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Menimbang:

a.

bahwa kenyataan saat ini di Aceh telah terjadi pergeseran nilai-nilai agama,
budayaladat, dan kemasyarakatan yang memprihatinkan;

b.

bahwa dari waktu ke waktu kerusakan lingkungan semakin parah dan
intensitas bencana semakin tinggi;

c.

bahwa pada masa Kerajaan Aceh pernah dijadikan landasan Adat bak Po
Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang dan
Reusam bak Laksamana. Dimana Adat, Hukum, Qanun dan Reusam di
Gampong dipegang oleh Tuha Peut, Tuha Lapan dan Pemuka Adat,
kemudian dijalankan dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah
Gampong dan masyarakat;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b
dan c perlu dibuat suatu Qanun Gampong yang sesuai dengan hasil
musyawarah

masyarakat Gampong guna terciptanya ketertiban dan

kedamaian serta kesejahteraan masyarakat di Gampong dan terbentuknya
landasan bagi pembangunan yang berdasarkan nilai agama, budayaladat,
masyarakat dan ramah terhadap lingkungan.
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Mengingat:
1.

Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam
Hayati dan Ekosistemnya;

2.

Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3.

Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

4.

Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;

5.

Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

6.

Undang-undang No.4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam
Provinsi NAD;

7.

Undang-undang No.5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam
Propinsi NAD;

8.

Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan

Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah

Otonom;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman
Umum Pengaturan Desa;
11. Qanun No.9 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong dalam Kabupaten
Aceh Besar.
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Dengan Persetujuan:
BADAN PERWAKILAN GAMPONG JRUEK BALEE
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
QANUN GAMPONG TENTANG ADAT, TATA TERTIB DAN LlNGKUNGAN
GAMPONG

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal1
Dalam Qanun Gampong Jruek Balee, yang dimaksud dengan:
a. Gampong adalah Gampong Jruek Balee, yang terletak di Kemukiman Jruek,
Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam.
b. Pemerintah Gampong yaitu Geuchik Gampong dengan dibantu oleh para
perangkat Gampong yang diangkat dengan surat keputusan dari hasil
kesepakatan warga masyarakat.
c. Qanun Gampong adalah semua ketentuan dan peraturan yang telah
ditetapkan oleh Geuchik Gampong, setelah dimusyawarahkan dan mendapat
persetujuan dari Badan Perwakilan Gampong (BPG), mengikat kepada seluruh
lapisan masyarakat.
d. Badan Perwakilan Gampong (BPG) adalah Badan Perwakilan Gampong Jruek
Balee yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Gampong, menampung
dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
e. Perangkat Gampong dipilih oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah
sesuai SK untuk membantu Geuchik dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya.
f.

Masyarakat atau warga Gampong ada!ah satu kesatuan warga Gampong yang
menetap atau terdaftar di Gampong yang mernpunyai hak dan kewajiban yang
sarna dalam suatu wilayah Garnpong.
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g. Pageue Gampong adalah orang-orang yang dipilih melalui musyawarah
Gampong dan ditetapkan oleh Geuchik yang bertugas untuk menjaga
ketertiban dan keamanan Gampong.
h. Pelanggar Qanun adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku didalam Qanun, baik
dengan sengaja maupun tidak sengaja.

BAB II
KEAMANAN GAMPONG
Pasal2
Tata Tertib Bertamu (Meujamee)
(1)

Semua orang yang berkunjung ke Gampong Jruek Balee harus mematuhi
ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun Gampong.

(2)

Warga Gampong bertanggungjawab terhadap tamunya agar mengetahui dan
mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun Gampong.

(3)

Warga Gampong boleh menerima tamu sampai pukul 23.00 WIB dan apabila
tamu menginap diwajibkan melapor ke Kepala Dusun dengan menunjukkan
identitas (KTP atau surat keterangan lain).

(4)

Waktu antara pukul 23.00 sampai pukul 04.30 WIB merupakan waktu
tenang, kecuali dalam Bulan Ramadhan atau hari-hari Besar Agama Islam
yang telah disepakati bersama.

(5) Apabila pada malam hari diatas pukul 23.00 WIB ada yang berkeliaran di
perkarangan rumah orang lain tanpa sepengetahuan pemilik rumah dengan
tujuan yang tidak jelas maka dikenakan sanksi:
a. Diingatkan oleh Pageue Gampong.
b. Apabila terulang kedua kali, maka dijatuhi sanksi membersihkan
pekarangan dan MCK Meunasah.
(6)

Bagi warga yang menyediakan fasilitas sehingga memudahkan orang lain
melakukan pelanggaran terhadap Qanun, maka dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun.
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Pasal3
Persengketaan
(1)

Pemukulan berencana dengan menggunakan senjata tajam dan atau benda
tumpul yang melukai atau dapat melukai orang lain, dikenakan sanksi
sebagai berikut:
a. Peusijuk. Dalam hal Peusijuk, pelaku harus menanggung Bulukat
Kuneng minimal sebanyak 2 bambu dan pihak korban menanggung
minum minimal 1 ceret kopi dan 1 ceret teh.
b. Biaya pengobatan ditanggung oleh si pelaku sampai korban sembuh
atau sampai ada ketetapan dari keputusan musyawarah Gampong.
c. Pelaku harus membayar denda sebanyak 5 mayam mas kepada
korban.
d. Penyelesaian persengketaan dilakukan di Meunasah dengan dihadiri
oleh Perangkat Gampong, Pageu Gampong, pelaku dan korban.

(2)

Pemukulan secara tidak sengaja dengan menggunakan senjata tajam dan
atau benda tumpul dan melukai atau dapat melukai orang lain, dijatuhi
sanksi:
a. Peusijuk. Dalam hal Peusijuk, pelaku harus menanggung Bulukat
Kuneng minimal sebanyak 2 bambu dan pihak korban menanggung
minum minimal 1 ceret kopi dan 1 ceret teh.
b. Biaya pengobatan ditanggung oleh si pelaku sampai korban sembuh
atau sampai ada ketetapan dari keputusan musyawarah Gampong.
c. Pelaku harus membayar denda sebanyak 3 mayam mas kepada
korban.
d. Penyelesaian persengketaan dilakukan di Meunasah dengan dihadiri
oleh Perangkat Gampong, Pageu Gampong, pelaku dan korban.

(3)

Pada kasus pemukulan yang mengakibatkan keduanya menjadi korban,
maka diputuskan:
a. Peusijuk.

Dalam

hal

Peusijuk,

masing-masing

Pihak

harus

menanggung 1 bambu Bulukat Kuneng dan 1 ceret kopi/teh.
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b. Penyelesaian persengketaan dilakukan di Meunasah dengan dihadiri
oleh Perangkat Gampong, Pageu Gampong, dan kedua Pihak yang
bertikai.

Pasal4
Khalwat (Berduaan Ditempat Sepi)
(1)

Dua orang yang berlainan jenis yang bukan muhrim dilarang berduaan
ditempat sepi di wilayah Gampong Jruek Balee.

(2) Apabila ditemukan 2 orang yang berlainan jenis di tempat sepi, maka Pageu
Gampong akan membawanya ke kantor Geuchik dan selanjutnya

akan

diputuskan bersama oleh Geuchik, Imam Meunasah, Kepala Dusun dan
Pageu Gampong apakah tindakan kedua orang tersebut tergolong khalwat
atau bukan.
(3) Apabila tindakan tersebut tergolong khalwat, maka kepada pelaku khalwat
akan diberikan dua pilihan sanksi, yaitu:
a. Dinikahkan.
b. Dicukur rambut dan diarak keliling Gampong.
(4) Apabila berulang kedua kali setelah dijatuhi sanksi maka akan diserahkan
kepada WH (Dinas Syariah Islam).
(5)

Barang siapa yang menyediakan fasilitas sehingga terjadi khalwat, maka
kepada penyedia fasilitas diberi sanksi:
a. Diberikan peringatan sebanyak dua kali oleh Kepala Dusun tempat
kejadian berlangsung.
b. Apabila masih berulang, maka dilaporkan oleh Kepala Dusun kepada
Pageu Gampong untuk diperiksa dan diserahkan kepada Geuchik dan
jika terbukti bersalah akan dikenakan sanksi dicukur rambut dan
diarak keliling Gampong.
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PasalS
Perjudian
Bagi yang melakukan perjudian dan atau menyediakan fasilitasnya maka akan
dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. Diberi peringatan/nasehat oleh Pageu Gampong.
b. Bila masih terulang sampai tiga kali, maka Perangkat Gampong dan
Pageu Gampong akan melaporkannya secara tertulis kepada pihak
yang berwajib.

PasalG
Khamar/Narkoba
Bagi pemakai/pengguna, penyedia dan atau penjual khamar dan atau narkoba
akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. Diberi peringatan/nasehat oleh Pageu Gampong.
b. Diperingatkan kepada pihak keluarga untuk membina yang
bersangkutan.
c. Bila masih terulang sampai tiga kali, maka Perangkat Gampong dan
Pageu Gampong akan melaporkannya secara tertulis kepada pihak
yang berwajib.

BAB III
SOSIAL
Pasal7
Perkawinan
(1)

Lazimnya bagi warga yang akan berencana melakukan pernikahan dimulai
dengan adanya Pendekatan (Cah Roat).
a. Cah Roat dilakukan oleh seseorang yang diberi kepercayaan oleh
pihak keluarga calon linto baro dan disetujui oleh keluarga calon
dara baro, biasanya dikenal dengan sebutan Seulangke.
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b. Seulangke bertugas menjembati hubungan kedua pihak dan
menjaga nama baik kedua keluarga, serta mencari tahu tentang
penetapan hari pinangan (meulake) sekaligus jumlah

mahar

Oinamee) yang diputuskan oleh pihak keluarga calon dara baro,
kemudian menginformasikan kepada pihak keluarga calon linto.
c. Apabila calon linto dan dara baro berada dalam wilayah Gampong
Jruek

Balee,

maka

kedua

belah

pihak

keluarga

harus

memberitahukan kepada ureung tuha gampong mengenai hari dan
tanggal pinangan (meulake) dan jika salah satu calon linto atau dara
baro sebagai penduduk Gampong Jruek Balee, pihak keluarga
mereka juga harus memberitahukan kepada ureung tuha gampong
mengenai rencana pinangan tersebut.
(2)

Meminang (meulake) dilakukan oleh pihak keluarga calon linto baro
didampingi oleh Geuchik, Tgk. Meunasah, tokoh masyarakat, kepala dusun
dan pemuka adat, dengan membawa emas tanda pinangan sebanyak
minimal dua mayam dan membawa pakaian satu set (seun salin), kue, kopi,
gula, susu dan ranup yang dimasukkan kedalam talam.

(3) Apabila terjadi "pembatalan pernikahan setelah pinangan" yang disebabkan
oleh:
a. Pengunduran pihak calon linto, maka emas tunangan yang telah
dibawa pada saat meulake sah menjadi milik calon dara baro
(hangus).
b. Pengunduran pihak calon dara baro, maka emas tunangan yang
dibawa oleh pihak calon linto pada saat meulake, wajib dikembalikan
dua

kali lipat kepada pihak calon

linto melalui Seulangke

sepengetahuan Geuchik.
c. Meninggalnya calon linto, maka emas tunangan tidak dikembalikan.
d. Meninggalnya calon dara baro, maka emas tunangan tidak
dikembalikan dan menjadi biaya pelaksanaan fardhu kifayah.
(4)

Oalam hal "pernikahan" diatur sebagai berikut:
a. Tempat pernikahan ditetapkan oleh Kuakec.
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b. Sebelum pernikahan dimulai, pihak calon linto baro wajib
menyelesaikan semua administrasi yang menyangkut dengan
pernikahan, termasuk mahar (jenamee).
c. Pihak calon linto baro dan calon dara bare menyediakan minum
masing-masing satu ceret serta satu talam kue.
d. Pada saat pernikahan, pihak calon linto bare dan calon dara bare
wajib didampingi (disaksikan) oleh wali, keluarga dekat, serta ureung
tuha gampong (Geucik, Tgk. Meunasah, kepala dusun dan pemuka
adat).
e. Sebelum ijab kabul diucapkan oleh linto baro, Geuchik dari pihak
linto baro menyerahkan mahar (jinamee) sesuai dengan
kesepakatan kedua belah pihak kepada Geuchik dari pihak calon
dara bare kemudian diperiksa oleh para saksi dari Pihak dara baro.
(5)

Dalam hal "Pesta Peresmian (Intat Linto)" diatur sebagai berikut:
a. Sebelum dilakukan intat linto, bila lokasi berdekatan, rembongan
bisan berkunjung ke rumah dara baro untuk menyerahkan bungong
jare kepada orang tua linto bare dan menerima informasi tentang
jadwal intat linto.
b. Intat linto lazimnya dilakukan pada siang hari. Turut serta dalam
rembongan Intat Unto antara lain: Unto, keluarga linto, ureung tuha
gampong dan undangan.
c. Rombongan Intat Unto membawa a/at peneuwo yang dimasukkan
kedalam talam/keranjang (diutamakan talam) dan kue-kue.
d. Serah terima linto bare dilakukan di rumah dara baro oleh Geuchik,
Tgk. Meunasah, kepala dusun dan pemuka adat kedua belah pihak,
serta disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak. Unto bare dan
dara bare, keduanya berada di atas pelaminan.
e. Selesai serah terima, dilakukan Rah Jam. Kepada linto bare
diberikan bungong jare oleh keluarga dara bare sambil bersalaman,
kemudian linto bare menyerahkan bungong jare tersebut kepada
keluarganya setelah tiba dirumahnya.
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(6)

Dalam hal "Pesta Peresmian (Tueng Dara Bam)" diatur sebagai berikut:
a. Sebelum dilakukan Tueng dara baro, rombongan bisan berkunjung
ke rumah linto baro untuk menyerahkan bungong jaro kepada orang
tua dara baro dan menerima informasi tentang jadwal tueng dara
baro.
b. Tueng dara baro lazimnya dilakukan pada siang hari. Turut serta
dalam rombongan tueng dara baro antara lain: dara baro, keluarga
dara baro, ureung tuha gampong (ineung Geuchik, ineung Tgk.
Meunasah, ineung kepala dusun) dan undangan.
c. Dara baro menginap satu malam di rumah linto yang didampingi
oleh dua orang temannya. Ibu kandung keluarga linto baro
memberikan bungong jaro (peng boh itek) yang tidak boleh kurang
dari bungong jaro yang diberikan kepada linto baro pada saat rah
jam, dan pihak dara bam menyerahkan bungong jam (peng boh itek)
tersebut kepada keluarganya setelah tiba dirumahnya.
d. Pulang dara bam dilakukan pada siang hari, setelah menginap satu
malam di rumah linto baro. Pihak keluarga linto baro membawa
pulang padi ke rumah dara baro sebagai pengganti biaya hidup
selama satu tahun.

Pasal8
Seumeunu (Ba Umpang Bu)
(1)

Sebelum Seumeunu, pihak keluarga dara baro menyerahkan kue kepada
pihak keluarga linto sebagai pemberitahuan bahwa pasangan baro akan
segera mempunyai keturunan (dara baro sedang mengandung 5 bulan).

(2)

Seumeunu dilakukan pada siang hari (sebaiknya Senin atau Kamis) di bulan
ke tujuh kehamilan oleh keluarga linto, dengan membawa berbagai jenis
makanan (nasi, kue, beras dan buah-buahan) serta memberi sedikit bungong
jaro kepada calon ibu.
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Pasal9
Perceraian
(1)

Bila terjadi perselisihan dalam rumah tangga diupayakan diselesaikan secara
damai oleh hakam yang terdiri dari orang tua dara baro, orang tua linto,
Geuchik, Tengku dan Kepala Dusun yang terkait.

(2) Apabila tidak berhasil diselesaikan oleh hakam dan salah satu pihak tetap
ingin melakukan penceraian, maka harus melalui Makamah Syariah
(Pengadilan Agama) sesuai dengan UU No 1 tahun 1974.

Pasal10

Orang Sakit
(1)

Orang sakit yang sudah empat malam di opname di rumah sakit,
diinformasikan oleh Geuchik kepada masyarakat dengan memberikan
pengumuman di menasah, agar masyarakat dapat menjenguknya.

(2)

Orang sakit yang sudah satu minggu dirawat di rumah, diinformasikan oleh
Geuchik

kepada

masyarakat

dengan

memberikan

pengumuman

di

meunasah, agar masyarakat dapat menjenguknya.
(3)

Menjenguk orang sakit dilakukan oleh warga dengan membawa bungong
jaro atau sedekah seikhlasnya.

Pasal11
Orang Meninggal
(1)

Setiap warga Gampong yang meninggal dunia harus dimakamkan di kuburan
umum.

(2) Apabila warga Gampong yang tinggal di luar Gampong meninggal dunia,
dan semasa hidupnya telah mewasiatkan kepada keluarganya untuk
dimakamkan di Gampong, harus dimakamkan di kuburan umum.
(3)

Bagi keluarga Rumoh Baro yang meninggal dapat dimakamkan di komplek
pemakaman keluarga sampai penuh, apabila komplek pemakaman tersebut
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sudah penuh, maka keluarga Rumoh Baro yang meninggal harus
dimakamkan di kuburan umum Gampong.
(4)

Setiap warga diwajibkan membayar POM (Padi Orang Meninggal) kepada
Uerung Tuha Gampong (Imam Meunasah).

(5)

Biaya pemakaman ditanggung oleh Gampong.

(6)

Setiap ada warga yang meninggal, malam harinya dilakukan samadiah oleh
kaum lelaki di meunasah setelah shalat magrib selama tiga malam secara
berturut-turut dan pada malam ke empat nya di rumah duka oleh kaum
wanita.

BABIV
EKONOMI
Pasal12
Shuet Peunula
(1)

Shuet peunula adalah pembebasan (ganti rugi) yang dilakukan oleh pemilik
lahan kepada penggarap berkenaan dengan pohon yang ditanam.

(2)

Secara

umum pohon dibagi kedalam tiga

kelas berdasarkan nilai

ekonominya. Kelas I adalah pohon rambutan, langsat, durian, mangga,
mancang, duku, kelapa, jeruk, kulu, sukun, nangka, punti, pokat, sawo, dan
pohon berbuah sejenis lainnya. Kelas II adalah pohon pinang, jeruk nipis,
jeruk purut, salak, belimbing, kopi, sersak dan pohon berbuah sejenis
lainnya. Kelas III adalah tanaman muda (palawija, termasuk pisang). Yang
termasuk kedalam shuet peunula adalah Kelas I dan II.
(3)

Selanjutnya Kelas I dan II dibagi berdasarkan Tipenya. Tipe A untuk pohon
sudah berbuah, tipe B untuk pohon masih muda (dara), dan tipe C untuk
pohon belum dara.

(4)

Shuet peunula dihitung berdasarkan aturan jarak tanam secara berderet dan
setengah dari jumlah pohon yang ditanam.

(5)

Nilai pembebasan per batang pohon adalah sebagai berikut: Kelas I Tipe A
sebesar seper enam mayam emas, Kelas I Tipe B sebesar seper sembilan
mayam emas, Kelas I Tipe C dihitung berdasarkan harga bibit dan ongkos
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tanam, Kelas II Tipe A sebesar seper sembilan mayam emas, Kelas II Tipe B
sebesar seper dua belas mayam emas, Kelas II Tipe C dihitung berdasarkan
harga bibit dan ongkos tanam.
Pasal13
Mawah
(1)

Mawah adalah melakukan kegiatan usaha ekonomi (pelaku usaha) dengan
modal harta kekayaan orang lain (pemilik modal).

(2)

Berdasarkan jenis usaha ekonominya, pembagian hasil mawah diatur
sebagai berikut:
a. 50% (1/2) pelaku usaha dan 50% (1/2) pemilik modal. Pembagian ini
berlaku untuk hasil yang diperoleh dari usaha perkebunan,
pemeliharaan sapi dara bunting, sapi yang sudah pernah beranak
dan sapi jantan.
b. 66,7% (2/3) pelaku usaha dan 33,3% (1/3) pemilik modal.
Pembagian ini berlaku untuk hasil yang diperoleh dari usaha
persawahan dan pemeliharaan anak sapi yang masih kecil (dara).
Pasal14
Bungkaie

Bungkaie adalah menggarap sawahlkebun untuk jangka waktu tertentu, dimana
penggarap membayar dimuka senilai jumlah yang disepakati oleh kedua belah
pihak.

Pasal15
Pajoeh Asoe
Pajoeh Asoe adalah pemberian hak garap sawah/kebun untuk jangka waktu
tertentu dimana hasilnya 100% untuk penggarap, tetapi sawah/kebun tersebut
masih milik pemberi.

Qanun Gampong Jruek Balee, Kec. Indrapuri, Kab. Aceh Besar
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BABV
SARANA DAN PRASARANA

Pasal16
Pengelolaan Kilang Padi Gampong
(1)

Kilang padi Gampong dikelola oleh orang kepercayaan masyarakat yang
dipilih melalui musyawarah Gampong.

(2)

Pengelolaan kilang padi menggunakan sistem bagi hasil (50% untuk
pengelola:50% untuk Gampong) setelah pemotongan biaya keluar/produksi,
sedangkan perbaikan kerusakan kilang padi (rusak berat) ditanggung oleh
Gampong.

(3)

Pengelola memberikan laporan keuangan dan menyerahkan penghasilan
bulanan kepada Geuchik melalui Bendahara Gampong.

(4)

Pertanggungjawaban pengelola dilakukan disetiap akhir tahun dalam rapat
umum Gampong

(5)

Bila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan kilang padi Gampong, maka
wewenang pengelola dicabut melalui musyawarah Gampong, dan akan
dilakukan pemilihan pengelola baru.

Pasal17
Pengelolaan Air Bersih
(1)

Pengelolaan Air

Bersih menggunakan prinsip dari, oleh dan untuk

masyarakat, serta pengaturannya (Tarif, Pengelola dan Pemakai) mengikuti
ketentuan yang diatur dengan Keputusan Gampong.
(2)

Pengelolaan Air Bersih menggunakan sistem bagi hasil (50% untuk
pengelola:50%

untuk

Gampong)

setelah

pemotongan

biaya

keluar,

sedangkan perbaikan kerusakan infrastruktur Air Bersih (rusak berat)
ditanggung oleh Gampong.
(3)

Tarif ditetapkan oleh Geuchik melalui musyarawah Gampong. Besarnya nilai
tarif diusulkan oleh Pengelola dengan menghitung komponen biaya operasi,
pemeliharaan dan perbaikan, penyusutan, pengembangan sistem dan biaya

kontribusiuntukkasGampong.
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(4)

Ketentuan bagi Pengelola:
a. Pengelola dipilih melalui musyawarah Gampong.
b. Melakukan tugas pengoperasian, pemeHharaandan pengembangan
Infrastruktur Air Bersih Gampong.
c. Menghidupkan pompa air sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam musyawarah Gampong.
d. Melakukan pengutipan iuran sesuai dengan tarif.
e. Melakukan koordinasi teknis dengan PDAM Aceh Besar.
f. Memberikan laporan keuangan dan menyerahkan penghasilan
bulanan kepada Geuchik melalui Bendahara Gampong.
g. Mempertanggungjawabkan pengelolaannya disetiap akhir tahun
dalam rapat umum Gampong.
h. Bila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Air Bersih Gampong,
maka wewenang pengelola dicabut melalui musyawarah Gampong,
dan akan dilakukan pemilihan pengelola baru.

(5)

Ketentuan bagi Pemakai:
a. Pemakai wajib membayar iuran bulanan kepada pengelola sesuai
dengan tarif.
b. Apabila terjadi penunggakan iuran maka akan diberi peringatan oleh
Geuchik.
c. Apabila

3

bulan berturut-turut tidak

membayar iuran maka

pendistribusian air dihentikan selama yang bersangkutan belum
melunasi kewajibannya.
(6)

Ketentuan bagi Warga:
a. Semua warga harus menjaga infrastruktur Air Bersih Gampong.
b. Bagi yang dengan sengaja merusaknya, maka akan dikenakan
sanksi berupa:
mengganti biaya perbaikan
dikucilkan dari masyarakat
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dan bila yang bersangkutan tidak bersedia mengganti biaya
perbaikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka
akan dilaporkan ke polisi.

BABVI
LlNGKUNGAN HIDUP
Pasal18
Isu Lingkungan
Setiap warga Gampong dihimbau agar tanggap terhadap isu lingkungan utama di
Gampong Jruek Balee, yaitu: turunnya permukaan air tanah, erosi bantaran
sungai,

kebersihan,

potensi

bencana,

penggunaan

pestisida,

kerusakan

lingkungan oleh ternak, dan pemanfaatan Sumber Daya Alam.

Pasal19
Permukaan Air Tanah
(1)

Setiap warga dihimbau

untuk turut

berpartisipasi dalam

mengatasi

permasalahan penurunan permukaan air tanah di Gampong, misalnya
dengan memperkaya tutupan lahan dengan penanaman pohon agro-forestry
unggul, membuat sumur resapan, menggunakan kompos dalam usaha tani,
dll.
(2)

Dilarang mengambil galian C di wilayah Gampong dengan menggunakan
alat berat.
Pasal20
Pengelolaan Daerah Bantaran Sungai

(1)

Daerah bantaran Sungai Krueng Aceh berfungsi sebagai kawasan lindung
setempat yang harus dilindungi oleh setiap warga Gampong.

(2)

Pengelolaan tanah bantaran Sungai Krueng Aceh milik pemerintah dalam
wilayah Gampong dikelola oleh Gampong dan hasilnya dimanfaatkan untuk
pembangunan Gampong dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan
Gampong.
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(3)

Masyarakat Gampong berhak memanfaatkan tanah bantaran Sungai Krueng
Aceh dalam wilayah Gampong dengan mengikuti ketentuan Keputusan
Gampong, dengan mempertimbangkan kaedah Pelestarian Daerah Aliran
Sungai.

(4)

Dalam hal pemanfaatan daerah bantaran Sungai untuk usaha tani, maka
diupayakan untuk memilih jenis tanaman yang tidak membutuhkan olah
tanah yang intensif, sehingga erosi dapat dicegah. Selain itu, daerah
bantaran Sungai tidak boleh ditanami dengan jenis pohon yang dapat
tumbuh besar dan berpotensi menghambat aliran air sungai ketika meluap ke
daerah bantaran sungai.

(5)

Dalam hal pemanfaatan daerah bantaran Sungai untuk peternakan, warga
diperbolehkan menanam dan memanfaatkan jenis rumput untuk makanan
ternak sesuai dengan ketentuan Keputusan Gampong. Untuk mencegah
pencemaran air sungai, maka kepada warga dilarang melepaskan ternak dan
atau mendirikan kandang ternak di daerah bantaran Sungai.

(6)

Pengawasan terhadap daerah bantaran Sungai dilakukan oleh Pageu
Gampong.

(7)

Bagi warga yang melakukan penyimpangan dalam pemanfaatan daerah
bantaran Sungai, akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. Diberi peringatan/nasehat oleh Pageu Gampong.
b. BHa masih terulang, maka hak pemanfaatan daerah aliran Sungai
warga tersebut akan dicabut melalui musyawarah Gampong dan
akan dialihkan kepada warga lain.

Pasal21
Kebersihan
(1)

Setiap warga harus menjaga kebersihan pekarangan rumah dan lahan
perkebunannya.

(2)

Setiap rumah, warung/kedai dan badan usaha lain harus memiliki tempat
sampah, seperti cincin sumur atau sejenisnya, dan bertanggung jawab dalam
hal kebersihannya.
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(3)

Setiap warga agar membuang sampah pada tempatnya agar Gampong
menjadi bersih dan warga terbebas dari sumber penyakit.

(4)

Kebersihan lahan/fasilitas umum merupakan tanggung jawab semua warga
dan pembersihannya dilakukan secara massal dengan gotong royong.

(5)

Gotong royong dilaksanakan satu bulan sekali pada hari minggu dibawah
koordinasi Kepala Dusun masing-masing, dengan memberlakukan sistem
absensi.

(6) Apabila satu keluarga memiliki tiga orang atau lebih yang sudah wajib
mengikuti kegiatan gotong royong massal maka dapat diwakili oleh dua
orang anggota keluarga.
(7)

Kepada warga yang tidak turut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong
akan dikenakan sanksi sebagai berikut:
a. Bila satu kali tidak mengikuti kegiatan gotong royong massal tanpa
pemberitahuan maka akan diperingatkan oleh Kepala Dusun.
b. Bila dua kali tidak mengikuti kegiatan gotong royong massal, maka
permasalahan tersebut akan dilimpahkan pada pihak Pageue
Gampong.
c. Bila tiga kali berturut-turut tidak mengikuti kegiatan gotong royong
massal, maka:
Masyarakat tidak akan ikut serta pada segala kegiatan sosial
yang terkait dengan orang tersebut.
-

Orang tersebut tidak memperoleh hak-hak dalam Gampong.

Pasal22
Potensi Bencana
(1)

Setiap warga harus mengetahui bahwa bencana gempa, banjir, kemarau
panjang, angin puting beliung, petir dan hujan es pernah terjadi di Gampong
Jruek Balee.

(2)

Setiap warga wajib melaksanakan amar makruf nahi mungkar dan rajin
berdoa agar dijauhi dari bencana tersebut diatas. Namun apabila bencana
tetap juga terjadi maka diharapkan agar warga tidak panik dan:
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a. Warga yang duluan tahu agar segera menginformasikan kepada
yang lain dengan memukul beduk dengan irama yang panjang.
b. Dalam hal gempa sedang/gempa berat dianjurkan agar warga keluar
dari rumah/bangunan agar terhindar dari kemungkinan tertimpa
reruntuhan.
c. Karena bencana banjir lebih mudah diprediksi, maka setiap warga
harus sudah mewaspadainya bila terjadi hujan lebat berturut-turut.
d. Dalam hal kemarau panjang dianjurkan agar warga melaksanakan
shalat Istisqa (shalat minta hujan) secara berjamaah di lapangan
terbuka, jangan sembarangan membakar sampah dan membuang
puntung rokok.
e. Dalam hal angin puting beliung dianjurkan agar warga segera
mematikan arus listrik, memadamkan api kompor di dapur dan
sedapat mungkin menghindari berteduh didekat pepohonan besar
dan tiang listrik.
f. Karena petir sering menyambar benda yang tertinggi, maka dalam
kondisi cuaca banyak petir, warga dihimbau untuk menghindari
berteduh di bawah pohon yang tinggi (pohon besar). Bagi warga
yang sedang berada di lapangan terbuka ataupun di sawah
dianjurkan agar segera tiarap.
g. Dalam hal hujan es dianjurkan agar warga melindungi diri dengan
masuk ke dalam rumah/bangunan yang kokoh.
(3)

Dalam hal terjadinya korban akibat bencana, maka warga yang tidak terkena
musibah harus segera memberikan pertolongan (material dan spritual)
kepada yang tertimpa musibah.

Pasal23
Penggunaan Pestisida
(1)

Setiap warga harus mengetahui bahaya penggunaan pestisida terhadap
kesehatan warga dan kesehatan semua makhluk hidup (darat, air dan udara)
yang ada di dalam atau di luar lingkungan Gampong.
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(2)

Setiap warga dianjurkan untuk menghindari penggunaan pestisida dalam
usaha taninya, dan sedapat mungkin menggunakan jenis pestisida alami
(bio-pestisida).

(3)

Oalam hal terpaksa, warga hanya boleh menggunakan jenis pestisida yang
diizinkan pemerintah dan penggunaannya harus mengikuti aturan yang
ditetapkan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang.

Pasal24
Pengelolaan Ternak
(1)

Oalam wilayah Gampong tidak dibenarkan usaha ternak kambing, dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Bagi warga yang memiliki ternak kambing diberi tempo dua bulan
untuk menjualnya, terhitung dari tanggal penetapan Qanun ini.
b. Bila kambing warga Gampong lain memasuki wilayah Gampong
Jruek Balee, maka kambing tersebut akan ditangkap oleh warga
Gampong dan diserahkan ke Pageue Gampong. Pemilik dapat
mengambil kembali kambingnya setelah membayar uang tebusan
yang berjumlah Rp. 1OO.OOOlekor
kambing. Bila dua kali 24 jam tidak
ditebus, maka kambing tersebut dapat dijual oleh Perangkat
Gampong dan hasil penjualannya (dipotong uang tebusan, dll)
dikembalikan kepada pemilik kambing melalui Geuchik.

(2)

Oalam hal beternak sapi/kerbau di Wilayah Gampong Jruek Balee, maka
harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
a. Kandang tidak boleh dibangun di areal perumahan dan atau di
daerah bantaran Sungai.
b. Sapi/kerbau tidak boleh dilepas, kecuali pada masa "Iuah blang".
c. Untuk mencegah bahaya kebakaran yang tidak diinginkan di
kandang sapi/kerbau, maka peternak harus membuat pengamanan
agar api tidak menjalar ke tempat yang lain.

(3)

Untuk mencegah bau menyengat yang mengganggu warga, sekaligus untuk
mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan atau ditularkan melalui
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unggas (termasuk flu burung), maka peternakan unggas (ayam, bebek, dan
burung) dalam skala besar tidak dibenarkan berada dalam lokasi areal
pemukiman masyarakat.
Pasal25
Pengelolaan Sumber Daya Alam
(1)

Setiap warga berhak terhadap Sumber daya Alam yang ada dalam wilayah
Gampong,

namun pemanfatan dan pengelolaannya harus mengikuti

ketentuan yang diatur dengan Keputusan Gampong.
(2)

Keputusan Gampong dibuat dengan mempertimbangkan azas manfaat dan
keadilan serta kelestarian Sumber daya Alam tersebut.

BAB VII
PENUTUP
Pasal26
(1)

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan dalam
Keputusan Gampong.

(2)

Penyelesaian hal-hal yang tidak diatur dalam Qanun ini akan dilakukan
dalam Musyawarah Gampong dengan merujuk pada aturan-aturan lainnya
dan norma yang berlaku didalam Gampong.

(3)

Qanun ini dapat direvisi melalui Musyawarah Gampong.

(4)

Sebelum ditetapkan oleh Geuchik, Qanun ini terlebih dahulu disosialisasikan
kepada warga Gampong.

(5)

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, Qanun Gampong ini dapat ditempatkan dalam lembaran
Gampong Jruek Balee, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar.
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