dan upaya pengakuan dan pemenuhan hak-hak
masyarakat adalah satu langkah maju untuk pemulihan
hak masyarakat pascakonflik dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, masyarakat
harus aktif untuk memperjuangkan dan menuntut hakhaknya mendapatkan pengakuan, perlindungan dan
penghormatan.
Adapun sejumlah hak-hak dasar penting dan saling
terkait untuk diperhatikan dalam proyek pembangunan
dan termasuk proyek REDD EUM Aceh adalah hak atas
informasi; hak untuk bebas berorganisasi dan berpendapat;
hak atas tanah; hak atas pembangunan dan untuk
menentukan prioritas pembangunan di wilayah hidup
masyarakat; hak atas mata pencaharian, mendapatkan
pembagian manfaat yang adil dan mendapat ganti atas
kerugian yang hilang; hak untuk tidak didiskriminatif;

Alur Mencapai Persetujuan/consent

Sumber: Task Force REDD Aceh
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hak FPIC; hak berpartisipasi, hak-hak adat atas otoritas
kelembagaan adat setempat dalam mengatur, mengelola
dan memanfaatkan tanah adat; hak atas lingkungan hidup;
dan hak untuk mengajukan komplain dan penyelesaian
konflik (termasuk menggunakan sistem lokal/adat).
Dalam konteks proyek REDD EUM Aceh, Satgas REDD
EUM Aceh telah menciptakan skema negosiasi untuk
mendapatkan persetujuan masyarakat dan rencana
struktur unit managemen proyek REDD Ulu Masen.
Namun skema dan struktur ini masih mempunyai
kekurangan, mulai dari urusan tahapan dan proses yang
tidak partisipatif, keterwakilan masyarakat yang terpusat,
aktifitas pendukung proses perundingan, dan sebagainya.
Apa lagi belum ada upaya pemerintah untuk pemberian
informasi proyek REDD EUM Aceh, mempersiapkan
dan mengembangkan kapasitas masyarakat dalam
bernegosiasi yang berpihak dan berbasiskan hak-hak
masyarakat.
Selain itu juga masih terdapat banyak kekhawatiran
bahwa penduduk asli atau masyarakat adat di sekitar
hutan tidak dapat menerima manfaat dari insentif
untuk REDD, atau bahkan mendapatkan efek negatif
apabila pemerintah yang otoriter atau pemilik lahan
besar menggusur mereka agar dapat menerima insentif
dari REDD (Griffiths, T. (2007) Melihat “REDD”, Program
Penduduk Kehutanan).

Insentif untuk pengurangan emisi dari deforestasi
dapat menawarkan potensi keuntungan dan juga
risiko bagi penduduk di sekitar hutan. Di kebanyakan
wilayah tropis, penduduk asli tidak hanya mendapatkan
keuntungan dari kegiatan yang menyebabkan deforestasi
(pertanian industri, peternakan, dan pembalakan) tetapi
juga kehilangan lahan, mata pencaharian dan cara
hidup karenanya. Penghentian deforestasi itu sendiri
dapat memberikan keuntungan bagi banyak kelompok
penduduk asli.
Sistem nasional dapat dan seharusnya dirancang
bersama-sama dengan penduduk asli dan memastikan
bahwa mereka mendapatkan keuntungan. Di mana
kita ketahui bahwa hutan memberikan sumber mata
pencaharian bagi ratusan juta orang di seluruh dunia.
Oleh karenanya, perhatian lebih harus diberikan pada
kepemilikan lahan dan hak penggunaan secara adat
sehingga masyrakat adat yang berada di sekitar kawasan
program REDD di Aceh maupun di seluruh Indonesia
dapat sejahtera. Amin… (Zulfikar Arma)

Oleh Zulfikar Arma
Kadiv. Riset JKMA Aceh

STRUKTUR UNIT MANAJEMEN PROYEK REDD ULU MASEN

Sumber: Task Force REDD Aceh

Adapun tugas perwakilan mukim dalam struktur Unit Manajemen Proyek REDD Ulu Masen Aceh yang dibuat oleh tim
Task Force REDD Aceh adalah:
1. Memberikan saran dan masukan terkait pelaksanaan REDD Ulu Masen.
2. Memfasilitasi proses pelaksanaan REDD Ulu Masen.
3. Besama dengan PMU melaksanakan kegiatan perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam kehutanan,
perhitungan karbon, verifikasi dan validasi, dan kegiatan lain terkait dengan hal sosial ekonomi.
4. Melakukan komunikasi dan konsolidasi masyarakat terkait dengan pelaksanaan REDD Ulu Masen.
5. Bersama ketua PMU Perwakilan Mukim Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, Pidie, dan Pidie Jaya
melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Ketua Project Board.
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MENGUATKAN MUKIM DENGAN QANUN DAN PERGUB

S

“

Lambannya
respon kabupaten dalam
menyikapi qanun mukim
juga menjadi temuan
dalam setiap proses yang
dilakukan.

ejak dideklarasikan pada
tahun 1999, Jaringan
Komunitas Masyarakat
Adat (JKMA) Aceh telah dan terus
berupaya memberikan kontribusi
bagi gerakan masyarakat adat
yang ada di Aceh. Bersama dengan
elemen masyarakat, LSM, dan
stakeholder lain, JKMA Aceh
berupaya mendorong bangkitnya
kembali gerakan masyarakat di
Aceh.
Langkah pertama yang dilakukan
adalah mendorong lahirnya
pengakuan negara terhadap
identitas lembaga dan masyarakat
adat dengan lahirnya UU No.
11/2006 tentang Pemerintahan
Aceh. Dari mandat undang-undang,
khususnya pasal 114, JKMA Aceh
kemudian mencoba menginisiasi
lahirnya gagasan agar penguatan
institusi pemerintahan mukim
dimulai dari landasan yuridis.
Bekerjasama dengan LOGICA2 dan
IRE Jogja, JKMA Aceh mencoba
menyusun naskah akademik dan

Rancangan Qanun Pemerintahan
Mukim serta mendorong advokasi
terhadap lahirnya Qanun
Pemerintahan Mukim di berbagai
kabupaten di Aceh. Melalui
advokasi Qanun Pemerintahan
Mukim ini diharapkan mukim di
seluruh Aceh memiliki landasan
yuridis bagi efektifitas dan kinerja
mukim ke depan.
Sampai saat ini, upaya mendorong
qanun mukim sudah dilakukan
di Aceh Selatan, Nagan Raya,
Aceh Utara, Pidie, Aceh Tamiang,
Sabang, Aceh Tengah, Simeulue,
Aceh Tenggara, Aceh Timur dan
Aceh Barat Daya, Bener Meriah,
Aceh Barat, dan Aceh Besar.
Sebagian besar kabupaten/
kota tersebut telah disahkan
dan ditetapkan dalam lembaran
daerah. Selain qanun mukim, JKMA
Aceh juga telah menggagas Qanun
Gampông seperti yang dilakukan
di Pidie dalam sebuah even public
hearing yang dilakukan oleh Pemda
dan DPRK setempat. Begitu juga
dengan Kotif Lhokseumawe dan
Simeulue.
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Lambannya respon kabupaten
dalam menyikapi qanun mukim
juga menjadi temuan dalam
setiap proses yang dilakukan.
Tidak jarang masih ada beberapa
stakeholder yang belum tahu
UUPA memandatkan qanun
ini untuk dibuat oleh masingmasing kabupaten. Masih
kurangnya kepedulian terhadap
pentingnya proses mempercepat
qanun pemerintahan mukim ini
jelas merupakan pengabaian
terhadap hak warga negara untuk
mendapatkan kepastian dan
landasan hukum bagi pulihnya
status mukim.
Dari berbagai kegiatan advokasi
di wilayah, beberapa catatan
menarik yang dapat disampaikan,
sering kali kesadaran masyarakat
dalam melihat mukim hanya

sebatas sebuah institusi adat
bukan dipandang sebagai bagian
dari pemerintahan. Pola pandang
yang sedemikian tidak sepenuhnya
salah, ini cerminan dari realitas
obyektif di mana lembaga
mukim saat ini dalam praktek
pemerintahan diberi ruang dan
kewenangan yang jelas.
Kondisi ini telah berlangsung lama
sejak penyeragaman struktur
desa-desa di seluruh Indonesia
diberlakukan sehingga mengambil
peran dan fungsi mukim tereduksi
dalam pemerintahan. Dibutuhkan
kearifan dan kebijaksanaan
semua pihak dalam memperkuat
mukim terutama dalam konteks
pembagian kewenangan.
Dalam berbagai kesempatan,
sering kali para imum mukim

menyampaikan dalam forum-forum
bahwa pemerintah daerahnya
bahwa mukim harus diposisikan
sebagai bagian dari pemerintahan.
Namun, yang terjadi sering kali
posisi imum mukim hanya sebagai
sebuah struktur pemerintah
pelengkap.
Situasi ini sebenarnya tidak
rumit kalau saja pemerintah
mempersiapkan visi misi dan
blueprint (cetak biru) arah
pembangunan pemerintahan
mukim. Selain itu, harus dibenahi
pula struktur pemerintahan
mukim. Bentuk aktifitas yang
dilakukan oleh kabupaten bisa
dalam bentuk pengakuan soal tapal
batas masing-masing mukim untuk
menghindari konflik soal klaim tata
batas.

LOMPATAN POLITIK REGULASI TENTANG MUKIM

O

tonomi komunitas
lokal itu terus-menerus
mengalami kehancuran
sejak kolonialisme masuk Indonesia.
Ketika negara-bangsa Indonesia
terbentuk pasca 1945, kesadaran
akan keragaman komunitas lokal
itu sebenarnya sangat tampak
dalam pemikiran dan komitmen
para pendiri bangsa, sebagaimana
tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945.
Tetapi proyek besar pembinaan
negara-bangsa dan desentralisasi
yang mengakui dan menghormati
keragaman lokal menemui kegagalan
besar, antara lain karena pergolakan
politik elite secara oligarkhis di
Jakarta, pemindahan locus politik
dari daerah ke pusat, menguatnya
sentralisme, serta proyek
developmentalisme dan stabilitas
politik yang dikedepankan Orde
Baru. Pemerintah Orde Baru sejak
awal berkehendak mempromosikan
moderenisasi terhadap komunitas
lokal, memperkuat nasionalisme
di atas keragaman daerahisme,
serta memuluskan jalan politik
bagi pembangunan dan masuknya
kapital ke ranah lokal. Salah satu
langkah yang ditempuh Orde Baru
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adalah menerapkan UU No. 5/1979
tentang Pemerintahan Desa, yang
antara lain bertujuan membuat
pemerintahan lokal yang tradisional
menjadi pemerintahan moderen,
maupun melakukan penyeragaman
unit pemerintahan lokal menjadi
nama “desa” yang dikendalikan
secara tunggal dan hirarkhissentralistik. Akibatnya adalah
hilangnya nama, bentuk, identitas,
tata pemerintahan, kedudukan, dan
kedaulatan masyarakat adat.
Penyeragaman, sentralisasi,
penindasan dan marginalisasi
merupakan tema umum
pembicaraan tentang hubungan
pusat, daerah dan masyarakat lokal
pada masa Orde Baru. Istilah “lokal”
(dalam pengertian politik, identitas
dan kedaulatan) yang beragam
menjadi tidak dikenal dalam wacana,
praktik pemerintahan dan studi
ilmu-ilmu sosial. Semua diarahkan
ke nasional. Di masa Orde Baru
semua hal dikonstruksi masuk desa
(ABRI Masuk Desa, Listrik Masuk
Desa, Koran Masuk Desa, Sarjana
Masuk Desa, Pembangunan Masuk
Desa, dan masih banyak lagi), tetapi

politik dan demokrasi lokal dilarang
masuk desa. Di tempat lain bebagai
suara lokal yang berjuang menuntut
pembebasan dengan mudah ditindas
secara represif oleh Jakarta. Studi
di ilmu-ilmu sosial (baik sosiologi,
antropologi dan politik) yang
bersifat kritis dan alternatif tidak
berkembang, antara lain karena
menghadapi restriksi politik yang
ketat, dilokalisir pada isu-isu yang
nonpolitis, dan sebagian besar
diarahkan secara pragmatis sebagai
proyek-proyek untuk mendukung
kebijakan pemerintah dan
pembangunan nasional. Termasuk di
dalamnya adalah studi-studi tentang
pembangunan desa, sebuah proyek
besar yang secara nasional dan
terpusat dikendalikan oleh Jakarta.
Pada saat yang sama, pengalaman
nasionalisasi dan penyeragaman
itu telah membuat cara pandang
studi tentang masyarakat setempat
menjadi seragam dan bias desa
Jawa. Kalau orang bicara tentang
desa pasti akan lari pada konteks
desa Jawa, sementara komunitas
lokal di luar Jawa hanya dikenal
secara romantis yang lambat-laun
semakin hilang dari peta Indonesia.

MENGGAGAS PERATURAN
GUBERNUR
Selain mendorong lahirnya Qanun
sesuai dengan mandat UUPA
pasal 114 sampai dengan pasal
117, JKMA Aceh juga bekerja
sama dengan LOGICA2 dan
Biro Pemerintahan Mukim dan
Gampông Sekda Aceh, berupaya
mendorong agar adanya pedoman
penyelenggaraan pemerintahan
mukim. Melalui kerja sama ini
kemudian lahirlah draf pergub
yang disusun oleh tim yang terdiri
dari Kamaruddin Andalas, S.Sos,
M.Si., Sulaiman, SH, MH., Dr.
H. Taqwaddin, SH, SE, MS, Budi
Arianto, S.Pd. MA., dan Amrisaldin
MS, SHI.
Kegiatan tersebut disambut
baik oleh SKPA lainnya dalam
lingkungan Pemerintah Aceh, MAA,
MPU, dan kalangan akademisi

Persoalan yang sama juga dihadapi
oleh mukim dan gampông,
yang terus-menerus mengalami
peminggiran (marginalisasi)
sejak zaman kolonial, dan yang
mencapai puncaknya pada masa
Orde Baru yang otokratis dan
sentralistik. UU No. 5/1979 adalah
senjata pemerintah pusat yang
meminggirkan mukim dan gampông.
Pada saat dilaksanakannya UU
No. 5/1979, Pemerintah Daerah
Istimewa Aceh harus menentukan
pilihan terhadap dua level
pemerintahan lokal yang berada di
bawah Kecamatan untuk dijadikan
desa. Kedua level pemerintahan
tersebut adalah mukim dan
gampông. Gampông diputuskan
untuk menjadi desa yang langsung
berada dibawah camat, sehingga
mukim tidak lagi diakui sebagai
salah satu strata pemerintahan
yang ada di daerah. Hal ini menjadi
permasalahan tersendiri, karena
sebagai strata pemerintahan yang
merupakan warisan sejarah dan
representasi dan nilai-nilai budaya
masyarakat Aceh, lembaga ini
telah mengakar dalam sendi-sendi
kehidupan masyarakat setempat,

seperti Prof. Husni Djalil, Prof.
Dr. Faisal A Rani, yang ikut
memperkuat subtansi pergub
tersebut. Selain itu dikalangan LSM
juga ikut di bantu oleh YRBI dan
LPPM. Melalui kerja sama multi
stakeholder ini dilaksanakan Rapat
Koordinasi Pemerintahan Mukim
dan Seminar Hasil Penyusunan
Naskah Akademik Draf Peraturan
Gubernur tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pemerintahan
Mukim yang dilaksanakan tanggal
5-7 Desember 2011 di Regina
Hotel. Kegiatan tersebut juga di
hadiri 10 orang perwakilan dari
Imum Mukim se-Provinsi Aceh.
Dari sekian upaya penting yang
telah dilakukan oleh semua
pihak dalam rangka memperkuat
pemerintahan mukim, akhirnya
sangat bergantung pada kekuatan
imum mukim itu sendiri dalam
memperkuat kapasitas dirinya

sehingga keberadaannya sangat
dibutuhkan karena ada beberapa
hal yang tidak dapat ditangani oleh
pihak-pihak lain.
Sejak era reformasi beberapa
undang-undang dikeluarkan oleh
pemerintah pusat untuk mengatur
pemerintahan lokal Aceh, mulai dari
UU No. 44/1999, UU No. 18/2001
dan yang terakhir UU No. 11/2006.
Khusus UU No. 18/2001 dijabarkan
menjadi Qanun No. 4 tahun 2003
tentang Pemerintahan Qanun Mukim
dan Qanun No. 5 tahun 2003 tentang
Pemerintahan Gampông. Dalam UU
dan dua qanun ini ditegaskan bahwa
mukim adalah kesatuan masyarakat
hukum yang terdiri atas gabungan
beberapa gampông yang mempunyai
batas wilayah tertentu dan memiliki
harta kekayaan sendiri yang dipimpin
oleh imum mukim atau nama lain
berkedudukan langsung di bawah
camat. Gampông atau nama lain
adalah suatu wilayah yang dipimpin
oleh keuchik atau nama lain yang
merupakan kesatuan masyarakat
yang berada di bawah mukim dan
berhak menyelenggarakan urusan
rumah tangganya sendiri.

dan pemerintahannya. Seberapa
banyakpun kewenangan yang
diberikan oleh perundangundangan bila tidak digunakan dan
dilaksanakan untuk memperkuat
eksistensi pemerintahan mukim
maka akan menjadi catatan emas
saja, karena kemauan politik yang
baik dan kewenangan yang akan
diberikan jika tidak digunakan
semaksimal mungkin dalam
bentuk tindakan politik hanya
akan menjadi hiasan regulasi
saja. Kesejahteraan masyarakat
kemukiman sangat ditentukan oleh
seberapa efektif mukim dalam
menggunakan kewenangannya.n

Oleh Amrisaldin
Kadiv. Advokasi
JKMA Aceh

Memang ada lompatan yang
luar biasa dalam UU Aceh dan 2
Qanun bila dibandingkan dengan
UU No. 5/1979. Mukim tidak lagi
ditempatkan sebagai lembaga adat
semata, tetapi mulai diakui sebagai
institusi pemerintahan adat yang
mempunyai hak, kewenangan dan
tupoksi secara jelas. Tetapi juga ada
titik-titik lemah yang perlu dicermati.
Sekalipun kedua produk hukum itu
mulai membangun responsivitas
terhadap nilai-nilai kearifan lokal
dan adat masyarakat setempat,
tetapi belum secara optimal mampu
mendorong fungsi dan peranan
pemerintahan mukim dan gampông
dalam menumbuhkan sistem
pemerintahan lokal, penggunakan
hak dan kewenangan, mendorong
tumbuhnya partisipasi masyarakat
serta penguatan nilai-nilai kultural
yang tumbuh dalam peradaban
Aceh.n
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DEKLARASI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA
TENTANG HAK-HAK MASYARAKAT ADAT
Sidang Umum
Berpedomankan pada tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip
Piagam PBB, serta keyakinan yang kuat atas terpenuhinya
kewajiban-kewajiban yang ditanggung oleh Negara-Negara
sesuai dengan Piagam,
Menegaskan bahwa masyarakat adat sejajar dengan semua
masyarakat lainnya, sementara tetap mengakui hak semua
orang untuk berbeda, untuk memandang dirinya berbeda, dan
untuk dihargai karena perbedaan tersebut,

Menekankan kontribusi dari pengosongan militer atas
tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat terhadap
perdamaian, kemajuan dan perkembangan ekonomi dan sosial,
saling pengertian dan hubungan yang bersahabat antar bangsa
dan antar kelompok masyarakat di dunia,

Menegaskan pula bahwa semua kelompok masyarakat
memberikan kontribusi terhadap keberagaman dan kekayaan
peradaban dan kebudayaan, yang merupakan warisan bersama
umat manusia;

Mengakui secara khusus hak keluarga-keluarga dan komunitaskomunitas adat untuk mempertahankan tanggung jawab
bersama bagi pengasuhan, pelatihan, pendidikan dan
kesejahteraan anak-anak mereka, sesuai dengan hak-hak anak;

Menegaskan lebih jauh bahwa semua doktrin, kebijakan dan
praktek-praktek yang didasarkan pada atau yang mendukung
superioritas kelompok masyarakat atau individu-individu atas
dasar asal-usul kelompok masyarakat, perbedaan-perbedaan
ras, agama, etnik atau budaya adalah rasis, secara ilmiah salah,
secara hukum tidak benar, secara moral terkutuk, dan secara
sosial tidak adil;

Menimbang bahwa hak-hak yang ditegaskan dalam perjanjianperjanjian,
persetujuan-persetujuan
dan
pengaturanpengaturan konstruktif lainnya antara negara-negara dan
masyarakat adat, dalam beberapa keadaan, adalah benarbenar persoalan yang menjadi perhatian, tanggung jawab dan
menjadi peran internasional;

Menegaskan kembali bahwa masyarakat adat, dalam
melaksanakan hak-haknya, harus bebas dari segala bentuk
diskriminasi, apa pun jenisnya;
Memperhatikan bahwa masyarakat adat telah mengalami
penderitaan dari sejarah ketidakadilan sebagai akibat dari,
antara lain, penjajahan dan pencerabutan tanah-tanah, wilayah
dan sumber-sumber daya mereka, sehingga menghalangi
mereka untuk menggunakan, terutama, hak mereka atas
pembangunan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan
kepentingan-kepentingannya;
Mengakui adanya kebutuhan yang mendesak untuk
menghormati dan memajukan hak-hak yang melekat pada
masyarakat adat, yang berasal dari politik, ekonomi, struktur
sosial dan budaya mereka, tradisi-tradisi keagamaan, sejarahsejarah dan filsafat-filsafat mereka, khususnya hak-hak mereka
atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka;
Serta mengakui adanya kebutuhan mendesak untuk
menghormati dan memajukan hak-hak masyarakat adat
yang ditegaskan dalam perjanjian-perjanjian, kesepakatankesepakatan dan pengaturan-pengaturan konstruktif dengan
negara-negara;
Menyambut fakta bahwa masyarakat adat mengorganisir
dirinya untuk memperbaiki politik, ekonomi, sosial dan budaya
serta untuk menghentikan segala bentuk diskriminasi dan
tekanan yang terjadi dimanapun,
Meyakini bahwa kontrol masyarakat adat terhadap
pembangunan yang berdampak pada mereka dan tanahtanah mereka, wilayah dan sumber daya alam mereka, akan
memungkinkan mereka untuk menjaga dan memperkuat
lembaga-lembaga, budaya-budaya dan tradisi-tradisi mereka,
dan untuk memajukan pembangunan mereka selaras dengan
aspirasi-aspirasi dan kebutuhan-kebutuhan mereka;
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Mengakui bahwa penghormatan terhadap pengetahuan,
budaya dan praktek-praktek adat tradisional memberikan
sumbangan bagi pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan
serta pengelolaan lingkungan secara tepat;
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Serta menimbang bahwa perjanjian-perjanjian, persetujuanpersetujuan dan penetapan-penetapan konstruktif lainnya, dan
hubungan yang mereka wakilkan adalah dasar bagi penguatan
kerjasama antara masyarakat adat dan negara-negara.
Mengakui bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,
sebagaimana Deklarasi dan Program Aksi Vienna, menegaskan
makna mendasar betapa pentingnya hak menentukan nasib
sendiri untuk semua kelompok masyarakat, yang atas dasar hak
ini, mereka bebas menentukan status politik mereka dan bebas
mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka;
Memastikan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam
Deklarasi ini yang bisa digunakan untuk mengingkari hak-hak
kelompok masyarakat manapun untuk menentukan nasib
sendiri, yang dilaksanakan dalam keselarasan dengan hukum
internasional;
Meyakini bahwa pengakuan atas hak-hak masyarakat adat
dalam Deklarasi ini akan meningkatkan keharmonisan dan
hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat adat,
yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, demokrasi,
penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, tanpa diskriminasi
dan dapat dipercaya;
Mendorong Negara-Negara untuk tunduk pada dan
melaksanakan secara efektif semua kewajiban yang berlaku
terhadap Masyarakat Adat sesuai dengan instrumen-instrumen
internasional, khususnya yang berkaitan dengan Hak Asasi
Manusia, melalui konsultasi dan bekerja sama dengan
masyarakat adat yang bersangkutan;
Menegaskan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai
peran yang penting dan berkelanjutan dalam memajukan dan
melindungi hak-hak masyarakat adat;

Meyakini bahwa Deklarasi ini merupakan suatu langkah maju
penting yang lebih jauh dalam rangka pengakuan, pemajuan dan
perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan masyarakat
adat dan dalam pengembangan kegiatan-kegiatan Perserikatan
Bangsa-Bangsa yang relevan di bidang ini;
Mengakui dan menegaskan kembali bahwa warga-warga
masyarakat adat diakui, tanpa perbedaan, dalam semua hakhak asasi manusia yang diakui dalam hukum internasional, dan
bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak kolektif yang sangat
diperlukan dalam kehidupan dan keberadaan mereka dan
pembangunan yang utuh sebagai kelompok masyarakat.

damai dan aman sebagai kelompok masyarakat yang
berbeda dan tidak boleh menjadi target dari tindakan
genosida apapun atau tindakan-tindakan pelanggaran
lainnya, termasuk pemindahan anak-anak secara paksa
dari sebuah kelompok ke kelompok lainnya.
1.
2.

Serta mengakui bahwa situasi Masyarakat Adat berbeda-beda
dari region ke region dan dari Negara ke Negara dan bahwa
berbagai sejarah khusus nasional dan regional serta latar
belakang budaya harus menjadi pertimbangan.
Dengan khidmat mengumumkan bahwa Deklarasi Perserikatan
Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat ini sebagai
sebuah standar capaian yang harus dipatuhi dalam semangat
kebersamaan dan saling menghargai;
Pasal 1
Masyarakat adat mempunyai hak terhadap penikmatan penuh,
untuk secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, semua
hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang diakui
dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Deklarasi Universal
Hak-Hak Asasi Manusia dan hukum internasional tentang hak
asasi manusia
Pasal 2
Masyarakat adat dan warga-warganya bebas dan sederajat
dengan semua kelompok-kelompok masyarakat dan wargawarga lainnya, dan mempunyai hak untuk bebas dari segala
bentuk diskriminasi dalam menjalankan hak-hak mereka,
khususnya yang didasarkan atas asal-usul atau identitas mereka.
Pasal 3
Masayarakat adat mempunyai hak untuk menentukan
nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut, mereka secara
bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas
mengembangkan kemajuan ekonomi, sosial dan budaya
mereka.
Pasal 4
Masyarakat adat, dalam melaksanakan hak mereka untuk
menentukan nasib sendiri, memiliki hak otonomi atau
pemerintahan sendiri dalam masalah-masalah yang berkaitan
dengan urusan-urusan internal dan lokal mereka, juga caracara dan sarana-sarana untuk mendanai fungsi-fungsi otonomi
mereka.
Pasal 5
Masyarakat Adat mempunyai hak untuk menjaga dan
memperkuat ciri-ciri mereka yang berbeda di bidang politik,
hukum, ekonomi, sosial dan institusi-institusi budaya, seraya
tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi secara
penuh, jika mereka menghendaki, dalam kehidupan politik,
ekonomi, sosial dan budaya Negara;
Pasal 6
Setiap warga masyarakat adat mempunyai hak atas suatu
kebangsaan.
1.
2.

Pasal 7
Warga-warga masyarakat adat memiliki hak utuh atas
kehidupan, keutuhan fisik dan mental, kemerdekaan dan
keamanan sebagai seseorang.
Masyarakat adat memiliki hak kolektif untuk hidup bebas,

Pasal 8
Masyarakat adat dan warga-warganya memiliki hak untuk
tidak menjadi target dari pemaksaan percampuran budaya
atau pengrusakan budaya mereka.
Negara akan menyediakan mekanisme yang efektif untuk
mencegah, dan mengganti kerugian atas:
(a) setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau berakibat
pada hilangnya keutuhan mereka sebagai kelompok
masyarakat yang berbeda, atau dari nilai-nilai kultural
atau identitas etnik mereka;
(b) setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau berakibat
pada tercerabutnya mereka dari tanah, wilayah atau
sumber daya mereka;
(c) setiap bentuk pemindahan penduduk yang mempunyai
tujuan atau berakibat melanggar atau mengurangi hak
apa pun kepunyaan mereka;
(d) setiap bentuk pemaksaan pencampuran budaya atau
penggabungan dengan budaya lain
(e) setiap bentuk propaganda yang mendukung atau
menghasut diskriminasi rasial atau diskriminasi etnis
yang ditujukan langsung untuk terhadap mereka;

Pasal 9
Masyarakat adat dan warga-warga adat mempunyai hak untuk
menjadi bagian dari suatu komunitas atau bangsa, sesuai
dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan dari komunitas
atau bangsa tersebut. Tidak ada diskriminasi apa pun yang
boleh timbul akibat dari penikmatan hak tersebut.
Pasal 10
Masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari
tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi yang
terjadi tanpa persetujuan bebas dan sadar, tanpa paksaan
dari masyarakat adat yang bersangkutan, dan hanya boleh
setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugian yang adil dan
memuaskan, dan jika memungkinkan, dengan pilihan untuk
kembali lagi.
1.

2.

1.

Pasal 11
Masyarakat adat mempunyai hak untuk mempraktikkan
dan memperbarui tradisi-tradisi dan adat budaya mereka.
Hal ini meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi
dan mengembangkan wujud kebudayaan mereka di
masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situssitus arkeologi dan sejarah, artefak, disain, upacarauparaca, teknologi, seni visual dan seni pertunjukan dan
kesusasteraan.
Negara-negara akan melakukan pemulihan melalui
mekanisme yang efektif termasuk restitusi, yang dibangun
dalam hubungannya dengan masyarakat adat, dengan
rasa hormat pada kekayaan budaya, intelektual, religi dan
spiritual mereka, yang telah diambil tanpa persetujuan
bebas dan sadar dari mereka, atau yang melanggar hukumhukum, tradisi dan adat mereka.
Pasal 12
Masyarakat adat mempunyai hak untuk mewujudkan,
mempraktikkan, mengembangkan dan mengajarkan
tradisi, kebiasaan dan upacara spiritual dan religi mereka;
hak untuk mempertahankan, melindungi, dan mempunyai
akses dengan keleluasaan pribadi terhadap situs-situs religi
dan kultural mereka; hak akan penggunaan dan kontrol
terhadap objek-objek seremonial mereka; dan hak akan
repatriasi jasad manusia mereka.
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2.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

1.

2.
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Negara-negara akan mencari akses yang memungkinkan
dan/atau mengembalikan objek-objek upacara dan
tempat-tempat pemakaman kepada mereka melalui
mekanisme yang transparan dan efektif, yang dibangun
dalam hubungannya dengan apa yang menjadi perhatian
masyarakat adat yang bersangkutan.
Pasal 13
Masyarakat adat mempunyai hak untuk memperbaharui,
menggunakan, mengembangkan dan mewariskan kepada
generasi-genarasi yang akan datang sejarah, bahasa, tradisi
lisan, filsafat, sistem tulisan dan kesusasteraan, dan untuk
menandakan dan menggunakan nama mereka sendiri
untuk komunitas-komunitas, tempat-tempat dan orangorang.
Negara-negara akan mengambil upaya-upaya efektif
untuk memastikan bahwa hak ini terlindungi dan juga
untuk memastikan bahwa mereka dapat mengerti dan
dimengerti dalam proses politik, hukum dan administratif,
di mana diperlukan melalui ketentuan penafsiran atau cara
lain yang sesuai.
Pasal 14
Masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk dan
mengontrol system pendidikan mereka dan institusiinstitusi yang menyediakan pendidikan dalam bahasa
mereka sendiri, dalam suatu cara yang cocok dengan
budaya mereka tentang pengajaran dan pembelajaran.
Warga-warga masyarakat adat termasuk anak-anak
memiliki hak atas pendidikan yang diselenggarakan
oleh Negara dalam semua tingkatan dan bentuk, tanpa
diskriminasi.
Negara-negara, bersama dengan masyarakat adat akan
mengambil langkah-langkah yang efektif, agar warga-warga
adat terutama anak-anak, termasuk warga-warga yang
tinggal di luar komunitas mereka, untuk memiliki akses, jika
mungkin, atas pendidikan dalam budaya mereka sendiri
dan disediakan dalam bahasa mereka sendiri.
Pasal 15
Masyarakat adat mempunyai hak atas martabat dan
keragaman budaya, tradisi, sejarah, dan aspirasi-aspirasi
mereka yang secara jelas tercermin dalam semua bentuk
pendidikan dan informasi publik.
Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang
efektif, dalam konsultasi dengan masyarakat adat yang
bersangkutan, untuk melawan prasangka dan menghapus
diskriminasi dan untuk memajukan toleransi, saling
pengertian dan hubungan yang baik antara masyarakat
adat dengan semua unsur masyarakat yang lain
Pasal 16
Masyarakat adat mempunyai hak untuk membentuk media
mereka sendiri dalam bahasa-bahasa mereka sendiri, dan
memiliki akses terhadap semua bentuk media umum tanpa
diskriminasi
Negara-negara akan mengambil tindakan-tindakan yang
efektif untuk memastikan bahwa media yang dimiliki oleh
negara sepatutnya mencerminkan keragaman budaya
masyarakat adat. Negara, tanpa prasangka memastikan
kebebasan penuh atas ekspresi, dan mendorong media
yang dimiliki perseorangan untuk mencerminkan secara
cukup keanekaragaman budaya masyarakat adat.
Pasal 17
Masyarakat adat dan warga-warga masyarakat adat
memiliki hak untuk menikmati secara penuh semua hak
yang ditetapkan di dalam hukum perburuhan internasional
dan perundang-undangan perburuhan nasional.
Negara-negara, dalam konsultasi dan kerja sama dengan
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3.

masyarakat adat, akan mengambil upaya-upaya khusus
untuk melindungi anak-anak masyarakat adat dari
eksploitasi ekonomi dan dari setiap bentuk pekerjaan
yang melecehkan atau mengganggu pendidikan anak,
atau membahayakan kesehatan anak secara fisik, mental,
spiritual, moral atau perkembangan sosial, dengan
mengingat akan kerentanan mereka dan pentingnya
pendidikan untuk lebih menguatkan mereka.
Warga-warga masyarakat adat mempunyai hak untuk tidak
diperlakukan dalam kondisi-kondisi yang diskriminatif
dalam bidang perburuhan, termasuk di dalamnya pekerjaan
atau pengupahan.

Pasal 18
Masyarakat adat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam
proses pembuatan keputusan berkenaan dengan hal-hal
yang akan membawa dampak pada hak-hak mereka, melalui
perwakilan-perwakilan yang mereka pilih sesuai dengan
prosedur mereka sendiri, dan juga untuk mempertahankan dan
mengembangkan pranata pembuatan keputusan yang mereka
miliki secara tradisional.
Pasal 19
Negara-negara akan mengkonsultasikan dan bekerjasama
secara tulus dengan masyarakat adat melalui institusi-institusi
perwakilan mereka sendiri agar mereka bisa secara bebas
menentukan persetujuan mereka sebelum menerima dan
melaksanakan undang-undang atau tindakan administratif yang
mungkin mempengaruhi mereka.
1.

2.

1.

2.

1.

2.

Pasal 20
Masyarakat adat mempunyai hak untuk memelihara dan
mengembangkan sistem-sistem atau institusi-institusi
politik, ekonomi dan sosial mereka, supaya menjamin
penikmatan atas penghidupan yang berkecukupan untuk
mereka sendiri dan atas pembangunan, serta untuk secara
bebas menggunakan semua tradisi dan aktivitas-aktivitas
ekonomi lainnya.
Pencerabutan atas penghidupan dan pembangunan
masyarakat adat harus mendapatkan ganti rugi yang layak
dan adil
Pasal 21
Masyarakat adat memiliki hak, tanpa diskriminasi untuk
perbaikan kondisi-kondisi ekonomi dan sosial mereka,
termasuk juga diantaranya di bidang pendidikan, pekerjaan,
pelatihan-pelatihan pendidikan kejuruan, perumahan,
kebersihan, kesehatan dan keamanan social.
Negara-negara akan mengambil upaya-upaya yang efektif,
dan jika perlu mengambil langkah-langkah khusus untuk
memastikan kemajuan yang berkelanjutan atas kondisikondisi ekonomi dan social mereka. Perhatian utama akan
diberikan pada hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan khusus
dari para manula, perempuan, kaum muda, anak-anak dan
orang-orang cacat.
Pasal 22
Perhatian yang khusus akan diberikan kepada hak-hak
dan kebutuhan-kebutuhan khusus dari manula, wanita,
pemuda, anak-anak dan yang cacat dalam implementasi
Deklarasi ini.
Negara-negara akan mengambil langkah-langkah, bersama
dengan masyarakat adat, untuk memastikan bahwa
perempuan adat dan anak-anak menikmati perlindungan
penuh dan jaminan-jaminan melawan segala bentuk
pelanggaran dan diskriminasi.

Pasal 23
Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan
mengembangkan prioritas-prioritas dan strategi-strategi untuk

melaksanakan hak-hak mereka atas pembangunan. Terutama,
masyarakat adat memiliki hak untuk terlibat secara aktif dalam
pengembangan dan menentukan program-program kesehatan,
perumahan dan program-program ekonomi dan kemasyarakatan
yang mempengaruhi mereka, dan sejauh mungkin mengelola
program-program tersebut melalui lembaga-lembaga mereka
sendiri.
1.

2.

Pasal 24
Masyarakat adat memiliki hak atas pengobatan tradisional
mereka dan untuk memelihara praktek-praktek pengobatan
mereka termasuk perlindungan terhadap tanamantanaman obat mereka yang penting, binatang, dan mineral.
Warga-warga masyarakat adat juga memiliki hak tanpa
diskriminasi atas akses pada semua pelayanan sosial dan
pelayanan kesehatan.
Warga-warga masyarakat adat memiliki hak yang sama atas
penikmatan terhadap standar tertinggi yang dapat dicapai
terhadap kesehatan fisik dan mental. Negara-negara akan
mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara
progresif mencapai realisasi yang penuh atas hak ini.

Pasal 25
Masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan
memperkuat hubungan spiritual yang khas dengan tanah,
wilayah, air dan pesisir pantai dan sumber daya yang lainnya,
yang digunakan atau dikuasai secara tradisional, dan untuk
menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap generasigenerasi mendatang.
1.

2.

3.

Pasal 26
Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayahwilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki
atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah,
wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah
digunakan atau yang telah didapatkan.
Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki,
menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanahtanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya
yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau
penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya,
juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber dayasumber daya yang dimiliki dengan cara lain.
Negara-negara akan memberikan pengakuan hukum
dan pelindungan atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan
sumber daya-sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus
dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaankebiasaan, tradisi-tradisi dan sistem penguasaan tanah
pada masyarakat adat yang bersangkutan.

Pasal 27
Negara-negara akan membentuk dan mengimplementasikan,
dalam hubungannya dengan masyarakat adat yang
bersangkutan, sebuah proses yang adil, independen, tidak
memihak, terbuka dan transparan, dalam memberikan
pengakuan yang benar atas hukum-hukum masyarakat
adat, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan dan sistem-sistem
penguasaan tanah, untuk mengakui dan memutuskan hak-hak
masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka
yang lainnya, termasuk yang dimiliki secara tradisional atau
sebaliknya dikuasai atau digunakan. Masyarakat adat memiliki
hak untuk berpartisipasi dalam proses-proses ini.
1.

Pasal 28
Masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan ganti
kerugian, dengan cara-cara termasuk restitusi atau, jika ini
tidak memungkinkan, kompensasi yang layak dan adil, atas
tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki secara
tradisional atau sebaliknya tanah, wilayah dan sumber daya
yang dikuasai atau digunakan, dan yang telah disita, diambil

2.

1.

2.

3.

1.

2.

1.

2.

1.

2.

alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan
bebas tanpa paksaan dari mereka terlebih dahulu.
Kecuali melalui persetujuan yang dilakukan secara bebas
oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan, kompensasi
atas tanah, wilayah dan sumber daya akan dilakukan
berdasarkan pertimbangan terhadap kualitas, ukuran dan
status hukum atau berdasarkan kompensasi moneter atau
ganti rugi yang layak lainnya.
Pasal 29
Masyarakat adat mempunyai hak atas pemulihan dan
perlindungan lingkungan hidup dan kapasitas produktif
tanah, wilayah dan sumber daya-sumber daya alam
mereka. Negara-negara akan membentuk dan menjalankan
program-program bantuan untuk masyarakat adat seperti
konservasi dan perlindungan, tanpa diskriminasi.
Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang
efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan
atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas
tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa
persetujuan bebas dan sadar tanpa paksaan dari mereka.
Negara-negara juga akan mengambil langkah-langkah
efektif untuk memastikan, manakala diperlukan, bahwa
program-program pemantauan, mempertahankan dan
pemulihan kesehatan masyarakat adat, sebagaimana telah
dikembangkan dan dilaksanakan oleh masyarakat adat
yang terkena dampak dari bahan-bahan seperti itu, benarbenar dilaksanakan.
Pasal 30
Aktivitas-aktivitas militer tidak boleh dilakukan di tanah
atau wilayah masyarakat adat, kecuali dibenarkan oleh
sebuah keadaan yang mengancam kepentingan umum
atau dapat juga dilakukan berdasarkan persetujuan secara
bebas dengan atau karena diminta oleh masyarakat adat
yang bersangkutan.
Negara-negara akan melakukan konsultasi-konsultasi yang
efektif dengan masyarakat adat, mengenai prosedurprosedur yang cocok terutama dengan lembaga-lembaga
perwakilan mereka, sebelum menggunakan tanah-tanah
atau wilayah mereka untuk aktivitas-aktivitas militer.
Pasal 31
Masyarakat adat memiliki hak untuk menjaga, mengontrol,
melindungi dan mengembangkan warisan budaya mereka,
pengetahuan tradisional dan ekspresi-ekspresi budaya
tradisional, seperti juga manifestasi ilmu pengetahuan
mereka,
teknologi-teknologi
dan
budaya-budaya,
termasuk sumber daya manusia dan sumber daya genetic
lainnya, benih-benih, obat-obatan, permainan-permainan
tradisional dan seni pentas. Mereka juga memiliki hak untuk
menjaga, mengontrol, melindungi dan mengembangkan
kekayaan intelektual, warisan budaya, pengetahuan
tradisional, dan ekspresi-ekspresi budaya mereka.
Bersama dengan masyarakat adat, negara-negara akan
mengambil langkah-langkah yang efektif untuk mengakui
dan melindungi pelaksanaan hak-hak tersebut.
Pasal 32
Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan
mengembangkan prioritas-prioritas dan strategi-strategi
untuk pembangunan atau penggunaan tanah-tanah atau
wilayah mereka dan sumber daya lainnya.
Negara-negara akan berunding dan bekerjasama dalam
cara-cara yang tulus dengan masyarakat adat melalui
institusi-institusi perwakilan mereka sendiri supaya mereka
dapat mencapai persetujuan yang bebas tanpa paksaan
sebelum menyetujui proyek apapun yang berpengaruh
atas tanah-tanah atau wilayah mereka dan sumber
daya yang lainnya, terutama yang berhubungan dengan
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1.

2.

pembangunan, pemanfaatan atau eksploitasi atas mineral,
air, dan sumber daya mereka yang lainnya.
Negara-negara akan menyediakan mekanisme yang efektif
untuk ganti rugi yang adil dan pantas untuk aktifitas
apapun, dan langkah-langkah yang tepat akan diambil
untuk mengurangi pengaruh kerusakan lingkungan hidup,
ekonomi, social dan budaya atau spiritual.
Pasal 33
Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan
identitas mereka sendiri atau keanggotaan menurut
kebiasaan-kebiasaan dan tradisi mereka. Ini tidak akan
menghambat hak-hak warga-warga dari masyarakat adat
untuk memperoleh kewarganegaraan Negara di mana
mereka hidup.
Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan
susunan, dan untuk memilih keanggotaan dari,
kelembagaan-kelembagaan mereka sesuai dengan
prosedur mereka sendiri.

Pasal 34
Masyarakat adat mempunyai hak untuk memajukan,
membangun
dan
mempertahankan
stuktur-struktur
kelembagaan mereka dan kebiasaan-kebiasaan mereka
yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi, prosedur dan praktikpraktik dimana mereka berada, system-sistem peradilan atau
kebiasaan-kebiasaan, sesuai dengan standar-standar hak asasi
manusia yang diakui secara internasional.
Pasal 35
Masyarakat adat mempunyai hak untuk menentukan tanggung
jawab tiap individu terhadap komunitas-komunitas mereka.
1.

2.

1.

2.

Pasal 36
Masyarakat adat, khususnya yang terbagi oleh batas-batas
internasional, mempunyai hak untuk mempertahankan dan
membangun kontak, hubungan, dan kerja sama, termasuk
kegiatan-kegiatan untuk tujuan-tujuan spiritual, kultural,
politik, ekonomi dan sosial, dengan anggota-anggotanya
sendiri sebagaimana juga dengan kelompok-kelompok
masyarakat lain di sepanjang perbatasan.
Negara-negara, dalam konsultasi dan kerjasama dengan
masyarakat adat akan mengambil langkah-langkah yang
efektif untuk memfasilitasi pememnuhan dan memastikan
pelaksanaan hak ini.
Pasal 37
Masyarakat adat memiliki hak atas diakuinya, dipatuhinya
dan
ditegakkannya
tratktat-traktat,
persetujuanpersetujuan dan penetapan-penetapan lain yang
konstruktif yang dibuat dengan Negara-Negara atau yang
menggantikannya, dan supaya Negara-Negara menghormati
dan mentaati traktat-traktat, persetujuan-persetujuan dan
penetapan-penetapan lain yang konstruktif tersebut.
Tak satupun dalam Deklarasi ini yang dapat diterjemahkan
sebagai mengurangi atau menghapuskan hak-hak
masyarakat adat yang terdapat dalam perjanjian-perjanjian,
persetujuan-persetujuan dan perjanjian-perjanjian yang
konstruktif lainnya

Pasal 38
Negara-negara dalam konsultasi dan kerjasama dengan
masyarakat adat, akan mengambil langkah-langkah yang tepat,
termasuk pengakuan hukum, untuk mencapai tujuan akhir dari
Deklarasi ini.
Pasal 39
Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki akses terhadap
bantuan keuangan dan bantuan teknis dari Negara dan melalui
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kerja sama internasional, untuk dapat menikmati hak-hak yang
diakui dalam Deklarasi ini.
Pasal 40
Masyarakat adat memiliki hak atas akses ke, dan untuk
memperoleh keputusan secara cepat melalui prosedur-prosedur
yang adil dan disetujui secara bersama bagi, penyelesaian
konflik dan sengketa dengan Negara dan pihak-pihak yang lain,
dan juga bagi pemulihan yang efektif untuk semua pelanggaran
hak-hak individual dan kolektif mereka. Keputusan seperti itu
harus mempertimbangkan adat, tradisi, peraturan-peraturan
dan sistem hukum dari masyarakat adat yang bersangkutan dan
hak asasi manusia internasional.
Pasal 41
Organ-organ dan badan-badan khusus dalam sistem
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi antar
pemerintah yang lain akan memberikan kontribusi bagi realisasi
sepenuhnya ketentuan-ketentuan dalam Deklarasi ini, melalui
mobilisasi, antara lain, kerja sama keuangan dan bantuan
teknis. Cara dan sarana untuk menjamin partisipasi masyarakat
adat dalam hal-hal yang membawa dampak bagi mereka akan
ditetapkan.
Pasal 42
PBB, badan-badan PBB, termasuk Forum Permanen untuk
Masalah-Masalah Masyarakat Adat dan badan-badan khusus,
termasuk pada tingkat negara akan memajukan penghormatan
dan pelaksanaan secara penuh ketentuan-ketentuan Deklarasi
ini dan menindaklanjuti keefektifan pelaksanaan Deklarasi ini.
Pasal 43
Hak-hak yang diakui di dalam Deklarasi ini merupakan standarstandar minimum bagi kelangsungan hidup, martabat dan
kesejahteraan masyarakat adat di dunia.
Pasal 44
Hak-hak dan kebebasan yang diakui disini dijamin secara sama
bagi warga-warga masyarakat adat baik laki-laki maupun
perempuan.
Pasal 45
Tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini yang bisa
ditafsirkan sebagai mengurangi atau meniadakan hak-hak
yang sekarang ada atau yang akan ada yang bisa dimiliki atau
diperoleh masyarakat adat di masa depan.
1.

2.

3.

Pasal 46
Tidak ada satu ketentuan pun dalam Deklarasi ini yang
bisa ditafsirkan sebagai menyiratkan adanya hak Negara,
kelompok atau orang untuk terlibat dalam setiap kegiatan
atau untuk melakukan suatu kegiatan yang bertentangan
dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dalam pelaksanaan hak-hak yang dinyatakan dalam
Deklarasi ini, hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar
harus dihormati. Pelaksanaan hak-hak yang terdapat
di dalam deklarasi ini harus ditujukan hanya untuk
pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh hukum,
sesuai dengan kewajiban-kewajiban hak-hak asasi manusia
internasional. Pembatasan-pembatasan apapun tidak
boleh diskrimintaif dan semata-mata ditujukan hanya untuk
menunjang jaminan pengakuan dan penghargaan hak-hak
dan kebebasan bagi pihak yang lain dan untuk menciptakan
syarat-syarat kemungkinan yang adil dan paling menunjang
bagi suatu masyarakat yang demokratis.
Ketentuan-ketentuan yang dinyatakan dalam Deklarasi
ini harus diterjemahkan sesuai dengan prinsip-prinsip
keadilan, demokrasi, penghormatan terhadap hak-hak
asasi manusia, persamaan, non-diskriminasi, pemerintahan
yang baik dan tulus.

1-2
Gerakan 99% Duduki Banda Aceh atau Occupy 99% adalah
99% umat manusia yang melawan 1% manusia rakus yang
merampas tanah dan sumber daya alam. Berlangsung pada
September 2011 di Banda Aceh.

3-4
Koordinator JKMA SARAS
menyerahkan bantuan
untuk masyarkat korban
gempa September 2011 di
Tangga Besi Simpang Kiri
Subulussalam tanggal
4 Oktober 2011.
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5-6
Kongres Ke-3 JKMA Latim
dilaksanakan pada tanggal
2-3 Oktober 2011 di Langsa.

7-10
Lingkar Belajar Hutan dan
Masyarakat Adat dan REDD.
Kegiatan ini dilaksanakan di
Mukim Cubo, Pidie Juni 2011
dan di Mukim Gunung Biram,
Aceh Besar pada bulan yang
sama.

13-14

15
Pemutaran Film REDD
diadakan di Hotel Daka
Banda Aceh pada tanggal
23 Agustus 2011.

Rapat Koordinasi
Pemerintahan Mukim dan
Seminar Hasil Penyusunan
Naskah Akademik Draf
Pergub tentang Pedoman
Umum Penyelenggaraan
Pemerintahan Mukim, di
Hotel Regina Banda Aceh,
5-7 Desember 2011.

11
Rapat Dewan Adat JKMA Aceh
2011 diadakan di Hotel Daka
Banda Aceh pada tanggal
22 Agustus 2011.

12
Rapat Kerja JKMA Aceh 2011
diadakan di Hotel Daka Banda
Aceh pada tanggal
23 Agustus 2011.
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Peutimang

Penguatan Masyarakat Adat

B

ila kita buka kembali Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, paling
tidak kita akan mendapatkan tiga lingkup besar
hal yang terkait dengan kata-kata ”adat”, yakni: Pertama, yang diatur dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 44,
Pasal 45, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99.
Hal-hal yang diatur dalam sejumlah pasal tersebut antara lain: (1) urusan wajib yang menjadi kewenangan
Pemerintah Aceh dan pemerintah
kabupaten/kota dalam konteks
keistimewaan Aceh, antara
lain adalah penyelenggaraan
kehidupan adat; (2) salah
satu hal yang harus dilakukan
wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota adalah
membantu gubernur/bupati/walikota dalam hal
memberdayakan adat; (3)
posisi wali nanggroe sebagai kepemimpinan adat
yang merupakan lembaga independen
yang berhak
memberikan
gelar adat dan
kehormatan.
Di samping itu,
terdapat pula
ketentuan mengenai lembaga
adat pada umumnya.
Kedua, ketentuan seperti termaktub dalam Pasal 142
ayat (2), Pasal 149, Pasal 162 ayat (2), Pasal 213, dan
Pasal 229 ayat (4). Secara garis besar, sejumlah pasal
tersebut mengatur antara lain: (1) Pemerintah kabupaten/kota dalam hal tata ruang harus memperhatikan adat budaya setempat; (2) kewajiban Pemerintah
Aceh dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber
daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman
hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat
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adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan
penduduk; (3) kewenangan Pemerintah Aceh untuk
melakukan pemeliharaan hukum adat laut; (4) Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota
berwenang mengatur dan mengurus peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan
hak atas tanah dengan mengakui, menghormati, dan
melindungi hak-hak yang telah ada termasuk hak-hak
adat sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang
berlaku secara nasional; (5) penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan mempertimbangkan
prinsip-prinsip adat.
Ketiga, Pasal 77 ayat
(2), Pasal 202
ayat (4), Pasal
207 ayat (1),
dan Pasal 210.
Dalam ketentuan tersebut,
hal yang diatur:
(1) partai politik lokal dapat
mencamtumkan
ciri tertentu yang
mencerminkan aspirasi, agama, adat
istiadat, dan filosofi
kehidupan masyarakat Aceh; (2) prajurit TNI yang bertugas
di Aceh menghormati
adat istiadat; (3) seleksi
dan penempatan polisi
oleh kepolisian daerah di
Aceh
memperhatikan
adat istiadat; (4) seleksi
dan penempatan jaksa, memperhatikan adat istiadat.
Dari semua ketentuan itu, aturan pelaksana yang sudah selesai dan secara khusus mengatur tentang adat
adalah Qanun Nomor 9 Tahun 2008 (Lembaga Adat)
dan Qanun 10 Tahun 2008 (Pembinaan Adat). Pada
aras kedua, kita juga mendapatkan Qanun Nomor 3
Tahun 2009 (Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian
Mukim) dan Qanun Nomor 4 Tahun 2009 (Tata Cara
Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik). Dua ini lebih
kepada proses pengisian lembaga adat mukim dan

gampông, yang sekaligus lembaga tersebut adalah lembaga pemerintahan.
Saya akan menggunakan parameter tiga pemosisian
dalam melihat konteks adat, yakni pemerintahan,
lembaga, dan kesatuan masyarakat hukum adat. Bila
melihat tiga kategori dari ketentuan Undang-Undang
Pemerintahan Aceh, optik dengan tiga pemosisian
tersebut mutlak dibutuhkan.

Memang pembuat undang-undang sudah sadar bahwa seperti yang dikatakan Friedrich Carl Von Savigny,
“das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem
volke” (hukum itu tidak dibuat, melainkan tumbuh dan
berkembang bersama masyarakat). Kesadaran tersebut
diwujudkan antara lain dengan mengadopsi sejumlah
“hukum lokal” dalam hukum positif, sebagai jalan tengah potivisasi nilai-nilai dalam hukum positif.

Tiga pemosisian tersebut bila menjadi alat analisis
untuk melihat sejauh mana ketentuan normatif mengadopsi aspek pemerintahan, lembaga, dan kesatuan
masyarakat hukum adat sekaligus. Namun demikian,
harus menjadi catatan bahwa kadaritas ketiganya, baik
pada daerah maupun waktu tertentu, bisa saja berbeda-beda.

Masalahnya adalah berbagai ketentuan yang mengadopsi “hukum lokal” tersebut tidak lebih kuat dari
ketentuan lain yang mengabaikannya. Dalam konteks
pembangunan, berbagai hal yang berkaitan dengan
kenyataan masyarakat adat, pada kenyataannya bisa
dipinggirkan. Contoh paling dekat adalah peruntukan
tanah untuk “pembangunan” masih bisa mengabaikan
kenyataan ulayat.

Berdasarkan optik tersebut, kita bisa menemukan ada
sejumlah ketentuan yang sudah direalisasikan, dan
masih banyak yang belum diselesaikan, terutama yang
berkaitan dengan operasionalisasi kekayaan alam dan
penataan ruang. Hal yang disebut terakhir juga menjadi inti, sesungguhnya bagaimana kita memandang
masyarakat dalam konteks masyarakat adat.

Dalam penguatan masyarakat adat, menurut saya,
“pengakuan hukum” mengenai keberadaan masyarakat adat adalah penting diselesaikan. Kategori operasionalisasi pengelolaan sumber daya alam, misalnya,
haruslah diselesaikan secepatnya dengan tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan
kenyataan masyarakat (adat).

Sederhananya adalah secara kelembagaan dan pemerintahan alat ukur normatifnya sudah jelas. Lalu,
bagaimana dengan hak-hak masyarakat yang disebut
sebagai masyarakat adat? Hal ini dimungkinkan karena
untuk menyelesaikan posisi lembaga dan pemerintahan, lebih mudah dilakukan karena tidak mencakup
bidang-bidang yang operasional ingá ke teknisnya.

Pada kenyataannya, hal yang terkait dengan pengelolaan sumber daya, justru tidak tegas keberpihakannya
terhadap masyarakat adat. Hal ini menjadi masalah,
sekaligus bukti bahwa “pengakuan hukum” sendiri,
diukur dengan tiga pemosisian di atas, pada kenyataannya masih setengah-setengah.n

Dalam banyak kasus, hak masyarakat tersebut sering
diabaikan. Konflik yang terjadi di berbagai tempat, umumnya meminggirkan adanya kenyataan masyarakat
adat. Kenyataan ini di satu pihak memperumit keberpihakan dan adanya hak (kenyataan) masyarakat adat
semakin bisa dipertanyakan, dan di pihak lain, kenyataan “pengakuan hukum” adanya masyarakat adat boleh
dikatakan masih sarat masalah.

Oleh Sulaiman Tripa
Dosen Bagian Hukum
dan Masyarakat,
Fakultas Hukum Unsyiah

Pertanyaannya kemudian adalah apakah konsep “pengakuan hukum” yang selama ini dikenal di Aceh, sesungguhnya sudah menjawab dari apa yang diharapkan?
Jawaban dari pertanyaan ini, bila menggunakan tiga
pemosisian tersebut di atas, belum semuanya tercapai
dari apa yang diharapkan. Konsep pengelolaan sumber
daya hingga sekarang masih belum berpihak. Jadi tanggung jawab pemerintah dalam hal memenuhi, melindungi, dan menghormati hak masyarakat, juga sesungguhnya masih bisa dipertanyakan.

Kirimkan opini Anda ke:
tuhoe_adat@yahoo.com atau
Jl. T. Iskandar Gampông Lambhuk,
Ulee Kareng, Banda Aceh 23116
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Saweue Gampông

A

ceh Tamiang tahun 2006 dikejutkan dengan
banjir bandang yang menghentakkan seluruh
masyarakat adat dan merusak infrastruktur
pemerintah.
Aceh Tamiang tergolong kabupaten yang rawan
bencana banjir disebabkan pembuangan air dari
Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Tenggara. Dari hasil
PRA (participatory rural appraisal), Aceh Tamiang
mulai banjir besar dari tahun 1896, 1906, 1929, 1973,
1975, 1985, 1995. Banjir terbesar pada tahun 2006.
Musibah banjir di daerah ini kerap terjadi tahunan.
Berdasarkan amatan itu, JKMA Suloh Tamiang
berinisiatif membangkitkan kemampuan masyarakat
dalam pengurangan risiko bencana banjir dengan
sistem kearifan lokal yang sudah ada dalam
masyarakat itu sendiri. Kearifan yang dimiliki
masyarakat setempat selama ini seperti tanda-tanda
alam melalui hewan atau mimpi, juga lewat cerita
orang-orang tua. Di antara tanda-tanda itu, misalnya,
ikan mungkus (anak ikan) naik dari hilir ke hulu sungai.
Jika terjadi demikian, diperhitungkan sekitar tiga hari
setelahnya akan terjadi banjir besar.
Dari hasil kegiatan musyawarah kampong,
terbentuklah tim siaga bencana kampong dan tim
siaga bencana mukim. Tim ini sebenarnya sudah
ada sejak dahulu, tetapi tidak terkoordinir. Saat ini,
struktur dalam respon darurat tim siaga bencana
kampong dikoordinasikan langsung oleh datok
(geuchik). Tingkat mukim dikoordinir langsung oleh
kepala mukim. Tim siaga bencana melakukan evakuasi
dan pendataan jumlah penduduk serta kebutuhan
masyarakat saat menghadapi bencana.

Pengurangan
Risiko
Bencana
Berbasis
Masyarakat
Adat
Oleh Naimah
Sekpel JKMA Suloh Tamiang
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Hasil pendataan tim siaga bencana kampong dan
tim siaga bencana mukim ditujukan kepada pihak
kecamatan. Pihak camat selanjutnya melaporkan ke
Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) yang
bekerja sama dengan seluruh instansi pemerintah
yang terlibat dalam respon tanggap darurat.
Dalam kegiatan pengurangan risiko bencana banjir
yang difasilitasi JKMA Suloh Tamiang di Kemukiman
Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka, diputuskan
adanya kampong percontohan siap siaga, yaitu
kampong Sunting. Kampong ini memiliki perlengkapan
cukup saat menghadapi bencana banjir.
Usaha JKMA mendorong masyarakat dalam
pegurangan risiko bencana tingkat kampong dan
tingkat mukim tidaklah sia-sia. Kesadaran masyarakat
untuk waspada sangat tinggi dan sistem informasi
serta kerja sama dengan seluruh instansi terlibat
dalam respon tanggap darurat mulai terbangun
dengan baik.
Oleh karena itu, diharapkan daerah lain di Aceh
Tamiang juga memiliki kesadaran serupa dalam
mengurangi risiko bencana, terutama banjir, yang
sudah menjadi langganan tahunan di daerah ini.n

Keterangan foto:
1. Aktor yang berperan sebagai korban banjir
bandang, saat simulasi tanggap darurat
Kabupaten Aceh Tamiang.

2

DOK. JKMA SULOH TAMIANG

1

3

2. Workshop pengurangan risiko bencana yang
melahirkan EWS (Early Warning System) dan
Tim Siaga Bencana tingkat kampung dan
mukim di Kemukiman Alur Jambu Kecamatan
Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Para peserta yang terlibat dalam simulasi
tanggap darurat Kabupaten Aceh Tamiang
yang dilaksanakan di halaman Kantor Bupati
Aceh Tamiang.

Struktur Tim Siaga Bencana Kampong Sunting Kemukiman Alur Jambu, Kecamatan Bandar Pusaka
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Seumeulôh

Merawat Sejarah Aceh

S

ecara historis disebutkan bahwa Aceh dulunya
berbentuk kerajaan, berdaulat, dan tidak tunduk apalagi takluk di bawah kekuasaan asing.
Beda dengan kini, Aceh hanya menjadi bagian dari sebuah wilayah yang disebut provinsi. Aceh kini adalah
Aceh yang takluk pada pemerintahan sentralistik, meski dulu ia sebagai daerah yang berdaulat dengan sendirinya.
Mencermati hasil penelitian Denys Lombard, membuka kembali cakrawala masyarakat pembaca terhadap
Aceh masa lalu sembari menikmati Aceh masa kini.
Buku setebal 408 halaman itu merupakan disertasi
ilmiah Lombard terhadap sejarah Aceh sepanjang zaman Sultan Iskandar Muda. Asumsi awal bahwa Aceh
masa Iskandar Muda adalah sebuah kuasa berdaulat
dan makmur menjadikan Lombard tertarik mengadakan penelitian tentang Aceh.
Penelitian yang sudah dibukukan oleh Penerbit KPG ini
dipilah dalam beberapa bagian. Bagian awal menceritakan tentang muasal nama “Aceh” itu sendiri, kemudian sejarahnya, hingga persoalan kebudayaan. Pada
bagian penutup, Lombard memaparkan juga perihal
kerja sama Aceh dengan beberapa negara luar. Sangat
fantastis!
Sebagai sebuah penelitian ilmiah, tentu saja buku ini
memuat berbagai referensi tentang Aceh, terutama
masa-masa Kerajaan Iskandar Muda. Di antara sumber
yang diambil berupa hikayat-hikayat yang ditulis dalam
bahasa Melayu seperti Bustan us-Salatin, Taj us-Salatin, Hikayat Aceh, Adat Aceh. Selain itu, tercatat pula
sejumlah sumber dari Eropa, Cina, dan lain-lain.

Karena buku ini menceritakan Aceh masa Iskandar
Muda, Lombard membongkar habis kehidupan Raja
Aceh itu, mulai masa kanak-kanak, remaja, hingga berakhirnya masa berkuasa. Tak ketinggalan watak Iskandar Muda yang tidak stabil.
“Iskandar Muda boleh disangka kadang kala bahkan
menuruti keinginannya untuk melampaui batas,” begitu sekilas ungkapan Lombard yang dikutipnya dari
Beaulieu (hlm.241). Pada halaman ini pula dibeberkan
watak Iskandar Muda yang mengalami gangguan saraf
oleh sebab patologis.
Soal sistem pemerintahan masa Iskandar Muda, termasuk pengelolaan sistem dagang, juga diungkapkan
dalam buku terbitan tahun Januari 2007 ini. Di sana
dinyatakan bahwa Aceh masa lalu memiliki kekayaan
rempah-rempah yang aneka ragam. Pajak perdagangan kala itu dikenakan sebesar 10 persen. Tentu saja
sistem seperti ini mempengaruhi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Semakin menarik buku ini untuk dibaca karena disertai sejumlah gambar dan keterangan. Selain gambar
peta, terdapat pula gambar-gambar mata uang masa
lalu, batu-batu, prasasti, gunongan, dan sebagainya.
Ditambah lagi dengan naskah kuno yang masih bertuliskan arab jawoe.
Dalam buku bersampul coklat muda ini juga dipaparkan
sumber-sumber pendapatan pemerintahan. Sumber
pendapatan kala itu di antaranya dari tanah, laut, dan
lingkungan sekitar. Hasil sumber daya alam itu digunakan untuk kemakmuran rakyat. Andai sistem seperti
ini tetap diterapkan hingga sekarang, bukanlah mimpi
kemakmuran itu menjadi keniscayaan?[RN]

Judul Buku
		
Penulis		
Penerbit
		
Tebal		
Cetakan II
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: Kerajaan Aceh, Zaman Sultan
Iskandar Muda (1607-1636)
: Denys Lombard
: Kepustakaan Populer GramediaEcole fracais d’ExtremeOrient Jakarta
: 408 hlm., 16 x 24cm
: Januari 2007.
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Mantri Hasan
dan Pelayanan
Kesehatan
Masyarakat
Oleh Zoelfadlie Kawom

“

Mantri Hasan adalah ciri
orang yang selalu menepati janji.
Jika ia mengatakan nanti malam
akan datang, pasti dia datang tepat
waktu seperti yang dijanjikan, tanpa
banyak direpotkan mengurus
administrasi lainnya.

J

auh sebelum ada Polindes, Posyandu, dan
Puskesmas di gampông dan di sejumlah
kecamatanku, jasa Mantri Hasan sangat banyak. Ia
melayani masyarakat Kreung Mane yang membutuhkan
perawatan dengan amat sigap.
Meuntri Asan, begitu orang-orang kampungku
memanggilnya. Sehari-hari ia akrab dengan Vespa Sprint
buatan tahun 1977 warna putih. Di dalam kap vespanya
berisi jarum suntik, obat-obatan, dan peralatan medis
alakadarnya. Meuntri Asan menjadi harapan bagi
masyarakat kampungku, mungkin juga masyarakat
kampung lainnya yang menderita sakit. Hampir semua
penduduk hafal dan akrab dengan Mantri Hasan. Entah
untuk menyembuhkan penyakit dengan disuntik,
konsultasi kesehatan, maupun sunatan.
Aku adalah salah seorang yang disunat oleh Meuntri
Asan, begitu juga teman-teman seumurku dan temanteman yang lebih tua dariku. Meuntri Asan juga menjadi
momok menakutkan. Mendengar suara vespanya
saja, ada anak-anak yang melarikan diri. Mereka
yö keu jarôm. Apalagi, ditambah dengan kata-kata
menakutkan dari orang-orang sekelilingnya, semisal
bahwa akan mati setelah disuntik.
Ada pula yang memperolok-olok dengan menggunakan
jarôm leumoe, jarum ukuran besar yang biasanya untuk
menyuntik ternak sapi atau kerbau. Sebut saja salah
satunya Syarkawi. Dia sangat ketakutan bila melihat
Meuntri Asan lewat. Syarkawi pasti ceumeruruk lam
paya bila mendengar suara vespanya Mantri Hasan
atau kebetulan mantri itu hanya lewat kampungku.
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“

Untuk
mencari
atau
menunggunya
sangat
mudah, tinggal tunggu
dia lewat atau sedang
mengobati orang lain, atau
menyambangi ke rumahnya
langsung. Mantri Hasan
menetap di Kawasan Mata
Ie, Gampông Kuala Diwa,
Krueng Mane.

Sudah menjadi
rahasia umum, masih ada
Bides yang tidak mau tinggal
di kampung tempat ia bertugas
meski sudah disediakan rumah.
Belum lagi soal bides yang
enggan berkunjung karena
alasan-alasan.

Berhubungan
dengan
Mantri Hasan tidak harus
membuat
kartu
nama
atau menghubungi kartu
namanya. Kondisi ini jauh
berbeda dengan Pelayanan
Kesehatan (Public Helath
Service)
di
Puskesmas
atau Posyandu, atau Bides
yang tinggal di kampungkampung.
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Mantri Hasan adalah ciri
orang yang selalu menepati
janji. Jika ia mengatakan
nanti malam akan datang,
pasti dia datang tepat waktu
seperti yang dijanjikan,
tanpa banyak direpotkan
mengurus
administrasi
lainnya.

Kadang mereka hanya
terlibat bicara entah apa
atau sekedar nonton TV.
Belum lagi yang gemar
merujak atau peusieng
guleee.
Pemandangan
ini sangat miris di tengah
pemerintah mendekatkan
pelayanan
kesehatan
langsung ketengah-tengah
masyarakat.
Akhirnya,
masyarakat, kalau ada
yang sakit langsung dibawa
ke rumah sakit ibukota
kabupaten
terdekat.
Padahal, korban hanya
bermodalkan mobil pick-up.
Pasien ditutup dengan kain
di belakang mobil. Sungguh
miris.
Temuan ini sudah sering
terlihat bahkan jadi rahasia
umum.
Saya
sendiri
ketika masih kuliah, juga
sudah sudah menemukan
pemandangan
serupa
ini.
Walau
paramedis
kurang nyaman dengan
pemandangan ini, sebagai
orang
kampung,
saya
merasa bertangung jawab
menyampaikan hal ini.

Sudah menjadi rahasia
umum, masih ada Bides
yang tidak mau tinggal di kampung tempat ia bertugas
meski sudah disediakan rumah. Belum lagi soal bides
yang enggan berkunjung karena alasan-alasan.

Hampir semua orang sakit
yang dibawa ke Lhokseumawe, dari kampungku, aku
menyempatkan diri menjenguk. Karena itu, tulisan ini
sebagai kenanganku terhadap Mantri Hasan.

Begitu juga pelayanan kesehatan di Puskesmas,
biasanya para bidan atau petugas kesehatan di sana
tidak serius menangani pasien. Entah tidak serius
atau memang lulusan yang dipaksa lulus. Terlihat
di beberapa Puskesmas hanya menjadi ajang untuk
peungot seunicah boh caloum. Ada pula sekadar
peusieng gulee.

Di tahun 2000, seingatku, Meuntri Asan sudah tidak
tampak lagi. Setelah menanyakan ke orang-orang
kampung, mereka mengatakan Meuntri Asan ka
geutinggai geutanyoe (almarhum). Setahu saya, ia
meninggalkan dua orang putra, dua-duanya menjadi
anggota TNI. Saya juga tidak tahu di mana dulu Meuntri
Asan menuntut ilmu kesehatan secara formal.

Pernah saya membawa pasien yang teutak gaki
sebuah pusat pelayanan kesehatan. Dengan tidak
menggambarkan keramahan dan tidak membantu saya
membopong pasien, petugas pelayanan kesehatan
dengan gamblang hanya mengatakan, “Tamöng
mantöng, Bang.”

Selamat jalan Meuntri Asan. Jasamu akan kami kenang
selalu, walau sekarang belum lahir Meuntri Asan junior
lainnnya. Mungkin itu harapanmu, juga harapan kami
semua.n
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Peuteugak HAM (Hak Azasi Manusia)
Keunarang: M.Y Bombang

Deungon bismillah haba lon peuphon
Lon keumeung suson bacut calitra
Izin ya Allah Neubri keu ulon
Haba lon himpon beu-ek seumpurna

Hana soe boh yum nyawong lam badan
Sabab masa nyan ban hukom rimba
Soe-soe nyang teuga mat kekuasaan
Nyang mat wewenang cit ureung kaya

Peutimang hukom jaga atoran
Bek sagai-sagai kri-kri nyang hawa
Adat bek tabeh hukom beutatueng
Reusam ngon qanun jaga bersama

Beu-ek meusampoe hajat di ulon
Keu bandum kawom mamfaat beuna
Meusoe nyang baca keunarang ulon
Neubri beumeuphom geuteupue makna

Seujarah meunan wahe e rakan
Lakee bak Tuhan bek le meugisa
Ta lakee do’a uroe ngon malam
Beu ek teudong HAM ban sigom donya

Pue keuh di rumoh pue keuh bak jalan
Meunyo tan sopan tanyoe ceulaka
Pue keuh di kanto atawa pasai
Jaga ketertiban bersama-sama

Wahe syedara sigala kawom
Kuta ngon duson bandum mulia
Inong ngon agam saleuem bak ulon
Keu bandum kawom tuha ngon muda

Sabab geutanyoe di mata Tuhan
Hak udep saban ateuh rueng donya
Saleng menjaga seusama insan
Kalheuh geupetrang dalam Agama

Pue keuh di gampông atawa peukan
Lam pergaulan saleng menjaga
Bek reupah hak gob marit kreuh ceukang
Bek mita lawan anggap droe teuga

Bacut calitra lon cuba karang
Bah kureueng reumbang beuneutem baca
Sabab haba nyoe wahe dum rakan
Peureulee tapham geutanyoe dumna

Hukom lam nanggroe geuyue teurapkan
Jeut na atoran hudep manusia
Bek sampe lagee cara binatang
Saleng mencakar saleng memangsa

Ketertiban umum meunan cit macam
Lingkungan aman gangguan bek na
Aman lam gampông aman lam peukan
Aman bak jalan hayeu leupah na

Bacut lon kisah masaalah HAM
Nakeuh singkatan Hak Asasi Manusia
Jameun ka trep that thon peutploh lapan
Meupakat DUHAM dum Bangsa-Bangsa

Bek panyang leupah haba tamselan
Jinoe lon riwang ubak calitra
Nanggroe geutanyoe wahe dum rakan
Geuneuk teurap HAM kon pura-pura

Meumada oh noe bak ulontuan
Haba lon karang iluemee hana
Pat-pat nyang salah peumeu`ah rijang
Maklum hai rakan guree lon hana

Nibak masa nyan wahe e rakan
Baro piyoh prang donya kedua
Meuploh boh bangsa meupakat rijang
Nanggroe Apa syam di Amerika

Di ujong barat pulo Sumatra
Aceh mulia jinoe lon kheun ban
Di Propinsi Aceh Indonesia
HAM geuyue jaga laju le rijang

Adak pih meunan ka lon ci karang
Deungon harapan mamfaat beuna
Mamfaat keu lon Neubri Ya Tuhan
Keu bandum rakan soe nyang tem baca

Lhee ploh boh pasal di dalam DUHAM
Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
Bandum atra nyan geuyue teurapkan
Beurijang-rijang bak bandum bangsa

Peulisi ngon rakyat geuyue meurakan
Prang keujahatan bersama-sama
Kriminalitas peujareung rijang
Rakyat jeut teunang hudep bersama

Haba ka habeh bak lon hai rakan
Bah keuh la`en jan meurumpok teuma
Beupanyang umu sehat pikeran
Beusehat badan watee pih beuna

Dalam seujarah yoh jameun silam
Jameun musem prang ban sigom donya
Hak Asasi Manusia soe pakoe pih tan
Nyang leupah sayang rakyat jeulata

Judi korupsi ngon peurampokan
Nyang meunan macam dak jeut bek le na
Barang nyang hareum ubat-ubatan
Ganja minuman peugadeoh sigra

Banda Aceh, 5 Agustus 2008
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Mangicuah Menipu
Bulek Bule
B

ak saari, tadanga kaba tantang alam Tapaktuan
nan Rancak. Ditambah lai tapak kaki Tuanku
Tapa. Kaba tu sampai ka talingo bulek-bulek
dari Balando, Micheal, Fordies, dan Lolita. Urang
tu baru jo pulang dari Sabang bara ari doklu. Kinin,
urang tu nandak babaliak ka kampuang e di Balando.
Tapi, urang tu nandak bamalam samalam lai di Banda
Aceh. Alahtu baru urang tu barangkek ka Balando.
Sampai di Banda, malam tu juo urang tu mamasan
tiket pasawat. Wakatu pagi tibo, niat untuak babaliak
ka kampuang nakdo jadi pulo. Fordies mangecek ka
kawan-kawan e, “Ado sabuah tampek legendaris di
Aceh ko yang harus awak pai. Tampek e di Tapaktuan,
Kabupaten Aceh Selatan. Tampek ko harus awak
kunjuang, kok indak, Rugi bana awak. Sabab awak
alah sampai ka Aceh.”
“Ha iyolah kalo lago tu,” sahuik kawan e.
Bulek-bulek tu akhianyo pai ka tampek yang alah
mambuek urang tu panasaran. Inyo pai jo moto
L-300. “Bang, ka Tapaktuan yo!!!” kecek Lolita, bulek
padusi yang ancak babana.
Mandanga kato “Tapaktuan”, mamak supir tu pun
langsuang bacaito panjang tantang kaindahan jo
kaelokan Tapaktuan. Inyo bacaito bangga, karna inyo
urang Tapaktuan. Mandanga caito dari mamak supir
moto tu, bulek-bulek dari Balando lah indak saba lai.
Lah hawa bana inyo nandak mancaliak baa bantuak
tapak kaki Tuan Tapa tu.
Urang tu akianyo tibo di Tapaktauan. Karna alah elok
na lapa, singgahlah e di sabuah warong nasi tapi
jalan. Siap makan, Lolita lansuang batanyo dakek
makwa punyo warong. “Apo ado urang yang bisa
mambaok kami ka tampek tapak Tuan Tapa?”
“Si Samin, kamanakan ambo yang kelas duo SMA tu
biaso mamandu urang ka tampek tapak Tuan Tapa.
Cubo kalian ajak jo. Samin pandai juo baso Inggris,”
kecek makwa yang punyo warung tu.
Diimbau e pulo si Samin. Akianyo Samin jo bulek
Balando tu lansuang ka tampek yang nandak dituju,
ka bukik gunuang Lampu. Samulo, Samin mambaok
bulek-bulek tu ka TK. Bulek-bulek tu pun nakdo
batanyo manga dibaok ka situ. Inyo pikia mungkin
tapak Tuan Tapa tu ado di TK
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ada suatu hari terdengar kabar tentang
keelokan alam Tapaktuan. Di tambah lagi
telapak kaki Tuanku Tapa. Kabar tersebut
terdengar di telinga bule-bule dari Belanda, Micheal,
Fordies, dan Lolita. Mereka baru saja pulang dari
Sabang beberapa hari yang lalu. Sekarang mereka
hendak kembali ke kampung halamannya di Belanda.
Tetapi mereka hendak bermalam lagi di Banda Aceh.
setelah itu baru mereka kembali Belanda.
Sampai di Banda, malam itu juga mereka memesan
tiket pesawat. Waktu pagi tiba, niat untuk pulang
kampung tidak jadi juga, Fordies berbicara pada
kawan-kawannya, “ada sebuah tempat legendaris
di Aceh yang harus kita kunjungi. Tempat tersebut
di Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Tempat
ini harus kita kunjungi, kalau tidak rugi sekali kita.
Sebab kita sudah sampai di Aceh”.
“iyalah kalau begitu”, jawab kawannya.
Bule-bule tersebut akhirnya pergi ketempat yang
telah membuat mereka penasaran. Mereka pergi
juga dengan menumpang mobil L-300. “bang ke
Tapaktuan ya!!!”, ucap Lolita, bule perempuan yang
cantik sekali.
Mendengar kata “Tapaktuan”, bapak supir itupun
langsung bercerita panjang lebar tentang keindahan
dan keelokan Tapaktuan. Dia bercerita bangga
karena dia juga berasal dari Tapaktuan. Mendengar
cerita dari bapak supir itu, bule-bule dari Belanda
sudah tidak sabar lagi, sudah kepengen sekali
melihat seperti apa bentuk tapak kaki Tuan Tapa
tersebut.
Bule Belanda itu akhirnya sampai
juga di Tapaktuan, karena sudah
sangat
lapar,
singgahlah
mereka di sebuah warung
nasi di tepi jalan. Setelah
selesai makan, Lolita langsung
bertanya kepada ibu penjual
warung, “Apa ada orang yang
bisa membawa kami ke tempat
jejak Tuan Tapa?
“Si Samin, keponakan saya
yang kelas dua SMA itu sering

Masuaklah bulek jo Samin ka TK tu. Sampai e di
dalam, nampak sabuah tapak kaki urang. Tapi ukuran
e ketek. Samin manjalehan samo bulek tu tantang
tapak kaki yang ado di dapan tu. “Ko lah e, Mister,
tapak kaki Tuan Tapa yang legendaris tu. Sabano e
ado duo tapak kaki Tuan Tapa tu,” kecek Samin.
“Tapi ambo baco di sabuah buku, tapak kaki Tuan
Tapa tu cuma sabuah, yang ukuran e gadang. Manga
pulo kini lah ado duo?” tanyo Micheal.
“O… itu informasi salah mungkin. Yang iyo tu, tapak
kaki Tuan Tapa ado duo, yang sabalah kanan jo yang
sabalah keda. Yang sabalah kanan ukuran e gadang
bana. Tapak kaki yang sabalah keda ukuran e ketek.
Tapak kaki yang sabalah kanan, alah dibaok dakek
nago, tinggalah yang sabalah keda di siko,” kecek
Samin serius.
Bulek-bulek tu mangangguak-angguak. “Waang iyo
lua biaso. Urang-urang lagu waanglah yang harus
dipasalamat dan diagiah penghargaan, sabab alah
manjago sajarah,” kecek bulek yang tenggi banabana, Micheal.
“Pasti, Mister. Di daerah ko, cuma ambo yang tau
banyak tantang legenda tu. Yang lain, cuma tau
legenda tu lewat buku-buku yang alah ditulih urang,”
jawab Samin sombong.

Dipanggilnya lah si Samin. Akhirnya Samin bersama
bule Belanda itu langsung ke tempat yang hendak
dituju, ke Bukit Gunung Lampu. Semula, Samin
membawa bule-bule tersebut ke sekolah TK (Taman
Kanak-Kanak-red) bule-bule tersebut hendak
bertanya mengapa dibawa kesitu. Mereka berpikir
tapak (jejak-red) Tuan Tapa itu ada di TK.
Masuklah bule itu dengan Samin ke TK tersebut.
Sesampainya di dalam, nampaklah sebuah telapak
kaki seseorang. Tetapi ukurannya kecil. Samin
menjelaskan kepada bule itu tentang telapak kaki
yang ada di depan itu. “ inilah dia mister, telapak kaki
Tuan Tapa yang legendaris itu. Sebenarnya ada dua
telapak kaki Tuan Tapa itu”, ujar Samin.
Tetapi saya baca di sebuah buku, telapak kaki Tuan
Tapa itu cuma satu buah, yang ukurannya besar,
mengapa pula sekarang ada dua? Tanya Micheal.
“O… itu informasi salah mungkin. Yang benarnya,
telapak kaki Tuan Tapa ada dua, yang sebelah
kanan dan yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan
ukurannya besar sekali. Telapak kaki yang sebelah
kiri ukurannya kecil. Telapak kaki yang sebelah kanan
sudah dibawa sama naga, tinggal lah yang sebelah
kiri di sini, “ ucap Samin serius.
Bule-bule itu mengangguk-angguk. “kamu memang
luar biasa, orang-orang seperti kamulah yang harus
diselamatkan dan diberi penghargaan sebab sudah
menjaga sejarah,“ ucap bule yang berpostur tinggi,
Micheal.
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“Hebat bana waang, Min,” kecek Fordies. Inyo
lansuang mengalua-an kepiang duo Ratuih Ribu.
Kepiang tu diagiah e kek Samin. Michael jo Lolita
lago tu juo. Samin tagalak dalam hati. Lah dapek
keping anam Ratuih Ribu dari bulek-bulek bengak
tu. Samin naakdo lai mairau bulek-bulek tu. Urang tu
alah kalamakan bafoto-foto di tapak kicuah-kicuah
tu.

memandu (menjadi guide) orang ke tempat telapak
Tuan Tapa. Coba kalian ajak saja, Samin pun pandai
berbahasa Inggris,“ ucap ibu pemilik warung itu.
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Nakdo lamo alah tu, masuaklah Pakcik Uman ka
TK. Dilieklah bulek-bulek tu tangah kalamak bana
bafoto-foto. “Hai.. Mister, apo buek ko?” tanyo
pakcik Uman.

“Pasti, mister. Di daerah ini, cuma saya yang tahu
banyak tentang legenda itu. Yang lain tahu legenda
itu lewat buku-buku yang sudah ditulis orang,“ jawab
Samin sombong.

“Ko ha, tangah bafoto-foto jo tapak kaki Tuan Tapa,”
sahuik bulek tu.

Hebat benar kamu Samin, ucap Fordies. Dia langsung
mengeluarkan uang dua ratus ribu rupiah. Uang
itu diberikannya kepada Samin. Micheal dan Lolita
seperti itu juga. Samin tertawa dalam hati, setelah
mendapat uang enam ratus ribu rupiah dari bulebule lugu itu. Samin pun tidak menghiraukan bulebule itu. Bule-bule itu sudah keasyikan berfoto-foto
di telapak kaki palsu itu.

“Apo??? Bukan tu doh tapak kaki Tuan Tapa. Sia
mangecekan tu tapak kaki e? Iyo alah kanai kicuah
Mister ko. Tapak kaki Tuan Tapa tu bukan di siko
tampek e, tapi di gunung lampu. Ko tapak kaki yang
dibuek manusio, untuk anak-anak TK. Sia yang alah
mangicuah Mister?” kecek Pakcik Uman.
Mandanga itu, manyalaplah bulek-bulek Balando
tu. “Pantek wek Samin tu. Awak dikicuah e, iyo paja
cilako!!!” Michael manyumpah.
“Hoii, kasiko waang, Samin! Bawok siko baliak keping
ambo tu. Ambo nakdo suko dakek uRang pangicuah.
Kok nakdo waang pulang kepiang kami, ambo tapuak
waang!” kecek bulek-bulek tu beRang.
“Waang iyo, Min. Urang lua pai ka kampuang awak
waang kicuah-kicuah. Nakdo jadi lagu tu. Isuak
nakdo mau lai urang-urang lua pai ka tampek awak.
Waang ko iyo. Baliak-an kepiang bulek tu!” kecek
Pakcik Uman pulo.
Akianyo, kepiang yang diambiak dakek Samin cako
dipulangkan e baliak kek bulek tu. Basanggaklah
Samin. Manyasa bana inyo alah mangicuah bulek tu,
padahal kalo indak dikicuah e, alah dapek kepiang
banyak inyo. Bulek-bulek tu pun lansuang pai ka
gunuang Lampu dipandu Pakcik Uman maliek tapak
kaki yang asli.
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Tidak lama berselang, masuklah Pakcik Uman ke
TK. Dilihatnya bule-bule tersebut sedang ke asyikan
berfoto-foto. “Hai mister, lagi ngapain tuh?“ Tanya
Pakcik Uman.
“Inilah sedang berfoto-foto dengan telapak kaki
Tuan Tapa”, sahut bule itu.
“Apa? bukan itu telapak kaki Tuan Tapa, siapa yang
menyatakan bahwa itu telapak kaki nya? Iyalah
sudah tertipu mister ini. Telapak kaki Tuan Tapa itu
bukan di sini tempatnya tetapi di Gunung Lampu. Ini
telapak kaki yang dibuat manusia untuk anak-anak
TK. Siapa yang sudah menipu mister?” tanya Pakcik
Uman.
Mendengar itu, geramlah bule-bule Belanda
tersebut. “Kurang ajar Samin, kita sudah ditipunya,
anak kurang ajar!!!” Micheal menggerutu.
Hoii, kesini kau Samin! Kembalikan uang kami, saya
tidak suka sama kamu penipu, kalau kamu tidak
mengembalikan uang kami, saya tampar kamu!”
ujar bule-bule itu dengan marahnya.
“Ah… Kamu ini Min, orang luar pergi ke kampung
kita kamu tipu-tipu, tidak boleh begitu. Nanti tidak
mau lagi orang-orang luar yang datang ke tempat
kita. Aduh kamu ini. Kembalikan uang bule-bule itu!”
ucap Pakcik Uman pula.
Akhirnya uang yang sudah diambil oleh Samin tadi
dikembalikan kepada bule-bule itu. Termangulah
Samin, menyesal sekali dia telah menipu bulebule, padahal kalo dia tidak menipunya dia sudah
mendapat uang banyak. Bule-bule tersebut langsung
menuju Gunung Lampu dipandu Pakcik Uman
melihat telapak kaki yang asli.

Diterjemahkan oleh Amrisaldin,
Kepala Divisi Advokasi JKMA Aceh
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Peringatan Hari Anti Tambang
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