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P

ada sebuah siang

nya melihat sungai-sungai berbatu

yang sibuk Wali Nang-

yang indah dipandang kini mulai

groe Malik Mahmud

langka karena batu telah ditambang

Al-Haytar muncul di

untuk suatu keperluan.

ruangan pertemuan

Berbincang dengan Wali kita

dengan senyum hangat. Wali baru

dengan cepat mendapatkan peng-

selesai membuka sebuah acara

etahuan akan khazanah Aceh yang

pelatihan. Redaksi menunggu Wali

gemilang untuk dilestarikan. Inspirasi

untuk presentasi majalah Khazanah

dari Wali menjadi bahan bagi Redaksi

Aceh.

untuk menyusun materi isi pada

Wali mencermati isi majalah
namun kerap secara spontan bercer-

penerbitan-penerbitan mendatang.
Majalah ini oleh Wali disetujui

ita dan menanggapi satu hal dengan

untuk diubah nama menjadi Khaz-

wawasan yang luas. Pada saat meli-

anah Aceh. Sebelumnya pernah terbit

hat foto kapal nelayan pada tulisan

dengan nama Aceh, tapi dengan

tentang Panglima Laot, Wali meny-

pertimbangan bahwa Aceh adalah

ampaikan gagasan untuk meng-

nama wilayah teritori, maka dirasa

kaji jenis-jenis perahu yang dipakai

kurang tepat jika nama itu terus

nelayan Aceh sehingga bisa menjadi

dipakai. Isi majalah akan banyak

identitas dan kebanggaan bahari

memuat tulisan yang terkait dengan

Aceh. Melihat foto lahan pertanian,

tugas dan wewenang Lembaga Wali

yang menjadi bagian tulisan laporan

Nanggroe. Tentu saja wacana yang

utama majalah ini, Wali mengingin-

muncul dalam majalah diharapkan

kan peralatan penumbuk beras atau

dapat membuka ruang dialog bagi

jeungki yang biasanya masih terda-

kita semua. Seperti kesempatan

pat di rumoh Aceh di gampong-gam-

yang Redaksi dapatkan pada siang

pong dapat dipamerkan di sekitar

itu, berdialog dengan Wali Nang-

Meuligo Wali nantinya. Wali juga tak

groe dalam kehangatan suasana dan

dapat menyembunyikan kegusaran-

mendapatkan inspirasi baru.a
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“

Foto bersama Wali Nanggroe dengan pengurus Dewan Kesenian Aceh (DKA) usai acara audiensi di Gedung Majelis Adat Aceh (MAA)

Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe adalah sosok yang sangat ber-

wibawa dan bersahaja, ketika kami bertemu Wali Nanggroe beberapa bulan yang lalu. Wali menyimak dari A-Z apa yang kami sampaikan dan kami
inginkan. Wali sangat menghargai dan sangat mengapresiasi seni Aceh dan
punya pengetahuan luas terhadap senia yang ada di dunia

”

Wali sangat welcome terhadap seniman, kami banyak bicara terha-

dap seni yang ada di Aceh dan Wali berpesan pada DKA agar menggali
kembali seni tradisi yang selama ini tidak terpublikasi.a
- NUR MAIDA ATMAJA

KETUA DEWAN KESENIAN ACEH (DKA)

Redaksi menerima kiriman
berbagai tulisan yang terkait
dengan tugas dan wewenang
Wali Nanggroe. Tulisan dapat dikirim ke alamat email
an t e ro @co n su ltan t.c o m .
Khusus untuk rubrik Rakyat
Bertanya Wali Nanggroe Menjawab harap mencantumkan
nama alamat dan identitas
yang lengkap. Setiap pertanyaan yang dimuat mulai edisi
mendatang akan mendapatkan sofenir dari majalah ini.

Wali Nanggroe Malik
Mahmud Al Haytar bersama
dengan ketua DKA Nur
Maida Atmaja
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Jalan Panjang K
Teungku Malik Mahmud Al-Haytar

M

enemui Aceh
dalam masa
sekarang adalah sebuah
perjalanan
panjang. Karenanya, dalam rasa
haru kita patut bersyukur kehadhirat Allah SWT, oleh karena
rahmat Nya jua, kita mendapatkan begitu banyak berkah dalam
kedamaian, sumber daya manusia yang handal dan potensi
alam melimpah.
Satu penghargaan yang
tulus ikhlas kepada pemerintah Republik Indonesia dan
bersama timnya sebagai wakil
Pemerintah Republik Indonesia
dalam perun-dingan damai
dan penanda-tanganan MoU
Helsinki tanggal 15 Agustus
2005, serta mengawal pelaksanaan implementasi MoU Helsinki
sampai saat ini. Serta kepada
seluruh Rakyat Aceh yang selalu memberikan dukungan kepada Pemerintahan Aceh dalam
mengisi pembangunan perdamaian sebagaimana amanah
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh.
Setelah mengalami
dinamika secara perlahan
namun pasti, Aceh akan kembali
mengukir sejarah baru dengan
memulai kebangkitan peradaban

Aceh sebagai wujud dari komitmen seluruh Pemangku Kepentingan Aceh dalam menjalankan
amanah MoU Helsinki dan UU
Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2006. Hari-hari kedepan
semoga menjadi hari-hari menjadi hari yang mulia bagi kita
semua, khususnya Rakyat Aceh
tercinta.
Mengutip amanah Alm.
DR. Teungku Hasan Muhammad
Ditiro; “Di dalam perang kita telah sangat banyak pengorbanan,
akan tetapi, dalam kedamaian
kita harus bersedia berkorban
lebih banyak lagi. Memang,
biaya perang sangat mahal
akan tetapi biaya memelihara
perdamain jauh lebih mahal.
Peliharalah kedamaian ini untuk
kesejahtraan kita semua”
Sejalan dengan amanah
tersebut, kebebasan dan perdamaian yang menyeluruh di
Aceh saat ini adalah merupakan
rahmat dan nikmat yang diberikan Allah SWT kepada rakyat
Aceh secara khusus dan seluruh
rakyat Indonesia secara umum,
yang dapat menjadi contoh
baik bagi perdamaian dunia.
Kesemuanya ini adalah hasil
jerih payah dari perjuangan para
syuhada yang telah disumbangkan termasuk seluruh pejuang
perdamaian, yang tak boleh

PEUNUTOH WALI

Kebangkitan Peradaban Aceh
dilupakan. Untuk ini marilah kita
membacakan ummul qur’an
agar para syuhada bangsa dapat berada di sisiNya, Alfaatihah,
Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Alhamdulillah.. Amin.
Seiring dengan kemajuan
paradaban Aceh, pada tahun
1630 Masehi, akulturasi adatistidat Aceh telah melahirkan
pranata sosial, pranata hukum
dan pranata politik yang kemudian menjadi sistem pemerintahaan kerajaan Islam di Aceh.
Dan kini sudah seharusnya Kita

menatap kedepan untuk merajut
kembali peradaban Aceh yang
pernah berjaya tersebut.
Keragaman budaya,
tamadun dan adat-istiadat
dari pada suku-suku bangsa
yang berada di Aceh harus
kita jadikan sebagai khasanah
utama kebangkitan peradaban
Aceh. Kita harus saling
menghargai, menghormati,
dan melindungi sesama kita
atas nilai-nilai peradaban Kita.
Mengutip firman Allah dalam
Al-Qur’an yang artinya “Hai

orang-orang yang beriman,
hendaklah kalian selalu menjadi
orang-orang yang menegakkan
kebenaran karena Allah,
menjadi saksi yang adil, dan
janganlah sekali-kali kebencian
kalian terhadap sesuatu kaum
mendorong kalian untuk berlaku
tidak adil. Berlaku adillah, karena
adil itu lebih dekat kepada
takwa.” (QS. Al-Maidah: 8)”.
Bahwa setiap manusia
berkewajiban untuk saling
menghormati, melindungi, dan
berlaku adil kepada semua de-

Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar bersama Gubernur Aceh Zaini Abdullah saat menerima kunjungan Presiden Jokowi.

ngan tanpa melihat asal-muasal
kita. Dan hal ini jelas bahwa
semua orang harus diberikan
hak yang sama tanpa diskriminasi dan atau berburuk sangka.
Inilah sesungguhnya kunci dan
prinsip emas yang meletakkan
dasar untuk harmoni kehidupan
atas dasar nilai-nilai peradaban
Aceh.
Pada bagian lain Allah juga
memerintahkan kita “Jika ada
dua golongan dari orang-orang
yang beriman saling berperang,
maka damaikanlah keduaduanya. Jika salah satu dari dua
golongan itu bertindak zalim
terhadap golongan yang lain,
maka perangilah mereka hingga
mereka kembali kepada perintah
Allah.” (QS. Al-Hujarat: 9).
Itu artinya, akan
hilang makna kebebasan,
perdamaian dan kemartaban
serta peradaban sebuah
bangsa, jika kita tidak saling
percaya dan menghormati
atas nilai-nilai peradaban
kita dan menjadikannya
sebagai landasan dan ciri
khas tamadun Aceh. Tidak
ada artinya status kekhususan
dan keistimewaan Aceh jika
pranata peradaban Aceh tidak
lagi berfungsi sebagai pilar
pembangunan Aceh. Mendasari
pada hal tersebut, Saya
memandang bahwa kita perlu
melakukan revitalisasi seluruh
pranata peradaban Aceh dan
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Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haytar mengisi waktu luang dengan membaca.

menjadikannya sebagai bagian
dari peradaban Indonesia dan
dunia.
Ada tiga tantangan besar
ke depan dalam mengurangi
kesenjangan social, ketidakadilan ekonomi dan kesenjangan antara wilayah yang perlu
segera kita temukan resolusinya
dalam membangun Aceh secara
utuh berbasiskan nila-nilai peradaban Aceh;
•
Pertama: bagaimana kita
berdaya menghadapi
ancaman global atas
perdamaian dunia
yang berdampak pada
keberlanjutan perdamaian
Aceh.
•
Kedua: bagaimana kita
merespon ancaman
liberalisasi kebudayaan
dan,
•
Ketiga: bagaimana kita juga
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harus merespon ancaman
sekaligus meraih peluang
leberalisasi ekonomi yang
ditandai dengan lonjakan
harga pangan dan energi yang terus meningkat
secara cepat, pemanasan
global yang menyebabkan
perubahan cuaca secara ekstrim yang berdampak pada
keberlanjutan ekosistem
bumi.
Untuk membangun Aceh
secara berkesinambungan, kita
perlu melakukan terobosan dan
atau perubahan secara fundamental yang dimulai dari bangku
sekolah/madrasah sejak usia
dini hingga perguruan tinggi
atau dalam bahasa lainnya kita
perlu melakukan revolusi pendidikan, sejalan dengan proses
transformasi pengetahuan yang
saat ini sedang berjalan di Aceh.

Mengapa Aceh mesti
melakukan revolusi Pendidikan?, sesungguhnya hakekat
pendidikan itu adalah membebaskan seseorang untuk
berinovasi dan berkreativitas
sesuai dengan potensi dan atau
keunggulan yang dimilikinya.
Sehingga nantinya pendidikan
tidak semata-mata untuk mempersiapkan seseorang menjadi
pegawai pemerintah, melainkan
anak-anak Aceh yang sejak usia
dini sampai perguruan tinggi
sudah dididik berdaya dalam
menumbuhkan budaya inovasi
kreatifitas dalam mengelola
sumber daya alam, berkemampuan dalam persaing-an kewirausahawan (entrepreneurship)
dengan menciptakan lapangan
kerja serta berdaya guna dalam
mengembangkan peradaban
Aceh sebagai peradaban dunia.

Hal lain yang juga
dapat dilakukan adalah
dengan berlandaskan pada
keberhasilan kita menyelesaikan
konflik secara damai, sejarah
peradaban Aceh yang pernah
menjadi bagian dari peradaban
dunia dengan kualitas sumber
daya manusianya yang cerdas,
bernurani, bermartabat dan
inovatif, maka kita bisa menjadi
pengawal perdamaian dunia
sebagaimana yang dilakukan
oleh para pendahulu kita.
Dengan kita bisa berperan
dalam proses perdamaian
dunia, maka secara tidak
langsung kita dapat melindungi
rakyat Aceh dari ancaman
globalisasi budaya dan merebut
peluang ekonomi global seperti
Masyarakat Ekonomi ASEAN
yang pelaksanaannya dimulai di
tahun 2015 ini. Insya Allah.a

Mawah

A

ceh pernah menjadi negeri yang makmur. Mawah,
adalah salah satu konsep ekonomi Aceh. Apa mungkin
Mawah bertahan dan dihidupkan kembali untuk menjadi salah satu pendorong tumbuhnya ekonomi Aceh?
Klaim Aceh sebagai negeri yang pernah makmur
tentu menjadi benar manakala Aceh memiliki sistem ekonomi yang
saling menguntungkan. Aceh tidak mungkin makmur manakala
antara pemodal dan pengguna modal terjadi hubungan yang menindas, sebagaimana sistem ekonomi saat ini.
Benar saat ini banyak daerah yang maju. Indikator kemajuannya bisa dilihat dari infrastruktur yang megah. Tapi, bila ditelusuri
lebih jauh, ternyata gedung yang megah, jalan yang lebar dan kokoh
hanya untuk menopang ekonomi pemilik modal. Kaum pinggiran
atau rakyat biasa terus saja menjadi rakyat yang terjepit oleh kemajuan milik pemodal besar.
Aceh sepertinya tidaklah demikian. Dan, moga rintisan
pembangunan Aceh tidak mengarah kepada hadirnya ketimpangan
ekonomi yang mencolok, antara si kaya dan si miskin. Semua rakyat
Aceh harus mendapat keuntungan dari konsep ekonomi sebagaimana yang pernah dipraktekkan masyarakat Aceh di masa lalu,
yaitu mawah.
Mawah adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan kepada
semangat saling tolong menolong. Orang yang berpunya (pemodal)
saling berbagi hasil dengan si pengelola modal. Dengan kata lain,
pemilik aset menyerahkan hak pengelolaan asetnya untuk dikelola
orang yang dipercaya dengan hasil yang disepakati.
Mawah adalah konsep ekonomi yang dulu diterapkan disektor
pertanian dan peternakan. Jadi tidak heran jika Aceh menjadi negeri
yang kaya dengan hasil tani dan ternaknya. Dilihat dari banyaknya
kegiatan kenduri di Aceh bisa menjadi bukti bahwa konsep ekonomi
mawah sangat populer dipraktekkan oleh masyarakat di Aceh.
Bagi hasil dalam mawah juga berdasarkan pada kesepakatan dan sama sekali bebas dari tekanan. Pemilik aset tidak boleh
menekan pihak yang diberi hak untuk mengelola aset. Begitu juga
sebaliknya, pihak penerima hak kelola aset tidak boleh menipu pemilik aset. Kedua pihak yang bersepakat sepenuhnya bertolak dari
spirit mencari keuntungan bersama secara halal.
Dalam bidang pertanian misalnya, jika pengelola menanggung segala macam biaya atas lahan pemilik aset, maka bagi hasil
untuk sipengelola bisa 2/3 dan 1/3 untuk pemilik lahan. Jika lahan

yang digarap jauh dari perkampungan, maka bagi hasilnya bisa satu
bagian untuk pemilik lahan dan tiga bagian untuk penggarap lahan.
Dalam bidang peternakan, praktek bagi hasil biasanya berupa
hasil bersih, yaitu harga jual ternak yang sudah dipelihara sekian waktu
dikurangi harga dasar saat ternak diserahkan. Jika hewan muda dan
belum beranak maka satu bagian untuk pemodal dan tiga bagian untuk
pemelihara. Jika hewan sudah ada anak maka nilai jual dari anak
ternak.
Sistem mawah juga dipraktekkan di sektor perikanan, khususnya laut. Pada pukat tarek tidak semua hasil tangkapan dijual, sebagiannya dibagi kepada mereka yang terlibat dalam kegiatan tarek pukat.
Jika ikan yang didapat 10 keranjang, maka dua keranjang dibagi
untuk semua penarik pukat, yang terdiri dari pawang (10%), pekerja
(40%), dan penarik dari anggota masyarakat (50%). Sisanya, 80% oleh
pawang dijual kepada awak muge (agen) untuk kemudian diserahkan
kepada pemilik modal dengan bagi hasil yang disepakati.
Berbeda dengan perahu kecil. Hasil tangkapan ikan diambil
secukupnya untuk keperluan keluarga. Selebihnya, hasil tangkapan
akan dijual oleh toke bangku yang berfungsi sebagai broker. Dari hasil
penjualan toke bangku mendapat 10%, 2,5% untuk sumbangan tempat
ibadah (berfungsi zakat), 30% untuk biaya operasional. Sisanya, 57,5 %
dibagi tiga bagian dan diserahkan kepada pawang untuk dibagi kepada
pemilik boat sepertiga bagian, pawang dan awak kapal sepertiga
bagian, dan sepertiga bagian untuk penjaga.
Dalam prakteknya, mawah tidak selalu berakhir dengan bagi
hasil. Tidak jarang pemilik modal menyerahkan asetnya untuk dikelola
semata untuk menolong anggota masyarakat. Inilah kunci mengapa
ekonomi Aceh dahulu tumbuh dengan baik. Apakah mawah berakhir
pada bagi hasil ataupun tidak semuanya berakhir pada hidupnya
ekonomi Aceh. Lahan-lahan tidak menjadi lahan tidur yang menganggur, ternak-ternak tidak menjadi pijuet karena tidak terurus dan laut
tidak sekedar samudera yang bergelombang.
Jadi, sangat pantas bila di Aceh banyak kegiatan kenduri yang
sangat akrab dengan “makan-makan” karena memang semua anggota
masyarakat memiliki pendapatan, dan kenduri sebagai wujud rasa
syukur atas limpahan rezeki dan kenduri juga menjadi sarana untuk
saling memperkuat silahturrahim yang terbangun atas landasan tolong
menolong saling menguntungkan.a
RISMAN A. RACHMAN
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Praktik Ekonomi
Masyarakat
Aceh
Dalam Konteks
Ekonomi Islam

Kajian Terhadap Sistem Mawah Dan Gala

TEMA UTAMA

S

ejarah kehidupan
masyarakat Aceh
masa lampau jika
dilihat kembali
beberapa catatan
sejarah, sangat unik dan mempunyai peradaban yang tinggi
dengan praktik-praktik ekonomi
yang modern. Jauh sebelum
transaksi-transaksi ekonomi
seperti sekarang berkembang,
masyarakat Aceh (terutama
untuk wilayah pantai utara)
sudah mempraktikkan apa yang
sekarang dikenal sebagai bentuk
transaksi yang mirip dengan
mudharabah, musyarakah,
murabahah, dan sebagainya.
Praktik-praktik tersebut biasanya
dilakukan dalam bidang pertanian (sawah dan ladang) dan
peternakan (lembu dan hewan
ternak lainnya).
Selain itu, lazim dilihat
sekarang kaum ibu di kalangan
masyarakat Aceh mempraktikkan sistem yang mirip dengan
pembiayaan murabahah yaitu
perkreditan pakaian dengan cara
menawarkan baju atau jenis pakaian lainnya yang pembayarannya dapat dicicil untuk jangka
waktu tertentu tetapi dengan
harga yang sedikit lebih tinggi.
Tidak hanya terbatas dalam
yang telah disebutkan di atas,
masyarakat Aceh secara sadar
atau tidak juga mempraktikkan
kegiatan ekonomi dalam bidang
ibadah, misalnya pengajian
kubur jika ada orang meninggal, mengupah orang untuk
kegiatan haji, pembayaran fidyah
shalat dan lain sebagainya.
Pada awalnya, adat
masyarakat Aceh termasuk
beberapa adat dalam bidang
ekonomi merupakan cerminan
dari agama Islam yang dianut
oleh mayoritas masyarakat Aceh.

Akan tetapi, kegiatan-kegiatan
yang telah dipraktikkan sejak
lama ini dalam perkembangannya mengalami sedikit gradasi akibat pengaruh budaya
luar dan kemajuan teknologi
serta perkembangan alur pikir
masyarakat. Pengaruh-pengaruh
tersebut akhirnya membawa
perubahan yang bersifat positif
dan negatif kepada beberapa
kegiatan masyarakat termasuk
dalam bidang ekonomi.

Kegiatan nelayan saat menarik pukat di pesisir pantai Alue Naga, Banda Aceh.

Kegiatan Ekonomi Masyarakat
Aceh
Dalam masyarakat Aceh, ada
sejumlah kegiatan ekonomi
yang sudah biasa dipraktikkan
dari dulu. Kita mengenal sistem
mawah, gala, muge dan bloe di
bak (beli buah di pohon). Selain
itu ada juga sistem perkreditan
pakaian yang biasa dilakukan
oleh kaum ibu. Masalah ibadah
juga sebagiannya masuk ke
dalam ranah ekonomi yang
dipraktikkan oleh masyarakat
Aceh secara sengaja atau tidak.
Mawah.
Mawah adalah suatu praktik
ekonomi yang sangat populer
dalam masyarakat Aceh yang
berdasarkan kepada azas bagi
hasil antara pemilik modal
dengan pengelola. Mawah
merupakan suatu mekanisme
di mana seorang pemilik aset
menyerahkan hak pengelolaan
aset tersebut kepada orang lain
dengan hasil yang disepakati.
Sistem mawah banyak
dipraktikkan pada bidang
pertanian (sawah, ladang, dsb.)
dan peternakan (lembu, kambing,
unggas, dsb.) dimana hasil yang
dibagikan sangat tergantung
pada kesepakatan antara kedua
belah pihak. Bagi hasil yang

disepakati tergantung pada biaya
pengelolaan, baik yang langsung
maupun tidak langsung.
Dalam sektor pertanian
misalnya, jika pengelola menanggung segala biaya atas tanaman
yang ditanami seperti pupuk,
upah pekerja, air, dan lain-lain,
maka bagi hasilnya mungkin 2/3
untuk pengelola dan 1/3 pemilik
modal. Jika lahan tersebut
berada jauh dari perkampungan
penduduk, bagi hasil yang biasa
berlaku dalam masyarakat adalah
satu bagian untuk pemilik tanah,
tiga bagian untuk penggarap.
Karena penggunaan input

pertanian yang semakin intensif,
bagi hasil dewasa ini dilakukan
dari jumlah yang relatif lebih
kecil karena hasil bersih adalah
jumlah setelah dipotong biaya
bibit, pupuk, penyemprotan hama,
dan sebagainya. Hal ini berbeda
dengan praktik masa lalu di mana
jumlah yang dibagi adalah jumlah
setelah dipotong biaya bibit saja.
Dengan demikian, hasil yang
dibagi menjadi lebih kecil karena
biaya penggarapan lahan menjadi
lebih besar.
Untuk praktik mawah
dalam bidang peternakan, bagi
hasil yang dipraktikkan adalah
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Kegiatan perontokkan padi menggunakan mesin di salah satu wilayah persawahan yang ada di Aceh.

hasil bersih (net operating
income), yaitu harga jual ternak
setelah dipelihara selama jangka
waktu tertentu dikurangi harga
dasar (yaitu harga estimasi
ternak pada saat diserahkan
untuk dipelihara). Jika yang
dimawahkan adalah ternak betina
maka bagi hasil adalah nilai
jual ternak netto dari penjualan
anak ternak. Sedangkan jika
yang dimawahkan adalah hewan
muda dan belum mempunyai
anak (leumo dara) maka bagi
hasil yang dilakukan adalah satu
bagian untuk pemilik ternak,
tiga bagian untuk pemelihara.

12
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Intinya adalah bagi hasil selalu
disesuaikan dengan hasil netto
setelah memperhitungkan
manfaat dan biaya plus upaya.
Akan tetapi, yang paling
penting adalah pembagian hasil
itu sendiri sangat tergantung
pada kesepakatan antara kedua
belah pihak. Malahan, dalam beberapa kasus yang terjadi sistem
mawah ini diperuntukkan untuk
membantu golongan ekonomi
lemah oleh golongan ekonomi
yang lebih mapan, sehingga bagi
hasil-pun tidak terlalu dipentingkan dalam kasus-kasus yang
seperti ini.

Sistem bagi hasil juga
diterapkan pada sektor perikanan
dengan cara yang agak lebih
rumit dan unik dibandingkan
dengan bidang pertanian atau
peternakan. Bagi hasil dalam
bidang ini tidak mengenal
pengupahan per satuan waktu,
melainkan mendekati kepada
skema piece rate. Teknis bagi
hasil itu sendiri berbeda antara
satu tempat dengan tempat lain
dan berbeda pula antara satu
boat dengan boat lain. Sebagai
gambaran, akan diberikan
contoh sistem bagi hasil yang
dipraktikkan di wilayah Banda

Aceh dan Aceh Besar pada jenis
pukat tradisional dan perahu
mesin kecil.
Pada pukat tradisional yang biasa menggunakan
perahu kayuh kecil, jaring pukat
ditarik melebar sekitar 200 meter
dari pantai. Pukat yang telah
ditebarkan secara melingkar
tersebut kemudian ditarik
dengan tangan secara bersamasama ke darat. Hasil tangkapan
berupa ikan tidak semuanya dijual, melainkan sebagian dibagi
di antara mereka yang terlibat
dalam kegiatan tarek pukat tadi.
Jika hasil yang didapat misalnya

10 keranjang, maka pembagian
hasil dapat dirinci sebagai berikut: dua keranjang akan dibagikan untuk semua penarik pukat
yang terdiri (a) pawang pukat
mendapat 10%, (b) pekerja/crew
mendapat 40%, (c) pembantu
tarek pukat atau awak teumarek yang terdiri dari anggota
masyarakat setempat mendapat
50%. Dengan kata lain, 20%
bagian dinikmati oleh pembagian orang lapangan sedangkan
80% sisanya dijual oleh pawang
pukat kepada muge (agen atau
pembeli grosir). Selanjutnya,
hasil tangkapan tersebut
diserahkan oleh pawang pukat
kepada pemilik perahu dengan

bagi hasil yang disepakati.
Untuk perahu mesin kecil,
hasil tangkapan biasanya diambil
secukupnya untuk dibawa pulang
ke rumah sebagai lauk, sisanya
baru dijual di tempat pendaratan
ikan (TPI). Yang menjual hasil
tangkapan tersebut adalah toke
bangku yang sehari-hari menunggu di lokasi pendaratan dan
berfungsi broker. Dari hasil penjualan ini, toke bangku mendapat
10% bagian, 2,5% untuk sumbangan tempat ibadah (yang juga
dianggap sebagai zakat), biaya
operasional sekitar 30%. Sisanya
sebesar 57,5% dibagi tiga bagian
dan diserahkan kepada pawang
untuk dibagi-bagi lagi kepada

Kegiatan memotong padi oleh petani yang dilakukan saat musim panen.

pemilik boat 1/3 bagian, pawang
dan awak kapal 1/3 bagian dan
1/3 bagian untuk penjaga.
Gala.
Gala merupakan praktik ekonomi
dengan bentuk gadai yang
dipraktikkan oleh masyarakat
Aceh sejak berabad-abad
yang lalu. Gala adalah suatu
mekanisme pinjaman dimana
seseorang menggadaikan
tanah, emas, atau harta benda
berharga lainnya untuk memenuhi kebutuhan finansialnya
yang mendesak yang biasanya
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif harian. Pada
dekade di bawah tahun 80-an,
bentuk perjanjian yang dibuat
tidak berdasarkan “hitam di atas
putih”, setelah itu telah mulai
menggunakan penjanjian tertulis
dengan jangka waktu yang tidak
terbatas.
Praktik gala ini banyak
terjadi dalam bidang pertanian
terutama tanah sawah. Hukum
adat ekonomi yang dipraktikkan
oleh masyarakat Aceh dengan
bentuk gadai ini berbeda dengan
hukum agraria nasional yang
menyebutkan bahwa gadai untuk
tanah hanya boleh berlangsung
maksimal 7 tahun. Setelah
waktu 7 tahun berlalu, tanah yang
digadaikan harus dikembalikan
kepada pemiliknya.
Dalam sistem gala, penggala (pemilik harta) memberikan
hak kepada pemegang gala
(orang yang memberi pinjaman) untuk menggunakan
harta galaan yang dijadikan
agunan selama pemilik belum
menebus harta tersebut. Hasil
yang diperoleh pemegang gala
dari penggunaan barang galaan
tersebut dianggap sebagai balas
jasa atas uang yang dipinjamkan.

Pengalihan hak milik atas
harta gala hanya dapat terjadi
jika pemilik harta yang digalakan
mengizinkan hal demikian terjadi.
Jika peminjam tidak mampu
mengembalikan pinjaman, harta
galaan tersebut dapat dijual kepada pihak ketiga dan hasilnya
dapat digunakan untuk melunasi
pinjaman. Dalam masyarakat
Aceh dapat juga terjadi pemegang gala menguasai (membeli) harta galaan tersebut dan
membayar sejumlah uang kepada
pemilik harta setelah dipotong
jumlah pinjaman
Praktik gala dalam
masyarakat Aceh sekarang
sudah semakin berkurang seiring
dengan perkembangan sistem
perbankan modern termasuk
perbankan Islam. Masyarakat
lebih senang berhubungan
langsung dengan lembagalembaga keuangan seperti bank,
yang jaringannya sudah sampai
ke hampir seluruh pelosok
masyarakat, jika memerlukan
uang tunai untuk kebutuhan
sehari-hari maupun untuk investasi dan modal kerja. Di samping
itu, lembaga pegadaian resmi
(baik yang mengusung konsep
syariah atau konvensional) juga
sudah banyak dibuka yang mencakup hampir ke seluruh pelosok
Aceh. Modernisasi ekonomi
dalam bidang keuangan telah
mempengaruhi tatanan tradisional pinjam-meminjam dalam
masyarakat Aceh dan perlahanlahan memudarkan sistem gala.
Akad-Akad dalam Transaksi
Ekonomi Islam
Akad-akad yang terdapat dalam
berbagai kegiatan ekonomi
Islam sangat banyak, diantaranya mudharabah, murabahah,
musyarakah, ijarah, hiwalah, rahn
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dan masih banyak lagi; tetapi
paper ini hanya membahas akadakad yang berhubungan dengan
praktik ekonomi masyarakat
Aceh saja. Praktik-praktik ekonomi masyarakat Aceh seperti yang
telah penulis sebutkan di atas
menggunakan beberapa akad
yang sudah populer dalam sistem
keuangan Islam, seperti: mudharabah, muzara’ah, mukhabarah,
musaqah, dan rahn.
Mudharabah merupakan
suatu bentuk kerja sama dimana
pemilik modal/harta mempercayakan hartanya untuk dikelola
oleh orang lain dengan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati,
sedangkan rugi akan ditanggung
oleh pemilik modal. Kerugian
hanya ditanggung oleh pemilik
harta karena pengelola dianggap
telah mengalami kerugian waktu
dan tenaga.
Dalam konsep modern,
konsep mudharabah keuntungan usaha dibagi menurut
kesepakatan yang dituangkan
dalam kontrak, sedangkan jika
terjadi kerugian akan ditanggung seluruhnya oleh pemilik
modal dengan catatan bahwa
kerugian bukan diakibatkan oleh
kelalai-an si pengelola. Secara
umum, mudharabah dibagi ke
dalam dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah
muqayyadah.
Dalam konsep mudharabah mutlaqah, pemilik modal
memberi kebebasan penuh
kepada pengelola untuk menggunakan dana tersebut tanpa
ada batasan spesifikasi jenis
usaha, waktu, dan daerah usaha.
Sedangkan jika pemilik modal
mengharuskan pengelola untuk
berusaha dalam bidang usaha
tertentu, dengan waktu dan
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tempat usaha yang sudah ditentukan, maka ini disebut sebagai
mudharabah muqayyadah.
Dalam bidang pertanian,
sistem ekonomi Islam mempraktikkan akad muzara’ah atau
mukhabarah dan musaqah.
Muzara’ah merupakan akad
kerja sama pengolahan tanah
pertanian antara pemilik lahan
dengan penggarap, dimana
pemilik lahan memberikan lahan
pertanian kepada si penggarap
untuk ditanami dan dipelihara
dengan imbalan bagian tertentu
dari hasil panen.
Muzara’ah identik dengan
mukhabarah, tapi tidak sama.
Dalam muzara’ah, benih untuk
tanaman berasal dari pemilik lahan, sedangkan dalam mukhabarah benih berasal dari penggarap.
Sementara itu, musaqah adalah
bentuk yang lebih sederhana
dari muzara’ah dimana penggarap hanya bertanggungjawab
atas penyiraman pemeliharaan
saja dengan mendapat imbalan
tertentu dari hasil panen.
Di samping itu, dalam sistem ekonomi Islam juga dikenal
adanya akad rahn yang biasa
digunakan untuk transaksi gadai
menggadai. Secara terminologi
syara’, rahn berarti penahanan
terhadap suatu barang dengan
hak sehingga dapat dijadikan
sebagai pembayaran dari barang
tersebut. Rahn dapat juga
didefinisikan sebagai penetapan
sebuah barang yang memiliki
nilai finansial dalam pandangan
syariat sebagai jaminan bagi
utang di mana seluruh atau
sebagian utang tersebut dapat
dibayar dengannya.
Akad rahn dikategorikan
sebagai akad yang bersifat
tolong menolong sehingga apa
yang diberikan penggadai tidak

Ratusan ekor sapi ternak mencari rumput, di areal sawah Desa Lambaro, Aceh Besar.

dapat ditukar dengan sesuatu.
Rahn memilki empat unsur, yaitu
rahin (orang yang memberikan
jaminan), murtahin (orang yang
menerima), marhun (barang jaminan), dan marhun-nih (utang).
Akad rahn dimaksudkan untuk
mendapatkan kepastian dan
menjamin utang, bukan untuk
menumbuhkan harta atau mencari keuntungan. Menurut Sayyid
Sabiq, tidak halal bagi penerima
gadai untuk mengambil manfaat
dari barang gadaian, meskipun
diizinkan oleh pemiliknya. Jika
hal itu terjadi maka manfaat dari
barang yang digadaikan adalah
piutang yang mendatangkan
manfaat dan setiap piutang yang
mendatangkan manfaat adalah
riba.

Praktik Ekonomi Masyarakat
Aceh dalam Perspektif Ekonomi
Islam
Dalam sistem keuangan Islam,
fondasi dasar yang dipergunakan
adalah hukum Islam, sedangkan
prinsip dasar yang dipergunakan
adalah yang terinci ke dalam:
(1) Pelarangan riba, (2) Pelarangan gharar/ketidakpastian, (3)
Pelarangan tadlis/penipuan, (4)
Pelarangan maisir/spekulasi/judi,
(5) Pembatasan aktivitas atau
komoditas yang bisa diperdagangkan, seperti tidak boleh
terlibat dalam transaksi jual beli
daging babi, alkohol, senjata
dan amunisi, dll, (6) Penggunaan prinsip bagi hasil (profit
and loss sharing). Komponenkomponen tersebut di atas

secara garis besar akan menjadi
tolak ukur untuk melihat apakah
praktik mawah dan gala dalam
masyarakat ditambah dengan
beberapa tinjauan fiqh tentang
legalitas bentuk transaksi yang
dipakai.
1. Kajian terhadap Konsep
Mawah
Berdasarkan penjelasan terdahulu, secara umum terlihat
bahwa praktik mawah lebih mirip
kepada praktik mudharabah yang
biasa dipraktikkan dalam sistem
ekonomi Islam. Dalam praktik
mudharabah, seseorang yang
mempunyai modal, misalnya
modal pertanian berupa tanah,
akan memberikannya kepada
orang lain untuk digarap yang

hasilnya akan dibagi bersama.
Kalau yang diberikan mawah
adalah sawahnya, sedangkan
benih untuk isi sawah tersebut
dari petani, biasanya ketika panen
hasilnya akan dibagi tiga bagian
dengan rincian satu bagian untuk
pemilik sawah dan dua bagian
untuk petani penggarap. Sedangkan jika pemilik sawah menanggung benih padi ditanami, maka
bagi hasil yang ditetapkan adalah
50% untuk pemilik dan 50% untuk
petani.
Bentuk kerja sama mudharabah dengan bentuk seperti
mawah ini telah lama dikenal dan
banyak dipraktikkan di kalangan
masyarakat dunia dengan nama
yang berbeda-beda. Bangsa Arab
bahkan telah mempraktikkan
sistem ini sebelum Islam datang
dan terus dipraktikkan oleh Nabi
Muhammad SAW baik sebelum
maupun sesudah beliau menjadi
rasul, contohnya ketika beliau
menjadi pedagang kepunyaan
Khadijah.
Dalam kasus ini, Khadijah
bertindak sebagai pemilik modal
(shahibul mal), sedangkan Nabi
Muhammad Saw. berperan sebagai pelaksana usaha (mudharib).
Islam sangat menganjurkan
bentuk kerja sama seperti ini
karena saling menguntung dan
membantu mereka yang kurang
mampu seperti yang ditegaskan
dalam QS. Al-Muzammil: 20,
Al-Jumu’ah: 10, Al-Baqarah:
198 dan lain-lain. Rasionalitas
pembagian hasil ini tentu tidak
hanya berbicara untung, tetapi
juga ketika rugi. Karena itu, istilah
ekonomi Islam itu: kama tughram
tughnam, sebesar apa risiko yang
ditanggung seseorang, sebesar
itu pula laba yang berhak diperolehnya.
Dalam praktik mawah

masyarakat Aceh (biasanya
untuk tanah sawah), petani penggarap dituntut untuk secara jujur
melaporkan hasil yang diperoleh
dari tanah garapannya karena
biasanya pemilik tanah tidak
memantau langsung hasil panen
yang diperoleh oleh petani penggarap; dalam perbankan Islam
hal ini disebut sebagai trust
financing atau trust investment.
Jika dilihat secara lebih
dalam, praktik mawah dalam
bidang pertanian tidak hanya
mengandung unsur mudharabah
saja, tetapi juga terdapat unsurunsur muzara’ah, mukhabarah
dan juga musaqah. Muzara’ah
terjadi ketika pemilik sawah
tidak menanggung apapun
selain memberikan tanah sawah
untuk digarap oleh petani.
Penggunaan akad
mukhabarah terjadi jika bibit untuk sawah tersebut berasal dari
pemilik sawah, maka hasilnya
akan dibagi dua dengan petani
penggarap . Musaqah terdapat
dalam beberapa kasus ketika
sawah berada di tempat yang
jauh sehingga si pemilik meminta
orang lain untuk memeliharanya
sampai panen.
Jika dilihat dalam tataran
ekonomi Islam, praktik mawah
sudah memenuhi unsur-unsur
yang dibolehkan dalam konsepkonsep diatas dimana mudharabah memang boleh untuk
dipakai dalam transaksi ekonomi
Islam. Unsur-unsur riba, gharar,
tadlis, tidak terdapat dalam
sistem mawah yang dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat Aceh.
Pembagian hasil biasanya
sudah dijelaskan/diputuskan
jauh hari sebelum mawah
tersebut dilaksanakan sehingga
potensi untuk terjadinya riba sa-

ngat minim. Demikian pula unsur
ketidakpastian (gharar) dapat
diminimalisir dengan adanya
kesepakatan awal diantara para
pihak yang terlibat dalam praktik
mawah tersebut. Karena tujuan
awal masyarakat Aceh menerapkan sistem mawah adalah untuk
saling membantu, unsur tadlis
juga hampir tidak ada.
Sistem mawah menuntut
kejujuran dari pihak pengelola
(atau petani penggarap untuk
kasus sawah) dan ini biasanya
jalan karena petani penggarap
berada pada posisi yang memerlukan tanah sawah, sehingga si
penggarap tidak berani untuk
melakukan manipulasi karena
dia masih mengharapkan tanah
tersebut kembali diberikan
kepada dia pada tahun berikutnya. Walaupun tidak turun
langsung ke sawah garapan, pemilik sawah biasanya juga akan
melakukan cross check terhadap
hasil panen yang diterima dengan
membandingkan dengan petani
penggarap sekitar.
Adat mawah dapat
dikatakan sebagai reaktualisasi
transformasi nilai-nilai Islam dan
alternatif dari perekonomian konvensional yang merupakan pranata bunga. Konsep ini memiliki
prinsip-prinsip ekonomi Islami,
yakni: keikhlasan dan ukhuwwah,
kerja dan produktivitas, keadilan
distributif, santun lingkungan.
Sistem mawah ini kelihatannya sangat perspektif di mana
produktivitas kerjanya untuk
mencapai tiga sasaran; mencukupi kebutuhan hidup (isyba’),
meraih laba yang wajar (irbah)
dan menciptakan kemakmuran
lingkungan baik sosial terutama
pemberdayaan yang tidak mampu maupun alamiah (al-i’mar).
Yang membuat sistem
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mawah dapat diterima secara
ekonomi Islam adalah kejelasan
atau kesepakatan awal yang
dibuat oleh kedua belah pihak,
sehingga apapun yang terjadi
kemudian tidak lagi berpengaruh
terhadap keberlangsungan
mawah sehingga para pihak
yang terlibat dapat berpikir
secara matang tentang keinginan
atau keberlanjutan kesepakatan
mereka. Jadi secara umum, konsep mawah ini merupakan sistem
yang sangat sesuai dengan
konteks ekonomi islam.
2. Kajian terhadap Konsep Gala
Praktik ekonomi lain
yang lazim dilakukan oleh
masyarakat Aceh adalah konsep
gala. Praktik gala jika dilihat
dalam konteks ekonomi Islam
menggunakan sistem gadai
(rahn), dimana barang gadaian (marhun) akan dipegang
oleh penerima gadai (murtahin)
sebagai jaminan selama penggadai (al-rahin) belum menebusnya. Hasil yang diperoleh
dari barang gadaian tersebut
dianggap sebagai balas jasa
atas utang yang dipinjamkan.
Secara umum terlihat tidak ada
bunga dalam praktik ini.
Akan tetapi, dalam praktik
sehari-hari, masyarakat yang

terikat dengan gala (terutama
untuk tanah sawah) sangat
susah untuk menebus kembali tanahnya karena ia secara
terus menerus dihadapkan
pada keadaan terutang tanpa
bisa mencari nafkah karena
harta benda yang seharusnya
digunakan untuk mencari
rezeki untuk menebus harta
gala tersebut tidak bisa dipakai
lagi. Sementara penerima gala
terus menerus menikmati harga
gala tersebut tanpa sedikit-pun
mengurangi jumlah utang. Hal
ini menyebabkan tertindasnya
satu pihak oleh pihak lain akibat
dari keterikatan dengan perjanjian gala dan mengurangi unsur
kerelaan (an taradhim minkum)
digantikan dengan keterpaksaan. Secara empiris, orang
yang melakukan praktik gala ini
adalah orang yang terdesak dari
sisi keuangan (orang miskin)
sehingga ia menggadaikan
tanah atau benda lainnya untuk
memperoleh uang dengan cepat
dari orang yang punya harta
lebih (orang kaya).
Karena itulah, mazhab
Syafi’i tidak sepakat dengan
model gadai seperti itu. Mazhab
Syafi’i tidak membolehkan bagi
orang yang menerima gadai (almurtahin) untuk memanfaatkan

barang gadaian (al-marhun).
Jumhur ulama kecuali Hambali
juga berpendapat tidak boleh
murtahin memanfaatkan barang
gadaian dalam bentuk apa pun.
Pemanfaatan dibolehkan sebesar pengeluaran murtahin (penerima gadai) terhadap barang
gadaian. Umpamanya penerima
gadai boleh menikmati susu
sapi gadaian sebanyak makanan
yang diberikan untuk lembu.
Jika dikaji lebih jauh,
barang gadaian dalam konteks
ekonomi Islam memiliki makna
filosofis dan sosiologis yang
besar; pertama, barang gadai digunakan sekadar untuk memastikan (jaminan) ke-amanah-an
si penggadai. Dengan demikian,
si piutang tidak akan ragu
memberikan sejumlah uang kepada yang berhajat karena ada
barang jaminan. Bila penggadai dianggap sangat amanah
dan tidak diragukan bahwa ia
akan menunaikan utang sesuai
dengan perjanjian, tentu barang
jaminan tidak diperlukan. Kedua,
utang yang merupakan salah
satu rukun gadai merupakan
media membantu orang lain dan
tidak berharap untuk mendapatkan laba dari pemberian utang
itu. Prinsip inilah yang melarang
pihak piutang mensyaratkan

Sejumlah petani bekerja sambilan sebagai buruh potong padi saat musim panen tiba, di salah satu kawasan persawahan Aceh Besar.

pembayaran tambahan yang
akan menjurus menjadi riba.
Demikian juga dengan
praktik gala, barang galaan
hanya sekadar dijadikan jaminan untuk memastikan bahwa
orang yang berhutang akan
membayarnya. Dalam akad
rahn, tidak ada istilah pihak
yang berpiutang akan rugi dengan memberikan utang kepada
pihak lain karena hakikatnya
awalnya adalah akad yang bersifat derma. Jadi apa diberikan
penggadai kepada penerima gadai tidak untuk ditukar dengan
sesuatu. Yang diberikan penerima gadai kepada penggadai
adalah utang, bukan penukar
atas barang yang digadaikan.
Sementara itu, barang jaminan
hanya digunakan sekadar untuk
memastikan bahwa orang yang
berutang akan melunasi kembali utangnya. Dengan demikian, tidak halal bagi penerima
gadai untuk mengambil manfaat
dari barang gadaian karena hal
tersebut akan menjadi piutang
yang mendatangkan manfaat.
Setiap piutang yang mendatang
manfaat adalah riba.a
Azharsyah Ibrahim
Dosen Jurusan Perbankan Islam
Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry

TUNTUNAN

Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh.

Deklarasi Aceh; Kebijakan
Publik Berbasis Syariah

K

ONFERENSI Internasional Pertama tentang Kebijakan Publik Berorientasi Syariah dalam kerangka Sistem Ekonomi
Islam (ICOSOPP) 2015 yang digelar UIN Ar-Raniry bekerja
sama dengan Islamic Development Bank (IDB) di Banda
Aceh pada 30-31 Maret lalu, telah menghasilkan beberapa
rekomendasi untuk para pembuat kebijakan di negara-negara Muslim.

Rekomendasi yang disebut sebagai Deklarasi Aceh untuk Kebijakan Publik Berdasarkan Kerangka Syariah itu dideklarasikan di Banda
Aceh dan ditandatangani masing-masing oleh Prof Dr H Farid Wajdi
Ibrahim MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Dr Abdul Ghafar Bin Ismail
selaku Direktur IRTI-IDB, dan Prof Dr Ir Abubakar Karim MS mewakili
Pemerintah Aceh.
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1.

2.

3.

Nilai dan prinsip Islam sebagaimana
ditetapkan dalam Al-Quran dan
Hadis harus menjadi pilar, sumber
dan semangat dalam formulasi
kebijakan publik Islam.
Kerangka kerja, cetak biru, strategi
besar dan juga keputusan serta
langkah-langkah kebijakan harus
dirumuskan berdasarkan kerangka
syariah dengan memperhatikan
pentingnya nilai-nilai, kearifan lokal
dan tradisi yang berlaku di negaranegara muslim tertentu.
Maqasid al-syariah (tujuan syariat)
memberikan tujuan yang lebih tinggi
dalam perumusan kebijakan publik
dengan tujuan perlindungan agama,
kehidupan, pikiran, keturunan, dan
harta yang harus ditafsirkan sesuai
dengan kemajuan dan perkemba-

4.

5.

ngan manusia. Dalam hal ini, indeks
pembangunan syariah seperti
dalam konsep maqasid al-syariah
perlu dikembangkan dan dirumuskan.
kebijakan publik yang baik hanya
dapat dilaksanakan jika terdapat
tata kelola yang baik pula. Karena
itu, sebuah kebijakan publik yang
baik harus mampu memecahkan
masalah secara efisien, melayani
keadilan, mendukung reformasi
lembaga dan kebijakan pemerintah,
dan mendorong kewarganegaraan
yang aktif.
Konferensi mendorong pihak terkait
di negara-negara muslim untuk
membuat studi komprehensif untuk
mencari formula yang tepat dalam
rangka pengembangan kebijakan

6.

7.

publik yang efektif di berbagai
sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, perdagangan,
investasi, pertanian, pertahanan dan
lain-lain
Untuk efektifitas kebijakan dan
agenda pembangunan, pembuat
kebijakan di negara-negara muslim
harus melakukan inventarisasi dan
mengembangkan basis data terkait
dengan semua permasalahan
umat dan pembangunan di tingkat
nasional dan global untuk menemukan solusi dengan semangat kerja
sama.
Bahwa sistim keuangan Islam yang
terdiri dari perbankan, asuransi,
pasar modal dan keuangan mikro
harus dikembangkan dengan tujuan
kemaslahatan dan semangat

Asisten II Sekda Aceh, Azhari Hasan SE, saat membuka ICoSOPP 2015, di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh.

acara jamuan makan malam dengan
peserta Icosopp 2015, di Aulai Lantai IV
Balai Kota Banda Aceh
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8.

9.

pembangunan umat. Kontribusi
sistim keuangan syariah terhadap
perkembangan sektor riil harus
nyata. Orientasi finansialisasi di
pasar keuangan dengan tujuan
keuntungan materi belaka dan
memberikan kontribusi untuk
bubble economy harus dihindari.
Untuk meningkatkan pembangunan
ekonomi dan pengentasan kemiskinan, pengembangan filantropi
di negara-negara muslim harus
dilakukan dengan strategi-strategi
baru.
Baitul mal harus dibentuk di setiap
negara muslim dengan peran
dan fungsinya yang direvitalisasi.
Baitul mal harus menghidupkan
kembali sumber dana yang sudah
ada seperti zakat, waqaf, sadaqah

dan lain-lain dan menggali potensi
pengembangan dana baru. Baitul
mal harus juga merumuskan saluran distribusi pendapatan untuk
menjadi lebih efektif dan mampu
melayani kebutuhan umat.
10. Pemanfaatan dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi
harus didorong di negara-negara
muslim melalui peningkatan alokasi
sumber daya dan fasilitasi pertukaran ilmu pengetahuan.
11. Budaya kewirausahaan harus dipromosikan di dunia Muslim dan jaringan kerja sama wirausaha muslim
global perlu dirintis. Kerangka kerja
untuk kerja sama mereka harus
disusun oleh para pemimpin dunia
Islam di tingkat regional maupun
tingkat internasional.

12. Keterkaitan dan hubungan antara
pemerintah, perguruan tinggi,
swasta dan LSM untuk merencanakan program-program pembangunan dan kebijakan publik lainnya di
negara-negara muslim juga harus
diperkuat dengan tujuan menciptakan kondisi pembangunan yang adil
dan setara di dunia muslim.
13. Mendirikan Pusat Studi dan Penelitian tentang Pembuatan Kebijakan
Publik dalam Perspektif Islam, di
Aceh khususnya dan di Negera-negara Muslim lainnya. IRTI/IDB akan
menyediakan dana penelitian untuk
hal tersebut.
14. Negara-negara muslim harus memiliki political will untuk mengimplementasikan kebijakan publik
Islam dalam kerangka syariah.a

Direktut IRTI-IDB, Abdul Ghafar Ismail, dan Rektor UIN Ar-Raniry, Farid Wajdi Ibrahim, menandatangani MoU kerjasama.
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BALAI INONG

Ceubeuh dan Kha

Inong Aceh

W

anita Aceh
dalam setiap
perang
menolak
setiap
perdamaian dan lebih berwatak
keras dengan berprinsip
membunuh atau dibunuh–
Zentgraaff.
Apa yang dikatakan HC
Zentgraaff itu bukanlah tanpa
alasan. Jurnalis perang itu
mengalami dan melihat sendiri
bagaimana perempuan Aceh
mengambil perannya dalam
perang melawan Belanda.
Redaktur Java Bode itu kemudian membukukan pengalaman
perangnya di Aceh dalam buku
“Atjeh”.
Buku ini kemudian
dianggap sebagai godam
yang memukul muka Belanda
sendiri, menelanjangi kegagalan
Belanda di Aceh. Zentgraaff tak
segan-segan mencela bangsanya sendiri yang bertindak
kejam dalam memerangi orangorang Aceh. Ia juga dengan
rendah hati memuji kehebatan
pejuang Aceh, bukan hanya pria
tapi juga wanita.
Zentrgaaff menulis, “De
atjeh schevrouw, fier en depper,
was de verpersoonlijking van
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den bittersten haat jegens ons,
en van de uiterste onverzoenlijkheid an als zij medestreed,
dan deed zij dit met een energie
en doodsverachting welke veelal
die der mennen overtroffen. Zij
was de draagster van een haat
die brandde tot den rand van het
graf en nog in het aangezicht
van den dood spuwde zij hem,
den kaphe in het geizcht.”
Artinya, “Wanita Aceh
gagah dan berani mereka
pendukung yang tidak mungkin
didamaikan, terhadap kita dan
bila ia turut serta bertempur,
dilakukannya dengan gigih dan
mengagumkan, bersikap tidak
takut mati yang melebihi kaum
pria. Ia mempunyai rasa benci
yang menyala-nyala sampai
liang kubur dan sampai saat
menghadapi maut, ia masih
mampu meludahi muka si
kaphe.”
Menurut Zentgraaff, wanita Aceh dalam setiap perang
menolak setiap perdamaian dan
lebih berwatak keras dengan
berprinsip membunuh atau
dibunuh. Pujian Zentgraaff
terhadap wanita Aceh muncul
setelah ia menemui Pucut Meurah Intan yang dikenal sebagai
Pocut Di Biheue, seorang wanita

pemberani yang menyerang
patroli Belanda seorang diri
di Padang Tiji. Ia digelar oleh
Belanda sebagai heldhftig yakni
perempuan yang gagah berani.
Dalam buku Prominent
Women in The Glimpse of History (Wanita-wanita Utama
Nusantara dalam Lintasan
Sejarah) peristiwa itu ditulis
T Ibrahim Alfian dengan juga
merujuk pada keterangan
Zentgraaff dan sumber-sumber
Belanda lainnya.
Suatu ketika keberadaan
Pocut Di Biheue diketahui
Belanda. Ia berhadapan seorang
diri dengan patroli 18 marsose
bersenjata lengkap. Pocut di
Biheue biukannya mundur, ia
mencabut rencong dari pinggangnya, menyerang patroli itu
seorang diri. “Meunyoe ka lageei
nyoe, bah ulon mate,” teriaknya.
Pocut Di Biheue memilih
menyerang patroli itu dari pada
ditangkap. Melihat itu, tentara
marsose terkejut. Mereka tak
menyangka, seorang perempuan paruh baya berani menyerang patroli 18 tentara Belanda
lengkap dengan senjata. Ia
menikam ke kiri dan ke kanan
sehingga mengenai tubuh
beberapa marsose. Sementara

tubuhnya sendiri juga ditebas dengan sabetan pedang
marsose.
Pocut Di Biheue mengalami dua luka sabetan pedang
di kepalanya dan dua sabetan di
bahu. Salah satu urat keningnya
juga putus. Ia terbaring di tanah
bersimbah darah dan lumpur.
Melihat Pocut Di Biheue yang
sudah tak berdaya, seorang
sersan bertanya pada Veltman
komandannya. Ia minta ijin
untuk mengakhiri penderitaan
Pocut Di Biheue, ia ingin menembaknya hingga meninggal.
“Bolehkan saya melepaskan
tembakan pelepas nyawa?”
tanya sersan itu.
Veltman kemudian
membentak sersan tersebut.
“Apa kau sudah gila.” Veltman
membungkuk dan menjulurkan
tangannya untuk membantu
Pocut Di Biheue, tapi mukanya
diludahi, “Bek kamat kei kaphe,”
kata Pocut Di Biheue sambil
setelah meludah wajah Veltman.
Perwira Belanda yang
bisa berbahasa Aceh itu
kemudian meniggalkan Pocut
Di Biheue seorang diri. Veltman
ingin agar Pocut Di Biheue
yang sekarat itu meninggal
bisa menghembus nafasnya di

Ketika Scheuer sampai
ke kediaman Pocut Di Biheue,
wanita gagah perkasa itu belum
sembuh betul. Di hadapan Pocut
Di Biheue, Scheuer, komandan
militer Belanda itu mengambil
sikap sebagai seorang prajurit.
Ia mengangkat tabik tanda hormat dengan meletakkan ujung
jari-jarinya di ujung topi petnya.
“Katakan padanya, bahwa saya
sangat kagum padanya,” kata
Scheuer pada Veltmant.

Ilustrasi Lukisan Pocut Di Biheu atau dikenal juga dengan Pocut Meurah Intan.

hadapan bangsanya sendiri.
Namun dugaan Veltman
meleset. Beberapa hari setelah
kejadian itu, Veltman bersama
pasukannya kembali patroli ke
kawasan Keude Biheue, antara
Sigli dan Padang Tiji. Ia bukan
saja mendengar bahwa Pocut
Di Biheue masih hidup, tapi
juga berencana untuk kembali
menyerang patroli Belanda.
Veltman kagum dengan
keberanian Pocut Di Biheue,
karena itu ia membawa seorang
dokter bersamanya ketika

menjenguk Pocut Di Biheue
dalam masa penyembuhan di
kediamannya.
Ketika Veltman sampai,
Pocut Di Biheue masih sangat
lemah akibat banyak kehilangan darah. Tubuhnya menggigil, ia mengerang kesakitan.
Meski begitu, ia tetap menolak
bantuan dokter yang dibawa
Veltman untuk merawatnya.
“Jangan kau sentuh aku, lebih
baik aku mati dari pada tubuhku
dipegang kaphe,” katanya.
Veltman yang fasih ber-

bahasa Aceh terus membujuk
Pocut Di Biheue agar mau diobati. Akhirnya ia menerima juga
bantuan dokter itu, tapi tentara
pribumi dari pasukan marsose
pimpinan Veltman yang mengobatinya. Ia tidak mau tubuhnya
dipegang oleh Belanda.
Berita tentang Pocut Di
Biheue akhirnya sampai kepada
Scheuer, komandan militer
Belanda. Ia menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan
perempuan yang dinilainya
sangat luar biasa itu.

Makam Pocut Di Biheu di Blora,
Jawa Tengah
Veltman pun menterjemahkan apa yang dikatakan
Scheuer terhadap Pocut Di
Biheue itu. Pocut Di Biheue
yang sudah kelihatan kurus
pun tersenyum. “Kaphe ini
boleh juga,” katanya. Setelah
sembuh, Pocut Di Biheue kemudian diasingkan ke Blora, Jawa
Tengah. Belanda takut Pocut
Di Biheue kembali memimpin
masyarakatnya untuk melawan
Belanda.
Kemudian ada lagi kisah
keuletan Pocut Baren, yang
kakinya harus diamputasi.
Suatu ketika pasukan Belanda
yang dipimpin Letnan Hoogres
menyerang benteng Gunong
Macan. Mereka menggempur
benteng pertahanan Pocut
Baren dengan dahsyat. Pocut
Baren bersama pasukannya
melakukan perlawan yang
sengit. Dalam pertempuran itu,
kaki Pocut Baren tertembak
dengan luka yang cukup parah.
Karena luka itulah, ia ditawan
oleh Belanda dan dibawa ke
Meulaboh sebagai tawanan
lalu dibawa ke Kutaraja untuk
pengobatan.
Luka kakinya bertambah parah, hingga tak dapat
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Pocut Baren.

diobati lagi. Tim dokter yang
merawatnya terpaksa melakukan amputasi; kaki Pocut Baren
dipotong. Selama di Kutaraja
Pocut Baren diperlakukan sebagaimana layaknya tawanan
perang dan seorang Uleebalang. Masa-masa di Kutaraja
merupakan masa penantian
yang sangat panjang, masa
penantian keputusan hukuman
yang akan dijatuhkan Belanda
terhadapnya.
Gubernur Militer Hindia

Makam Pocut Di Biheu di Blora, Jawa Tengah.

Belanda di Aceh, Van Daalen
memutuskan hukuman buang
ke Pulau Jawa terhadap wanita
perkasa ini. Mendengar putusan
itu, seorang perwira penghubung
Belanda, T J Veltman, menyampaikan saran kepada Van Daalen
agar Pocut Baren tidak dibuang
ke Pulau Jawa, melainkan dikembalikan ke daerahnya untuk
melanjutkan kembali kepemimpinannya sebagai Uleebalang.
Saran Veltman itu diterima oleh
Van Daalen.

TITAH

Doup mencatat nama-nama perwira Belanda yang pernah
pemimpin pasukan pemburu
Pocut Baren, mereka antara
lain adalah Kapten TJ Veltman,
Kapten A Geersema Beckerrigh,
Kapten F Daarlang, Letnan JHC
Vastenon, Letnan OO Brewer,
Letnan W Hoogers, Letnan AH
Beanewitz, Letnan HJ Kniper,
Letnan CA Reumpol, Letnan Wvd
Vlerk, Letnan WL Kramers, Letnan H Scheurleer, Letnan Romswinkel, Sersan Duyts, Sersan
De Jong, Sersan Gackenstaetter,
Sersan Teutelink, Sersan van
Daalen, dan Sersan Bron.
Pocut Baren
Veltman yang fasih berbahasa Aceh, secara berkala terus
melakukan komunikasi dengan
Pocut Baren, sehingga perwira
Belanda itu dapat membuat
laporan mengenai perubahan
yang terjadi pada Pocut Baren.
Ia wanita yang suka berterus
terang, suatu sikap yang amat
dihargai oelh Veltman. Karena itulah Pocut Baren dikenal
sebagai pejuang yang dapat
menghormati musuhnya karena
kebaikannya.

Adalagi kisah istri Teungku Mayed Di Tiro, putra Tgk
Chik Di Tiro. Dalam pertempuran
pada tahun 1910, meski sudah
dikepung pasukan Belanda, Tgk
Mayed Di Tiro bisa meloloskan diri atas bantuan istrinya.
Sementara istrinya tertangkap
dengan luka parah di tubuhnya,
sewaktu komandan pasukan
Belanda hendak memberikan
pertolongan, ia menolaknya.
“Bek ta mat kei kaphe budok
(jangan sentuh aku kafir celaka),” hardiknya dengan suara
lantang. Ia lebih memilih syahid
dari pada mendapat pertolongan
dari kafir.
Sikap ceubeh dan kha itu
hingga kini masih menjalar
dalam jiwa-jiwa perempuan
Aceh. Menutup tulisan ini saya
kutip sepenggal puisi Vichitra,
cucu Tuanku Hasyim Banta
Muda, panglima besar perang
Aceh yang mempertahankan
mesjid raya saat agresi pertama
Belanda. “Bangsa Aceh terkenal
kha, sesama bangsa sendiri sering bertikai, konon lagi dengan
musuhnya.”.a
Iskandar Norman

Makam Pocut Baren di tanah kelahirannya Tungkop, Aceh Barat sekitar 60 km dari Kota Meulaboh.

Doup seorang penulis Belanda dalam buku Gadenk Book
va Het Korps Marechaussee
mengungkapkan, Pocut Baren
merupakan wanita yang diburu
secara khusus oleh Belanda.
Para pemimpin patroli pemburu
Pocut Baren adalah tokoh-tokoh
Belanda terkemuka dan terkenal
amat berpengalaman dalam
peperangan. “Hal ini menunjukkan bahwa wanita itu memang
dianggap sebagai lawan tangguh,” tulis Doup.

Korps Marechaussee yang dikirim ke Aceh.

TRADISI

Menyelami Pesan
dari Tari Guel

“

Untuk mendapatkan
sesuatu tidak harus dengan cara menaklukkan
sesuatu.”
Semua orang
punya kehendak. Tapi, apakah
kehendak itu harus diperoleh
dengan paksaan? Kisah yang
melekat dibalik Tari Guel mengajak kita untuk berbenah.
Tari Guel hanya salah satu
tari yang dimiliki Aceh. Tari yang
berasal dari Tanah Gayo ini lahir
dari kisah yang penuh pesan.
Melalui Tari Guel, penonton
diajak untuk mengenali hidup,
yang secara kasat mata memang
penuh pertarungan. Keras,
lembut, dan bersahaja adalah
sahabat kehidupan yang melekat
pada semua makhluk Tuhan yang
mendiami bumi.
Sayangnya, di antara
tiga sifat tadi, kekerasan kerap
mewarnai kehidupan. Mungkin
ini terjadi karena makluk hidup,
khususnya manusia dilengkapi
dengan emosi.
Inilah yang kemudian
membuat irama kehidupan menjadi terasa lebih keras.
Dari gerak Tari Guel yang
menggambarkan gerak Sanggeda
yang mencoba menaklukkan Gajah Putih adalah wujud satu sisi
dari kehidupan manusia. Terlalu
sering kita mencoba memaksa

kehendak kepada orang atau
pihak lain. Terkadang, karena ego
yang melekat pada kita terasa diri
bagai raja sedangkan yang lain
adalah abdi, semua yang harus
tunduk kepada kita.
Tapi, dari gerak saling
mengulur tangan di Tari Guel
justru menjawab bahwa di antara
kita sebagai makhluk saling
membutuhkan, dan jika saling
membutuhkan itu dipenuhi rasa
kelembutan dan kesahajaan
justru terbangun hubungan cinta.
Maka, hidup bukan lagi soal kalah
menang, melainkan dinamika
yang indah.
Dari kisah yang melekat
dibalik Tari Guel pada kisah
kesediaan Gajah Putih untuk
ikut serta menuju Istana Sultan
Aceh bukan lagi pada hubungan
menaklukkan, melainkan lebih
kepada hubungan yang saling
mempertemukan untuk kemudian
saling mengindahkan.
Inilah hubungan yang tidak
dibangun dengan kegaduhan.
Hubungan Aceh yang dahulu
menjadi pusat kerajaan, dan
daerah-daerah lainnya adalah
hubungan yang diterangi oleh
gerak dan irama nan indah. Artinya, hubungan yang terbangun
berkat komunikasi yang saling
pengertian, senang sama senang,
dan seni berpolitik yang tinggi.

Hidup juga begitu. Tidak
perlu kehendak diwujudkan dengan kegaduhan yang di dalamnya
penuh unsur paksaan. Kehendak,
jika didialogkan dengan baik, sabar, lembut, dan bersahaja maka
apa yang diinginkan bukan lagi
soal menang kalah, melainkan
sudah semestinya semua kita
saling memberi agar bisa saling
menerima.
Hidup dengan alam dan
lingkungan juga tidak perlu
dibangun diatas penaklukan.
Benar manusia adalah khalifah

TITAH

bumi, dan alam dianugerahkan
Tuhan untuk menemani manusia. Namun, karena alam juga
makhluk Tuhan maka sepatutnya
tidak diperlakukan dengan
semena-mena. Manusia, lewat
indera pikiran dan indera perasanya, punya kemampuan untuk
membangun pola hubungan yang
indah dengan alam. Tidak ada
yang tidak mungkin dimiliki, tapi
jika kehendaknya adalah untuk
menaklukkan maka kemurkaan
akan menjadi sahabat yang
menggerikan.
Gajah Putih bisa dibaca
sebagai bagian dari alam yang
paling diinginkan saat itu. Bisa
jadi, untuk saat ini ada banyak
bagian dari alam yang sedang
menjadi objek buruan manusia,
seperti emas, bahkan sekedar
batu akik. Semua itu memang

milik manusia yang
disediakan Tuhan.
Tapi, bukan bermakna
semuanya bisa
ditundukkan begitu
saja. Tetap saja ada
ketentuan, petunjuk,
termasuk seni untuk
menjadikan apa yang
dipandang berharga sebagai
bahagian dari kehidupan.
Dari Tari Guel terungkap kunci utama yang sangat
diperlukan adalah bersahabat
dengan alam. Persahabatan
dapat membangun hubungan
saling membutuhkan. Manusia
butuh yang ada di alam untuk
menjadi bagian dari hidupnya,
sebaliknya alam butuh manusia
untuk terus ada agar bisa terus
menemani sang khalifahnya di
muka bumi.a

RISMAN A. RACHMAN

Sepasang penari memainkan gerakan dalam Tari Guel.

ADAT

Otonomi dan Wilayah
Adat di Aceh
KERANGKA PIKIR AKAR ADAT ACEH
(Diadopsi dengan Modifikasi Model Affan Ramli, 2015)
Individual

Ibadat

Syariat

Catatan: Adat Aceh sebagaimana tersebut diatas merupakan perwujudan dari akhlak
sosial dan pembuktian dari
filosofi “hukom ngon adat, lage
dzat ngon sifeut“ serta sesuai
dengan pengakuan adat di
Aceh - sebagai satu-satunya
provinsi di Indonesia yang
istimewa dalam bidang adat dalam ketentuan umum Pasal
1 UU 44/1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan
Aceh: “Adat adalah aturan atau
perbuatan yang bersendikan
syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati dan dimuliakan
sejak dahulu sebagai landasan
hidup”

Munakahat

Sosial

Muamalat

Jinayat

Tauhid

Tarekat

Individual
Akhlak

Sistem Sosial
Budaya

Adat Istiadat

Sistem Sosial
Ekonomi

Hukum Adat

Sosial

Pemerintahan
Adat

Sistem Sosial
Politik

Peradilan
Adat

MEMAHAMI KONSEPSI WILAYAH PEMERINTAHAN DI ACEH
Menurut Peraturan Perudang-Undangan Sebagai Basis Advokasi Tanah dan Sumber Daya Alam
NO

Susunan Wilayah
Pemerintahan

Wilayah
Otonom

Wilayah
Administratif

Wilayah
Kerja

Wilayah
Adat

UU 11/2006 Pasal 2

UU 11/2006, UU 23/2014,

UU 11/2006, UU
23/2014, UU 6/2014

UU 11/2006, UU
23/2014, UU
6/2014

UU 11/2006, UU
23/2014, UU 6/2014

UU 6/2014
(Kesatuan Masyarakat
Hukum)

Berdasarkan kekhususan
Aceh yang bersifat istimewa

Desentralisasi

Desentralisasi

Delegasi

Hak Asal-Usul dan/atau Hak

1

Pemerintah Aceh

Ya
(Otonomi Khusus)

Ya

Ya

Tidak

2

Kab/Kota

Ya
(Otonomi Daerah)

Ya

Ya

Tidak

3

Kecamatan

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Mukim

Ya
(Otonomi Asli)

Ya

Ya

Ya

Gampong

Ya
(Otonomi Asli)

Ya

Ya

Ya

4

Tradisional (Hak Bawaan)

M

ENYUSUL
disahkannya Peraturan
Pemerintah
(PP) PP
No.3/2015 tentang Pelimpahan
Kewenangan yang Bersifat Nasional untuk Aceh dan Peraturan
Presiden (Perpres) No.23 Tahun
2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Pertanahan dari Pusat
kepada Pemerintah Aceh, penting
bagi semua kalangan masyarakat
dan pemerintahan untuk
memahami konsepsi wilayah
pemerintahan di Aceh, karena
sangat terkait dengan tindak
lanjut pengaturan tentang tanah,
sumber daya alam, kewenangan pemerintahan dan berbagai
program pembangunan untuk
kesejahteraan dan kemakmuran
bagi rakyat Aceh.
Memahami konsep
wilayah pemerintahan di Aceh
menurut berbagai peraturan
perundang-undangan yang
berlaku akan bermamfaat
secara sosial, budaya, ekonomi,
politik dan hukum dalam
mendorong terwujudnya tata
kelola pemerintahan yang baik
di Aceh. Selain itu juga akan
meminimalisir atau mencegah
terjadinya konflik pengaturan
dan pelaksanaan kewenangan
di masing-masing susunan

pemerintahan, terutama
mencegah terjadinya konflik
sosial di kalangan masyarakat
terkait sengketa pertanahan dan
sumber daya alam.
Menurut UU No.11 Tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh
(UUPA) Pasal 2, menegaskan
bahwa susunan wilayah pemerintahan di Aceh terdiri dari Aceh,
kabupaten/kota, kecamatan,
mukim dan gampong. Namun
wewenang masing-masing susunan pemerintahan tersebut sangat berkaitan dengan pengakuan
dan ketentuan konsepsi masingmasing wilayah pemerintahan.
Setelah membaca dan
menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, terutama UUD 1945
khususnya Pasal 18, UUPA, UU
23/2014 tentang Pemerintahan
Daerah, UU 6/2014 tentang Desa,
UU 39/2014 tentang Perkebunan,
UU 1/2014 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil, UU 41/1999 tentang Kehutanan pasca putusan Mahkamah
Konstitusi, UU No 5/1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria dan berbagai Qanun Aceh

KONSEKWENSI LOGIS MASING-MASING KONSEPSI
WILAYAH PEMERINTAHAN DI ACEH
Menurut Peraturan Perudang-Undangan
No

Susunan
Wilayah
Pemerintahan

1

Pemerintah
Aceh

2

Kab/Kota

3

Kecamatan

4

Mukim

5

Gampong

Konsekwensi
Wilayah
Otonom

Konsekwensi Wilayah
Administratif

• Qanun Aceh
• Pergub
• Surat Keputusan
Gubernur
• Alokasi Dana

• Adm Pemerintahan
• Adm pembangunan (RPJP, RPJM, RKP, APBA,
RTRW, Musrenbang)
• Adm Kemasyarakatan
• Alokasi Dana

• Wilayah Kerja Gubernur
• Wilayah Kerja SKPA

• Qanun Kab/Kota
• Perbup/Perwil
• SK Bupati/Walikota
• Alokasi Dana

• Adm Pemerintahan
• Adm pembangunan (RPJP, RPJM, RKP, APBK,
RTRW, Musrenbang)
• Adm Kemasyarakatan
• Alokasi Dana

• Wilayah Kerja Bupati/
Walikota
• Wilayah Kerja SKPK

• Qanun Mukim
• Peraturan Imum Mukim
• SK Imum Mukim
• Alokasi Dana

• Adm Pemerintahan
• Adm pembangunan (RPJP, RPJM, RKP, APBM,
RTRW, Musrenbang)
• Adm Kemasyarakatan
• Pemberdayaan masyarakat
• Alokasi Dana

• Wilayah Kerja Imum
Mukim
• Wilayah Kerja Perangkat
Mukim/Lembaga Adat

• Aturan Adat (Hukum Adat & Adat
Istiadat)
• Lembaga Adat
• Peradilan Adat

• Qanun Gampong
• Peraturan Keuchik
• SK Keuchik
• Alokasi Dana

• Adm Pemerintahan
• Adm pembangunan (RPJP, RPJM, RKP, APBG,
RTRW, Musrenbang)
• Adm Kemasyarakatan
• Pemberdayaan masyarakat
• Alokasi Dana

• Wilayah Kerja Keuchik
• Wilayah Kerja Perangkat
Gampong

• Aturan Adat (Hukum Adat & Adat
Istiadat)
• Lembaga Adat
• Peradilan Adat

dan kabupaten/kota tentang
Adat, gampong dan mukim. Maka
dapat disimpulkan konsepsi
wilayah pemerintahan di Aceh
terdiri atas wilayah daerah
otonom, wilayah administratif,
wilayah kerja dan wilayah adat.

Daerah Otonom
Menurut UU 23/2014
tentang Pemerintah Daerah, pengertian daerah otonom
adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang

Menurut UUD 1945 dan UU 11/2006 tentang Pemerintah Aceh
Presiden

Negara

Gubernur

Provinsi

SK

SK

SK
Imum
Mukim

SK
Keuchik

Kabupaten/
Kota

SK
Camat

Kecamatan

Satu Sistem
Pemerintahan
Adat

Konsekwensi
Wilayah
Adat

• Wilayah Kerja Camat
sebagai SKPK

KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN LEMBAGA PEMERINTAHAN DI ACEH

Bupati/
Walikota

Konsekwensi
Wilayah
Kerja

Mukim

mengatur dan mengurus urusan
dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem NKRI. UUPA dalam
ketentuan umum Pasal 1, menegaskan pengertian Aceh, kabupaten/kota, mukim dan gampong
sebagai kesatuan masyarakat
hukum, sedangkan kecamatan
hanya sebagai wilayah kerja
camat. Dengan demikian, susunan wilayah pemerintahan yang
memiliki wilayah daerah otonom
hanya Aceh, kabupaten/kota,
mukim dan gampong, sedangkan
Kecamatan bukan wilayah daerah
otonom, hanya wilayah kerja.
Prinsip dari wilayah daerah
otonom adalah mendapatkan
pelimpahan kewenangan dari susunan pemerintahan di atasnya
menurut asas desentralisasi
dengan memperhatikan asas
otonomi masing-masing

Gampong
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susunan wilayah pemerintahan.
Menurut peraturan perundangundangan, Aceh menganut asas
otonomi khusus atau istimewa,
kabupaten/kota menganut asas
otonomi daerah sedangkan
mukim dan gampong menganut
asas otonomi asli berdasarkan
hak asal-usul dan/atau hak
tradisionalnya.
Menurut UU 23/2014
tentang Pemerintah Daerah,
wilayah administratif adalah
wilayah kerja perangkat pemerintah pusat termasuk gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat
di daerah dan wilayah kerja
gubernur dan bupati/wali kota
dalam melaksanakan urusan
pemerintahan umum di Daerah.
Sedangkan UUPA dalam Pasal 1,
hanya menegaskan pengertian
kecamatan saja sebagai wilayah
kerja camat. Sedangkan Aceh,
kabupaten/kota, mukim dan
gampong tidak ada ketentuannya.
Prinsip dari wilayah administratif adalah mendapatkan

pelimpahan kewenangan dari
kepala wilayah daerah otonom di
atasnya menurut asas dekonsentrasi dengan memperhatikan
asas otonomi masing-masing
susunan wilayah pemerintahan.
Dengan demikian dapat disimpulkan wilayah admi-nistratif
berhimpitan dengan wilayah
daerah otonom atau disebutkan
juga bahwa batas-batas wilayah
administratif sama dengan
batas-batas wilayah daerah otonom. Artinya Aceh, kabupaten/
kota, Mukim dan gampong juga
merupakan wilayah administratif.
Konsekuensi dari pengakuan dan ketentuan sebagai
wilayah adminitratif, maka
kepala wilayah pemerintahan
yang melimpahkan kewenangan kepada susunan wilayah
pemerintahan di bawahnya
wajib menyertai dengan alokasi
dana. Juga, konsekuensi dari
pengakuan dan ketentuan
sebagai wilayah administratif,
maka Aceh, kabupaten/kota,
mukim dan gampong berhak
untuk melaksanakan administrasi pemerintahan, administrasi

pembangunan dan administrasi
kemasyarakatan.
Pengakuan dan ketentuan
tentang Wilayah Kerja dapat di
lihat dalam UUPA Pasal 1 yang
menyebutkan kecamatan sebagai wilayah kerja camat dengan
bunyi: “Kecamatan adalah suatu
wilayah kerja camat sebagai
perangkat daerah kabupaten/
kota dalam penyelenggaraan
pemerintahan kecamatan.”
Menurut UU otonomi khusus Aceh tersebut, dapat disimpulkan, bahwa hanya kecamatan
saja yang ditegaskan sebagai
wilayah kerja pemerintahan.
Sedangkan Aceh, kabupaten/
kota, mukim dan gampong tidak
ada ketentuannya. Prinsip dari
wilayah kerja adalah sebagai
wilayah pelaksanaan kewenangan dari daerah otonom dan
wilayah adminitratif oleh perangkat pemerintahan masingmasing susunan wilayah daerah
otonom dan wilayah administratif.
Wilayah Adat
Pengakuan dan ketentuan
tentang wilayah adat dapat dili-

CONTOH STRUKTUR PEMERINTAHAN ADAT MUKIM
Musyawarah
Mukim

Tuha
Peut

Imum
Mukim

Imum
Chik

Tuha
Lapan

Sekretaris

1

Panglima
Uteun

Keuchik
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Peutua
Seuneubok

Keuchik

Keujruen
Blang

Keuchik
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2

Haria
Peukan

Keuchik

Keuchik

3

4

5

Peutua
Krueng

Keuchik

6

Panglima
Laot

Keuchik

hat dalam UU No.39/2014 jo UU
No.1/2014 Pasal 1 yang menyebutkan “Masyarakat Hukum Adat
adalah sekelompok orang yang
secara turun-temurun bermukim
di wilayah geografis tertentu
di NKRI karena adanya ikatan
pada asal-usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah,
wilayah, sumber daya alam,
memiliki pranata pemerintahan
adat, dan tatanan hukum adat di
wilayah adatnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
UU No.6/2014 tentang
Desa, juga menegaskan satu
prasyarat penetapan desa adat
adalah kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup dan
harus memiliki wilayah serta
paling kurang memenuhi satu
atau gabungan unsur adanya:
(1) Masyarakat yang warganya
memiliki perasaan bersama
dalam kelompok; (2) Pranata
pemerintahan adat; (3) Harta
kekayaan dan/atau benda adat;
dan/atau (4) perangkat norma
hukum adat.
Sedangkan UUPA dan
berbagai Qanun Aceh dan
kabupaten tentang adat, mukim
dan gampong mengakui adanya
lembaga adat di tingkat gampong dan mukim. Konsekuensi
dari pengakuan dan ketentuan
tentang lembaga adat adalah
mukim dan gampong mesti
memiliki wilayah adat dan aturan
adatnya baik berupa hukum
adat (memiliki sanksi hukum)
dan adat istiadat (tidak memiliki
sanksi hukum) serta peradilan
adat.a
Muhammad Taufik Abda,
Koordinator Forum Studi dan Advokasi Kebijakan Aceh (Forsaka).

BLOG

Nar-ko-ba

K

etika shalat zuhur di suatu tempat yang dipenuhi oleh
para anak muda, kebetulan saya dapat posisi paling
belakang. Hari ini saya masbuk. Di depan saya dan
jamaan lain, ada tiga saf. Lumayan banyak jumlahnya.
Dengan dominasi anak muda, yang pakaiannya
aneka ragam, banyak hal bisa terlihat. Kebanyakan memakai baju
kaus dan celana jeans. Di depan kami, ada beberapa anak muda
yang memakai baju kaus tanggung, dengan celana jeans yang
kelihatan seperti kedodoran, padahal modelnya memang sedang
begitu.
Seandainya saya
tidak sering ngobrol
dengan para anak
muda, mungkin saya
tidak akan tahu bahwa
ternyata celana yang
seperti kedodoran
itu memang sedang
trendi di kalangan
mereka. Celana seperti
itu sedang mendapat
tempat di hati banyak
anak muda, digandrungi karena dianggap bergaya mutakhir.
Sebagian mereka
menyebut sedang
modelnya begitu. Memang kata ini kurang
tepat, karena dalam
Kamus Bahasa, model
dan trendi itu berbeda sekali. Apa yang
disebut model mirip
dengan pola yang dijadikan contoh atau acuan dari sesuatu yang
akan dibuat atau dihasilkan. Sedang-kan model dalam posisi orang,
yang dimaksudkan adalah orang yang pekerjaannya memperagakan contoh pakaian yang akan dipasarkan. Sementara trendi lebih
bermaksud sebagai gaya –dalam posisi berterima mutakhir.
Walau ada yang menyebut model, namun sepertinya trendi
lebih cocok untuk menggambarkan kondisi anak muda di atas.
Yang ingin saya ceritakan bahwa dengan kaos yang tang-

gung, maka ketika ruku’ dan sujud, baju kaos tersingkap ke atas.
Lalu dengan celana jeans yang seperti kedodoran, tidak bisa tidak,
tampak celana dalam dengan berbagai warna.
Untuk jenis celana dalam ini, banyak orang menyebutkan
dengan kolor. Padahal istilah kolor juga kurang tepat, karena sebenarnya yang disebut kolor adalah tali celana. Kolor ini ada yang
dari karet, ada juga yang terbuat dari kain. Sementara yang tampak,
seringkali tidak sebatas kolor itu, tapi juga bagian bawah dari kolor.
Disebabkan jamak dikenal orang dengan kolor, maka ada
suatu fenomena di
kalangan anak muda
yang juga menarik
diikuti. Kata sebagian mereka, untuk
orang-orang yang
suka memperlihatkan celana kolornya,
namanya narkoba,
yang merupakan singkatan dari “nampak
kolor bangga”.
Barangkali agak
berlebihan memperbincangkan ini.
Namun tampak kolor
ketika shalat itu
perkara yang serius,
yang kadarnya sama
seperti orang yang
tidak menutup aurat.
Bagaimana orang
melaksanakan shalat
Ilustrasi, celana jeans.
sementara auratnya
terbuka.
Anak muda yang terbiasa dengan narkoba, sudah bisa mengubah diri. Implikasinya serius, karena ketika tidak menutup aurat
maka sama seperti tidak melaksanakan shalat.
Selebihnya, saya tidak mampu mengurai lebih jauh. Seandainya ingin mengetahui lebih dalam, jalannya silakan menganalisis
sendiri.a
SULAIMAN TRIPA
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TITAH

Presiden Jokowi dan Ibu Negara duduk di pelaminan Aceh saat acara penyambutan di Meuligoe Gubernur Aceh.

Janji
Jokowi

P

residen Joko
Widodo berjanji tahun ini akan
membangun jalan
tol trans Sumatera
yang dimulai dari Provinsi Lampung dan Aceh. Selain itu, Jokowi
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juga berjanji akan memperpanjang run way (landasan pacu)
sejumlah bandara di Aceh dan
jalur kereta api LhokseumaweBireuen-Meulaboh.
Janji tersebut disampaikan
Presiden Jokowi dalam pidatonya

sesaat sebelum meresmikan
dimulainya pembangunan bendungan Keureutoe di Desa Blang
Pante, Kecamatan Paya Bakong,
Aceh Utara, Senin (9/3) yang
ditandai penekanan sirine.
Terkait pembangunan
jalan tol trans Sumatera, menurut
Jokowi akan dimulai dari Lampung dan Aceh. “Untuk dari barat,
dari sini (Aceh) juga dimulai,
sehingga nanti bisa bertemu
(sambungannya) di tengah,” ujar
Presiden. “Ada yang bertanya
kepada saya, duitnya dari mana
(untuk bangun jalan tol). Saya
jawab urusan duit itu Presiden.
Yang penting dalam bekerja
sesuai dengan waktu yang saya
berikan. Jika tak selesai, menterinya akan diganti. Tapi menteri

yang ada sekarang bekerja siang
dan malam,” katanya.
Selain menjanjikan pembangunan jalan tol untuk Aceh
(masuk dalam sistem tol trans
Sumatera), Jokowi juga menanggapi permohonan dari kepala
daerah agar memperpanjang run
way bandara. “Tadi Pak Bupati
Aceh Utara nyampaikan ke saya
minta run way Bandara Malikussaleh diperpanjang (ditambah)
dari 1.600 meter jadi 2.400 meter.
Saya langsung menelepon Menteri Perhubungan untuk mengerjakan tahun ini, supaya bisa
masuk pesawat besar,” tandas
Presiden Jokowi.
Jokowi menambahkan, run
way sejumlah bandara lainnya
juga akan diperpanjang, yaitu

KALEIDOSKOP

Bandara Maimun Saleh Sabang,
Bandara Cut Nyak Dhien Nagan
Raya, Bandara Cut Ali Aceh
Selatan. “Juga Bandara Rambele
Bener Meriah akan ditambah,
karena saya berasal dari sana
dan lama tinggal sana,” ujar
Jokowi disambut tepuk tangan
undangan.
Dalam pidatonya Jokowi
juga menyebut tentang program pembangunan jalur kereta
api Aceh dari LhokseumaweBireuen-Meulaboh yang juga
akan dimulai tahun ini. Juga ada
sejumlah ruas jalan yang akan
dibangun di seluruh Aceh. “Tadi
saya sudah mencatat di selembar
data jalan yang akan dibangun
di Aceh tahun ini, saya sudah
data list-nya, tapi saya lupa
bawa. Pemerintah Pusat sedang
senang-senangnya membangun
di Aceh,” kata Jokowi, lagi-lagi
disambut gemuruh tepuk tangan.

P

residen Joko Widodo
dan Istri Iriana Joko
Widodo tiba di Kediaman Resmi Gubernur
Aceh, Pendopo untuk mengikuti prosesi peusijuek (tepung
tawar) yang dilakukan oleh
Wali Nanggroe, Paduka Yang
Mulia Malik Mahmud Al-Haytar,
Senin, 9 Maret.
Pada kesempatan
itu Presiden Jokowi juga
mendapat cendramata berupa
siwah khas Aceh dari Gubernur
Zaini Abdullah sebagai tanda
adat kebesaran budaya Aceh.
Sementara itu istri
Gubernur, Niazah A. Hamid
menyerahkan pinto Aceh
kepada Ibu Negara, Iriana Joko
Widodo.a

Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana dan
sejumlah menteri Kabinet Kerja
tiba di Bandara Malikussaleh
sekitar pukul 10.09 WIB, Senin
(9/3) disambut Wakil Gubenur
(Wagub) Muzakir Manaf, Ketua
DPRA Tgk Muharuddin, Wali Kota
Lhokseumawe Suaidi Yahya, dan
penjabat lainnya.
Dari Bandara Malikussaleh, Jokowi dan rombongan
bergerak melalui jalur darat
dan singgah di Semai Benih
Bangsa (SSB) TK Karakter, Jalan
Medan-Banda Aceh Km 257/150
Uteuen Geulinggang, Kecamatan
Dewantara, Aceh Utara. Di SSB
TK Karakter, Jokowi dan Ibu Negara didampingi Gubernur Aceh
Zaini Abullah membagi-bagi
buku bacaan untuk anak-anak
TK tersebut. Tak lama kemudian, Presiden dan rombongan
melanjutkan perjalanan untuk

meresmikan terminal regasifikasi
di bekas kilang Arun.
Sebelum melanjutkan
perjalanan untuk meresmikan
dimulainya pembangunan bendungan Keureuto, Presiden Jokowi
juga sempat bertemu perwakilan warga eks Blang Lancang
dan Rancong di bawah tenda
dekat lokasi peresmian terminal regasifikasi. Inti pertemuan
adalah membicarakan penyediaan perkampungan baru bagi
mereka setelah tergusur 44 tahun
lalu saat pembangunan PT Arun.
“Pak Presiden merespons tuntutan kami, katanya akan segera
berkoordinasi dengan menteri
terkait untuk membahasnya,
nanti saya juga akan dipanggil
ke Jakarta,” kata Ketua Ikatan
Masyarakat Blang Lancang dan
Rancong, Sultan Jufri.
aceh.tribunnews.com

Wali Nanggroe Peusijuk Jokowi

Presiden Joko Widodo bersama ibu negara, Iriana, di Peusijuk secara adat oleh Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al Haytar.
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Wali Yakin Jokowi akan Tepati Jan ji

Presiden Joko Widodo mendapatkan penyematan kopiah kehormatan Meukeutop dari Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar.

W

ali Nanggroe
Paduka yang Mulia
Malik Mahmud
Al-Haytar mengungkapkan
keyakinannya terhadap
komitmen Presiden Joko Widodo
dalam menuntaskan aturan
turunan dari Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (UUPA).
Karena itu, Wali Nanggroe
beserta Gubernur Zaini Abdullah
tidak lagi mempertanyakan
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hal tersebut, dalam pertemuan
dengan Presiden Jokowi, di
Restauran Meuligoe Gubernur,
Senin (9/3) pagi.
“Itu (penuntasan UUPA)
sudah pernah disampaikan Presiden Jokowi kepada Gubernur,
akan diselesaikan secepatnya.
Karena tinggal menunggu waktu
saja, kita harus sabar lah,” ungkap Wali Nanggroe.
Untuk diketahui, dua dari
tiga aturan turunan UUPA sudah

diterbitkan pemerintah JokowiJK. Pertama Peraturan Presiden
Nomor 23 tahun 2015 tentang
Pengalihan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Aceh dan
Kantor Pertanahan Kabupaten/
Kota menjadi Badan Pertanahan
Aceh dan Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota.
Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2015, tentang Kewenangan Pemerintah
yang Bersifat Nasional di Aceh.

“Jadi, tinggal satu PP lagi yaitu
PP bagi hasil Migas yang belum
diterbitkan, kita sabar saja dulu,
Presiden Jokowi, pasti akan
menerbitkannya,” ungkap Malik
Mahmud.
Dalam pertemuan kemarin,
kata Wali Nanggroe, pihaknya
bersama Gubernur Zaini Abdullah
yang didampingi Pangdam
Iskandar Muda, Kapolda, dan
undangan lainnya, membicarakan
mengenai bagaimana caranya

mempercepat kebangkitan
ekonomi masyarakat Aceh, pasca
konflik dan bencana tsunami.
Pertemuan tersebut berlangsung
30 menit lebih.
Wali Nanggroe mengatakan, dalam pertemuan itu, dirinya
dan Gubernur Zaini Abdullah
memaparkan tentang jumlah
warga miskin yang masih cukup
tinggi, mencapai 17 persen dari
total 5,2 juta jiwa penduduk Aceh.
Sementara tingkat pengangguran
di atas 8 persen.
Jumlah penduduk miskin
dan pengangguran di Aceh ini
berada di atas rata-rata nasional
yang penduduk miskinnya sekitar
13 persen dan pengangguran 6
persen.
Karena itu, kata Wali
Nanggroe, dirinya bersama
gubernur minta agar Presiden
Jokowi bersama menterinya
memberikan perhatian lebih
untuk Aceh.
Wali Nanggroe juga menyinggung tentang kondisi Aceh
yang masih sering mengalami
pemadaman listrik. Menurutnya,
kondisi ini terjadi karena pusat
pembangkit listrik di Aceh, berasal dari Sumatera Utara. “Orang
sumut, lebih mengutamakan
kebutuhan listrik untuk idustri
dan rumah tangganya, baru untuk
Aceh,” kata Wali.
Di Aceh, sebut Wali
Nanggroe, banyak sumber
potensi air untuk dijadikan
waduk dan bendungan irigasi
dan sumber listrik tenaga air.
Tapi karena anggaran yang
dimiliki pemerintah Aceh dan
kabupaten/kota terbatas, maka
sumber potensi yang ada belum
tergarap secara optimal untuk
kemakmuran masyarakat Aceh.
aceh.tribunnews.com

Presiden Jokowi berbincang dengan Wali Nangroe Aceh Malik Mahmud Al Haytar usai upacara peusijeuk.

Nasehat Wali
Nanggroe Kepada
Gubernur dan DPRA

W

ali Nanggroe Aceh Paduka Yang
Mulia Malik Mahmud Al-Haytar
mengaku prihatin melihat kondisi
Aceh saat ini, di mana Aceh belum mampu
bangkit dari keterpurukan pasca konflik dan
bencana tsunami.
Oleh karena itu Paduka Yang Mulia
Malik Mahmud berharap kepada pemerintah
Aceh dan DPR Aceh untuk membangkitkan
kembali spirit keacehan guna membangun
kembali Aceh yang bermartabat.
Hal demikian dikatakan Wali Nanggroe
pada coffee morning Gubernur Aceh beserta
jajaran dengan pihak pimpinan dan Anggota
DPR Aceh dalam rangka mempercepat pembahasan RAPBA tahun 2015, di Anjong Mon
Mata Banda Aceh, Kamis, 8 Januari.
Wali Nanggroe meminta semua pihak
untuk menjaga martabat dan kemulian

Aceh. Wali Nanggroe mengaku semua hal
mungkin dilakukan saat ini jika spirit keaceh-an dibangkitkan kembali.
Wali Nanggroe berharap mulai tahun
ini seluruh jajaran pemerintahan di seluruh
Aceh untuk membuat perubahan. Ia meminta kepada seluruh jajaran untuk belajar
kembali spirit perjuangan rakyat Aceh
yang bertahan lebih dari 30 tahun meminta
keadilan kepada pemerintah pusat.
“Saudara-saudara yang ada di pemerintahan, harus menggunakan spirit kita
membangun Aceh, akhirnya martabat Aceh
yang harus kita jaga, saya harap tahun ini
akan ada perubahan,” ujar Wali Nanggroe.
Wali Nanggroe menambahkan untuk
membangun Aceh yang bermartabat maka
hal yang perlu diperhatikan adalah membangun Aceh yang dimulai dari tingkat

Tokoh Adat Perempuan
Mengadu ke Wali Nanggroe

P

uluhan perwakilan tokoh adat
perempuan (tuha peut mukim) Aceh
Besar bertemu Wali Nanggroe Aceh
Paduka Yang Mulia Tgk. Malik Mahmud AlHaytar
Dalam pertemuan tersebut, Wali
Nanggroe mendengarkan langsung sejumlah
permasalahan yang dihadapi perempuan
dalam keanggotaan tuha peut seluruh mukim
di Aceh Besar.
Dalam pertemuan tersebut mereka
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mengadukan sejumlah persoalan yang
dihadapi perempuan di lapangan seperti tidak
diikutsertakan secara aktif dalam menyikapi
masalah di gampong.
Mereka merasa lega seusai bertemu
Wali Nanggroe karena Wali telah mendengarkan keluh kesah mereka yang selama
ini mereka hanya dijadikan pelengkap saja
dalam keanggotaan mukim maupun gampong.
Menurut Murni, seorang tokoh Tuha

gampong yang selama ini kurang mendapatkan perhatian, padahal mayoritas
masyarakat Aceh tinggal di gampong, akan
tetapi tingkat kemiskinan di gampong cukup
tinggi. Menurutnya Aceh memiliki potensi
yang cukup bagus akan tetapi kurang terurus dan kurang mendapatkan perhatian dari
pemerintah.

Peut Mukim Blang Bintang, peraturan Bupati
Aceh Besar Nomor 10 Tahun 2007 telah
menegaskan tentang pentingnya keterlibatan
perempuan dalam pemerintahan gampong
dan mukim di Kabupaten Aceh Besar dengan
menyebutkan perlibatan 30% perempuan,
tapi di lapangan mereka hanya jadi tempelan
dan tidak diikutsertakan dalam penyelesaian
masalah di gampong maupun mengambil
kebijakan di tingkat gampong dan mukim
yang hanya diperankan oleh kaum bapakbapak saja.
Menurutnya saat ini dari 67 mukim di
Aceh Besar hanya empat mukim yang diketahui menempatkan perempuan dalam struktur
pemeritahannya yaitu Mukim Siem, Mukim
Aneuk Batee, Mukim Lampu’uk dan Mukim
Blang Bintang.

Menanggapi persoalan yang diadukan
tokoh perempuan tersebut, Wali Nanggroe
mengatakan, dirinya akan mengkoordinasikan kembali kepada tokoh adat lain untuk
memberdayakan perempuan dalam tugastugas adat.
Selama ini Wali Nanggroe mengaku
tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi tokoh adat perempuan tersebut. “Namun
ke depan kita akan dorong tokoh perempuan
untuk dapat mengambil bagian dalam membangun penguatan adat. Kita akan lihat lagi
ke lapangan bagaimana prosesnya nanti,”
tutup Paduka Yang Mulia Teungku Malik
Mahmud Al-Haytar.
“Kami sangat berterima kasih pada

Foto bersama Tokoh Adat Perempuan Aceh Besar dengan Wali Nanggroe usai acara pertemuan.

Wali Nanggroe yang telah mau membantu
kami dalam menyelesaikan hal tersebut,” ujar
Murni, seorang tokoh Tuha Peut Mukim Blang
Bintang, usai pertemuan yang diadakan di

Wali Nanggroe: Selesaikan
Permasalahan Tanpa
Menumpahkan Darah

P

roses perdamaian Aceh dengan
pemerintah pusat pada 2005 silam
menjadi teladan bagi sejumlah
daerah lain di berbagai belahan dunia untuk
mengadopsi metode penyelesaian konflik
berkepanjangan.
Pada Agustus tahun 2015 mendatang
perdamaian Aceh telah genap 10 tahun.
Pemerintah Aceh berencana untuk merayakannya dengan mengundang kembali para

pihak yang terlibat dalam proses perdamaian tersebut.
Hal demikian dikatakan Wali Nanggroe
Aceh Paduka Yang Mulia Teungku Malik
Mahmud Al-Haytar pada acara Maulid Akbar
dan peresmian kantor Dewan Pimpinan Aceh
Partai Aceh (DPA-PA) di kawasan Simpang
Surabaya, Banda Aceh, Selasa, 6 April.
Wali Nanggroe mengatakan banyak
pihak yang kagum dengan penyelesaian

Wali Nanggroe saat berpidato dalam acara Maulid akbar dan peresmian kantor DPA-PA, Banda Aceh

Gedung Majelis Adat Aceh (MAA) pada 5
Januari 2015.a
atjehlink.com

konflik berkepanjangan di Aceh. Wali Nanggroe mengajak kepada seluruh masyarakat
untuk merawat perdamaian yang sudah
dicapai.
“Saat ini perjuangan rakyat Aceh
ditempuh melalui jalur politik, kondisi ini
menuntut seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan agar bersatu dan menyamakan persepsi untuk membangun Aceh. Apa
yang kita lakukan menjadi teladan kepada
pihak internasional, bagaimana menyelesaikan konflik, secara bermartabat, sepeti yang
kita lakukan,” ujar Wali Nanggroe.
Wali Nanggroe Malik Mahmud
Al-Haytar mengakui pasca perdamaian
Aceh masih banyak tantangan-tantangan
yang tidak menyenangkan, seperti kasus
penembakan di Aceh Utara beberapa waktu
lalu, dan kasus-kasus narkoba yang makin
merajalela.
Wali Nanggroe meminta agar semua
tantangan itu diselesaikan dengan arif
dan bijaksana tanpa menumpahkan darah,
apalagi sampai memicu konflik yang baru.
Wali Nanggroe mengakui hingga saat
ini kemakmuran dan kesejahteraan seperti
yang dicita-citakan dalam perjuangan Aceh
belum terwujud, oleh karena itu ia meminta
agar Pemerintah Aceh dan DPR Aceh untuk
bersama-sama mewujudkannya.a
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HUKOM

Panglima Laot Pasca UU

S

alah satu lembaga adat dari 13
lembaga adat yang
masih eksis di Aceh
saat ini adalah
Lembaga Panglima Laot, hal ini
menunjukkan bahwa keberadaan
panglima laot perlu dilanjutkan
dan dipelihara secara maksimal
baik oleh para panglima laot
bersama nelayan sendiri maupun
dukungan yang lebih kuat lagi

oleh pemerintah seiring dengan
telah disahkannya Qanun Aceh
Nomor 9 dan Nomor 10 tahun
2008 pada tanggal 30
Desember 2008 yang lalu.
Panglima laot di Aceh menyambut gembira pasca pengesahan
Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008
tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan
Qanun No 10 tahun 2008 tentang
Lembaga Adat yang merupakan

penjabaran dari UUPA. Karena lahirnya qanun itu, setelah
adanya perjuangan panjang dan
advokasi secara terus menerus
oleh para panglima laot. Dan
saat ini sudah membuahkan
hasil, dimana panglima laot
secara tegas dan jelas diatur
dan diakui keberadaannya dalam
sistem perundang-undangan
nasional sebagai salah satu
lembaga adat yang masih hidup

dan berkembang di Aceh.
Sebernanya sejarah panglima laot di Aceh sudah dimulai
sejak pemerintahan Sultan
Iskandar Muda (1607-1636) (Adli
Abdullah, 2006 : 7), dan saat ini
kehadiran panglima laot sudah
lebih dari 400 tahun. (Kurien,
John, 2008 : 2).
Menurut M. Adli Abdullah
dkk. (2006 : 7) panglima laot
pada masa pemerintahan Sultan

mukim ataupun kecamatan
atau dikenal dengan Panglima
Laot Lhok/kuala/dermaga
tempat boat ditambat. Saat
itu panglima laot belum begitu
dikenal oleh orang banyak.
Tahun 1982, di Kota
Langsa, Aceh, digelar suatu
pertemuan antar panglima laot
lhok se Aceh. Pertemuan ini
kemudian menyetujui pembentukan Panglima Laot Kabupaten. Panglima Laot Kabupaten
diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa nelayan
yang terjadi antar 2 panglima
laot lhok yang tidak dapat
diselesaikan oleh panglima
laot lhok tetapi bukan sifatnya
banding seperti pengadilan

biasanya.
Pada tahun 2000, di
Banda Aceh dan Sabang dilaksanakan pertemuan serupa.
Pertemuan-pertemuan itu menyepakati ada satu Panglima
Laot lagi di tingkat provinsi.
Maka dibentuklah Panglima
Laot Aceh. Sejak dibentuk,
Panglima Laot Aceh diberi tugas untuk mengkoordinasikan
hukum adat laot, menjembatani
kepentingan nelayan dengan
pemerintah dan mengadvokasi kebijakan kelautan dan
perikanan termasuk advokasi
hukum dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat
nelayan Aceh termasuk bagi
nelayan yang terdampar.

Sejarah Lembaga
Panglima Laot

P

anglima Laot
merupakan suatu
institusi adat
yang mengatur
tentang tata cara
meupayang/penangkapan ikan
di laut. Panglima Laot selain
sebagai institusi juga sebagai
seorang ketua lembaga itu
sehingga orang menyebutnya
sebagai Panglima Laot.
Menurut sejarahnya
Panglima Laot telah ada sejak
400 tahun yang lalu, yaitu pada
masa pemerintahan Sultan
Iskandar Muda (1607-1636)
yang memerintah kerajaan
Islam Aceh. Saat itu Panglima
Laot bertugas, pertama, memungut cukai pada kapal-kapal
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yang singgah di pelabuhan
dan kedua, memobilisasi
rakyat terutama nelayan untuk
berperang.
Pasca kemerdekaan
Republik Indonesia 17 Agustus
1945 dimana kerajaan sudah
dileburkan kedalam negara
kesatuan Republik Indonesia,
tugas panglima laot mulai
bergeser menjadi mengatur
tata cara penangkapan ikan di
laut, bagi hasil dan tata cara
penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran di laut. Tetapi
dari masa itu sampai dengan
tahun 1982, panglima laot
masih berdiri secara sendirisendiri sesuai dengan wilayah
masing-masing, baik di desa,

TITAH

UPA
Iskandar Muda memiliki 2 tugas
yaitu memobilisasi peperangan
dalam rangka melawan
penjajahan dan memungut
cukai (pajak) dari kapal-kapal
yang singgah pada tiap-tiap
pelabuhan di Aceh.
Dalam perjalanan selama
400 tahun itu, panglima laot
yang merupakan warisan endatu masih selalu hidup dalam
pergaulan masyarakat nelayan

Pasca tsunami 24
Desember 2004, tahun 2006
pang-lima laot mendapat
pengakuan Undang-undang
No 11 tahun 2006 tentang
Pemerintah Aceh (pasal 98 –
99 dan pasal 162 ayat (2) huruf
e), kemudian Undang-undang
tersebut dijabarkan kedalam
Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008
tentang Pembinaan Kehidupan
Adat dan Adat Istiadat dan
Qanun Aceh No. 10 tahun 2008
tentang Lembaga Adat. Pada
tahun yang sama panglima
laot diterima menjadi anggota
World Fisher Forum People
(WFFP) pada tahun 2008.

panglimalaotaceh.org

Perahu nelayan tradisional di kawasan pesisir pantai Alue Naga, Banda Aceh.

di Aceh, tetapi seiring dengan perubahan peta perpolitikan pada
masa penjajahan, kermerdekaan,
pasca kemerdekaan dan
pasca MoU Helsinki telah terjadi
pergeseran peran, fungsi dan
tugas, wewenang panglima laot.
Karena faktor itu, maka setelah
kemerdekaan Republik Indonesia,
tugas dan wewenang panglima
laot mulai bergeser menjadi,
pertama sebagai pengatur tata
cara penangkapan ikan di laut
atau dalam istilah hukum adat
laut disebut meupayang dan
menyelesaikan sengketa yang
terjadi antar nelayan.
Kenyataan demikian,
membuat panglima laot masih
tetap mempertahankan statusnya sebagai penegak hukum adat
laot dan masih sangat dihargai
oleh masyarakat nelayan di Aceh.
John Kurien (2008 : 9)
seorang profesor antropologi
dan advisor fisheries di UN FAO
Banda Aceh dalam survey terhadap kegiatan panglima laot pada
tahun 2007 mengindikasikan
bahwa penghormatan terhadap
panglima laot dari nelayan masih
sangat tinggi. Setidaknya dalam

periode 10 tahun terakhir belum
ada sengketa hukum adat antar
nelayan yang terjadi di laut yang
dilaporkan kepada panglima
laot maupun pihak berwajib. Ini
menunjukkan betapa hukum
adat laut masih sangat dihargai
dan dihormati oleh masyarakat
nelayan di Aceh.
Panglima Laot Pasca UUPA
Pasca diundangkannya
Undang-Undang Nomor 11 tahun
2006 tentang Pemerintahan Aceh
(UUPA), keberadaan panglima
laot diatur dalam Pasal 98 ayat
(2) huruf (i). Sinergisasi pasal ini
dilanjutkan pada tugas pokoknya
dalam rangka penegakan hukum
adat laut dan keamanan di
laut sebagaimana dinyatakan
dalam pasal 162 ayat (2) huruf
(e) “Pemerintah Aceh dan
Kabupaten/Kota mempunyai
kewenangan untuk mengelola
sumber daya alam yang hidup
di laut sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi huruf (e)
“pemeliharaan hukum adat laut
dan membantu keamanan laut”.
Penjabaran dari perintah
UUPA itu, lahirlah Qanun Aceh

Nomor 9 tahun 2008 tentang
Pembinaan Kehidupan Adat, Adat
Istiadat dan Qanun Aceh Nomor
10 tahun 2008 tentang Lembaga
Adat.
Qanun Aceh tentang Pembinaan Adat dan Adat Istiadat
menitikberatkan pada penyelesaian sengketa adat laot oleh
panglima laot sebagaimana disebutkan dalam pasal 14 ayat (1)
bahwa ”penyelesaian sengketa
adat meliputi penyelesaian sengketa adat di Gampong, Adat di
Mukim dan Adat di Laot”. Kemudian qanun ini juga merincikan
tata cara penyelesaian sengketa
adat laot yang terjadi dikalangan
nelayan di Aceh dimulai dengan
penyelesaian pada tingkat lhok
oleh panglima laot lhok dan
apabila terjadi sengketa antar
nelayan antar dua panglima laot
lhok dan tidak bisa diselesaikan
oleh panglima laot lhok maka
dapat diselesaikan oleh panglima
kabupaten/kota (pasal 14 ayat
(5, 6, 7 dan8).
Sedangkan Qanun
Aceh tentang Lembaga Adat
lebih mengatur pada struktur
organisasi, tata cara pemilihan
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panglima laot, wewenang, tugas
dan fungsi panglima laot di
Aceh. Mengenai struktur organisasi panglima laot disebutkan
dalam pasal 27 ayat (1), Panglima Laot terdiri dari: Panglima Laot Lhok; Panglima Laot
Kabupaten/Kota; dan Panglima
Laot Aceh. Sementara tata cara
pemilihan sebagaimana diatur
dalam ayat (2) bahwa “Panglima
Laot Lhok, dipilih oleh PawangPawang boat Lhok masingmasing melalui musyawarah.
(3) Panglima Laot kabupaten/
Kota dipilih dalam Musyawarah
Panglima Laot Lhok serta ayat
(4) Panglima Laot Aceh dipilih
dalam musyawarah Panglima
Laot Kabupaten/Kota setiap 6

(enam) tahun sekali.”
Wewenang, tugas dan
fungsi panglima laot dalam
qanun Aceh ini bila dibandingkan
dengan pengaturan sebelumnya.
Qanun ini telah menambahkan
1 point penting yang menjadi
kewenangan panglima laot yaitu
seperti disebutkan dalam pasal
28 ayat (1) huruf (d), Panglima
Laot berwenang “mengkoordinasikan pelaksanaan hukum
adat laot, peningkatan sumber
daya dan advokasi kebijakan
bidang kelautan dan perikanan
untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.
Perkembangan maraknya
penangkapan ikan secara
ilegal, nelayan Aceh terdampar

Tarek pukat, merupakan salah satu kegiatan pencarian hidup nelayan di Alue Naga, Banda Aceh.
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ke negara lain yang terjadi
akhir-akhir ini menambah
tugas panglima laot sebagai
pemimpin nelayan ini.
Tugas pencegahan terhadap
penangkapan ilegal (illegal
fishing) tercermin dalam
ayat (2) huruf (f), sedangkan
tugas menangani nelayan
yang terdampar ke negara lain
dibebankan kepada Panglima
Laot Aceh. Pasal 28 ayat (4)
huruf (b), yaitu, “memberikan
advokasi kebijakan kelautan dan
perikanan serta memberikan
bantuan hukum kepada nelayan
yang terdampar di negara lain.
Bila kita cermati secara
mendalam terhadap wewenang,
tugas dan fungsi yang diem-

bankan oleh panglima laot,
setidaknya menunjukkan adanya
peluang besar dalam meringankan tugas pemerintah di laut.
Tetapi sebaliknya, pemerintah
juga harus peduli, tidak menutup
mata terhadap keluhan, kendala
dan semua persoalan mereka
di lapangan dalam rangka menunjang amanah dari qanun dan
harapan masyarakat nelayan ini.
Karena itu, perlu ada perhatian
dan pembinaan lebih baik agar
panglima laot tidak kalah ditaklukkan zaman.a
T. Muttaqin Mansur
Dosen Fakultas Hukum Unsyiah
dan Kepala Riset dan Media
Panglima Laot Aceh

S

ejak pengukuhan
sebagai Wali
Nanggroe
Aceh ke IX
pada 16 Desember 2013,
kesibukan Teungku Malik
Mahmud Al-Haytar bertambah. Selain menjalankan tugas dan sejumlah
agenda, Wali kerap menerima tamu dari berbagai
kalangan. Pada sebuah
kesempatan selepas
berbagai jadwalnya yang
padat , Wali menerima
Redaksi Khazanah Aceh
untuk perbincangan hampir lebih dari satu jam.
Sebagian dimuat dalam
edisi kali ini.
Wali Nanggroe,
dengan latar belakang
sebagai saudagar yang
sukses di Singapore,
kerap menyinggung
soal-soal bisnis dan
bagaimana saudagar Aceh
dapat kembali meraih
kegemilangan. Pemikiran
Wali Nanggroe tentang
adat, sejarah, tradisi dan
lingkungan alam tercetus
sepanjang percakapan.

WALI NANGGROE TEUNGKU MALIK MAHMUD AL-HAYTAR

“Membangkitkan Kembali
Peradaban Aceh”

Wali Nanggroe bersiap menghadiri acara resmi.

WAWANCARA

Kita tahu sejarah Aceh mencatat
kegemilangan pada masa lalu,
tapi bagaimana Paduka Yang
Mulia memandang Aceh sekarang dan di masa depan?
Masa sekarang in iboleh
dikatakan bahwa orang Aceh
itu tahu dan bangga dengan
kegemilangan Aceh zaman dulu.
Dalam hal ini Lembaga Wali
Naggroe ini salah satu tugasnya
adalah membangkitkan kembali
peradaban Aceh tadi yang sebenarnya sudah begitu lengkap,
jadi tinggal kita gali kembali
dan dimana yang bisa kita pakai
menurut perkembangan zaman
ya kita gunakan kembali.
Dengan hal itu kembali masuk dalam jiwa kita, jadi
peradaban Aceh, kebesaran
Aceh kembali hidup yang dijiwai
oleh bangsa Aceh. Kita sebagai
suatu bangsa yang mempunyai sejarah yang panjang,
dapat menyambung kembali
sejarahnya, bagaimana orang
Aceh hidup, berfikir, bekerja,
berinteraksi sesama kita sendiri
dan juga bersama masyarakat
Indonesia bahkan masyarakat
dunia. Jadi kita punya wibawa,
tetap melekat dengan kita.
Hal-hal apa saja yang mesti kita
lakukan agar kegemilangan bisa
kembali kita raih?
Kita mesti menyadari
kalau Aceh memiliki suatu
sejarah dan peradaban yang
tinggi. Jika hal ini kita lihat
mulai rusak, maka kita harus
menggali kembali akar sejarah
dan budaya tersebut. Kita lestarikan, dan hal ini yang sedang
kita kerjakan.
Sebagai orang Aceh kita
mesti mengubah pola pikir dan
kesadaran kita. Apalagi kita juga
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sedang menghadapi era globalisasi saat ini, banyak hal-hal
yang masuk ke dalam kehidupan
kita, kadang-kadang memang
itu tidak sesuai dengan peradaban kita. Dengan mudahnya kita
terikut-ikut dan terbawa pengaruh dari luar. Hal ini perlu kita
sadari seperti kata orang Aceh
“seumikee geutanyoe payah ta
peubeutoi teuma”.
Wali sangat lama bermukim
di Singapura dan Swedia, apa
saja yang bisa kita pelajari dari
kedua Negara tersebut?
Saya lihat di Aceh ini
masih bermasalah dalam soal
pendidikan yang masih rendah
dan ini saya rasa dinas terkait
harus bekerja keras agar kita
dapat mengubah sistem-sistem
yang ada, kendala-kendala yang
ada supaya dapat ditingkatkan
mutu pendidikan di Aceh ini.
Salah satu yang saya
sarankan, selain kita belajar Bahasa Indonesia sebagai Bahasa
nasional kita, kita juga harus
hidupkan Bahasa daerah, baik
Bahasa Aceh pesisir maupun
bahasa-bahasa suku yang ada
di Aceh. Selain mempelajari
bahasa ibu kita juga mengarahkan gene-rasi kita untuk belajar
Bahasa Inggris, karena Bahasa
Inggris ini yang saya lihat kalau
di Swedia dan negara-negara
Skandinavia lainnya, mereka di
Sekolah Dasar sudah diajar dua
bahasa.
Kalau meraka sudah selesai sekolah mereka menguasai minimal 3 bahasa, Bahasa
Swedia, Bahasa Inggris dan
bahasa tambahan.
Negara-negara di Skandinavia, penduduknya tidak begitu
ramai, mungkin dalam berapa

negeri itu hanya 30 juta, tapi
mereka menguasai 20 persen
perdagangan dunia. Mereka
bahkan menguasai pasar alat
berat dan lain-lain.
Menurut saya Aceh masa
depan juga begitu, harus mampu
bersaing dalam perdagangan.
Kita berada di pusat maritim
dunia. Sekarang ini kita mesti
persiapkan. Jadi kita harus berfikir jauh ke depan. Zaman dulu
Aceh menjadi pusat perdagangan Asia.
Menurut Wali bagaimana kita
bisa menumbuhkan kembali minat saudagar bagi orang muda
Aceh?
Saya lihat begini, keadaan
Aceh jika kita bandingkan tahun
70-an dan 80-an kita sudah
surut. Itu juga yang membuat
saya sedih karena ada beberapa
sektor yang dulu dikuasa
oleh saudagar Aceh sekarang
sudah anjlok, jatuh kebawah.
Misalnya Aceh masih sebagai
daerah agraria sedangkan kita
mempunyai surplus beras setiap
tahun, dan juga bahan makanan
lain. Aceh dikenal kaya penghasil komoditi perkebunan yang
berkualitas, tetapi bahan-bahan
ini malah kebanyakan dipasarkan melalui Medan.
Orang Aceh yang berkecimpung dalam bidang perdagangan bahan baku ini ada, tapi
tidak sehebat dulu. Kita sudah
jarang menjumpai eksportir
Aceh dizaman kini. Apalagi
kalau bicara industri juga masih
lemah, harusnya disinilah peran
pemerintah untuk membangun
sistim yang baik.
Sebenarnya kemampuan
orang Aceh untuk berdagang itu
ada dan itu sudahd itunjunjuk-

kan sejak masa lalu, tapi selama ini dibina. Kita tidak punya
perencanaan yang konfrehensif
untuk menyelesaikan banyak
persoalan.
Kita banyak bank di
sini, tapi bank-bank itu malah
lebih senang jika meminjamkan
uang pada pegawai sebagai
kredit konsumtif, maka secara
ekonomi akhirnya Aceh tidak

Wali Nanggroe mengisi waktu luang dengan membaca.

bergerak. Semestinya kita
mengarahkan bank membantu
para pedagang mulai pedagang
kecil dan juga menengah, karena
mereka perlu modal. Dengan
adanya dibantu kucuran kredit
mereka ikut andil menggerakkan
ekonomi. Rumus ekonomi mengatakan bahwa jika yang dari
bawah sudah bergerak, yang di
atas pasti akan tergerak juga.

Jadi mesti ada arahanlah dari
pemerintah kepada bank soal
tanggung jawab ini.
Mengenai struktur kelembagaan Wali Nanggroe , kapan
akan disiapkan dan apa ada
kriteria untuk ini?
Ya ini kita baru setahun,
tentang kelengkapan Lembaga
Wali Nanggroe akan segera kita

lengkapi. Paling tidak sampai
akhir tahun ini sudah dilengkapi
struktur tuha peut, tuha lapan
dan selanjutnya juga berbagai
perangkat yang menyertai
kelembagaan Wali Nanggroe.
Pertanyaan terakhir, disela-sela
kesibukan Wali apa saja yang
dilakukan untuk mengisi waktu
luang?

Sekarang hampir tak ada
lagi waktu luang, haha ha.. Saya
sebenarnya punya banyak hobi,
tapi kalau ada kesempatan kalau dulu di Singapura misalnya
saya suka pergi kedaerah-daerah pantaI dipinggir laut, karena
disitu kita bisa mendapatkan
ketenangan dan pemandangan
yang indah, saya juga senang ke
daerah pegunungan.a

KHAZANAH Aceh

MEI 2015

41

SOSOK

Tarmizi Abdul Hamid

Selamatkan Secarik Kebesaran Aceh

K

ekaguman
memang layak
ditujukan teruntuk Tarmizi Abdul
Hamid. Beliau
merupakan warga Lampineung,
Banda Aceh, yang sejak 16
tahun silam giat mengumpulkan
lembar demi lembar manuskrip
kuno yang masih tersisa. Menyelamatkan secarik kebesaran
masa lalu Aceh adalah tujuannya. Apa yang sudah dilakukan
oleh beliau seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah
Aceh atau mungkin pemerintah
pusat.
Sangat ironis memang,
pemerintah yang sudah diberikan
anggaran untuk mengelola dan
mengamankan naskah-naskah
kuno justru kurang peduli terkait
masalah yang sangat penting ini.
Tahun 1995, Tarmizi mendapat tugas dinas ke Brunei. Di
Brunei, dia berkesempatan mengunjungi perpustakaan nasional.
Di situ dia mendapati ribuan
manuskrip kuno Aceh bernilai
sejarah tinggi terpajang.
”Saya sangat prihatin.
Naskah-naskah kuno itu tak
pernah saya lihat di Aceh. Di Aceh
juga tak ada perpustakaan yang
mempunyai koleksi sejarah Aceh
selengkap itu,” tuturnya.
Abad ke-17 hingga ke-19
adalah masa kegemilangan
tradisi literasi di Aceh. Puluhan
ribu manuskrip berupa mushaf
kitab suci, tasawuf, tauhid,
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fikih, astronomi, sejarah, seni,
sastra, hingga ilmu pengobatan
ditulis oleh intelektual dan ulama
besar masa itu. Sayangnya,
keberadaan warisan luhur masa
lalu itu kini terancam punah.
Sebagian musnah oleh waktu,
ribuan terpampang di negeri
seberang, sisanya tercecer tidak
dipedulikan.
Tarmizi Abdul Hamid bukanlah seorang akademisi, sejarahwan, ataupun kolektor benda
antik bermodal besar. Keseharian Tarmizi hanyalah seorang
pegawai negeri level menengah di
Badan Pengembangan Teknologi
Pertanian Banda Aceh.
Tidak kurang dari 500
manuskrip kuno Aceh kini
tersimpan di sudut rumahnya.
Ada mushaf al-Quran kuno, buku
tasawuf, tauhid, hukum Islam,
falak, hingga ilmu pengobatan.
Lembaran-lembaran naskah
kuno tersebut sudah berwarna
kecoklatan. Sebagian tidak utuh
lagi karena rusak atau hilang. Beberapa lembar tampak berlubang
dimakan rayap dan ngengat.
Manuskrip tersebut
umumnya dibuat pada abad ke16 hingga abad ke-19. Dengan
demikian, usia buku-buku koleksi
Tarmizi rata-rata sudah 3-5 lima
abad.
Sore itu, Tarmizi dengan
bangga menunjukkan kitab Luffat
al Tullab, salah satu koleksinya.
Kitab ini karangan Syeikh Zakaria
Ansari yang ditulis tangan pada

abad ke-16. Bagian luarnya
sobek, bekas gigitan rayap menghias pinggir buku. Manuskrip ini
bertutur bermacam topik, mulai
dari hukum Islam, cara berjihad,
seni dan sastra, sejarah, hingga
pengobatan.
Dari tuturan mengenai
pengobatan di kitab itu, Tarmizi
beberapa kali mencoba mempraktikkannya dengan meramu
obat. Ramuan itu sangat jelas
disebutkan di buku tersebut.
Hasilnya tak mengecewakan.
Penyakit batuk dapat disembuhkan dengan ramuan tradisional
itu.
Kitab Luffat al Thulab
dibuat pada masa akhir Kerajaan
Samudera Pasai. Saat itu kertas
adalah barang yang sangat
langka di Aceh. Media tulisan
sebagian besar berupa kulit kayu.
Kertas didatangkan dari Eropa
dan China oleh kerajaan. Itu pun
sangat jarang karena membutuhkan waktu pesan 10-20 tahun.
Koleksi Tarmizi yang terbanyak berasal dari masa abad
ke-17 hingga ke-19. Menurut
Annabell Gallop, peneliti sejarah
Asia Tenggara dari British Library, London, yang sore itu ikut
berkunjung ke rumah Tarmizi,
banyaknya temuan manuskrip
dari abad ke-17 hingga ke-19
karena pada masa itu tradisi tulis-menulis memuncak di Aceh.
Hal ini tak lepas dari kehadiran
para penjajah dari Eropa yang
memungkinkan kertas dapat

didatangkan ke Aceh.
Kitab-kitab tersebut ditulis
dalam aksara Arab-Jawi. Sebagian besar dituturkan dengan
bahasa Melayu. Bahasa ini digunakan karena menjadi bahasa
serantau atau lingua franca masa
itu.
Di perpustakaan nasional
Inggris di London tersimpan sekitar 10 manuskrip kuno asal Aceh.
Dibandingkan dengan manuskrip
kuno dari Jawa dan Malaysia,
manuskrip kuno Aceh memang
tidak banyak yang dikoleksi di
Inggris. Hal tersebut karena Inggris tidak pernah masuk ke Aceh,
kecuali saat Thomas S. Raffles
pesiar ke daerah ini pada pertengahan 1800-an.
Manuskrip kuno Aceh
mempunyai keunikan dan bercitarasa seni tinggi. Setidaknya ini
terlihat dari ornamen pada setiap
bagian penanda halaman kitab
koleksi Tarmizi. ”Walau, memang
tak sebagus ornamen manuskrip
dari Pattani dan Trengganu,”
kata Gallop yang mengaku heran
dengan minimnya kepedulian
pemerintah terhadap koleksi
Tarmizi.
Keprihatinan
Tahun 1995, Tarmizi
mendapat tugas dinas ke Brunei.
Di Brunei, dia berkesempatan
mengunjungi perpustakaan
nasional. Di situ dia mendapati
ribuan manuskrip kuno Aceh
bernilai sejarah tinggi terpajang.

TITAH

Lahir:

Pidie, 31 Desember 1964

Pekerjaan: PNS di Balai Pengembangan
Teknologi Pertanian (BPTP)
Banda Aceh
Pendidikan terakhir: Fakultas
Pertanian Universitas Abul
Yatama, Banda Aceh (1997)
Istri:

Nurul Husna (39)

Anak:

1. Salsabila Humaira (12)
2. M Rafi Halis (5)

Tarmizi A. Hamid saat menunjukkan salah satu Naskah kuno koleksinya.

”Saya sangat prihatin, naskahnaskah kuno itu tak pernah saya
lihat di Aceh. Di Aceh juga tak ada
perpustakaan yang mempunyai
koleksi sejarah Aceh selengkap
itu,” tuturnya.
Berangkat dari keprihatinan tersebut, Tarmizi bertekad
mencari dan mengumpulkan
manuskrip kuno Aceh. Itu tidak
mudah. Manuskrip tersebar di
seluruh wilayah Aceh, bahkan di
provinsi-provinsi sekitarnya. Banyak orang yang masih menyimpan manuskrip tersebut, tetapi
tidak menyadari betapa pentingnya itu sehingga tak dipelihara

dengan baik.
Tidak hanya di Aceh,
Tarmizi bahkan berburu
manuskrip kuno Aceh hingga ke
pelosok-pelosok Sumatera Utara
dan Riau. Kadang dia menukar
kitab kuno itu dengan al-Quran
baru, beras, atau padi.
”Kalau semuanya diganti
dengan uang, saya jelas tidak
mampu. Apalagi, tak ada standar
harga pasti atas kitab-kitab itu,”
ujarnya.
Ratusan juta rupiah sudah
dia keluarkan untuk mendapatkan manuskrip-manuskrip tersebut. Enam petak sawah warisan

orang tua nya di Kabupaten Pidie
sudah habis demi upaya tersebut.
Karena ketiadaan biaya,
Tarmizi pun hanya bisa merawat
koleksinya dengan cara tradisional. Kitab-kitab berusia ratusan
tahun itu dibungkus kain putih,
diberi kapur barus, lada hitam,
lada putih, dan cengkih. ”Yang
penting tak dimakan rayap,”
katanya.
Tak sekalipun dia mendapat bantuan dari pemerintah
untuk pemeliharaan. Bantuan
restorasi manuskrip kuno justru
pernah datang dari Pemerintah
Jepang usai tsunami 2004 lalu.

Dari sekitar 500 koleksi Tarmizi,
sebanyak 56 naskah kuno
berhasil direstorasi. Sayangnya,
Tarmizi kesulitan merestorasi
naskah-naskah lain karena ketiadaan biaya.
Tarmizi tidak menyerah. Dia pun mendigitalisasi
naskah-naskahnya ke komputer. Sebanyak 23 naskah kuno
berhasil didigitalisasi. Namun,
biaya lagi-lagi menjadi kendala.
Dia juga kesulitan mendapatkan
orang yang mampu membaca
teks kuno.
Dia kemudian mengajak
kawannya yang peduli pada

KHAZANAH Aceh

MEI 2015

43

naskah kuno untuk mengalihaksarakan naskah koleksinya dari
Arab-Jawi ke latin. Tak sia-sia,
dua kitab rampung, yaitu Nazam
Aceh (Syair Perempuan Tasawuf
Aceh) karangan Pocut di Beutong
dan Hujjah Baliqha Ala Jama
Mukhashamah karya Jalaluddin
bin Syekh Jamaluddin Ibnu Al
Qadhi.
Saat ini, Tarmizi dan
kawannya sedang menyelesaikan
alih aksara kitab lainnya.
Ia tak pernah menjual atau

mengkomersilkan koleksinya.
Jerih payah dan uang ratusan
juta rupiah yang digunakan untuk
mendapatkan dan memelihara
manuskrip-manuskrip kuno itu
didedikasikannya untuk pengetahuan generasi masa kini dan
mendatang.
”Saya sangat senang dan
bangga jika ada orang yang mau
belajar dan meneliti manuskripmanuskrip kuno ini,” katanya.a
duniaperpustakaan.com

Tarmizi A. Hamid saat mendigitalisasi naskah-naskah kuno miliknya.

Audiensi Forum Tuha Peut Ureung Inong Aceh besar.
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GALERI KEURUKON
TITAH

Kegiatan rapat bersama Keurukon Katibul Wali yang dipimpin Drs Paradis, M.Si.

Wali Nanggroe memimpin rapat bersama staf Keurukon Katibul Wali.

Wali Nanggroe memberikan pengarahan kepada staf Keurukon Katibul Wali.
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Teungku Haji Ibrahim Bardan yang akrab disapa Abu Panton.

TITAH

Abu Panton; Perginya
Sang Penyejuk Hati

S

emasa hidup, ia
dikenal sebagai
sosok ulama karismatik dan paling
bijaksana. Mampu
menengahi konflik dengan baik.
Innalillahi wainna ilaihi
raji’un. Kabar tentang wafatnya
ulama besar Aceh, Teungku
Haji Ibrahim Bardan atau Abu
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Panton, menyebar luas dalam
sekejap. Aceh pun berduka.
Abu Panton meninggal
dunia di Rumah Sakit Herna,
Medan, Senin, 29 April 2013
sekitar pukul 18.30 WIB. Pimpinan Dayah Malikussaleh, Panton
Labu, Aceh Utara itu sudah lama
menderita penyakit hipertensi. Ia
pernah dirawat di Rumah Sakit

Bunga Melati Lhokseumawe, RS
Materna Medan, dan Loh Guan
Lye Malaysia.
Dari Medan, jenazah
Abu Panton dibawa pulang ke
Dayah Malikussaleh di Dusun
Damai, Desa Rawang Iteik,
Pantonlabu. Di kompleks dayah
yang mengambil nama Sultan
Kerajaan Samudera Pasai itu,

sudah menunggu ribuan warga
dan para ulama dari berbagai
daerah.
Pada pukul 00.15 WIB,
meski hujan mengguyur, pelayat
masih terus berdatangan ke
rumah duka di kompleks dayah.
Selain rumah Abu Panton, dalam
kompleks dayah ada masjid, asrama santri, asrama santriwati,

OBITUARI

dan pustaka santri. Dayah itu
bernama Ma’had ‘Ali atau Dayah
Manyang setingkat universitas
yang memiliki 1.400 santri. Kata
Teungku Wahid sekretaris dayah
ini, ada 600 santri putra dan 800
santri putri, sedangkan tenaga
pengajar 130 orang.
Jasad Abu Panton tiba
di rumah duka, Selasa 30 April
2013, sekitar pukul 01.32 WIB.
Jenazah ulama kharismatik ini
disambut salawat badar yang
memecah kebisuan malam. Istri
Abu Panton, Ummi Zainabon,
tak kuasa menahan tangis saat
turun dari mobil ambulans milik
kantor perwakilan Pemerintah
Aceh yang mengantar jasad
almarhum.
Jenazah lalu dishalatkan
puluhan kali oleh ribuan jemaah
bersama sejumlah ulama Aceh
yang datang dalam waktu
terpisah. Para ulama itu antara
lain Abu Tumin, Abu Kuta Krueng, Abu Paloh Gadeng, Waled
Nu, Abu Matang Peureulak,
Abi Zarkasyi, dan Abati Babah
Buloh. Jenazah Abu Panton kemudian dimakamkan di samping
masjid kompleks dayah, sekitar
pukul 11.00 WIB.
***
Kepergian Abu Panton
membuat berbagai kalangan
merasa sangat kehilangan
sosok ulama yang dekat dengan
masyarakat itu. Pemerintah
Aceh langsung menyampaikan
belasungkawa. “Kita turut berduka sedalam-dalamnya atas
berpulangnya salah seorang
ulama besar di Aceh, Abu Panton, ke sisi Allah,” ujar Gubernur
Aceh Zaini Abdullah melalui staf
khususnya Muzakkir A. Hamid.
Ketua Komite Perali-

Abu Ibrahim Bardan
Panton Labu di Mata Mereka

B

agi pimpinan dayah Samalanga, Waled Nuruzzahri atau
yang lebih dikenal Waled Nu,
sosok Abu Panton adalah sosok
kharismatik dan paling bijaksana. “Almarhum adalah orang yang alim,
paling bijaksana dalam mengambil kebijakan
baik sosial maupun politik, beliau juga mampu
menengahi konflik dengan baik,” kita salut
sama sikap dan cara beliau ini. ujar Waled
Nu di dayah Malikussaleh, Panton Labu Aceh
Utara.
Waled juga mengatakan, sosok Abu
Panton yang telah menjadi gurunya saat kelas
5 waktu belajar di Dayah Mudi Samalanga,
merupakan salah satu ulama besar yang
memiliki konsep yang bagus untuk kemajuan
Aceh di bidang agama, pendidikan, sosial dan
lain-lain. “Beliau paling dibutuhkan dalam
mengambil kebijakan,” kata Waled. sedangkan di mata Ketua Yayasan Peunawah Hatee
Ra’iyah, Salmawati, Abu Panton mengatakan,
“Allah memberi kehebatan yang luar biasa untuk perempuan. Allah memberikan perempuan
kekuatan untuk mendukung suaminya dalam
kegagalan dan melengkapi tulang rusuk
suaminya untuk melindungi hatinya, Allah
memberikan kebijaksanaan untuk mengetahui bahwa suami yang baik tak akan pernah
menyakiti istrinya, tetapi kadang menguji
kekuatannya dan ketetapan hatinya untuk
berada di sisi suaminya tanpa ragu.” Satu lagi,
“perempuan yang bahagia adalah bukan perempuan yang hidup mewah, cantik dan mempunyai suami yang ganteng, tapi perempuan
yang bahagia adalah perempuan yang sedang
menempuh tiket ke syurga, caranya taat pada

orang tua, suami dan rasul.Perempuan inilah
yang akan mendapat tiket VIP ke syurga.
Sementara menurut Hasballah M Thaib,
Bupati Aceh Timur, Semasa hidup Abu Panton
hampir semua pendapat tentang pembangunan umat dan kepentingan agama untuk
masyarakat Aceh Timur ia selalu petuah dari
pimpinan Dayah Malikussaleh Panton Labu,
Aceh Utara itu. “Banyak memori indah antara
saya dengan Abu. Seperti saat saya undang
beliau datang khusus menghadiri peusijuk
dan khanduri pulang ke rumah baru pada
tahun 2012 silam. Saya sangat kehilangan
beliau,” ujar Hasballah M Thaib yang akrab
dipanggil Rocky. Bahkan, kata Bupati Rocky,
ia pernah mengajak semua kepala dinas dan
badan, para asisten, dan pejabat Aceh Timur
untuk bersilahturahim ke rumah Abu Panton
saat lebaran tahun 2012.
Di sisi lain, Almarhum Abu Ibrahim
Bardan atau Abu Panton juga menyisakan
banyak kenangan tersendiri bagi santrisantinya yang ikut mondok di Dayah Malikussaleh Panton Labu, Aceh Utara.
Apa kata para santri terhadap sosok
Abu Panton?
“Beliau tidak pernah marah, semua
masalah dihadapi beliau dengan senyuman.
Selain itu, apapun yang diajarkannya kepada
kami, mudah diingat dan dipahami,” ujar
Zulfahmi, santri kelas tiga. Dia mengatakan
Abu Panton salah seorang ulama besar Aceh
yang menjadi penuntun umat, melalui setiap
kata-kata yang diucapkannya, sebut Zulfahmi
dengan bangga.a
santridayah.com
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han Aceh Muzakir Manaf atau
Mualem juga turut mengucapkan belasungkawa. “Semoga
beliau mendapat tempat yang
layak di sisi Allah, dan keluarga
yang ditinggalkan diberi ketabahan,” ujar Mualem.
Wakil Gubernur Aceh ini
beberapa kali membesuk Abu
Panton saat masih dalam perawatan. Begitu pula Gubernur
Zaini Abdullah. Sehari sebelum
Abu Panton wafat, Gubernur
Zaini membesuk ulama ini saat
dirawat di Medan.
Berbagai kalangan lainnya
ikut mendoakan Abu Panton yang
meninggalkan keteladanan. “Beliau tidak pernah marah, semua
masalah dihadapi dengan senyuman. Apa pun yang diajarkan
kepada kami, mudah diingat dan
dipahami,” ujar Zulfahmi, santri
kelas tiga di dayah itu.
Di mata Pimpinan Dayah
Samalanga, Tengku Nurzahri
atau Waled Nu, Abu Panton
sosok ulama karismatik dan
paling bijaksana. “Beliau mampu
menengahi konflik dengan baik,”
katanya.
Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Lhokseumawe
Teungku Asnawi Abdullah
mengatakan, Abu Panton ulama
besar yang menjadi pemersatu
masyarakat Aceh. Petuahpetuahnya menyejukkan hati,
pemikirannya sangat menyentuh
dan memberikan kedamaian. Abu Panton, kata Teungku
Asnawi, penuh kesabaran dan
ketenangan menghadapi segala
macam kesulitan.
“Abu Panton menjadi lampu penerang, ilmu yang
telah beliau berikan kepada
masyarakat Aceh agar kita
amalkan dan implementasikan
dalam kehidupan sehari-hari,”
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ujar Sekretaris Majelis Ulama
Nanggroe Aceh (MUNA) Aceh
Utara, Teungku Fauzan Hamzah.
Abu Panton juga menuangkan pemikirannya tentang
konsep penyelesaian konflik
dengan menulis buku, “Resolusi Konflik dalam Islam: Kajian
Normatif dan Historis Perspektif
Ulama Dayah”. Buku setebal 166
halaman ini diterbitkan Aceh
Institute Press, November 2008.
“Abu Panton mampu menjawab
konflik Aceh dengan norma-norma Islam dan mengedepankan
kearifan lokal,” ujar Hasan Basri
M. Nur, editor buku tersebut.
Menurut Hasan Basri, Abu
Panton memandang ada dua
hal penting dalam penyelesaian
konflik Aceh dengan Pemerintah Pusat. Pertama, mampu
menerjemahkan konsep saling
mengenal sebab Allah menciptakan manusia bersuku-suku
agar saling mengenal, termasuk
kearifan lokal masing-masing.
Dengan begitu, konflik mudah
diselesaikan.
Kedua, konsep sulôh Aceh
atau berbaik-baik sesama Islam.
Artinya, penyelesaian konflik
dengan landasan kemaslahatan.
Ini perpaduan konsep kemaslahatan yang dianjurkan Islam dan
adat istiadat Aceh.
Menurut Abu Panton, kata
Hasan Basri M. Nur, konsep
damai adalah konsep agama.
Tak masalah keterlibatan pihak
non muslim sebagai mediator penyelesaian konflik Aceh
karena untuk menegakkan
kebenaran dan berperilaku
Islam. “Mewujudkan perdamaian
bagian dari ajaran Islam,” ujar
Dosen Fakultas Dakwah IAIN ArRaniry Banda Aceh ini.a
atjehpost.co

Peukateuen
Assalamualaikum warahmatullah
Jaroe dua blah ateuh jeumala
Jaroe lon siploh di ateuh ulee
Meu`ah lon lakee bak kawom dum na
Peuizin keu lon wahe dum rakan
Lon keumeung peutrang na bacut haba
Nanggoe Aceh nyoe Seuramoe Mekah
Nanggroe meutuah tanoh mulia
Keuheundak Allah nibak saboh jan
Neubri cobaan keu rakyat dumna
Geumpa tsunami teuga hana ban
Kuasa Tuhan deuh ta`eu nyata
Nyang ka troh watee ka Neu cok pulang
Nyawong ngon badan Neu peucre nyata
Nyang mantong tinggai lam bumoe Tuhan
Neu bri ujian meumacam cara
Ladom Neu uji ngon keukayaan
Ladom hai rakan lam gasien papa
Ladom Neu bri lagak rupawan
Ladom hai taulan ka Neu bri ceudra
Ladom na rumoh geudong nyang meugah
La`en meutamah bantuan teuka
Ladom rumoh droe peusiwa meuhai
Keu tempat tinggai la`en jisiwa
Peusewa rumoh meuribee dolar
Keu teumpat tinggai la`en jimita
Teuma nyang ladom leupah meusigak
Jak duek bak barak rumoh peusewa
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Teuma nyang ladom gasien hana ban
Rumoh bak tinggai han ek le siwa
Tinggai bak barak lam peungungsian

Peularha Alam

M.Y Bombang

Ladom hai rakan geu`eh lam tenda
Meumacam bangsa dalam donya nyoe
Nangroe geutanyoe keunoe jiteuka
Jime bantuan meumacam bagoe
Barang meukatoe beulanja pih na
Bantu syedara seusama insan
Keunoe jidatang ban sigom donya
Teutapi ladom wahe e rakan
Deungo lon peutrang bacut umpama
Ladom meukeusud wahe e rakan

Wahe dum kawom dalam nanggroe

Peudong bangunan atoran beuna

Keumanusiaan misi nyang jiba

nyoe

Bek ta doe parek ta peudong rumoh

Teutapi ladom wahe e rakan

Wajeb geutanyoe bumoe ta jaga

Geutanyoe mehmoh oh ujeun raya

Agama Iseulam jimeung peu fana

Bak kayee lam gle peutheun ie ujeuen

Peudong bangunan beuna atoran

Bek jikoh bandum nyan buet hapeha

Beu ek seusuai ngon alam lingka

(HPH)

Bek le ateuh krueng ta peudong

Agama la`en peutamong faham

rumoh

Meumacam ragam cara nyang jiba
Umpama kulet on balot timphan

Meutan bak kayee dalam gle Tuhan

Asoe di dalam racon ngon tuba

Sayang e rakan tanyoe binasa

Meunan umpama lon boh tamselan

Geutanyoe mehmoh teuka ie raya

Ie raya kayem oh musem ujeuen

Bek tadoe laot peudong bangunan

Adoe ngon aduen geutanyoe rasa

Sayang e rakan oh badee raya
Parek deungon krueng kon keu

Cara awak nyan tanyoe jituba
Ladom aneuk miet peng jipeureugam

Meunan cit cicem rimueng ngon cagee

teumpat broh

Ladom e rakan jipeusikula

Meutan bak kayee sayang lagoina

Pike rakan beuh yoh goh binasa

Bandum geutanyoe peuneujeut Tuhan
Beingat-ingat wahe dum rakan

Peureulee aman udep lam donya

Aron meuriti di bineh pante
Jinoe hana le sayang lagoina

Wahe e taulan gampong ngon kota
Bek sampoe sisat lam awang-awang

Alam lingkungan lam bumoe Tuhan

Han soe le peutheun anoe di pante

Leupah that sayang Bangsa binasa

Sayang that rakan meutan ta jaga

Sayang bukon le oh angen raya

Meunyo ka reuloh lingkungan alam
Eh noe meumada haba lontuan

Geutanyoe mumang udep lam donya

Meunan cit rawa rab bineh pante
Bak bangka tan le jikoh dum rata

La`en karangan meurumpok teuma
Leubeh ngon kureung peumeu`ah rakan

Geutanyoe bandum gampong ngon

Eh noe meumada haba lon ca`e

Sabab lontuan gohlom biasa

peukan

Laot deungon gle haba lon rika
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Budaya Aceh,
Poh Droe Keu Droe
APA KAOY

POLEM

APA KAOY

POLEM

APA KAOY

POLEM

APA KAOY
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Pas seukali, Polem. Neu lakee kupi, neuduek aju keunoe. Ini pagi ada satu hiem nyang seudang teringat
oleh saya.
Boh sigulem pam
Meugule ateuh panton
Ta poh han mate-mate
Mangat that hate ureung nyang kalon
Apakah jawabannya, menurut Polem?
Hahaha, ringan seukali itu hiem. Jawabannya adalah
orang nyang seudang dihukum cambuk, ureung
nonton mangat hate.
Hahaha, memang droeneuh meuka neu pra`k aju.
Boh sigule pam itu maksudnya adalah rapai hai, Polem. Ji peh ateung panggong, seunang hate ureung
nyang kalon.
Oh, nyo hai. Padahal dulu sudah teringat saya hiem
itu. Oman, baroe seupot na neu jak nonton piyasan
rapai bak lapangan? Tapi hana hayeu, saboh keulompok sagai nyang meu`en. Awak Gampong blah
deh cit ji peugah meunyo uroe meu`en rapai.
Mana ada mau mareka, biasanya seujak jaman
dahulu, jauh sebelum ada penerangan listrekpun,
seuagala pertunjukan seuni di Aceh itu diadakan
pada malam hari. Kenapa pula seukarang diadakan
siang hari?
Di Gampong kita seukarang sudah ada atoran baro
tentang itu, tidak dibolehkan bikin acara pertunjukan
seni pada malam hari. Saya dengar di Gampong
la`en, nanggroe kita, la`en lagi atorannya tentang itu.
Tapi nyang jeulah baik ureung peh rapai maupun
penonton juga punya kesibukan maseng-maseng
di siang hari untuk mencari rezeki. Ada nyang jak
u blang, ada nyang jak u gle, ada nyang jak u la`ot,
ada nyang jak meukat ija bak uroe peukan. Maka
kita di Aceh seujak dahulu kalau diadakan acara
pertunjukan seni memang pada malam hari, lheuh
seumayang i`sya dan watee ka lheuh aneukmiet
beut. Pakon teuma jinoe meupat-pat na nyang han
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jeut le malam? Bahkan seukarang ada pula beberapa
seni-budaya Aceh nyang dilarang karena dianggap
haram.
POLEM

APA KAOY

POLEM

Hai meunurot geupeugah le ureung peuget atoran
meunyo peuduek piyasan seni malam bisa meungundang maksiat.
Hana meupue pra`k. Pane ureung nyang pubuet
maksiat lam kawan ramee, lam peungeuh bak
teumpat acara nyan? Nyang meungundang maksiat
nyan dari lam ulee droe maseng-maseng. Meunyo
ureung lam ulee jih keu buet maksiat saja, adak bak
acara dakwah bahkan bak acara khanduri nujoh
nyan cit lam ulee jih.
Alah hom hai. Berarti nasib budaya Aceh, poh droe
keudroe.a
M.Y Bombang

Krue Seumangat
Wali Nanggroe Aceh
Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al Haytar

Mengucapkan
Selamat HUT Banda Aceh
ke 810

KEINGINAN DUNIA TAHU SIAPA ANDA
Barangkali perusahaan anda dikenal, tapi
hanya dalam dunia yang terbatas. Anda memerlukan media komunikasi, untuk memberitahu keberadaan dan menangkap peluang lebih
besar, di semesta yang lebih luas.
Dalam membuat media internal, company
profile, annual report dan media komunikasi
lainnya, anda membutuhkan para profesional
yang menguasai dunianya.

antero ekspose media

Untuk anda kami hadir. Bahkan divisi-divisi perusahaan kami menangani marketing research,
marketing strategy, management consultant,
agency periklanan, dan event organizer yang
menunjukkan kelas yang berbeda dengan penyedia jasa media komunikasi lainnya.
Mengapa tidak kita bersama mewujudkan
keinginan dunia untuk tahu siapa anda.

Kelembagaan Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen,
berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi
penyelenggaraan kehidupan adat, adat istiadat, bahasa, dan
pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya

Lembaga Wali Nanggroe merupakan amanat Pasal 96,
pasal 97 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006
Tentang Peme-rintahan Aceh sebagai wujud dari butir 1.1.7
MoU Helsinki. Lebih lanjut diatur dengan Qanun Aceh No. 9
Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe.
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