Khazanah
Aceh

4

Edisi

TAHUN IV - November 2018

Anugerah Budaya
PKA di Meuligoe Wali

Catatan Panglima Polem
Melawan Belanda di Aceh
Majalah Wali Nanggroe

1

Wali Nanggroe Aceh
Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haythar
Beserta Seluruh Jajaran

Keurukon Katibul Wali
Mengucapkan Selamat Menyambut

Maulid Nabi Muhammad SAW
12 Rabiul Awwal1440 H
Semoga dengan peringatan
Maulid Nabi Muhammad SAW,
Kita dapat meneladani akhlak
dan perjuangan Beliau SAW

SALEUM

KARYA SENI MEMBENTUK
DAN MEMBANGUN KARAKTER
POSITIF MASYARAKAT ACEH

K

ita semua menyadari pasca per-

pencerdasan sekali gus hiburan bagi masyarakat.

damaian di Helshinki masih banyak

Karya-karya seni yang saya sebutkan tadi hanya

permasalahan yang dihadapi dan

beberapa contoh saja, masih banyak lagi karya-

harus diselesaikan secara cepat

karya seni kita terdahulu yang berfungsi mulia un-

dan tepat. Namun ditengah kom-

tuk membentuk serta membangun karakter positif

plitnya permasalahan yang dihadapi hendaknya

pada masyarakat di Aceh. Baik itu seni rupa, seni

pembangunan kesenian jangan sampai terabai-

tari, seni sastra maupun teater tutur dan juga seni

kan. Ada begitu banyak masyarakat seni di seluruh

musik. Hal seperti inilah kita harapkan akan men-

Aceh ini dan bila kita pahami dengan baik mereka

jadi akar atau ruh bagi para seniman untuk pen-

para seniman adalah aset yang luar biasa. Secara

ciptaan serta pengembangan kesenian aceh pada

garis kekaryaan seni mereka para seniman Aceh

masa sekarang dan masa kedepan.

merupakan pewaris dan penerus serta pengem-

Fakta sejarah mengenai kebudayaan dan

bang dari karya-karya seni yang telah dilahirkan

kesenian Aceh yang telah kita miliki sejak da-

oleh para pendahulu pada zaman keemasan kera-

hulu sesungguhnya mengajak kita untuk

jen Aceh Darusalam ini.

mengembangkan fikiran-fikiran anti-patif terha-

tidak

Kekuatan karya-karya Hamzah Fansyuri, Syeh

dap keberadaan kesenian di Aceh, justru semua

Saman dan lain-lain karya-karya besar pada za-

pihak seharusnya ikut mendukung, mendorong

man itu telah memberikan konstribusi nyata

dan memberikan konstribusi positif terhadap per-

dalam membentuk karakter tangguh pada jiwa

tumbuhan kesenian di Aceh hingga para seniman

masyarakat Aceh, karya-karya besar pendahulu

dan budayawan Aceh generasi sekarang dan ke

kita itu sangat berhasil memberikan penyadaran

depan akan mampu melahirkan karya-karya yang

terhadap masyarakat sebagai sebuah bangsa yang

besar mengikuti kemegahan karya para seniman

berdaulat hingga dengan kesadaran sendiri be-

dan budayawan Aceh terdahulu. Seiring dengan

rani melawan dan mengusir setiap bangsa yang

pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan serta se-

ingin menjajah negeri Aceh ini meski harus men-

makin perkembangan tehnologi, maka kesenian

gorbankan nyawa. Mungkin kita bisa membolak-

seluruh duniapun berkembang dengan tajam baik

balik lagi sejarah “hikayat prang sabil” atau juga

secara kualitas maupun secara bentuk. Keadaan

kita bisa memdalami lagi tentang Syeh Saman

seperti ini seharusnya ikut menyemangati dan me-

yang telah menggunakan tarian Saman sebagai

motifasi pada sektor budaya dan kesenian di Aceh.

media dakwah untuk penyampaian syi’ar Islam.

Seperti kita ketahui keberagaman corak kesenian

Begitu juga dengan tari Seudati yang dahulu ser-

Aceh merupakan persatuan dari kesenian-keseni-

ing dipakai sebagai media untuk edokasi atau

an yang ada di 23 kabupaten/kota se Aceh.
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TUGAS UTAMA KEURUKON KATIBUL WALI
DPRA telah mengesahkan Rancangan Qanun

PAN-RB/9/2013 tanggal 17 September 2013

Aceh Tentang Pembentukan Susunan Organisasi

perihal Pembentukan Organisasi dan Tata kerja

dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali, qanun ini

Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh dan

berfungsi antara lain untuk membantu tugas-tu-

Menteri Dalam Negeri dengan Suratnya Nomor

gas kedinasan dari Wali Nanggroe Aceh.

061/7612/SJ tanggal 18 Oktober 2013 perihal

Setidaknya ada 4 tugas utama dari Keurukon Katibul Wali masing-masing melaksanakan
Redaksi menerima kiriman berbagai tulisan
yang terkait dengan tugas dan wewenang Wali
Nanggroe. Tulisan dapat
dikirim ke alamat email
antero@consultant.
com. 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.

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh.

pelayanan administratif terhadap Lembaga Wali

Dalam klausula Qanun 10/2013 diatur segala

Nanggroe, melaksanakan pengelolaan keuangan

biaya yang diperlukan untuk melaksanakan ke-

terhadap Lembaga Wali Nanggroe, kemudian

giatan Keurukon Katibul Wali dibebankan kepada

mempersiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh

Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA)

Majelis fungsional dan melaksanakan tugas-tugas

serta sumber-sumber lain sesuai dengan keten-

pelayanan persidangan dan risalah pada Lem-

tuan Peraturan Perundang-undangan.a

baga Wali Nanggroe. Pembentukan Keurukon
Katibul Wali juga sudah mendapatkan persetujuan dari dua kementrian terkait, masing-masing
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi serta Kementrian Dalam
Negeri.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dengan Nomor: B/2902/M.

Katibul Wali Drs Syaiba Ibrahim.
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PEUNUTOH WALI

Adat dan Sejarah merupaka
Usul, Harga Diri dan Keban
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh

P

eradaban yang
kita jalani secara
turun temurun telah
melahirkan adat dan
kebudayaan Aceh
yang dikenal dunia. Pada masa
dahulu kemajuan peradaban
Aceh dikenal dengan adanya Qanun Meukuta Alam Al-Asyi pada
tahun 1630 Masehi yakni pada
zaman Sultan Iskandar Muda.
Di dalam Qanun Meukuta Alam
disebutkan:
Adat Bak Po Teumeureuhom
Hukom Bak Syiah Kuala
Qanun Bak Putroe Phang
Reusam Bak Bentara, Laksamana dan Panglima
Qanun Meukuta Alam adalah
tonggak sejarah kemajuan adat
peradaban Aceh dalam segala
system kehidupan masyarakat
Aceh. Baik dalam tatanan
kehidupan bernegara, bermasyarakat ataupun juga dalam
hubungan dengan negara-negara lain di dunia.
Pelaksanaan adat dalam
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bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menjadi salah
satu keistimewaan Aceh sejak
tanggal 25 Mei 1959, dimana
pada tanggal tersebut keistimewaan Aceh diakui yang mencakup tiga hal, yakni :
1. Keistimewaan dalam
bidang Agama
2. Keistimewaan dalam
bidang Adat, dan
3. Keistimewaan dalam
bidang pendidikan
Karena tidak adanya peraturan pelaksana, maka keistimewaan tersebut tidak bisa
dijalankan dalam bingkai kenegaraan, namun pelaksanaan adat
dalam masyarakat tetap tidak
bisa dipisahkan dari kahidupan
orang Aceh. Lama kelamaan
karena pengaruh modernisasi
pelaksanaan adat di Aceh mulai
kabur sampai dengan lahirnya
Undang-Undang Nomor 44 tahun
1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewaan Aceh yang mengakui keistimewaan Aceh menjadi
empat bidang ditambah dengan
keistimewaan dalam bidang agama. Realisasi dari keistimewaan
Aceh tahun 1999 maka berdirilah
lembaga keistimewaan Aceh,

seperti :
1. MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) dan Dinas
Syariat Islam untuk bidang
agama,
2. MAA (Majelis Adat Aceh)
untuk lembaga keistimewaan dalam bidang adat,
3. MPD (Majelis Pendidikan
Daerah) untuk keistimewaan bidang pendidikan,
serta
4. MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama) untuk
menunjang keistimewaan
di bidang Agama.
MoU Helsinky dan turunannya Undang-Undang Nomor 11
tentang Pemerintahan Aceh hadir
untuk memperkuat pelaksanaan
kehidupan adat dalam masyarakat Aceh. Seperti disebutkan
dalam butir MoU Helsinki 1.1.6.
disebutkan :
Qanun Aceh akan disusun
kembali untuk Aceh dengan
menghormati tradisi sejarah dan
adat istiadat rakyat Aceh serta
mencerminkan kebutuhan hukum
terkini di Aceh.
Butir MoU ini bisa dijadikan
landasan pelaksanaan adat yang
dikuatkan dengan qanun-qanun
dan memberi peluang kepada

kita untuk membangun kembali
peradaban Aceh yang pernah
jaya, dengan harapan masa
depan Aceh dapat bermartabat
dalam bingkai adat, budaya dan
syariat Islam.
Hal ini sesuai dengan Pasal
99 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, menyebutkan :
Pembinaan kehidupan adat
dan adat istiadat dilakukan
sesuai dengan perkembangan
keistimewaan dan kekhususan
Aceh yang berlandaskan pada
nilai-nilai syari’at islam yang
dilaksanakan oleh Wali Nanggroe.
Indonesia sebagai negara
hukum telah meletakkan
landasan hukum bagi
pelaksanaan adat Aceh, karena
itu Wali Nanggroe sebagai
Lembaga yang berwenang
membina dan mengawasi
penyelenggaraan kehidupan,
adat, adat istiadat bersama
Majelis Adat bertanggung jawab
untuk menggali kembali nilainilai adat yang pernah dan akan
selalu berupaya menjaga dan
mengembangkan nilai budaya
ada dalam masyarakat Aceh,

an Asal
nggaan
sesuai dengan prinsip:
Hukom dengan Adat lagee Zat
deungon Sifeuet
Ungkapan tersebut memberi
makna kepada kita bahwa hukum yang berlaku di daerah Aceh
tetap mengacu kepada adat
yang berlaku di Aceh, demikian
juga dengan adat yang dilaksanakan di Aceh tetap mengacu
kepada Agama Islam. Jadi tiga
aturan hukum (hukum agama,
hukum negara dan hukum adat)
yang dijalankan di Aceh sebagai
satu kesatuan yang tidak terpisahkan
Akhirul kalam, izinkanlah
Saya mengakhiri sepatah dua
kata kali ini dengan Narit Maja
Aceh: “Matei Aneuk Beumeupat
Jeurat, Gadoh Adat Pat Tamita”. Semoga ini menjadi awal
dalam membentuk semangat
dan motivasi dalam membangun
peradaban Islam Aceh yang lebih
baik. Amin
Wabillahi Taufiq Walhidayah
WassalmualaikumWarahmatullahiWabarakatuh
WALI NANGGROE ACEH
TENGKU MALIK MAHMUD
AL-HAYTHAR

Foto: Edho
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ulang kaji

Almanak Aceh

PENANGGALAN ANTARA HIJRAH DAN MASEHI

I. Landasan Hukum Penanggalan
Hukum mempelajari Hisab Hakiki identik dengan hukum mempelajari
ilmu falak pada umumnya, yaitu fardhu kifayah. Fardhu kifayah bukan hanya sekedar untuk kepentingan ibadah, tetapi juga untuk kepentingan kemajuan Islam. Karena jika Islam tidak maju, bagaimana Islam bisa membuktikan dirinya sebagai agama yang paling tinggi atau sebagai agama
yang berlaku universal dan abadi, jika Islam itu sendiri tergilas oleh zaman.
Ini untuk intern ummat Islam sendiri, belum lagi dihadapkan kepada non
muslim, apakah untuk mengajak mereka masuk Islam, atau kita tidak bergantung kepada mereka dan lain-lainnya.
Dari segi fikih, Hisab Hakiki bukanlah materi ibadah, tetapi merupakan sarananya. Materi ibadah tidak boleh ada campur tangan manusia
terhadapnya. Jika dimisalkan Shalat Wajib Lima Waktu, maka shalat yang
wajib dikerjakan itu merupakan materi ibadah. Tidak boleh ditukar-tukar
waktunya, tidak boleh ditambah dan dikurangi raka’atnya, kecuali ada
alasan-alasan tersendiri dalam batas-batas yang dibolehkan. Tetapi
cara mengetahui masuk waktu shalat merupakan sarananya. Di masa
Nabi sarana mengetahui masuk waktu dengan cara mengukur bayangbayang dengan tongkat atau tanda-tanda alam lainnya. Tetapi sekarang
sudah berubah menjadi aneka macam jam dan jadwal waktu shalat yang
diperhitungkan dengan Hisab Hakiki. Jika dikatakan masjid sebagai materi tempat ibadah, maka bentuk dan ukurannya merupakan sarananya.
Masjid yang dibangun oleh Nabi sangat sederhana sekali, tetapi sekarang
masjid sudah luas-luas dan arsitekturnya sudah modern. Jika takbir imam
dalam shalat berjam’ah merupakan materi ibadah, maka salah seorang
makmum yang disuruh meneruskan takbir itu agar terdengar ke saf-saf
yang jauh, merupakan sarananya. Di masa Nabi suara itu diteruskan oleh
salah seorang makmum yang ditunjuk, tetapi sekarang sudah diganti dengan alat pengeras suara.
Demikian juga, jika puasa Ramadhan merupakan materi ibadah, maka
mengetahui masuk bulan merupakan sarananya. Jika di masa Nabi melihat dengan mata kepala, maka sekarang dapat diperhitungkan dengan
Hisab Hakiki.
Jika dikatakan semua sarana itu ada perintah dari nash yang dapat dikaji sendiri-sendiri, maka Hisab hakiki pun tidak kurang dari itu. Simaklah
ayat-ayat Al-Quran berikut:
1. Ayat 189 surat Al-Baqarah:
Dialah yang telah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya.
Dan Dialah yang telah menetapkan bulan pada tempat edarnya, agar
kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan
2. Ayat 96 surat al-An’am:
Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat.
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Dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan
3. Ayat 5 surat Yunus:
Dan Kami jadikan siang dan malam sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar
kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui
bilangan tahun-tahun dan perhitungan.
Ketiga ayat tersebut jelas, bahwa menggunakan Hisab Hakiki untuk
mengetahui masuk puasa Ramadhan, mempunyai landasan yang dapat
dipertanggung-jawabkan.
II. Hisab Urfi
1. Hisab Urfi Hijrah
a. Siklus Tahun Hijrah
1

2

3

4

5

Th. Pendek

Th.Panjang

Th.Pendek

Th.Pendek

Th.Panjang

6

7

Th.Pendek

Th.Panjang

8

9

10

h.Pendek

Th.Pendek

Th.Panjang

T

11

12

13

14

15

Th.Pendek

Th.Pendek

Th.Panjang

Th.Pendek

Th.Panjang

16

17

18

19

20

Th.Pendek

Th.Pendek

Th.Panjang

Th.Pendek

Th.Pendek

21

22

23

24

25

Th.Panjang

Th.Pendek

Th.Pendek

Th.Panjang

Th.Pendek

26

27

28

29

30

Dari tabel ini dapat dihitung 19 tahun pendek, 11 tahun Panjang. Jumlahnya = 30 tahun
b. Umur Bulan Tahun Hijrah
No

Arab

Indonesia

Aceh

Umur
Bulan

1

Muharram

Muharam

Hasan-Husen

30

2

Shafar

Safar

Sapha

29

3

Rabi’ul-Awwal

Rabi’ul-Awal

Molôd / Molod Phôn/

30

Awai
4

Rabi’ul-Akhir

Rabi’ul-Akhir

Adoe Molod / Molod

29

Keudua
5

Jumadil-Ula

Jumadil-Awal

Bungong Kayèe

30

6

Jumadil-Akhirah

Jumadil-Akhir

Boh Kayee

29

7

Rajab

Rajab

Apam/ Khandôri

30

Apam
8

Sya’ban

Syakban

Khandôri Bu

29

9

Ramadhan

Ramadhan

Puasa

30

10

Syawwal

Syawal

Uroe Raya

29

11

Zul-Qa’dah

Zulkaidah

Beurapét

30

12

Zul-Hijjah

Zulhijjah/Hajji

Haji

29/30

2. Penentuan Awal Tanggal
Penentuan Awal tanggal, maksudnya penentuan tanggal satu setiap bulan. Sedangkan tanggal-tanggal awal bulan selanjutnya ditentukan dengan angka tersendiri. Adapun penentuan Tanggal, maksudnya
langsung diperhitungkan tanggal, kapan saja dimaksudkan.
Penentuan Awal bulan ada dua macam. Pertama dengan Rukyah
(melihat hilal dengan mata kepala/ langsung). Kedua dengan Hisab, maksudnya dengan cara perhitungan. Hisab ada dua macam. Hisab ‘Urfi (Istilahi) dan Hisab Hakiki. Hisab Urfi, maksudnya berdasarkan kebiasaan,
lebih-kurang, kira-kira. Sementara Hisab Hakiki, maksudnya hisab berdasarkan perhitungan Ilmu Pasti. Rukyah dan Hisab Hakiki dapat dipergunakan untuk memulai ibadah wajib puasa Ramadhan. Sementara Hisab
Urfi/Istilahi hanya dapat dipergunakan untuk menyusun Almanak saja,
tidak dapat dipergunakan untuk memulai ibadah wajib puasa Ramadhan.
Sesuai dengan acara pada hari ini “ Menyusun Kalender/ Uroe Buleuen Aceh”, berarti di sini yang dibutuhkan adalah Hisab Urfi/Istilahi. Di
Aceh Hisab ‘Urfi/Istilahi sampai hari ini dapat diklasifikasikan kepada dua
macam, yaitu Hisab Urfi Klasik dan Hisab Urfi Modern.
a. Hisab Urfi/Istilahi Klasik
Hisab ‘Urfi Klasik ada beberapa cara, tetapi di sini dikemukakan saja
sebagaimana yang dapat ditemui dalam kitab Sirajuz-Zalam taklif
Tgk. Chik Kuta Karang di masa pemerintahan Raja Aceh Darussalam
Sultan Mansur Syah, kemudian disalin kembali dalam Kitab Tajul-Muluk oleh Syeikh Isma’il al-Asyi:
1). Contoh Pertama, Tahun 1266 H.
Dalam kitab Tajul-Muluk, Tgk. Chik Kuta Karang mengemukakan contoh Hisab ‘Urfi masa Sultan Mansur Syah berperang
melawan musuh (tidak disebutkan siapa musuhnya), yaitu
th.1266 H. Jalannya sebagai berikut :
Tahun 1266 dikurangi 900 (1266 - 900 = 366). Hasil pengurangan dikurangi 1 dari tahun yang sedang berjalan (366 - 1 =
365). Hasilnya dibagi dengan satu siklus tahun Hijriyah yaitu 30
tahun (365 : 30 = 12 sisanya 5). Selajutnya hasil pembagian dikali
dengan sisanya (12 x 5 = 60). Selanjutnya sisa pembagian yaitu 5
ditelusuri dalam daur (siklus) tahun Hijriyah yang tiga puluh tahun
( Lihat Tabel Urutan V)
Setelah dirujuk ke dalam tabel dimaksud dari angka 1 sampai ke angka 5, ada tiga kali tahun pendek yaitu tahun ke-1, tahun
ke-3 dan tahun ke-4. Dan ada dua kali tahun panjang yaitu tahun
ke -2 dan tahun ke-5. Tiga kali tahun pendek dikalikan 4 (3 x 4 =
12). Dua kali tahun panjang dikalikan 5 (2 x 5 = 10). Hasil perkalian
tahun pendek ditambah dengan hasil perkalian tahun panjang (
12 + 10 = 22 ). Hasil penjumlahan ini ditambah dengan angka 60
tersebut di atas (22 + 60 = 82 ). Angka 82 ditambah satu dari tahun yang sedang berjalan (82 + 1 = 83). Angka 83 dibagi 7 (83 : 7 =

11 sisanya 6). Angka enam dihitung dari hari Ahad, termasuk hari
Ahad itu sendiri: 1. Ahad, 2. Senin, 3. Selasa, 4. Rabu, 5. Kamis dan
6. Jum’at. Jadi tgl.1 Muharram th. 1266 H, jatuh pada hari Jum’at.
Secara praktis dapat disederhanakan :
Tahun 1266 - 900 = 366 -1 = 365 : 30 = 12 sisanya 5. Hasil
pembagian kali sisa = 12 x 5 = 60 + (3 x 4 ) + (2 x 5) = 82 + 1 = 83 : 7
= 11 sisanya 6. Sisa 6 dihitung dari hari Ahad, termasuk hari Ahad
itu sendiri. Jadi tgl.1 Muharram 1266 H jatuh pada hari Jum’at.
Untuk setiap tanggal satu, bulan-bulan selanjutnya (setelah
Muharram), dapat diperhitungkan sesuai dengan angka-angka
dalam tabel berikut:
Angka Pasaran Setiap Awal Bulan Qamariyah (Dihitung dari
Awal Tahunnya)
1

2

3

4

Muharram

Shafar

Rabiul Awal

Rabiul Akhir

Huruf : ا

ج

د

و

Angka : 1

3

4

6

5

6

7

8

Jumadil Awal

Jumadil Akhir

Rajab

Syakban

Huruf : ز

ب

ج

ھ

Angka : 7

2

3

5

9

10

11

12

Ramadhan

Syawal

Zulkaidah

Zulhijjah

Huruf : و

1

ب

د

Angka : 6

1

2

4

Jika misalnya kita ingin menentukan hari apa jatuh tgl.1 Rajab
1266 H, maka dilihat kolom bulan Rajab dalam tabel tersebut,
yaitu 3. Maka angka 3 dihitung dari hari tgl. 1 Muharram 1266 H
sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, yaitu: 1. Jum’at itu
sendiri, 2. Sabtu, 3. Ahad. Maka menurut Hisab ‘Urfi Klasik, tgl. 1
Rajab 1266 H jatuh pada hari Ahad.
Jika ingin diketahui nama tahun 1266 H, maka tahun ini dibagi
delapan (satu Windu), maka sisanya dicocokkan ke dalam tabel
urutan IV di atas. Tahun 1266 : 8 sisanya 2 (dua). Berarti tahun ini
tahun Dal. Tahun Dal ada dua, yaitu Dal Akhir atau Dal Awal. Untuk
mengetahui ini tambah satu tahun ke pada tahun 1266 = 1267 : 8
sisanya 3. Jika sisa tiga berarti tahun 1266, adalah tahun Dal Akhir
(lihat tabel urutan IV).
2). Contoh Kedua, Tahun 1436 H (2014 - 2015 M)
Berdasarkan cara perhitungan tersebut di atas, sekarang
diterapkan pada tgl.1 Muharram 1436 H (2014 M) :
Tahun 1436 dikurangi 900 (1436 - 900 = 536). Hasil
pengurangan dikurangi 1 dari tahun yang sedang berjalan (536
- 1 = 535). Hasilnya dibagi dengan satu daur tahun Hijriyah yaitu
30 tahun (535 : 30 = 17 sisanya 25). Hasil pembagian dikali lagi
dengan sisanya (17 x 25 = 425). Selanjutnya sisa pembagian
yaitu 25 ditelusuri dalam daur tahun Hijriyah yang tiga puluh
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tahun (lihat tabel urutan V, yaitu: 16 kali tahun pendek, 9 kali tahun
panjang (16 x 4 + 9 x 5 = 109). Angka 109 dijumlahkan dengan
angka 425 (425 + 109 = 534). Angka 534 ditambah dengan angka
1 dari tahun sedang berjalan (534 + 1 = 535). Hasil penjumlahan
dibagi tujuh (535 : 7 = 76 sisanya 3). Jadi tgl. 1 Muharram 1436
H, dihitung 3 (tiga) hari dari hari Ahad, termasuk hari Ahad itu
sendiri, jatuh pada hari “ Selasa “. Ternyata cara ini “tidak tepat”
lagi, karena menurut Hisab Urfi Modern, tgl 1 Muharram 1436 H,
jatuh pada hari “Sabtu”, bertepatan dengan tgl. 25 Oktober 2014
(lihat Almanak 2014).
Selanjutnya dibuktikan tgl.1 Muharram 1436 H tersebut,
menurut perhitungan Hisab ‘Urfi Modern, di bawah ini :
b. Hisab ‘Urfi Modern
Contoh Menghisab Tanggal 1 Muharram 1437 H
1 Muharram 1437 = 1436 tahun + 1 hari
1436 : 30 = 47 daur + 26 tahun + 1 hari
47 daur x (19 x 354) + (11 x 355) x 1 hari = 499657 hari
26 tahun = 26 x 354 + 10 hari kabisah (th. panjang) = 9214 hari
1 hari (1 Muharram 1437 H) = 1 hari + Total hari dari tgl.1-1-1 H s/d
1-1-1436 H = 508872 hari
Total hari tersebut dibagi 7 = 508872 : 7 = 72696 sisanya 0. Sisa 0
dihitung mulai dari hari Jum’at. Jika sisa 0, maka diundurkan dari hari
Jum’at ke hari “Kamis“. Jadi tgl. 1 Muharram 1437 H jatuh pada hari
Kamis.
Perbandingan Tarikh (Konversi Tanggal)
Jumlah hari Hijriyah dari 1-1-1 H s/d 1-1-1437 H = 508872
Anggaran Gregorius dan Tahun Abad = 13
Selisih start Miladiyah – Hijriyah = 227016 + Jumlah hari Miladiyah =
735901
Mencari tanggal Miladiyah : 735901 : 1461 = 503 daur + 1018 hari
503 x 4 = 2012 tahun.
1018 hari = 2 tahun (365) + 9 bulan + 15 hari
Jumlah = 2014 tahun + 9 bulan + 15 hari.
Jika hasil ini dibaca dari akhir mundur ke belakang, maka tgl. 1
Muharram 1437 H bertepatan dengan tgl. 15 Oktober 2015 M. Tanggal
15 Oktober 2015 tersebut, menurut hasil Hisab ‘Urfi Modern di atas
jatuh pada hari “Kamis”.
Catatan:
Hasil hisab Urfi/Istilahi tanggal 1 Muharram 1437 H yang jatuh pada
hari Kamis, berbeda dengan Kalender Masehi, yaitu jatuh pada hari
Rabu, tgl 14 Oktober 2015. Bisa saja pada Kalender Masehi sudah
disesuaikan dengan Hisab Hakiki.
2. Hisab Urfi Masehi
Tanggal 15 Oktober 2015
2014 tahun + 9 bulan + 15 hari
2014 : 4 x 1 daur = 503 daur + 2 tahun + 9 bulan + 15 hari
503 daur x 1461 hari = 734883 hari
2 tahun = 2 x 365 hari = 730 hari
9 bulan = 3 x30 + 5 x 31 + 28 hari = 273 hari
15 hari = 15 hari
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Total = 735901 hari
Dikurangi Anggaran Gregorius dan Tahun Abad = 13 hari
Sisa = 735888 hari
735888 : 7 = 105126. Sisanya = 6 hari, dihitung dari hari Sabtu = jatuh
pada hari “ Kamis “
Ternyata, meskipun dibolak konversinya, antara Hijrah dan Masehi,
tanggal 15 Oktober 2015 atau tgl 1 Muharram 1437 Hijrah, secara
Hisab Urfi jatuh pada hari Kamis.
III. Data Hisab Hakiki
Data-data yang sangat dibutuhkan untuk Hisab Hakiki, selain dari
pngetahuan-pengetahuan dasar tentang ilmu ukur segi tiga bola, yaitu:
1. Lintang Tempat
Garis-garis Lintang yaitu garis-garis yang diproyeksikan membagibagi bumi secara paralel dari Timur ke Barat. Dalam bahasa Arab disebut
“Ardh al-Balad“. Garis Lintang Nol, yaitu yang membagi bumi, menjadi dua
belahan yang sama besar. Belahan bumi sebelah Utara disebut Lintang
Utara (LU), diberi tanda plus (+). Tetapi tanda ini dianggap sudah maklum
sehingga tidak ditulis lagi. Sementara belahan bumi sebelah Selatan
disebut Lintang Selatan (LS), diberi tanda min (-). Garis yang ditarik dari
Lintang Nol ke sesuatu tempat disebut Lintang Tempat. Dalam rumusrumus perhitungan, Lintang disimbolkan dengan “ϕ (phi)”. Di sini simbol
tersebut ditulis “ P ”. Datanya dapat diambil dari satelit melalui alat yang
disebut GPS (Global Positioning System).
2. Bujur Tempat
Bujur yaitu garis-garis yang diproyeksikan membagi-bagi bumi
secara paralel dari Utara ke Selatan (Lingkaran Meridian). Dalam bahasa
Arab disebut “Thul al-Balad = “ دلبلا لوط. Garis Bujur Nol (B 0⁰), sudah
menjadi konsensus internasional, yaitu yang melintasi kota Greenwich
dekat London di Inggris. Garis nol ini membagi bumi menjadi dua belahan
yang sama besar. Belahan sebelah Timur disebut Bujur Timur (BT) diberi
tanda dengan plus (+). Sementara belahan sebelah Barat disebut Bujur
Barat (BB), diberi tanda dengan min (-). Sesuatu tempat yang diukur dari
garis Bujur Nol, disebut Bujur Tempat. Dalam rumus-rumus perhitungan
Bujur disimbolkan dengan “ λ (Lamda)“ . Di sini simbul tersebut ditulis
dengan “ L “. Datanya dapat diperoleh melalui GPS.
3. Deklinasi
Dalam Daftar Ephemaris, baik untuk matahari maupun untuk bulan
(kolom kelima) deklinasi ditulis “ Apparent Declination”. Dalam bahasa
Arab Deklinasi Matahari disebut “Mayl al-Syams = ” ميل الشمس. Sementara
untuk bulan disebut “ Mayl al-Qamar = ” ميل القمر. Apabila deklinasi berada di
sebelah Utara equator diberi tanda plus (+), sementara di sebelah Selatan
diberi tanda min (-). Dalam astronomi deklinasi disimbolkan dengan “
δ (delta)“ . Dalam karya ini ditulis dengan huruf “d ”. Deklinasi Matahari
yaitu jarak sepanjang lingkaran deklinasi dari equator sampai ke matahari.
Deklinasi matahari disimbolkan dengan “ d “.
Sedangkan deklinasi bulan ada dua macam. Yang pertama adalah
jarak sepanjang lingkaran deklinasi dihitung dari equator sampai bulan.
Sedang yang kedua adalah jarak sepanjang bujur astronomi dihitung
dari equator sampai ke bulan. Deklinasi bulan disimbolkan dengan “ d “.

Baik data deklinasi matahari atau pun bulan, di sini keduanya diambil dari
Ephemaris.
4. Perata Waktu
Dalam Daftar Ephemaris Perata waktu ditulis “Equation of Time”
(kolom kesembilan). Dalam bahasa Arab disebut “ Ta’dil al-waqt = تعديل
 “ الوقتatau “ Ta’dil al-Zaman = ” تعديل الزمن. Maksudnya selisih waktu antara
waktu bintang (hakiki) dengan waktu menengah (rata-rata). Karena
diakibatkan oleh peredaran bumi mengelilingi matahari yang berbentuk
ellips, sehingga mengakibatkan panjang siang dan malam tidak selalu
sama. Perata waktu disimbolkan dengan huruf “ e “ kecil. Data perata
waktu diambil dalam Ephemaris.
5. Asensio Rekta
Asensio Rekta dalam Ephemaris, baik untuk matahari atupun
bulan ditulis “Apparent Right Ascension“. Dalam bahasa Arab disebut “
Mathali’ al-Baladiyah =  “ مطالع البلديةatau “ Shu’ud al-Mustaqim = “ صعود املستقيم.
Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “ Panjatan Tegak “. Asensio
Rekta adalah busur sepanjang lingkaran equator yang dihitung mulai titik
Aries ke arah Timur sampai ke titik perpotongan antara lingkaran equator
dengan lingkaran deklinasi yang melalui benda langit itu. Jika Asensio
Rekta matahari adalah jarak matahari dari titik Aries diukur sepanjang
lingkaran equator. Asensio Rekta matahari disingkatkan dengan “ AR
“. Jika Asensio Rekta bulan ialah jarak dari titik Aries sampai ke titik
perpotongan lingkaran deklinasi yang melewati bulan dengan equator,
diukur sepanjang lingkaran equator. Asensio Rekta bulan disingktatkan
dengan “ AR “. Baik untuk matahari maupun bulan, datanya diambil dari
Ephemaris.
6. Ecliptic Longitude
Dalam Ephemaris ditulis “ Ecliptic Longitude“ (kolom kedua). Dalam
bahasa Indonesia disebut “Bujur Astronomis Matahari”. Dalam bahasa
Arab disebut “ Thul al-Syams = ” طول الشمس, yaitu jarak matahari dari titik
Aries diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Di sini disingkatkan dengan “
EL“. Datanya diambil dari Ephemaris.
7. Apparent Longitude
Dalam Ephemaris ditulis “ Apparent Longitude “. Dalam bahasa
Indonesia disebut “ Bujur Astronomis Bulan “. Dalam bahasa Arab
disebut “ Thũl al-Qamar = “ طول القمر. Yaitu jarak dari titik Aries sampai ke
titik perpotongan antara lingkaran kutub ekliptika yang melewati bulan
dengan lingkaran ekliptika, diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Di sini
disingkatkan dengan “ EL “. Datanya diambil dari Ephemaris.
8. Parallaks
Dalam Ephemaris ditulis “ Parallax“(kolom keenam). Parallaks
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia “ Beda Lihat”. Dalam Bahasa
Arab disebut “ Ikhtilãf al-Manar = “ اختالف املنظر. Yaitu beda lihat terhadap
suatu benda langit, jika dilihat dari titik pusat bumi dibandingkan dari
permukaannya. Di sini disingkatkan dengan “P“ Semakin tinggi benda
langit dari ufuk semakin kecil harga parallaksnya. Jika benda langit
berada di titik kulminasi, maka nilai parallaksnya nol derjat (0). Jika benda
langit berada di horizon atau ufuk, maka parallaksnya disebut “Horizontal
Parallaks”. Disingkatkan dengan “ HP “. Horizontal Parallaks dihitung
berdasarkan jari-jari equator bumi, yaitu 6378,14 Km. Rumusnya: P = HP

cos h. Di sini data Parallaks diambil dari Ephemaris.
9. Refraksi
Refraksi artinya “pembiasan sinar”. Dalam bahasa Arab disebut
“Daqã`iq al-Ikhtilãf = ” دقائق اإلختالف. Yaitu perbedaan antara tinggi suatu
benda langit yang sebenarnya dengan tinggi yang bukan sebanarnya
sebagai akibat pembiasan sinar. Pembiasan terjadi karena sinar yang
sampai ke mata kita melalui lapisan-lapisan atmosfir. Sebagaimana
tongkat lurus menjadi bengkok ketika ditegakkan ke dalam air. Refraksi
benda langit yang sedang berada di zenith adalah nol derjat (0⁰). Semakin
rendah benda langit semakin besar refraksinya. Benda langit yang sedang
terbenam atau piringan atasnya sedang bersinggungan dengan ufuk,
maka refraksinya sekitar 00 34′ 30″. Rumus refraksi: Refraksi = 0.0617 :
tan (h + 7.31 : (h + 4.4)). Tetapi di sini diambil dalam lampiran Ephemaris
dan disingkatkan “ Refr “.
10. Ijtimak
Dalam istilah astronomi « Ijtimak =  « اجتامعdikenal “ Conjunction
(konjungsi)” atau “New Moon (bulan baru)”. Ijtimak asal bahasa Arab
disebut juga “ Iqtirãn “ artinya “bersamaan’ atau “berkumpul”. Maksudnya
posisi matahari dan bulan berada pada suatu bujur astronomi.
11. Kerendahan Ufuk atau Dip
Dalam astronomi Kerendahan Ufuk disebut “ Dip” . Sementara dalam
bahasa Arab disebut “ Ikhtilãf al-Ufuq = ” اختالف األفق. Yaitu perbedaan
kedudukan antara ufuk yang sebenarnya (hakiki) dengan ufuk yang
terlihat (mar`iy) oleh seorang pengamat. Kerendahan ufuk (Dip) dapat
dihitung dengan rumus: Dip = 0.0293 √ tinggi tempat dari permukaan laut.
Atau rumus: 1,76 x √ tinggi tempat dari permukaan laut.
12. Nurul Hilal
Nurul Hilal =  نور الهالل, maksudnya cahaya hilal. Yaitu lebar cahaya yang
dipantulkan oleh bulan. Satuan ukur yang digunakan oleh ahli hisab klasik
untuk Nurul-hilal adalah (ushbu’ = )اصبع, yaitu 1+90+2+70 = 163 ″ = 00 02′
43″. Nurul-hilal ketika purnama sebesar 12 ushbu’, maksudnya 12 x 00
02′ 43″ = 00 32′ 36″ (sama dengan harga rata-rata diameter bulan). Beda
Nurul hilal dengan Illuminasi hilal, Illuminasi hilal ialah luas bagian piringan
bulan yang bersinar.
IV. Hisab Hakiki, contoh Awal Ramadhan 1435 H/2014 M
1. Markaz: Observatorium Hilal Pantai Loknga Aceh Besar
Lintang : 05 27′ 59.00″
Bujur : 95 14′ 32.20″
2. Konversi Tanggal dari Hijrah ke Masehi
a. Penentuan hari tgl. 29 Syakban 1435 H
Tgl. 29 Syakban 1435 H = 1434 th + 8 bulan
1434 : 30 x 1 daur = 47 daur + 24 th + 8 bulan
47 daur = 47 x 10.631 x 1 hari = 499657 hari
24 th = 24 x 354 x 1hari = 8496 hari
Dalam 24 th ada 9 hari tahun panjang = 9 hari
8 bulan = 4x30 + 4 x 29 x 1hari = 236 hari +
Total hari dari tgl. 01-01-01 s/d tgl.29-08-1435 H = 508398 hari
Total hari 508398 hari : 7 hari = 72628 sisa 2 hari. Sisa dua hari
dihitung dari hari Jum’at (termasuk Jum’at itu sendiri), menjadi
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hari Sabtu. Jadi tgl. 29 Syakban 1435 H jatuh pada hari “Sabtu”.
(Jika dihitung dari hari Kamis, jatuh pada hari Jum’at)
b. Konversi tgl. 29 Syakban 1435 H ke tahun Masehi:
Total hari + Tafaut (selisih hari Masehi – Hijrah) + Anggaran
Gregorius XIII + Tahun Abad yang tidak habis dibagi 400.
508398 + 227016 + 10 + 3 x 1hari = 735427 hari.
735427 : 1461 = 503 siklus (daur) + 544 hari
503 siklus x 4 th = 2012 tahun
544 hari : 365 hari = 1 tahun + 179 hari
179 hari = 5 bulan + 28 hari
Th.2012 + 1 th = 2013 tahun + 5 bulan + 28 hari
= tgl.28 Juni 2014 M
Jadi tgl. 29 Syakban 1435 H bertepatan dengan tgl. 28 Juni 2014
M, hari Sabtu. (Jika dihitung dari hari kamis, tgl 29 Syakban jatuh
pada hari Jum’at bertepatan dengan tgl. 27 Juni 2014 M)
Setelah diteliti ke dalam Daftar Ephemaris dari Hisab Falakiyyah
“Fraction Illumination Bulan (FIB)” terkecil dijumpai pada tgl. 27
Juni 2014 M /29 Syakban 1435 H. Bagi yang menghitung dari hari
Jum’at, jatuh pada hari Sabtu, maka tgl. 29 Syakban diundurkan
1 hari dari hari Sabtu, menjadi hari Jum’at. Tetapi bagi yang
menghitung dari hari Kamis jatuh pada hari Jum’at tidak perlu
diundurkan lagi.
3. Perhitungan terjadi Ijtimak, Jum’at, tgl.27 Juni 2014 M/ tgl.29
Syakban 1435 H
Data dari Daftar Ephemaris dan lainnya, tgl. 27 Juni 2014:
FIB (Fraction Illumination Bulan) terkecil = 0.001701
Waktu FIB terkecil terjadi pada jam
= 08.00 GMT
ELM₁ (Ecliptic Longitude Matahari) jam 08.00 = 95⁰ 36′ 53.00″
ELM₂ jam 09.00 = 95⁰ 39′ 16.00″
ALB₁ (Apparent Longitude Bulan) jam 08.00 = 95⁰ 32′ 03.00″
ALB₂ jam 09.00 = 96⁰ 02′ 28.00″
Koreksi WIB = 07.00 jam
Konversi dari ukuran sudut ke waktu = 15⁰: 1ʲ / 15′ = 1ᵐ/ 15″ = 1ᵈ
Rumus:
Waktu Ijtimak WIB = Waktu Ijtimak GMT + Koreksi WIB
Waktu Ijtimak GMT = Waktu FIB terkecil + Waktu
Titik Ijtimak
Titik Ijtimak = (MB : SB) : 15
MB = ELM₁ - ALB₂
SB = B₂ ‐ B₁
B₂ = ALB₁ ‐ ALB₂
B₁ = ELM₁ ‐ ELM₂
Penyelesaian:
B₁ = ELM₁ - ELM₂
ELM₁ (Ecliptic Longitude Matahari) jam 08.00 = 95⁰ 36′ 53.00″
ELM₂ jam 09.00 = 95⁰ 39′ 16.00″ - B₁ (selisih dalam satu jam)
= 00⁰ 02′ 23.00″
B₂ = ALB₁ - ALB₂
ALB₁ (Apparent Longitude Bulan) jam 08.00 = 95⁰ 32′ 03.00″
ALB₂ jam 09.00 = 96⁰ 02′ 28.00″ - B₂ (selisih dalam satu jam) =
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00⁰ 30′ 25.00″
MB = ELM₁ - ALB₁
ELM₁ jam 8 = 95⁰ 36′ 53.00″
ALB₁ jam 8 = 95⁰ 32′ 03.00″ MB (selisih ELM₁ - ALB₁ dalam jam yang sama) = 00⁰ 04′ 50.00″
SB = B₂ - B₁
B₂ = 00⁰ 30′ 25.00″
B₁ = 00⁰ 02′ 23.00″ SB = 00⁰ 28′ 02.00″
Titik Ijtimak = (MB : SB) : 15 = (00⁰ 04′ 50.00″ : 00⁰ 28′ 02.00″) : 15
= 00⁰ 10′ 20.69″ : 15
= 00ʲ 00ᵐ 41.38ᵈ
Waktu Ijtimak GMT = Waktu FIB terkecil + Titik Ijtimak = 08.00ʲ +
00ʲ 00ᵐ 41.38ᵈ = 08ʲ 00ᵐ 41.38ᵈ
Waktu Ijtimak WIB = waktu Ijtimak GMT + Koreksi WIB = 08ʲ 00ᵐ
41.38ᵈ + 07.00ʲ = 15ʲ 00ᵐ 41.38ᵈ
Jadi waktu Ijtimak di WIB, terjadi pada hari Jum’at, tgl. 27 Juni
2014 M/ 28 Syakban 1435 H, pukul = 15ʲ 00ᵐ 41.38ᵈ
4. Waktu Terbenam Matahari di Lhoknga Aceh Besar pada hari
Jum’at, tgl. 27 Juni 2014 M/ 29 Syakban 1435 H
Melacak Waktu terbenam Matahari.
Data dari Ephemaris:
Data Matahari dan Bulan dalam Daftar Ephemaris berlaku untuk
GMT dan hanya mencantumkan jam saja, tidak menit dan
detiknya. Jika ingin dilacak jam berapa data harus diambil dari
Ephemaris untuk diperhitungkan Matahari terbenam di WIB, maka
jam terbenam matahari standar WIB dikurangi selisih waktu GMTWIB (koreksi WIB) yaitu = 18ʲ 00ᵐ - 07ʲ 00ᵐ = 11ʲ 00ᵐ
dₒ (deklinasi Matahari), tgl. 27 Juni 2014, jam 11 GMT = 23⁰ 18′
39.00″
e (equation of time), tgl.27 Juni 2014 M, jam 11 GMT = - 00ʲ 03ᵐ
02.00ᵈ
SDₒ (Semi Diameter Matahari), jam 11 GMT = 00⁰ 15′ 43.99″
Data dari GPS dan lainnya:
P (Lintang Lhoknga = Lintang Utara)
= 05⁰ 27′ 59.00″
L (Bujur Lhoknga = Bujur Timur)
= 95⁰ 14′ 32.20″
Tinggi Markaz dari permukaan laut (di Lhoknga)
=5m
Dip (Kerendahan Ufuk) = √5m x 0.0293 (1,76 x √5m = 00⁰ 03′
55.86″
Refr (Refraksi) (pada jam terbenam Matahari)
= 00⁰ 34′ 30.00″
Korwib (Koreksi WIB) = (105⁰ - 95⁰ 14′ 32.20″) : 15 = 00ʲ 39ᵐ
01.85ᵈ
Catatan :
Nilai Refraksi tersebut di sini dipakai untuk perhitungan terbenam
matahari, tetapi untuk perhitungan ketinggian hilal, maka dipakai
rumus dari Ephemaris: Refr = 0.01695: tan ( h + 10.3 : ( h +
5.1255)). Ada juga yang memakai rumus: Refr = 0.0167 : tan (h +

7.31 : (h + 4.4))
Rumus : Wᵗᵇ = WK - e + t + Korwib
cos tₒ = -tan P tan dₒ + sin hₒ : cos P : cos dₒ
hₒ = - (SD + Refr + Dip)
Penyelesaian :
hₒ = - (SD + Refr + Dip) = -(00⁰ 15′ 43.99″ + 00⁰ 34′ 30.00″ + 00⁰
03′ 55.86″) = - 00⁰ 54′ 09.85″
Cos tₒ = -tan P tan dₒ + sin hₒ : cos P : cos dₒ
= - tan 05⁰ 27′ 59.00″ x tan 23⁰ 18′ 39.00″ + sin -00⁰ 54′ 09.85″ :
cos 05⁰ 27′ 59.00″ : cos 23⁰ 18′ 39.00″ = - 0.05846891
tₒ = 93⁰ 21′ 06.96″
Dialihkan ke jam = 93⁰ 21′ 06.96″ : 15 = 06ʲ 13 ᵐ 24.46ᵈ
Wᵗᵇ = Wk – e + tₒ + Korwib = 12ʲ - (- 00ʲ 03ᵐ 02.00ᵈ) + 06ʲ 13ᵐ
24.46ᵈ + 00ʲ 39ᵐ 01.85ᵈ
= 18ʲ 55ᵐ 28.31ᵈ
Jadi matahari terbenam di Lhoknga, pada jam 18ʲ 55ᵐ 28.31ᵈ .
Sementara di GMT= 18ʲ 55ᵐ 28.31ᵈ - 07ʲ 00ᵐ 00ᵈ = 11ʲ 55ᵐ 28.31ᵈ
Dari perhitungan di atas diperoleh kelebihan menit dan detik dari
jam 11 GMT yaitu 55 menit 28.31detik. Karena ada kelebihan
inilah, maka waktu terbenam matahari pada tanggal dimaksud,
perlu diperhitungkan kembali. Demikian juga data-data yang
diambil dari Ephemaris, perlu diinterpolasikan (dita’dilkan) antara
jam 11 dan 12, sesuai dengan kelebihan menit dan detik tersebut.
Rumus interpolasi:
N = D₁- (((D₁ - D₂) : itv ) x MD)
Tetapi di sini datanya dipecahkan secara sederhana saja:
dₒ (deklinasi Matahari) jam 11 = 23⁰ 18′ 39.00″ → 23⁰ 18′ 39.00″
dₒ jam 12 = 23⁰ 18′ 33.00″ - Selisih dalam satu jam = 00⁰ 00′
06.00″ ↓
Kelebihan menit dan detik dari jam 11
= 00ʲ 55ᵐ 28.31ᵈ x dₒ jam 00ʲ 55ᵐ 28.31ᵈ = 00⁰ 00′ 05.55″ →
00⁰ 00′ 05.55″dₒ jam 11ʲ 55ᵐ 28.31ᵈ = 23⁰ 18′ 33.45″
SDₒ (Semi Diameter Matahari) jam 11
= 00⁰ 15′ 43.99″ → 00⁰ 15′ 43.99″
SDₒ jam 12 = 00⁰ 15′ 43.99″ - Selisih dalam satu jam = 00⁰ 00′
00.00″ ↓
Kelebihan menit dan detik dari jam 11
= 00ʲ 55ᵐ 28.31ᵈ x SDₒ jam 00ʲ 55ᵐ 28.31ᵈ = 00⁰ 00′ 00.00″ → 00⁰
00′ 00.00″- SDₒ jam 11 55 28.31 = 00⁰ 15′ 43.99″
e (equation of time) jam 11 = -00ʲ 03ᵐ 02.00ᵈ → 00ʲ 03ᵐ 02.00ᵈ
e jam 12 = -00ʲ 03ᵐ 03.00ᵈ - Selisih dalam satu jam = -00ʲ 00ᵐ
01.00ᵈ ↓
Kelebihan menit dan detik dari jam 11
= 00ʲ 55ᵐ 28.31ᵈ x e jam 00ʲ 55ᵐ 28.31ᵈ
= 00ʲ 00ᵐ 00.92ᵈ →
00ʲ 00ᵐ 00.92ᵈ + e jam 11ʲ 55 ᵐ 28.31ᵈ = 00ʲ 03ᵐ 02.92ᵈ
hₒ = - (SD + Refr + Dip) = -(00⁰ 15′ 43.99″ + 00⁰ 34′ 30.00″ + 00⁰
03′ 55.86″) = - 00⁰ 54′ 09.85″
Cos tₒ = - tan P tan d + sin hₒ : cos P : cos d
= - tan 05⁰ 27′ 59.00″ x tan 23⁰ 18′ 33.45″ + sin - 00⁰ 54′ 09.85″:

cos 05⁰ 27′ 59.00″ : cos 23⁰ 18′ 33.45″ = - 0.058465658
tₒ = 93⁰ 21′ 06.29″
Dialihkan ke jam = 93⁰ 21′ 06.29″ : 15
= 06ʲ 13ᵐ 24.42ᵈ
Wᵗᵇ = Wk – e + tₒ + Korwib = 12ʲ - (-00ʲ 03ᵐ 02.92ᵈ) + 06ʲ 13ᵐ
24.42ᵈ + 00ʲ 39ᵐ 01.85ᵈ
= 18ʲ 55ᵐ 29.19ᵈ WIB
Jadi matahari terbenam di Lhoknga Aceh Besar, Jum’at tgl. 27
Juni 2014 M pada : 18ʲ 55ᵐ 29.19ᵈ. Sementara di GMT = 18ʲ 55ᵐ
29.19ᵈ - 07ʲ 00ᵐ = 11ʲ 55ᵐ 29.19ᵈ .
Data-data dari Ephemaris selanjutnya diambil dan diinterpolasikan
berdasarkan jam GMT tersebut.
5. Perhitungan Tinggi Hilal atas Ufuk Mar`iy di Lhoknga pada tgl 27
Juni 2014 M.
Data dari Ephemaris tgl. 27 Juni 2014 M, diinterpolasikan
(dita’dilkan) antara jam 11 dan 12 , tepatnya jam 11 lebih 55
menit 29.19 detik
ARₒ (Asensio Rekta Matahari) jam 11
= 96⁰ 14′ 44.00″ → 96⁰ 14′ 44.00″
ARₒ jam 12 = 96⁰ 17′ 20.00″ - Selisih dalam satu jam = 00⁰ 02′
36.00″
↓
Kelebihan menit dan detik dari jam 11
= 00ʲ 55ᵐ 29.19ᵈ x ARₒ jam 00⁰ 55ᵐ 29.19ᵈ = 00⁰ 02′ 24.26″ →
00⁰ 02′ 24.26″ +
ARₒ jam 11ʲ 55ᵐ 29.19ᵈ = 96⁰ 17′ 08.26″
ARͼ (Asensio Rekta Bulan) jam 11
= 97⁰ 24′ 54.00″ → 97⁰ 24′ 54.00″
ARͼ jam 12 = 97⁰ 56′ 44.00″ Selisih dalam satu jam = 00⁰ 31′ 50.00″
↓ Kelebihan
menit dan detik dari jam 11
= 00ʲ 55ᵐ 29.19ᵈ x ARͼ jam 00ʲ
55ᵐ 29.19ᵈ = 00⁰ 29′ 26.32″ → 00⁰ 29′ 26.32″ + ARͼ jam 11ʲ
55ᵐ 29.19ᵈ = 97⁰ 54′ 20.32″
dͼ (deklinasi Bulan ) jam 11 = 18⁰ 29′ 39.00″ → 18⁰ 29′ 39.00″
dͼ jam 12 = 18⁰ 27′ 12.00″ - Selisih dalam satu jam = 00⁰ 02′
27.00″ ↓
Kelebihan menit dan detik dari jam 11
= 00ʲ 55ᵐ 29.19ᵈ x dͼ jam 00ʲ 55ᵐ 29.19ᵈ
= 00⁰ 02′ 15.94″ →
00⁰ 02′ 15.94″ - dͼ jam 11ʲ 55ᵐ 29.19ᵈ = 18⁰ 27′ 23.06″
SDͼ (Semi Diameter Bulan) jam 11 = 00⁰ 14′ 52.58″ → 00⁰ 14′
52.58″
SDͼ jam 12 = 00⁰ 14′ 52.37″ - Selisih dalam satu jam = 00⁰ 00′
00.21″
↓
Kelebihan menit dan detik dari jam 11
= 00ʲ 55ᵐ 29.19ᵈ x
SDͼ jam 00ʲ 55ᵐ 29.19ᵈ = 00⁰ 00′ 00.19″
→ 00⁰ 00′ 00.19″ SDͼ jam 11ʲ 55ᵐ 29.19ᵈ = 00⁰ 14′ 52.39″
HPͼ ( Horizon Parallaks Bulan) jam 11 = 00⁰ 54′ 35.00″ → 00⁰
54′ 35.00″
HPͼ jam 12 = 00⁰ 54′ 35.00″ - Selisih dalam satu jam = 00⁰ 00′
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Ilustrasi penampakan hilal. (Foto: IST)

00.00″
↓
Kelebihan menit dan detik dari jam 11
= 00ʲ 55′ 29.19ᵈ x
HPͼ jam 00ʲ 55ᵐ 29.19ᵈ = 00⁰ 00′
00.00″ → 00⁰ 00′ 00.00″HPͼ jam 11ʲ 55ᵐ 29.19ᵈ = 00⁰ 54′
35.00″
Rumus:
hͼ″ = hₒ + Refr + Dip
hₒ = hͼ′ - Pͼ + SDͼ
Pͼ = cos hͼ′ HPͼ
sin hͼ′ = sin P sin dͼ + cos P cos dͼ cos
tͼ
tͼ = ARₒ - ARͼ + tₒ
Penyelesaian (dimulai dari rumus
terakhir):
tͼ = ARₒ - ARͼ + tₒ = 96⁰ 17′ 08.26″ –
97⁰ 54′ 20.32″ + 93⁰ 21′ 06.29″ = 91⁰
43′ 54.23″
Sin hͼ = sin P sin dͼ + cos P cos dͼ cos
tͼ.
= sin 05⁰ 27′ 59.00″ x sin 18⁰ 27′ 23.06″
+ cos 05⁰ 27′ 59.00″ x cos 18⁰ 27′
23.06″ x cos 91⁰ 43′ 54.23″ = 1.623197
796
hͼ = 00⁰ 05′ 34.81″
Pͼ = cos hͼ HPͼ = cos 00⁰ 05′ 34.81″ x
00⁰ 54′ 35.00″ = 00⁰ 54′ 35.00″
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hₒ = hͼ′ - Pͼ + SDͼ = 00⁰ 05′ 34.81″ 00⁰ 54′ 35.00″ + 00⁰ 14′ 52.39″ = - 00⁰
34′ 07.80″
Refraksi = 0.01695 : tan (hͼ + 10.3
: (hͼ + 5.1255)) = 0.01695 : tan (00⁰
05′ 34.81″ + 10.3 : (00⁰ 05′ 34.81″ +
5.1255))
= 0.01695 : tan 02⁰ 04′ 0.30″ = 00⁰ 28′
10.90″
hͼ″ = hₒ + Refr + Dip = - 00⁰ 34′ 07.80″
+ 00⁰ 28′ 10.90″ + 00⁰ 03′ 55.86″ = 00⁰ 02′ 01.04″
Jadi tinggi hilal (hͼ″) di atas Ufuk Mar`iy
ketika matahari terbenam di Lhoknga
pada hari Jum’at, tgl. 27 Juni 2014 = 00⁰ 02′ 01.04″.
Oleh karena hasil yang diperoleh masih
minus, maka tidak diperhitungkan lagi
Azimut Hilal, Posisi Hilal, Lama Hilal,
Terbenam Hilal dan lain-lainnya.
		Kesimpulan
Menurut Hisab Hakiki dari Hisab
Falakiyyah,
Ijtimak
untuk bulan
Ramadhan tahun 1435 H terjadi pada
tgl. 27 Juni 2014 M hari Jum’at, pukul
= 15: 00: 41.38 dengan ketinggian hilal
dari Ufuk Mar`iy : - 00⁰ 02′ 01.04″.
Karena ketinggian ini masih minus

dari ufuk, maka tgl. 01 Ramadhan
1435 H jatuh pada hari Minggu tgl. 29
Juni 2014 M. Ini berlaku bagi orang
yang satu mathla’ dengan markaz
hisabnya di Lhoknga Aceh Besar.
Jika dalam wilayah negara Indonesia
yang luas itu terjadi berbeda mathla’,
maka keputusan pemerintah dapat
menentukannya.
Hisab
Hakiki
dapat
dijadikan
pegangan untuk mengawali puasa
wajib Ramadhan, karena merupakan
sarana ibadah bukan materinya.
Sarana ibadah dapat dikembangkan
sesuai
dengan
perkembangan
ilmu pengetahuan, apalagi untuk
menunjang
syi’ar,
kemaslahatan
dan maqashid Syar’iyyah. Namun
di sini bukan menafikan orang yang
mengharuskan melihat hilal dengan
mata kepala (rukyah). Adapun Hisab
‘Urfiy telah dapat dibuktikan sekarang
ini, tidak dapat lagi dijadikan pegangan
untuk mengawali puasa wajib bulan
Ramadhan, tetapi dipergunakan untuk
menyusun kalender saja.
Mohd. Kalam Daud

budaya

Melihat Sepak
Terjang Spirit PKA
Dari Masa Ke Masa

B

ANDA ACEH - Pekan Kebudaayaan
Aceh (PKA)
merupakan peristiwa budaya yang
sangat besar dan penting bagi
Aceh. Setiap PKA berlangsung
seharusnya selalu ada rekam
jejaknya dalam bentuk buku.

Taman Sulthanah Safiatuddin. (Foto: IST)

Hal itu disampaikan Anggota Tim Ahli PKA VII, Prof. Darwis A. Soelaiman, M.A. dalam
pertemuan ke-49 Forum Aceh
Menulis (FAMe) bekerja sama
dengan Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata Provinsi Aceh
yang bertema “PKA dari Masa
ke Masa dan Apa Manfaatnya

bagi Masyarakat Aceh?” di Aula
Museum Negeri Aceh, Rabu 25
Juli 2018.
Selain Prof. Darwis pertemuan ini juga menghadirkan
Pembina FAMe sekaligus Wakil
Ketua Tim Ahli PKA VII, Yarmen
Dinamika, sebagai pembanding.
Setiap kali PKA berlangsung

kata dia, selalu memberikan
manfaat bagi masyarakat Aceh,
baik itu yang kasat mata seperti
dibangunnya Kompleks Taman
Sultanah Safiatuddin maupun
yang tak kasat mata seperti
bangkitnya nilai-nilai spiritual
dan semangat berbudaya orang
Aceh yang berdampak pada

KHAZANAH Aceh

NOVEMBER 2018

15

semangat membangun daerah.
Ia mencontohkan, pada PKA
I yang berlangsung 60 tahun
silam tepatnya pada 1958, kehadiran PKA memberikan spirit
yang luar biasa bagi rakyat Aceh
yang saat itu baru saja terlepas
dari suasana konflik Darul
Islam/Tentara Islam Indonesia
(DI/TII).
Semangat tersebut berlanjut
hingga setahun kemudian Kota
Pelajar Mahasiswa (Kopelma)
yang digagas beberapa tokoh
pendidikan Aceh seperti Ali
Hasjmy, Syamaun Gaharu, dan
T. Hamzah Bendahara berdiri
pada 1959. Kehadiran Kopelma
menjadi simbol atas keistime-

waan yang diberikan Pemerintah Pusat untuk Aceh dalam
bidang agama, pendidikan, dan
budaya.
“Jadi kalau PKA I kita ingin
membangun Aceh keluar dari
masalah setelah konflik, maka
pada PKA 2 kita ingin membangun Aceh dalam bidang kebudayaan dan lainnya, karena itu
tema PKA II yaitu Pencerminan
Aceh yang Kaya Budaya,” kata
Prof. Darwis.
PKA II berlangsung pada
tahun 1972 di masa Gubernur
Muzakir Walad. Satu dekade sebelumnya, Aceh yang baru saja
terlepas dari suasana konflik DI/
TII kembali terperangkap dalam

situasi konflik G-30 SPKI yang
terjadi di Indonesia. Kondisi ini
mengubah peta pemerintahan
di Indonesia dari Orde Lama ke
Orde Baru. Sementara itu Aceh
terus mengalami ketertinggalam dan menjadi daerah yang
terisolir. Akses dari satu daerah
ke daerah lain masih sangat
sulit dan membutuhkan waktu
hingga berhari-hari.
Hal ini membuat Gubernur
Aceh Muzakir Walad yang memimpin sejak 1967-1978 berpikir
untuk membuka keterisoliran
tersebut. Inilah yang menginspirasi semangat PKA II.
Sementara itu, Yarmen
Dinamika Wartawan Serambi In-

donesia mengatakan, kehadiran
PKA di Aceh telah memberikan
kontribusi besar bagi perwujudan dan eksistensi budaya di
Aceh. Jika hari ini kita melihat
adanya miniatur rencong atau
pintu Aceh dalam beragam bentuk, maka itu tak terlepas dari
rekomendasi dari perhelatan
PKA yang sebelumnya dihelat di
masa Gubernur Ibrahim Hasan.
“Ada kontribusi PKA yang
masih tersisa, yang hilang juga
ada. Seperti kantor-kantor yang
direkomendasikan dibangun
dengan khas Aceh sekarang
sudah hilang. Kita tidak konsisten,” kata Yarmen.

Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al-Haythar, Mendikbud Muhadjir Effendy serta Plt.Gubernur Aceh, Nova Iriansyah membuka secara resmi PKA VII 2018. (Foto: Humas Aceh)
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Kekayaan Sejarah Aceh
Dalam Aceh History Expo

B

ANDA ACEH - Tujuh lokasi terpisah
dipilih panitia
Pekan Kebudayaan
Aceh (PKA) VII
untuk kegiatan Pameran Sejarah Aceh (Aceh History Expo)
yang berlangsung pada 7 – 15
Agustus 2018.
Ketujuh lokasi tersebut yaitu
Museum Negeri Aceh, Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh,
Museum Tsunami, Museum dan

Mushaf Al-Qur’an kuno di Museum Negeri Aceh. (Foto: IST)

Perpustakaan Ali Hasjmy, Badan
Arsip dan Perpustakaan Aceh,
Kerkhof Peucut, dan Taman
Gunongan.
Aceh History Expo meliputi
pameran sejarah Aceh yang
dipusatkan di Museum Negeri
Aceh, pameran kepurbakalaan
di Taman Gunongan, pameran
etnografi di Kerkhof Peucut,
pameran literatur di Museum
dan Perpustakaan Ali Hasjmy,
dan pameran kebencanaan yang

mengambil tempat di Museum
Tsunami.
Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Aceh Dr. Wildan
Abdullah, yang juga penanggungjawab Pameran Budaya
dan Sejarah Aceh mengatakan,
khusus di Museum Negeri Aceh,
selain memamerkan koleksikoleksi museum juga akan melibatkan lembaga atau komunitas
yang bergiat dalam pelestarian
sejarah Aceh.

“Total lembaga yang sudah
konfirmasi untuk berpartisipasi
dalam pamerah sejarah Aceh
ini sebanyak 25 lembaga,” kata
Wildan, Kamis 26 Juli 2018.
Dari jumlah itu, 22 di antaranya merupakan lembaga atau
komunitas sejarah lokal, dua
lainnya berasal dari luar Aceh
dan satu lembaga berasal dari
Malaysia. Selama sepekan lebih
masyarakat bisa berkunjung ke
museum untuk melihat berbagai
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Suasana Aceh History Expo yang digelar di Museum Aceh. (Foto: Klikkabar)

koleksi menarik terkait peradaban dan sejarah Aceh.
Museum Aceh memiliki
aneka koleksi yang digolongkan
menjadi tiga klasifikasi besar,
yaitu koleksi anorganik, organik,
dan campuran.
Klasifikasi ini terbagi lagi
dalam sepuluh jenis disiplin
ilmu meliputi: geologi; biologika; etnografika (koleksi
hasil budaya atau benda yang
menggambarkan identitas suatu
etnis); arkeologika (koleksi
peninggalan arkeologi, sejarah,
masa prasejarah sampai mas-
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uknya pengaruh budaya barat);
historika (koleksi yang pernah
digunakan dan berhubungan
dengan suatu peristiwa bersejarah yang berkaitan dengan
suatu organisasi masyarakat);
numismatika dan heraldika
(koleksi berupa mata uang dan
tanda jasa seperti lambang
dan tanda pangkat); filologi
(koleksi sejarah seperti naskah
kuno yang ditulis tangan atau
manuskrip ); keramonologika
(barang pecah belah); seni rupa,
dan teknologika.
Sementara Museum Tsu-

nami merupakan bangunan
monumental untuk mengenang
bencana mahadahsyat yang
menelan korban jiwa kurang
lebih 240.000 jiwa. Di museum
ini semua jejak tsunami Aceh
bisa dilihat dalam beragam
format seperti arsip berita, foto,
hingga video.
Museum Tsunami Aceh ini
terdiri dari empat lantai yang
setiap lantainya memiliki makna
dan filosofi tersendiri.
Bangunan yang terilhami
dari rumoh Aceh ini memiliki
beberapa space yang disebut

dengan Space of Fear, Space
of Memory, Space of Sorrow,
Space of Confuse, dan Space of
Hope. Setiap space atau ruang
merupakan perwujudan tahap
demi tahap yang terjadi saat
tsunami terjadi.
“Pameran ini merupakan
tempat untuk menggali informasi mengenai kekayaan sejarah,
kebudayaan, dan kreativitas
bangsa Aceh yang bisa dilihat
dalam ragam bentuk seperti
perhiasan, benda-benda sejarah, melalui literasi, dan ilmu
kebencanaan,” kata Wildan.

liputan khusus

Mengenang Sejarah Aceh di PKA VII,

Wali Nanggroe:
Bangga dan Senang
Putra Aceh Cinta Sejara h

B

Wali Nanggroe Malek Mahmud Al-Haytar, Plt .Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Mendikbud Muhadjir Effendy membuka rangkaian kegiatan PKA VII. (Foto: Aceh Bisnis)

ANDA ACEH - Majelis
Tuha Lapan Lembaga Wali Nanggroe
yang dikukuhkan
oleh Wali Nanggroe,
Tgk Malik Mahmud Al-Haytar,
Senin 23 Juli 2018 memiliki tugas
penting sebagai Majelis Tinggi
Wali Nanggroe.

Salah satu tugas utamanya yaitu menyerap aspirasi
masyarakat, untuk dijadikan bahan
pertimbangan dalam perumusan
kebijakan Wali Nanggroe.
Jika diperhatikan, tugas
tersebut mirip dengan tugas
para anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) baik kabupaten/

kota maupun provinsi, yaitu juga
menyerap aspirasi masyarakat lalu
mewujudkannya menjadi program
prorakyat.
Lalu apa yang menjadi perbedaan dari tugas kedua lembaga
ini? Katibul Wali, Drs Syaiba Ibrahim mengungkapkan bahwa perbedaannya terletak pada bidang

yang digeluti kedua belah pihak.
Menurut Syaiba, Lembaga
Wali Nanggroe Aceh termasuk
Tuha Lapan di dalamnya memiliki
kepemimpinan di bidang adat, di
luar politik dan pemerintahan.
“Kalau berbicara politik sudah
ada dewan (legislatif), sedangkan
di pemerintahan sudah ada guber-
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Wali Nanggroe mengunjungi stan Aceh History Expo. (Foto: anterokini.com)

nur (eksekutif). Di sini lah peran
lembaga Wali Nanggroe untuk
memimpin di bidang adat sebagai
pemersatu,” ujar dia.
Maka dari itu, lanjut Syaiba,
aspirasi yang diserap oleh Tuha
Lapan di daerah nantinya lebih

bersifat kelembagaan dan kepemimpinan adat.
“Harapan saya kepada anggota majelis tinggi yang dikukuhkan agar dapat memperkuat
kelembagaan Wali Nanggroe,”
jelasnya.

Dia menambahkan, sejak
setelah dikukuhkan, Majelis
Fatwa dan Majelis Tuha Lapan
Wali Nanggroe akan berkantor di
Gedung Katibul Wali (Sekretariat
Wali Nanggroe), Kecamatan Darul
Imarah, Aceh Besar.

Selengkapnya, Majelis Tuha
Lapan Wali Nanggroe memiliki
tugas yaitu menyiapkan rancangan awal Reusam Wali Nanggroe,
menyerap aspirasi masyarakat
untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan
Wali Nanggroe, menyosialisasikan
kebijakan Wali Nanggroe kepada
masyarakat, dan mengawal pelaksanaan kebijakan Wali Nanggroe.
Sementara Majelis Fatwa Wali
Nanggroe memiliki tugas yakni
menelaah berbagai kebijakan
terkait dengan tugas, fungsi, dan
kewenangan Wali Nanggroe.
Selain itu juga memberikan
pendapat, usul/saran kepada Wali
Nanggroe melalui Tuha Peuet,
mengkaji dan mengevaluasi
berbagai kebijakan yang perlu
diperbaiki, dan memberikan fatwa
hukum syar’i terhadap suatu
permasalahan yang berkembang
dalam masyarakat.
Serambi Indonesia

Wali Nanggroe Kunjungi
Pameran Sejarah Aceh

B

ANDA ACEH | Wali
Nanggroe Aceh
Paduka Yang Mulia
Malik Mahmud AlHaytar, mengunjungi lokasi pameran sejarah Aceh di
Museum Aceh, Kota Banda Aceh,
Selasa 7 Agustus 2018.
Dalam kesempatan itu, Wali
Nanggroe melihat sejumlah
lukisan yang ditampilkan tentang
sejarah awal mula berdirinya Ke-
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Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar saat berkunjung ke lokasi pameran sejarah di Museum Aceh. (Foto: Klikkabar)

sultanan Aceh Darussalam serta
sejumlah lukisan dan biografi
singkat tentang pemimpin Aceh
pada masa kejayaannya.
Ditemani Cut Putri, salah satu
tokoh pemerhati sejarah Aceh,
Wali Nanggroe terlihat serius
mengamati satu persatu lukisan
serta gambar yang dipajang di
lokasi pameran. Selain itu, Wali
Nanggroe juga melihat bendabenda peninggalan Kesultanan
Aceh Darussalam seperti artefak,
batu nisan, mata uang, alat
perang dan berbagai peralatan
lainnya.
“Ini sangat berguna bagi
kita masyarakat Aceh, khusus
generasi muda, dengan adanya
pameran yang seperti ini mereka
mengetahui banyak sejarah Aceh
dan perjuangan pemimpin Aceh
masa lalu. Tentu kami sangat
mendukung mengapresiasi,” ujar
Wali Nanggroe.

Pameran sejarah Aceh ini digelar dalam rangka memeriahkan
Pekan Kebudayaan Aceh (PKA)
Ke-7. Pagelaran seni dan budaya
terbesar di Aceh itu berlangsung

mulai dari 5 hingga 15 Agustus
mendatang.
Selain menampilkan budaya
dan kelebihan dari 23 kabupaten/
kota yang ada di Aceh, PKA juga

menyuguhkan beberapa rangkaian kegiatan lainnya seperti
perlombaan tradisional, pasar
rakyat, Aceh Expo dan pameran
foto.

Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar, Mendikbud Muhadjir Effendy bersama Plt. Gubernur Nova Iriansyah memukul beduk tanda dibukanya
PKA VII. (Foto: Serambi Indonesia)

PKA ke-7

Wali Nanggroe Aceh
Ajak Masyarakat Aceh
Lestarikan Budaya Lokal

B

ANDA ACEH | –
Wali Nanggroe
Aceh Paduka
Yang Mulia Malik
Mahmud Al-Haytar
mengajak masyarakat Aceh untuk terus dan tetap melastarikan
budaya lokal sebagai identitasi.
Aceh dikenal memiliki beragam

seni dan budaya yang sudah
mendunia.
Hal tersebut diungkapkan
Wali Nanggroe Aceh Paduka
Yang Mulia Malik Mahmud AlHaytar saat pembukaan Pekan
Kebudayaan Aceh (PKA) ke 7 di
Stadion Harapan Bangsa, Banda
Aceh, Minggu malam 5 Agustus

2018.
“Budaya dan seni Aceh
sudah dikenal seluruh dunia,
mereka mengakui Aceh memilik
beragam seni yang sangat
indah, ini perlu kita jaga samasama, ciri khas dan jati diri Aceh
dan Indonesia,” ujar Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar.

Sementara itu Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
RI, Muhajir Effendi mengapresiasi Pemerintah Aceh untuk
membangkitkan kembali gairah
menjaga kebudayaan melalui
Pekan Kebudayaan Aceh (PKA).
Muhajir mengatakan, PKA
merupakan bentuk komit-
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Mendikbud dan Wali Nanggroe saat pembukaan PKA VII. (Foto: IST)

men Pemerintah Aceh dalam
menjaga tradisi dan budaya
dari gempuran budaya lain yang
masuk ke Indonesia, khususnya
Aceh.

Kemudian, Aceh merupakan
daerah yang sangat menghargai
kebudayaannya melalui berbagai
even. “Aceh sangat menghargai
dan menjunjung tinggi Kebu-

dayaannya melalui PKA yang
sudah menjadi rutinitas untuk
dilaksanakan,” katanya.
Untuk itu, mulai tahun
depan, setiap event kebudayaan

lokal di Indonesia akan mendapat anggaran dari Pemerintah
Pusat. Sebagaimana tertuang
dalam UU Kebudayaan Nomor
9/2017. Sehingga, kebudayaan
lokal yang ada Indonesia
mendapat tempat yang sangat
strategis dalam memajukan
daerah.
“Mulai Tahun depan
Kebudayaan akan mendapat
dana tersendiri. Melaksanakan
kegiatan kegiatan, seperti PKA di
Aceh,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Gubernur
Aceh Nova Iriansyah mengatakan PKA sebagai representatif
dalam membangun Aceh ke
depan melalui budaya dan spirit
kebersamaan.
“Kegiatan ini pada prinsipnya diselenggarakan untuk
memperkuat rasa persaudaraan
sesama Rakyat Aceh, melalui kegiatan budaya dan siar
agama, mengingat ada banyak
ragam budaya yang berkembang
di provinsi Aceh,” kata Nova.

Wali Nanggroe Siap Jadi
Perantara Bagi KKR Aceh

B

ANDA ACEH - Tujuh
lokasi terpisah
dipilih panitia Pekan
Kebudayaan Aceh
(PKA) VII untuk
kegiatan Pameran Sejarah Aceh
(Aceh History Expo) yang berlangsung pada 7 – 15 Agustus
2018.
Ketujuh lokasi tersebut yaitu
Museum Negeri Aceh, Pusat
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Dokumentasi dan Informasi Aceh,
Museum Tsunami, Museum dan
Perpustakaan Ali Hasjmy, Badan
Arsip dan Perpustakaan Aceh,
Kerkhof Peucut, dan Taman
Gunongan.
Aceh History Expo meliputi pameran sejarah Aceh yang
dipusatkan di Museum Negeri
Aceh, pameran kepurbakalaan di
Taman Gunongan, pameran etnografi di Kerkhof Peucut, pameran
literatur di Museum dan Perpustakaan Ali Hasjmy, dan pameran
kebencanaan yang mengambil
tempat di Museum Tsunami.
Kepala Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Aceh Dr. Wildan
Abdullah, yang juga penanggungjawab Pameran Budaya dan Sejarah Aceh mengatakan, khusus
di Museum Negeri Aceh, selain
memamerkan koleksi-koleksi
museum juga akan melibatkan
lembaga atau komunitas yang
bergiat dalam pelestarian sejarah
Aceh.

Pertemuan KKR Aceh dengan Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh. (Foto: mercinews.com)

“Total lembaga yang sudah
konfirmasi untuk berpartisipasi
dalam pamerah sejarah Aceh
ini sebanyak 25 lembaga,” kata
Wildan, Kamis 26 Juli 2018.

Dari jumlah itu, 22 di antaranya merupakan lembaga atau
komunitas sejarah lokal, dua
lainnya berasal dari luar Aceh
dan satu lembaga berasal dari

Malaysia. Selama sepekan lebih
masyarakat bisa berkunjung ke
museum untuk melihat berbagai
koleksi menarik terkait peradaban
dan sejarah Aceh.

Perbedaan Tugas Tuha
Lapan Wali Nanggroe
dengan Anggota Dewan

B

ANDA ACEH Majelis Tuha Lapan
Lembaga Wali
Nanggroe yang dikukuhkan oleh Wali
Nanggroe, Tgk Malik Mahmud
Al-Haytar, Senin 23 Juli 2018
memiliki tugas penting sebagai
Majelis Tinggi Wali Nanggroe.
Salah satu tugas utamanya

yaitu menyerap aspirasi
masyarakat, untuk dijadikan
bahan pertimbangan dalam
perumusan kebijakan Wali Nanggroe.
Jika diperhatikan, tugas
tersebut mirip dengan tugas
para anggota Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) baik kabupaten/
kota maupun provinsi, yaitu juga

menyerap aspirasi masyarakat
lalu mewujudkannya menjadi
program prorakyat.
Lalu apa yang menjadi
perbedaan dari tugas kedua
lembaga ini? Katibul Wali, Drs
Syaiba Ibrahim mengungkapkan
bahwa perbedaannya terletak
pada bidang yang digeluti kedua
belah pihak.

Menurut Syaiba, Lembaga
Wali Nanggroe Aceh termasuk
Tuha Lapan di dalamnya memiliki
kepemimpinan di bidang adat, di
luar politik dan pemerintahan.
“Kalau berbicara politik
sudah ada dewan (legislatif),
sedangkan di pemerintahan
sudah ada gubernur (eksekutif).
Di sini lah peran lembaga Wali
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Tuha Lapan Wali Naggroe berpose di teras Meuligoe Wali Nanggroe Aceh. (Foto: Serambi Indonesia)

Nanggroe untuk memimpin di
bidang adat sebagai pemersatu,”
ujar dia.
Maka dari itu, lanjut Syaiba,
aspirasi yang diserap oleh
Tuha Lapan di daerah nantinya
lebih bersifat kelembagaan dan
kepemimpinan adat.

“Harapan saya kepada anggota majelis tinggi yang dikukuhkan agar dapat memperkuat
kelembagaan Wali Nanggroe,”
jelasnya.
Dia menambahkan, sejak
setelah dikukuhkan, Majelis
Fatwa dan Majelis Tuha Lapan

Wali Nanggroe akan berkantor di
Gedung Katibul Wali (Sekretariat
Wali Nanggroe), Kecamatan
Darul Imarah, Aceh Besar.
Selengkapnya, Majelis Tuha
Lapan Wali Nanggroe memiliki
tugas yaitu menyiapkan rancangan awal Reusam Wali Nanggroe,

Acara pelantikan Majelis Fatwa dan Majelis Tuha Lapan wali Nanggroe di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh. (Foto:IST)

menyerap aspirasi masyarakat
untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam perumusan
kebijakan Wali Nanggroe,
menyosialisasikan kebijakan Wali
Nanggroe kepada masyarakat,
dan mengawal pelaksanaan
kebijakan Wali Nanggroe.
Sementara Majelis Fatwa
Wali Nanggroe memiliki tugas
yakni menelaah berbagai kebijakan terkait dengan tugas, fungsi,
dan kewenangan Wali Nanggroe.
Selain itu juga memberikan
pendapat, usul/saran kepada
Wali Nanggroe melalui Tuha
Peuet, mengkaji dan mengevaluasi berbagai kebijakan yang perlu
diperbaiki, dan memberikan fatwa hukum syar’i terhadap suatu
permasalahan yang berkembang
dalam masyarakat.
Serambi Indonesia

PEUNUTOH wali

Pokok-pokok Pikiran
Wali Nanggroe
Menjaga Sumber Daya
Alam
Kepada para alim ulama, tokoh
adat dan para cerdik pandai, saya
berharap untuk selalu berperan
aktif dalam mengelola dan menjaga sumber daya alam sesuai
dengan peran kita masingmasing.
Khusus kepada Pemerintah
Aceh, Pemerintah Kabupaten/
Kota, para pelaku bisnis dan
seluruh rakyat Aceh, saya mengajak saudara-saudara untuk
mengelola sumber daya alam ini
secara berimbang, bermanfaat
untuk kesejahteraan seluruh
rakyat dan berlaku adil bagi generasi bangsa berikutnya.
Izinkan saya mengutip firman Allah untuk menjadi bahan
renungan dan pedoman kita.
Dalam surah Ar-Ruum: Ayat 41,
yang artinya Allah menegaskan
bahwa:
“Telah nampak kerusakan di
darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia,
supaya Allah merasakan kepada
mereka sebahagian dari akibat
perbuatan mereka, agar mereka
kembali ke jalan yang benar”
Tantangan kita pasca penandatanganan MoU Helsinki adalah
bagaimana meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat Aceh
secara utuh dan bermartabat,
melalui perjuangan politik di parlemen dan pemerintahan. Untuk

ini, saya mengingatkan seluruh
rakyat Aceh untuk bersatu dan
tetap memiliki semangat juang
yang sama dalam perjuangan
politik bersama pemerintah dan
wakil-wakil kita di parlemen.

MENJAGA DAMPAK
GLOBALISASI
Aceh merupakan suatu
wilayah istimewa dan khusus, yang dapat mengatur dan
menjalankan hukum Syariat
Islam, serta pendidikan khusus
syariat islam, melalui dayah
secara umum, dalam kehidupan
masyarakat di seluruh Aceh.
Pelaksaan Syariat Islam di
Aceh meliputi semua dimensi
kehidupan, mulai dari dimensi
ibadah, dimensi pemerintahan,
serta dimensi hubungan sosial.
kini kita berada disuatu zaman
globalisasi yang penuh dengan
tantangan, tantangan yang datang dari luar dan dalam negeri,
di mana penggunaan media
elektronik seperti internet telah
menjadi ciri kehidupan manusia
sedunia.
Sering kali internet dan
sejenisnya digunakan untuk
aktifitas berbagai kejahatan
seperti: usaha bisnis penipuan,
perdagangan narkoba, gambar
pornografi, fitnah dan laiannya yang belum ada peraturan
tertentu untuk mengawalnya,
bahkan untuk memberi sangsi
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kepada pelakunya.
Dalam hal ini kami harapkan
para santriwan dan santriwati
agar dapat memilih dengan arif
berita yang positif dengan menghindari dampak negatif, untuk
itu marilah sama-sama kita cari
cara antisipasi, solusi terbaik
kedepan.

MENJAGA KELESTARIAN
LINGKUNGAN
Pada kesempatan ini,
saya juga ingin menyampaikan masalah lingkungan,
Ada beberapa hal pokok yang
berpengaruh langsung kepada
kesehatan manusia karena kita
butuh setiap saat, seperti air dan
udara.
Aceh adalah daerah yang
kaya dengan potensi sumber
daya alam yang melimpah, baik
di darat atau di laut, baik yang di
atas tanah atau yang terkandung
di dalamnya.
Aceh mempunyai kawasan
hutan yang cukup luas, sampai 3
juta hektar lebih, dengan keaneka
ragam hayati dan plasma nutfah
terdapat didalamnya, sehingga
hutan Aceh sangat layak disebut
sebagai labotorium alam yang
luas, hampir 80 persen keanekaragaman hayati dunia ada
dihutan kita.
Kita patut bangga karena
unesco telah menetapkan lauser,
sebagai hutan tropis warisan
dunia dan penginggalan alam
yang harus kita lestarikan.

MENJAGA AMANAH RAKYAT
Kita sadar hari ini awal dari
para ulama, tokoh pendidikan
dan tokoh adat mengambil peran
amanah mensejahterakan Rakyat
Aceh dalam tatanan kehidupan

rakyat yang bermartabat. Oleh
karena itu dalam kesempatan ini
melalui masukan-masukan dari
berbagai elemen yang disajikan
dapat menjadi masukan yang
bermanfaat dalam membangun
rakyat Aceh.
Untuk itu saya berharap agar
anggaran yang telah disediakan
Pemerintah Aceh dalam DPASKPA Lembaga Wali Nanggroe
dan DPA-SKPA Majelis Fungsional MAA, MPU, MPA, Baitul
Mal, BRA, KKR dan dinas teknis
lainnya dapat digunakan sesuai
amanah yang telah ditugaskan
dan selalu berkoodinasi agar dapat digunakan sesuai ketentuan
yang telah ditetapkaan menurut
tugas dan fungsi masing-masing
pelaksana.

MENJAGA GENERASI MUDA
DARI BAHAYA NARKOBA
Saat ini bangsa kita menghadapi darurat narkoba, kuncinya
juga meuseuraya. Bagaimana
caranya semua komponen
anak bangsa ikut ambil andil
dalam pemberantasan narkoba
tersebut.
Sulit dibayangkan akan
terselesaikan, kalau masalah
pemberantasan narkoba ini
hanya menjadi agenda kepolisian
dan pemerintah belaka. Namun
kalau semua kita masyarakat secara luas ikut serta secara aktif
dalam pemberantasan narkoba
maka tidak perlu waktu terlaluu lama untuk menyelesaikan
problem ini.
Masyarakat memahaminya
sebagai suatu bisnis yang
haram sehingga bandarnya
perlu diberikan hukuman sosial,
penikmatnya juga tidak ada pembiaran dari masyarakat maka
posisi entitas narkoba ini akan

terpinggirkan dan hilang pelanpelan, sehingga akan terbentuk
generasi muda ummati ini yang
kuat bukan budak narkoba.

MENJAGA PERDAMAIAN
ACEH
Kita berterima kasih kepada
semua pihak yang telah mendukung atas segala usaha yang
sudah kita capai untuk Aceh saat
ini. Perdamaian telah memberdayakan Aceh yang aman dan
damai, menciptakan stabilitas
politik, sosial, ekonomi, pendidikan, pembangunan dan juga
budaya dalam bingkai NKRI.

Kami percaya, bahwa perdamaian telah membawa Aceh
ke tingkat di mana kita bisa menunjukkan kepada dunia bahwa
Aceh merupakan tempat yang
indah untuk dikunjungi, dihuni
dan juga untuk berinvestasi, hal
ini telah membuka Aceh kepada
komunitas yang lebih luas dan
menguntungkan.
Alasan saya berdiri disini
tidak lain adalah untuk menyuarakan suara rakyat Aceh dalam
menjaga perdamaian dan mempertahankan kepentingan Aceh
supaya jangan lagi ada pihak
yang coba mengutuk atiknya
perdamaian Aceh.
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Samudera Pasai Pernah Jadi
Pusat Perdagangan dan
Peradaban Islam di Nusantara

Makam Sultan Samudera Pasai Malikus Saleh. (Foto: IST)

K

esultanan
Samudera Pasai
merupakan salah
satu kerajaan
Islam di Nusantara
yang terkenal dengan kegiatan
perniagaannya. Kerajaan yang
dikenal dengan nama Samudera Darussalam ini terletak di
pesisir pantai utara Sumatera,
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kurang lebih di sekitar Loksumawe dan Aceh Utara.
Dalam hikayat raja-raja Pasai dijelaskan bahwa Samudera
Pasai didirikan oleh Marah Silu,
setelah menggantikan salah
seorang penguasa bernama
Sultan Malik al-Nasser. Pada
1297 M, Marah Silu menjadi raja
Samudera Pasai dengan gelar

Sultan Malik as-Saleh.
Dalam Hikayat Raja-Raja
Pasai dan Sulalatus Salatin,
nama Samudera dan Pasai
terpisah, merujuk pada dua
kawasan yang berbeda. Namun
dalam catatan bangsa Tiongkok, Samudera dan Pasai
adalah satu wilayah kekuasaan
yang sama.

Sementara menurut Marco
Polo yang mengunjungi wilayah
Aceh dalam misi pencatatan
daftar kerajaan di pantai timur
Pulau Sumatera, terdapat dua
penguasa berbeda yaitu Ferlec
(Perlak), dan Samara (Samudera).
Terpisahnya kekuasaan
wilayah Samudera Pasai menu-

rut beberapa ahli, dikarenakan
Sultan Malik as-Saleh memberikan perintah kepada anaknya,
Sultan Muhammad Malik az-Zahir, untuk memerintah di wilayah
Pasai, sedangkan dirinya berada
di Samudera.
Pasai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Malik
az-Zahir berkembang sangat
pesat, terutama di bidang
perniagaan. Pasai menjadi
salah satu pusat perdagangan
sekaligus pusat pengembangan
dakwah Islam. Ibnu Batutah,
seorang penjelajah dari Maroko,
menyebut rempah-rempah terbaik hanya ada di wilayah Pasai.
Ia menyebutkan tanamantanaman yang banyak tumbuh
di Pasai, yaitu kelapa, pinang,
cengkeh, gaharu India, nangka,

mangga, jambu, jeruk, dan tebu.
Selain itu juga ia menyebutkan
tanaman-tanaman aromatik
terkenal di dunia hanya tumbuh
di wilayah itu.
Ibnu Batutah pun menggambarkan keramahan yang

ditunjukkan oleh masyarakat
Pasai terhadap dirinya dan
rombongannya. Ibnu Batutah
disambut dengan sangat baik
oleh pemerintah, bahkan sultan
meminjamkan beberapa kuda
untuk rombongan Ibnu Batutah

pergi ke ibukota kesultanan.
Dalam beberapa catatannya,
Ibnu Batutah pun terkesan dengan kesalehan Sultan Malik azZahir. Sultan merupakan penganut Islam yang taat dan selalu
memerangi kejahatan yang ada

Museum Islam Samudera Pasai di Geudong, Aceh Utara. (Foto: Bambang Junaidi/BjPotret.com)

kesultanan samudera pasai

kerajaan islam
pertama nusantara
+/- 1267
Didirikan Marah Silu
(Sultan Malik Al-Shalih),
berpusat di pesisir pantai
utara Sumatera, sekitar
Lhokseumawe

1345-1350
Diserang Majapahit/Gajah Mada, namun masih
bertahan meski Sultan
Ahmad Malik Az-Zahir
sempat lari

1405
Semakin merosot seiring
berdirinya Kesultanan
Malaka

1521
Runtuh karena konflik
internal dan pendudukan
Portugis
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1524
Dikuasai Kesultanan
Aceh Darussalam

Kesultanan Samudera
Pasai diawali dari era
pemerintahan Sultan
Malik Al-Shalih (12671297) dan berakhir
di era Sultan Zain AlAbidin IV (1514-1517)
jelang pendudukan
Portugis.

di wilayah Pasai. Sultan
juga memberikan perlindungan kepada masyarakat
non-Muslim yang membayar
pajak. Selain tegas, Sultan
Malik az-Zahir terkenal
sangat rendah hati.
Sekitar tahun 1326,
Sultan Muhammad Malik
az-Zahir meninggal dunia.
Kekuasaan wilayah Pasai
kemudian digantikan oleh
anaknya, Sultan Mahmud
Malik az-Zahir. Sementara
wilayah Samudera dipimpin
oleh Malikul Mansur, menggantikan kakeknya, Sultan
Malik al-Saleh.
Tidak lama setelah
menjabat, terjadi pertikaian
yang mengakibatkan Malikul
Mansur ditangkap dan diusir
dari Samudera. Setelah itu,
wilayah Samudera dipersatukan dengan Pasai di bawah
pimpinan Sultan Mahmud
Malik az-Zahir.
Pada 1345 hingga 1350,
kesultanan Samudera Pasai
diserbu oleh pasukan Majapahit di bawah pimpinan
Gajah Mada. Invasi yang
dilakukan oleh Majapahit
tersebut berhasil menaklukan wilayah Samudera Pasai, yang ketika itu dipimpin
oleh Sultan Ahmad Malik azZahir. Sultan dan beberapa
pengikutnya terpaksa harus
meninggalkan ibukota.
Harta benda dan rkyat
yang tinggal di Samudera
Pasai dibawa ke pulau Jawa
sebagai tawanan, atau
mungkin hasil rampasan
perang yang akan dihadiahi kepada raja Majapahit.
Kejadian buruk tersebut
membuat Samudera Pasai

mengalami kemunduran
yang sangat pesat.
Kesultanan Pasai
kembali bangkit di bawah
pimpinan Sultan Zain alAbidin Malik az-Zahir pada
1383. Disebut dalam kronik
berita China, Sultan Zain
Abidin memerintah hingga
tahun 1405, dan disebutkan
ia tewas oleh penguasa
dari kerajaan Nakur, sebuah
kerajaan di dekat Samudera
Pasai.
Pemerintahan kemudian
diambil alih oleh putrinya,
yang diberi gelar Sultanah
Nahrasiyah.
Hingga abad ke-16,
Samudera Pasai masih
dapat mempertahankan
kegiatan perniagaan mereka
dengan para pedagang dari
berbagai negara. Mereka
masih dapat mempertahankan jalur perdagangan
mereka, walaupun telah
terjadi banyak kekacauan di
dalam pemerintahan.
Namun peran Samudera Pasai sebagai kerajaan
terpenting dalam arus
perdagangan di wilayah
Asia harus terpatahkan oleh
bandar perdagangan Malaka
di Semenanjung Melayu.
Sejak 1450, Malaka berhasil
menguasai jalur perdagangan yang selama ini dikuasai
oleh Samudera Pasai.
Akibatnya Samudera Pasai mengalami kemunduran
yang cukup signifikan dalam
perekonomiannya. Ditambah
munculnya kesultanan baru
di wilayah Aceh, yaitu Kesultanan Aceh Darussalam.
Kumparan

kliping

Tagih Janji Jakarta,
Wali Nanggroe &
Pimpinan PA Temui Wapres
but, Sekjen PA Pusat Aburadak
menyampaikan perkembangan
tentang Aceh yang semakin

W

Pertemuan di Kantor Wapres, Jalan Merdeka Merdeka, Jakarta. (Foto: Aceh.tribunnews)

ali Nanggroe
Tgk Malik
Mahmud
Alhaytar bersama Ketua
Umum Partai Aceh Muzakir
Manaf, Kamaruddi Abubakar
(Abu Radak) Sekretaris Jenderal
PA Pusat, Fachrul Razi Anggota
DPD RI Asal Aceh, dan Dr. Rafiq
Staf Khusus Wali Nanggroe
temui Wakil Presiden Jusuf Kalla,
Selasa 20 Maret 2018 lalu.
Wapres Jusuf Kalla menerima Wali Nanggroe Aceh dan
Pimpinan Partai Aceh membicarakan perkembangan MoU
Helsinki, UUPA dan kondisi

terkini di Aceh.
Pertemuan dipimpin Wali
Nanggroe, Tgk Malik Machmud
Alhaytar dengan Wakil Presiden
RI, Jusuf Kala di ruang kerja
Wapres berlangsung selama 1,5
jam.
Wali Nanggroe Tgk Malik
Mahmud kepada Wapres Jusuf
Kala memberikan penjelasan
beberapa permasalahan penting
di Aceh, antara lain menagih
janji implementasi MoU Helsinki
dan UUPA termasuk masalah
bendera, perkembangan Partai
Aceh terkini, permasalahan
wakaf Baitul Asyi, Persiapan
Aceh sebagai tuan rumah PON

2024, pelaksanaan PP kewenangan Aceh dan PP Migas
serta Kepres Pertanahan, serta
Daerah Otonomi Aceh (DOB) di
Aceh.
Wali Nanggroe berharap
agar Jusuf Kala dapat segera
membantu menyelesaikan
masalah realisasi MoU Helsinki
sebelum masa jabatan sebagai
Wakil Presiden yang akan berakhir pada tahun 2019.
“Semangat perdamaian harus dijaga, dan Pak Jk
(Sebutan Jusuf Kala) merupakan
bagian penting dari perdamaian
Aceh,” tegas Wali Nanggroe.
Dalam pertemuan terse-

kondusif. Rakyat masih berharap
semua hasil perdamain yang
sudah tertuang dalam perjanjian
MoU Helsinki bisa terwujud,
sehingga masyarakat Aceh tidak
menaruh curiga terhadap komitmen Pemerintah Pusat.
“Masyarkat tentu masih
menunggu hasil dari semua
perjanjian yang sudah yang
disepakati bersama, Aceh
yang semakin kondusif ini bisa
terus belangsung dengan damai
tanpa ada lagi kekacauan,” kata
Aburadak.
Sementara itu, selain soal
persiapan Aceh menjadi tuan
rumah PON 2024 serta meminta
dukungan dari Wakil Presiden,
Mualem juga menagih janji
pemerintah pusat berkaitan dengan implementasi MoU Helsinki
yang saat ini belum terealisasi
secara penuh.
Sementara itu, Fachrul Razi,
Senator Aceh DPD RI menjelaskan beberapa masalah yang
berkembang berkaitan dengan
turunan UUPA yang belum
selesai seperti Bendera Aceh
serta kendala dan hambatan
implementasi PP Migas dan PP
kewenangan Aceh termasuk Perpres Pertanahan di Aceh.
Menanggapi itu, Wakil Presiden Jusuf Kala menjelaskan
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tentang ide investasi di tanah
waqaf Baitul Asyi masih berupa
wacana saja, karena pemerin-

tah punya 100 Triliun dana haji
yang hanya bisa di investasikan pemerintah pusat di Saudi

Arabia.
Jusuf kala mengakui bahwa
pemerintah pusat juga tidak

mudah dapat mengelola Baitul
Asyi tersebut karena merupakan
tanah wakaf.[]

Temui Mendagri RI, Wali
Nanggroe Minta MoU
Harus Dijalankan

W

ali Nanggroe
Aceh Malik
Mahmud
Al- Haytar
menggelar
pertemuan dengan Menteri
Dalam Negeri (Mendagri)
RI, Tjahjo Kumolo di ruang
kerjanya, Jakarta Pusat, Rabu,
(21/3/18). Pertemuan itu berlangsung selama dua jam atau
dimulai pukul 09.00 WIB hingga
11.00 WIB. Selain, Malik Mahmud Al- Haytar juga hadir Senator DPD RI asal Aceh, H. Fachrul
Razi MIP, Sekjen DPA-Partai
Aceh Kamaruddin Abubakar
(Aburadak), dan Dr. Rafiq selaku
Staf Khusus Wali Nanggroe.
Sementara itu, Mendagri Tjahjo Kumolo di dampingi Sekjen Kemendagri, Hadi
Prabowo, Dirjen Keuangan
Daerah Syarifuddin dan Direktur
Direktorat Penataan Daerah,
Otonomi Khusus dan DPOD, Dr.
Yusharto H, M.Pd.
Wali Nanggroe Aceh Malik
Mahmud Al- Haytar selaku
pimpinan delegasi, mengutarakan keinginanya untuk rutin
melakukan pertemuan dirinya
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dengan Mendagri setiap tiga
bulan sekali, guna membahas
permasalahan Aceh terkini
agar realisasi Memorendum of
Understanding (MoU) Helsinki
dan turunan Undang-Undang
pemerintah Aceh (UUPA) dapat
segera diselesaikan.
Wali Nanggroe Aceh Malik
Mahmud Al- Haytar juga menjelaskan beberapa permasala-

han yang muncul di Aceh,
berkaitan lambatnya realisasi
perjanjian MoU Helsinki dan
turunan UUPA. “Kita juga menyayangkan adanya keterlambatan APBA 2018 yang secara
langsung merugikan rakyat
Aceh,” tegas Wali Naggroe.
Selanjutnya, Kamaruddin
Abubakar yang juga sebagai
Ketua Harian Komite Olahraga

Nasional Indonesia (KONI) Aceh,
meminta dukungan Mendagri, supaya menjadikan Aceh
sebagai tuan rumah Pekan Olah
Raga (PON) Aceh tahun 2024.
Dalam kesempatan itu, Mendagri menjawab dengan tegas
bahwa dirinya mendukung Aceh
sebagai tuan rumah PON 2024.
Sementara itu, senator DPD
RI Asal Aceh, H. Fachrul Razi

Wali Naggroe bersama rombongan bertemu Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta. (Foto: Aceh.tribunews).

MIP yang turut menfasilitasi
pertemuan tersebut, menyampaikan perkembangan terkini
tentang Aceh. katanya, ada
upaya pelemahan lembaga Wali
Nanggroe baik secara wewenang kelembangaan maupun

anggaran.
Menurutnya, lembaga Wali
Nanggroe yang sangat terbatas
dan tidak representatif. Padahal,
kata Fachrul Razi lembaga Wali
Nanggroe dapat menjadi pilar
penting pembangunan di Aceh,

namun selama ini kebijakan pusat menyebabkan sangat tidak
maksimal terhadap kinerja Wali
Nanggroe.
“Jika tidak didukung oleh
keuangan yang proporsional,
saya harap Mendagri segera

mengambil langkah untuk memprioritaskan keuangan lembaga
Wali Nanggroe, karena merupakan perintah UU dan Qanun Wali
Nanggroe,” harapnya.
Modus

Wali Nanggroe Serukan
Elit Aceh Harus Bersatu

W

Wali Nanggroe Aceh Teungku Malik Mahmud Al-haytar. (Foto: Keurukon Katibul Wali)

ali Nanggroe
Aceh Malik
Mahmud
Al- Haytar meminta para elit
di Aceh agar bersatu untuk membangun Aceh yang lebih baik.
Bila semua elemen masyarakat
bersatu dan kompak Provinsi
Aceh ini bisa pembangun-

nya bisa lebih baik lagi dengan
provinsi yang lain di Indonesia.
“Kalau ada persoalan, mari
sama-sama kita cari jalan keluar.
Kenapa itu terjadi? Dan kita
putuskan bersama sehingga
melahirkan harmonisasi, baik
antar elit dengan rakyat dan
rakyat dengan rakyat,” saran Wali
Nanggroe Aceh.

Diakui Tgk Malek Mahmud
Al-Haytar, dinamika politik di
Aceh memang sangat dinamis.
Ini semua, tak lepas dari kondisi
ril yang terjadi. Mulai persoalan
narkoba, khususnya sabu-sabu
hingga pengunaan media sosial
di luar kontrol.
“Tapi yang penting bagi Aceh
setelah konflik kemudian damai,

kita bersatu membangun Aceh.
Bahwa, ada dinamika dan kritik,
itu biasa. Jangan emosional.
Saya mengalami sendiri, berbagai macam muncul di media
sosial terhadap saya, tapi saya
tidak peduli masalah itu,” ajak
Wali Nanggroe.
Nah, jika elit tak mau
bersabar dan mengalah, maka
pergesekan antar elit dan petinggi akan terus terjadi. Apalagi
sempat didahului dengan katakata atau kalimat yang dinilai
menyudutkan salah satu pihak.
“Kapan selesainya, yang satu
puas, satu lagi tidak. Begitulah
seterusnya. Yang dapat menghentikan hanya kesabaran dan
kedewasaan antar elit,” ungkap
Wali Nanggroe Tgk, Malek Mahmud. Itu sebabnya, ketika antar
elit bersiteru, imbasnya juga
pada masyarakat. Mereka juga
jadi emosional.
“Karena itu, menjadi tidak
fokus dan hilang serta terjebak
pada hal-hal sepele. Makanya,
mari kita hitung untung dan rugi
dalam menjalankan pemerintahan serta amanah rakyat.
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Peringatan 10 tahun perdamaian Aceh di Taman Ratu Safiatuddin, Banda Aceh. (Foto: Serambi Indonesia)

Lebih baik lakukan pengontrolan
dalam menyelesaikan berbagai masalah, dinamika serta
perbedaan pendapat. Itu biasa,”
saran Wali Nanggroe.
Begitupun, diakui Wali
Nanggroe Aceh, para elit sering
lost control dalam memberikan
pernyataan dan pendapat kepada publik atau rakyat. Namun
begitu Wali Nanggroe Aceh tetap
menyerukan untuk bersatu demi
Aceh yang lebih baik lagi.
“Antara lain pengaruh media
sosial. Ya, contohnya saya
sendiri, banyak orang bilang
macam-macam, tapi saya tidak
peduli. Ada orang bilang, Wali
begini dan begitu, ya terserahlah!
Saya tidak pakai android. Karena
itu saya berharap, elit dan pemimpin Aceh jalankanlah misi dan

34

NOVEMBER 2018

KHAzANAH Aceh

visinya untuk memperbaiki nasib
rakyat Aceh menjadi lebih baik
dan sejahtera di masa depan,”
sebut Wali Nanggroe.
Diakui Wali Nanggroe, rakyat
juga tak bisa selamanya disalahkan. Sebab, 30-an tahun lebih
konflik dan kemudian berdamai.
Rakyat ingin mendapatkan
kesejahteraan secara lebih baik.
Lantas, di mana yang salah?.
“Semua ada kaitan, karena
kita manusia biasa dan baru usai
konflik serta banyak hal yang
harus kita benahi. Bagi rakyat
Aceh ingin melihat kemajuan
seperti daerah lain, tapi belum
tercapai. Memang tidak mudah
dalam sekejab, harapan itu bisa
terpenuhi. Tapi, inilah yang perlu
kita beri pengertian pada rakyat
Aceh. Tentu dengan komunikasi

yang baik,” saran Wali Nanggroe.
Nah, sebagai Pimpinan
Tuha Puet Partai Aceh (PA).
Wali Nanggroe Malek Mahmud
Al-Haytar juga mengaku punya
harapan.
“Saya berharap PA akan
lebih baik dan dapat membaca
dinamika rakyat Aceh. Sebab,
PA lahir dari perjuangan, darah
dan air mata. Pelajari kekuatan
dan kelemahan selama ini. Lalu,
kenapa semua itu bisa terjadi
dan bagaimana mengembalikan hati serta kepercayaan
rakyat pada PA. Soal, kalah dan
menang dalam Pilkada itu biasa.
Dan, kader-kader PA (mantan
kombatan GAM) sudah saatnya
melihat realitas yang terjadi
selama ini dan perlu dicari jalan
keluar bersama”.

Sebagai partai terbuka,
menurut Wali Nanggroe Aceh
Malek Mahmud Al-Haytar, PA
wajib mendengar, suasana lahir
dan batin rakyat Aceh. Walau
pun dia paham, untuk menjadi
seorang pendengar yang baik
amat sangat sulit.
“Karena itulah, saya minta PA
membuka kesempatan kepada
pihak luar, selain mantan kombatan GAM. Alhamdulillah, itu
sudah mulai terjadi. Misal, ada
Dr. Rafiq, salah satu pengurus
saat ini. Memang, banyak pihak
yang ingin bergabung ke PA.
Tapi, masih ada juga yang raguragu karena dinominasi mantan
kombatan. Saya senang dan
saya mau dirangkul semuanya.
Ibarat sebatang pohon, kita
perlu tunas-tunas yang baru. PA,

bukan milik mantan kombatan
dan GAM, tapi milik semua rakyat
Aceh,” papar Wali Nanggroe
Aceh.
Khusus untuk pemerintah

Aceh saat ini, Wali Nanggroe
Aceh berpesan. Fokuslah bekerja
pada pembangunan dan kesejahteraan rakyat Aceh.
“Jalanlah terjebak pada

hal-hal sepele. Apalagi merespon
berlebihan di media sosial. Beda
dengan media mainstream,
facebook itu tak punya kode etik.
Karena itu, setiap orang bebas

berbicara. Bahkan dengan akun
palsu. Jadi, jangan habiskan energi,” pesan Wali Nanggroe Aceh.
Modus

Wali Nanggroe Kunjungi
Duta Besar Saudi Arabia

D

uta Besar Saudi
Arabia untuk
Indonesia, HÉ
Osama Mohammad Abdullah AlSuhaiby, menerima kunjungan
Wali Nanggroe Aceh, Tgk Malik
Mahmud Alhaytar, di Kedubes
Saudi, Jakarta.
Kunjungan tersebut dimaksudkan mempererat hubungan
yang telah terjalin dengan
Dubes Kerajaan Saudi Arabia

sebelumnya, Mustafa Ibrahim
Al-Mubarak.
Dalam pertemuan itu, Wali
Nanggroe menyinggung soal
harta wakaf Aceh di Mekkah.
Wali dan Dubes sepakat
untuk tidak menggangu-gugat
pengelolaan wakaf tersebut.
“Biarlah dikelola seperti
yang telah disepakati sejak 216
tahun lalu,” ujar Wali Nanggroe.
Secara khusus Wali Nanggroe mengajak Dubes Saudi

berkunjung ke Aceh, sambil
melihat dan mempelajari potensi pembangunan ekonomi dan
investasi yang dapat dikerjasamakan antara Aceh dan Saudi,
terutama bidang pertanian, perikanan, pariwisata, infrastruktur,
minyak dan gas.
Dubes menyatakan tertarik
berinvestasi di bidang wisata
halal, yang menurutnya Aceh
memiliki potensi sangat besar.
“Aceh memiliki pontesi yang

sangat baik dalam wisata halal,”
ujar Dubes.
Lebih lanjut Dubes Saudi
juga megundang Wali Nanggroe ke Saudi dan berbdialog
dengan pengusaha kerajaan
tersebut. Dalam kunjungan
itu, Wali Nanggroe didampingi
Katibul Wali Syaiba Ibrahim dan
staf khusus Wali Nanggroe, DR.
Rafiq.
Serambi Indonesia

Wali Nanggroe Aceh saat mengunjungi Duta Besar Saudi Arabia untuk Indonesia, HÉ Osama Mohammad Abdullah Al-Suhaiby. (Foto: Aceh.tribunnews)

dokumen

Catatan Panglima Polem
Melawan Belanda di Aceh

Ilustrasi Perang Aceh. (Foto: politikaceh.co)

D

alam sistem
pemerintahan
Kesultanan Aceh
Darussalam,
Panglima Polem
merupakan jabatan Panglima
Sagoe XXII Mukim (Aceh Besar
bagian pengunungan) dengan
gelar tambahan Sri Muda Setia
Perkasa. Inti Kesultanan Aceh
adalah Aceh Besar yang terdiri
dari 3 Mukim besar (daerah
otonom). Sagoe Mukim XXVI
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bergelar Sri Imam Muda terletak
sebelah kanan ibu kota, dan
sebelah kiri Sagoe Mukim XXV
bergelar Setia Ulama. Sagoe
XXII sendiri memiliki wilayah
Selatan ibu kota sampai lembah
Seulawah. Masing-masing
Panglima Sagoe tersebut membawahi para Uleebalang, Imeum
Mukin dan keuchik hanya Sagoe
Mukim XXII saja yang berhak
memiliki gelar Panglima Polem.
Sebutan Panglima Polem

bukanlah nama asli dari tokoh
yang bersangkutan, tetap
merupakan gelar kehormatan
yang dinobatkan karena kebangsawanan sekaligus karena
jabatan seseorang. Dalam sejarah Aceh, gelar Panglima Polem
selalu diikuti oleh nama lain
sebagai nama asli dari tokoh
yang bersangkutan.
Panglima Polem pertama
adalah anak kandung dari
Sultan Aceh terbesar, Sultan Is-

kandar Muda dari seorang selir
dari Abbysinia. Sesuai wasiat
Sultan Iskandar Muda, Panglima
Polem tidak diizinkan naik tahta
Kesultanan Aceh Darussalam
namun diminta menjadi pejabat
yang melantik Sultan Aceh yang
akan menjabat.
Teuku Muhammad Ali adalah Panglima Polem X. Ayahnya
adalah Teuku Panglima Polem
Muhammad Daud (Panglima
Polem IX) yang juga dikenal

sebagai Pahlawan Nasional
Indonesia dengan ibu salah satu
puteri Tuanku Hasyim Bangtamuda, Wali Sultan Aceh terakhir
Tuanku Muhammad Daudsyah.
Kakeknya adalah Raja Kuala
(Panglima Polem VIII) yang
wafat tahun 1891. Buyutnya
adalah Cut Banta (Panglima
Polem VII hidup 1845-1879),
bahkan jika ditarik garis lurus
maka silsilahnya akan sampai
kepada Sultan Iskandar Muda.
T.M.A Panglima Polem
adalah sosok pelaku sejarah
yang terlibat ketika Aceh menyelamatkan kemerdekaan Indonesia pada awal proklamasi.
Tidak hanya setelah Soekarno
memproklamirkan kemerdekaan
Tapi jauh sebelum itu TMA
Panglima Polem pernah berikrar
seperti tertulis dalam catatan
Memoirnya.
Pada suatu hari saya (T.M.A
Panglima Polem) bersama T.
Nyak Arif, Tjut Hasan, T. Ahmad
Djeunieb, T. Djohan Meuraksa
dan Tgk. Ali Keurukon dalam
suatu permufakatan mengucapkan ikrar bersama dengan
sumpah, kami berjanji jika ada
kesempatan akan melawan
penjajahan Belanda. Ternyata,
kesempatan itu datang pada
tahun 1942. Keadaan kekuasaan Belanda saat itu semakin
genting akibat Perang Dunia II,
termasuk di Aceh. Maka tanggal
24 Pebruari 1942, T.M.A Panglima Polem memimpin sebuah
gerakan melawan Belanda di
Seulimum, Aceh Besar.
Sebelum penyerangan
dilakukan, T.M.A Panglima
Polem sempat memberikan
pidato singkat kepada rakyat
Seulimum yang akan ikut dalam
gerakan pemberontakan terhadap Belanda. “Pemberotakan ini

Teuku Muhammad Ali Panglima Polem. (Foto: tengkuputeh.com)
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adalah pemberontakan perang
mengusir Belanda musuh kita,
dan ini adalah perang suci. Oleh
sebab itu dalam perang ini perlu
dijaga norma-norma kesopanan
menurut petunjuk agama,
jangan melewati batas, jangan
membunuh wanita, anak-anak
dan orang tua,” kata T.M.A
Panglima Polem dalam pidatonya ketika itu.
Maka tepatnya tengah
malam 24 Pebruari 1942 penyerangan dilakukan, Belanda
kalang kabut, seorang Controleur Belanda bernama Tigelman
yang bertugas di Seulimum
terbunuh dalam pemberontakan
itu. Keesokan harinya langsung
tersiar berita keseluruh Aceh
bahwa T.M.A Panglima Polem
sudah melakukan pember-

Serdadu Belanda dalam Perang Aceh. (Foto: IST)
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ontakan terhadap Belanda di
Seulimum, Aceh Besar.
Maka berontaklah seluruh
Mukim XXII termasuk Padangtiji disusul oleh Mukim XXV
dibawah pimpinan T. Nyak Arief
(Kelak Residen pertama Aceh)
lalu disusul oleh Uleebalang
Lageun (Calang) T. Sabi. Seluruh
rakyat menjadi turut sehingga
Belanda panik.
Berita itu sekaligus membuat Belanda marah di Kutaraja
(sekarang Banda Aceh). Saat itu
Belanda langsung mengirimkan
seorang pimpinannya Mayor
Palmer Van de Broek ke Seulimum untuk memburu Panglima
Polem.
Semua Uleebalang XXII
Mukim dikumpulkan Mayor
Palmer di Seulimum. Di hadapan semua Uleebalang XXII

Mukim itu Mayor Palmer Van
de Broek berkata: “Kalau T.M.A
Panglima Polem dapat ditangkap tidak akan ditembak, tetapi
bawa ia ke Seulimum untuk
disalib dan dipertontonkan
kepada seluruh ahli familinya
dan semua rakyat dalam XXII
Mukim.
Saat itu Van de Broek juga
mengatakan, bagi siapa yang
dapat menangkap Tjut Nyak
Bunsu (istri T.M.A Panglima
Polem) akan diberi hadiah Fl.
25.000,-. “Saya di sini pengganti
Tuhan, pengganti Nabi Muhammad, Controleur dan panglima
sagi,” kata Mayor Palman Van
de Broek dengan penuh kemarahan akibat pemberontakan yang
dilakukan TMA Panglima Polem
di Seulimum ketika itu.
Sebagai putra bangsa

yang setia pada perjuangan
kemerdekaan T.M.A Panglima
Polem juga tak tinggal diam
pada masa pendudukan Jepang
di Aceh. Meskipun posisinya
sebagai Kosai Kyokutyo (Kepala
Urusan Kesejahteraan Rakyat)
Pemerintahan Jepang waktu
itu, T.M.A Panglima Polem
tatap saja berjuang memonitor perkembangan perjuangan
kemerdekaan.
Di suatu hari tepatnya 23
Agustus 1945, T.M.A Panglima
Polem bersama T. Nyak Arief
dan Tgk. Muhammad Daud
Beureueh dipanggil Tyokang
(Kepala Pemerintahan Sipil
Jepang untuk Aceh) memberi
tahu bahwa Jepang sedang
berdamai dengan sekutu, karena
dijatuhkannya bom atom di Hirosima. Dari pemberitahuan itu

Panglima polem dipaksa menyerah oleh pasukan Belanda pimpinan Kapten Colinj pada September 1903 di Lhokseumawe. (Foto: IST)

T.M.A Panglima Polem, T. Nyak
Arif dan Tgk. Daud Beureueh
tahu bahwa Jepang sudah kalah
perang.
Berita membuat Panglima
Polem dan T. Nyak Arif panik.
Apalagi saat itu berkembang
desas-desus ada kelompok
yang telah membentuk Comite
van Ontvangst untuk menyambut kedatangan Belanda
kembali di Aceh. Untung segera
tersiar kabar bahwa Indonesia telah diproklamirkan
kemerdekaannya oleh Sukarno-Hatta di Jakarta. Berita
proklamasi itu semula diterima
oleh seorang pegawai Indonesia
pada Jawatan Perhubungan
Tentara Jepang, Radjalis yang
kemudian diteruskan kepada
saudara Haji Djamin pegawai
Pos Kutaraja untuk disampaikan

kepada T. Nyak Arief.
Saat itu, T. Nyak Arief
besama TMA Panglima Polem
langsung mengambil inisiatif
memanggil orang-orang penting di Aceh untuk bersumpah
setia kepada Negera Republik
Indonesia.
T.M.A Panglima Polem
dalam buku Memoirnya menceritakan, sumpah setia terhadap
negera Republik Indonesia ini
mula-mula diucapkan T. Nyak
Arief, setelah itu saya T.M.A
Panglima Polem yang kemudian
diteruskan oleh semua yang
hadir termasuk Tgk. Muhammad
Daud Beureueh. Sedangkan
yang menjadi juru sumpah saat
itu adalah Tgk. Syeh Saman
Siron.
Setelah itu, berdasarkan
hasil mufakat T. Nyak Arief

diangkat menjadi Residen dan
T.M.A Panglima Polem sebagai
asisten Residen untuk menaikan
Bendera Merah Putih di depan
kantornya. Setelah itu penaikan
Bendera Merah Putih ini dilanjutkan ke kantor pusat pemerintahan Tyokang yang bermarkas
di komplek (baperis sekarang).
Namun penaikan bendera
Merah Putih di depan kantor
Tyokang, setelah dinaikkan bendera Indonesia ini diturunkan
kembali oleh Jepang. T. Nyak
Arief bersama T.M.A Panglima
Polem sangat marah. T. Nyak
Arief dengan memegang pistol
bersama rombongannya kembali ke kantor pusat pemerintahan untuk menaikkan bendera
Indonesia kembali halaman
kantor itu. T. Nyak Arief mengancam dengan memerintahkan

kepada Polisi Istimewa, siapa
yang berani menurunkan lagi
bendera Merah Putih ini tembak
mati mereka, perintah T. Nyak
Arief.
Maka berkibarlah Sang
Merah Putih untuk pertama kalinya di Aceh dari siang hingga
malam hari sebagai lambang
cinta dan kesetiaan Aceh terhadap Republik Indonesia.
Kesetiaan Aceh yang diberikan untuk Indonesia ternyata
tidak hanya sebatas ikrar tokohtokoh perjuangan yang bersumpah akan menyelamatkan
Indonesia dari musuh-musuh
penjajahan. Setelah Indonesia
memproklamirkan diri sebagai
sebuah nagara yang merdeka,
Indonesia tidak segan-segan
menyampaikan kesulitannya
kepada Aceh. Seperti seorang
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anak yang tidak segan segan
meminta bantuan kepada orang
tuanya.
Ketika Presiden Sukarno
berkunjung ke Aceh bulan Juni
1948, Sukarno atas nama rakyat
Indonesia dalam sebuah pidato
jamuan malam di Hotel Aceh
dengan sejumlah pengusaha
Aceh, waktu itu GASIDA (Gabungan Saudagar Indonesia Daerah
Aceh), Presiden Sukarno tidak
segan-segan meminta rakyar
Aceh untuk dapat membelikan
sebuah pesawat udara untuk
kepentingan pemerintahan
Indonesia yang baru merdeka.
“Saya belum mau makan
malam sebelum ada jawaban pasti ‘ya’ atau ‘tidak’ dari
saudara-saudara,” kata Pres-

iden Sukarno diakhir pidatonya
malam itu. Maksudnya, Sukarno
ingin sebuah jawaban yang jelas
dari rakyat Aceh untuk menyanggupi memberikan sebuah
pesawat udara untuk kepentingan perjuangan Indonesia yang
baru merdeka.
Dalam hal ini lagi-lagi T.M.A
Panglima Polem diuji kesetiannya kepada Republik Indonesia.
Tanpa basa-basi atas nama
GASIDA T.M.A Panglima Polem
mengabulkan permintaan
Presiden Sukarno untuk menyumbangkan sebuah pesawat
terbang kepada pemerintah
Republik Indonesia.
Harga sebuah kapal terbang
jenis Dakota (bekas pakai)
waktu itu sekitar 120.000 Dolar

Malaysia. Kalau dengan harga
emas sebanyak 25 Kg emas.
Lalu dibentuklah panitia pembelian pesawat terbang itu oleh
GASIDA, T.M.A Panglima Polem
dipercayakan untuk mengetuai
panitia pembelian pesawat
tersebut.
Beberapa hari setelah itu
T.M.A Panglima Polem menemui
Residen Aceh untuk membicarakan teknis penyerahan
pesawat itu secara simbolis
kepada pemerintah Republik
Indonesia. Karena setianya
rakyat Aceh kepada Republik,
pesawat yang diminta Sukarno
tidak hanya satu yang disumbangkan, tapi dua pesawat
sekaligus. Yang satu pesawat
sumbangan dari GASIDA, yang

satu lagi sumbangan dari seluruh rakyat Aceh. Dua pesawat
hasil sumbangan Aceh kepada
Republik Indonesia ini kemudian
diberinama “Seulawah 01″ dan
“Seulawah 02″. Dua pesawat
inilah yang merupakan cikal
bakal lahirnya perusahaan penerbangan Garuda Indonesia.
Meskipun T.M.A Panglima
Polem salah seorang putra
bangsa Indonesia terbaik di
Aceh yang telah mengabdikan
hampir seluruh hidupnya untuk
perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau difitnah terlibat
pemberontakan D.I/T.I.I dan
kemudian dijebloskan ke dalam
penjara Republik tercinta, penjara negara yang ia perjuangkan
kemerdekaannya. T.M.A Pan-

SURAT TENGKU CHIK DI TIRO KEPADA RESIDEN VAN LANGEN

Belanda Harus Memeluk Agama Islam

T

ahun 1885. Tengku
Syech Saman
(Tengku Chik Di
Tiro) mengirimkan surat kepada
Residen Van Langen di Kutaraja
(Banda Aceh sekarang) , isinya
tak lain adalah ultimatum. Ia
menawarkan perdamaian, asal
orang-orang Belanda menganut
agama Islam, terlebih dahulu
pemerintah. Berikut terjemahan
transkipsi asli yang tersimpan
pada perpustakaan Universitas
Kerajaan Belanda di Leiden, Cod
Or. 7321; duplikatnya tersimpan
pada Pusat Dokumentasi dan
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Informasi Aceh di Banda Aceh.
Bahwa inilah alamat kami
Teungku di Tiro barangkali
disampaikan ke hadapan/majelis Seri Paduka Residen tinggal
sekarang di Kutaraja di tanah
Aceh besar adanya.
Syahdan adalah dahulu
masa kami dalam dua puluh
enam pada tahun yang dahulu
antara Tuan. Surat bersurat atas
jalan bersaleh-saleh serta kami
telah jawab surat dengan terang
syarat Tuan Besar itu masuk
Islam mengucapkan dua kalimat
syahadat. Ketika itu boleh kami

bersaleh-saleh maka dalam
itu. Tiadalah datang dari Tuan
jawaban surat kami hingga
sekarang juga boleh Tuan-Tuan
masuk agama Islam dan menurut syariat Nabi itulah yang lebih
baik atas Tuan-Tuan sejahtera
dunia dengan tiada terbunuh di
mana-mana dan tiada aib keji lari
pontang-panting tiap-tiap sawah
dan serokan hutan dan jalan
dan barangkali dengan kuasa
Tuhan seru sekalian alam keluar
kompeni dalam negeri Aceh serta
ambil b.k alif.s.n dan harta itulah
yang sehabis keji dengan orang
muslimin Aceh yang dhaif lagi

miskin dan terlebih jahat lagi
itu siksa api di dalam neraka
jahanam dengan hukum Tuhan
yang amat kuasa.
Maka jika Tuan-Tuan mau
masuk ke dalam Islam sama-sama orang Aceh, maka kami harap
pada Tuhan seru sekalian alam
terpelihara daripada nyawa dan
darah dan harta dan mencegah
dan terpelihara daripada aib keji
tangkap dibawa kemana-mana
atau terbunuh dengan kehinaan barangkali jika Tuan-Tuan
dengar dan nurut seperti nasehat
kami ia dapat untung yang baik
dapat kemegahan.

glima Polem diringkus dalam
tahanan Cipinang, Jakarta,
atas Surat Perintah Penguasa
Perang A.H. Nasution tahun
1958. Padahal T.M.A Panglima
Polem saat itu masih menjabat
sebagai penasehat khusus Dr.
Idham Khalid, Wakil Perdana
Menteri II Bidang Keamanan
Republik Indonesia.
Ketika D.I/T.I.I dan Permesta
di Aceh berakhir pemerintah
Republik Indonesia memberikan
amnesti umum kepada para
pegawai yang dianggap memberontak dapat kembali kepada
kedudukan terakhir sebelum
pemberontakan.
Kepada T.M.A Panglima
Polem memberikan keterangan “tidak pernah memberon-

tak kepada Pemerintah R.I.”
Suparko lantas bertanya: “Jadi
Saudara tidak turut memberontak?” Dengan tegas dan
bangga T.M.A Panglima Polem
menjawab “tidak.” Kemudian
Suparko mengatakan karena
T.M.A Panglima Polem tidak
dapat diangkat kembali karena
“Tidak turut memberontak”
dan tidak berhak atas pensiun.
Penjelasan dan penghinaan
yang memanaskan hati ini
tidak membuat T.M.A Panglima
Polem kehilangan ketenangan,
ia meninggalkan ruang Kepala
Seksi Sumatera/Nusa Tenggara
itu dengan kepala dingin.
Memang bak kata pepatah,
untung tak dapat diraih, nasib
tak dapat ditolak. Hari tua

T.M.A Panglima Polem sangat
memilukan. la jatuh dalam
kemiskinan setelah hampir seluruh hartanya dihabiskan untuk
kepentingan perjuangan dalam
mewujudkan impiannya menuju
Indonesia merdeka.
Di tengah duka nestapa
itulah T.M.A Panglima Polem
menghembuskan nafas terakhir, kembali kehadhirat Ilahi
Rabbi, 6 Januari 1974. Sungguh
sebuah kesetiaan pengabdian
yang diberikan kepada negara,
tapi kesetiaan T.M.A Panglima
Polem terhadap negara yang
ia perjuangkan kemerdekaannya, dinafikan oleh negaranya
sendiri.
“Saya senantiasa bersyukur
disamping telah ikut berjuang

dengan teman-teman-teman
sejak puluhan tahun dalam
berbagai bidang masih diberi
kesempatan oleh Allah S.W.T
dalam alam merdeka ini untuk
mengisi kemerdekaan yang
tercapai itu.
Mudah-mudahan dengan
adanya kesibukan masingmasing kita dapat melupakan
pengalaman-pengalaman yang
pahit, menghilangkan sentimensentimen pribadi dan golongan,
permusuhan-permusuhan,
fitnah dan sebaliknya mari
kita pupuk rasa persaudaraan,
persatuan yang menjadi syarat
mutlak bagi pembangunan dan
kesejahteraan.”

barang-barang di dalamnya dan
tujuh puluh bidadari perempuan
yang menurut.
Akan kita dapat kheurajeun
yang terlebih daripada sepuluh
kali kheurajeun dunia sekalian
itulah halnya akan Tuan. Yang
boleh masuk Islam barangkali dengan rahmat Tuhan Allah
syahid Tuan pada perang dengan
kafir, maka itupun bergandaganda nikmat tujuh ratus ribu
ganda karena apa Tuan-Tuan
tiada pikir yang kemenangan
dunia dan akhirat setelah Tuan
datang azab daripada Allah ta’ala
dunia dan akhirat wassalam ala
manit taba’al huda.

tiada dihukum seseorang atasnya dan tidur makanpun sedap
tiada seorang yang tegah dan
tempelak seperti burung dalam
hutan di atas pohon dan seperti

ikan yang di dalam air hingga
berapa dapat perempuan yang
baik yang tiada campuran orang
dengan dirinya tiada mengaku
daripada hukum Islam setengahnya yang telah lari kepada
kami sudah dapat anak-anak.
Maka yang terlebih baik dari
itu sejahtera akhirat dengan baik
kembali ke dalam syurga yang
banyak nikmatnya kekal selamalamanya tiada mati lagi bertambah-tambah nikmat dan lezat
berlain-lain tiap-tiap yang hawa
nafsunya daripada makanan
dan minuman dan perempuan
dan buah-buahanpun segeralah
hasil. Dan pakaian jenis
sekurang-kurangnya martabat
isi syurga itu lapan puluh ribu
khadam kulah qamar permata
intan yang satu biji daripadanya
itu terlebih daripada dunia dan

Teungku Chik Di Tiro.

Jadi Tuan-Tuan akan kepada
kami dan dapat harta seperti
yang telah lari-lari kepada kami
telah dapat banyak harta dan
duduk berjalanpun enak-enak

TENGKUPUTEH.COM

Fizil Hijriah 16-1302
(Cap dengan tulisan Syeh
Saman di Tiro)
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Tak Ingin Dikuasai Asing

Sultan Iskandar Muda
Tolak Pedagang Inggris
Masuk ke Aceh

R

aja James I dari
Inggris mengirimkan surat kepada
Sultan Iskandar
Muda pada perten-

gahan abad ke-17 itu. Surat
tersebut berisi permohonan
kepada sultan agar orang-orang
Inggris diizinkan berdagang di
sejumlah lokasi yang termasuk

wilayah kekuasaan Kesultanan
Aceh Darussalam.
Jawaban Sultan Iskandar
Muda: Tidak diizinkan!
Dalam surat jawaban yang

ditulis tahun 1024 Hijriah atau
1615 Masehi itu, permintaan Raja
James I ditolak. Sultan Iskandar
Muda paham betul, dalih dagang
hanyalah kedok Inggris untuk

Ilustrasi perdagangan Aceh. (Foto: katailmu.com)
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Ilustrasi perdagangan Aceh. (Foto: hariansejarah.id)

menguasai sumber daya di Aceh.
Portugis dan Belanda pernah
mencobanya, dan gagal.
Di bawah pimpinan Sultan
Iskandar Muda sejak 1607, Aceh
sangat digdaya sebagai suatu
imperium yang makmur, kuat,
dan memiliki wilayah yang sangat luas. Tak pernah ada bangsa
asing yang benar-benar berhasil
menguasai bumi Serambi Makkah selama Iskandar Muda
bertakhta.
Sepak Terjang Perkasa Alam
Aceh pada awal abad ke-17
Masehi dilanda konflik. Selain
ancaman dari Portugis, situasi
kerajaan juga sedang guncang.
Pemimpin Aceh Darussalam kala
itu, Sultan Alauddin Riayat Syah,
dikudeta anaknya sendiri pada
1604 yang kemudian menduduki

takhta dengan gelar Sultan Ali
Riayat Syah.
Penguasa baru ini bertabiat buruk dan membuat Aceh
semakin terpuruk. Djokosurjo
dalam buku Agama dan Perubahan Sosial (2001) menyebut
bahwa kepemimpinan Sultan Ali
Riayat Syah merupakan periode
yang penuh dengan kekacauan
internal (hlm. 63).
Dalam situasi ini, muncullah sosok anak muda bernama
Perkasa Alam. Pemuda yang
masih berstatus pangeran ini
menunjukkan rasa tidak puas
terhadap Sultan Ali Riayat Syah.
Perkasa Alam pun melancarkan
perlawanan.
Namun, Perkasa Alam
ditangkap dan dipenjara. Dari
dalam jeruji besi, ia memberikan
penawaran kepada Sultan Ali Ri-

ayat Syah yang saat itu memang
sedang risau karena tekanan
Portugis.
Perkasa Alam menawarkan, jika dibebaskan dan diberi
perlengkapan senjata serta
sedikit pasukan, ia berjanji dapat
mengusir Portugis dari tanah
rencong. Sultan Ali Riayat Syah
yang sudah kewalahan menghadapi Portugis menerima tawaran
itu.
Slamet Muljana dalam
Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa
(2005) memaparkan, Perkasa
Alam mengerahkan anak-anak
muda Aceh untuk melawan Portugis. Hasilnya, orang-orang semenanjung Iberia itu dapat diusir
dari bumi Serambi Makkah pada
1606 (hlm. 280). Kemenangan
atas Portugis ini juga membuat
nyali Belanda dan Inggris ciut.

Tak lama setelah itu, Sultan
Ali Riayat Syah mangkat. Perkasa
Alam muncul sebagai kandidat
terkuat sebagai penggantinya.
Selain dikenal cakap dan pemberani serta didukung tokoh-tokoh
adat berpengaruh, ia juga masih
keturunan dari Sultan Alauddin
al-Qahhar, penguasa Kesultanan
Aceh era 1537-1571.
Maka, pada 1607 itu, Perkasa
Alam dinobatkan sebagai
pemimpin Kesultanan Aceh
Darussalam yang baru. Setelah
bertakhta, Perkasa Alam dikenal
dengan nama Sultan Iskandar
Muda.
Kejayaan Iskandar Muda
Untuk melindungi tanah
rencong dari ancaman bangsa
asing, serta dalam upaya menjadikan Aceh Darussalam men-
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jadi kesultanan yang lebih besar,
Sultan Iskandar Muda langsung
mencanangkan beberapa misi
penting.
Dikutip dari buku Aceh
Sepanjang Abad (1981) karya
Mohammad Said, Kesultanan
Aceh merangkul negeri-negeri
dan semua pelabuhan di sekitar
Selat Malaka agar tidak dipengaruhi oleh bangsa-bangsa
asing (hlm. 285).
Selain itu, Sultan Iskandar
Muda juga menerapkan kebijakan ketat di sektor ekonomi dan
perdagangan, menaikkan harga
pasaran hasil bumi, membangun
bandar dagang utama di Aceh,
serta memperketat pengawasan
terhadap pergerakan orangorang asing.
Wilayah kesultanan pun bertambah luas. Menurut Bambang

Budi Utomo dan kawan-kawan
dalam Treasures of Sumatera
(2009), sebagian besar Sumatra
berhasil ditaklukkan. Negerinegeri di sekitar Semenanjung
Malaya, termasuk Johor, Malaka,
Pahang, Kedah, Perak, hingga
Patani atau Thailand bagian
selatan, juga tunduk.
Militer Aceh Darussalam
kala itu sangat kuat. Angkatan
lautnya dilengkapi kapal-kapal
tempur beserta meriam. Angkatan daratnya juga luar biasa;
terdiri dari puluhan ribu prajurit,
pasukan berkuda, hingga pasukan gajah.
Anthony Reid dalam Menuju
Sejarah Sumatera: Antara Indonesia dan Dunia (2011)
mengungkapkan, gajah perang
yang dimiliki Sultan Iskandar
Muda tidak kurang dari 900 ekor.

Makam Sultan Iskandar Muda. (Foto: okezone.com)
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Gajah dianggap bagian yang
amat penting dalam pasukan
Aceh, juga merupakan lambang
kedudukan tinggi (hlm. 112).
Aceh yang semakin perkasa
di bawah kendali Sultan Iskandar
Muda membuat bangsa-bangsa
asing berpikir ulang jika ingin
menyerang. Portugis telah kalah
meskipun sempat terlibat beberapa pertempuran lagi. Sedangkan Belanda terpaksa mengalihkan sasarannya ke wilayah lain
di Nusantara selain Aceh, yakni
Jawa dan Maluku.
Inggris juga merasakan kecemasan yang sama. Meskipun
Kerajaan Inggris sempat berhubungan baik dengan Kesultanan Aceh di masa lalu, jika ingin
lebih dari sekadar berdagang
tentunya sangat sulit selama
Sultan Iskandar Muda masih

berkuasa. Kongsi dagang Inggris
terpaksa bertahan di luar Aceh.
Sultan Wafat, Aceh Melemah
Meskipun bersikap keras
terhadap bangsa-bangsa asing,
Sultan Iskandar Muda juga menjalin relasi yang cukup baik dengan sejumlah kerajaan besar di
Eropa, termasuk Inggris, Belanda,
Perancis, hingga Turki Usmani.
Dengan Kerajaan Inggris,
misalnya, Kesultanan Aceh kerap
bertukar hadiah. Raja James
I (1603-1625) pernah mengirimkan sebuah meriam untuk
dipersembahkan kepada Sultan
Iskandar Muda. Hadiah serupa
juga pernah diberikan Sultan
Ahmed I (1603-1617) dari Turki.
Sultan Iskandar Muda juga
menerima utusan Raja Perancis yang membawakan hadiah

Ilustrasi pasukan gajah Kesultanan Aceh. (Foto: historia.id)

berupa cermin yang sangat
indah. Sayangnya, tulis Harry
Kawilarang dalam Aceh: Dari
Sultan Iskandar Muda ke Helsinki
(2008), cermin tersebut pecah
dalam perjalanan (hlm. 22). Kendati begitu, sultan tetap gembira
menerima serpihan kaca cermin
yang berharga amat mahal itu.
Di sisi lain, Sultan Iskandar
Muda beberapa kali mengirimkan
utusan ke Eropa, termasuk ke
Kerajaan Belanda yang dipimpin
oleh Tuanku Abdul Hamid. Selain
itu, perwakilan Kesultanan Aceh
Darussalam juga pernah berkunjung ke Konstantinopel untuk
menghadap Sultan Turki.
Untuk urusan bilateral dan

relasi persahabatan antar-kerajaan yang menguntungkan kedua
pihak, Sultan Iskandar Muda
memang sangat terbuka. Namun,
jika sudah tercium gelagat yang
tidak baik, sang sultan tidak
segan-segan bertindak tegas.
Menjelang berakhirnya
dekade ketiga abad ke-17, Kesultanan Aceh Darussalam terlibat
konflik dengan Portugis lagi. Portugis rupanya masih menyimpan
dendam atas kekalahan mereka
sebelumnya.
Pada 1629, Sultan Iskandar
Muda mengerahkan pasukan
berkekuatan 236 kapal perang
dengan 20.000 prajurit. Terjadilah pertempuran sengit

di perairan Malaka. Portugis
kali ini semakin kuat karena
dibantu pasukan gabungan yang
didatangkan dari kawasan timur
Nusantara.
Selain itu, taktik pecahbelah juga sukses diterapkan.
Orang-orang Portugis berhasil
menghasut beberapa kerajaan
Melayu yang sebelumnya ditaklukkan oleh Aceh agar membelot.
Dalam buku Aceh Tanah Rencong (2008) terbitan Pemerintah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam disebutkan, Kesultanan
Pahang, Johor, hingga Patani
bersedia bekerjasama dengan
Portugis (hlm. 131).
Kesultanan Aceh memang

tidak pernah benar-benar kalah.
Namun, kesehatan Sultan
Iskandar Muda justru memburuk
pada masa-masa genting itu.
Sultan terbesar dalam riwayat
sejarah kerajaan di Aceh ini akhirnya wafat pada 27 Desember
1636 dalam usia yang masih
terbilang muda, 43 tahun.
Setelah itu, Kesultanan
Aceh Darussalam memang
masih mampu bertahan hingga
berabad-abad kemudian. Namun,
tidak ada pemimpin berikutnya
yang sanggup membawa kerajaan ini kembali digdaya seperti
pada era Sultan Iskandar Muda.
Tirto.id
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liputan khusus

Anugerah Budaya
PKA di Meuligoe Wali

B

ANDA ACEH Sebanyak 29 orang
dari berbagai
kabupaten/kota
di Aceh menerima
anugerah budaya Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) Ke-7 dalam
acara malam anugerah budaya
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PKA ke-7 di Kompleks Meuligoe
Wali Nanggroe, Jalan SoekarnoHatta, kawasan Darul Imarah,
Aceh Besar, Senin 13 Agustus
2019.
Dari 29 orang tersebut,
empat di antaranya menerima
anugerah utama, yaitu Anuge-

rah Meukuta Alam, Anugerah
Tajul Alam, Anugerah Perkasa
Alam, dan Anugerah Perkasa
Alam. Sisanya 25 orang lagi,
menerima Anugerah Syah Alam.
Mereka orang yang tidak lulus
verifikasi untuk mendapatkan
anugerah utama.

Katibul Wali, Drs Syaiba
Ibrahim, dalam sambutannya mengatakan, anugerah
budaya PKA ke-7 merupakan
salah satu kegiatan penting
dalam rangkaian pergelaran
PKA ke-7 tahun 2018. Menurutnya, anugerah budaya selalu

Katibul Wali Drs Syaiba Ibrahim.

diberikan kepada pelestari dan
pemerhati budaya sejak PKA
pertama digelar hingga PKA
ke-7 tahun ini.
“Ini adalah wujud nyata
Pemerintah Aceh bagi semua
pemerhati sejarah, adat, dan
seni budaya. Maka oleh sebab

itu, kita berikan anugerah
tertinggi bagi mereka yang telah
berdedikasi dalam pelestarian
warisan budaya yang kita miliki
ini,” kata Syaiba.
Sebagaimana dilaksanakan
pada even PKA sebelumnya,
anugerah budaya diberikan

dalam lima ketegori. Pertama
anugera Meukuta Alam, merupakan anugerah tertinggi yang
diberikan kepada kepada lakilaki dewasa atas dedikasinya
dalam membina, mengembangkan, dan melestarikan sejarah,
budaya, adat istiadat, dan
kesenian di Aceh.
Selanjutnya, Tajul Alam
diberikan kepada perempuan
yang telah mengabdi dalam
melestarikan alam, sejarah,
budaya, dan adat istiadat di
Aceh. Perkasa Alam diberikan kepada remaja yang telah
berprestasi dalam bidang seni
dan budaya Aceh. Anugerah Sri
Alam kepada remaja yang telah
mengabdi dalam bidang seni
dan budaya. Terakhir, anugerah
Syah Alam diberikan kepada
para nominator yang tidak mencapai anugerah utama.
“Calon penerima anugerah
diajukan oleh kabupaten/kota,

lalu diverifikasi oleh tim verifikator yang ditugaskan ke daerah.
Kemudian tahapan selanjutnya
mereka yang telah diverifikasi
itu diwajibkan untuk mempersentasi karya dan kerja nyata
yang telah dilakukan selama
ini,” pungkas Syaiba Ibrahim.
Sementara itu, Plt Gubernur
Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, selain menggelar PKA
untuk memberi ruang bagi
eksistensinya budaya-budaya
lokal, Pemerintah Aceh juga
punya cara lain untuk melestarikan budaya daerah dengan
memberi penghargaan kepada
individu dan juga kelompok
atau lembaga yang aktif
berperan melestarikan budaya
lokal.
Dan untuk bisa menjadi
nominasi anugerah kebudayaan
itu kata Nova, tidaklah mudah.
Terlebih dulu harus melalui seleksi di tingkat kabupaten/kota
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dan selanjutnya diseleksi lagi di
tingkat provinsi. Tujuannya agar
penghargaan ini benar-benar
diberikan kepada orang yang
tepat.
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“Alhamdulillah, untuk tahun
ini, dewan juri telah selesai
melakukan proses seleksi tersebut. Hasilnya, pada malam ini
anugerah budaya itu kita beri-

kan kepada individu-individu
yang dianggap layak menerima
penghargaan tersebut,” kata
Nova.
Anugerah Budaya merupakan wujud apresiasi Pemerintah Aceh kepada pelaku seni
dan budaya, pegiat, pelopor
atau orang-orang yang telah
berjasa di bidang pembangunan kebudayaan Aceh sejak
awal hingga kini. Anugerah ini
diberikan tidak hanya untuk
orang Aceh tetapi juga kepada
pihak luar baik dalam dan luar
negeri yang memberi kontribusi besar bagi pembangunan
kebudayaan Aceh. Mereka akan
menjadi panutun bagi generasi
muda Aceh untuk menggali dan
melestarikan warisan budaya
daerahnya.
Ada lima jenis anugerah

budaya yang akan diberikan,
yaitu Anugerah Budaya Meukuta Alam kepada laki-laki
dewasa, Anugerah Budaya Tajul
Alam kepada wanita dewasa,
Anugerah Budaya Perkasa Alam,
diberikan kepada anak-anak/
remaja laki-laki, Anugerah Budaya Sri Alam, diberikan kepada
anak-anak/remaja putri, dan
Anugerah Budaya Syah Alam
diberikan kepada peserta yang
lulus seleksi tetapi tidak dapat
meraih Meukuta atau Tajul
Alam.
Acara itu turut dihadiri oleh
Pangdam IM, Mayjen TNI Abdul
Hafil Fuddin, Wakapolda Aceh,
Brigjen Pol Supriyanto Tarah, Plt
Kadisbudpar Aceh, para bupati/
wali kota, sejumlah pejabat, dan
para sejarawan dan budayawan
di Aceh.

Wali Nanggroe Kukuhkan
Majelis Tuha Lapan dan
Majelis Fatwa

W

ali Nanggroe
Aceh Tgk
Malik Mahmud
Al-Haythar,
mengukuhkan
Majelis Tuha Lapan dan Majelis

Fatwa Lembaga Wali Nanggroe
Aceh periode 2018-2023.
Pengukuhan yang
dilaksanakan dalam bentuk
prosesi adat ini, berlangsung
di Kompleks Lembaga Wali

Nanggroe Aceh, Kecamatan Darul
Imarah, Aceh Besar, Senin 23 Juli
2018 lalu.
Majelis Tuha Lapan
beranggotakan 40 mukim dan
Majelis Fatwa yang terdiri atas 23

alim ulama Aceh.
Dalam sambutannya, Wali
Nanggroe Aceh berharap dengan
dua majelis tinggi itu dapat
melakukan telaah kebijakan terkait
tugas, fungsi, dan kewenangan
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Lembaga Wali Nanggroe.
“Selain itu dapat memberikan
pendapat, usul atau saran, serta
mengkaji atau mengevaluasi
berbagai kebijakan, dan
memberikan fatwa hukum syar’i
dalam suatu permasalahan di
masyarakat,” ujar Tgk Malik
Mahmud.
Prosesi itu turut disaksikan
para anggota Tuha Peuet,
Katibul Wali beserta staf, dan
para undangan SKPA dan tokoh
maayarakat.
Majelis Tuha Lapan dan
Majelis Fatwa yang merupakan
majelis tinggi yang dipilih oleh

Tuha Peuet Lembaga Wali
Nanggroe.
Mekanismenya sesuai dengan
yang diamanahkan di dalam
Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012,
dan perubahannya dengan Qanun
Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Lembaga Wali Nanggroe.
Para anggota majelis tinggi
tersebut telah melalui tahapan
rekrutmen yang dimulai dari
musyawarah Forum Mukim di
setiap kabupaten/kota. Kemudian
nama-nama tersebut ditetapkan
dan diusul oleh bupati/wali kota
kepada Tuha Peuet Lembaga Wali
Nanggroe.

Nama-nama Pimpinan dan Anggota Majelis Fatwa
Lembaga Wali Nanggroe Masa Jabatan Tahun 2016-2023

NO
1
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NAMA
Tgk. H. M. Ali

Nama-nama Pimpinan dan Anggota Majelis Tuha Lapan
Lembaga Wali Nanggroe Masa Jabtan Tahun 2018-2023

NO

NAMA

KEDUDUKAN
DALAM
MAJELIS

PERWAKILAN
KABUPATEN/
KOTA

1

Tgk. Muhammad Yusuf. S

Ketua

Sabang

2

Tgk. Bukhari M. Ali, S. Ag

Wakil Ketua

Banda Aceh

3

Asnawi, S. H

Sekretaris

Aceh Besar

4

Nurdin Ahmad, S.Pd

Anggota

5

Drs. Sulaiman Daud

Anggota

6

Ansari Puteh, ST, M. Si

Anggota

7

Syafuddin, S. Od

Anggota

8

M. Ramli, S. Ag

Anggota

9

T. Idris Thaib

Anggota

10

Tgk. Tahjuddin, SH

Anggota

11

Tarmizi Damuri, S. Pd

Anggota

12

Syauqi Abdullah

Anggota

13

Zainuddin

Anggota

KEDUDUKAN
DALAM
MAJELIS

PERWAKILAN
KABUPATE/
KOTA

14

Imran. S. S, M. S

Anggota

15

Ir. H. M. Ali Basyah

Anggota

16

Bakri

Anggota

Mufti

Aceh Timur

17

Khairuddin

Anggota

Pidie Jaya
Bireuen
Aceh Utara
Lhokseumawe

Aceh Timur
Langsa
Aceh
Tamiang

2

Abi Mawardi Hasyem

Wakil Mufti

Aceh Besar

18

Jemali Muhammad

Anggota

3

Tgk. Rusli Daud, S. HI.

Anggota

Banda Aceh

19

Sukardi

Anggota

4

Tgk. Baharuddin

Anggota

Sabang

20

Abdullah

Anggota

5

Tgk. M. Nur Abubakar

Anggota

Pidie

21

Ramli

Anggota

6

Tgk. H. Muniruddin. M. Diah
S. Sos.I

Anggota

Pidie Jaya

22

Sofyan Ardi

Anggota

23

Rasif

Anggota

7

Tgk. Nuqman M. Amin, S. Sos

Anggota

Bireuen

24

Tgk. Darlis

Anggota

8

Tgk. M. Yusuf Hasan

Anggota

Aceh Utara

25

Tgk. Rusli Budiman

Anggota

9

Tgk. H. Zulkifli Juned

Anggota

Lhokseumawe

26

Abd. Rajib

Anggota

10

Tgk. H. Zakaria Ahmad

Anggota

Langsa

27

Muhammad Saman, A. Ma. Pd

Anggota

11

Tgk. Ibrahim

Anggota

Aceh Tamiang

28

M. Yasyid S. Ag

Anggota

12

Tgk. Andir Muhammad

Anggota

Bener Meriah

29

Said Zainun

Anggota

13

Tgk. H. Muhammad Yunus AS

Anggota

Aceh Tengah

30

Harisman Sambo

Anggota

14

Tgk. H. Ushuluddin

Anggota

Gayo Lues

31

H. Ismail Aso, SE

Anggota

15

Tgk. Drs. Hijbullah

Anggota

Aceh Tenggara

32

Zainal Abidin

Anggota

16

Tgk. Nurdin Pantee

Anggota

Aceh Jaya

33

Syarifuddin

Anggota

17

Tgk. H. Muhammad Arifin

Anggota

Aceh Barat

34

H. M. Ansari Yahya

Anggota

Banda Aceh

18

Tgk. M. Sabil Daud

Anggota

Nagan Raya

35

M. Hasyim Usman, S. Ag

Anggota

Aceh Besar

19

Tgk. M. Amin Bas

Anggota

Aceh Barat Daya

36

Tgk. Mahdi Umar, S. Pd

Anggota

Sabang

20

Tgk. H. Basri Lahman

Anggota

Aceh Selatan

37

Tarmizi, S. Pd

Anggota

Pidie

Bener Meriah
Aceh
Tenggara
Gayo Lues
Aceh Jaya
Aceh Barat
Aceh Selatan
Subulussalam

Aceh Singkil

21

Tgk. M. Pathani Abdullah

Anggota

Subulussalam

38

Muhammad Ramli

Anggota

Aceh Tenggara

22

Tgk. Jalaluddin

Anggota

Aceh Singkil

39

Irjuarisman

Anggota

Aceh Barat Daya

23

Tgk. H. Zulfanuddin, S. Ag.

Anggota

Simeulue

40

Soflian. B

Anggota

Simeulue
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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.

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.

antero ekspose media

Kelembagaan Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen,
berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan 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 Pemerintahan Aceh sebagai wujud dari butir 1.1.7
MoU Helsinki. Lebih lanjut diatur dengan Qanun Aceh No. 9
Tahun 2013 tentang Lembaga Wali Nanggroe.

KeurUkon Katibul Wali

Sekretariat Lembaga Wali NanggroE

