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uas kawasan hutan di Provinsi Aceh sesuai dengan
keputusan Menteri Kehutanan No.170/Kpts-II/2000
tanggal 29 Juni 2000, hutan di Aceh termasuk kawasan
perairannya seluas 3.549.813 ha, dengan 3.335.713 hektar di
antaranya adalah daratan. Seluas 60,22% dari luas seluruh
daratan provinsi, kawasan hutan ini terdiri atas kawasan hutan
konservasi, hutan lindung dan kawasan hutan produksi.
Kehidupan masyarakat adat Aceh telah lama hidup dari dan
bersama hutan, di mana mereka juga memiliki kearifan lokal
dalam memperlakukan hutan, bahkan dalam pembagian ruang
tata kelola, alih fungsi hutan, pengambilan hasil hutan.
Tradisi pengelolaan hutan yang arif bijaksana telah dipraktekkan
secara turun temurun oleh masyarakat adat di Aceh. Hal ini
diselenggarakan melalui lembaga adat uteun yang dipimpin
oleh panglima uteun. Panglima uteun merupakan unsur
pemerintahan mukim yang bertanggung jawab kepada imum
mukim.
Sumber daya hutan adat sangat bernilai sebagai sistem
penyangga kehidupan masyarakat adat, khususnya sebagai
pengendali banjir dan juga sebagai penyedia sumber air
masyarakat untuk kegiatan pertanian dan perkebunan.
Selain itu, dapat juga dipetik hasil hutan kayu dan non- kayu,
yang sejak lama diusahakan oleh masyarakat secara arif dan
berkesinambungan.
Namun, sekarang banyak kawasan hutan adat dieksploitasi
oleh perusahaan-perusahaan luar maupun dalam daerah
yang berkolaborasi dengan pihak-pihak perusahaan besar.
Akibatnya, fungsi hutan tersebut sempat mengganggu
ketentraman sosial ekonomi budaya masyarakat adat.
Melalui tuhoe edisi kali ini, kami mencoba mengajak anda
melihat bagaimana fenomena kondisi hutan adat Aceh
saat ini, agar kita mengerti, paham dan bertindak untuk
memberikan ruang bagi masyarakat adat dalam mengelola
dan memanfatkan hutan secara arif dan bijaksana.

Ilustrasi: washwithcare.Deviantart.com
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Kondisi Hutan
Adat Aceh

Redaksi menerima sumbangan berita dan tulisan
yang sesuai visi dan misi buletin tuhoe. Panjang
tulisan maksimal 4 halaman. Diketik di kertas
ukuran A4 spasi 1,5, font Times New Roman.
Boleh dikirim melalui email.
***
Penerbitan buletin ini didukung oleh:

Isi di luar tanggung jawab percetakan

tuhoe Edisi XVI
Desember 2013

3

Pakat Tabila

Kabar dari Musyawarah Besar IV JKMA Aceh

M

Aceh Tamiang, 2-4 Oktober 2013

usyawarah Besar (Mubes)
Jaringan
Komunitas
Masyarakat
Adat
(JKMA) Aceh ke IV telah
dilaksanakan pada tanggal 2-4 Oktober
2013 bertempat di Komplek SKB Karang
Baru, Kuala Simpang, Kabupaten Aceh
Tamiang dengan tema “Memperkuat
Kebersamaan
Menuju
Kedaulatan
dan Kemandirian Masyarakat Adat di
Aceh”, ini menandai bahwa JKMA Aceh
bukanlah organisasi baru. Sudah 14 tahun
JKMA Aceh dan JKMA-JKMA Wilayah
mempersatukan diri memperjuangkan
pengakuan, perlindungan dan penegakan
hak-haknya.
Sebelumnya
JKMA
Aceh
telah
melaksanakan
Musyawarah
Besar
pertama di Gampong Ujong Batee,
Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh
Besar telah dicapai konsensus dan mandat
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untuk dikerjakan JKMA Aceh selama
periode 1999-2003, antara lain sebagai
berikut: Pendidikan dan penyadaran;
Perubahan kebijakan; Perbaikan tata
organisasi dan perluasan organisasi ke
wilayah. Kemudian pada tahun 2007
dilaksanakan Mubes Ke-II JKMA Aceh
yang bertempat di Gampong Lam Kuta,
Kemukiman Blang Mee, Kecamatan
Lhoong,
Kabupaten
Aceh
Besar,
selanjutnya tahun 2010 dilaksanakan
juga Mubes ke-III yang bertempat di Kota
Sabang telah menghasilkan konsensus
dan mandat yang harus dilaksanakan
sebagai berikut: Advokasi kasus;
Kampanye; Legal draft;Diskusi komunitas
dan fasilitasi dan diskusi mukim dan
gampong.
Tiga kali Mubes JKMA Aceh tersebut telah
menempatkan organisasi masyarakat
adat di Aceh sebagai organisasi

masyarakat dalam memainkan peran
advokasi dan memiliki legitimasi publik
yang bersumber dari anggotanya untuk
memantau kebijakan dan mendorong
lahirnya kebijakan serta perubahan
paradigma
dalam
memandang
keberadaan masyarakat adat. Oleh
karena itu, Musyawarah Besar atau
Mubes JKMA Aceh kali ini hendak menilai
dan menetapkan agenda advokasi
lanjutan serta menentukan strategi
baru JKMA Aceh dalam mewujudkan,
mengantarkan cita-cita masyarakat adat
sebagai sebuah identitas yang diakui dan
dipertimbangkan dalam setiap keputusan
pembangunan di Provinsi Aceh.
Sejak dideklarasikannya tahun 1999,
JKMA Aceh telah berupaya memberikan
kontribusi bagi gerakan masyarakat adat
di Aceh dalam pembangunan. Partisipasi
memperkuat masyarakat dan lembaga

Foto: Dok. JKMA ACEH

adat di Aceh dilakukan dalam beberapa
usaha: Pertama, revitalisasi lembaga
dan masyarakat adat di Aceh, tercantum
dalam UU No.18/2001 tentang Otonomi
Khusus1 dan UU No.11/2006 tentang
Pemerintahan Aceh2. Kedua, implikasi
regulasi tata Pemerintahan Aceh
telah meletakkan perluasan fungsi
kelembagaan adat di Aceh. Lembaga adat
yang semula hanya diletakkan sebagai
fungsi adat, kini diperluas menjadi
fungsi pemerintahan. Untuk itu, sebagai
implikasi kedua regulasi itu, Pemerintah
Aceh telah membuat Qanun NAD
Nomor 4 Tahun 2003 yang secara khusus
mengatur mengenai Pemerintahan
Mukim, selanjutnya mengenai hal
tersebut, sebagai tindak lanjut dari UUPA
juga telah diundangkan: (1) Qanun Aceh
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan
Kehidupan Adat, dan (2) Qanun Aceh
Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga
Adat.
1
2

Ketiga, kehadiran JKMA Aceh, telah
memberikan inspirasi bagi tumbuhnya
gerakan
perjuangan
menuntut
pengakuan identitas dan penghargaan
terhadap masyarakat adat di Aceh dan
membantu proses pembuatan Qanun
Pemerintahan Mukim dan Gampong di
tingkat kabupaten/kota di Aceh serta
terlibat dalam proses penyusunan Qanun
No. 3 tahun 2009 tentang Tata Cara
Pemilihan dan Pemberhentian Imeum
Mukim. Keempat, dalam perjalanan
organisasi JKMA Aceh juga ikut terlibat
dalam proses advokasi terhadap kondisi
lingkungan hidup yang dihadapi oleh
masyarakat adat Aceh terutama yang
berkaitan terhadap eksploitasi dan
eksplorasi sumber daya alam yang
menimbulkan dampak negatif bagi
masyarakat adat Aceh.

pemerintah yang hegemonik dan
tidak demokratis telah melahirkan
berbagai ketegangan dan konflik antara
masyarakat dengan pihak swasta, antar
masyarakat dan antara masyarakat
dengan pemerintah.

Kelahiran JKMA Aceh tidak lepas
dari adanya sejumlah pratek-praktek
pembangunan yang mengabaikan hakhak masyarakat. Praktek pembangunan

Dalam Musyawarah Besar JKMA Aceh
ke-IV telah berhasil dirumuskan Peran
dan Strategi JKMA ke depan (2013-2017)
dalam advokasi, kampanye, mediasi,

Keempat, konflik yang telah digambarkan
di atas tadi tersirat ketidakmampuan
pemerintah
dalam
mengantisipasi
maupun mengatasi konflik antara
masyarakat dengan pihak perusahaan.
Selain itu kebijakan pemerintah dalam
mengeluarkan Izin Konsesi, Eksplorasi
dan Ekploitasi terhadap sumber daya
alam belum melibatkan masyarakat
dalam merumuskan kebijakan sehingga
kebijakan yang dilahirkan cenderung
tidak berpihak dan melindungi hak-hak
masyarakat di sekitar wilayah tersebut.

Lihat pasal 1 poin 12 UU No.18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Aceh, lihat juga pasal 2 ayat 3 UU No.18/2001.
Pasal 1 poin 19 dan pasal 114 UUPA No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh.
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fasilitasi dan lobi, penguatan kapasitas
masyarakat.
Adapun fokus isu yang telah dirumuskan
adalah:
1.
2.
3.
4.
5.

Perubahan iklim.
Kelembagaan adat.
Ekonomi dan energi alternatif.
Perempuan adat.
Hak-hak masyarakat adat dalam
penataan ruang dan akses terhadap
sumber daya alam.

Kelima isu tersebut telah dilakukan
diskusi untuk mencari masukan dari
publik secara luas, baik pendapat para
ahli, masyarakat, swasta dan pemerintah.

6

kehancuran ekologi begitu massif yang
pada gilirannya mengakibatkan bencana
alam dan pelanggaran terhadap hak
asasi rakyat, fenomena tersebut kian
hari kian menggelisahkan rasa keadilan
masyarakat.
Untuk merespon isu-isu yang berkembang
dalam diskusi tersebut yang dianggap
penting, telah dihasilkan beberapa
rekomendasi ke pemerintah untuk
menyikapinya dan melakukan perubahan
dalam kebijakan dalam pengelolaan
sumber daya alam Aceh.
Kegiatan Musyawarah Besar ke-IV JKMA
Aceh diikuti sebanyak duaratus enam
puluh (260) orang yang terdiri dari unsur:

Pada saat sarasehan diskusi lebih banyak
berkembang soal-soal keadaan saat ini
kondisi lingkungan hidup yang mengalami
degradasi sebagai akibat dari kebijakan
pengelolaan sumber daya alam dan
pembangunan yang tidak berkelanjutan.
Kebijakan eksplorasi dan eksploitasi yang
selama ini dilakukan terhadap sumber
daya alam, telah memunculkan praktek
monopoli oleh segelintir pemodal
(investor) dan kerusakan ekologi yang
sangat fatal, di sisi lain terjadi kemiskinan
yang meluas di tengah masyarakat Aceh.

a.
b.
c.
d.
e.

Selain itu, tidak terbangunnya etika dan
mekanisme yang jelas dalam pengelolaan
lingkungan hidup, telah mengakibatkan

Pelaksanaan Musyawarah Besar JKMA
Aceh ke-IV telah dilakukan beberapa
agenda:
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Dewan Adat JKMA Aceh.
Badan Pelaksana JKMA Aceh.
JKMA Wilayah.
Anggota-anggota JKMA Aceh.
Peninjau/undangan.

Musyawarah Besar JKMA Aceh ke-IV
juga telah membahas, menetapkan dan
mengambil keputusan mengenai mandat
anggota dalam rangka memperkuat
dan meningkatkan kemampuan strategi
organisasi untuk periode kepengurusan
2013-2017.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Telah
ditetapkannya
statuta
organisasi yang baru.
Telah ditetapkannya garis-garis besar
dan strategi program 2013-2017.
Telah
menetapkan
resolusi,
rekomendasi JKMA Aceh 2013-2017.
Telah adanya pengukuhan anggota
baru JKMA Aceh.
Telah dilaporkannya pertanggungjawaban Dewan Adat dan Badan
Pelaksana JKMA Aceh 2010-2013.
Telah adanya pemilihan dan
penetapan Dewan Adat JKMA Aceh
2013-2017.
Telah adanya pemilihan, penetapan
pengurus tahun 2013-2017 dan
pemberhentian
Ketua
Badan
Pelaksana JKMA Aceh 2010-2013.

Musyawarah Besar ke-IV JKMA Aceh telah
berhasil memilih Pang Yuriun sebagai
Koordinator Dewan Adat yang baru
dan Zulfikar Arma sebagai Ketua Badan
Pelaksana (Bapel) masa kepengurusan
2013-2017. Kegiatan yang berlangsung
selama tiga hari berturut turut juga diisi
dengan kegiatan: Forum sarasehan JKMA
Aceh menjelang Musyawarah Besar;
Pameran produk masyarakat adat, Forum
Musyawarah Besar JKMA Aceh 2013 dan
pentas seni.n
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Hutan adat
dalam tata
ruang aceh

Hutan adat:
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaksud menjadi “Hutan
adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”.
Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaknai “penguasaan hutan
oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
undang-undang”.
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dimaknai “Hutan negara
tidak termasuk hutan adat”.

M

erujuk pada definisidefinisi
di
atas
yang
termaktub
dalam
UndangUndang No. 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan, maka HUTAN ADAT
adalah HUTAN HAK yang dikuasai
sepenuhnya oleh MASYARAKAT
HUKUM ADAT dengan ATURAN
PENGELOLAANNYA diatur oleh
ADAT.
Berkenaan dengan syarat sepanjang
kenyataannya masih ada dan
diakui
keberadaannya,
dalam
kenyataannya status dan fungsi
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hutan dalam masyarakat hukum
adat bergantung kepada status
keberadaan masyarakat hukum
adat. Kemungkinan yang terjadi
adalah: (1) Kenyataannya masih ada
tetapi tidak diakui keberadaannya;
(2) Kenyataannya tidak ada
tetapi diakui keberadaannya. Jika
kenyataannya masih ada tetapi tidak
diakui keberadaannya, maka hal ini
dapat menimbulkan kerugian pada
masyarakat yang bersangkutan.
Misalnya, tanah/hutan adat mereka
digunakan untuk kepentingan lain
tanpa seizin mereka melalui caracara
penggusuran-penggusuran.

Masyarakat hukum adat tidak lagi
dapat mengambil manfaat dari
hutan adat yang mereka kuasai.
Sebaliknya dapat terjadi masyarakat
hukum adat kenyataannya tidak
ada tetapi objek hak-hak adatnya
masih diakui. Artinya, berdasarkan
sejarah
keberadaan
mereka
pernah diakui oleh negara, padahal
kenyataannya
sesuai
dengan
perkembangan zaman sudah tidak
terdapat lagi tanda-tanda atau sifat
yang melekat pada masyarakat
hukum adat. Tanda-tanda dan
sifat masyarakat hukum adat yang

demikian tidak boleh dihiduphidupkan lagi keberadaannya,
termasuk wewenang masyarakat
atas tanah dan hutan yang pernah
mereka kuasai. Hutan adat dengan
demikian kembali dikelola oleh
pemerintah/negara.

dampak negatif, UUD 1945
memerintahkan keberadaan dan
perlindungan kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat supaya
diatur dalam undang-undang, agar
dengan demikian menjamin adanya
kepastian hukum yang berkeadilan.

Pengakuan keberadaan masyarakat
hukum adat, tidak bermaksud
melestarikan masyarakat hukum
adat dalam keterbelakangan, tetapi
sebaliknya mereka harus tetap
memperoleh kemudahan dalam
mencapai kesejahteraan, menjamin
adanya kepastian hukum yang adil
baik bagi subjek maupun objek
hukumnya, jika perlu memperoleh
perlakuan istimewa (affirmative
action).

Mengupas lebih lanjut tentang
hutan adat di Aceh, kita tidak
terlepas dari perjalanan panjang
sejarah yang dimulai dari masa
sultan/sultanah yang memimpin
Aceh di mana pernah membuat
sebuah peraturan tertulis yang
lazim disebut dengan adat meukuta
alam pada masa Pemerintahan
Sultan Iskandar Muda (1607-1636).

Identitas
budaya
dan
hak
masyarakat tradisional dihormati
selaras dengan perkembangan
zaman dan peradaban [vide Pasal
28I ayat (3) UUD 1945]. Tidak
dapat dihindari, karena pengaruh
perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi, masyarakat hukum
adat cepat atau lambat juga akan
mengalami perubahan, bahkan
lenyap sifat dan tanda-tandanya.
Perubahan
tersebut
dapat
berdampak positif maupun negatif
bagi masyarakat yang bersangkutan.
Untuk
mencegah
terjadinya

Lahirnya mukim dalam struktur
pemerintahan di Aceh telah
dikenal pada masa Kerajaan Aceh
(1607-1636) di masa pimpinan
Sultan Iskandar Muda, yang telah
menyempurnakan Qanun Al-Asyi
yang disebut juga dengan Qanun
Meukuta Alam (raja yang mulamula menyuruh susun Qanun Aceh
adalah Sultan Alaiddin Riayat
Syah Al Kahhar (945-979H = 15391579M), kemudian disempurnakan
oleh Sultan Iskandar Muda Darma
Wangsa Perkasa Alam Syah
(1016-1045H = 1607-1636M).

Sejarah Mukim

Foto: Dok. JKMA ACEH

“

“Tuntutan untuk dimasukkannya nomenklatur
mukim di dalam RTRW Aceh sebagai bentuk
pengakuan terhadap masyarakat adat dimulai
pada masa pemerintahan Irwandi-Nazar sebagai
Gubernur Aceh (2007-2012), hanya saja ketika terjadi
pergantian pimpinan (Zaini-Muzakir) substansi RTRW
Aceh mengalami “intervensi” yang cukup signifikan
sehingga terkesan mengulang kembali dari awal.”

Dan kemudian disempurnakan
lagi mengenai kedudukan wanita,
oleh Sultanah Sri Ratu Tajul Alam
Safiatuddin Johan Berdaulat (10501086 H = 1641-1675 M).
Salah satu alasan dibentuknya
mukim adalah karena kebutuhan
skala ekonomis dan beberapa
persyaratan administrasi untuk
melakukan suatu kegiatan. Pada
masa itu wilayah teritorial mukim
adalah seluas radius orientasi
jangkauan mesjid untuk salat Jumat.
Mukim pada berbagai masa telah
memiliki peran signifikan dalam
melakukan mobilisasi potensi
budaya dan sosial cultural,
bahkan dalam pengelolaan harta
kekayaan dan pendapatan mukim
untuk kepentingan masyarakat.
Pengelolaan sumber daya alam
diatur melalui adat yang berlaku
di suatu wilayah, aturan adat di
mukim menetapkan bahwa tanah
hutan tidak dapat dijadikan hal milik
individual atau dijadikan harta turun
temurun, kecuali ada tanaman tua
(MPTS) yang telah ditanam dan
diusahakan oleh personal dengan
seizin keuchik serta mukim.
Hutan adat sebagai salah satu di
antara sejumlah kekayaan mukim
yang memiliki nilai penting dan
sangat vital, secara ilmu hidrology
maka hutan adalah pengatur tata air
yang akan menjamin ketersediaan
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suplai air bersih untuk kehidupan,
pertanian dan perkebunan. Hutan
adalah rumah dari berbagai sumber
daya lainnya seperti hasil hutan
bukan kayu (rotan, damar, madu,
hewan buruan, dan oksigen) dan
masih banyak lainnya.
Hutan adat memiliki tingkat kearifan
yang paling tinggi, hutan adat
menjadi sebuah ukuran keberadaan
sebuah komunitas adat karena
identitas yang melekat pada hutan
adat tersebut adalah identitas
komunitas masyarakat adat.
Posisi hutan yang tak tergantikan
ini
membutuhkan
perspektif
yang sakral untuk menjaga
kelestariannya,
sehingga
pandangan dari kacamata adat
sangat tepat untuk menggantikan
perspektif yang dibentuk oleh
negara (pemerintah).
Sekarang mukim sudah kembali
menjadi elemen penting di Aceh
setelah
sebelumnya
sempat
tergerus oleh kebijakan pemerintah
melalui UU No. 5 tahun 1979
tentang Pemerintahan Desa, pasca
MoU perdamaian RI-GAM menjadi
momentum kebangkitan kembali
mukim sebagai stakeholder penting
masyarakat Aceh.
Undang-Undang Pemerintahan
Aceh No. 11 tahun 2006
Sejarah panjang perjuangan GAM
dalam menentang Pemerintahan
RI akhirnya melahirkan MoU
perdamaian yang salah satu
butirnya adalah UU No. 11 tahun
2006 tentang Pemerintah Aceh
(UUPA) yang telah memasukkan
nomenklatur mukim sebagaimana
tercantum dalam pasal 114 UUPA
yang menyatakan mukim sebagai
struktur lembaga pemerintahan.
Aturan lebih lanjut yang mengatur
tentang mukim diturunkan dalam
Qanun Mukim tingkat kabupaten
yang selanjutnya akan mengatur
hubungan mukim dengan harta
kekayaan mukim termasuk hutan
adat adalah salah satu yang menjadi
kewenangan mukim.

10
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Sebagian besar kabupaten di Provinsi
Aceh sudah menyusun Qanun
Mukim di wilayahnya, tercatat
hingga 2013 sudah 16 kabupaten
yang sudah mengesahkan Qanun
Mukim di mana sebagian besarnya
penyusunannya difasilitasi oleh
kelompok sipil/CSO JKMA Aceh.
Pemerintah Aceh melalui UUPA
sebenarnya
dapat
menarik
kewenangan menetapkan hutan
adat dalam bentuk Qanun Hutan
Adat, penetapan ini secara serta
merta akan menjawab kebutuhan
pengakuan
eksistensi
MHA
(Masyarakat Hukum Adat) seperti
disyaratkan dalam keputusan MK
35/2012 tentang Hutan Adat bukan
hutan negara sepanjang keadaan
masyarakat hukum adatnya masih
ada, dalam hal ini di Aceh adalah
mukim.
Hutan Adat sebagai salah satu
bentuk harta kekayaan mukim
juga terbuka kemungkinan bagi
gampong atau komunitas adat lain
untuk menetapkan hutan adat
mereka dengan syarat seperti yang
telah disebutkan di atas, karena
mengingat beragamnya komunitas
adat yang menyusun struktur
masyarakat di Provinsi Aceh.
Dalam Qanun No 4 tahun 2003
tentang Mukim, terdapat klausul
tanah ulayat yang dikuasai dan
berada dalam wilayah mukim dan
diatur dalam hukum adat, kalimat
dikuasai dan diatur secara de facto
dan de jure bahwa mukim memiliki
kekuasan penuh (otonom) untuk
mengelola tanah ulayatnya dan
hutan adat merupakan bagian
dari tanah ulayat masyarakat
hukum adat yang berada di bawah
panglima uteun.
Keputusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
atas gugatan terhadap UndangUndang Nomor 41 Tahun 1999
tentang Kehutanan yang dilakukan
oleh Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara (AMAN) dan perwakilan
masyarakat adat nomor 35/
PUU-X/2012 menghasilkan satu
buah kepastian hukum tentang
hutan adat.

Pasca Putusan MK ini membuat
mukim di Aceh semakin memiliki
“isi” yang bukan cuma casing, bila
dulu digambarkan mukim sebagai
simbol masyarakat hukum adat
yang hanya dipakai namanya saja
tanpa diberi ruang dan kewenangan
seperti yang pernah ada, maka
sekarang merupakan saat yang
tepat
untuk
mengaktualisasi
identitas ke-acehan dalam ruang
yang lebih luas agar masyarakat
adat Aceh eksistensinya terjaga dari
waktu ke waktu.
Mukim selain memiliki hak
menguasai juga dapat mengatur,
sehingga ada perbuatan aktif
yang
menggambarkan
dapat
terjadi hubungan hukum terkait
pengelolaan atas hak ulayat dan
hutan adat. Ini juga berarti bahwa
hak konstitusional masyarakat adat
Aceh sudah dikembalikan oleh
negara.
Hutan adat mulai sekarang sudah
dapat dilakukan perencanaan,
pengelolaan dan pengawasan oleh
masyarakat adat sebagai sebuah
peluang besar untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat sekitar
kawasan hutan yang selama ini
hanya menjadi kambing hitam
perusakan hutan (selalu disebut
sebagai pelaku illegal logging)
dengan tetap mengedepankan azas
manfaat dan lestari sebagai sebuah
cita-cita moral.
Hutan adat dengan bentuk
kepemilikan komunal memiliki
filosofis yang kuat terhadap nilainilai sosial kemasyarakatan yang
berlaku di suatu wilayah, nilai ini
biasanya berlaku turun temurun
dari endatu hinggga ke aneuk cuco.
Nilai sejarah juga sering dijadikan
landasan bagi penempatan ruang
dalam masyarakat adat sehingga
menjadi jaminan bagi kelangsungan
hidup generasi, bila masyarakatnya
menghargai
sejarah
maka
dipastikan kehidupan adatnya tetap
terjaga.
Pemerintah dan Pemerintah Aceh
harus dengan segera menyelesaikan
status hukum hutan adat yang
diberikan hak konsesinya kepada
pihak lain, di beberapa daerah lain

kita lihat banyak terjadi eksekusi
sepihak oleh masyarakat adat
yang dikarenakan pemerintah
tidak bertindak proaktif dalam
mengimplementasi Putusan MK
tersebut. Untuk mengurangi konflik
lebih lanjut antara masyarakat dan
pemilik konsesi maka sebaiknya
pemerintah melakukan peninjauan
terhadap seluruh status perizinan
yang berhubungan dengan kawasan
hutan/lahan.
Peluang dan Tantangan
Integrasi hutan adat ke dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Aceh baik RTRW Provinsi
maupun RTRW Kabupaten akan
membuka babak baru pengelolaan
kawasan hutan, pengelolaan yang
berbasis komunitas menjadi ciri
mutlak hutan adat sehingga pola
ruang harus merujuk kepada
kebutuhan masyarakat adat yang
memiliki kedaulatan atas wilayah
secara otonom.
Untuk Provinsi Aceh, keberadaan
dan pengakuan masyarakat adatnya
sudah terdapat dalam Perda No. 5
tahun 1996 tentang Mukim sebagai
kesatuan masayarakat adat, yang
terdaftar dalam Lembar Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Aceh No.
195 tahun 1996 seri D nomor 194.
Persyaratan yang disebutkan dalam
Keputusan MK No. 35 tahun 2012
tentang eksistensi masyarakat adat
untuk Provinsi Aceh sudah terjawab,
tinggal memasukkan substansi
hutan adat dan atau hutan mukim
dan atau nama lain menjadi salah
satu nomenklatur dalam penataan
ruang wilayah Aceh.
RTRW Aceh pada tahun 2013
mengalami
banyak
gejolak,
desakan untuk segera disahkan
pada Desember 2013 muncul dari
banyak pihak terutama eksekutif
sebagai
sebuah
kebutuhan
pembangunan
wilayah,
bila
merujuk logika proses perencanaan
pembangunan maka RTRW menjadi
landasan dasar untuk penyusunan
RPJM/RPJP di mana berisi kegiatankegiatan pembangunan wilayah/
sektoral dan menunjukkan arah,
bentuk dan karakteristik visi/misi
kepemimpinan Aceh.

Tuntutan untuk dimasukkannya
nomenklatur mukim di dalam RTRW
Aceh sebagai bentuk pengakuan
terhadap masyarakat adat dimulai
pada masa pemerintahan IrwandiNazar sebagai Gubernur Aceh
(2007-2012), hanya saja ketika
terjadi pergantian pimpinan (ZainiMuzakir) substansi RTRW Aceh
mengalami
“intervensi”
yang
cukup signifikan sehingga terkesan
mengulang kembali dari awal.
Berbagai pertemuan telah dilakukan
oleh civil society untuk memberikan
masukan dan memastikan usulan
masyarakat terakomodir dalam
RTRW Aceh, dan bahkan dalam
tahun 2013 pihak Norwegia
(Kedutaan besar Norwegia) Stig
Traavik ikut membantu membangun
dialog para pihak terutama untuk
menjembatani kepentingan antara
OMS dengan Pemerintah Aceh yang
digelar dalam pertemuan para pihak
Gubernur Aceh Zaini Abdullah,
Wali Nanggroe Malek Mahmud,
Pansus DPRA T. Anwar, juru bicara
KPHA Efendi di kantor Bapeda
Aceh pada tanggal 29 Agustus
2013 yang menghasilkan beberapa
rekomendasi tindak lanjut untuk
membuka ruang komunikasi antara
OMS Aceh, pemerintah dan DPRA.
Peluang-peluang yang muncul
tentu tidak dengan sendirinya bisa
mampu memperbaiki substansi
RTRW Aceh, melainkan harus
melalui proses dan diskusi yang
terkadang membuat jenuh, karena
masyarakat lebih memilih proses
yang singkat dan praktis. Keputusan
MK No 35 tahun 2012, UU No. 11
tahun 200 tentang Pemerintah
Aceh, Qanun Mukim No. 4 tahun
2003, Perda No. 5 tahun 1996
tentang Mukim adalah peluangpeluang yang tercipta untuk
menempatkan substansi mukim/
hutan adat di dalam RTRW Aceh.
Seharusnya
Pemerintah
Aceh
memperkuat kriteria keberadaan
masyarakat hukum adat (MHA)
dan wilayah adatnya, dengan
memperjelas peraturan daerah

•
•
•

•
•
•

Tata
cara
penetapan
keberadaan MHA.
Hak-hak dan kewajiban MHA,
serta.
Tugas
dan
wewenang
pemerintah dalam mengakui,
menetapkan dan membina
penguatan fungsi hutan adat
berdasarkan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW).
Fungsi
negara
dalam
pengurusan hutan yang ada
pada wilayah hutan adat.
Merealisasikan Keputusan MK
dengan benar,
Hak-hak pihak ketiga yang
sah yang ada pada wilayah
MHA sebelum Keputusan MK
tersebut.

berbagai isu hukum yang belum
dapat terjawab dengan konstruksi
aturan yang ada saat ini, antara
lain,
batasan
kewenangan
masyarakat hukum adat di dalam
mengelola hutan adat, sejauh mana
masyarakat hukum adat dapat
mengalihkan/menyewakan
hak
atas hutan adat kepada pihak lain
dan dengan mekanisme seperti
apa, sejauh mana kewenangan
masyarakat hukum adat untuk
dapat mengalihkan hutan adat
menjadi non-hutan, bagaimana
bentuk formal pengakuan negara
atas hutan adat yang dimiliki oleh
masyarakat hukum adat.
Hal-hal tersebut di atas menjadi
tantangan bagi semua pihak yang
peduli kepada pelestarian konsep
adat di Aceh, khususnya tentang
hutan adat demi kelestarian
lingkungan dan masa depan
generasi muda Aceh.n
____________________________
Mate aneuk meu pat jirat
Mate adat ho ta mita
____________________________

Oleh: Efendi Isma, S.Hut
Koordinator Program
Advokasi PSDA JKMA Aceh

tentang:
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Desember 2013

11

Geulanggang Cut

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya
Masa Lalu sebagai Arah Pengelolaan
Sumber Daya Kekinian

A

ceh merupakan salah satu
provinsi yang ada di Indoesia
yang kaya dengan sumber
daya alam yang sangat luar biasa.
Sumber daya mineral minyak dan
gas bumi, batubara, nikel, timah,
emas, sumber daya laut dan pesisir,
sumber daya hutan, dan lain-lain
adalah sumber kekayaan alam yang
diberikan tuhan kepada rakyat Aceh.
Kekayaan alam tersebut membawa
nikmat dan telah mengantarkan rakyat
Aceh khususnya dan bangsa Indonesia
umumnya ke tingkat kesejahteraan
dan kemakmuran seperti yang dicitacitakan Ppembukaan Undang-Undang
Dasar 1945.
Tetapi, justru sebaliknya telah
menimbulkan proses pemiskinan
struktural yang berlangsung secara
sistematik, sebagai konsekuensi
dari pilihan ideologi penguasaan
dan paradigma pemanfaatan serta
pengelolaan sumber daya alam yang
dibangun dan digunakan selama
Pemerintahan Orde Baru.
Kondisi ini menjadi demikian ironis
karena pada kenyataannya masyarakat
adat merupakan elemen terbesar
dalam struktur negara–bangsa
(nation-state) Indonesia. Namun
dalam hampir semua
keputusan politik
nasional, eksistensi
komunitas-komunitas
adat ini belum
terakomodasikan,
atau bahkan
secara

12
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sistematis disingkirkan dari prosesproses dan agenda politik nasional.
Perlakuan tidak adil ini bisa dilihat
dengan sangat gamblang dari
pengkategorian dan pendefinisian
sepihak terhadap masyarakat adat
sebagai ”masyarakat terasing”,
”peladang berpindah”, ”masyarakat
rentan”, ”masyarakat primitif’ dan
sebagainya, yang mengakibatkan
percepatan penghancuran sistem
dan pola kehidupan mereka, secara
ekonomi, politik, hukum maupun
secara sosial dan kultural.
Keberadaan masyarakat adat dan
haknya pada sumber daya hutan
yang bersumber dari otoritas adat
adalah kenyataan yang tidak dapat
diingkari. sejak masa kolonial sampai
kini, berbagai studi menyatakan
pengakuannya dengan derajat
berbeda terhadap hal tersebut.
Kehadiran hukum negara yang
berupaya mengatur masyarakat adat
dan haknya pada sumber daya hutan
juga bukanlah hal yang baru.
Selama lebih dari tiga dasawarsa
ini, pemerintah telah membuat
berbagai peraturan menyangkut
masyarakat adat. UU No.5 tahun
1967, PP No.21 tahun 1970, PP No.6
tahun 1999, Keputusan Menteri
Kehutanan No.251/Kpts-II/1993 dan
Keputusan Menteri Kehutanan No.47/
Kpts-II/1998 adalah peraturan yang
secara tegas mengatur mengenai
hak-hak masyarakat adat di kawasan
hutan. Setahun terakhir ini,

pemerintah (Departemen Kehutanan
dan Perkebunan, kini Departemen
Kehutanan) tengah menyiapkan
kebijakan baru berkaitan dengan
masyarakat adat melalui penerbitan
keputusan menteri kehutanan dan
perkebunan yang untuk sementara
mengatur tentang pengukuhan
wilayah masyarakat adat dan hak
pengelolaannya.
Apakah (rancangan) peraturan baru ini
membawa perubahan yang mendasar
dalam persoalan masyarakat adat;
ataukah hanya memberikan ‘baju
baru’ untuk peraturan-peraturan yang
ada tanpa perubahan substansial yang
berarti, hanya dapat dijawab dengan
menelisik keberadaan rancangan
kebijakan yang dimaksud.
Masyarakat Adat dan PSDA
Pemanfaatan dan pengelolaan sumber
daya alam yang digunakan oleh
masyarakat lokal dengan logika yang
dipakai oleh mereka yang datang
kemudian, logika masyarakat lokal
dalam pemanfaatan dan pengelolaan
sumber daya alam dapat kita temui di
banyak masyarakat tradisional yang
ada di Aceh, di mana dulu masyarakat
melakukan dan memanfaatkan
sumber daya alam yang ada untuk
kebutuhan dan bertahan hidup
dan terus menghargai dan menjaga
keseimbangan alam dalam melakukan
pemanfaatan sumber daya alam.
Namun saat ini kondisi tersebut
mulai berubah, di mana pada
saat sekarang ini pola

“

...SK No. 445/Kpts/KWL-4/1998 tentang Penunjukan
Pengusahaan Kawasan Hutan Lindung Tripa Kluet
seluas 12.000 hektar sebagai Hutan Kemukiman
Konservasi Manggamat kepada Yayasan Perwalian
Pelestarian Alam Masyarakat Adat Manggamat
(YPPAMAM) di Kecamatan Kluet Utara,
Kabupaten Aceh Selatan...”

pengelolaan, penguasaan, dan
pemanfaatan sumber daya alam sering
kali mengatasnamakan pembangunan
nasional, datang dengan logika
ekonomi akumulasi kapital yang
mengedepankan efisiensi di atas
segalanya.

depannya, maka dalam setiap
kebijakan yang dilahirkan oleh
pemerintah mengenai pengelolaan
sumber daya alam, maka sangat
penting dilihat di antaranya:
1.

Kalau keduanya diukur dengan
ukuran yang sama akan menimbulkan
komplikasi karena masyarakat
adat merasa bahwa aktivitas
mereka sebelumnya, tidak pernah
menimbulkan dampak dengan tingkat
kerusakan sumber daya alam yang
cukup tinggi, jika dibandingkan dengan
apa yang dilakukan oleh pemerintah
dengan kebijakan mereka dalam
mengusahakan potensi sumber daya
alam yang tanpa melihat kearifan lokal
masyarakat setempat.

Karena wilayah berkaitan dengan
klaim penguasaan dan yuridiksi
maka wilayah perlu ditentukan
berdasarkan kesepakatan antara
pihak-pihak yang berkepentingan
pada sumber daya hutan.
Satu hal yang penting dalam
kesepakatan ini adalah bahwa
klaim kewilayahan tidak sematamata merujuk pada keinginan
menguasai sumber daya tetapi
juga memperhatikan kemampuan
mengelola sumber daya dengan
baik.

Fenomena hak masyarakat atas
pengelolaan dan pemanfaatan
sumber daya alam merupakan kunci
dan kontrol atas pembangunan yang
berkelanjutan, juga diatur dengan
berbagai dasar hukum seperti dalam
UU no. 41 tahun 1999 tentang
Kehutanan, UU no. 22 tahun 2001
tentang Minyak dan Gas Bumi, UU no.
27 tahun 2003 tentang Panas Bumi,
dan peraturan lainnya.
Sebenarnya ini menjadi peluang bagi
masyarakat adat dalam melakukan
pengelolaan sumber daya alam,
pemerintah juga harus memberikan
kewenangan yang penuh bagi
masyarakat dalam melakukan
pengelolaan sumber daya alam
dan benar-benar melaksanakan
apa yang terdapat di dalam
perundang-undangan, dan
peraturan lainnya yang
berlaku.
Dalam upaya
mendorong
pengelolaan
sumber daya
alam yang
dilakukan oleh
masyarakat
adat ke

ILUSTRASI: http://cepesrural.lamula.pe

Kejelasan wilayah masyarakat
adat
Wilayah adalah hal penting
berkaitan dengan penguasaan
sumber daya dan yuridiksi
dari otoritas masyarakat adat.
Dengan mengaitkan kedua hal itu
penentuan wilayah tidak sematamata berhubungan dengan klaim
atas suatu lingkungan tetapi
juga komitmen untuk mengelola
lingkungan itu secara bertanggung
jawab.

2.

Kepastian alas hak bagi
masyarakat adat/lokal
Perubahan berbagai peraturan
perundang-undangan yang secara
tegas memberikan pengakuan
dan perlindungan hukum yang
kuat terhadap hak-hak adat atas
suatu kawasan SDA yang berada
di dalam wilayah masyarakat adat.
Dalam hal penentuan batas-batas
wilayah adat ini, suatu komunitas
masyarakat adat yang memiliki
dasar historis (riwayat tanah/
wilayah secara lisan dan/atau
tertulis, saksi-saksi, persetujuan
dengan komunitas masyarakat
adat yang berbatasan/tetangga
langsung) atas hak asal-usul

(atau hak tradisional, atau hak
ulayat, atau hak adat lainnya)
memiliki hak untuk melakukan
”self-claiming” atau ”participatory
community mapping”.
Kawasan-kawasan SDA yang
bebas dari klaim hak milik dari
orang per orang atau hak adat
dari masyarakat adat maka
kawasan/tanah tersebut bisa
dimasukkan sebagai kawasan/
tanah publik yang pengelolaannya
berada di tangan pemerintah.
Kawasan/tanah publik ini harus
dilepaskan oleh pemerintah
kepada yang berhak apabila dalam
perkembangannya ada orang/
pribadi tertentu, sekelompok
orang (kolektif) atau kelompok
masyarakat adat tertentu yang
bisa menunjukkan ”bukti”
kepemilikan pribadi (untuk
kasus orang per orang) dan
”penguasaan/kepemilikan” adat
(untuk masyarakat adat). Dengan
demikian maka menurut status
alas hak (hak penguasaan, tenurial
rights) atas kawasan SDA bisa
dibagi dalam empat macam, yaitu:
(1) Hak milik pribadi; (2) Hak milik
kolektif; (3) Hak adat; (4) Hak
publik pengelolaannya di tangan
pemerintah.
Berkaitan dengan pengakuan
dan perlindungan hukum atas
hak adat tersebut maka setiap
kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah perlu menyebutkan
bahwa: (1) Kawasan SDA yang
dikuasai/dimiliki/diusahakan oleh
masyarakat adat maka kegiatan
pengelolaannya sepenuhnya
berada di tangan masyarakat
adat itu sendiri; (2) Setiap kerja
sama pengelolaan kawasan SDA
antara masyarakat adat dengan
pihak ketiga harus didasarkan
pada kesepakatan yang saling
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menguntungkan dengan
memperhatikan aspek konservasi
dan kearifan lokal masyarakat
adat.
Pengakuan terhadap penguasaan
kawasan adat jelas akan memiliki
implikasi pada mekanisme dan
prosedur penentuan masyarakat
lokal untuk diakui sebagai
masyarakat adat, dan juga untuk
menentukan batas-batas wilayah
dan kawasan hutan adat dari
masyarakat yang bersangkutan.
3.

Pendekatan ekosistem,
kedekatan sejarah dan kultural
dalam penataan ruang kelola SDA
yang demokratis-partisipatif
Untuk menjamin keberlanjutan
fungsi layanan sosial-ekologi
alam dan keberlanjutan sumber
daya alam dalam cakupan
wilayah yang lebih luas maka
pendekatan perencanaan SDA
dengan instrumen penataan
ruang harus dilakukan dengan
mempertimbangkan bentang alam
dan kesatuan layanan ekosistem,
endemisme dan keterancaman
kepunahan flora-fauna, aliranaliran energi sosial dan kultural,
kesamaan sejarah dan konstelasi
geo-politik wilayah.
Dengan pertimbanganpertimbangan ini maka pilihanpilihan atas sistem budidaya,
teknologi pemungutan/ekstraksi
SDA dan pengolahan hasil harus
benar-benar mempertimbangkan
keberlanjutan ekologi dari mulai
tingkat ekosistem lokal sampai
ekosistem regional yang lebih luas.
Dengan pendekatan ekosistem
yang diperkaya dengan perspektif
kultural seperti ini tidak ada lagi
“keharusan” untuk menerapkan
satu sistem pengelolaan SDA
untuk wilayah yang luas.
Hampir bisa dipastikan bahwa
setiap ekosistem bisa jadi akan
membutuhkan sistem pengelolaan
SDA yang berbeda dari ekosistem
di wilayah lain.
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Keberhasilan kombinasi
beberapa pendekatan seperti ini
membutuhkan partisipasi politik
yang tinggi dari masyarakat adat
dalam proses penataan ruang dan
penentuan kebijakan pengelolaan
SDA di wilayah ekosistem.
Semakin tinggi partisipasi politik
dari pihak-pihak berkepentingan
akan menghasilkan rencana tata
ruang yang lebih akomodatif
terhadap kepentingan bersama
yang “intangible” yang dinikmati
bersama oleh banyak komunitas
yang tersebar di seluruh wilayah
ekosistem tersebut, seperti jasa
hidrologis.

pihak Unit Manajemen Leuser, Kepala
Kemukiman Manggamat dan Gubernur
Aceh sebagai yang mengetahui.

Dalam konteks ini maka
membangun kapasitas masyarakat
adat yang berdaulat (mandiri)
harus diimbangi dengan
jaringan kesalingtergantungan
(interdependency) antar
komunitas dan antar para
pihak. Untuk bisa mengelola
dinamika politik di antara para
pihak yang berbeda kepentingan
seperti ini dibutuhkan tatanan
organisasi birokrasi dan politik
yang partisipatif demokrasi
(participatory democracy).

Menunjuk Yayasan Perwalian
Pelestarian Masyarakat Adat
Manggamat untuk memanfaatkan,
mengusahakan dan meningkatkan
produksi hasil hutan non kayu yang
mampu meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dengan berasaskan
pelestarian dan pemanfaatan hutan
lindung secara serasi, seimbang di
areal seluas +-12.000 hektar terdiri
dari +-5.000 hektar hutan lindung dan
+-7.000 hektar hutan produksi terbatas
dengan batas-batas sesuai dengan
lampiran peta keputusan ini.

Kesepakatan Masyarakat Adat dalam
PSDA
Mengenai kesepakatan yang dibangun
oleh masyarakat adat dengan
pemerintah maupun pihak lain sudah
ada melahirkan beberapa kesepakatan
di antaranya:
1. Pada tahun 1995 dibuat sebuah
kesepakatan telah dibuat antara
Yayasan Leuser International dan
masyarakat Kemukiman Manggamat
di Aceh yang berkenaan dengan
pemanfaatan hasil hutan non kayu
secara lestari di kawasan Hutan
Lindung Kemukiman Manggamat
pada Kawasan Ekosistem Leuser
seluas sekitar 13.810ha. Dalam surat
kesepakatan tersebut dicantumkan
kewajiban kedua belah pihak dalam
pemanfaatan hasil hutan non kayu.
Surat kesepakatan yang dibuat pada
1995 tersebut ditandatangani oleh

2. Pada tahun 1998, kesepakatan
tersebut ditingkatkan dengan
keluarnya Surat Keputusan Kepala
Kantor Wilayah Departemen
Kehutanan dan Perkebunan Propinsi
Daerah Istimewa Aceh, SK No. 445/
Kpts/KWL-4/1998 tentang Penunjukan
Pengusahaan Kawasan Hutan Lindung
Tripa Kluet seluas 12.000 hektar
sebagai Hutan Kemukiman Konservasi
Manggamat kepada Yayasan Perwalian
Pelestarian Alam Masyarakat Adat
Manggamat (YPPAMAM) di Kecamatan
Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.
Pada bagian pertama diputuskan:

Selain itu juga dalam SK tersebut
merupakan pemberian sanksi apabila
pemanfaatan hasil hutan non kayu
tidak dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang telah
disepakati.n

Oleh Zulfikar Arma
Ketua Badan Pelaksana
JKMA Aceh

Mahè

Ilustrasi: www.nizarazu.com

Neurajah
Oleh: Zulfadli Kawom

N

eurajah
adalah
salah
suatu jenis karya sastra
klasik, yang dalam istilah
kesusastraan Melayu atau Indonesia
dikenal dengan sebutan mantra.
Masyarakat Aceh sampai dengan
sekarang masih membudayakan
neurajah, walau secara keilmuan
sastra masyarakat tidak mengetahui
kalau neurajah merupakan salah satu
genre sastra.
Terlepas dari sihir atau tidak,
kepercayaan
masyarakat
Aceh
kepada thabib akan kesembuhan
penyakit yang dideritanya sangat
besar pada kepribadian pasien.
Terlebih masyarakat awam, lebih
mempercayai pengobatan yang
bersifat alamiah dari pada seorang
dokter spesialis sekalipun. Dalam
pengobatannya thabib ini hanya
membacakan beberapa mantra
kesembuhan atau dalam bahasa
Aceh disebut dengan neurajah.
Tingkat kemanjuran mantra ini sangat
dipengaruhi oleh sahabat (para jin),
namun ada juga beberapa thabib yang
hanya menggunakan media ayat-ayat
suci Alquran untuk kesembuhannya.
Di Aceh sendiri tercatat beberapa
daerah yang sangat kental ilmu
kabhatilan tersebut di antaranya
Pantai Barat Selatan, Sinabang, Aceh

Tengah, namun sampai saat ini belum
ada data yang real yang mampu
menyimpulkan keberadaanya.
Neurajah Peneukoh
Ka ek u langeet kah ku peugandoe
(naik ke langit aku ketapel)
Katroek di bumoe kah ku singkla
(turun ke bumi aku ikat)
Bak gaki kah ku boeh pasong
(di kakimu aku pasang pasung)
Bang idoeng gunci tembaga
(pada hidungmu aku kunci dengan
tembaga)
Di hadapan raja diwa hong saidi
Pada lirik mantra tersebut jelas
disebutkan bahwa neurajah ini
keseluruhan menggunakan media
bantu berupa alam ghaib seperti
pada kalimat yang paling bawah “Di
hadapan Raja Diwa Hong Saidi”.
Jelas bukan, Raja Diwa Hong Saidi
adalah sosok pemimpin jin di dunia
kegelapan yang dipercaya masyarakat
Aceh mau menolong mereka. Sama
halnya yang ditampilkan di televisi,
thabib di Aceh juga perlu sesajen untuk
medianya. Tapi perlu digarisbawahi
bahwa tidak keselurahan dari thabib
di Aceh yang menggunakan sesajen
hanya dipakai bagi paranormal atau
lebih tepatnya disebut dukun yang
terdapat di pedalaman. Penyakit
yang mampu disembuhkan oleh
thabib ini sangat beragam mulai dari
penyakit yang ringan hingga parah
sekalipun, seorang thabib mampu

menyembuhkannya dalam kurun
waktu tidak lebih dari sebulan. Jika
dalam kurun waktu tersebut tidak
kurun sembuh maka thabib akan
mengatakan “hana ubat” (tidak ada
obat), percaya atau tidak? penyakit
yang tergolong ringan di antaranya
yang mampu disembuhkan oleh
thabib berupa kesurupan, demam,
sakit perut, sedangkan penyakit parah
berupa kanker ganas, batu ginjal tetap
harus dengan pertolongan dunia
medis modern. Namun anehnya para
thabib ini tidak melakukan operasi
melainkan hanya dengan beberapa
mantra yang diucapkan.
Namun ada juga para masyarakat
Aceh yang memakai jasa thabib untuk
membantu menemukan barang
mereka yang hilang atau disebut “jak
meukaloen” (ilmu tenung).
Khususnya thabib atau dukun (dukon)
yang berada di desa-desa umumnya
mereka tidak menetapkan tarif
khusus selama pengobatan tetapi
para pasien memberikan sejumlah
uang seihklasnya saja. Mereka cukup
dibayar dengan Rp5.000 atau dengan
menjamu dengan makan malam saja.
Satu hal yang perlu diketahui, thabib
di Aceh hanya bisa melayani pasien
saat matahari mulai terbenam,
tepatnya pada pukul 16.00-05.30.
selebih dari itu para thabib,
dukun atau dukon akan menolak
membacakan mantranya dengan
alasan “hana koeng peunukoeh”
(tidak kuat pemotong).n
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Haba Mukim

Profil
Mukim
Lango
Oleh: Efendi Isma, S.Hut.

L

ango adalah nama sebuah
kemukiman di Kabupaten
Aceh

Barat,

letaknya

berada di hulu sungai Meureubo
yang airnya mengalir sampai ke
ibukota kabupaten, Meulaboh. Tidak
diketahui

dengan

pasti

Sejarah Mukim Lango
Zaman Iskandar Muda
 Zaman Pemerintahan Sultan
Iskandar Muda, Mukim Lango
tidak bisa diketahui siapa imum
mukimnya dan struktrunya.
 Zaman Iskandar Muda di Lango
pernah berkedudukan Raja Teuku
Tandi Bungkai.
 Setelah Raja Teuku Tandi Bungkai
mangkat digantikan oleh anaknya
Teuku Tandi Raja Muda.
 Setelah Raja Teuku Tandi Raja
Muda dipegang oleh Ulee Balang
Cut (Mukim).
 Setelah Ulee Balang Cut (Mukim)
baru ada Mukim di Lango.

tentang

pemberian nama kemukiman dengan

Zaman Belanda

nama Lango, namun diyakini nama



tersebut

erat

kaitannya

dengan

sejarah masa peperangan dengan
Belanda di mana untuk sampai ke
lokasi tersebut harus “meu langu =
berenang” yang dalam penyebutan
selanjutnya oleh Belanda menjadi
“lango”.



Mukim berada di bawah wedana
dan masyarakat tidak boleh
secara langsung menghadap
wedana tapi harus melalui
mukim sehingga semua kegiatan
dan persoalan masyarakat,
mukim harus tahu.
Mukim Lango pada tahun 1940
dipimpin oleh Teuku Puteh.

Gambar. Peta Wilayah Kemukiman Lango.

Sumber: Dokumen Usulan Hutan Ulayat Mukim Lango.
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Mukim Lango pada tahun 1952
dipimpin oleh Teuku Raja Gadeng
pada saat itu terjadi peristiwa
peperangan DI dan Mobrig.
Mukim Lango setelah Teuku Raja
Gadeng dipimpin oleh Teuku Raja
Lanta.
Setelah Teuku Raja Lanta Mukim
Lango dipimpin oleh Teuku Nyak
Umar Tahun 1971.

Mukim Lango memiliki batas wilayah:
• Sebelah Utara berbatas dengan
Aceh Tengah.
• Sebelah Selatan berbatas dengan
Krueng
Meureubo/Mukim
Manjeng.
• Sebelah Timur berbatas dengan
Kecamatan Beutong Ateuh,
Nagan Raya.
• Sebelah Barat berbatas dengan
Mukim Meunuang Kinco.
Kemukiman Lango terdiri atas empat
buah gampong (lihat tabel. Daftar
Gampong dalam Kemukiman Lango).
Kondisi Hutan Saat Ini
Semenjak
terjadinya
konflik
yang berkepanjangan di Aceh
pada umumnya, banyak yang
menghentikan kegiatan di dalam
hutan,
seperti
perusahaan
perkebunan tutup. Setelah konflik
mereda hutan kembali terbuka dan
menjadi sasaran untuk pemenuhan
kebutuhan bahan baku kayu, yang
dikarenakan Aceh dalam masa rehab
dan rekon setelah terjadi bencana
musibah tsunami akhir tahun 2004
silam, dan aktifitas ini terus berlanjut
secara diam-diam dan diyakini tanpa
didukung perizinan yang sah.

Pemanfaatan Hutan
Banyak pihak yang memanfaatkan
hutan baik dari pihak luar (perusahan,
cukong kayu, cukong pertambangan)
maupun pihak dari dalam juga.
Ada yang dimanfaatkan untuk
pemenuhan kebutuhan bahan baku
kayu dan ada juga yang dimanfaatkan
untuk mencari hasil hutan non-kayu.
Akses Hutan Pada Saat Ini
Untuk sekarang ini hutan banyak
diakses oleh masyarakat setempat
dan juga dari pihak luar, namum
ada juga yang dimanfaatkan untuk
mengambil hasil hutan non-kayu.
Masyarakat juga telah sepakat untuk
tidak memberi atau mengizinkan
pihak luar untuk mengakses hutan
yang ada di wilayah gampong
mereka, karena sudah meyakini
bahwa dampaknya tidak bagus untuk
masyarakat itu sendiri.
Dampak Positif Ekonomi dan Sosial
Banyak
masyarakat
yang
memanfaatkan potensi hutan untuk
di jadikan pemenuhan kebutuhan
hidup seperti mencari kayu alem,
madu, hasil hutan non-kayu, damar,
dan lain-lain. Masyarakat semakin
sadar akan fungsi dan keberadaan
hutan. Itu terbukti, di mana pihak

luar harus melapor jika ingin
membuka lahan di satu tempat dan
selanjutnya pembukaan lahan seperti
yang dilakukan oleh HPH sudah tidak
diizinkan lagi.
Permasalahan yang Terjadi (Hutan)
1. Mukim dan perangkat adat belum
kuat dalam hal pengelolaan
sumber daya alam khususnya
sektor kehutanan.
2. Peraturan tentang hutan belum
memiliki legitimasi kuat dari
semua pihak sehingga tidak
berjalan dengan baik.
3. Penebangan liar.
4. Ditetapkannya hutan lindung di
sekitar wilayah kemukiman oleh
pemerintah tanpa melakukan
sosialisasi dan penetapan pal
batas yang jelas.
5. Belum terkelolanya hasil Hutan
secara adat.
6. Tidak ada tim pengawasan
hutan/pawang hutan.
7. Kurangnya dukungan masyarakat
pada mukim dalam pengelolaan
Hutan.
8. Semakin
sering
terjadinya
serangan satwa (gajah, harimau,
beruang, babi).
9. Potensi longsor dan banjir
periodik masih tinggi.
10. Ekosistem hutan di bagian hulu
rusak.

11. Batas wilayah hutan antar
gampong dan mukim tidak jelas.
12. Belum terbentuknya struktur
pawang uteun di tingkat
gampong.
13. Aturan mengenai ketentuanketentuan yang berlaku tidak
tertulis (belum ada).
Dalam menjalankan roda kehidupan
sehari-hari, masyarakat Kemukiman
Lango disatukan dalam satu visi dan
misi bersama yaitu:
Visi:
“Mewujudkan Kemukiman yang
Bermartabat,
Berdaulat
atas
Sumber Daya Alam , Masyarakat
Hidup Damai dan Sejahtera dengan
Menjalankan Syariat Islam”
Misi:
1. Mensejahterakan
kehidupan
masyarakat
dengan
cara
peningkatan
ekonomi
masyarakat.
2. Transportasi lancar (jalan dan
jembatan).
3. Terkelolanya dan termanfaatkan
potensi yang ada di wilayah
mukim.
4. Berjalannya syariat Islam.
5. Masyarakat bersatu dan bekerja
sama.
6. Menjalankan adat istiadat.
7. Melestarikan sumber daya alam
di kawasan kemukiman.
8. Pengukuhan atas hak ulayat
mukim.
9. Mendidik pemuda dan pemudi
dalam bidang budaya, sosial,
ekonomi dan agama.
10. PKK harus bisa berjalan dan
maju.n

Tabel. Daftar Gampong dalam Kemukiman Lango.
Kemukiman Lango,
Kabupaten Aceh Barat.
FOTO: DOK. JKMA ACEH

Jumlah
Penduduk

Mata
Pencaharian

Pendidikan
Rata-Rata
Penduduk

Luas Wilayah

Lango

417

Petani

SMA

5.041 Ha

Lawet

415

Petani

SMA

4.800 Ha

Canggai

285

Petani

SMA

3.600 Ha

Sikundo

238

Petani

SMP

12.000 Ha

Nama
Gampong

Gampong

Sumber: Dokumen perencanaan Mukim Lango tahun 2010-2015.
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Calitra

Kemana
Hilangnya
Tualang
Cerpen: Thayeb Loh Angen

Thayeb Loh Angen
Aktivis kebudayaan di Pusat
Kebudayaan Aceh-Turki (PuKAT),
penulis novel Teuntra Atom

K

ini, Apa Maun menjadi
geuchik
Gampong
Tak
Bernama. Ia ditunjuk, walau
tidak mahu. Tidak ada orang
lain yang berani menjadi geuchik di
sana. Semua orang disalahkan dan
selalu kalah berdebat dengan Apa
Maun.
Para Tuha Peut Gampong mengambil
sikap, kalau Apa Maun tidak mau
menjadi geuchik, maka ia harus
pergi selamanya. Maka, Apa Maun
yang sangat mencintai kampungnya,
terpaksa menjadi geuchik.
Sehari setelah dilantik, ia berlagak
seperti gubernur. Ke mana pun,
ia pergi dengan pengawalan ketat
diiringi sirine, walau itu hanya
perjalanan makan siang. Tanda lampu
persimpangan pun ia langgar.
Istrinya yang seorang perempuan
ta’at beribadah selalu menasehati
bahwa melanggar tanda lampu di
persimpangan termasuk mengkorupsi
hak pengguna jalan. Tapi Apa
Maun bersikeras, ia hanya meniru
rombongan gubernur, bupati, atau
walikota.
Ini berbeda dengan Apa Main,
sepupunya yang menjabat Keujruen
Blang sejak sepuluh tahun lalu.
Kalau tiba di persimpangan bertanda
lampu penyebrangan, Apa Main
menunggu warna hijau menyala
sebelum melintas, walau tidak ada
satu kenderaan pun yang melaju dari
arah lain.
“Disiplin adalah kau melakukan hal
benar walaupun saat ketika kau ada
kesempatan dan berkuasa melakukan
hal sebaliknya,” yakin Apa Main.
Tentu, Apa Maun menertawakan sikap
Apa Main.

Ilustrasi: Rachel Terne

Karena isterinya membujuk dengan
santun dalam beberapa tahun, maka
Apa Maun akhirnya mematuhi aturan.
Bahkan ia mulai mencintai seni dan
kebudayaan, yang dulu dianggapnya
hal tidak berguna.
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Pada bulan Muharram di tahun ketiga
menjabat sebagai geuchik, Apa Maun
berencana mengadakan rapai Uroh
yang diikuti oleh perapai dari seluruh
negeri. Acara itu akan dilaksanakan
saat bulan Molod berakhir. Ia
memerintahkan Keujruen Blang untuk
mengumpulkan sebanyak seribu buah
alat rapai.
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Keujruen Blang menjalankan perintah.
Setelah satu bulan, ia hanya dapat
mengumpulkan lima ratus buah
alat rapai. Ia menemui Apa Maun
di kantornya. Geuchik itu sedang
menabuh-nabuh
rapai
seraya
melantunkan beberapa bait syair.
“Baloh Tualang kulet jih himbee bek
kapeumalee kee hai kayee rimba,
meunyoe han ka meusu ban yoh dilee,
kupeh bak batee beukah dua.”
Apa Maun menyambut Apa Main.
“Harus ada seribu buah, cari sampai
dapat. Berapa uang kauperlukan,
semua kusediakan. Yang penting ada
seribu rapai.”
“Ini sudah dari seluruh negeri. Untuk
mencapai jumlah itu kita harus
membuat rapai lain.”
“Buatlah itu. Kumpulkan seluruh
pembuat rapai. Lima ratus buah alat
rapai harus siap bulan depan. Sebelum
15 Ra’jab harus kita laksanakan rapai
uroh ban sigom nanggroe,” kata Apa
Maun.
Apa Main mengumpulkan para
pembuat alat rapai. Hanya ada dua
puluh satu orang dalam negeri itu.
Semuanya sudah berusia di atas lima
puluh tahun. Mereka menuju hutanhutan.
Hari pertama dan kedua mereka ke
hutan di seputaran gunung Seulawah.
Hari ketiga dan keempat ke hutan
seputaran gunung Geureudong, hari
ke lima dan keenam mereka ke wilayah
gunung Leuser. Hanya ada tiga batang
pohon Tualang. Dan hanya satu akar
yang bisa diambil.
Para pembuat rapai membaca pesan
kepada pohon Tualang selaku sesama
makhluk hidup:
Assalamualaikom bani Tualang,
Beuna ban nan meusu beuraya
lon koh bani phon lon peubreueh pade
Tujuh seuen bude lonjak tueng gata
Oh kuboh kulet ka meuniet bajee
Bek kapeumale kee di keue rakyat ba
E tualang manyang
Meusu meugrang-grang oh malam jua
Pawang tuha guree keuh dikah
Kutueng tuah kah kupeusa dua.
“Itu hanya cukup untuk dua baloh
rapai, tapi tidak bisa juga untuk rapai

ulee. Kita butuh empat ratus sembilan
puluh delapan buah alat rapai lagi,”
kata pembuat rapai yang lain.
“Ambil pohon apa saja, yang penting
jumlah rapai cukup,” Apa Main
mengurut-urut kepala. Maka, para
pembuat rapai mencari pohon-pohon
yang cocok untuk dipotong saat air
laut surut.
Tiga pekan berlalu, Apa Main dan
pembuat rapai telah mendapatkan
cukup kayu sebagai bahan baku baloh
rapai.
“Apa menurutmu Apa Maun akan
menerima ini?” tanya pembuat rapai.
“Kalau ia tidak terima, minta ia carikan
sendiri pohon tualang ke rimba
Tuhan,” Apa Main tertawa sinis.
“Kau Keujruen Blang yang kurang ajar,”
kata pembuat rapai.
“Ini namanya kreatif, banyak ide.
Kalau bicara seperti ini lagi, kupotong
gajimu.”
Apa Main dan rombongan pulang. Para
pembuat rapai masuk ke bengkelnya
masing-masing setelah membagi kayu
sama banyak untuk membuat alat
musik rapai.
Setelah dua pekan berlalu, semua
rapai sudah siap dan dikumpulkan ke
kantor geuchik kampung tak bernama.
“Ini baloh rapai bukan dari kayu
tualang, Apa Main, Keujruen Blang
macam apa, kau!” Teriak Apa Maun
seraya berkacak pinggang.
“Aku hanya membuat keinginanmu
mengadakan acara seribu rapai
tercapai. Tapi kalau aku bersikeras
semua balohnya dari kayu tualang
seperti katamu, maka kita harus
mencari bibit pohon tualang,
lalu menanam, merawat, dan
menunggunya besar, sekitar lima
puluh tahun lagi baru dapat kita
potong untuk baloh rapai, setelahnya
baru dapat membuat acara rapai
sebesar rencana gilamu. Aku hanya
memanfaatkan yang ada, supaya
seribu rapai bukan hanya sekedar
bermimpi,” kata Apa Main.
“Lalu, kemana hilangnya Tualang?”
Apa Maun mendesah.
Apa Main, para pembuat rapai, dan
masyarakat yang sudah mengerumuni
halaman kantor geuchik menggelenggeleng.

“Keujruen Gle, tolong cari, ke mana
hilangnya Tualang!” perintah Apa
Maun pada seorang berpeci ala
Yaman. Lelaki itu mengangguk.
“Bagaimana acara rapai urohnya,
Teungku Peutua?” Tanya Keujruen
Peukan atau Syah Bandar.
“Kita laksanakan pada purnama ini,
tujuh hari tujuh malam. Kau yang atur
semuanya.”
Apa Maun menemui kepala instansi
semak belukar yang jauh dari
kampungnya. Tidak ada jawaban
tentang Tualang. Ia menuju bidang
pemberi izin hak perusakan hutan.
Tidak ada jawaban. Setelah keluar dari
kantor itu, ia menuju sebuah kedai
kopi dan memesan perasan ranup.
Ia mendengar percakapan pengunjung
di sana.
“Pemerintah
sekarang,
dengan
penjaga hutannya sangat mudah kita
tipu. Dulu, aku pernah menipu orang
yang menipu banyak cendekiawan di
negara yang besar. Lihat saja hutanhutan itu. Pohon-pohon tualang,
meureuboe, dan meranti semua habis
kubabat, itu mahal harganya,” kata
lelaki itu.
“Bagaimana cara kautipu gubernur
itu?”
“Mudah saja, gubernur mengelilingi
hutan dengan helikopter. Aku suap
pilotnya, dan sebagai tokoh masyarakat
orang yang kenal hutan, aku ikut naik
ke helikopter itu. Pilot hanya melintasi
ke koordinat yang kukasih. Setelahnya
si gubernur tidak percaya lagi laporan
aktivis lingkungan atau pemberitaan
media tentang penghancuran hutan,”
lelaki itu tertawa.
“Kau sendirian yang membabat hutan
di seluruh negeri ini?”
“Tidak, ada puluhan orang, cuma
aku yang terbanyak karena dapat
menipu siapa saja. Sekarang, bahkan
ratusan orang yang tidak memiliki hak
merusak hutan pun ikut menebang
pohon-pohon belantara.”
Kuping
Apa
Maun
memerah
mendengar percakapan itu. Ia
memesan minuman lagi. Padahal yang
tadi belum habis. Segelas minuman
panas dalam gelas besar.
Ketika pelayan hampir melewati
pengunjung yang mengaku membabat

hutan tualang, Apa Maun bangkit
dan berpura terjatuh seraya sengaja
menumpahkan air panas dalam gelas
dari tabak si pelayan ke wajah si
pembabat hutan. Lalu, ia berpura-pura
minta maaf seraya tertawa dalam hati.
“Itu hanya segelas air yang tumpah
ke atasmu, tidak sebanyak banjir yang
dihadapi rakyat karena kayu-kayu
telah kautebang,” kata Apa Maun.
Pengunjung yang kulit wajahnya
memerah hampir terkelupas itu
memaki-maki Apa Maun seraya
mendekat ingin memukulnya. Para
pengunjung memegang lelaki itu.
“Ini orang yang menghancurkan hutan
sehingga negeri kita banjir,” Apa Maun
mendekati dan meninju wajah lelaki
yang masih mengumpat tapi terdengar
seperti menangis tersebut.
Pengunjung
yang
tadi
hanya
memegang si penghancur hutan,
meniru tingkah Apa Maun. Kontan
saja, lelaki itu babak belur.
“Tunggu,” Apa Maun menghentikan
keroyokan. Ia mendekatkan wajahnya
ke wajah lelaki yang terkulai dengan
nafas tertahan-tahan itu.
“Di mana aku bisa dapat bibit tualang
untuk membudidayakannya?” Apa
Maun berkara lirih.
“Kau a, a, akan kut kurt kutuntut di pep,
pep, pengadilan negara,” si pembabat
hutan berusaha keras mengucapkan
kata-kata.
“Setahuku kau kini berada di
pengadilan adat karena membasmi
pohon tualang sebagai bahan baku
baloh rapai, kau melanggar hukum
adat. Apa mahu lagi?” Apa Maun
berkata lebih nyaring.
“Harus
ada
qanun
tentang
penyelamatan jenis kayu yang hal
terkait dengan kebudayaan, misalnya
pohon Tualang sebagai bahan
baku baloh rapai, bahan pembuat
seurune kale, dan sebagainya,” kata
pengunjung yang dari tadi hanya
menyaksikan yang terjadi.
“Tepat sekali, sekolahmu yang tinggi
itu ternyata ada gunanya,” Apa Maun
membayar minuman dan kerusakan
kedai itu, lalu keluar. Dua mobil polisi
muncul dengan suara sirine bising. Apa
Maun menghilang ke balik kerumunan
orang.n
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Sarakata

Tradisi Meurajah dalam
Pengobatan Manuskrip Aceh

K

ajian perobatan medis di Aceh telah
mencapai fase keselarasan, pada saat
tema-tema keagamaan dan kebudayaan
mendapat “lahan utama” di dunia
intelektual dan para peneliti (researchers), baik
dalam tatanan pemerintahan (kesultanan) maupun
masyarakat bawah (grassroots). Pada hakikatnya,
ranah kajian medical ataupun perobatan secara
tradisional dan modern telah mendapat tempat
yang sama dengan kajian keagamaan, seperti ilmu
tasawuf, tauhid dan syariat yang selama ini dan
sebelumnya mendapat sorotan utama.
Informasi tersebut dapat ditelusuri dari
banyaknya karya tulis di bidang kedokteran yang
dihasilkan oleh para intelektual atau tokoh-tokoh
agama di Aceh pada beberapa abad yang silam.
Karya tulis tangan (manuskrip) atau naskah klasik
merupakan sumber primer dan bukti kejayaan yang
digapai oleh Aceh dalam bidang-bidang tersebut,
seperti pencetus munculnya sistem tulisan aksara
Arab-Jawi di dunia Melayu-Nusantara, atau lahirnya
sistem/kaidah syair dari Hamzah Fansuri, dan lain
sebagainya.
Artikel ini melihat konteks rajah dari sudut
pandang filologisnya. Mengapresiasi semangat
leluhur dengan hanya menyimpan warisan yang
telah mereka wariskan kepada kita tidaklah
cukup. Demikian manuskrip-manuskirp rajah
yang dipandang sebagai salah satu pengobatan
alternatif tidak hanya sebatas bacaan dan dinikmati
kandungan isi, akan tetapi lebih bermakna untuk
dieskplorasi lebih mendalam, secara medis dan
filosofisnya melalui multidisipliner ilmu. Termasuk
masyarakat memeliharanya sedemikian rupa dan
mewarisi fisik manuskripnya, dan hanya sedikit yang
mewarisi ilmunya.
Rajah secara umum diartikulasi sejenis
pengobatan jampi-jampi dalam dunia kedokteran
1
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klasik. Namun rajah dan meurajah berbeda makna,
fungsi dan metodenya di Aceh secara khusus dengan
definisi umum. Secara umum, rajah dimaknai
menandakan sesuatu (tato), atau implantasi pigmen
mikro, yang memberikan simbol-simbol tertentu
yang dapat dilihat dengan kasat mata. Maka praktik
rajah dapat ditemui di hampir semua tempat dengan
fungsi sesuai adat dan kultur setempat. Termasuk
di Aceh, praktik rajah pun sangat beragam sesuai
dengan demografi dan etnografi masyarakat.
Latar budaya yang telah berakar di masyarakat
Aceh, -demikian juga di wilayah Nusantara lainnya-,
tidak terlepas dari animisme pra-Islamisasi,
pemujaan terhadap media benda terlihat dari tradisi
upacara adat yang lebih banyak bersifat mistis.
Bacaan-bacaan dalam upacara tersebut dituangkan
dalam bentuk sastra baik bersifat sajak (mantera
atau tangkey) ataupun prosa (doa) oleh seorang
yang dihormati dikenal ‘pawang’, meuilmee dan
teungku. Meurajah di Aceh selalu terkait dengan
mantera, ajimat (jimat) dan doa, yang digunakan
dalam dua sisi, untuk kebaikan dan keburukan
(kejahatan).
Catatan dalam manuskrip Aceh juga dapat
diperoleh kedua sisi penggunaan meurajah,
seperti dua sisi mata uang, satu doa atau mantera
digunakan untuk beragam tujuan dan fungsi, hanya
media (alat) yang digunakan beragam. Hurgronje
merekam beberapa jejak tentang pengobatan
di Aceh, baik secara insidental ataupun secara
langsung, yang banyak didasarkan pada tahayul dan
dengan “hocus-pocus”.1
Dalam prakteknya, rajah tidak seperti umumnya
didefinisikan oleh rajah-rajah secara umum di luar
Aceh. Sepertinya ada tranformasi tradisi meurajah
di Aceh, dari apa yang disebut oleh Hurgronje yang
melatarbelakangi tahayul dan dipercayai dengan
ilmu-ilmu gaib kepada arah islamis dan humanis.

Snouck Hurgronje, Aceh di Mata Kolonialis II, Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985, h. 50

BACKGROUND: http://library.yale.edu

Oleh: Hermansyah

Unsur-unsur rajah tersebut digunakan dalam tata
laksana “ilmu hitam” seperti sihe (sihir), peukeunong
(guna-guna), peugawe (sejenis ulat sangkadu),
peugaseh (pelet), dan sebagainya. Namun juga
rajah digunakan pada simbol-simbol dengan tujuan
kebaikan, seperti ajimat, doa, pengobatan, tangkey
(penangkal), yang biasanya disisipi unsur-unsur
ajaran Islam, terutama doa-doa dari Alquran dan
simbol-simbol yang digunakan dari huruf hijaiyyah.
Hadirnya Islam di Aceh tidak mengubah tradisi
dan budaya tersebut secara langsung, namun proses
Islamisasi terintegrasi ke dalam tradisi lokal tanpa
menghilangkan kontaminasi tradisi kebudayaan
lokal secara total, inilah yang membuat tradisi lokal
tetap bersemi dan memiliki karakteristik tersendiri,
seperti puisi mantra terhadap anak-anak sakit perut
dalam Panton Aneuk Miet yang menyisipkan surah
Al-Fatihah di dalam mantranya:2
Hong dat-dat, na umu na ubat
Lhee boh klaih pliek u, lhee boh mu pisang klat
On pineng thoe, on pineung mirah
Al-fatihah kutawa bisa
Artinya:
Hong dat-dat, ada umur ada obat
Tiga ikatan (tumpukan) ‘pliek u’, tiga tandan
pisang muda (rujak)
Daun pinang kering, daun pinang merah
Al-Fatihah kutawar sembuh.
Pengetahuan perobatan tradisional di Aceh
tidak bebas dari pengaruh asing, ramuan-ramuan
yang digunakan oleh seorang tabib (dokter)
sejumlah produk asli pribumi di Aceh, akan tetapi
tidak sedikit juga ramuan tradisional India, Arab, dan
Cina. Beberapa manuskrip seperti Kitab Tajul Muluk
yang sebagian memuat pengobatan tradisional di
Aceh dipenuhi bahan-bahan lokal, yang sebagiannya
melalui proses rajah.
Tradisi peudong rumoeh (membangun rumah),
semai bibit padi di sawah (khanduri neulöng),
membulir (padé mumée) dan panen padi (khanduri
blang), peusijuek (tepung tawari), atau acara lainnya
seperti tradisi perkawinan, kelahiran anak, dan
atau kematian serta sebagainya tidak terlepas dari
penggunaan ritual meurajah dan mantera dengan
bacaan-bacaan khusus yang sebagian dikutip dari
ayat-ayat Alquran.
2

Demikian kitab ar-Rahmah fil Tibb wal Hikmah
karangan Tgk Chik Abbas bin Muhammad Kuta
Karang yang hidup pada periode Sultan ‘Alaiddin
Ibrahim Mansur Syah (1857-1870) merupakan
tokoh penting dalam transformasi ilmu pengobatan
dari Jazirah Timur Tengah ke Aceh. Karyanya
tersebut yang mengkolaborasi metode dan bahan
dari luar negeri dengan pemanfaatan alam dan
kearifan masyarakat Aceh, yang kemudian sebagian
besar dikutip dalam Kitab Tajul Muluk dan menjadi
pedoman para tabib-tabib di kemudian hari.
Di Aceh, mediasi yang digunakan dalam rajah
sebagai pengobatan tradisional dan alternatif
-termasuk di era post modern- cukup beragam.
Sebagian besarnya menggunakan air, jimat, dan teks
naskah oleh hampir semua lapisan masyarakat, lakilaki dan perempuan, termasuk tokoh-tokoh (ulama
dan pemimpin perang) Aceh periode kolonial,
sebagaimana banyaknya ajimat yang dirajah
ditemukan di tubuh para syuhada oleh serdadu
Belanda.
Terkadang sang meuilmee akan membaca
doa-doa rajah pada media tersebut, sebagiannya
harus melalui proses tertentu dengan ketentuan
pantangannya yang khas pula. Sebagian besar
manuskrip mujarabat koleksi Aceh di Museum Aceh,
Museum Ali Hasjmy, dan para kolektor manuskrip
menunjukkan metode dan media pengobatan rajah
di Aceh yang sangat beragam serta diwarnai dengan
kearifan masyarakat (manusia) terhadap penyakit
dan Sang Khalik.
Karenanya, tradisi rajah masih tetap eksis
di Aceh hingga saat ini karena dianggap sebagai
bagian dari pengobatan alternatif untuk kategori
penyakit tertentu. Walaupun tehnik dan media yang
digunakan mengalami fluktuatif sebab disesuaikan
dengan zaman. Namun demikian, semua merujuk
kepada manuskrip-manuskrip karya intelektual
tempo dulu, hanya saja belum dieksplorasi telaah
lebih mendalam terhadap karya-karya tersebut.n

Hermansyah
Filolog Aceh, Melayu-Nusantara,
peneliti dan pengkaji Manuskrip dan
naskah-naskah berbahasa Aceh,
Jawi dan Arab.

Abdullah ‘Arif, Panton Aneuk Miet, Kutaraja: Pustaka Aceh Raya, 1985
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Meututô

Mat Awe’uk

Oleh: Teuku Masrizar

Dalam pesta terutama di gampong-gampong,
salah satu yang menarik adalah pekerjaan dapur
yang dilakukan secara bersama berupa masak dan
makan bersama. Tentunya setelah masakan matang
kemudian dibagikan kepada semua yang hadir yang
dilakukan oleh seseorang sebagai pemegang sendok
besar (mat awe’uk).

Mat awe’uk tidak selalu pada orang yang sama,
namun terkadang karena dipercaya bisa saja orang
yang sama. Mat awe’uk bertanggung jawab di dapur,
terutama terhadap masakan dan membagikan
kepada yang hadir. Bisa jadi dalam suatu pesta
kepercayaan tersebut diberikan kepada seseorang
namun pada saat berikutnya diberikan kepada
yang lain. Kepercayaan non formal dan tidak di-SKkan ini sebenarnya memiliki tanggung jawab besar
terhadap sukses atau tidaknya perhelatan pesta
yang sedang dilangsungkan. Pembuat pesta (tuan
rumah) biasanya hanya sekedar tahu bahwa yang
mat awe’uk adalah si Fulan atau si Fulen. Pekerjaan
ini biasanya diberikan kepada orang yang sudah
biasa mendapat kepercayaan untuk melakukannya
dan juga atas kesediaannya sebagai mat awe’uk
dalam pesta tersebut. Tapi untuk pekerjaan ini perlu
perhatian khusus dan serius dari pembuat pesta
(tuan rumah), hal yang berkaitan dengan kebutuhan
personal, dari rokok, kopi dan lainnya harus tetap
dijaga agar proses dapur dapat berjalan dengan baik.
Mat awe’uk adalah sebuah cerminan dari budaya
pemimpin dalam masyarakat kita di Aceh. Banyak
falsafah yang terkandung dalam tugas dan tanggung
jawab seseorang yang dipercaya sebagai mat awe’uk.
Bagi si mat awe’uk tugasnya dianggap selesai ketika
makanan matang dan semua yang hadir
telah menerima makanan dan memakan
makanan tersebut. Selalu saja mat
awe’uk makan setelah semua yang
hadir selesai makan. Sebuah risiko
mat awe’uk.
Tugas dan tanggung jawab yang diemban
oleh mat awe’uk mengandung falsafah
kepemimpinan yang kuat dan patut untuk
dicermati. Menyiapkan makanan sampai matang
dan tepat waktu adalah sebuah proses pengelolaan
yang terencana dengan baik. Memastikan makanan
enak dan sesuai selera yang hadir bukanlah hal
mudah, karena tidak semua orang memiliki selera
lidah sama, ada suka pedas ada yang tidak, ada yang
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Ilustrasi: www.newsdesa.com

BACKGROUND: xishan1.deviantart.com

S

udah menjadi tradisi dalam pesta atau
kenduri kegiatan di dapur yang dilaksanakan
secara
bersama-sama.
Kebersamaan
di dapur bukan hanya untuk menyantap dan
menikmati makanan namun memiliki makna lebih
jauh dari itu, setidaknya dengan kebersamaan
tersebut terbangun silaturrahmi dan keakraban
antar sesama dan sekaligus memeriahkan acara
pesta yang sedang dilangsungkan. Lazimnya
dalam persiapan sebuah perhelatan pesta, tentu
banyak hal yang perlu dipersiapkan sehingga pesta
dapat berlangsung sebagaimana yang diharapkan.
Persiapan penerimaan tamu, undangan, tempat,
kelengkapan peralatan sampai dengan soal masak
di dapur. Semuanya harus detail bagi yang akan
melaksanakan sebuah pesta.

Teuku Masrizar
Peminat budaya tinggal di Tapaktuan.
Email: mas_rimba@yahoo.co.id

suka sedikit asam ada yang tidak, ada yang suka
agak asin ada juga yang tidak, semuanya tergantung
dengan selera lidah masing-masing, hal ini menjadi
sesuatu hal yang perlu disiasati oleh mat awe’uk.
Kepiawaiannya dapat dibuktikan dalam meramu
bumbu masakan sehingga semua selera lidah yang
hadir relatif terpenuhi, inilah kelebihan yang tidak
dimiliki banyak orang dalam merespon selera orang
lain. Dalam wujud lain dapat dikatakan bahwa
seorang pemimpin tidak hanya merasa
tahu tetapi tahu merasa dengan
apa yang dirasakan oleh yang
dipimpinnya.

Risiko bagi mat awe’uk setidaknya ada dua hal.
Pertama, makanan tidak matang atau tidak enak dan
tidak sesuai dengan selera semua yang hadir. Bila hal
ini yang terjadi maka mat awe’uk bertanggung jawab
untuk meramu bumbu lain dan memasakkannya
kembali, bila masih ada persiapan, bila persiapannya
(stok) habis maka mat awe’uk ikut menanggung
malu bersama dengan tuan rumah. Risiko memimpin
tergambar dari kejadian ini, setiap pemimpin
harus siap menanggung dampak
dan akibat implementasi dari
rencana dan kebijakan yang
salah; Kedua, makan
setelah semua yang
hadir selesai makan.
Hal ini merupakan
wujud nyata dari
sikap
seorang
p e m i m p i n
memberikan
keta u l a d a n a n
d a l a m
memimpin,
mendahulukan
kepentingan umum
daripada kepentingan
pribadi.

Proses
dalam
membagikan
makanan
yang
telah
matang
adalah gambaran
dari
sebuah
perilaku
adil
dalam memimpin.
Biasanya banyak
orang
yang
menyodorkan piring
untuk
mendapatkan
kuah belangong (wajan
besar)
dari
berbagai
Ilustrasi: zulfajri-aceh.blogspot.com
tingkatan umur. Ada yang tua,
Tanpa disadari banyak falsafah
muda bahkan anak-anak. Bagi yang
yang dapat dipetik dari semua
mat awe’uk sudah bisa memahami berapa besar
pekerjaan yang dilakukan, salah satunya yang
porsi yang akan dibagikan. Untuk yang agak tua dan
dilakukan oleh si mat awe’uk yang saban perhelatan
yang muda tentu lebih banyak mendapatkan porsi
pesta dan kenduri sering kita tonton. Sebuah
kuah belangong daripada anak-anak, ini merupakan
pelajaran penting dari mat awe’uk agaknya belum
gambaran keadilan yang ditunjukkan secara
mampu diterjemahkan oleh banyak pemimpin
proporsional dan kemampuan dalam menghabiskan
dalam memimpin. Ungkapan “menambah dan
makanan. Secara alamiah dilakukan dengan mata
mengali pandai, tapi membagi bodoh” sangat
tetap pada awe’uk tanpa melihat si pemengang
bertolak belakang dengan apa yang dilakukan oleh
piring. Hal ini mengandung makna bahwa seorang
yang mat awe’uk, alangkah baiknya bila kita belajar
pemimpin memberikan sesuatu tanggung jawab
dari tugas yang dijalankannya sehingga dapat dipetik
kepada bawahannya sesuai dengan keahlian dan
kemuliaannya oleh semua pemimpin kita pada
kemampuannya.
semua tingkatan. Semoga.n
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Diwana

Kenangan
Bersama
Pa n g l i m a
U t e u n
S i ku n d o

Sebuah Catatan Perjalanan
Pembuatan Film Dokumenter
“Hutanku Istanaku” Produksi
JKMA Aceh 2013

Teungku Banta Lidan

Panglima Uteun Gampong Sikundo

A

walnya aku sulit percaya,
bahwa lembaga adat uteun di
Aceh masih wujud dan masih
ada orang yang bersedia menjadi
panglima uteun masih ada dan eksis,
karena dibantai dengan beberapa
kebijakan pemerintah atau diam-diam
keberadaan lembaga adat uteun ini
telah hilang dengan sendirinya, karena
tidak ada yang peduli lagi. Berbeda
dengan panglima laot, yang bagi saya
sebagai orang pesisir utara Pase, Aceh
Utara-panglima laot sangat dikenal,
apalagi paska tsunami Aceh, eksistensi
panglima laot bahkan sudah dikenal
oleh lembaga asing yang membantu
rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh
paska tsunami.
Namun pikiran-pikiran saya
tadi tentang keberadaan panglima
uteun terbantah mentah-mentah,
saat pertama kali menelusuri hutan
Gampong Sikundo, Mukim Lango,
Kecamatan
Pantee
Ceureumen,
Kabupaten Aceh Barat. Tradisi
pengelolaan hutan yang arif bijaksana
telah lama dipraktekkan secara turun
temurun dalam masyarakat di sana.
Selama seminggu bersama panglima
uteun di Sikundo saya mendapatkan
banyak ilmu dan pengetahuan tentang
adat utuen.
Tidak mudah memang untuk mencapai
ke Sikundo, menurut Teungku Idrus
Sekretaris Mukim yang kami jumpai di
Keudee Pantee, Belanda saja kewalahan
saat menghadapi perang gerilya Cut
Nyak Dhien yang pernah tinggal di sini.
Menuju Sikundo kita harus berjalan
kaki paling cepat setengah hari,
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berjalan di antara bukit dan lereng
terjal, menyebrangi beberapa sungai
dan alur dan yang paling memacu
adrenalin adalah saat melewati tujuh
jembatan gantung (tali dua) mereka
menyebutnya, “ayoun”. Jangan cobacoba nekat tanpa perlengkapan yang
lengkap, mulai dari tenda, senter, obatobatan, logistik makanan yang cukup,
serta fisik dan mental tentunya.
Setelah berjalan kaki selama hampir
empat jam. Kami menyebrangi sungai
yang lumayan deras dan berbatu
dengan berenang. Saat di jembatan
gantung bertali dua pertama. Jantung
saya berdegup kencang, hanya bisa
melihat-lihat orang-orang Sikundo
yang sudah terbiasa, menari di atas
tali dua yang melintang dan diikat di
pohon-pohon besar. Seorang pemandu
membisiki saya bahwa, di jembatan
ini Tentara Nasional Indonesia (TNI)
dari kesatuan Raider pernah jatuh dari
jembatan ini, dan tewas karena airnya
sangat deras dan tak jauh memang
dari sana terlihat linggoung krueng
(belokan sungai).
Di seberang kawan-kawan lain sudah
menunggu, sudah menjadi kebiasaan di
sini, saat akan menyebrangi sungai dan
melintasi jembatan tali dua dilakukan
secara bersama-sama (berkelompok),
agar kalau terjadi apa-apa bisa cepat
ditangani.
Jembatan pertama berhasil saya lewati,
walau sangat pelan dan lama. Beberapa
orang Sikundo yang kebetulan berpaspasan dengan kami akan menjadi
tontonan yang terkadang lucu. Sesekali
mereka memberi aba-aba atau

perintah, “Bek kangieng uyub”, jangan
lihat ke bawah dan lain-lain. Memang
benar saat kita di atas jembatan ini
seperti naik ayunan terayun ke sana
kemari seolah-olah jembatan sedang
berjalan di atas air.
Jembatan pertama berhasil saya lewati
disambut dengan gelak tawa, sehingga
ketegangan perlahan hilang. Kami
berjalan lagi. “Ada enam jembatan
lagi bang” kata pemandu. Saya hanya
mengangguk dan terus berpikir agar
nantinya saya usahakan lebih cepat dan
mencoba untuk lebih berani lagi.
Lima jembatan terlewati, karena
kelelahan kami istirahat sebentar pada
sebuah rangkang blang (dangau),
kami disuguhi kacang rebus di sana
oleh seorang warga. Terlihat hijaunya
hutan, gunung, gemercik air di sungai.
Petani di sawah sedang memotong
padi. Sungguh mempesona. Saya
mengabadikan beberapa foto sambil
melihat-melihat objek untuk stock
gambar film.
Kami berjalan lagi, kali ini melewati
persawahan dan bantaran hulu sungai
Krueng Meureuboe. Beberapa saat
kemudian baru terlihat pemukiman,
rumah-rumah
berkonstruksi
sederhana milik masyarakat Gampong
Sikundo terlihat sepi, mereka sedang
beraktifitas di sawah, ladang. Di depan
dan di atap rumah-rumah terlihat panel
surya, karena di sini arus listrik dari
PLN belum masuk. Di sini juga jangan
berharap ada sinyal handphone, saya
lalu me-non-aktifkannya.

Akhirnya
saya
benar-benar
merdeka, kru pembuat film sudah
bisa beristirahat, saya menyiapkan
beberapa catatan untuk pertanyaan
kunci pada subjek film. Memeriksa
kondisi perlengkapan seperti kamera,
tripot, cas baterai dan lain-lain. Malam
pertama, sambil merebahkan badan,
kami hanya asyik bercerita tentang
perjalanan kami tadi, ada banyak hal,
terutama tentang kelucuan-kelucuan.
Di rumah yang kami tempati ada mesin
genset, untunglah sekretaris mukim
mengingatkan kami agar membeli
lima liter solar sewaktu ke ibukota
Kecamatan
Pantee
Ceureumen.
Bangun pagi setelah mandi di sungai,
menikmati kopi saya menuju ke rumah
panglima utuen.
Saya secara khusus datang ke rumahnya
yang agak terpisah dari pemukiman,
rumahnya berada di lereng gunung,
saat akan memasuki rumahnya kita
menyebrang anak sungai yang terpaut
tidak jauh dari rumahnya. Pagi itu
memang beliau menunggu saya karena
telah diberitahukan oleh sekretaris
gampong. Rumah panggung sederhana,
terlihat beberapa alat tangkap ikan,
tergantung di dinding rumahnya. Saya
dipersilahkan masuk, terlihat beliau
memang sudah bersiap-siap berangkat
masuk hutan bersama rombongan
kami. Seorang perempuan berumur
sedang memasak di dapur, itulah
istrinya. Saya tidak sempat bertanya
apakah punya beliau punya anak atau
tidak, takut tersinggung, saya hanya
menyakan kondisi alam, dan hal-hal
yang perlu kami persiapkan saat akan
memasuki hutan. Sesaat kemudian
istrinya muncul dan menyuguhkan kopi
untuk saya. Setelah semuanya siap,

kami pun bergerak masuk ke hutan dan
menerobos rimba belantara.
Teungku Banta Lidan, begitulah
namanya, beliau yang berusia 55 tahun
masih terlihat sangat sehat dan kuat,
terlihat kami dan rombongan selalu
tertinggal jauh saat memasuki hutan,
padahal usia kami rata-rata masih
berkepala tiga. Beliau tidak pernah
memakai sandal kemana pun, itu
kesehariannya. Saat akan mamantau
hutan beliau selau siap siaga ditemani
parang dan memakai kain hitam yang
dililit membalut kepalanya, turban
khas Beutoung Beunggala ini selalu
dikenakannya saat akan masuk hutan.
Setelah berjalan hampir tiga jam kami
beristirahat pada sebuah rangkang
(pondok), lalu melanjutkan lagi
melewati sungai, Krueng Peureucouh.
Kami beristirahat di sana selama satu
jam lebih.
Dia mulai menceritakan kondisi hutan
Sikundo, sebelumnya masih perawan,
namun pada masa Rezim Orde Baru
mereka terpaksa pindah. Tidak ada
yang bisa dilakukan saat perusahaan
PT Raja Garuda Mas (RGM) membabat
hutan mereka.
“Mau mengadu ke mana, mereka telah
mendapat izin pemerintah” katanya
dengan mata terbata-bata.
Pada masa itu mereka hanya bisa
diam tanpa bisa melawan, melawan
pada masa itu dianggap pejuang GAM.
Saat konflik Aceh memuncak pihak
perusahaan hengkang, karena kawasan
Sikundo dijadikan markas gerilyawan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Saya
pernah dipukuli tentara karena nama
saya sama dengan nama orang yang
mereka cari.
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Dalam hati saya, akhirnya sampai juga
dan saya sangat ingin segera mandi
dan istirahat, karena hari sudah sore.
Awalnya saya berpikir bahwa kami
menginap di daerah ini. Namun,
ternyata rumah untuk kami menginap
berada di seberang sungai. “Bak na
kouh tutu ayoun taloe dua kreek lom
sabouh teuk”, (harus melewati satu
jembatan lagi ini) batin saya.

kayu buat rumah harus berkoordinasi
dengan panglima uteun dulu. Bagi
masyarakat yang ingin membuka lahan,
harus mengadakan khanduri uteun
(kenduri hutan) dulu. Kalau ada yang
melanggar akan dikenakan sanksi adat.
Berdasarkan penuturan Tgk. Banta
Lidan, Panglima Uteun Sikundo berada
di bawah Panglima Uteun Mukim
Lango. Hal ini terlihat saat ada sidang di
peradilan adat gampong tidak selesai,
maka akan dilimpahkan ke Peradilan
Adat di tingkatan mukim.
Sampai saat ini Teungku Banta Lidan
sebagai panglima uteun tidak pernah
menerima yang namanya, upah, jerih
atau pun gaji dari pemerintah. Kareuna
uteun nyoe enteuk tapulang keu
aneuk cuco, teutap long jaga (karena
demi anak cucu saya tetap menjaga
hutan ini), misue uteun nyoe anco,
pat tamita lom raseuki (karena kalau
hutan ini hancur, di mana kami harus
mencari rezeki). Meunyoe uteun ka
anco, nanggroe pih anco (Kalau hutan
sudah hancur, tunggulah kehancuran
negeri). Begitu pesan terakhir panglima
uteun, yang sampai sekarang masih
membekas dalam kepala saya.n

Oleh Zulfadli Kawom
Sutradara Film Dokumenter
Hutanku Istanaku

Ada beberapa pantangan dan larangan
saat kita di hutan menurutnya, misalnya,
hanjeut taseumeurak lam utuen
(tidak boleh berteriak dalam hutan),
hanjeut kouh kayee yang toe ngon
krueng (tidak boleh menabang pohon
di bantaran sungai), kalau mau masuk
hutan dan mencari kayu, khusus untuk
tuhoe Edisi XVI
Desember 2013

29
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Meuhaba

Tanpa
Persetujuan
Mukim,
Tak Ada
Perubahan
di Hutan
Mukim
Oleh: Jes Putra Kluet

Jes Putra Kluet
Aktifis lingkungan
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enyusunan dan penetapan
Qanun (peraturan daerah)
tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Aceh menuai
protes dari berbagai kalangan, baik
itu yang disuarakan melalui dan
atau oleh organisasi masyarakat
sipil maupun yang disampaikan
oleh Imuem Mukim diberbagai
kesempatan, namun ironisnya,
suara-suara ini berlalu begitu saja.
Sisi lain demokrasi di tanoh indatu.
Usulan perubahan peruntukan
dan fungsi maupun penunjukan
kawasan hutan (baru/tambah)
yang diusulkan oleh Pemerintah
Aceh ke Pemerintah selama
proses penyusunan raqan RTRWA
berlangsung, tak luput dari
cermatan para Imuem Mukim
selaku kepala pemerintahan
Mukim. Imuem Mukim juga merasa
tidak dilibatkan, fakta ini telah
tersampaikan dalam berbagai
forum diskusi, seminar, workshop
maupun lokakarya di berbagai
tempat, dari rangkang hingga hotel
berbintang, dan juga di berita
media cetak dan online tentunya.
Amandemen Konstitusi 1945
pada Pasal 18 B menyatakan
bahwa ”Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta
hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam
undang undang”.

Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang telah menetapkan bahwa
penyelenggaraan penataan
ruang dilakukan oleh pemerintah
dan pemerintah daerah harus
melibatkan masyarakat.
Keterlibatan masyarakat merupakan
hal yang sangat penting dalam
penataan ruang karena pada
akhirnya hasil penataan ruang
adalah untuk kepentingan seluruh
lapisan masyarakat.
Sebaliknya, masyarakat juga
harus berperan sesuai hak
dan kewajiban masyarakat di
bidang penataan ruang, baik itu
pada tahap perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
Orang perseorangan, kelompok
orang termasuk masyarakat
hukum adat, korporasi, dan/
atau pemangku kepentingan
nonpemerintah lain dapat berperan
dalam penataan ruang. Pemangku
kepentingan nonpemerintah
lain dapat mewakili kepentingan
individu, kelompok orang, sektor,
dan/atau profesi.
Undang Undang Pemerintah Aceh
(UU 11/2006) menyatakan bahwa
mukim adalah kesatuan masyarakat
hukum di bawah kecamatan yang
terdiri atas gabungan beberapa
gampong yang mempunyai batas
wilayah tertentu yang dipimpin oleh
imeum mukim atau nama lain dan
berkedudukan langsung di bawah
camat.

Persetujuan tanpa paksaan

Mahkamah Konstitusi melalui
putusan Nomor 35/PUU-X/2012
yang merupakan hasil
permusyawaratan sembilan Hakim
Konstitusi, terdiri dari Moh. Mahfud
MD selaku Ketua merangkap
Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad
Fadlil Sumadi, Harjono, M. Akil
Mochtar, Muhammad Alim,
Hamdan Zoelva, Maria Farida
Indrati, dan Anwar Usman,
masing-masing sebagai Anggota
pada hari selasa (26 Maret 2013)
dan juga telah diucapkan dalam
Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi
terbuka untuk umum pada hari
Kamis (16 Mei 2013), putusan
tersebut telah mengembalikan
hak masyarakat adat atas hutan.
Paska putusan MK 35, mukim di
Aceh harus mendapatkan kembali
kedaulatannya atas wilayah dan
uteun mukimnya.

Kedaulatan mukim atas SDA yang
terdapat di wilayahnya merupakan
sebuah hak konstitusional, para
imuem mukim beserta lembaga
adatnya yang didukung oleh
masyarakat mukim dan gampong
tentunya memiliki kepentingan
langsung atas Rencana Tata Ruang
Wilayah Aceh. Perubahan fungsi
dan peruntukan kawasan hutan
mukim tanpa mendapatkan
persetujuan dari masyarakat mukim
merupakan sebuah tindakan
melawan hukum dan mengkhianati
amanat rakyat Aceh.

Sebenarnya dengan UUPA
saja Pemerintah Aceh dapat
memulihkan hak rakyat Aceh atas
uteunnya, namun disayangkan
amanah ini tak kunjung ditunaikan
oleh Pemerintah Aceh, sudah lebih
dari tujuh tahun, ini fakta.

“

Pasal 1 dan 27 UUD 1945,
mengamanatkan bahwa
kedaulatan berada di tangan
rakyat, dan negara diselenggarakan
bersendikan hukum. Tapi, praktek
penyelenggaraan negara di
masa Orde Lama dan Orde Baru,
kedaulatan di tangan penguasa
rezim, di era reformasi ini,
kedaulatan berada di tangan parpol
melalui kaki tangannya di parlemen.

Akses dan ruang bagi publik untuk
mendapatkan informasi terkait
dalam proses penyusunan RTRW
Aceh maupun dalam rangka
memperoleh dokumen terkait
tata ruang juga dijamin haknya
sebagaimana yang diatur dalam
UU No 18 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik.
Hasil kerja para wakil rakyat
yang katanya aspiratif ini telah
ditetapkan menjadi Qanun Rencana
Tata Ruang Wilayah Aceh dalam
sidang paripurna DPRA yang
diselengggarakan pada tanggal 27
Desember 2013 yang lalu, hasil

akhirnya, hanya ada 1 (satu) kata
mukim dalam dokumen setebal 61
halaman yang terdiri dari 94 pasal
dan 20,134 kata. Lebih celakanya,
frasa “mukim” hanya muncul di
ketentuan umumnya saja dan
tidak pernah dijumpai lagi pada
lembaran dokumen lainnya.
Jika kita melihat pada konsideran
hukumnya, Qanun RTRWA tersebut
sangat menarik memang, kenapa
saya berpandangan demikian,
setidaknya terdapat dua ketentuan
yang dapat menjadi sandaran
ingatan dalam pemenuhan hak
rakyat yang merujuk kepada
Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya (Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Economic
Social and Cultural Rights) dan juga
Kovenan Internasional tentang
Hak-Hak Sipil dan Politik (UndangUndang Nomor 12 tahun 2005
tentang Pengesahan International
Covenant On Civil And Political
Rights), namun sayangnya, sangat
sulit menemukan ruhnya dalam
Qanun RTRWA.
Pesta demokrasi di depan
mata, mari sama-sama kita
pastikan komparador-komparador
pengkhianat amanah rakyat yang
bercokol gedung DPRA tersebut
jangan sampai terpilih lagi di 2014.
Rakyat selaku pemilik kedaulatan
agar hanya memilih para wakilnya
nanti yang berkomitmen pada
pemenuhan hak-hak konstitusional
rakyat dilindungi, dimajukan, dan
disejahterakan. Tidak menggunakan
hak pilih juga merupakan sebuah
pilihan.n

“

Dengan melihat definisi yang
disampaikan di atas, maka mukim
niscaya menjadi pemangku
kepentingan utama, mengingat
dalam wilayah suatu mukim
terdapat blang (sawah), uteun
(hutan), paya (rawa), lampoh
/ seuneubok (kebun), padang
meurabee (padang pengembalaan),
peukan (pasar), bineh pasi (pantai),
krueng (sungai), alue (anak sungai),
danau, dan juga laot yang menjadi
hak ulayat mukim setempat.

Sebenarnya dengan UUPA saja Pemerintah Aceh dapat memulihkan hak
rakyat Aceh atas uteunnya, namun disayangkan amanah ini tak kunjung
ditunaikan oleh Pemerintah Aceh, sudah lebih dari tujuh tahun, ini fakta.
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Ilustrasi: rawrrrr-321.deviantart.com

Memahami Keadilan Iklim

K
DOK. JKMA ACEH

eadilan iklim artinya adanya jalan keluar yang adil untuk perubahan
iklim yang berdasarkan hak-hak, kebutuhan, partisipasi, dan
kesepakatan komunitas yang merasakan dampak terbesar
perubahan iklim atau yang akan terpengaruh oleh usaha-usaha mitigasi.
Buku ini mencoba memberikan informasi awal mengenai:

Judul:
Keadilan Iklim dan Penghidupan
yang Berkelanjutan Jilid II
Penulis:
Carolyn Marr, Adriana Sri Adhiati,
Clare McVeigh, Vera Roger,
Paul Barber, Betty Tiominar,
Pang Yuriun, Geoff Nettleton,
Kailash Kutwaroo dan
Pietsau Amafnini
Penerbit: Down to Earth (DTE)
Tebal: 206 halaman
Cetakan Pertama: September 2012
Resensi oleh Chalid HK
Staf Bidang Advokasi Kebijakan
dan Dokumentasi Adat
JKMA Aceh

1. Apa itu perubahan iklim.
2. Perdebatan internasional dan dampak perubahan iklim yang
dirasakan oleh masyarakat adat dan lokal masing-masing wilayahnya.
3. Krisis global.
4. Perdagangan karbon dan pengurangan emisi.
5. Energi alternatif.
Setelah membaca buku ini kita akan menyadari bahwa setiap bencana alam
yang terjadi masyarakat adatlah yang paling rentan terhadap risikonya.
Perubahan iklim merupakan bagian dari rantai dampak pengrusakan sumber
daya alam dan lingkungan. Dari tahun 1975-2006 bencana alam semakin
sering terjadi dan diduga 80% dari bencana tersebut adalah seperti banjir,
kekeringan, badai, dan sebagainya berkaitan langsung dengan perubahan
iklim.
Secara umum buku ini memuat hasil-hasil dari pertemuan, deklarasi dan
konferensi tingkat nasional dan internasional mengenai isu-isu perubahan
iklim, dampak dari perubahan iklim dan pencegahannya.
Buku ini diharapkan bisa menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat
luas di Indonesia mengenai hal-hal yang terkait dengan perubahan iklim, baik
mengenai informasi di tingkat internasional, Pemerintah Indonesia maupun
hal-hal yang menjadi kekhawatiran masyarakat lokal dan/atau masyarakat
adat di Indonesia. Dan yang paling penting setelah kita membaca buku ini
kita mempunyai langkah-langkah kongkrit dalam melakukan pencegahanpencegahan terhadap kerusakan lingkungan dan ketahanan pangan.

