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ASOE KUAH

DAFTAR ISI

PAKAT TABILA

Banyak cerita yang terjadi kala kongres II JKMA
Aceh, salah satunya pasar ide tentang Ekonomi
Masyarakat Adat. Seperti apa pasar ide yang
dibahas oleh kepala Bappeda dan Kadin NAD
itu? Simak di halaman 4

GEULANGGANG CUET

doc. JKMA Aceh

Malam kongres II JKMA Aceh, didong ikut memeriahkan pentas
adat. Mengapa didong, dari mana, bagaimana, dan siapa
pemopuler didong? Jelajahi
halaman 18

SAWEU GAMPONG

PEUTIMANG

doc. JKMA Aceh

Untuk memberikan pemahaman
membangun ekonomi rakyat, Tuhoe
kali ini memuat opini kepala divisi
pemberdayaan ekonomi JKMA Aceh.
Telusuri halaman 14

doc. JKMA Aceh

Perempuan kerap termarginalkan, baik dalam
musyawarah maupun pembangunan. Bagaimana
sesungguhnya peran perempuan dalam masyarakat
adat Aceh? Telaah di
halaman 7

GEULANGGANG RAYEUK
Kongres II JKMA Aceh sukses? Seperti apakah peran panitia dan peserta dalam kegiatan yang dihadiri
hampir 1000 masyarakat itu? Dengar-dengar ada kenduri, pameran, pasar ide, dan pentas seni.
Lengkapi saja di halaman 10

ASOE NANGGROE
Kongres II JKMA Aceh dilaksanakan di kemukiman Blang Mee. Seperti apa sebenarnya kemukiman itu?
Kabarnya hancur dilanda tsunami, lantas mengapa kongres II JKMA Aceh dapat sukses? Silakan telisik
halaman 22
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Sekali lagi tak
berlebihan
jika kami
menyebut,
bahwa
masyarakat
tahu yang
terbaik bagi
diri dan
lingkungannya

○

○

○

○

○

“Tak perlu khawatir, masyarakat Blang Mee dan umumnya masyarakat di
kecamatan Lhoong siap membantu kita. Seluruh masyarakat di sana siap
memberikan rumahnya untuk tempat penginapan semua panitia dan peserta
kongres.”
Demikian secuplik optimisme Budi Arianto, Sekpel JKMA Aceh ketika
memberikan semangat kepada teman-teman di Sekretariat JKMA Aceh di salah
satu rapat persiapan menghadapi kongres II JKMA Aceh.
Kiranya tak berlebihan optimisme tersebut. Berbilang tujuh hari, 1000-an
masyarakat mewakili segenap Kabupaten yang ada di Aceh berkumpul di kemukiman
Blang Mee. kenduri rakyat, musyawarah besar atau kami sebut dengan duek
pakat raya, pentas seni masyaralat adat, pameran rakyat, dan berbagai pasar
ide, mengalir selama kongres II JKMA Aceh berlangsung, kendati hari pembukaan
dan penutupan hujan mengguyur lapangan bola kaki tersebut.
Maka, tak berlebihan pula, tuhoe mencatat perjalanan kongres tersebut
sebagai laporan utama yang patut dijadikan acuan bahwa Aceh dan masyarakatnya
cinta perdamaian.
Tak ada TNI, polisi, atau satpam untuk mengamankan kongres. Bukan berarti
kami mengabaikan kepercayaan terhadap pemangku keamanan. Namun, ini sekedar
pembuktian bahwa masyarakat adat dan lembaga adat di kemukiman dan gampông
sangat menjunjung tinggi yang namanya keamanan, kendati perdebatan sengit–
apalagi dalam musyawarah–adalah keniscayaan.
Seumpama metamorfosa semut merah yang hendak memindahkan
dua atau bahkan tiga bangkai kecoa dari sebuah lumpur, sekali lagi
tak
berlebihan jika kami menyebut, bahwa masyarakat tahu yang
terbaik bagi diri dan lingkungannya. Hanya saja selama
ini kungkung penguasa mempersempit ruang gerak
masyarakat adat. Kongres II JKMA Aceh membuktikan
bahwa negara dan penguasa negeri sejatinya harus
mempercayai masyarakat dan lembaga adat serupa kita
percaya semut merah mampu memindahkan tiga
bangkai kecoa dari lumpur.
Maka, kalau boleh kami mengambil pepatah bijak
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, “Kami tidak
akan mengakui negara, jika negara tidak
mengakui kami.”
tuhoe, mencatat peristiwa ini sebagai momen sejarah
yang patut kita jadikan menapak tilas memori penguasa
terhadap rezim serba anggapan; menganggap
masyarakat adat kolot, masyarakat adat terbelakang,
masyarakat adat serba ketinggalan. Kemahfuman
masyarakat adat, bukan sekedar basa-basi. Salam mengerti, paham, dan berbuat.
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“Bukan Sekedar Basa-Basi”

Jaringan
Komunitas
Masyarakat
Adat Aceh
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PAKAT TABILA

Kemandirian Ekonomi
Masyarakat Adat
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esuai dengan salah satu “mimpi” gubernur
dan Wakil Gubernur Aceh yang ingin
mewujudkan ekonomi masyarakat di
kalangan bawah secara merata, diskusi tentang
kemandirian ekonomi masyarakat adat adalah
suatu itikad baik.
Hal itu dikemukan oleh Kepala Bappeda
NAD, Abdurrahman Lubis, dalam salah satu
sarasehan yang diadakan oleh Jaringan
Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh pada
kongres II JKMA Aceh di Blang Mee, kecamatan
Lhoong (23/4) lalu.
Menurut Lubis, mimpi Gubernur itu perlu
dukungan dari masyarakat, karena tujuan
Gubernur merupakan sebuah komitmen tinggi
terhadap perubahan yang fundamental dalam
masyarakat Aceh.
“Memang, titik tolak ekonomi masyarakat
Aceh sekarang ini harus adil sehingga dapat
dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, dan
ini harus dimulai dari pemimpin yang bijaksana,”
papar Lubis.
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Lubis mengatakan, ada tiga
dasar pengokohan ekonomi
masyarakat, yaitu peningkatan
infrastruktur desa yang baik untuk
memudahkan distribusi hasil desa,
membangun pemerintahan yang bersih
dari KKN, dan membuat program
yang menyentuh langsung dengan
masyarakat.
Lebih lanjut, Lubis mengatakan
ada lima sektor yang mesti
diperhatikan dalam membangun
kemandirian ekonomi masyarakat,
yaitu (i) politik dan keamanan, (ii)
penyediaan lapangan kerja, (iii)
pembangunan infrastruktur ekonomi,
(iv) pendidikan, dan (v) kesehatan.
Sementara itu, Jamaluddin
Ahmad yang berbicara dalam posisi
doc. JKMA Aceh
sebagai narasumber juga, mengatakan
bahwa angka kemiskinan di Aceh
sekarang ini mencapai 48 persen, dengan sebagian
besar terjadi di desa. Oleh karena itu, Ahmad
berpendapat bahwa pemerintah harus
menentukan prioritas kebutuhan masyarakat
kalangan bawah agar kemiskinan di Aceh dapat
berkurang.
“Untuk mencapai itu, imuem mukim dan
instansi adat di tingkat gampông perlu dilibatkan
dan peranannya harus diatur dalam perundangundangan,” ujar dosen Fakultas Ekonomi Unsyiah
itu.
Narasumber yang lain, Zulkarnain Yusuf
dari Kadin NAD, berpendapat bahwa dengan
berlakunya Undang-undang Pemerintahan Aceh
(UU PA), masyarakat Aceh sudah diberi peluang
untuk untuk terlibat secara partisipatif dalam
pembangunan.
“Namun, sayang masyarakat belum
merasakan pemulihan ekonominya, terutama bagi
masyarakat korban konflik dan bencana yang ada
di desa-desa,” ujar Yusuf.
Menurut Yusuf ada dua hal yang sangat
bertolak belakang di Aceh, yaitu Aceh provinsi

Edisi II, Juli 2007

Kebersamaan;
Kendati hujan dan panas,
masyarakat adat tetap setia
mengikuti perjalanan
kongres II JKMA Aceh

doc. JKMA Aceh

terkaya ketiga di Indonesia, tetapi Aceh juga
menjadi urutan termiskin keempat.
Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa
masyarakat sudah termarginalkan, dikarenakan
peluang masyarakat luar diberi lebih dibanding
masyarakat di Aceh. Hal ini menyebabkan
struktur agama dan perekonomian kritis.
Setelah mendengar penjelasan dari
narasumber, banyak peserta sepakat dengan
pendapat tersebut. Namun, menurut peserta

realisasi cita-cita pemerintah terhadap masyarakat
gampông masih kurang.
“Pemerintah kita kurang percaya pada
masyarakat yang dipimpinnya, makanya dia lebih
senang memakai orang luar. Pada akhirnya,
masyarakat di kampung semakin tersingkirkan,”
ujar salah seorang peserta.
Pendapat itu dikuatkan oleh salah seorang
peserta dari JKMA Suloh Tamiang. “Tamiang
baru saja mengalami banjir bandang. Rata-rata
rumah penduduk hancur. Kami pernah dijanjikan
oleh pemerintah untuk diberikan bantuan rumah.
Mengapa pembuatan rumah-rumah itu tidak
diserahkan kepada masyarakat di kampung yang
mengalami banjir. Bukankah ini salah satu upaya
membantu perekonomian mereka?” tandas Edi.
Sarasehan yang berlangsung di bawah
tenda selama lebih kurang lima jam itu
membuahkan beberapa rekomendasi. Di
antaranya, diperlukan pembenahan manajemen
pengelolaan JKMA untuk menguatkan
perekonomian masyarakat adat, JKMA Aceh
sebagai lembaga advokasi masyarakat adat,
hendaknya memikirkan dengan serius potensi
ekonomi masyarakat adat. (Her’N)

doc. JKMA Aceh
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GEULANGGANG CUET

Peran Perempuan Dalam
Pembangunan dan
Masyarakat Adat

doc. JKMA Aceh

P

erempuan di Indonesia pada umumnya selalu
termarginalkan dalam pembangunan.
Acapkali kita dengar perempuan selalu
terpinggirkan dalam kemiskinan dan proses
pembangunan. Namun, sekarang ini peran
perempuan dalam pergerakan dan pembangunan
mulai diperhatikan.
Perhatian untuk mempertimbangkan hakhak perempuan bukan hanya ada pada kelompok
pergerakan, pemerintahan pun mulai
memikirkannya. Hal itu terbukti ketika Presiden
Susilo Bambang Yudoyono melibatkan beberapa
perempuan dalam kabinetnya. Empat perempuan
yang terlibat dalam kabinet “Indonesia Bersatu”
itu adalah Marie Pangestu (Menteri
Perdagangan), Sri Mulyani Indrawati (Ketua
Bappenas), Sitti Fadilah Supari (Menteri
Kesehatan), dan Meuthia Hatta (Menteri
Pemberdayaan Perempuan).
Menurut Koalisi Perempuan Indonesia
untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI), empat
orang perempuan dalam struktur kabinet SBY
tidak cukup menandakan bahwa perempuan
telah terhindar dari diskriminasi, demikian
pandangan KPI terhadap perempuan di Indonesia
secara umum.
Indonesia telah menunjukkan komitmennya
dalam menyetarakan hak-hak perempuan dengan
Edisi II, Juli 2007

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk
Deskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW)
pada tahun 1984, Konvensi Hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya, dan Kovenan Hak Sipil dan Politik
pada tahun 2005. Ini membuktikan pemerintah
masih mengakui adanya diskriminasi terhadap
kaum perempuan, termasuk di dalamnya
perempuan adat.
Hampir di seluruh Indonesia, perempuan
adat selalu merasa dinapikan. Oleh karena itu, di
beberapa wilayah perempuan mulai terlibat dalam
demonstrasi. Salah satunya dapat dilihat saat
Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
(KAMAN) pada 1999 di Jakarta silam. Selama
kongres tersebut, masyarakat adat berunjuk rasa
di Bundaran Hotel Indonesia untuk menyuarakan
hak-hak mereka. Inilah bukti pembungkaman oleh
negara. Bagaimana dengan di Aceh?
Di Aceh
Dalam lingkup kecil (baca: masyarakat
adat), peran perempuan di Aceh telah mulai
kelihatan. Hal ini terlihat dalam berbagai kasus
semisal diskusi-diskusi yang melibatkan
perempuan secara aktif. Bahkan, Aceh sekarang
mempunyai wakil wali kota seorang perempuan.
Belum lama lalu, beberapa perempuan pun
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GEULANGGANG CUET

Perempuan dalam Masyarakat Adat
Proses pembangunan membuat
marginalisasi ganda terhadap perempuan adat.
Pertama, penapian oleh pemerintah yang tidak
mengakui hak masyarakat adat atas tanah dan
sumber daya alam dengan meminggirkan peran
perempuan adat dalam komunitasnya.
Kedua, perempuan adat tidak diberi akses
atas pengambilan keputusan di semua tingkatan,
kendati keputusan itu kelak berdampak bagi
perempuan. Acapkali pengambilan keputusan
untuk perempuan adat tidak melibatkan mereka.
Dalam kongres II JKMA Aceh pada 22-26
April di kemukiman Blang Mee lalu, kaum
perempuan mulai dilibatkan secara aktif, baik di

dalam forum diskusi maupun dalam struktur
tubuh JKMA Aceh. Bahkan, di beberapa
sarasehan, kaum perempuan lebih mendominasi
pertanyaan di banding kaum lelaki.
Demi mengangkat derajat perempuan, pada
struktur JKMA Aceh sekarang sudah
memasukkan tiga orang dewan adat dari
perwakilan perempuan, yaitu Munawiyah Umar,
Ainal Mardhiah, dan Zahara.
Ini merupakan bukti bawah JKMA Aceh
menghormati hak-hak kaum perempuan untuk
disetarakan dengan kaum lelaki. Semoga saja
penyetaraan ini tidak menimbulkan polemik
dalam masyarakat. (Her’N).
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Salah seorang
peserta perempuan
kongres II JKMA
Aceh ketika
memberikan
interupsi kepada
pimpinan sidang.

doc. JKMA Aceh

dilibatkan sebagai calon kandidat gubernur dan
wagub.
Berkaca kepada sejarah, maka Aceh sudah
sejak zaman dahulu menghormati kaum
perempuan. Hal ini terbukti dengan terlibatnya
perempuan sebagai Sultan Aceh. Bahkan,
dikatakan dalam hadih maja, “Qanun bak Putroe
Phang”. Ini sebagai bukti betapa Aceh sangat
menjunjung tinggi perempuan.

“Peradaban itu bukan
hanya milik masyarakat
kota. Jika kita
menganggap peradaban
hanya milik masyarakat
kota, kita telah gagal
memasukkan adat
dalam personalium
kita,”

K

doc. JKMA Aceh

Kita Tertinggal Berjuta Langkah dari Endatu

Muhammad Nazar, S.Ag.

ita menganggap dan merasa bahwa kita
sudah maju sekarang. Apalagi dengan
banyaknya bantuan yang datang, baik dari
dalam maupun luar negeri. Padahal
sesungguhnya kita tertinggal berjuta-juta langkah
dari Endatu yang berjuang mati-matian di
zamannya tempo dulu.
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Hal itu dikatakan oleh wakil gubernur
Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Muhammad
Nazar, dalam pidato sambutannya ketika
membuka kongres II Jaringan Komunitas
Masyarakat Adat (JKMA) Aceh, Minggu (22/ 4)
di Blang Mee, kecamatan Lhoong lalu.
Nazar mengungkapkan hal itu melihat
banyaknya kebanggaan dari masyarakat Aceh
sekarang ketika mendapatkan bantuan dan
perhatian dari luar negeri.
“Bantuan boleh saja masuk ke Aceh, karena
Aceh baru saja mendapat musibah tsunami.
Namun, sebagai masyarakat, kita juga punya hak
dalam menentukan pilihan, menerima atau tidak.
Kita boleh memanfaatkan bantuan yang masuk,
tetapi jangan sampai dimanfaatkan,” tegas Nazar.
Mantan ketua SIRA itu juga menceritakan
kalau dirinya ketika masih kuliah dahulu
melakukan studi di bidang kehidupan
masyarakat, khusunya masyarakat adat. Nazar
menilai kalau sekarang sudah terjadi perubahan
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Dewan adat terpilih, tiga di
antaranya perempuan
sebagai bentuk keterwakilan
kaum perempuan dalam
struktur JKMA Aceh.

pengertian tentang adat sehingga terkesan adat
hanya menjadi milik sekelompok orang.
“Adat itu terdapat dalam segala hal yang
terkait dalam kehidupan, tetapi sekarang adat
mengalami distorsi pengertian sehingga seolaholah adat hanya milik masyarakat kalangan
bawah,” ujarnya.
Beliau menambahkan, jika masyarakat
masih beranggapan kota memang harus lebih
maju daripada desa, itu artinya masyarakat
sekarang sudah mengalami kemunduran
peradaban dari yang telah diperjuangkan oleh
parapahlawan dahulu.
“Peradaban itu bukan hanya milik
masyarakat kota. Jika kita menganggap
peradaban hanya milik masyarakat kota, kita
telah gagal memasukkan adat dalam personalium
kita,” tegas wagub.
Wagub juga mengungkit masalah
penembakan masyarakat di Aceh Tenggara dan
sangat menyayangi hal tersebut. “Itulah akibat
dari pejabat yang kurang konsen terhadap
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Kaum perempuan ketika
mengadakan musyawarah untuk
menempatkan beberapa calon
dewan adat mewakili
perempuan.

kekuasaannya, kemudian menyalahkan
pemerintah di tingkat provinsi. Seharunya Pemda
Aceh Tenggara mampu bersikap profesional
dalam menyikapi segala hal yang terjadi dalam
masyarakatnya agar tidak terjadi hal-hal yang
merugikan masyarakat.”
Nazar juga menyesali maraknya illegal
loging di Aceh. Untuk itu, dia mengatakan, jika
ada pejabat yang melakukan, kendatipun sekedar
mendukung illegal loging, akan diturunkan dari
jabatannya. “Kemungkinan besar akan kita
pecat,” tegas wagub.
Menurut wagub, hal ini menyebabkan
kerugian besar terhadap masyarakat. Oleh karena
itu, peranserta masyarakat adat dalam
memajukan Aceh, sangat diharapkan.
Menutup pidato pembukaannya itu,
Muhammad Nazar mengajak semua elemen
masyarakat untuk dapat membantu pemerintah
mengembalikan yang menjadi hak-hak rakyat
kepada rakyat.
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GEULANGGANG RAYEUK

Duek Pakat
Raya II
JKMA Aceh
Kongres Ka Abéh, Hasee pi Jaya

K

ongres Jaringan Komunitas Masyarakat Adat
Aceh merupakan forum tertinggi dalam
tubuh Jaringan Komunitas Masyarakat Adat
(JKMA) Aceh. Oleh karena itu, dalam struktur
JKMA Aceh, sesuai statuta, tiga tahun sekali
digelar kongres. Kongres II JKMA Aceh,
pelaksanaannya dilakukan di Kemukiman Blang
Mee, Kecamatan Lhoong, Aceh Besar.
Seperti apakah perjalanan kongres II JKMA
Aceh selama lebih kurang lima hari itu (22-26
April 2007)? Di balik kongres yang bertemakan
“Menegakkan Kedaulatan Masyarakat Adat
untuk Kemandirian Ekonomi, Budaya, dan
Politik” itu ternyata tersimpan beragam cerita,
mulai dari suka hingga duka serta peluk haru
penuh warna.
Hari Pertama, 22 April
Embun pagi itu masih melekat di pucukpucuk ilalang lapangan bola kaki Blang Mee.
Gerimis turun perlahan. Akhirnya, kongres yang
direncanakan dibuka pukul sepuluh, tertunda
hingga menjelang pukul dua belas. Pembukaan
dilakukan oleh Wakil Gubernur Aceh,
Muhammad Nazar, S.Ag.
Kedatangan Muhammad Nazar beserta
rombongan disambut peserta kongres sejak dari
depan pintu gerbang. Sejumlah tarian yang
diperagakan oleh JKMA Wilayah menyambut
kehadiran wagub yang menyungging senyum
sejak membuka pintu mobilnya. Kecuali
kehadiran Nazar, keistimewaan hari pertama juga
diwarnai dengan kenduri masyarakat adat.
Seluruh peserta, tamu, dan panitia menikmati
sembelihan lembu sebagai makan siang. Mereka
makan langsung di tengah lapangan bola kaki
tersebut.
“Ini baru kenduri adat. Makan bersama di
lapangan tanpa ada beda pejabat dan masyarakat
biasa,” ujar salah seorang peserta di sela-sela
suapannya

“ Ini baru
kenduri adat.
Makan bersama
di lapangan
tanpa ada beda
pejabat dan
masyarakat
biasa ”
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Hari Kedua, 23 April
Jika pada hari pertama, siangnya di gelar
tiga pasar ide, pada hari ke dua dilaksanakan
delapan pasar ide/ sarasehan, yang di dalamnya
termasuk bedah buku. Jadi, selama kongres ini
ada sebelas pasar ide yang dilakukan, yaitu (i)
Kemiskinan dan Demokrasi, (ii) Bergerak Menuju
Mukim dan Gampông, (iii) Peradaban Aceh
(Tamadun), (iv) Struktur Adat dalam UUPA, (v)
Penguatan dan Kemandirian Ekonomi
Masyarakat Adat, (vi) Kemandirian Pemerintahan
Mukim dan Gampông , (vii) Tata Ruang, (viii)
Peluang Politik Masyarakat dalam UUPA, (ix)
Mengkritisi Draft Tata Cara Pembuatan Qanun,
(x) Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam
Edisi II, Juli 2007

1

Hari Keempat, 25 April (Penutupan)
Pada hari ini sidang pleno dilanjutkan.
Kemudian, pemilihan dewan adat yang diwakili
dari setiap wilayah. Demi menjaga kesetaraan
gender, tiga perempuan dilibatkan sebagai
anggota dewan adat yang berjumlah 13 orang itu.
Setelah anggota-anggota dewan terpilih,
menjelang sore mereka duek pakat untuk memilih
koordinator dewan adat JKMA Aceh periode
2007–2010. Dalam duek pakat tersebut, Pang
Yuriun kembali terpilih sebagai koordinator
dewan adat.
Seperti hari pertama, pada hari penutupan
ini juga diguyur hujan, bahkan lebih deras dari
hari pertama. Namun, tidak mengahalangi
semangat peserta yang ingin menyaksikan bupati
Aceh Besar, Dr. Buchari Daud, M.Ed. menutup
kongres.
Dalam pidato penutupannya, Bupati
mengatakan akan menjadikan JKMA sebagai
mitra sejati dan mitra utama pemerintah dalam
membangun Aceh dan masyarakatnya.
Keesokan harinya, peserta kembali ke
wilayah masing-masing. Kongres II JKMA Aceh
berjalan sukses dan damai. Ibaratnya, kongres
abéh, hasé pi jaya.
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Dua penari silat dari JKMA Suloh Tamiang
sedang beraksi dalam menyambut Wagub
Aceh di arena kongres

2

Dewan adat sedang mengadakan rapat
dewan adat untuk memilih koordinator
dan sekretaris pelaksana JKMA Aceh

3

Salah satu kontingen peserta kongres dari
wilayah
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Hari Ketiga, 24 April
Pada hari ini merupakan agenda utama
kongres. Pada hari ini dilaksanakan sidang komisi
yang membahas tentang statuta JKMA Aceh,
Program Kerja, dan Rekomendasi. Setelah selesai
sidang komisi, hasilnya diplenokan. Sidang
dipimpin oleh Abdul Latif.
Siangnya, kongres dilanjutkan dengan
pembacaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
Dewan Adat yang dibacakan oleh koordinator
Dewan Adat, Pang Yuriun. Hasil LPJ tersebut
diterima.

doc. JKMA Aceh

Rekonstruksi Perumahan, (xi) Peran dan
Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan
Kawasan Gampông.
Keaktifan peserta yang mengikuti sarasehan
itu merupakan sebuah bukti masyarakat adat
kreatif dan kritis.
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GEULANGGANG RAYEUK

Pentas Seni ‘Peuramee’ Kongres JKMA

doc. JKMA Aceh

doc. JKMA Aceh

Bulan redup di langit Blang Mee. Malam itu menyisakan gerimis tadi siang. Di tengah lapangan
bola kaki kemukiman Blang Mee, orang-orang sudah berduyun menghadap panggung utama. Panggung
itu digunakan untuk pementasan beragam jenis kesenian Aceh dalam rangka menghibur peserta kongres
II JKMA Aceh.
Suatu malam di malam ketiga kongres, lapangan bola masih becek. Di panggung terdengar suara
amat nyaring. Histeris menusuk ke relung kalbu. Di sana seorang penyair membacakan sajaknya, lalu
diiringi seorang penyanyi. Mereka saling tukik dan pekik. Suasana hening. Penonton larut dalam
paduan, bas, bariton, dan sopran di panggung.

doc. JKMA Aceh

doc. JKMA Aceh

Suara bas adalah milik penyair, bariton milik penyanyi, dan sopran milik seorang perempuan yang
‘bersebuku’, sebuah kesenian daerah Gayo. Mereka berkolaborasi malam itu pada pentas kesenian adat
Aceh dalam rangka kongres II JKMA Aceh. Pentas kesenian itu diadakan setiap malam selama
kongres.
Pentas tersebut dimeriahkan oleh Rafly, sanggar Seulaweut IAIN Ar-Raniry, Komunitas Senian
Muda Aceh (Kosma), serta sejumlah tarian, seperti Dalail Khairat, Rapa-i Geleng, Didong, tari Tanam
Padi, Syair Gayo, Rapa-i Saman, tari Dampeng, Rebab, dan gabungan tari tradisi. Tari-tarian tersebut
dipersembahan oleh JKMA dari berbagai wilayah.
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Segenap Staf Sekretariat &
Anggota Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh

Mengucapkan Selamat & Sukses atas Terpilihnya
KOORDINATOR DEWAN ADAT & SEKPEL
(Pang Yuriun & Budi Arianto)
Jaringan Komunitas Masyarakat Adat (JKMA) Aceh

Masa Kerja 2007 - 2010
Semoga dalam menjalankan tugas organisasi selalu mendapat
petunjuk dari ALLAH SWT serta dapat menegakkan kedaulatan masyarakat adat
untuk kemandirian ekonomi, budaya, dan politik
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Staf Sekretariat JKMA Aceh
JKMA Pasee JKMA Pidie JKMA Bumoe T. Umar
JKMA Simelue JKMA Abdya JKMA Bumoe T. Cut Ali JKMA Aceh Rayeuk
JKMA Pulo Weh JK MATRA JKMA Latim
JKMA Suloh Tamiang JKMA SARAS JKMA Lut Tawar
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PEUTIMANG

oleh M. Irwan
Kepala Divisi Pengembangan
Ekonomi JKMA Aceh

doc. JKMA Aceh

Membangun
Ekonomi
Rakyat
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onsep ekonomi rakyat atau
ekonomi kerakyatan lahir
bersamaan dengan gerakan
reformasi. Ekonomi rakyat adalah
sektor kegiatan ekonomi orang
kecil yang juga sering disebut
sektor informal. Ekonomi rakyat
diganti dengan ekonomi
kerakyatan untuk dapat
dimasukkan ke dalam TAP MPR,
yaitu TAP Ekonomi Kerakyatan
No. XVI/1998.
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○

○

Ekonomi Rakyat merupakan kegiatan produksi
untuk memperoleh pendapatan bagi kehidupan rakyat.
Mereka yang melakukan kegiatan itu adalah petani kecil,
nelayan, peternak, pekebun, pengrajin, pedagang kecil,
dan lain-lain. Modal usahanya merupakan modal keluarga
dan pada umumnya tidak menggunakan tenaga kerja dari
luar. Ekonomi rakyat tumbuh secara natural, karena
sejumlah potensi ekonomi di sekelilingnya. Mulanya
mereka tumbuh tanpa adanya insentif artifisial apa pun,
atau dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha
dan kelimpahan sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan peluang pasar. Tekanan dalam hal ini adalah
pada kegiatan produksi, bukan konsumsi. Oleh karena itu,
ekonomi rakyat dipandang juga dengan istilah ekonomi
sosial (social economics) dan ekonomi moral (moral
economics), yang sejak zaman penjajahan dimengerti
mencakup kehidupan rakyat miskin. Jadi, ekonomi rakyat
bukan istilah politik “populis” yang dipakai untuk
mencatut atau mengatasnamakan rakyat kecil.
Dalam ruang ekonomi nasional terdapat sejumlah
aktor ekonomi (konglomerat) dengan bentuk usaha yang
kontras dengan apa yang dilakukan oleh sebagian besar
pelaku ekonomi rakyat. Mereka Memiliki modal besar
dan akses pasar yang luas, menguasai usaha dari hulu ke
hilir, menguasai teknologi produksi dan manajemen usaha
modern. Namun, mereka tidak digolongkan dalam
ekonomi kerakyatan, karena jumlahnya hanya sedikit
sehingga tidak merupakan representasi dari kondisi
ekonomi rakyat yang sebenarnya. Akan tetapi, golongan
kedua ini biasanya lebih banyak tumbuh, karena mampu
membangun partner usaha yang baik dengan penguasa
untuk memperoleh kemudahan insentif serta proteksi
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bisnis. Mereka lahir dan berkembang dalam suatu sistem
ekonomi yang selama ini lebih menekankan pada peran
negara yang dikukuhkan (salah satunya) melalui
pengontrolan perusahan swasta dengan rezim insentif
memihak serta membangun hubungan istimewa dengan
pengusaha-pengusaha besar yang melahirkan praktikpraktik anti persaingan.
Dari pemahaman di atas, dapat dinyatakan bahwa
ekonomi Indonesia sebenarnya berbasis ekonomi rakyat,
karena mencakup 99% dari total jumlah unit usaha
(bussiness entity), menyediakan sekitar 80%
kesempatan kerja, melakukan lebih dari 65% kegiatan
distribusi, serta tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Namun, ketimpangan distribusi aset produktif (formal)
yang sekitar 65%nya dikuasai oleh usaha terbesar,
menyebabkan kontribusi nilai produksi dan ekspor
kegiatan ekonomi rakyat relatif lebih kecil.
Peran ekonomi rakyat teraktualisasi pada masa
krisis multidimensi. Kita pasti masih ingat dan bisa belajar

dari pengalaman masa krisis moneyter 1997/1998. Pelaku
ekonomi rakyat dengan mengandalkan hasil bumi yang
dikelola dengan modal relatif kecil justru mampu
bertahan, bahkan memberikan kehidupan lebih baik
dibandingkan dengan ekonomi yang dibangun oleh
pengusaha besar.

Perhatian Pemerintah
Perhatian serius dari pemerintah untuk membangun
ekonomi rakyat menjadi sangat penting sebagai aset
membangkitkan ekonomi, baik daerah maupun nasional.
Di sisi lain, pemberdayaan ekonomi rakyat akan
mendorong terserapnya tenaga kerja yang tinggi. Telah
banyak yang dilakukan pemerintah dalam membangun
ekonomi rakyat, tapi upaya itu belum menunjukkan hasil
signifikan.
Pertanyaan selanjutnya adalah apa yang salah atau
kurang sempurnanya dengan konsep ekonomi
kerakyatan? Seharusnya semua pihak perlu mendukung
implementasi kebijakan usaha kecil dan menengah yang
diambil pemerintah sesuai dengan TAP MPR.
Pembangunan mesti dikembangkan dengan ekonomi
domestik (jika perlu pada daerah kabupaten/ kota) dengan
tingkat kemandirian yang tinggi, kepercayaan diri dan
kesetaraan, keterbukaan/ demokratis, dan pemerataan
yang berkeadilan.
Dalam konteks Aceh,
konflik dan bencana
tsunami telah membuat
keterpurukan ekonomi
drastis. Proses rehabilitasi
dan rekonstruksi, MOU 15
Agustus 2005, dan diiringi
lahirnya Undang-undang
nomor 11 tahun 2006
tentang Pemerintahan
Aceh, seharusnya
memberikan dan
menjadikan harapan baru
untuk menata dan
membangkitkan ekonomi
rakyat bermuara pada
peningkatan ekonomi
daerah. Oleh karenanya,
perlu digarisbawahi,
ekonomi kerakyatan tidak
bisa hanya sekedar
komitmen politik untuk
mengubah kecenderungan
doc. JKMA Aceh
dalam sistem ekonomi
orde baru yang sangat
membela para pengusaha besar. Perubahan terhadap
ekonomi rakyat hendaknya dilaksanakan dengan benarbenar memberi perhatian utama kepada rakyat kecil
lewat program-program operasional yang nyata, serta
mampu merangsang kegiatan ekonomi produktif di tingkat
rakyat sekaligus memupuk jiwa kewirausahaan.

Kirimkan opini Anda ke tuhoe_adat@yahoo.com atau jkma.aceh@gmail.com
Edisi II, Juli 2007
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BUET GEUTANYOE
Jauh hari sebelum bulan April,
kepanitian kongres II JKMA Aceh mulai
dibentuk dan disusun demi kesuksesan
acara tersebut. Baik panitia dari JKMA
maupun dari kemukiman Blang Mee
acap kali bertemu muka demi
kelancaran komunikasi. Berikut kita lihat
buet panitia melalui gambar.

Buet Panitia Kongres

Panitia dari sekretariat
JKMA Aceh sedang
membereskan barangbarang hendak berangkat ke
Blang Mee.

Panitia lapangan sedang membagikan
nasi kepada masyarakat dan peserta
kongres di lapangan bola kaki Blang
Mee ketika jam makan siang tiba.

16

Awak notulensi sedang
mempersiapkan
keperluannyaPanitia di
tengah hujan masih
antusias mengikuti
kongres.

Parapanitia
sedang rapat
evaluasi pada
malam kedua
kongres.
Evaluasi
tersebut
bertujuan
untuk melihat
kekurangan
dan hasil pada
hari pertama.
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Tim Notulensi sedang bekerja
saat sidang statuta.

Kesibukan panitia di tengah
sidang pleno

Beberapa
panitia sedang
mempersiapkan
tas dan dan
perlengkapan
kongres untuk
peserta. Lokasi
di rumah Imuem
Mukim Blang
Mee.

Panitia dari sekretariat
JKMA Aceh melepas rehat
seusai kongres

Panitia di tengah hujan masih antusias
mengikuti kongres.

Panitia dari sekretariat JKMA Aceh & beberapa orang panitia Mukim Blang Mee
berpose bersama pada sore hari terakhir Kongres II JKMA Aceh di Kemukiman Blang Mee.
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Konon,
didong berasal
dari kata
“dendang” yang
dalam bahasa
Gayonya
dikatakan
dengan
“denang”
atau
“donang”.
Secara
sederhana,
didong dapat
diartikan
dengan
“bernyanyi sambil
bekerja untuk
menghibur dengan
memukul bantal”.
Oleh karena itu,
seni didong
dianggap sebagai
kesenian yang
komplek; di
dalamnya ada
seni suara, seni
tari, dan seni
sastra.
Sebuah
grup didong,
umumnya
terdiri atas 30 –
35 orang. Empat
atau enam di
antaranya
adalah tukang
dendang yang disebut dengan “Ceh”. Seorang
Ceh dituntut harus dapat menciptakan syair
spontan. Hal ini berguna ketika grup didong
diperlombakan. Agar dapat menjawab sindiransindiran halus lawan, Ceh dituntut kreatif dalam
menciptakan syair-syair spontan untuk membalas
sindiran lawan. Tugas ini diutamakan pada “Ceh
kul” (Ceh besar/ utama). Setiap Ceh didampingi
oleh seorang pendamping yang disebut dengan
“Apet”.
Kesenian didong pada mulanya
dibawakan dalam acara pesta perkawinan, harihari besar, dan acara adat. Lambat laun, didong
mulai dijadikan sebagai sebuah kesenian
pertunjukan yang diperlombakan.

Didong;
Hikayat Lisan dari
Negeri Dingin
Cerita Herman RN

T

iga puluh orang itu bersila di lantai. Tangan
mereka menggenggam bantal mungil, lalu
mereka memukul-mukul bantal itu sambil
tubuhnya oleng ke kiri dan ke kanan. Dari mulut
mereka keluar syair-syair nasehat dan sindiran
halus, terkadang juga sebuah cerita.
Mereka terus berdendang seumpama
meudaléh pantun. Keringat mengucur di wajah,
dahi, dan leher mereka. Namun, tak ada sirat
lelah di wajahnya. Senyum sesekali mengambang
di antara anggukan kepala mereka. Empat di
antaranya bersuara lebih lantang yang diikuti oleh
lainnya. Demikian secuil pola sederhana
pertunjukan kesenian didong dalam beberapa
pementasan.
Didong merupakan kesenian dari daerah
dingin, Dataran Tinggi Gayo. Kesenian tradisional
Aceh Tengah ini lebih populer dibanding kesenian
lain di Takengon semisal Tari Guel dan Syair.
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SAWEU GAMPONG

Muasal Didong
Menurut sebagian peneliti, grup didong
sejak tahun 1937 sudah hampir mencapai seratus
grup. Seniman Aceh yang pertama
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Banta Cut. Di sana mereka
menghibur warga Gayo dan Jakarta.
Gema pertunjukan itu
memecah dan mahsyur. Didong
mulai dipertontonkan di Taman
Ismail Marzuki, TVRI, Taman Jaya
Ancol, dan sekitarnya. Sejak saat itu
kesenian didong dari “Tanah
Dingin” ini pun dikenal masyarakat
luas hingga luar Indonesia.
Waktu semakin beranjak.
Suatu ketika salah seorang seniman
didong, To’et diundang ke Jakarta.
Dia terlambat diundang, karena sulit
ditemukan posisinya. Seniman
seangkatan Basyir Lakkiki ini
berdidong dari kampung ke
kampung, rumah ke rumah. Oleh
karena kelihaiannya itu, sastrawan
Rendra memberi gelar kepada To’et dengan
“Penjaga gawang terakhir seni tradisional kita.”
Sementara itu, Arifin C. Noer menamakan To’et
dengan “Pembaca puisi klas wahid.”
Dalam kongres II JKMA Aceh di Blang
Mee, April lalu, didong juga dipertunjukkan di
pentas kesenian tradisional masyarakat adat
sebagai salah satu kesenian adat Aceh. Kendati
malam itu diguyur hujan, sambutan penonton
sangat antusias. Hal ini membuktikan masyarakat
adat yang beragam juga mempunyai jiwa seni
yang tinggi. Semoga saja ini menjadi perhatian
dari semua pihak.
doc. JKMA Aceh

Tari Guel; Dua peserta dari JKMA
Lut Tawar sedang memperagakan
Tari Guel untuk menyambut
kedatangan wagub dalam kongres
memperkenalkan grup didong itu di antaranya,
Suwet, Ceh Uncak, Tujuh S. Kilang, Damha,
Banta, Aman Leseng, To’et, Taleb, Muhammad
Basyir Lakkiki, Sahak, Beik, Tabrani, Sali Gobal,
Ecek Baim, Abdulrahuf, Daman, Sebi, Tapa, Idris,
Ishak Ali, Abu Kasim, Mahlil, Ibrahim Kadir, Syeh
Midin, M. Din, dan Ecek Umang.
Pada tahun 70-an, masyarakat Gayo yang
tinggal di Jakarta mengundang dua grup didong
yang terkenal pada masa itu ke Jakarta untuk
melepas rindu terhadap sesama masyarakat di
perantauan. Dua grup didong itu adalah “Kabinet
Mude” di bawah pimpinan Abd. Rauf dan
“Winar Mujang” di bawah pimpinan Mahlil dan
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Beberapa orang peserta
dari JKMA Lut Tawar
menari di sela-sela
acara sarasehan.
Tarian itu diiringi tiupan
suling dan tepuk tangan
peserta sarasehan

Kepada JKMA wilayah yang hendak menceritakan kegiatannya melalui buletin tuhoe; diketik rapi
pada A4. maksimal 3 halaman, jarak 1,5 spasi. Disertai beberapa lembar foto kegiatan yang dilakukan.
Alamatkan ke: Jl. Peurada I no.5 Gampông Peurada, Kec. Syiah Kuala, 23115. Banda Aceh. Atau
email: tuhoe_adat@yahoo.com jkma.aceh@gmail.com.
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TAMEH

Pernak-pernik Rumah
Kebanggaan Aceh

B
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eragam corak bangunan di Nanggroe
Aceh Darussalam menampakkan
kekhasan budaya Aceh. Kendati beragam,
corak rumah di Aceh tidak terlepas dari sendi
Islamiah. Hal ini dapat kita lihat pada perabung
atapnya yang selalu didirikan menghadap kiblat.
Napas Islami yang lain dapat kita lihat pada rumah
adat Aceh yang terdapat di kampung pedalaman
atau di meusium. Rumah Aceh bertiang genap dan
beratapkan daun rumbia. Sebatang balok yang
dipajang melintang di depan pintu adalah sebuah
kesengajaan untuk menjadikan adab dalam
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

bertamu. Dengan adanya sebatang balok itu, tamu
yang ingin masuk ke rumah Aceh pastilah
menundukkan kepala. Secara adab, ini telah
menunjukkan kesopanan. Demikian halnya dengan
tuan rumah, ketika menyambut tamu di luar, dia
akan melangkah seraya menundukkan kepala agar
tidak terantuk dengan balok di atas pintu.
Menundukkan kepala saat bertemu merupakan
anjuran kesopanan. Betapa Aceh sangat
menjungjung tinggi adab bertamu. tuhoe akan
mengajak Anda melintas sekilas di rumah
kebanggaan ureueng Aceh itu.
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Balai Meusium:
balai pertemuan yang terdapat di
samping kanan rumah meusium
didirikan membentuk kerucut serupa
“bu kulah” (nasi bungkus). Corak
bangunan ini memang diambil dari
cara orang Aceh membungkus nasi
untuk acara kenduri adat. Adapun
nasi bungkus (bu kulah) biasanya
dibuat orang dalam acara kenduri
adat seperti kenduri laot, kenduri
blang, kenduri meulod, jok bu aneuk
yatim, dan sejenisnya.
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lonceng besar “Cakra Donya”;
Lonceng tersebut merupakan
bukti peninggalan sejarah,
hadiah kerajaan China untuk
Aceh pada tahun 1414.

doc. JKMA Aceh

Rumah Cut Nyak Dien;
Rumah Cut Nyak Dien adalah salah satu
contoh corak rumah adat Aceh pada masa lalu.
Situs sejarah yang satu ini terletak di desa
Lampisang, kecamatan Pekan Bada, Aceh
Besar. Di rumah itu dahulu, Cut Nyak Dien
berlindung dan menyusun strategi perang, di
rumah itu pula orang-orang berlindung saat
gelombang tsunami menerjang.

internet

○

○

○

○

○

○

○
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○
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○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Mengenal Bagian Rumah Aceh
Secara umum rumah Aceh dibagi atas tiga
bagian:
Pertama; ruang depan atau disebut seuramo
reunyeun (serambi depan). Ruangan ini tidak
berkamar-kamar dan pintu masuk biasanya
terdapat di ujung lantai di sebelah kanan. Namun,
ada yang membuat pintu menghadap ke halaman
dan tangganya di pinggir lantai. Dalam kehidupan
sehari-hari ruangan ini berfungsi untuk menerima
tamu, tempat tidur-tiduran anak laki-laki, dan
tempat anak-anak belajar mengaji. Pada saat-saat
tertentu semisal ada upacara perkawinan atau
kenduri lainnya, ruangan ini dipergunakan untuk
makan bersama.
Kedua; ruang tengah atau disebut rumoh inong.
Ruangan ini memiliki lantai lebih tinggi dari
seuramoe. Rumoh inong dianggap suci dan sifatnya
sangat pribadi. Di ruangan ini terdapat dua buah
bilik atau kamar tidur yang terletak di kanan kiri,
biasanya menghadap Utara atau Selatan dengan
Edisi II, Juli 2007
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○

○

○

○
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○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

pintu menghadap ke belakang. Di tengahnya
terdapat gang yang disebut rambut. Fungsi rumoh
inong untuk tidur kepala keluarga dan tempat tidur
anak gadis. Jika anak perempuan kawin, dia akan
menempati rumoh inong, sedangkan orang tuanya
pindah ke anjong. Apabila anak permpuan yang
kawin dua orang, orang tua akan pindah ke
seuramo likot. Ini akan tetap berlangsung selama
belum dapat membuat rumah baru atau
menambah/ memperlebar rumahnya. Rumoh inong
juga digunakan untuk tempat bersanding. Begitu
pula jika ada kematian, rumoh inong di pergunakan
sebagai tempat untuk memandikan mayat.
Ketiga; ruang belakang atau disebut seuramo likot.
Lantai seuramoe likot sama tinggi dengan seuramo
reunyeun serta pula tidak berbilik (kamar). Fungsi
ruangan ini sebagian dipergunakan untuk dapur
dan tempat makan, ini biasanya terletak di bagian
Timur. Selain itu dipergunakan untuk berbincangbincang parawanita serta melakukan kegiatan
sehari-hari seperti menenun, menyulam dan
sebagainya.
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Blang Mee:

Hancur Digulung Ie Beuna,
Bangkit Galang K
ong
Kong
ongrres JKMA

Suasana lapangan bola kaki
Blang Mee saat kongres
doc. JKMA Aceh

K

ijang kapsul yang ditumpangi tuhoe melaju
di jalan berbatu. Sesekali tubuh kami
terlambung ke atas. Di sebelah kanan
jalan, laut membentang dan di sebelah kiri,
gunung tinggi menjulang.
“Sebentar lagi kita sampai,” ujar salah
seorang staf tuhoe ketika mobil mulai menuruni
pendakian. “Nah, ini dia lapangan bola kaki
kemukiman Blang Mee,” lanjutnya beberapa
menit kemudian.

Mobil kami berbelok ke lapangan bola kaki.
Di depan pintu masuk terpampang sebuah
spanduk ucapan “Selamat Datang di Arena
Kongres II JKMA Aceh”. Di sampingnya beberapa
helai bendera kecil berjejer.
Blang Mee. Ya, demikian nama tempat
kongres II JKMA Aceh dilaksanakan. Blang Mee
merupakan sebuah kemukiman di Kecamatan
Lhoong, Aceh Besar. Kemukiman Blang Mee saat
ini membawahi enam gampông , yaitu Gampông
Lam Kuta, Gampông Teungoh, Gampông Barôh,
Gampông Teungoh Geunteut, Gampông Baroh
Geunteut, dan Umong Sireubee.
Saat Blang Mee dipimpin oleh
seorang Imuem Mukim Abbas Ali.
Blang Mee mempunyai sumber
daya alam yang sangat bernilai, baik
dari segi kehutanan maupun
kelautan. Sumber daya hutan Blang
Mee menjadi sistem penyangga
hidup masyarakat adat di sana.
○

doc. JKMA Aceh
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○
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○

○

○
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○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Menara;
Sebuah menara dari kayu beratapkan daun
ilalang di tengah lapangan bola Blang Mee
sebagai sebuah simbol dalam kongres II
JKMA Aceh
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Panggung utama untuk
kesenian adat selama
kongres II JKMA Aceh
doc. JKMA Aceh

militer. Akibat dari itu, keamanan kehidupan
sosial masyarakat Blang Mee menjadi terganggu.
Pada akhir 1998, dengan diprakarsai oleh
Pawang Uteun, JKMA Aceh, Walhi Aceh,
Himpunan Mahasiswa Aceh Besar,
dan persatuan masyarakat
setempat, berhasil mengusir usaha
pengkayuan yang secara sepihak
telah merampas kekayaan hutan
Blang Mee.

○
○
○
○

Saat Bencana Tsunami
Saat gempa bumi dan gelombang
tsunami menerjang akhir 2004 lalu,
Blang Mee merupakan salah satu
daerah terparah. Daerah yang
lebih kurang 52 KM dari kota
Banda Aceh itu luluh lantak
dihantam ie beuna. Namun, berkat
keyakinan dan persatuan
penduduk, Blang Mee kini mulai
kembali menyercah hidup baru.
JKMA Aceh yang melakukan
doc. JKMA Aceh
pendampingan terhadap Blang
Mee, terus menerus berupaya
mengembalikan hak-hak masyarakat adat di sana.
Upaya mengembalikan kepercayaan diri
masyarakat adat terhadap peran dan fungsi
lembaga adat di tingkat mukim dan

○

○

SD Blang Mee, dijadikan tempat
sarasehan selama
kongres II JKMA Aceh

○

○

○

Pada tahun 1996-1998, kawasan hutan
Blang Mee sempat dieksploitasi oleh salah satu
perusahaan daerah bekerja sama dengan aparat
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gampông sudah dilakukan sejak tahun
1930, baik oleh imuem mukim sendiri
sebagai koordinator maupun oleh pawang
uteun.
Kekayaan sumber daya alam di
Blang Mee memang lebih kepada
hutannya. Hutan Blang Mee merupakan
debet air terbesar untuk kabupaten Aceh
Besar.
Oleh sebab itu, demi menjaga
kelestarian sumber daya di kemukiman
tersebut, masyarakat bersatu dengan
lembaga adat dengan dibantu oleh
lembaga advokasi semisal JKMA.
Kukuhnya persatuan masyarakat
dapat dilihat saat pelaksanaan kongres II
JKMA Aceh lalu. Masyarakat di seluruh
gampông bahu membahu menyatakan
sikapnya siap menjadi tuan rumah demi
menyukseskan kongres II JKMA Aceh.
Kenyataannya, kongres II JKMA Aceh
sukses dengan bantuan masyarakat di
sana.
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○

Sebuah baleho dan bendera di
depan pintu masuk lokasi kongres
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Kemukiman Blang Mee yang kaya
hutan kayu
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Pulang;
Rombongan dari wilayah ketika detikdetik terakhir kembali ke wilayahnya
dari kemukiman Blang Mee
doc. JKMA Aceh
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HADIH MAJA

○

○

Hadih Maja sebagai Jati Diri Kedaerahan
○

○

○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

Hadih maja
merupakan istilah
lokal ke-Acehan
dibentuk dari
akar kata hadih
dan maja.

○

○

○

○

○

oleh Mukhlis A. Hamid
Penulis, Dosen PBSID FKIP Unsyiah

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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ebagai sebuah tradisi sastra lisan tradisional, hadih maja (peribahasa,
ungkapan tradisional) diduga telah ada dan digunakan untuk
berbagai kepentingan praktis dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak
zaman nenek moyang. Tradisi sastra lisan ini tidak diciptakan bila tidak
memiliki fungsi tertentu dalam masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat
Aceh sehari-hari menunjukkan bahwa tradisi sastra ini sering digunakan
untuk mengontrol perilaku anggota masyarakat, khususnya generasi muda,
mewariskan nilai-nilai yang dianggap positif, mendidik, dan berbagai
fungsi pemakaian lain. Telaah teks hadih maja melalui tulisan ini mencoba
menjawab persoalan perlu tidaknya hadih maja ini dilestarikan dan
diwariskan ke generasi selanjutnya di tengah berbagai pengaruh global saat
ini.
Menurut hemat penulis, hadih maja perlu dilestarikan untuk
memperkokoh jati diri kita sebagai salah satu subetnik yang masih bertahan
hidup di Nusantara. Hal ini dilatari oleh kenyataan bahwa generasi saat ini
sebagian besar telah melupakan nilai-nilai universal yang terdapat dalam
hadih maja sebagai sebuah tradisi sastra lisan warisan nenek moyang. Pola
perilaku kita saat ini tampaknya semakin jauh dari konsep-konsep perilaku
yang ditawarkan oleh nenek moyang kita berdasarkan pengalaman hidup
mereka tempo hari.
Hadih maja merupakan istilah lokal ke-Acehan dibentuk dari akar
kata hadih dan maja. Kata hadih dipungut dari bahasa Arab ‘hadis’ yang hal
ini merujuk pada perkataan, pernyataan, ungkapan verbal. Kata maja
dipungut dari akar kata ma dan ja yang merujuk pada ‘moyang wanita’
atau nenek moyang, orang tua-tua. Dengan demikian, hadih maja dapat
dimaknakan sebagai ‘perkataan, pernyataan, ungkapan-ungkapan
verbal yang berasal dari nenek moyang’; kata-kata mutiara
orang-orang tua (Lihat Bakar, 1985). Dalam tradisi lisan
Indonesia, secara umum genre ini disebut dengan peribahasa,
pepatah, ungkapan, bidal, dan pemeo.
Menurut Russel (dalam Dananjaya, 1997:28) peribahasa
atau ungkapan tradisional merupakan “kebijaksanaan orang
banyak, kecerdesan seseorang”. Itu sebabnya, barangkali,
dalam kehidupan sehari-hari tidak semua anggota
masyarakat pemilik peribahasa dapat menguasai,
memaknai, menghafal, dan menggunakannya secara tepat.
Sedangkan menurut Dananjaya (1997:32) seperti halnya
folklor lisan lainnya, ungkapan tradisional digunakan dalam
berbagai fungsional, antara lain sistem proyeksi, alat
pengesahan pranata kebudayaan, media pendidikan, dan
pengkritik.
Hadih maja atau ungkapan tradisional hidup
dan berkembang dalam masyarakat pemakai sesuai
tuntutan zaman. Oleh karena itu, Djamaris mengatakan
ris
Tau
sifat peribahasa universal. Pada konteks ke-Acehan dapat
dilihat dari maté aneuk meupat jirat, reulé adat hana pat ta mita
‘mati anak ada kuburannya, hancur adat tidak di mana dicari’.
Hadih maja ini sesuai untuk zaman dahulu, tetapi jika dibawa dalam
konteks tsunami, sebagian orang berendapat kurang cocok digunakan.
Itulah sebabnya dikatakan, hadih maja bersifat universal.
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Sajak L.K. Ara
○

SERIBU SUNGAI MENCARI MUARA

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

seribu sungai mengalir
menuju hilir
mencari muara

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○

○

○

○

seribu sungai menderu
bersatu padu
menyanyikan lagu
nyanyian yang sama
derap yang sama
menuju muara

○
○
○

○

○

○

○

○

○

jangan coba halangi
deru seribu sungai
jangan hambat
gelora seribu sungai
kalian akan diterjang
coba kalau berani menghadang
seribu sungai akan melanda
dengarlah suara mereka
gemericik dalam gelora yang menggemuruh

Takengon, 5 Agustus 2006.

○
○
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○

○

○

○

○

○

dengarlah suara mereka
zikir yang panjang
membahana menggelombang
subhanallah…subhanallah…subhanallah..

○
○

○

Lhoong, April 2007.

○

○

○

Percakapan di Blang Mee
Sebuah percakapan sederhana
Bagai detak detik dalam kabut
Hampir tak punya wujud
Namun ingatan pada yang pergi
Selalu di hati
Dan percakapan ini pun terjadi
Karena ingatan pada yang telah pergi
Selalu bersemi
Atas ridha Ilahi Rabbi

sungai mengalir dalam alam yang tenang
gemercik suaranya dendang berdendang
sepanjang hari berlagu nyanyian riang

○

○

○

Begitulah sebuah percakapan
Telah berkenan
Membawa pemain dan hadirin sekalian
Untuk masuk ke ruang mengenang
Mereka yang telah pergi
Dibawa tsunami

○

○

○

Penyanyi mulai menarik suaranya yang merdu
Diiringi pukulan rapa-i bertalu
Semakin lama semakin seru
Dan penyair harus menjerit
Mengerahkan seluruh tenaga
Untuk sampai kepada pertemuan
Suatu percakapan khusuk
Untuk sama-sama memuji
Yang Mahatinggi
Ya Rabbi

sungai mengalir dalam keteduhan
ia terbit dari hulu yang jernih
menetes dari akar
dan batu tindih bertindih

○

○

○

Penyanyi berdiri dipentas
Menyebut nama penyair
Mengharapkan hadir
Di atas pentas terbuka
Lalu terjadilah percakapan seadanya

○

○

○

Suatu malam di bulan April
Terjadilah pecakapan di Blang Mee
Antara penyanyi dan penyair
Di pentas terbuka
Ditonton orang yang cukup banyak jumlahnya

○

○

○

PERCAKAPAN BLANG MEE

○

○

CA’E

LK. Ara, lahir di Takengon, 1937. Penyair dan
menulis berbagai cerita anak. Sebagai sastrawan
Indonesia, karyanya dimuat dalam Buku Pintar
Sastra Indonesia.
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MAHIE

DEUNGOEN
TAJAGA UTEUN,
TAPEULINDÔNG
UDÉP
oleh Yuriun
Koordinator Dewan Adat JKMA Aceh
○

○

○

○

○
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○
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euleubèeh awai, lôn peuphôn haba tentang
Alam dan Budaya, seumoga geutanyoe jeut
tapeusahoe haba. Keu Redaksi tuhoe JKMA Aceh
nyang ka geutém teurimoeng ngoen geusyi’ar
peumikiran lôntuan teuntang “Deungoen Tajaga
Uteun,Tapeulindông Udép” keu banmandum
lapisan masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam lôntuan ucap teurimoeng geunaseh.
Donya nyoe nakeu “sat balat kayee batee”,
babandum karunia Ilahi nyang jeut tapeuguna
digeutanyoe seulaku hamba. Teuntee patôt
tasyukuri ateuh rahmat dan nikmat dari
banbandumnyan. Rahmat dan nikmat nyan
akan gadoeh dari lingkungan udép geutanyoe
meunyoe salah urôh, takeusampéng hukôm
alam. Meunyoe hana tapadoli, prèeh.....dong
beukong....beuncana alam nyang laén akan
teuka.
Uteuen nakeuh sumber daya alam, di
sampéng kandungan bumo, mineral, tambang,
dan kandungan laôt. Banmandum nyan sumber
daya alam karuninya Ilahi. Oleh kareuna nyan,
musti tajaga deungoen göt, nak jeut geutanyoe
banmandum udép sijahtra.
Nyang that jeut keu masalah udép ureueng
lawetnyoe nakeuh teuntang beuncana ie raya,
lagee ie paseung di Tamiang, Aceh Timur,
Abdiya, Aceh Singkil, dan ie raya bandang di
Aceh Tenggara. Contoh-contoh musibah nyang
kalheuh geurasakan oleh syedara-syedara
geutanyoe nakeuh kareuna keurusakan alam.
Peunyebab jih di antara nyan, kayee di Glé oleh
pihak pengusaha-pengusaha nyang na
izin(HPH) geukoh, geuteubang seumbarangan.
Banbandum nyan hana izin(ILEGAL). Ateuh na
izin(LEGAL) atawa hana, buet-buet nyang lagee
nyan hana mampu geutilék (kontrol) oleh pihak
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nyang berwajib seuhingga jeut keu bencana bagi
rakyat biasa. Beuna taingat nyan bandum
nakeuh hareuta pinjaman dari aneuk cuco.
Keubijakan
Meubagoe keubijakan untuk geupeupiyôh
ilegal logging kaleuh geulakukan lee pihak
peumeurintah. Di antara jih geusita kayee,
geubeuntuk tim terpadu keu geutinjau lapangan.
Namun, hasé jih hana deuh lom. Buet nyan hana
leubèh dari “Leupah jak riwang, leupah cok
pulang.”
Riwayat bak ureueng-ureueng tuha,
meunyoe kaleupah jak geuyue riwang. Maknajih
geuyue kaloen ji’ôh u likôt teuntang peradaban
Aceh masa keurajeun Sultan Iskandar Muda.
Masa nyan rakyat Aceh udép lam keudamaian,
aman, lom nyaman. Nanggroe Aceh
Darrussalam adé, makmue, lom meuceuhu,
meugah ban sigom donya.
Dalam riwayat geupeugah, Aceh cukôp
jaya. Geukheun bahwa Aceh nakeuh jameun
meuh (zaman emas), teupatjih masa keurajeun
Sultan Iskandar Muda. Raja nyang adé, arief,
lom bijaksana. Uteun geuyue jaga bak ureueng
binèh glé, pante geuyue jaga bak ureueng taguen
sira. Lagee hadih maja, bak utôh geuyue
ceumuelék, bak ureueng lisék geuyue keumira.
Uteuen geuyue jaga bak ureueng bineeh glé,
maknajih nakeuh Sultan that geupeucaya keu
masyarakat nyang tinggai di bineeh glé
meunjaga uteun, seubab ureueng bineeh glé
nyang leubeeh teupeu teuntang uteuen nyang na
di glé, koen ureueng kuta.
Meunyoe tatém cok suritauladan Sultan,
teuntèe leubeeh göt uteuen adat di Nanggroe
Aceh. Oleh kareunanyan, peumeurintah Aceh,
urosan pengelolaan sumber daya alam wajib
geupeupulang keu masyarakat adat (local). Lam
hai nyoe meunjadi urosan leumbaga adat
mukim, deungoen peurangkat adat (insitusi)
Pang Uteun, Pawang Glé, dan Peutua Sineubook.
Meunan syit sumber daya alam laôt atawa
kandungan bumoe nyang laen-laen. Peulom
jinoe peumeurintah Aceh kana Undang-undang
no.11 Thon 2006 nyangka geusahkan lee
Presiden, Bapak Susilo Bambang Yudoyono.
Seubagai payông hukôm keu leumbaga
adat mukim dalam meungeulola sumber daya
alam bak maseng-maseng wilayah nyan,
meustilah deungoen na pengakuan,
peunghormatan, lom perlindungan dari
peumeuritah Nanggroe Aceh Darrussalam
secara teusurat (tertera), yakni deungon na jih
qanun.
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… warahmatullah…
Assalammualaikum
saudara lingka…
Poma ngön ayah…
… warah matuhu…
Assalammualikum
ndum semua…
Ayah dan ibu… ba
syarat mulia
Ulôn bri saleum…
saleum saidina…
Pujoe keu Allah…
kadang na salah
Bak lôn po haba…
una…
meu’ah keulôn be
…
ah
ay
ön
ng
a
m
Po
ôn
… haba lôn puph
Dengön bismillah
a…
ai bak mul
Ulôn tunturôn… as
lôn lakee meu’ah
Peurtama phôn…
…
bak uerueng tuha
Meunan amanah…
g
bak lôn keumaran
t
pa
tpa
di
g
an
ad
K
ulôn po haba
Na salah layang…
ikan
toeng lam pendid
an
m
n…
ua
nt
lô
Maklôm
kang… lom sikula
Mantoeng di rang
k miet
mantoeng… aneu
Maklôm E Tuan…
pa ja … .
oe lon peuphôn
Saboh ceurita… jin
dalam sejarah
Wahe E Apmôn…
ntuan rawi
Ceurita singkat lô
a pahlawan
Wahe E Abi… mas
… di teuku Uma
ee
ph
ka
ng
ra
up
ge
Bak
gagah lagoina
Dengan peumuda…
g… ka jeut cita-cita
Syahid dalam pran
teumpat bahgia
Dalam syuruga…
e meutuah…
Bahlee wafeut lako
ma
Cut NYak Dien na
Peurumoh ceudah
h ka meulangkah
Han geusurot le ‘o
…
utantang beulanda
ge
ah
ir
m
ija
ôt
ub
ge
ija geusawak
Rincông bak jaroe…
na
usyawarah geupeu
Dipeugöt lapak m
t
geuduek meupasa
Dengan peumuda…
a
nsigoem dony
Geumufakat… ba

hoe
groe… geupeusa
Bansigoem nag
d
eubulat teka
Bak meuligoe p
groe
geuuse dari nag
Beulanda laknat
Aceh pi jaya
Oh akhe dudo…

rah
habéh meunyeu
…
h
ja
ja
n
eu
p
Bandum
umah
ah… aceh geuse
gk
n
la
t
rô
su
eu
G
at
… buet meusap
Nyandum tuah
usee peunjajah…
at
ak
p
h
bo
sa
eu
P
haba peuneurah
Bak lagee tuwah
ha
h bak ureung tu
Haba peuneuga
mupakat
Meuyoe but ka
at jeut tapeugala
Ngon lampoh jir
aja
… lam hadih m
se
m
ta
u
ge
an
n
Meu
jeut keu adat
Dari carita… ka
ong
naggroe tapeud
…
at
ak
p
h
bo
Tapeusa
g seni budaya
Adat Tapeukon
…
hanjeut tapisah
a…
am
ag
e
go
n
Adat
cupo
ah… adun ngoen
Poma ngoen ay
pat
e… taduk meusa
Nibak uroenyo
…
oe
… tabila naggr
at
ad
g
n
ko
eu
ap
T
at raya
n… lam duk pak
ga
an
d
n
u
oh
n
Tapeu
gnyo
dalam gampôn
JKMA peuna…
a
… pakat beusam
oe
h
sa
eu
p
ta
a
Hab
droe…
reusam ureung
a…
ay
d
bu
at
d
A
beuramee-ramee
Ta meusapat…
meukawôm
g Mee… taduk
n
la
B
m
ki
u
M
ara
Bak
ng… wahé saud
oo
h
L
an
at
m
ca
Di keu
ha ngoen muda…
Ayah poma… tu
la…
g… rakyat tabi
n
ko
eu
p
ta
at
d
A
tabagi sama
Hasee devisa…
uno
a… ditamong ke
w
lu
ak
aw
n
ja
Beek
asa…
e… gobnyan ku
Harta geutanyo
pada saat
il 2007
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