


















BAB SATU 

PENDAHULUAN 

 

A. Dasar Pemikiran 

Aceh merupakan salah satu wilayah di nusantara yang bercirikan Islam 

paling menonjol. Identitas Islam di Aceh ditemukan pada hampir seluruh sisi 

kehidupan masyarakat. Simbol-simbol keislaman sejauh ini cukup terpelihara 

sehingga sangat menyatu dengan keseharian hidup mereka. Pemeliharaan terhadap 

simbol-simbol Islam di Aceh dapat dikatakan berlangsung dengan baik, dan dalam 

batas-batas tertentu diyakini sebagai bagian dari pengamalan agama. Ragam budaya 

dan tradisi yang tidak sejalan dengan norma-norma Islam tidak mudah mendapatkan 

tempatnya selama masyarakat mempertahankan sikap seperti ini. 

Sebelum kedatangan agama Islam ke Aceh, diyakini di wilayah ini sudah 

tumbuh peradaban dan kebudayaan tertentu. Aceh, sebagaimana wilayah nusantara 

lainnya diperkirakan sudah memiliki way of life dan tidak hampa budaya saat 

kedatangan Islam. Disebut-sebut, di antara yang paling mungkin mempengaruhi 

sistem hidup masyarakat Aceh pra-Islam adalah peradaban Hindu-Budha, di samping 

tatacara lokal yang bersifat primitif. Peralihan keyakinan beragama masyarakat dari 

beragam peradaban tadi kepada Islam berlangsung sangat intensif sehingga Islam 

menjadi peradaban tunggal di Aceh dalam sejarah selanjutnya. Semua unsur 

peradaban lainnya dibabat habis. Atas dasar itulah sehingga ciri dan identitas Islam di 

Aceh lebih menonjol dibandingkan wilayah manapun di nusantara. 

Pemberlakuan Syari’at Islam di Aceh dewasa ini merupakan suatu upaya 

untuk mendorong keberlangsungan ajaran Islam dalam seluruh dimensi kehidupan 

masyarakat. Maka tidak salah kalau dikatakan bahwa Aceh melaksanakan Syari’at 

Islam secara kaffah. Penambahan kata “kaffah” menjadi sangat penting karena 

meniscayakan adanya peran negara dalam pelaksanaannya, di samping untuk 

menunjukkan keserbacakupan aspek yang diterapkan. Negara yang 

direpresentasikan oleh pemerintah diposisikan sebagai penanggung jawab utama 

dalam pelaksanaan Syari’at Islam dan berkewajiban menyediakan segenap aturan 

bagi pelaksanaannya. Hal ini tereksplisitkan dalam pasal 127 Undang-Undang No. 11 

Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.  
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Dari sisi lain, Syari’at Islam yang diberlakukan di Aceh tidak dibatasi pada 

aspek kepercayaan dan ibadah ritual semata sebagaimana lazim berlangsung di 

banyak wilayah di Nusantara. Syari’at Islam yang dilaksanakan di Aceh, sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 125 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), 

muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha’ (peradilan), tarbiyah 

(pendidikan), dakwah, syi’ar dan pembelaan Islam. Syi’ar dengan demikian, termasuk 

salah satu aspek yang mesti diberlakukan dalam kaitannya dengan penerapan 

Syari’at Islam di Aceh. Sayangnya, di dalam penjelasan undang-undang tersebut tidak 

ditemukan penjelasan rinci mengenai makna dan cakupan syi’ar yang diberlakukan di 

Aceh.  

Penjelasan tentang syi’ar dalam batas-batas tertentu sesungguhnya sudah 

lebih dahulu ada sebagaimana terdapat dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam No. 11 Tahun 2002. Dalam Qanun dimaksud, terutama pada pasal 1 poin 

5 dan pasal 12, syi’ar dihubungkan dengan kegiatan yang mengandung nilai ibadah, 

perayaan hari-hari besar Islam serta penggunaan aksara Arab dan sistem kalender 

hijriyah. Kedudukan pelaksanaan syi’ar dalam qanun tersebut secara umum bersifat 

anjuran, bukan kemestian pemberlakuannya. 

Hal lainnya yang dapat dicermati dari qanun yang mengatur tentang syi’ar 

adalah dari segi tanggung jawab pelaksanaannya yang lebih menekankan masyarakat 

dibandingkan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini memfungsikan diri sebagai 

penyedia fasilitas dan pemberi motiovasi. Harus diakui bahwa tidak seluruh aspek 

dari Syari’at Islam dimaksud menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya. Ada 

aspek-aspek tertentu yang perlu campur tangan pemerintah, ada aspek yang 

pemerintah berperan dalam pemberian fasilitas dan panduan, dan ada pula aspek 

yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab individu atau masyarakat. Walaupun 

dititikberatkan pada tanggung jawab masyarakat, tetapi pada dasarnya syi’ar Islam 

ini dapat dikatakan tangung jawab bersama antara individu, masyarakat dan 

pemerintah. Hal ini didorong karena syi’ar menjadi sesuatu yang cukup penting 

dalam upaya menyemarakkan agama Islam. 

Syi’ar Islam yang sekarang dilaksanakan di Aceh tumbuh dan berkembang 

dari akumulasi pemahaman dan sikap keagamaan masyarakat. Pemahaman dan 

prilaku dimaksud merupakan bagian dari upaya dinamisasi nilai-nilai ritual dalam 
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konteks kehidupan keseharian untuk mewujudkan salah satu kebutuhan manusia 

yang bermakna bagi interaksi sosial secara mendalam. Hal ini tidak dapat dipungkiri, 

karena manusia adalah makhluk sosial (zoon politicon) yang selalu ingin hidup 

bersama dan saling berinteraksi untuk memenuhi segala kepentingannya. Hasil 

interaksi antara sesama manusia ini kemudian membentuk masyarakat yang masing-

masing mempunyai kebutuhan dan keinginan tersendiri. Keberadaan manusia 

senantiasa berkembang dan selalu berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. 

Kebudayaan dan tradisi masyarakat juga diyakini akan berkembang dan berubah 

secara evolutif dan akumulatif. 

Kebudayaan yang terbentuk dari interaksi manusia itu sangat beragam 

bentuk dan coraknya, karena sumber dan asal muasalnya juga beragam. Nilai dan 

norma yang terkandung di dalamnya juga sangat bervariasi. Keutuhan dan 

pengembangan suatu kebudayaan juga menjadi masalah tersendiri. Kecuali itu, 

kebudayaan ini pun senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu 

mengkaji, melestarikan dan melakukan reaktualisasi kebudayaan ini adalah sebuah 

keniscayaan untuk dapat diwariskan kepada generasi mendatang.  

Pada konteks masayarakat Aceh, kebiasaan-kebiasaan yang berlangsung 

dalam keseharian adalah sebuah reproduksi kebudayaan. Adat istiadat Aceh adalah 

termasuk bagian yang tercakup dan tak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Ia tumbuh 

dan berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh secara dinamis. 

Proses dinamisasi tersebut pada akhirnya menumbuhkan sebuah bentuk budaya (a 

form of culture). Budaya Aceh selalu bersendikan agama, karena Islam dalam tatanan 

masyarakat Aceh bukan saja dipahami sebagai agama tetapi sekaligus sebagai 

kebudayaan(tamaddun),1 maka di situlah lahir tradisi syi’ar Islam yang memiliki 

berbagai nilai dan prinsip spiritual kebudayaan Aceh. Dapat dipahami bahwa 

pendekatan budaya dilakukan para pendahulu adalah sebagai salah satu cara 

menyebarkan ajaran Islam kepada setiap anggota masyarakat. 

Budaya yang terbentuk ini nantinya akan menjadi aturan main (hukum) 

dalam keseharian orang-orang Aceh, di samping sebagiannya menjadi seremonial 

saja karena tidak mengandung norma. Dalam hadih madja disebutkan ”Hukom ngoen 

adat lagee zat ngoen sifuet, lagee mata itam ngoen mata puteh”. Ungkapan ini 

menunjukkan bahwa hukum dan adat kebiasaan orang Aceh bagaikan dua sisi mata 

                                                             
1Husain Sardar, Sains dan Islam, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1988, hal. 57.  
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uang yang tidak terpisahkan. Artinya mata uang itu akan sangat berguna dan 

memberi nilai apabila keduanya saling menyatu. Dalam konteks historis, khususnya 

setelah Aceh terbentuk menjadi Kerajaan Aceh Darussalam sekitar abad ke-16, agama 

Islam dianut oleh hampir seluruh masyarakat Aceh. Upaya pengembangan ajaran 

Islam sampai ke pelosok dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah 

dibarengi dengan adat Aceh yang dianggap dapat memperkaya pelaksanaan ajaran 

Islam, sehingga lebih mudah diterima dan diamalkan oleh masyarakat Aceh.2 Irwan 

Abdullah dengan lugas mengatakan bahwa sisi-sisi kehidupan sosial budaya Aceh 

dibangun atas dasar agama dan adat yang membentuk suatu sumber dalam penataan 

sosial yang berlangsung di Aceh.3 

Sedangkan adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam akan diperlakukan 

secara kritis dan menjadi perdebatan dalam masyarakat. Bahkan selama pelaksanaan 

Syari’at Islam, masyarakat Aceh semakin kritis dan cerdas dalam menyikapi adat 

yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, dewasa ini banyak dijumpai 

masyarakat Aceh yang mulai kritis terhadap pakaian adat Aceh yang dinilai mubazir 

dan cenderung menampakkan aurat bagi wanita serta bertentangan dengan syi’ar 

Islam. Sifat kritis ini sangat beralasan karena dasar pakaian adat Aceh menutup aurat, 

namun yang diadatkan kemudian ada sisi yang menampakkan aurat. Adat seperti ini 

dikritisi karena akan menghilangkan kredibilitas terhadap hukum syari’at Islam yang 

sedang dilaksanakan di Aceh.4 

Hal ini bersesuaian dengan definisi adat yang disebutkan dalam Undang-

Undang No. 44 Tahun 1999 pasal 1 angka 11 yang mendefinisikan adat sebagai 

aturan atau perbuatan yang bersendikan Syari’at Islam yang lazim dituruti, 

dihormati, dan dimuliakan sejak dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup. Pada 

perkembangan kemudian, muncullah beragam tradisi keagamaan yang selalu 

dirayakan atau diperingati oleh masyarakat Aceh sebagai simbolisasi kebesaran 

agamanya. Beberapa contoh di antaranya adalah persiapan dan peringatan tahun 

baru Hijriah, peringatan Maulid Nabi Muhammad saw., persiapan menyambut 

datangnya bulan suci Ramadhan, perayaan Idul fitri dan Idul Adha, hari meugang 

                                                             
2Moehammad Hoesin, Adat Atjeh, Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi 

Daerah Istimewa Atjeh, 1970, hal. 129. 
3Irwan Abdullah, Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, 

hal. 129. 
4Muliadi Kurdi, dkk, (ed), Kelembagaan Adat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh: 

Ar-Raniry Press, 2005, hal. 101. 
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yang khas Aceh, dan sebagainya. Semua peristiwa ini bahkan dipandang sakral oleh 

sebagian masyarakat Aceh, sehingga pada umumnya mereka tidak mau melewatkan 

setiap momentum tersebut. Maulid misalnya dapat dijadikan sebagai momentum 

memeriahkan syi’ar Islam kepada masyarakat, dengan melakukan berbagai aktivitas 

yang dapat meningkatkan semangat umat untuk kembali kepada ajaran yang benar. 

Karenanya, pelaksanaan syi’ar Islam di tengah-tengah masyarakat menjadi 

bagian yang tidak dapat terpisahkan dari adat istiadat masyarakat. Karena antara 

adat dan Islam terpolarisasi dalam satu bingkai yang saling mendukung untuk 

menciptakan masyarakat yang Islami. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai 

pelaksanaan syi’ar Islam, adat istiadat juga terlaksana sebagai penyemarak dari 

proses pelaksanaan syi’ar Islam itu sendiri. Salah satu ciri adalah adanya pelaksanaan 

kenduri-kenduri dalam proses pelaksanaan syi’ar, baik yang berkaitan dengan 

peringatan hari-hari besar atau bersejarah dalam Islam ataupun pelaksanaan syi’ar 

Islam. Misalnya pelaksanaan maulid Nabi yang dibingkai dengan berbagai kegiatan 

adat lainnya seperti bawaan idang meulapeh, jenis-jenis makanan, dan pelaksanaan 

maulid tiga bulan berturut-turut, yang disebut dengan molod awai, molod teungoh 

dan molod akhe.5 Hal ini pada dasarnya menunjukkan bahwa kegiatan syi’ar Islam 

sudah menjadi fenomena yang sangat spesial di Aceh yang belum tentu dapat 

ditemukan di daerah-daerah lain di Indonesia. 

 

B. Pengertian Syi’ar Islam 

Syi’ar adalah ungkapan Bahasa Arab yang mempunyai sejumlah arti 

etimologis yaitu alamat, tanda, simbol, lambang, lencana, tanda, cap atau merek.6 

Semua pengertian ini pada dasarnya mempunyai kesamaan dan hubungan yang 

sangat erat. Dari pengertian etimologis ini, syi’ar Islam dapat dipahami sebagai tanda 

kebesaran Islam dalam bentuk lambang, simbol maupun semboyan dan slogan 

tertentu yang unik dan khas milik Islam. Syi’ar juga diartikan sebagai kain atau 

pakaian dalam yang langsung bertemu dengan kulit (pemakainya).7 Pengertian ini 

menunjukkan bahwa syi’ar memenuhi fungsinya sebagai pakaian atau kemasan 

                                                             
5T. Ibrahim Alfian, dkk, Adat Istiadat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh: 

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan, 1986, hal. 104-105.  
6Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hal. 

724.  
7Mahmud Junus, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Hida Karya Agung, 1990, hal. 198.  
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terhadap inti ajaran. Syi’ar Islam jika demikian dapat dikatakan sebagai kemasan dan 

pakaian dari isi ajaran Islam.  

Syi’ar yang bermakna slogan sering dipakai orang Arab dalam peperangan 

dan bepergian. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud yang berarti: 

“Syi’ar (slogan) kami (dalam peperangan) adalah matikan, matikan”. Syi’ar sebagai 

tanda pengenal, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud yang berarti: 

“Syi’ar (tanda) kaum Muhajirin adalah Abdullah dan syi’ar kaum Anshar adalah 

Abdurrahman”. Selanjutnya, syi’ar yang berarti pakaian yang langsung mengenai kulit 

badan di bawah selimut, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari 

yang berarti: “Orang-orang Anshar adalah syi’ar (kain halus penutup badan), 

sedangkan orang-orang lain adalah disar (selimut)”.  

Kosa kata syi’ar secara spesifik tidak ditemukan dalam al Qur’an. Akan tetapi 

di dalam kitab suci tersebut terdapat penggunaan ungkapan yang mempunyai 

derivasi yang sama dengan syi’ar yaitu sya’irah dan jamaknya sya’air.8 Kata syi’ar 

berasal dari kata syu`ur, yang bermakna rasa, karena syi’ar dibangun agar setiap 

orang yang melihatnya merasakan keagungan Allah SWT. 

Syi’ar selanjutnya dipahami sebagai tanda ibadah, terlebih lagi ibadah haji. 

Syi’ar bisa menunjuk pada tempat-tempat yang mulia, seperti Ka`bah, Shafa, Marwah, 

Arafah, dan al-Masy`ar al-Haram; bisa menunjuk pada waktu, seperti bulan 

Dzulqa`dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab; dan dapat pula menunjuk pada 

amalan-amalan agama. Akan tetapi, menurut al-Razi, syi’ar tak hanya menunjuk pada 

amalan ibadah haji semata, tetapi semua ibadah, bahkan semua aktivitas yang 

menjadi simbol kepatuhan seseorang kepada Allah. Syi’ar diagungkan sebagai 

manifestasi rasa takwa.  

    

      

Artinya: “Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan 

syi'ar-syi'ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati”. (Al-Hajj ayat 

32). 

 

                                                             
8Kata sya’air Allah dalam al Qur’an pada umumnya diterjemahkan dengan syi’ar Allah. Ayat-

ayat al Qur’an yang menyebutkan sya’air Allah (syi’ar Allah) adalah QS. Al-Baqarah: 158, QS. Hajj: 32 
dan 36, dan QS. Al-Maidah: 2. 
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Di kalangan umat Islam Indonesia, kata syi’ar sering dihubungkan dengan 

kata Islam, sehingga menjadi syi’ar Islam. Syi’ar Islam diartikan sebagai kemulian dan 

kebesaran. Secara umum, syi’ar Islam merupakan tanda, simbol, atau slogan Islam 

yang tampak pada ibadah yang dirayakan secara besar-besaran, seperti Idul Fitri dan 

Idul Adha dengan shalat dilapangan terbuka. Selain itu syi’ar Islam juga tampak pada 

kegiatan keislaman yang dilakukan masyarakat Islam, seperti perayaan maulid Nabi 

Muhammad SAW dan perayaan Isra’ Mi’raj.9 

Sejalan dengan itu dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 

Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar 

Islam dalam pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa “Syi’ar Islam adalah semua kegiatan 

yang mengandung nilai-nilai ibadah untuk menyemarakkan dan mengagungkan 

pelaksanaan ajaran Islam”. 

Al Yasa’ mendefinisikan syi’ar Islam sebagai istilah yang menunjuk berbagai 

kegiatan guna meramaikan atau menyemarakkan agama Islam, yang dapat 

menunjukkan keberadaan kaum muslimin sebagai umat yang taat pada ajaran Islam 

atau berbagai kegiatan sebagai pelengkap dan pendamping penunaian ibadat dan 

upacara sehingga nampak lebih khusyu’, khidmat serta semarak.10 

Menurut pendapat para ulama, merujuk kepada surat al Hajj ayat 32, 

kegiatan mengagungkan syi’ar Allah dalam beberapa makna. Pertama, ihtifal. Bahwa 

aktivitas keagamaan yang bernilai syi’ar, perlu dilakukan secara terbuka, meriah, dan 

penuh antusiasme, tetapi tetap khidmat dan penuh makna. Kedua, iltizam. Bahwa 

mengagungkan syi’ar itu merupakan kewajiban agama yang harus ditunaikan oleh 

setiap muslim sebagai bagian dari proses tadzkir, yaitu usaha untuk mengingatkan 

manusia pada keagungan Allah. Ketiga, itmam. Bahwa syi’ar harus dilakukan sebaik 

dan sesempurna mungkin. Sekadar contoh, dalam konteks syi’ar haji, Rasulullah 

memberikan 100 ekor unta sebagai kurban. Seperti telah dikemukakan bahwa syi’ar 

bertalian dengan takwa. Ahli tafsir Zamahsyari, juga Ibn `Asyur, memahami takwa 

sebagai mabda', atau pangkal tolak kegiatan syi’ar. Bagi Al-Alusi, selain sebagai 

mabda', juga sebagai ta`lil, yakni alasan perlunya syi’ar. Ini berarti, syi’ar Islam tidak 

boleh dilihat dari sisi simboliknya semata, tetapi pada makna profetiknya yang 

                                                             
9Abdul Aziz Dahlan, dkk (ed), Ensiklopedi Islam, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005, hal. 

321.  
10Al Yasa’ Abubakar, Tanya Jawab Pelaksanaan Syari’at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2003, hal. 95.  
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inspiratif dan transformatif. Dalam arti, lahir dari semangat takwa untuk 

menggerakkan manusia mencapai derajat takwa. 

Berdasarkan pengertian dan beberapa pendapat di atas, kegiatan-kegiatan 

yang dapat dijadikan sebagai syi’ar Islam di Aceh adalah sebagai berikut: 

1. Memperingati hari-hari besar Islam. Seperti hari raya Idul Fitri dan Adha, 

Tahun Baru Hijriah, Maulid Nabi, Isra’ Mi’raj, Nuzulul al-Qur’an dan lain-lain 

sebagainya. 

2. Berbagai kegiatan dan amalan yang menunjukkan kualitas ketaatan umat 

terhadap ajaran Islam. Seperti perlombaan bacaan al-Quran, pelaksanaan 

shalat Jum’at yang tertib, shalat fardhu berjamaah dan shalat tarawih 

berjamaah di mesjid dan meunasah, pembacaan wirid, shalawat dan do’a pada 

upacara-upacara tertentu. 

3. Model dan cara berpakaian yang menutup aurat. 

4. Bangunan dan struktur (tampilan fisik) rumah ibadah, tata ruang tempat 

tinggal, dekorasi dan ornamen, dan kebersihan serta keasrian mesjid atau 

meunasah.  

5. Penggunaan simbol, tulisan dan kalender Islam. Seperti penggunaan huruf dan 

tulisan Arab, penanggalan hijriah, serta pilihan kata pembuka dan penutup 

yang Islami di dalam dokumen resmi. 

6. Berbagai kegiatan bacaan atau nyanyian baik dalam perayaan ataupun pada 

siklus kehidupan tertentu. Seperti bacaan shalawat pada saat Maulid Nabi dan 

shalawat atau nyanyian pada ketika aqiqah, sunat Rasul dan dalam 

pelaksanaan akad nikah. 

7. Berbagai kegiatan dengan urutan dan tatacara tertentu yang dianggap 

berkaitan dengan ketaatan kepada ajaran Islam selama tidak berlebihan dan 

bercampur dengan perbuatan terlarang (khurafat). 

Dari berbagai bentuk kegiatan yang telah disebutkan, sebagiannya telah 

diatur dalam qanun dan digalakkan pelaksanaannya sebagai wujud komitmen 

pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Qanun No. 11 Tahun 2002 dalam pasal 12 dan 13 

mengatur beberapa kegiatan syi’ar Islam yang dianggap perlu untuk dilaksanakan di 

Aceh, yaitu 

1. Penyelenggaraan hari-hari besar Islam. 
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2. Penggunaan tulisan Arab Melayu disamping tulisan Latin pada setiap instansi 

pemerintah, lembaga swasta, institusi masyarakat dan perorangan. 

3. Mempergunakan penanggalan Hijriah dan Masihiah dalam surat-surat resmi. 

4. Dokumen-dokumen resmi negara diwajibkan diwajibkan mencantumkan 

penanggalan Hijriah di samping penanggalan Masihiah.  

5. Setiap orang Islam diwajibkan berbusana Islami serta seluruh instansi di Aceh 

baik instansi pemerintah maupun swasta diwajibkan membudayakan busana 

islami dilingkungannya masing-masing. 

6. Setiap instansi, pemerintah dan swasta di wajibkan wajib menggalakkan dan 

menyediakan fasilitas untuk shalat berjamaah. 

Setelah qanun tersevut ditetapkannya, maka terjadi banyak perubahan dalam 

masyarakat dalam rangka menggalakkan dan memeriahkan pelaksanaan syari’at 

Islam di Aceh. Pelaksanaan syi’ar Islam ini memberikan nuansa yang sangat berbeda 

ketika seseorang melakukan kunjungan ke Aceh dengan daaerah lain. Ada ciri khas 

tertentu yang bersifat simbolik dalam pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh, walaupun 

bukan tujuan utama yang ingin dicapai, karena tujuan yang diharapkan tetap 

mengacu kepada peningkatan pengamalan ajaran Islam sehingga menjadi masyarakat 

Islam. Tetapi adanya warna tersendiri serta memberi motivasi dan daya dorong 

untuk berproses secara terus menerus dalam rangka mewujudkan pelaksanaan 

Syari’at Islam secara kaffah. 

Atas dasar tersebut, perlu adanya inventarisasi syi’ar Islam di Aceh sebagai 

bagian dari sosialisasi dan materi pelaksanaan Syari’at Islam sekaligus memberi 

tuntunan bagi generasi selanjutnya adalah dianggap signifikan. Lebih-lebih di tengah-

tengah era globalisasi dewasa ini yang setiap saat dapat mengancam nilai-nilai Islam 

sebagai akibat dari masuknya berbagai nilai budaya luar/asing yang belum tentu 

sesuai dengan kondisi sosial keagamaan dan kebiasaan kita.11  

Apabila upaya pelestarian ini tidak dilakukan secara sistematis dan 

konsisten, maka dikhawatirkan akibat hempasan dan arus modernisasi dan 

globalisasi yang sangat besar dewasa ini. Nilai-nilai budaya yang dijalani selama ini 

akan mengalami degradasi, pergeseran, perubahan, dan bahkan akan hilang di 

tengah-tengah kehidupan masyarakat.  

                                                             
11Rusdi Sufy, dkk, Adat Istiadat Masyarakat Aceh, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi 

NAD, 2002, hal. 2.  
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Proses modernisasi dan globalisasi tersebut, berbagai kebudayaan lokal 

termasuk termasuk syi’ar Islam harus mampu membangun dan memperkuat 

identitas serta karakter keacehan yang penuh dengan nuansa islami. Kebudayaan 

lokal ini perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai pedoman sikap dan perilaku 

dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara termasuk 

juga di dalam mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa. Harus diakui bahwa 

modernisasi dan globalisasi telah menggeser kebudayaan lokal dan nilai-nilai tradisi, 

termasuk syi’ar Islam yang selama ini berlangsung dalam kehidupan masyarakat 

Aceh. 

 

C. Cakupan Pembahasan 

Diakui atau tidak bahwa inventarisasi terhadap praktek syi’ar Islam bukan 

perkara mudah dan gampang untuk dilakukan karena banyaknya praktek dan 

kegiatan yang dapat dimasukkan dalam bagian dari syi’ar Islam. Lebih-lebih jika 

dikaitkan dengan praktek adat yang telah diakui dan dianggap menjadi bagian dari 

syi’ar Islam. Karenanya, dalam buku ini akan dibatasi hanya pada kegiatan syi’ar yang 

dilaksanakan oleh masyarakat Aceh dalam siklus tahunan dan hampir merata 

diseluruh wilayah Aceh, terutama berkaitan dengan peringatan hari-hari besar Islam. 

Kajian dalam buku ini akan membahas tentang Satu Muharram (Peringatan Tahun 

baru Islam), maulid Nabi Besar Muhammad SAW, kegiatan Isra’ Mi’raj, puasa 

Ramadhan, dan peringatan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. 

Pembatasan ini tidak dapat diartikan sebagai upaya untuk menafikan 

berbagai praktek syi’ar lainnya tetapi untuk menemukan makna yang terdalam dalam 

setiap kegiatan syi’ar, tidak hanya menjelaskan secara deskriptif proses dari 

pelaksanaan syi’ar tersebut, tetapi berupa menemukan berbagai makna dibalik 

praktek kegiatan syi’ar Islam tersebut. 

Tujuan utama yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: pertama, untuk 

mengetahui sejarah praktek syi’ar Islam dan perubahannya dalam masyarakat Aceh. 

Kedua, untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan kegiatan syi’ar Islam dan 

dinamika yang berkembang pada saat pelaksanaannya. Ketiga, untuk 

menggambarkan praktek-praktek sebagai bagian dari syi’ar Islam yang memberi 

warna dan ciri khas tersendiri bagi masyarakat Islam di Aceh. Keempat, mengkaji 
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secara mendalam pengaruh kegiatan syi’ar Islam terhadap perilaku, pengamalan dan 

ketaatan masyarakat Aceh dalam menjalankan ajaran Islam.  

Untuk tercapainya tujuan tersebut, maka penulisan buku ini tidak hanya 

memanfaatkan bahan-bahan kepustakaan tetapi yang juga melakukan penelitian 

lapangan (field research), sehingga menemukan bagaimana praktek syi’ar tersebut 

berlangsung dalam masyarakat. Daerah yang dijadikan lokasi observasi dan 

wawancara untuk pengumpulan data adalah Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Selatan, 

Nagan Raya, Pidie, Bener Meriah dan Lhokseumawe. 

Kajian ini sebenarnya berupaya untuk melihat secara mendalam bagaimana 

syi’ar Islam sebagai praktek keagamaan masyarakat mempunyai hubungan yang erat 

dengan tingkat religiusitas masyarakat Aceh, karena syi’ar tersebut merupakan suatu 

praktek atau perilaku yang terlembaga yang semua itu berpusat pada persoalan yang 

dihayati sebagai sesuatu yang paling maknawi (ultimate meaning).12  

Praktek ritualitas agama yang ditulis dalam buku ini dimulai dengan 

menggali bagaimana pemahaman agama terimplementasi dalam masyarakat. 

Penggalian pemahaman keagamaan dalam masyarakat ini sangat beralasan, karena 

sejalan dengan pendapat M. Quraish Shihab bahwa pandangan seseorang tentang 

agamanya atau kualitas keberagamaan seseorang sangat ditentukan oleh 

pemahamannya terhadap ajaran agamanya. Pada tataran selanjutnya kualitas 

keberagamaan akan digali pada aspek ritual berupa kegiatan keagamaan dan 

ketersediaan sumber daya dan infrastruktur keagamaan dalam masyarakat, sebagai 

kebutuhan mendasar dalam kegiatan beragama. Barulah kemudian akan dilihat aspek 

implementatif berupa pengejawantahan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. 

Aspek inilah yang sebenarnya dapat menunjukkan sejauh mana kualitas 

keberagamaan masyarakat, apakah masih berada pada tataran ritualitas dan simbol 

semata atau sudah pada tahap implementatif. Asumsi dasar yang dibangun dalam 

penelitian ini adalah semakin tinggi tingkat keihsanan masyarakat, maka akan 

semakin tinggi tingkat keberagamaannya. Dengan kata lain, tingkat keihsanan 

masyarakat berbanding lurus dengan tingkat keberagamaannya. 

Lebih lanjut praktek ritualitas agama seseorang atau sekelompok masyarakat 

biasanya yang dijadikan ukuran adalah pengamalan atau sikap dan perilaku seorang 

Muslim dalam mengamalkan ajaran agamanya. Karena Islam sebagai agama atau 

                                                             
12Faiz al-Hamidy, Kualitas Keberagamaan, dikutip dari http://mancilacap.sch.id. 

http://mancilacap.sch.id/
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suatu cara hidup (way of life) tidak saja terbatas pada hubungan pribadi antara 

seorang individu dengan penciptanya (habl min Allah), melainkan mencakup masalah 

hubungan antar sesama manusia (habl min al-nas). Bahkan juga hubungan antar 

manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan. Artinya 

kualitas keberagamaan seseorang tidak saja terletak pada bagaimana hubungan 

internal antara seorang hamba dengan Khaliqnya semata, tetapi juga bergantung 

pada bagaimana eksternalitas (pengamalan) dari ajaran agamanya terhadap 

lingkungan sekitarnya. 

Pada sisi sosiologis, praktek ritualitas agama dalam realitas masyarakat 

berkaitan dengan aktivitas yang nampak dan yang tidak nampak. Glock dan Stark, 

sebagaimana dikutip Kahmad menjelaskan bahwa, keberagamaan muncul dalam lima 

dimensi, yaitu: pertama, dimensi keyakinan yang berisi pengharapan sambil 

berpegang teguh pada keyakinan tertentu. Kedua, dimensi praktek agama yang 

meliputi perilaku simbolik dari makna-makna keagamaan yang terkandung di 

dalamnya. Ketiga, dimensi pengalaman keagamaan yang merujuk pada seluruh 

keterlibatan subyektif dan individual dengan hal-hal yang suci dari suatu agama. 

Keempat, dimensi pengetahuan agama, artinya orang yang beragama memiliki 

pengetahuan tentang keyakinan, ritus, kitab suci dan tradisi. Kelima, adalah dimensi 

konsekuensi yang mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan, praktik, 

pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari.13 

Terkait dengan penerapan Syari’at Islam di Aceh, diyakini bahwa nilai 

syari’at dan syi’ar tidak mungkin dapat dipisahkan. Keduanya sungguh saling terkait 

dan berhubungan satu sama lain. Syari’at dapat diumpamakan sebagai bagian inti 

dari ajaran Islam, sementara syi’ar adalah kemasan atau bajunya. Ajaran inti akan 

tampak indah jika dikemas dengan kemasan yang menarik. Sebaliknya, suatu ajaran 

akan terkesan kaku dan hambar jika tidak dibingkai oleh kemasan yang indah. Atas 

dasar itu, syari’at dan syi’ar sama-sama mesti diupayakan pelestarian dan 

pelaksanaannya. Sejumlah alasan patut dikemukakan dalam hubungannya dengan 

upaya menginventarisasi syi’ar di wilayah penegakan Syari’at Islam sebagai berikut: 

1. Syi’ar sulit dipisahkan dari thabiat basyariyah manusia. Contohnya 

adalah syi’ar kelamin; yaitu jakun bagi laki-laki dan buah dada bagi wanita, atau 

rambut sebagai mahkota wanita sedang jenggot adalah mahkota laki-laki. 

                                                             
13Dadang Kahmad, Sosiologi Agama, Bandung: Rosda Ciptakarya, 2000, hal.53-54. 
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2. Syi’ar itu syar'iyyah. Islam adalah agama syi’ar dan semua manusia, 

butuh syi’ar. Manusia butuh syi’ar, karena bayi lahir disyi'arkan dengan 'aqiqah, yang 

nikah disyi’arkan dengan walimah, yang wafat disyi’arkan dengan ucapan istirja' 

‘innalillahi wa'inna ilayhi raji'un’. Begitu juga dengan syi’ar ibadah seperti syi’ar 

perkampungan Islam adalah masjid. Masjid ditandai dengan menara. Waktu shalat 

ditandai oleh adzan. Semua bentuk syi’ar ini sangat diperhatikan oleh masyarakat 

Islam betapapun rendahnya kadar keislaman orang itu. 

3. Syi’ar itu 'iyadatan, berulang-ulang, terjadi setiap saat mulai hitungan 

waktu, hari, pekan, bulan dan tahun. Syi’ar Islam begitu dekat dan akrab dengan 

kegiatan sehari-hari masyarakat, bahkan menyatu dengan sendi-sendi kehidupan 

sosial masyarakat. Karena begitu akrab dengan kegiatan harian masyarakat, syi’ar 

menjadi tanda bagi kepribadian. Di samping itu, karena selalu berulang- ulang 

memungkinkan kita untuk selalu terikat dan terlibat di dalam syi’ar tersebut. 

Sehingga akan melahirkan amal jama'i, koordinasi, komunikasi, informasi dan 

sokongan antar sesama umat sangat intens. Dengan selalu bertemu dalam syi’ar, 

banyak kebaikan yang bisa kita kerjakan. Program pencerdasan ummat, 

pemberdayaan ekonomi, kesejahteraan jamaah, hajat masyarakat, dan berbagai 

permasalahan umat bisa ditangani secara bersama-sama. 

Pembahasan dalam buku ini sangat berkaitan dengan penanggalan dan bulan 

dalam tahun hijriah. Dalam pelaksanaan berbagai syi’ar Islam di Aceh, sistem tahun 

hijriah tidak dapat dipisahkan. Bahkan bagi masyarakat Aceh, bulan dalam tahun 

hijriah mempunyai nama tersendiri dalam istilah Aceh, yang sebagian besar diambil 

dari kebiasaan atau tradisi yang dikaitkan dengan kegiatan yang dilaksanakan pada 

bulan tersebut. Berikut ini perbandingan nama-nama bulan dalam tahun hijriah yang 

memakai bahasa Arab dengan nama-nama bulan yang sering disebutkan oleh 

masyarakat Aceh. Perbandingan ini dikutip dari buku Snouck Hurgronje.14 

 

 

 

 

 

                                                             
14Snouck Hurgronje, Aceh Di Mata Kolonialis, Terj. Singarimbun, dkk, Jakarta: Yayasan Soko 

Guru, 1985, hal. 221-222. 
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Nama Bulan 
Bahasa Arab 

Nama Bulan Bahasa Aceh 

1. Muharram Asan-Usen (nama untuk memperingati Hasan dan 
Husein pada tanggal 10 Muharram 

2. Safar Sapha 
3. Rabi’ul-awwal Mò’lõt (dari Maulud: memperingati hari lahir 

Muhammad. Adakalanya disebut Rabioy away) 
4. Rabi’ul-akhir Adoe Mò’lõt (yaitu adik lelaki mo’lot, sebab 

lahirnya Nabi juga diperingati dalam bulan ini. Ada 
kalanya disebut: Rabioy Akhe) 

5. Jumadil-awwal Mò’lõt Seuneulheuh atau Jamado away (yakni akhir 
maulud, sebab bulan inipun masih dipakai untuk 
memperingati lahirnya Nabi.  

6. Jumadil-akhir Kanduri boh kayee (yakni kanduri atau 
persembahan buah-buah secara keagamaan) 

7. Rajab Kanduri Apam (yakni kanduri kueh apam, juga 
Rajab atau Ra’jab) 

8.  Sya’ban Kanduri Bu (yakni kanduri nasi, juga Sya’ban atau 
Sa’ban) 

9. Ramadhan Puasa atau Ramalan atau Ramulan 
10. Syawwal Uroe Raya (bulan perayaan) atau Syaway. 
11. Dulqa’dah Meu’apet (terjepit/terhimpit, terkurung atau Doy 

ka’idah) 
12. Dulhidjah Haji atau Doy Hijah 

 

Di samping itu, upaya penegakan dan pelaksanaan syari’at Islam melalui jalur 

syi’ar memiliki beberapa keunggulan, yaitu: pertama, syi’ar diterima di mana-mana, 

populer sekaligus familier. Kedua, syi’ar disokong dari bawah, punya akar kedaulatan 

di tengah masyarakat. Ketiga, kerja syi’ar ini mudah dikomunikasikan, orang gampang 

bergabung, ikut-serta, dan berperan-aktif. Dalam syi'ar orang sama-sama kerja dan 

tidak sulit untuk bekerja sama. 

Aspek-aspek tersebut di atas, misalnya bisa dilihat pada saat perayaan 

Maulid Nabi sebagai sebuah syi’ar dan tradisi yang sudah mengakar dalam 

masyarakat. Perayaan maulid ini bukan syi’ar yang baru di Aceh, tetapi telah telah 

berlangsung sangat lama ketika Aceh masih dalam Kerajaan Aceh Darussalam. Setiap 

meunasah di seluruh Aceh akan mengadakan kenduri dan pembacaan barzanji 

(shalawat) pada bulan rabiul awal (buleun maulud) bahkan sampai dua bulan setelah 

bulan Rabiul Awwal, jadi pelaksanaan maulid di Aceh berlangsung selama 3 bulan.15 

                                                             
15M. Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara, Medan: Pustaka Iskandar Muda, 1961, hal. 562. 
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Berbagai bentuk kegiatan maulid tradisi ini terus dipertahankan sampai sekarang 

sebagai bagian dari syi’ar untuk memperingati kelahiran Rasulullah saw. 

Syi’ar lain yang menunjukkan adanya wujud silaturrahmi yang kuat sebagai 

komunitas Islam dapat dijumpai dalam perayaan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. 

Pelaksanaan shalat ‘idh sebagai salah satu amalan sunnah akan diikuti dengan syi’ar-

syi’ar lainnya yang dapat memberi dampak sebagai bentuk ketaatan terhadap Allah 

dan dibarengi dengan dimensi sosial dalam rangka menyambung silaturrahmi. 

Masyarakat Aceh dalam menyambut dua hari raya tersebut menunjukkan sikap yang 

sangat bahagia, seperti memuji Allah dengan takbir selama 3 hari, memakai pakaian 

baru, serta berkurban pada Aidil Adha sebagai sebuah bentuk hablum minallah dan 

hamblum minan nas. Bahkan kedua hari raya tersebut dijadikan sebuah kesempatan 

untuk saling memaafkan dan menghilangkan rasa dendam dan permusuhan 

sesamanya.16 

Jika dilihat dari berbagai aspek, maka pelaksanaan syari’at Islam di Aceh 

tidak mungkin berdiri sendiri tanpa dibarengi dengan penguatan syi’ar-syi’ar Islam 

yang dijadikan sebagai penyejuk dan pencipta rasa dalam pelaksanaan syari’at Islam 

itu sendiri. Dalam konteks ini, jika syari’at Islam dibarengi dengan syi’ar ia lebih 

terkesan dan membekas dalam jiwa orang-orang Islam baik dalam ketaatan kepada 

Allah ataupun dalam menumbuhkan nilai-nilai sosial dalam menciptakan model 

masyarakat Islami. 

Pada tataran berikutnya, syi’ar yang dipraktekkan oleh masyarakat identik 

dengan kebudayaan. Persepsi ini menimbulkan sikap apatis dari sebagian masyarakat 

yang mencoba memisahkan secara ketat dan kaku antara praktek agama dan budaya. 

Sehingga ada anggapan yang menyebutkan bahwa praktek syi’ar sesuatu yang tidak 

diperkenan dalam agama karena mengandung unsur-unsur bid’ah, yaitu praktek yang 

diada-adakan dan tidak ada tuntunan syari’at untuk melakukannya. 

Asumsi seperti ini sebenarnya hanya melihat agama dalam suatu persepsi 

yang kaku dan ketat, tanpa mengaitkan bahwa sebenarnya kebudayaan punya 

hubungan fungsional yang sangat erat dengan agama. Syafii Maarif menyebutkan 

bahwa pola pikir dan gaya hidup seseorang atau suatu bangsa akan sangat 

dipengaruhi oleh agama yang dianut, sesuai dengan persepsi dan tafsirannya 

terhadap agama tersebut. Di akui bahwa agama (syari’at) adalah berasal dari Tuhan 

                                                             
16Moehammad Hoesin, Adat Atjeh..., hal. 140. 
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bukan hasil ciptaan atau rekayasa manusia. Tetapi pada saat agama turun ke bumi 

dan memasuki lingkaran kebudayaan, wajah agama itu menjadi bermacam-macam, 

kemudian doktrin tentang keimanan adalah tetap satu, tetapi wajah dan ekspresinya 

bisa bermacam-macam yang sering disebut dengan kultural. Ia lahir dari latar 

belakang historis dan kebudayaan suatu daerah yang memberi warna terhadap 

agama. Ini adalah fakta sejarah yang tidak dapat dinafikan karena justru dengan 

wajah yang berwarna-warni tersebut, ekspresi kultural sebuah agama menjadi sangat 

kaya dan khas.17 

Sesuatu yang penting dan perlu dijaga dalam aspek tersebut adalah agar 

semua aspek kultural tersebut jangan sampai merusak keimanan, melemahkan sendi-

sendi keutamaan dan pilar rahmatan lil ‘alamin. Jadi pelaksanaan aspek-aspek syi’ar 

dalam lingkup pelaksanaan syari’at Islam di Aceh harus mengedepankan faktor iman 

sebagai sandarannya, jika praktek syi’ar tanpa landasan iman lebih baik hal tersebut 

ditinggalkan dan diganti dengan syi’ar yang menambahkan kekuatan iman dan 

ketaatan kepada Allah swt. Inilah yang diharapkan dapat diwujudkan dalam 

pelaksanaan syi’ar Islam di Aceh sebagai bukti manifestasi keimanan terhadap Allah 

swt. 

Jika dikaitkan dengan aspek keimanan, berbagai praktek adat ataupun yang 

selama dianggap dan dijadikan syi’ar terus dikritisi dan diseleksi, seiring dengan 

semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam. Upaya ini 

tidak dilakukan secara instan karena akan menimbulkan gejolak dalam masyarakat 

yang akan memperparah kondisi keagamaan itu sendiri. Tetapi dengan semakin 

tingginya pendidikan keagamaan masyarakat, sesuatu yang dianggap bertentangan 

dengan konsep keimanan dengan sendiri akan ditinggalkan dalam komunitas 

tersebut.  

Contohnya adalah adanya pantangan untuk beraktivitas hari Rabu Abeeh 

“rabu terakhir” pada bulan safar/sapha, sebagai hari berpantang karena dipercaya 

akan terjadi bala apabila melakukan kegiatan pada hari tersebut. Bahkan pada bulan 

safar ini dihindari pekerjaan penting karena dianggap akan mendatangkan mudharat 

di kemudian hari.18 Adat ini sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, agama tidak 

memberi tuntunan terhadap masalah tersebut. Hanya Allah yang dapat memberikan 

                                                             
17Syafii Maarif, Mencari Autensitas dalam Kegalauan, Jakarta: Pusat Studi Agama dan 

Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2004, hal. 29. 
18Snouck Hurgronje, Aceh Di Mata..., hal. 235. 
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kebaikan kepada seseorang bukan didasarkan kepada hari-hari naas yang tidak 

memiliki sumber rujukan yang kuat dalam Islam. Sebagai gantinya, masyarakat 

melalui lembaga adat menetapkan hari Jum’at terhitung mulai terbenamnya matahari 

hari Kamis sampai dengan terbenamnya matahari hari Jum’at. Termasuk di dalamnya 

adalah pantangan melaut selama 4 hari pada hari Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.19 

Pantangan ini sebagai bentuk pengagungan ibadah kepada kepada Allah swt, 

sekaligus dalam rangka menyemarakkan pelaksanaan syi’ar Islam bagi seluruh 

masyarakat. 

Hadirnya buku ini merupakan sebuah upaya untuk memberikan pemahaman 

kepada masyarakat Aceh, agar sejatinya syi’ar Islam dapat dilaksanakan dengan baik 

sebagai sebuah bentuk pengakuan terhadap keimanan kepada Allah swt, dengan 

meninggalkan sikap-sikap yang berlebihan yang tidak membawa faedah dalam 

implementasi nilai-nilai keberagamaan yang kita yakini. Diharapkan dengan semakin 

seringnya umat Islam Aceh melaksanakan syi’ar dalam setiap aktivitas keagamaan 

akan menumbuhkan sikap taqwa sebagai bekal kekuatan individu, masyarakat dan 

bangsa, sekaligus dapat meningkatkan hubungan silaturrahmi serta dapat saling 

membantu dan tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan orang yang tidak 

mampu, anak yatim piatu dan orang-orang yang membutuhkan agar mereka dapat 

menjalani kehidupan secara normal dengan terpenuhinya segala kebutuhan hidup. 

Jika ini terwujud, pelaksanaan syari’at Islam di Aceh akan melahirkan ciri 

khas tersendiri yang bernuansa humanis, dengan mengadopsi amalan-amalan lokal 

masyarakat dalam konteks bingkai syari’at. Ini tentu sesuatu yang kita harapkan, 

yang kita cita-citakan teraplikasi dalam masyarakat. Syari’at Islam di Aceh 

diharapkan tidak mengedepankan aspek hukum semata, tetapi lebih mengutamakan 

aspek lain yang berdimensi sosial. Dengan demikian, Islam yang dianut oleh 

masyarakat Aceh tidak dipaksakan secara politis, tetapi sesuatu yang lahir dari 

masyarakat Aceh yang selama ini terkenal identitas keislamannnya. 

 

D. Sistematika Isi Buku  

Untuk mengkaji secara keseluruhan dalam konteks keberagamaan perlu 

dilakukan penelusuran yang mendalam tentang syi’ar Islam sebagai praktek 

                                                             
19M. Adli Abdullah, dkk, Selama Kearifan adalah Kekayaan: Eksistensi Panglima Laot dan 

Hukom Adat Laot di Aceh, Banda Aceh: Lembaga Hukom Adat Laot, 2006, hal. 66. 
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keagamaan di Aceh. Kajian ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam 

pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Berdasarkan model dan fokus kajian sebagaimana 

digambarkan tersebut serta berbagai nilai-nilai srategis yang terkandung di 

dalamnya, maka secara umum buku ini membahas aspek-aspek sebagai berikut: 

Bab I berisikan pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan dasar pemikiran 

mengenai pentingnya penulisan buku secara filosofis dan logis. Beberapa 

pembahasan yang terkait dengan aspek kesejarahan dan tantangan kontemporer 

yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Syi’ar sebagai bagian dari Syari’at Islam juga 

diuraikan secara ringkas. Persoalan lain yang lebih mendasar dan mengisi bagian 

pendahuluan adalah terkait dengan pendefinisian syi’ar secara etimologis dan 

terminologis serta pengidentifikasiannya secara aplikatif dalam masyarakat muslim 

di Aceh. Pembahasan tentang pengidentifikasian syi’ar Islam sangat penting guna 

memetakan posisi dan fungsinya dalam Syari’at Islam yang diberlakukan di Aceh. 

Pembahasan pada bab-bab selanjutnya lebih banyak berbentuk penyajian dan 

analisis temuan terkait dengan ragam syi’ar yang wujud dalam masyarakat Aceh 

kontemporer. Atas dasar itu, penyajian bab-bab dimaksud sedapat mungkin diurut 

berdasarkan kronologi perayaannya dalam kurun masa satu tahun. Perayaan 1 

Muharram sebagai Tahun Baru Hijriyah dibahas pada Bab II buku ini dengan 

pertimbangan bahwa kegiatan dimaksud ditemukan pada awal tahun berjalan. 

Pembahasan mengenai peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. disajikan pada Bab 

III dengan pertimbangan serupa. Hanya saja, secara kuantitatif, bab ini sedikit lebih 

banyak dari pada bab sesudah dan sebelumnya karena peringatan Maulid Nabi 

Muhammad saw. amat variatif dan beragam. Banyak sisi yang perlu disorot, di 

samping banyak pula temuan yang sifatnya penting dan spesifik. 

Bab IV berkenaan dengan Peringatan Isra’ dan Mi’raj yang secara kronologi 

perayaannya dalam satu tahun memang cocok berposisi pada urutan demikian. Isra’ 

dan Mi’raj diperingati pada bulan Rajab sebagai bulan ketujuh dari hitungan 

penanggalan Hijriyah. Empat bulan sebelumnya, masyarakat muslim di Aceh 

disibukkan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. Isra’ dan Mi’raj diakui 

sebagai salah satu peristiwa amat penting dalam sejarah Islam. Upaya 

mengagendakan peringatan terhadap peristiwa ini secara rutin patut dilakukan 

setiap tahun. Meskipun demikian, oleh karena waktu pelaksanaannya berdekatan 
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dengan kegiatan menyambut Ramadhan, sebagian masyarakat menggabungkan dua 

kegiatan ini.  

Pembahasan tentang kegiatan menyambut Ramadhan beserta sejumlah 

rangkaian perayaan selama bulan suci dimaksud disajikan pada Bab V dari buku ini. 

Ramadhan mempunyai makna yang strategis bagi masyarakat muslim di Aceh 

sehingga disambut secara spesifik. Sambutan Ramadhan diawali dengan rentetan 

kegiatan di Bulan Sya’ban berupa kenduri Sya’ban dan meugang. Bagi sebagian 

masyarakat di Aceh, meugang tidak hanya penyiapan fisik yang terwujud melalui 

aktivitas mengkonsumsi daging, tetapi juga mempunyai sisi kerohanian sebagai 

wujud kebersahajaan dalam menyambut bulan suci yang datangnya setahun sekali 

itu. Pada bab ini juga diuraikan penjelasan-penjelasan di seputar kegiatan sepanjang 

Bulan Ramadhan seperti tadarrus, khataman al-Qur’an dan peringatan Nuzul al-

Qur’an. 

Bab VI dipersiapkan untuk mengisi pembahasan mengenai perayaan dua hari 

raya terbesar dalam Islam; Idul Fitri dan Idul Adha. Kesemarakan kedua hari raya ini 

dianalisis sejak dari persiapan menyambut kedatangannya sampai dengan aneka 

bentuk perayaan yang teraktualisasi melalui tradisi yang unik dan beragam. Dua hari 

raya dimaksud dimanfaatkan sebagai ajang silaturrahmi masyarakat muslim di Aceh. 

Uniknya, pemanfaatan dua hari raya ini sebagai ajang silaturrahmi tidak hanya antar 

manusia yang masih hidup, tetapi juga silaturrahmi antara orang hidup dengan orang 

yang sudah berpulang ke rahmatullah. Silaturrahmi dengan orang yang sudah 

meninggal diaktualisasikan dalam bentuk ziarah ke pemakaman keluarga untuk 

mendoakan mereka yang dirangkai dengan beragam sub kegiatan lainnya. 

Pembahasan buku ini akan ditutup dengan Bab VII yang berisikan Penutup. 

Pada bagian ini disampaikan kesimpulan sebagai jawaban dan temuan kajian. 

Selanjutnya, dalam Bab VII juga akan diupayakan pemetaan guna menentukan 

orientasi bagi penataan dan pelestarian syi’ar Islam yang relevan bagi masa depan 

masyarakat muslim di Aceh. 

Beberapa bahasan di atas, merupakan pengkajian dalam konteks 

keberagamaan yang perlu dilakukan penelusuran mendalam sebagai bagian praktek 

keagamaan di Aceh. Kajian ini mempunyai nilai yang sangat strategis dalam 

pelaksanaan syari’at Islam di Aceh secara komprehensif dan universal. Karena pada 
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dasarnya, syi’ar adalah tanda universalisme sekaligus internasionalisme Islam 

sebagai wujud rahmatan lil'alamin.  

  



BAB DUA  

PERINGATAN SATU MUHARRAM 

 

A. Pendahuluan  

Kegiatan 1 Muharram (يحّسو) yang sering dilaksanakan oleh umat Islam dalam 

beragam bentuk, tentunya tidak dapat dilepaskan dari aspek sejarah proses hijrahnya 

Nabi Muhammad saw. dari Makkah ke Madinah sekitar tahun 622 M. Sejarahnya 

seperti ditegaskan Ibnu Khaldun dalam bukunya “Muqaddimah”

1 menyebutkan bahwa ia tidak lebih sekedar kumpulan catatan peristiwa 

politik, negara, budaya atau peradaban masa masa lalu yang diceritakan pada masa 

sekarang. Hijrahnya Nabi saw. menjadi tonggak awal dari pencetusan dimulainya 

kalender Islam (almanak). Nabi saw. hijrah menjadi peristiwa besar dalam peradaban 

kemajuan Islam tidak hanya dalam aspek transformasi religius namun juga menjadi 

sebuah bangunan dari transformasi sosial dari proses bentukan struktur sosial 

masyarakat Islam.  

Peristiwa tersebut merupakan fondasi sejarah penting dalam peradaban 

Islam. Latar belakang historis peristiwa hijrah tidak dapat dipisahkan dari situasi dan 

kondisi kota Makkah pada saat awal penyebaran Islam. Struktur masyarakat jahiliyah 

yang secara tegas-tegas menolak dan menentang dakwah yang dilakukan Rasul saw. 

menjadi catatan penting dalam perjalan peristiwa hijrah yang selalu diperingati dan 

dikenang oleh umat Islam. Karena pada hakikatnya hijrah yang dilakukan Nabi 

Muhammad saw. adalah strategi dakwah dalam mengembangkan Islam secara damai 

dan aman. Sekaligus sebagai wujud perlawanan atas kungkungan kekuasaan 

ekonomi, politik serta budaya penguasa kaum Quraisy atas minoritas masyarakat 

Islam.  

Pada saat di Madinah Rasul saw. menyusun strategi dalam proses 

pembentukan masyarakat Islam di bawah suatu pemerintahan yang kuat daulah al-

Islamiah. Langkah pertama adalah Nabi saw. membangun masjid yaitu masjid Kuba 

sebagai sarana peribadatan serta wahana tempat berkumpulnya umat Islam dalam 

menyelesaikan berbagai persoalan; Kedua, menyatukan umat Islam dibawah ideologi 

ketauhidan untuk membendung diri mereka dari perselisihan, persengketaan dan 

permusuhan atau mengikat tali persaudaraan antara para kaum muslimin, kaum 

                                                             
1 Ahmadie Thoha, Terjemahan dari Muqaddimah Ibn Khaldun, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000.  
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Muhajirin dan Anshar; ketiga, membuat perjanjian dengan kaum Yahudi agar umat 

Islam tidak mendapat tekanan dalam menjalankan semua aktivitasnya. Perjanjian 

tersebut tidak lain menekankan pada pengakuan hak dan kekebasan beragama di 

antara penduduk kota Madinah untuk menjalankan agamanya masing-masing.2  

Sejalan dengan itu, hijrah sendiri berarti pindah ke negeri lain. Thaha, mengutip 

dari Ragib al-Isfahani menjelaskan bahwa kata hijrah biasanya mengacu kepada dua 

pengertian; Pertama, meninggalkan negeri yang berpenduduk kafir menuju negeri 

yang berpenduduk Muslim, sebagaimana hijrahnya Nabi dari kota Makkah ke 

Madinah yang lebih dipahami sebagai hijrah makani. Kedua, meninggalkan semua 

bentuk kejahatan yang telah dilakukan dan menuju ke arah kebaikan atau disebutkan 

sebagai bentuk dari hijrah maknawi 3. Ibnu Qayyim mengistilahkan hijrah maknawi 

dinyatakan sebagai al-hijrah al-haqiqiyyah. Alasannya hijrah fisik adalah refleksi dari 

hijrah maknawi itu sendiri. Kedua makna hijrah tersebut dapat ditemukan makanala 

melihat hijrah yang dilakukan Rasul saw. bersama para sahabatnya. Dari sudut 

pandang makani terlihat bagaimana para Rasul saw. dan sahabat harus menempuh 

jalan yang jaraknya ± 450 km dari kota Makkah ke Madinah. Sedangkan secara 

maknawi apa yang dilakukan Rasul saw. dan para sahabat dalam melaksanakan hijrah 

sebagai wujud menjaga dan mengembangkan ajaran Islam.  

Hijrah berhubungan erat dengan al-wala’ wal-bara’, bal hiya min ahammi 

takaalifahaa, bahkan ia termasuk manifestasi yang paling urgen. Urgen karena 

menyangkut ketepatan sikap seorang Muslim dalam memberikan perwalian 

kesetiaan dan pembelaan. Juga menyangkut ketepatan seorang Muslim dalam 

menampakkan penolakan dan permusuhan kepada yang patut dimusuhi. Dalam 

sejarah para Rasul juga dekat dengan tradisi hijrah dan semuanya dilakukan sebagai 

wujud atas semangat loyalitas kesetiaan dan keimanan yang berujung menuju kepada 

yang lebih baik atas ridha Allah swt.4 

Hijrah dalam bahasa Arab bermakna pindah atau migrasi. Artinya, hijrah dapat 

dipahami sebagai awal perhitungan kalender hijriyah, sehingga setiap tanggal 1 

Muharam ditetapkan sebagai hari besar Islam. Memang, sejak hijrahnya Rasulullah 

saw. ke Yastrib, keberadaannya lebih difokuskan pada pembentukan masyarakat 

                                                             
2M. Hasbi Ashshiddieqy, “Hari Hijrah adalah Titik Tolak Sejarah Baru’, dalam Sinar 

Darussalam, No. 4/Juni/1968.  
3Idris Thaha, (ed)., Perempuan dalam Hari-Hari Besar Islam, PPIM, Jakarta, UIN Jakarta, 2008.  
4 M. Hasbi Ashshiddieqy, “Hari Hijrah…, 1968.  



 
 

23 | H a l a m a n  
 

muslim dibawah pimpinan Rasulullah saw. Itulah sebabnya kota Yastrib diubah 

namanya menjadi al-Madinah yang artinya kota Rasulullah (al Madinah al 

Munawwarah). Faktor inilah yang menjadi point utama manakala makna hijrah akan 

identik dengan logika perubahan. Hijrah tidak hanya dilakukan secara parsial namun 

sifat kontinuitas dalam berubah sistem sosial masyarakat yang bersifat statis kearah 

masyarakat dinamis menjadi isu paling krusial dalam proses pembentukan 

masyarakat madani. Karenanya pemaknaan hijrah yang dipahami sebagian 

masyarakat awam hanya sebatas aspek seremonial semata menyambut tahun baru 

Islam senyata tidak tepat lagi, namun yang lebih penting bagaimana 

merekontruksikan makna hijrah tersebut dalam lingkup yang lebih luas. Tidak hanya 

sebatas penguatan ideologi normatif semata, tetapi bagaimana aktualisasi tersebut 

menyentuh aspek budaya, ekonomi maupun politik.  

Berangkat dari konsteks tersebut hijrah tidak identik hanya dipandang sebatas 

perjalanan Rasul dari Makkah ke Madinah secara harfiah, akan tetapi makna 

reproduksi budaya simbolik meminjam bahasanya Bourdieu,5 menjadi lebih penting. 

Artinya, bahasa-bahasa simbol tentang nilai-nilai persaudaraan, solidaritas, 

kesamaan hak serta perdamaian menjadi isu penting dalam proses terbentuknya 

masyarakat madani (civil society). Untuk itu bahasa hijrah harus ditrasformasikan 

secara lebih luas bukan hanya dalam bentuk analogi normatif semata namun aspek 

kultur dan struktur menjadi lebih bermakna. Pertama, dalam kategori ‘itiqadiyah 

(keyakinan) yang merupakan ideologi tauhidiyah seorang Muslim, dimana dalam 

pelaksanaan keyakinan dan ibadah hanya semata-mata ikhlas karena Allah swt. 

Tanpa dicampuri dengan kemusyrikan, tahayul, khurafat, bid’ah dan keyakinan nenek 

moyang yang tidak ada dasar hukumnya. Konsep hijrah dalam kategori ini wajib 

didakwahkan oleh segenap umat Islam untuk meluruskan keyakinan dan aqidah 

mereka agar jangan tersesat. Bahkan pada konsep ini hanya ada satu ketentuan 

hukum yang akan menjawab persoalan kebangsaan yakni hukum Ilahiyah.  

Kedua, dalam kategori fikriyah (pemikiran), yakni pemikiran yang dilandasi 

dengan kontrol wahyu Ilahiyah, bukan cara berpikir liberalisme yang menafikan nilai-

nilai wahyu dan hanya memakai kekuatan akal pikiran semata. Padahal tanpa 

disadari ternyata akal pikiran manusia sewaktu-waktu bisa tidak normal, namun jika 

dilandasai wahyu akal manusia akan tetap stabil. Oleh karenanya tujuan hukum Islam 

                                                             
5 Richard Jenkin, Membaca Pikiran Pierre Bourdieu, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.  
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salah satunya dalam rangka menjamin terpeliharanya akal pikiran. Ketiga, hijrah 

dalam kategori syuriyah (perasaan) yang muaranya pada ketenangan jiwa 

(psikologis), yang erat keterkaitanya dengan perasaan dan kesadaran, sebagai aspek 

psikologis manusia. Keempat, hijrah dalam kategori sulukiyah (prilaku), dalam 

konteks ini dimensi pengalaman sehari-hari lebih diperhatikan. Aspek perilaku yang 

berbasis nilai-nilai religius harus menjadi corong dalam tata struktur sosial 

masyarakat.  

Beberapa literatur menunjukkan bahwa dalam peristiwa hijrah yang dilakukan 

Nabi saw. terdapat pesan penting dalam model pengembangan dan pembinaan 

masyarakat Islam. Hal ini dapat dilihat dimana prinsip keteguhan hati dan 

pengorbanan yang dilakukan Nabi saw. dalam memperjuangkan nilai-nilai ajaran 

Islam tidak dilakukan dengan kekerasan namun dilakukan dibawah koridor damai. 

Prinsip musyawarah dan menjujung tinggi local value masyarakat Quraisy dalam 

menyiarkan agama Islam menjadi metode tersendiri yang dikembangkan Nabi saw. 

dalam merubah struktur dan sistem sosial masyarakat secara perlahan-lahan. Selain 

itu pula peristiwa hijrah yang dilakukan Rasul memberi gambaran tentang bagaimana 

bentuk solidaritas dan kesamaan ideologi antara para sahabat menjadi pilar penting 

dalam membentuk masyarakat Islam. Sehingga nilai-nilai individulisme dan otoritas 

kekuasaan atas para pengikutnya sama sekali tidak diperlihatkan. Melainkan prinsip 

kesamaan hak, solidaritas, serta ideologi, menjadi payung sosial dalam wujud 

membentuk masyarakat Islam secara utuh (Muhajirin-Anshar).  

Senada dengan itu, peristiwa hijrah pada intinya tidak lain merupakan 

perjalanan keagamaan yang dilakukan Rasul saw. bersama pengikutnya sebagai 

bentuk perlawanan dan penolakan atas ketidakadilan dan penindasan atas 

masyarakat Islam yang minoritas dengan berpindah tempat untuk membentuk 

struktur tatanan masyarakat di atas nilai-nilai kemanusiaan dan kedamaian. Sehingga 

hanya memerlukan waktu 8 tahun lebih Nabi Muhammad saw. mampu 

mempersatukan perbedaan suku, budaya dan ideologi di kota Madinah. Prinsip 

kebersamaan, tolong menolong serta saling menghargai perbedaan diantara para 

masyarakat menjadi modal utama dalam menjaga tatanan struktur masyarakat Islam 

di kota Madinah.  

Peristiwa hijrah ini pula yang mendorong Khalifah Umar bin Khattab untuk 

menetapkan peristiwa tersebut sebagai tongkah sejarah penetapan tahun baru Islam, 
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1 Muharram sebagai awal penanggalan. Hal ini didasarkan pada upaya mengabadikan 

hijrah sebagai peristiwa penting dari strategi dakwah Rasul dalam memajukan 

peradaban masyarakat Islam. Penetapan ini sendiri tentunya bukan berdasarkan 

otoritas Khalifah Umar bin Khatab semata, namun hal ini dilakukan melalui jalur 

musyawarah dan mufakat di antara para sahabat untuk penentuan tahun baru Islam. 

Sehinga sejak dicetuskannya tahun baru hijriyah, umat Islam hingga saat sekarang ini 

menghitung hari dengan nama; al-Ahad, al-Itsnain, al-Tsulatsa, al-Arba’a, al-Khamis, 

al-Jum’ah, dan al-Sabtu. Demikian pula dengan perhitungan bulan; Muharram, Shafar, 

Rabiul Awal, Rabiuts Tsani, Jumadil Ula, Jumadist Tsaniyah, Rajab, Sya’ban, Ramadhan, 

Syawal, Dzul Qa’dah dan Dzul Hijjah.6  

Bulan Muharram bagi masyarakat Islam juga disebutkan sebagai salah satu 

bulan haram, selain dari bulan Dzulhijjah, Dzulqaidah, dan bulan Rajab. Penetapan ini 

sudah dilakukan sejak masa zaman jahilliyah hingga sekarang ini. Hal ini 

sebagaimana ditegaskan al-Qur’an:  

    

     

     

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-

syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram.” (QS. al-

Maidah: 2).  

 

Kemudian dalam salah satu riwayat dituturkan bahwa ada beberapa peristiwa 

sejarah yang terjadi pada masa Nabi memasuki bulan Muharram, diantaranya ;  

a) Taubat Nabi Adam as. diterima oleh Allah; 

b) Nabi Idris as. diangkat ke langit; 

c) Bahtera Nabi Nuh as. berlabuh setelah peristiwa banjir; 

d) Nabi ibrahim as. dilahirkan, diangkat menjadi rasul, dan diselamatkan dari api; 

e) Nabi Ya’qub as. dikembalikan penglihatannya; 

f) Nabi Yusuf as.dikeluarkan dari penjara; 

g) Nabi Musa as. diselamatkan dari kejaran Fir’aun dengan melintasi laut merah 

yang terbelah; 

h) Nabi Daud as. diterima taubatnya oleh Allah; 

                                                             
6 Ibid, hal. 17.  
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i) Kembalinya anugrah kerajaan Nabi Sulaiman as.; 

j) Nabi Ayyub as. diuji dengan penyakit, lalu disembuhkan; 

k) Nabi Yunus as. keluar dari perut ikan; 

l) Nabi Isa as. diselamatkan (di angkat) dari kejaran orang-orang yang ingin 

menyalibnya; 

Sebagaimana umumnya menyambut tahun baru, umat Islam di beberapa 

negara juga merayakannya sebagai hari permulaan tahun, berdoa semoga tahun ke 

depan menjadi tahun yang lebih baik dari sebelumnya. Tahun baru bisa berarti juga 

kelahiran kembali, reposisi semangat dan motivasi, menjadi momentum untuk 

meneguhkan tekad menghadapi hidup. Namun di beberapa negara, dan di beberapa 

komunitas Muslim Syiah, bulan Muharram menjadi bulan yang penuh duka, secara 

mengingat tragedi Karbala yang terjadi di dalamnya. Rasulullah saw. sendiri, dengan 

perkenan Allah swt. dalam firman-Nya, menetapkan bahwa bulan Muharram adalah 

salah satu dari empat bulan yang dimuliakan (Rajab, Dzulqaidah, Dzulhijjah, 

Muharram), dan di dalamnya dilarang melakukan peperangan dan tindak kekerasan 

lainnya, walaupun kemudian di-mansukhkan oleh sebagian ulama disebabkan 

banyaknya pembantaian dan peperangan yang terjadi di bulan ini, seperti misalnya 

pembantaian atas diri Imam Husein bin Ali di padang Karbala, 10 Muharram 61 H. Di 

sisi yang lain Rasul saw. juga menetapkan bahwa Muharram adalah bulannya Allah 

dan merupakan bulan yang mulia sesudah Ramadhan. 

Muharram dalam kalender hijriyah adalah bulan yang pertama, sebagaimana 

Januari sebagai bulan pertama dalam hitungan kalender Masehi. Sedangkan Asyura 

adalah istilah untuk hari kesepuluh dari bulan Muharram atau tanggal 10 Muharram. 

Yang mana sepuluh dalam bahasa Arab disebut dengan ‘Asyrah. Sedangkan hitungan 

yang kesepuluh disebut ‘Asyir atau ‘Asyirah. Hari kesepuluh di bulan Muharram 

disebut ‘Asyuro. Kata itulah yang diadopsi oleh orang Jawa (baca: Islam Kejawen) 

untuk menamakan bulan pertama dalam kalender mereka dengan nama bulan Suro.  

Pada dasarnya, perhitungan dalam sistem kalender Islam menggunakan 

peredaran bulan sebagai acuannya, berbeda dengan kalender biasa (Kalender 

Masehi) yang menggunakan peredaran matahari. Sehingga kadangkala bulan 

Muharram bagi umat Islam dipahami sebagai bulan Hijrahnya Nabi Muhammad Saw 

dari Mekkah ke Madinah, yang sebelumnya bernama Yastrib. Peristiwa hijrah 

tersebut terjadi tepatnya pada malam tanggal 27 Shafar dan sampai di Yastrib pada 
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tanggal 12 Rabiul Awal. Adapun pemahaman bulan Muharram sebagai bulan Hijrah, 

karena bulan Muharram adalah bulan yang pertama dalam kalender qamariyah yang 

oleh ditetapkan pertama kali oleh Khalifah Umar bin Khattab atas saran dari menantu 

Rasulullah saw., yakni Imam Ali bin Abi Thalib.  

Pandangan lain juga menyebutkan sebagaimana penjelasan sebelumnya, 

penentuan tahun Islam di kalangan masyarakat muslim tentunya bermula manakala 

pada masa khalifah Umar bin Khatab mengirimkan surat kepada gubernur Abu Musa 

al-Asya’ri tanpa menyebutkan tanggal, bulan dan juga tahun. Demikian juga 

sebaliknya ketika Abu Musa membalas surat dari Umar tanpa menyebutkan 

tahun,tanggal maupun bulan. Hal inilah yang kemudian disikapi untuk melalukan 

musyawarah menentukan tahun dalam sistem kalender Islam. Beberapa pendapat 

mengusulkan perhitungan awal tahun Islam dimulai sejak masa kelahiran Nabi saw. 

ataupun juga menentukan batasnya sejak menerima wahyu diangkat menjadi Nabi 

dan Rasul. Setelah melalui diskusi dan dialog panjang, penentuan tahun baru Islam 

dimulai sejak Nabi saw. melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah.  

Penepatan tahun baru Islam tentunya tidak serta merta diacu dari hijrahnya 

Rasul saw. namun juga penentuan ini terjadi perbedaan silang pendapat diantara 

para sahabat, sebagian sahabat berpendapat bahwa;  

a) Sebaiknya tarikh Islam dimulai dari tahun lahirnya Nabi Muhammad saw. 

b) Dimulai dari Nabi Muhammad saw. diangkat menjadi Rasulullah. 

c) Ada yang berpendapat sebaiknya kalender Islam dimulai dari Rasulullah saw. 

Melakukan Isra’ Mi’raj. 

d) Dimulai dari wafatnya Nabi Muhammad saw. 

e) Sayyidina Ali, berpendapat, sebaiknya kalender Islam dimulai dari tahun 

Hijriyahnya Nabi saw. dari Makkah ke Madinah atau pisahnya negeri syirik ke 

negeri mukmin.  

Namun demikian, musyawarah yang dipimpin oleh Umar Bin Khatab sepakat 

untuk menetapkan kalender Islam dimulai dari tahun hijrah Nabi Muhammad SAW 

dari Mekkah ke Madinah. Di saat itulah menjadi acuan dalam penentuan tahun 

hijriyah yang ada sekarang ini.  

Secara terpisah masih berhubungan dengan aspek historis penentuan 1 

Muharram sebagai tahun baru Islam, Jalaluddin Rahmat salah seorang cendikiawan 

syiah di Indonesia menyebutkan, penanganan penentuan 1 Muharram sebagai awal 
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hijrah Nabi saw. dari Makkah ke Madinah adalah salah besar. Sebagaimana dikutip di 

salah satu media surat kabar bahwa “Nabi Muhammad yang ditemani sahabat Abu 

Bakar hijrah ke Madinah pada 12 Rabiul Awal bukan pada 1 Muharam sebagai tanda 

dimulainya tahun hijriah,”. Lebih lanjut ditambahkannya, peringatan tahun baru 

Islam tiap 1 Muharram juga baru dimulai sejak 25 tahun lalu atau sekira tahun 1970-

an yang berasal dari ide pertemuan cendekiawan Islam di Amerika Serikat. “Waktu 

itu terjadi fenomena maraknya dakwah, masjid-masjid dipenuhi jemaah, dan 

munculnya jilbab hingga kemudian dikatakan sebagai kebangkitan Islam, Islamic 

Revival. Hal ini diperkuat dengan liputan majalah Times yang dalam sampul depannya 

memuat tulisan Islamic Revival, untuk lebih menggelorakan kebangkitan Islam, 

akhirnya disepakati perlunya peringatan tahun baru Islam hingga menyebar ke 

seluruh dunia Muslim termasuk di Indonesia. “Tidak ada landasan hukum baik al-

Qur’an maupun hadist soal peringatan tahun baru Islam. Menganggap bid’ah, tapi 

tidak berani menyebutnya sebagai bid’ah dhalalah (bid’ah yang sesat)”. 7 Barangkali 

pandangan Jalaluddin Rakhmat cukup beralasan, manakala dialetika yang 

berkembang dalam penetapan tahun baru Islam di bulan Muharram lebih karena 

alasan politis-sosiologis. Karena penamaan hijrah itu dimaksudkan sebagai 

penghargaan terhadap momentum hijrah Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. 

Sedangkan peristiwa hijrah sendiri tidak terjadi di bulan Muharram melainkan pada 

bulan Rabi’ul Awwal.  

Di Aceh sendiri, bulan Muharram sangat identik dengan bulan Hasan Husein. 

Sedangkan di pulau Jawa lebih identik dengan bulan Suro. Pemahaman 

konstektualisasi yang berbeda antara makna 1 Suro yang dilakukan masyarakat Jawa 

dengan kisah Hasan Husein yang menjadi tradisi budaya sebagian masyarakat Aceh 

sangat terkait dengan konteks budaya yang dipahami oleh masyarakat setempat. 

Artinya, landasan historis kegiatan religi berbasis budaya lokal akan identik dengan 

local community . Aspek pemahaman ajaran agama yang dipahami dalam perayaan 1 

Muharram oleh masyarakat Indonesia, seperti di pulau jawa akan berbeda dengan 

masyarakat di luar pulau Jawa.  

Pada bulan Suro masyarakat Jawa meyakini untuk terus bersikap eling (ingat) 

dan waspada. Eling artinya manusia harus tetap ingat siapa dirinya dan dimana 

kedudukannya sebagai ciptaan Tuhan, sedangkan waspada berarti manusia juga 

                                                             
7 Jalaluddin Rakhmat, Psikologi Agama, Bandung: Remadja Rosdakarya, 2000. 
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harus terjaga dan waspada dari godaan yang menyesatkan. Oleh karena itu dapat 

dipahami jika kemudian masyarakat Jawa pantang melakukan hajatan pernikahan 

selama bulan Suro. Bagi orang Jawa sebagai awal tahun Jawa juga dianggap sebagai 

bulan yang sakral atau suci, bulan yang tepat untuk melakukan renungan, tafakur, 

dan introspeksi untuk mendekatkan dengan Yang Maha Kuasa. Dan pada malam 1 

Suro tiba, masyarakat Jawa umumnya melakukan ritual tirakatan, lek-lekan atau 

begadang (tidak tidur semalam suntuk), dan perenungan diri sambil berdoa untuk 

mendapatkan keselamatan (kawilujengan lan karaharjan). Tidak berhenti di sini saja, 

pada malam 1 suro di keraton Surakarta, maupun Yogyakarta dilakukan acara ritual 

dengan mengarak benda pusaka mengelilingi benteng kraton yang diikuti oleh ribuan 

warga Yogyakarta dan sekitarnya. Selama melakukan ritual tersebut tidak 

diperkenankan untuk berbicara kepada siapapun.8  

 

B. Peristiwa 10 Muharram 

Bagi masyarakat Aceh, maupun di beberapa wilayah di Sumatera, seperti 

Padang, Bengkulu atau Lampung misalnya, tradisi bulan Muharram akan sangat 

identik dengan ragam kegiatan untuk menghormati terbunuhnya cucu Nabi saw. 

Husein di padang Karbala pada 10 Muharram atau yang lebih dikenal dengan tradisi 

Asyura (Aceh disebut Asyura dan di Jawa Suro). Tradisi tersebut tentunya tidak 

terlepas dari pengaruh berkembangnya ajaran Syiah dalam masyarakat. Sehingga 

tulisan seperti yang diuraikan Hasballah M Saad9 yang mempertanyakan masih 

banyaknya simbol-simbol Syiah dalam kultur masyarakat Aceh menjadi dialektika 

tersendiri dalam melihat indentitas kultural masyarakat Aceh. Pandangan ini tentunya 

cukup beralasan manakala mendalami lebih jauh tradisi Muharram di Aceh identik 

dengan kegiatan Asyura, dimana terbunuhnya cucu Nabi saw. Husein di Padang 

Karbala pada 10 Muharram.  

Beberapa literatur sejarah menunjukkan, peristiwa Karbala sebagai sebuah 

tragedi kemanusiaan yang sangat kejam yang menimpa keluarga Nabi di Bawah 

kekuasaan pemerintahan Muawiyah. Diilustrasikan bagaimana keluarga Nabi 

Muhamad saw. yang berjumlah 72 orang dibantai secara tragis oleh 32 ribu tentara 

bersenjata lengkap. Sayidina Husein ra. cucu Nabi Muhamad saw. sekaligus pemimpin 

                                                             
8 Jawa Pos, 25 Mei 2009. 
9 Hasballah M Saad, Jejak Syi’ah dan Tradisi Asyura di Aceh, dalam Serambi Indonesia, 2 Januari 

2011.  

http://sukolaras.wordpress.com/2008/12/29/kirab-malam-1-muharam-1430/
http://sukolaras.wordpress.com/2008/12/29/kirab-malam-1-muharam-1430/
http://tube.indo.net.id/uploads/audio/4supnF24GewVwJ1xjk51.mp3
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rombongan harus gugur syahid di tangan para pengkhianat dari umat kakeknya 

sendiri. Berawal dari diterimanya puluhan surat dari masyarakat Kufah oleh Husein, 

mereka mengundangnya untuk dibaiat. Dalam surat-surat mereka, masyarakat Kufah 

mengaku janji setia (membait) pada Sayyidina Husein sebagai pemimpin. Setelah 

mempelajari secara seksama seraya memohon petunjuk dari Allah, Sayyidina Husein 

ra. memutuskan untuk berangkat ke Kufah. Sebelum berangkat, ia mengirim Muslim 

bin Aqil untuk mengkonfirmasi isi bait yang ditulis oleh masyarakat Kufah dalam 

surat-surat mereka sekaligus melihat langsung keadaan masyarakat Kufah. Ternyata 

apa yang ditulis dengan apa yang sebenarnya sungguh jauh berbeda. Mereka 

membunuh Muslim bin Aqil. 

Sayyidina Husein ra. kemudian berangkat bersama keluarga dan pengikut 

setia menuju Kufah sebelum berita kematian Muslim bin Aqil diterimanya. Berita 

keberangkatan Sayyidina Husein ra. ke Kufah diketahui oleh Ubaidiullah bin Ziyad 

dan istana Bani Umayyah. Dia memerintahkan Al-Hurr untuk menghadang Sayyidina 

Husein ra. agar tidak sampai ke Kufah. Disusul kemudian oleh pasukan Umar bin Saad 

yang berjumlah tiga puluhan ribu meninggalkan Kufah menuju Karbala. Bahkan 

menurut beberapa sumber, Ubaidillah bin Ziyad mengelilingi Kufah, menakut-nakuti, 

membujuk, dan mengancam agar seluruh masyarakat Kufah keluar untuk memerangi 

Sayyidina Husein ra. Tanggal 2 Muharram rombongan Sayidina Husein sampai di 

sebuah tempat, kemudian ia bertanya tentang nama tempat tersebut. Dijawab bahwa 

tempat itu bernama Karbala. Ketika mendengar itu, Sayyidina Husein ra. menangis 

dan berdoa, “Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari duka dan bencana. Ketika 

ayahku beserta rombonganya dan aku bersamanya melewati tempat ini, beliau 

berkata, “Di sinilah rombongan mereka akan berhenti dan disinilah darah mereka 

akan ditumpahkan”. Sebagian rombongan beliau bertanya tentang siapa yang beliau 

maksudkan. Beliau menjawab.”Mereka adalah pusaka keluarga Muhammad saw.”. Di 

tempat inilah rombongan Sayyidina Husein ra. terkepung oleh pasukan bersenjatakan 

lengkap. Peperangan tidak seimbang kubu kebenaran dan kubu kebatilan. Karbala 

menjadi saksi bisu bagaimana keluarga Nabi Muhammad saw. diperlakukan tidak 

manusiawi oleh umatnya sendiri. Mereka kelaparan, dan kehausan. Anak-anak kecil 

dari mereka yang tidak berdosa harus menderita. Wanita keluarga Rasulullah saw. 

harus ikut menelan penderitaan. Mereka dipaksa menyaksikan suami, dan anak 
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mereka berguguran di depan mata mereka. Satu persatu pengikut Sayyidina Husein 

ra. gugur.  

Tragedi Karbala memang sangatlah tragis, memilukan dan keji dalam sejarah 

perkembangan Islam. Sebagaimana disebutkan Hasballah dalam tulisannya,10 duka 

nestapa dan airmata terus mengucur. Belum lagi kering atas duka suatu peristiwa 

terjadi lagi peristiwa lain. Sejak terbunuhnya Ali oleh Abdurahman bin Muljam 

(kelompok Khawarij) pada tanggal 17 Ramadhan tahun 40 H, cucu kesayangan 

Rasulullah saw., Sayyidina Hasan ra. pun diracun oleh anak perempuan Shail bin Amr 

atas bujukan Muawiyah sehingga menemui kesyahidannya pada tahun 50 H setelah 

menderita selama empat puluh hari di pembaringan. Puncak kepiluan adalah 

terbunuhnya Sayyidina Husen ra. di Karbala pada tahun 61 H dengan cara yang 

sangat keji oleh Ubaidillah bin Ziyad atas perintah Yazid bin Muawiyah.  

Sehingga cukup beralasan seperti disinyalir Snouck Hurgronje11, menjelaskan 

pada negara-negara Syiah,12 peristiwa Karbala menjadi momentum dalam sejarah 

kemanusiaan. Ragam kegiatan yang dilakukan memperingati tradisi13 di bulan 

Muharram di lakukan pada 10 hari pertama dengan berbagai kegiatan seperti; 

upacara, pidato, dan lain-lain yang berhubungan dengan memperingati cucu Nabi 

saw., Husein melawan kaum Umayyah. Perayaan ini mencapai puncaknya di Asyura, 

untuk mengingat peristiwa Karbala. Pada hari tersebut dilakukan ritualitas tarian 

dengan mengilingi api unggun sambil melakukan ritual yang memerankan kekerasan 

seperti yang dialami oleh Husein ra. di Padang Karbala.  

                                                             
10 Harian Serambi Indonesia, 22 Februari 1999.  
11 Lihat, Snouck Hurgronje, Aceh Di Mata Kolonialis, Yayasan Soko Guru, Jakarta, 1985.; H. M. 

Zainuddin, Tarich Atjeh dan Nusantara, Pustaka Iskandar Muda, Medan, 1961.  
12 Syiah merupakan salah satu aliran dan paham yang berkembang di Indonesia setelah 

meletusnya revolusi Islam Iran pada tahun 1979 yang dimotori oleh Imam Khoemeni. Jalaluddin 
Rakhmat sebagai salah seorang cendikiawan syiah di Indonesia menyebutkan ada 3 indikator untuk 
melihat perkembangan Syaih di Indonesia. Pertama, Syiah adalah orang-orang yang menyakini bahwa 
Sayyidina Ali adalah sosok yang berhak menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah saw. Kedua, yang 
disebut Syiah adalah selain orang yang memegang akidah Syiah juga menjalankan ritus-ritusnya, 
termasuk dalam konsteks amalan fiqih. Ketiga, Syiah adalah orang-orang yang terpengaruh oleh 
pemikiran Syiah, baik dalam bidang akidah, filsafat, atau tasawuf dan menggunakan buku-buku Syiah 
sebagai rujukan. Untuk lebih Memahami perkembangan Syiah dalam konsteks peekembangan politik 
di dunia Islam, lihat; L. Esposito, Islam dan Politik, Bulan Bintang, Jakarta, 1984; Marzuki Wahid, Jejak-
Jejak Islam Politik : Sinopsis Sejumlah Studi Islam Indonesia, DITPERTAIS, Jakarta, 2004.  

13 Tradisi merupakan ajaran budi luhur yang terjadi dalam tata kehidupan yang mengandung 
nilai nasehat, sanksi, anjuran doa, dorongan dan sebagainya. Sedangkan adat merupakan kebiasaan 
yang terjadi dalam tata kehidupan yang senantiasa berubah karena kondisi dan situasi masyarakat. 
Lihat, WE. Soetomo, Kebudayaan dalam Perspektif. Semarang: IKIP Semarang, 2000.  
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Tradisi lain yang juga diberi perhatian khusus dalam pelaksanaan Asyura adalah 

adanya kebiasaan menyiapkan makanan khusus seperti bubur, bila di Jawa bubur 

suro, dan di Aceh Kanji Asyura. Di Aceh, Kanji Asyura terdiri dari campuran beras, 

santan gula, potongan kelapa, kacang-kacangan, pepaya, buah delima, pisang, tebu 

serta bermacam-macam akar yang dapat dimakan. Namun demikian, tidak semua 

rumah memasak makanan ini tetapi di satu kota mereka memasaknya di satu tempat 

kemudian membawanya ke masjid, meunasah atau ke perempatan jalan. Setelah 

memanjatkan doa, makanan itu dibagikan kepada masyarakat. Bagi masyarakat Aceh 

sangat menghormati hari sepuluh pertama Muharam. Mereka tidak melakukan 

aktivitas apa pun pada hari-hari tersebut. Masyarakat Aceh melarang pernikahan 

pada hari-hari tersebut karena percaya bahwa pernikahan pada saat-saat itu tidak 

akan mendapatkan keberkahan dan akan berakhir pada perceraian, khususnya 

pernikahan perawan atau gadis. Mereka pun tidak melakukan khitanan atas anak-

anak mereka, tidak berladang, dan juga tidak memanen hasil ladangnya. Di Aceh 

bulan Muharram, disebut sebagai “bulan api,” yakni bulan musibah dan kesedihan. Di 

sebagian tempat, masyarakatnya suka melakukan maktam sambil mengelilingi api.  

Sebagian masyarakat Indonesia yakin bahwa Imam Hasan as. dibunuh Bani 

Umayah dengan cara diracun sementara Imam Husain as. dibunuh pasukan Yazid di 

padang Karbala pada Jumat, 10 Muharam. Mereka mengatakan, “Kedua orang 

bersaudara ini adalah orang yang teraniaya.” Karena itu, masyarakat memperingati 

syahidnya Imam Hasan as dan Imam Husain as. Di Minangkabau, Sumatera Barat 

menamakan Muharram dengan “Bulan Tabuik.” Di wilayah Ternate, Maluku Utara 

tradisi takziah ini disebut dengan “Badabus.” Sementara itu, masyarakat Betawi, 

Jakarta menyebut sepuluh Muharam sebagai “hari anak yatim.” Di berbagai wilayah di 

Indonesia, masyarakat, pada hari kesepuluh Muharam, memasak sejenis makanan 

yang mereka sebut dengan “bubur merah-putih.” Merah adalah lambang darah Imam 

Husain as. sedangkan putih adalah lambang ruh suci Imam Husain as. Makanan ini 

terbuat dari beras, gula, dan beberapa bahan lainnya. Hal yang sama juga dengan 

masyarakat Melayu memperingati hari anak yatim untuk mengenang Imam Husain 

as. dan Imam Ali Zainal Abidin ra., sebagai yatim pertama dari keluarga Rasulullah 

SAW. Hal itu karena, dalam peristiwa Karbala, hanya Imam Ali Zainal Abidin yang 

masih hidup. Pada hari-hari Asyura, masyarakat Melayu mengenang para syuhada 

Karbala juga dengan cara melakukan kegiatan amal saleh.  
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Peringatan hari Asyura dalam masyarakat Aceh tentunya, tidak diperigati 

secara besar- besaran layaknya tradisi Maulid Nabi dengan tradisi kenduri raya. Pada 

hari Asyura sebagian warga Aceh berpuasa satu sampai tiga hari dan ada juga tradisi 

membagi-bagikan bubur beras kepada sesama tetangga. Biasanya hanya mereka yang 

berkecukupan yang membagikan bubur Asyura. Dalam tradisi masyarakat Aceh, hari 

Asyura itu selalu di peringati setiap tahunnya, dengan melakukan khanduri bersama. 

Biasanya dilakukan di meunasah atau surau. Setiap keluarga membawa makanan dan 

penduduk kampung baik yang membawa makanan atau tidak, semua diajak makan 

bersama-sama. Yang didahului oleh do’a bersama. Imuem (imam) meunasah biasanya 

yang memimpin do’a. Bagi anak-anak, ini merupakan kesempatan untuk 

mendapatkan menu yang sedikit berkualitas. Ada daging ayam, telur asin, daging dan 

ikan yang bagus. Di beberapa tempat pada saat khanduri peringatan Asyura itu, 

hikayat Asan Usen dibacakan kepada yang hadir, beberapa bait atau di dendangkan 

secara bersama-sama.14 Diantara penggalan bait hikayat Asan Usen yang dilantukan 

pada acara kenduri tersebut adalah;  

“ Bak siploh uroe bak buleuen Muharram/ kesudahan Husen Jamaloe/ peue na 

mudah ta khanduri/ . poteu Allah bri pahla dudoe”. Sepuluh hari bulan 

Muharram/ Hari berpulang Husen Jamalul/ Apa yang mudah silahkan 

khanduri/ Pahala di beri hari kiamat .  

”Lheuh syahid Hasan ji prang lom Husen/ Ji neuk poh bandum cuco Sayyidina/ 

Dum na pasukan bandum di yue tron/ Lengkap ban ban dum alat senjata”. 

Sesudah syahid Hasan, Husen pun digempur/ Mereka menghabisi cucu 

Sayyidina (Rasulullah)/ Seluruh pasukan disuruh turun/ Lengkap semua 

dengan senjata. 

”Sep ka wahe Muhammad Nafiah, bek le tapoh kaphe ulu/ Bah tinggai keu bijeh, 

agar uroe dudoe mangat na asoe neuraka”. Cukup sudah wahai Muhammad 

Hanafiah, jangan lagi dibunuh kafir hamil itu/ agar dia beranak pinak lagi untuk 

isi nereka kelak. 

 “Hasan ngon Husen Cucoe di Nabi/ Aneuk Bak Siti Fatimah Zuhra/ Syahid di 

Husen teuma dalam prang/ Syahid di Hasan inong brie tuba. “Hasan dan Husain 

                                                             
14 T.A Sakti , dalam Warta Unsyiah, Desember 2007; lihat juga, Darwis A. Soelaiman, Kompilasi 

Adat Aceh, Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh (PUSMA), 2011, hal. 173.  
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cucu Nabi, anak dari Siti Fatimah Zuhra, syahid Husen di dalam perang, syahid 

di Hasan di racuni isteri.  

 

Di beberapa daerah seperti di kawasan pantai Barat Aceh, termasuk Aceh 

Selatan, berkembang kesenian tradisonal “Pho”. Tari Pho dimainkan oleh sejumlah 

anak-anak gadis remaja, dengan mendengarkan syair penuh nuansa sendu, seperti 

orang meratapi kematian. Dalam format khusus, gadis remaja menyusun format 

berkeliling melingkar, dan mertapi sesuatu, bagaikan meratapi kematian. Dan dalam 

formasi tarian Saman sendiri bisa dilihat bagaimana simbol-simbol peristiwa Karbala 

dalam bentuk “tumbok-tumbok droe” (memukul diri sendiri) adalah salah satu bagian 

dari bentuk peristiwa yang pernah menimpa cucu Nabi dalam tragedi Karbala. 15 

 

C. Muharram dalam Konsteks Normatif, Filosofis dan Sosiologis 

 

Pada dasarnya dalam al-Qur’an maupun Hadist tidak ditemukan secara konkrit 

tentang tradisi pelaksanaan 1 Muharram seperti yang telah lazim dilakukan 

masyarakat Muslim umumnya. Hanya dalam beberapa ayat seperti dalam QS. al-

Taubah: 36 Allah menyebutkan tentang perihal keutamaan yang terdapat dalam 

bulan Muharram.  

      

       

   

     

 

Artinya: “Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, 

dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, diantaranya 

empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu 

menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu” (QS. At-Taubah : 36) 

 

Kemudian dalam sistem perhitungan kalender Islam sendiri, terdapat 12 bulan, 

dan 4 di antaranya merupakan bulan haram (mulia), di mana orang-orang jahiliyah 

dahulu mengagungkan dan memuliakannya. Mereka mengharamkan peperangan 

                                                             
15 T.A Sakti, Warta Unsyiah, Desember 2007.  
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pada bulan tersebut. Sampai seandainya ada seseorang bertemu dengan orang yang 

membunuh ayahnya maka dia tidak akan menyerangnya. Bulan yang empat itu 

adalah Rajab, Dzulkhaidah, Dzulhijjah dan Muharram. 

Pada bulan Muharram perayaan yang lazim dilakukan masyarakat biasanya bisa 

dalam bentuk pembacaan doa menyambut tahun baru Islam, serta juga ada sebagian 

masyarakat yang melakukan sunat puasa Asyura (hari ke-10), Tasu’a (hari ke-9) serta 

hari ke-11. Keutamaan hari Asyura, menurut beberapa pendapat para ulama sebagai 

hari yang monumental karena pada hari tersebut beberapa peristiwa penting dalam 

sejarah ke-Rasulan. Diantaranya, Allah menerima taubat Nabi Adam as. akibat 

kesalahannya memakan buah yang terlarang, diterimanya taubat kaum Nabi Yunus 

as., berlabuhnya perahu Nabi Nuh as. di bukit Judiyyi (terletak di Armenia sebelah 

selatan, berbatasan dengan Mesopotamia), serta kemenangan Nabi Musa as. dan 

tenggelamnya Fir’aun.  

Pelaksanaan puasa sunat di bulan Asyura juga dapat ditemukan dalam hadist 

shahih yang diriwayatkan dalam kitab Bukhari ;  

 نًب:  قبل عُهًب هللا زضً عببس ابٍ عٍ جبٍس بٍ سعٍد عٍ بشس أبى حدثُب هشٍى حدثُب أٌىة بٍ شٌبد حدثُب

 انري انٍىو هرا فقبنىا ذنك عٍ فسئهىا عبشىزاء ٌصىيىٌ انٍهىد وجد انًدٌُة سهى و عهٍه هللا صهى انُبً قدو

 سهى و عهٍه هللا صهى هللا زسىل فقبل نه تعظًٍب َصىيه وَحٍ فسعىٌ عهى إسسائٍم بًُو يىسى فٍه هللا أظفس

  بصىيه أيس ثى( .  يُكى بًىسى أونى َحٍ) 

Artinya: Diriwayatkan dari Ibn ‘Abbas, ia berkata: Ketika Rasul datang ke 

Madinah, ia melihat orang yahudi berpuasa pada hari ‘Asyura, kemudian 

ditanyakan tentang puasa tersebut, mereka (Yahudi) menjawab bahwa hari ini 

adalah hari dimana Allah telah menyelamatkan Musa dan Bani Israil dari Firaun, 

makanya kami berpuasa untuk menghormati Musa. Rasul lalu berkata: Kami 

lebih berhak dari kalian untuk memuliakan Musa, Rasul pun meminta sahabat 

untuk berpuasa.16  

Pemahaman yang sama dapat juga ditemukan dalam QS. Ali Imran: 68, Allah 

berfirman : 

    

   

    

     

                                                             
16 Hadis dalam Kitab al-Bukhari, Juz III hal. 1434, Bab No. 80.  
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Artinya: “Sesungguhnya orang yang paling berhak dengan Ibrahim adalah 

orang-orang yang mengikutinya dan Nabi ini (Muhammad), serta orang-orang 

yang beriman, dan Allah-lah pelindung semua orang-orang yang beriman”. (QS. 

Ali Imran: 68). 

 

Secara terpisah dalam salah satu hadist Nabi juga diterangkan bahwa;  

 

“Sesungguhnya zaman itu berputar sebagaimana bentuknya semula di waktu 

Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada dua belas bulan diantaranya 

terdapat empat bulan yang dihormati: tiga bulan berturut-turut; Dzulkhaidah, 

Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, yang terhimpit antara bulan Jumadil Tsaniah dan 

Sya’ban.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Demikian pula halnya dengan bulan Muharram, Rasulullah saw. menyebutkan; 

“Puasa yang paling utama setelah Ramadhan adalah puasa di bulan Allah 

(yaitu) Muharram. Sedangkan shalat yang paling utama setelah shalat fardhu adalah 

shalat malam”. (H.R. Muslim). 

Dalam salah riwayat yang lain juga disebutkan tentang keutamaan puasa 

sunnah Asyura; dari Ibnu Abbas ra.  

“Bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam berpuasa pada hari ‘Asyura 

dan memerintahkan untuk berpuasa padanya”. (Muttafaqun ‘Alaihi). 

Dari Abu Qatadah ra. bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya 

tentang puasa hari ‘Asyura. Beliau menjawab, “(Puasa tersebut) menghapuskan dosa 

satu tahun yang lalu”. (HR. Muslim). 

Tradisi yang berkembang dalam masyarakat Aceh tentunya tidak dapat 

dilepaskan dari worldvieuw masyarakat ketika “hukom ngeun adat lage zat ngeun 

sifeut (hukum dan adat seperti zat dan sifat)” menjadi identitas kultural masyarakat 

yang berakar kuat antara nilai-nilai adat dan ajaran agama dalam semua aspek 

kehidupan. Fakta historis memperlihatkan, identitas kultural yang telah lama 

dibangun sejak masa kesultanan Iskandar Muda (1607-1636) dalam bidang politik 

pemerintahan, ekonomi maupun sosial budaya dengan pengintegrasian nilai-nilai 

adat dan agama menjadi acuan membangun peradaban manusia (civilization of 

human right) hingga sekarang ini. Akar filosofi inilah yang memberi makna bahwa 
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sistem budaya masyarakat Aceh dijiwai oleh nilai-nilai Islami yang tidak boleh lepas 

sebagai akar tunggal membangun tataruang kehidupan masyarakat menuju 

kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam hubungan inilah maka budaya adat Aceh, 

melahirkan action building dalam bentuk: adat istiadat dan nilai-nilai normatif ( 

hukum adat).17 Realitas yang sama juga terlihat ketika memaknai tradisi kegiatan di 

bulan Muharram yang berkembang dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh kedua 

nilai tersebut. Makna dari filosofi religi menjadi ikon universal dalam setiap momen 

tradisi keagamaan yang ada dalam masyarakat Aceh.  

 

Bab keu peuetploh jinoe kuseubut 

Kada bacut uroe ‘Asyura 

Uroe keusiploh buleuen Muharram 

‘Asyura keunyan geuboeh nama 

  

Soe nyang “sampoeh” ulee yatim 

Bak uroe nyan lethat phala 

Tuhan bangket uroe akhirat 

Manyang deurajat neu karonya 

  

Sigala laot lam donya nyoe 

“Asyura uroe neu peujeuet dumna 

Qalam ngon Loh Nabi Adam 

“Asyura tuan dum jeuet rata 

  

Dalam krueng Ne karam Fira’un 

Uroe tuan ji ‘Asyura 

Gadoh peunyaket nibak Aiyub 

Uroe meuhat ji ‘Asyura 

  

Tron nabi Noh dalam kapai 

Uroe meupeue ji ‘Asyura 

Get puasa bak uroe nyan 

Dum teutuwan bek talupa 

  

Soebri mudah aneuk peurumoh 

Bak uroe roeh jih ‘Asyura 

Seukalian peue keujih mudah 

Tuhan tamah le areuta 

                                                             
17 Badruzzaman Ismail, “Pengaruh Faktor Budaya Aceh dalam Menjaga Perdamaian dan 

Rekontruksi’, dalam makalah Seminar, 20 September 2006.  
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Bila melihat kembali sisi budaya yang berkembang dalam masyarakat Aceh, 

nama-nama bulan yang ada tentunya memiliki makna dan sarat dengan kegiatan 

tertentu yang telah mendarah daging dalam kultur masyarakat setempat. Semisal 

bulan Muharram lebih dikenal sebagai bulan Asan-Usen. Bulan Safar identik dengan 

tradisi kenduri tolak bala, bulan Rabiul Awal lebih dikenal sebagai kenduri Meulod, 

Rabiul Akhir kenduri Meulod tengah, Jumadil Awal identik dengan kenduri Meulod 

Akhir, Jumadil Akhir sering disebut dengan kenduri buah-buahan (Khanduri Boh 

Kayèë), bulan Rajab (kenduri Apam), Syakban (kenduri Bu), Ramadhan (Bulan 

Puasa), bulan Syawal (bulan Hari Raya), Zulkaidah disebut bulan Meu-apét, dan bulan 

Zulhijjah dipahami sebagai bulan Haji.  

Tentunya tradisi yang berkembang dalam masyarakat yang berhubungan 

dengan penaggalan bulan hijriyah mempunyai makna dan simbol filosofi sendiri dari 

sistem sosial budaya masyarakat. Seperti disebutkan sebelumnya, bulan Muharram 

bagi masyarakat Aceh identik dengan bulan Hasan Husein. Tradisi ini dilakukan 

untuk memperingati tragedi berdarah terbunuhnya Husein di Padang Karbala, negeri 

Kufah di wilayah Irak sekarang ini. Bila dulu, menurut tuturan orang tua, di daerah 

Gigieng Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Pidie misalnya, ada acara khusus 

diadakan tiap-tiap tahun untuk memperingati penganiayaan Husein. Acara khusus 

dalam bulan Sausen atau Asan Usen ini diadakan oleh kelompok masyarakat yang 

menganggap dirinya sebagai keturunan orang yang memotong jari Sayyidina Husein 

ra. Perlu dijelaskan, bahwa orang yang memotong itu, setelah sampai dirumah ia 

menyesali diri karena telah menganiayai cucu Nabi saw. Karena menyesal akhirnya ia 

jatuh sakit dan terus meninggal. Sebagai tanda tidak setuju dengan perbuatan endatu 

(nenek moyang) nya, maka keturunannya turut menunjukkan penyesalan pada setiap 

kali tibanya bulan Sausen (Hasan-Husein) setiap tahun. Dalam perayaan tersebut, 

selama sebulan penuh mereka dari satu kampung ke kampung lain untuk mengemis. 

Pakaian mereka compang-camping. Sedekah yang diperolehnya bukan untuk 

keperluan sendiri, tapi untuk amal sosial. Mereka mengadakan penghinaan buat 

dirinya dengan mengemis sebagai tanda penyesalan terhadap perbuatan a-moral dari 
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endatunya. Namun demikian, sejak zaman Jepang acara Sausen itu tidak dibenarkan 

lagi.18  

Secara sosiologis tradisi di bulan Muharram dapat dipandang dari dua sisi, 

pertama bulan Muharram yang di dalamnya lebih dikenal sebagai tragedi Asyura 

peristiwa 10 Muharram di Padang Karbala Irak. Asyura dapat diilustrasikan sebagai 

nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan dan pengorbanan yang diperlihatkan dalam 

peristiwa tersebut menjadi bukti sejarah peradaban Islam dalam konflik kekuasaan. 

Selain itu pula, secara tidak langsung kisah ini memperlihatkan bagaimana sejarah 

Syiah dalam membela nilai-nilai kebebasan, sikap altruisme, serta ideologi ke-

Syiahannya.  

Berkenaan dengan tradisi yang berkembang dalam masyarakat Aceh, agaknya 

tidak bisa dilepaskan dari konstektualisasi yang menyebutkan, tradisi yang 

berkembang dalam masyarakat ada yang disebut dengan tradisi kecil dan tradisi 

besar . Tradisi kecil seperti dijelaskan Redfield19 berlangsung dalam kehidupan 

orang-orang yang tidak terpelajar di dalam komunitas masyarakat desa. Tradisi besar 

dipelihara, dikembangkan di sekolah maupun di tempat ibadah. Tradisi besar 

disampaikan secara sadar dan reflektif, sedangkan tradisi kecil biasanya diterima 

begitu saja, tanpa ada penilaian kritis yang mendalam. Namun demikian tradisi yang 

berkembang tersebut saling mempengaruhi satu sama lainnya. Tradisi yang 

berkembang dalam masyarakat bukanlah barang mati, melainkan terus berkembang 

dalam proses akulturatif. Gambaran Redfield ini sejalan dengan pandangan Weber 

dimana masyarakat terbagi kepada dua macam; pertama masyarakat yang terpasung 

oleh tradisi dan yang lainnya yang didasarkan atas pertimbangan rasional dalam 

mencapai pemunuhan kebutuhan dari berbagai kepentingan.20  

Menarik barangkali seperti ditegaskan Nurcholish Madjid21 tentang hubungan 

agama dan budaya untuk menganalisis tradisi yang berkembang dalam masyarakat. 

Agama dan budaya adalah dua bagian yang dapat dibedakan tetapi tidak dapat 

dipisahkan. Agama bernilai mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan 

tempat. Sedangkan budaya, sekalipun berdasarkan agama dapat berubah dari waktu 

ke waktu dan dari tempat ke tempat. Sebagian besar budaya di dasarkan kepada 

                                                             
18 T. A. Sakti dalam Warta Unsyiah, Edisi Desember 2007.  
19 R. Redfield, The Little Commnunity and Peasant Society and Culture, University of Chicago, 

1968.  
20 D.A. Peransi, “Retradisonalisasi dalam Kebudayaan”, Prisma, No. 6, 1985.  
21 Nurcholish Madjid, Islam, Doktrin dan peradaban, Jakarta: Paramadina, 1992,  
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agama; dan tidak pernah terjadi sebaliknya. Oleh karena itu agama adalah primer dan 

budaya adalah sekunder. Budaya bisa merupakan ekspresi hidup keagamaan, karena 

ia sub-ordinat terhadap agama, dan tidak pernah sebaliknya.  

Pada dasarnya, dari sisi struktur dan tingkatannya sendiri kebudayaan 

menjelma dalam super cultural yang berlaku dalam masyarakat. Suatu super cultural 

biasanya dapat dijabarkan dalam cultures yang mungkin didasarkan pada kekhususan 

daerah, golongan, etnik, dan profesi. Dalam suatu cultural mungkin berkembang lagi 

kebudayaan-kebudayaan khusus yang tidak bertentangan dengan kebudayaan induk. 

Hal ini disebut subcultural. Apabila kebudayaan khusus tadi bertentangan dengan 

kebudayaan induk, gejala itu disebut counter culture.22  

Terkait dengan tradisi pada 1 Muharram yang menjadi super culturnya adalah 

legalitas hijrah Nabi Muhammad saw. berdasarkan nash dan sunnah yang ada. 

Sedangkan culturalnya adalah beragam bentuk kegiatan yang dilakukan pada bulan 

Muharram berhubungan dengan falsafah historis yang ada pada penanggalan 1 

Muharram. Manakala tradisi yang berkembang dalam masyarakat dalam 

memperingati 1 Muharram berdasarkan kearifan lokal masing-masing daerah maka 

berkembanglah keanekaragaman budaya yang tentunnya tidak bertentangan dengan 

inti budaya. Inilah yang disebut dengan subculture. Namun manakala hal tersebut 

bertentangan dengan budaya inti gejala inilah yang disebut counter culture. Dengan 

demikian manakala menempatkan tradisi bulan Muharram dalam tingkat dan struktur 

kebudayaan, maka tingkatan yang mendominasi perbedaan tradisi 1 Muharram antara 

satu daerah dengan daerah lainnya adalah dalam bentuk beragamnya kegiatan yang 

dilakukan masyarakat terjadi pada bentuk pelaksanaannya sendiri (cultures).  

Jika membaca tradisi yang berkembang dalam kegiatan bulan Muharram yang 

dilakukan oleh masyarakat Muslim dan juga masyarakat Aceh, kegiatan 1 Muharram 

dapat dilihat sebagai sebuah tradisi yang berakar kuat dalam masyarakat Aceh. 

Artinya kegiatan ini menjadi salah satu efen penting dalam rangka memaknaan 

hijrahnya Rasul sebagai manisfestasi budaya, sosial maupun ekonomi dalam tata 

kemasyarakaran. Sehingga kegiatan ini banyak mendapat respon dari kalangan 

terpelajar maupun dari pihak pemerintah setempat dengan beragam kegiatan di 

dalamnya. Baik dilakukan dalam bentuk kegiatan ceramah keagamaan di masjid atau 

                                                             
22 Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar Jakarta: Rajawali Press, 1994.  
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meunasah ataupun dilakukan kegiatan pakai taaruf yang diikuti oleh siswa maupun 

pelajar sekolah yang ada di Banda Aceh.  

 

D. Kegiatan 1 Muharram di Masyarakat Aceh 

 

Bulan Muharram sebagai awal penanggalan tahun baru hijriyah yang lebih 

dikenal dengan bulan syuhurun ma’lumat dilaksanakan dalam bentuk beragam 

kegiatan yang tetap bersendikan nilai-nilai agama dan adat yang ada dalam 

masyarakat setempat. Hal ini dapat dimengerti manakala pemaknaan tradisi yang 

berkembang dalam masyarakat ketika memeriahkan bulan 1 Muharram tentunya 

tidak terlepas dari manisfetasi historis serta landasan filosofi yang telah disepakati 

bersama dalam wujud “hukom ngeun adat lage zat ngeun sifeut (hukum dan adat 

seperti zat dan sifat)” menjadi identitas kultural dari nilai-nilai adat dan ajaran agama 

dalam semua lini aspek kemasyarakatan. Sehingga perbedaan diantara satu daerah 

dengan daerah yang lain dalam memperingati 1 Muharram lazim ditemukan ditengah 

masyarakat.  

Pada dasarnya realitas sosiologis memang sering memperlihatkan bahwa 

etnisitas dan kelas sosial menjadi garis pemisah terhadap perbedaan cara 

mengekspresikan kebudayaan dan keberagamaan. Meskipun berangkat dari ideologi 

dan pemahaman nilai-nilai adat yang dinyakini bersama, namun demikian dasar 

komunitas masyarakat setempat dalam memahami nilai-nilai tersebut akan pasti 

berbeda-beda. Demikian juga dalam menjalankan akvitas keberagamaan, identitas 

lokal masyarakat setempat memberi cerminan atas setiap kegiatan yang 

berhubungan dengan adat dan sistem keberagamaan. 23 Hal sama pula manakala 

membayangkan tradisi yang berkembang di masyarakat menyambut 1 Muharram 

(tahun baru Islam). Tradisi yang berkembang di masyarakat Gayo Luwes akan 

berbeda tentunya dengan masyarakat Pidie dalam memaknai tradisi pada 1 

Muharram, demikian juga dengan masyarakat lainnya. Kendatipun ada beberapa 

kegiatan yang dapat ditemukan sama satu dengan lainnya, namun aspek sosiologis 

dari identitas lokal masyarakat setempat tidak akan ditemukan pada wilayah lainnya.  

                                                             
23 Moeslim Abdurrahman, “Ber-Islam Secara Kultural: Sebuah Pengantar”, dalam Jurnal 

Harmoni, Volume III, Nomor 10, April-Juni, 2004.  
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Di daerah Taming misalnya, seperti diutarakan Alfian24 menyebutkan sistem 

adat yang dilakukan masyarakat Taming adalah dengan menyelenggarakan acara 

kenduri mengusap anak yatim 10 hari bulan purnama di dalam bulan Muharram. 

Pada malam tersebut masyarakat berbondong-bondong ke masjid atau meunasah 

dengan membawa makanan ringan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pada malam 

tersebut anak yatim yang berada dalam perkampungan dikumpulkan dan duduk 

ditengah para jamah atau masyarakat yang telah berkumpul dalam masjid atau 

meunasah. Para jamaah kemudian menyumbangkan sejumlah uang kepada anak 

yatim piatu , yang telah dikumpulkan oleh teungku imum meunasah atau keuchik. 

Selanjutnya, dilakukan doa dan wirid bersama yang diikuti para jamaah dengan 

melakukan pengusapan kepala anak yatim yang dilakukan oleh para seluruh jamaah. 

Setelah melakukan pengusapan oleh para jamaah yang hadir, selanjutnya dilakukan 

makan bersama antara anak yatim piatu dengan para jamaah.  

Berbeda tentunya dengan tradisi yang sebagian masih dilakukan di wilayah 

Pidie ataupun di wilayah Aceh Besar yang disebut tradisi kenduri Ie Bu Kanji Asyura 

atau Kanji Asyura sebagian masyarakat menyebutnya. Pada hari 10 Muharram 

tersebut masyarakat memasak bubur yang terdiri dari campuran beberapa bahan 

seperti beras, susu, kelapa, gula, buah-buahan, kacang tanah, pepaya, delima, pisang, 

dan akar-akaran. Setelah masak bubur tersebut kemudian di bawa ke masjid yang 

sebelumnya telah berkumpul masyarakat, fakir miskin dan juga anak yatim yang ada 

lingkungan masyarakat ataupun disekitarnya. Setelah berdoa dan melakukan 

shalawat kepada Rasul saw., bubur kanji yang telah dipersiapkan sebelumnya 

selanjutnya dibagikan kepada jamaah dan masyarakat setempat. Bahkan tradisi yang 

berkembang dalam masyarakat melarang acara pernikahan pada hari-hari tersebut 

karena dipercayai bahwa pernikahan pada saat-saat itu tidak akan mendapatkan 

keberkahan dan akan berakhir pada perceraian, khususnya pernikahan perawan atau 

gadis. Mereka pun tidak melakukan khitanan atas anak-anak mereka, tidak berladang, 

dan juga tidak memanen hasil ladangnya.  

Tradisi tersebut menurut beberapa responden, seperti diungkpakan oleh Tgk. 

Maksum, Imum Mukim Lamnga, Aceh Besar, masih ada sebagian masyarakat yang 

                                                             
24 Ibrahim Alfian, Adat Istiadat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh. Proyek 

Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978 
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melakukannya. Kegiatan ini mempunyai landasan agama dan adat yang cukup kuat 

dan sudah dipraktekkan pada masa Sultan Iskandar Muda. Tgk. Maksum mengatakan: 

Pada tanggal 9 muharram ada hari tasyu’a dan 10 Muharram hari asyura, pada 

hari ini ada khanduri ie bu kanji, yang terdiri dari biji-bijian dan tanaman 

lainnya. Sampai saat ini di sebagian tempat di Aceh Besar masih dilaksanakan 

acara ini. Kemudian kenduri itu dibagi kepada fakir miskin, sebagian diadakan 

di masjid-masjid. Orang tua kita dulu melaksanakan acara ini bukan mengada-

ada, tapi ada dasar hukumnya, kemudian dijadikan adat yang sesuai dengan 

hukum. Kelebihan mengadakan khanduri ie bu kanji pada hari asyura adalah 

karena tepat pada hari 10 Muharram itu, turun/surutnya banjir pada masa Nabi 

Nuh as. Diturunkan bala tersebut pada 17 Sya’ban dan surut banjirnya 10 

Muharram sehingga tampak gunung Judi di Mesir dan kapal pun merapat di 

gunung tersebut, jadi Nabi Nuh as. berada dalam kapal selama 7 bulan. Pada 

saat turun dari kapal bersama kaumnya, Nabi Nuh as. menanyakan apakah ada 

makanan yang tersisa. Karena tidak tersisa lagi maka beliau mengajak kaumnya 

berpuasa pada hari itu, karena itu kita sunnah berpuasa pada 10 Muharram dan 

berbuka puasa dengan bubur kanji. Dasarnya adalah Nabi Nuh as. dan kaumnya 

juga memasak semacam kanji juga dari sisa-sisa makanan yang ada.  

 

Namun demikian imbuhnya lagi, tidak semua kegiatan adat ini masih 

dilakukan masyarakat setempat, faktor pemahaman adat serta arus globalisasi 

menjadi isu utama lunturnya beragam adat yang ada dalam masyarakat Aceh 

sekarang ini. Karenanya tokoh adat yang ada di wilayah ini akan mencoba 

menghidupkan lagi tradisi Kanji Asyura.  

Di tempat terpisah, Ketua MAA Aceh Besar, Tgk. Ali Yunus menegaskan bahwa 

bulan Muharram di Aceh identik dengan bulan Hasan-Husen. Beragam bentuk 

kegiatan yang dilakukan masyarakat tentunya tidak terlepas dari aspek kesejarahan 

dari hijrahnya Rasul saw. dari Makkah ke Madinah serta peristiwa terbunuhnya 

Hasan-Husen cucu Nabi Muhammad saw. Pelaksanaan 1 Muharram telah ada sejak 

masa pendudukan Kolonial Belanda atau dapat disebutkan telah berkembang sejak 

masuknya Islam ke Aceh. Beragam bentuk kegiatan dilakukan seperti membawa 

hidangan ke meunasah dan dilanjutkan dengan zikir bersama serta membaca 

shalawat sebagai bentuk manisfestasi dari beragam peristiwa di bulan Muharram 
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pada masa Rasul saw. hingga sahabat. Selain itu pula juga ada tradisi kenduri Apam 

yang berkembag di masyarakat untuk memperingati 1 Muharram. Namun, sebutnya 

lagi, tradisi kenduri Apam mulai luntur menjelang masa kemerdekaan. Pertentangan 

politik di kalangan ulama sekitar tahun 1950-an menjadi salah satu faktor hilangnya 

tradisi kenduri Apam dalam masyarakat. Pada tahun 1950-an terjadi perbedaan 

pendapat diatara para ulama dan Uleebalang, salah satu isu yang diperdebatkan 

menyangkut kenduri Apam. Kelompok yang mempertahankan kenduri apam 

dianggap bekerjasama dengan Uleebalang. Pada tahun 1955 Aceh dikuasai oleh 

Masyumi, pada saat inilah kenduri Apam dianggap bid’ah dan perlahan mulai 

ditinggalkan oleh masyarakat.  

Pada dasarnya, penyambutan dan perayaan 1 Muharram semakin bersahaja 

ketika Aceh dideklarasikan sebagai daerah pemberlakuan syariat Islam pada tanggal 

1 Muharram 1422 H atau bertepatan dengan tanggal 15 Maret tahun 2002. Pasca 

1422 H Aceh sudah mengagendakan penyambutan 1 Muharram sebagai salah satu 

hari besar Islam. Perayaannya pun semakin meriah dengan berbagai kegiatan Islami 

seperti peragaan busana Muslim, pagelaran seni rupa Islami, karnaval, ceramah 

agama dan berbagai perlombaan yang bernuansa Islami lainnya.  

Gambar: 1 

 

 Ket: Perayaan 1 Muharram di Meulaboh, www.serambinews.com 

 

Sebagaimana dipraktekkan di Aceh Besar, kegiatan serupa juga dilaksanakan 

di Pidie. A. Hamid Mahmud, salah seorang Imam Masjid di Pidie, menegaskan bahwa 

tradisi syiar Islam dalam kultur masyarakat Aceh disambut dengan dengan meriah 

oleh warga adalah pada saat memasuki bulan Rabiul awal, atau yang lebih familiar 

http://www.hizbut-tahrir.or.id/container/uploads/2008/01/meulabohmuharram02.j
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disebut bulan Maulid. Sedangkan untuk kegiatan 1 Muharram tidak dirayakan pada 

masa dahulu kala, tetapi kemudian juga berkembang menjadi suatu tradisi perayaan 

tahunan sebagaimana tahun masehi disambut dan dirayakan. Bentuk kegiatannya 

pada masa dahulu sangat sederhana hanya dilakukan ceramah-ceramah di meunasah 

atau masjid yang bertemakan tentang perjalanan religi hijrahnya Rasul saw.  

Tradisi tersebut masih senada dengan apa yang dikemukan salah seorang 

Imum Mukim di Nagan Raya, menyebutkan perayaan tahun baru hijrah dalam 

masyarakat masih baru dan malah baru beberapa tahun sekarang ini mulai 

digalakkan. Tambahnya, kegiatan perayaan 1 Muharram belum sepenuhnya meriah 

dilakukan seperti di beberapa daerah lainnya. Barangkali tidak jauh berbeda dengan 

apa yang disebutkan olehTgk. Hasyem salah seorang tokoh adat di wilayah Aceh 

Besar, menyebutkan perayaan tahun baru hijrah identik dengan akar historis dari 

hijrahnya Rasul saw. dari Makkah ke Madinah. Kendatipun demikian, tambahnya, 

perayaan memperingari 1 Muharram di wilayah ini belum terlalu membudaya. 

Berbagai bentuk kegiatan yang dilakukan tidak semeriah barangkali dengan di 

wilayah lain. Kegiatan kenduri hanya sebagian masyarakat yang melakukan dan 

inipun daerah-daerah yang berdekatan dengan wilayah Kota Banda Aceh. Sedangkan 

beberapa wilayah kecamatan yang berada di daerah pegunungan seperti Indrapuri, 

Seulimum, Aceh Besar tidak melaksanakan tradisi kenduri pada tanggal 1 Muharram.  

Melihat sisi historis, perayaan 1 Muharram menurut salah seorang informan 

sebenarnya pada masa dahulu tidak ada, dan kegiatan ini baru mulai mendapat 

respon dan partisipasi semua elemen masyarakat , khususnya di sekitar wilayah Aceh 

Besar sekitar tahun 1990-an. Pasca konflik dan proses perdamaian di Aceh menjadi 

salah satu indikator mulai dipraktekan dan digalakkan kembali di masyarakat 

berbagai momen kegiatan menjelang bulan Muharram, teruma pada 1 Muharram. 

Karena pada masa konflik berbagai kegiatan syiar Islam tidak terlalu berkembang 

dalam masyarakat. Dengan keterlibatan dan koordinasi antara institusi pemerintah 

Kabupaten hingga tingkat pemerintahan gampong dan masyarakat setempat, 

kegiatan-kegiatan dalam rangkat memperingati hari-hari besar Islam tidak berjalan 

optimal. Terlebih lagi bila kegiatan tersebut diselenggarakan malam hari.  

Menurut Ramzi, Kabid Peribadatan Dinas Syariat Islam Aceh Besar bahwa 

terciptanya perdamaian melalui penandatanganan MoU Helsinki dan pemberlakuan 

syariat Islam, beragam kegiatan yang berhubungan dengan adat istiadat dan syiar 
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Islam mulai dilaksanakan lagi oleh masyarakat. Kegiatan yang dilakukan tidak hanya 

melibatkan masyarakat pada umumnya, namun kegiatan ini juga mendapat respon 

dari kalangan pelajar yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar. Bentuk-bentuk 

kegiatannya tidak hanya ceramah dan pengajian di sekolah namun juga untuk 

menarik minat masyarakat umum, kegiatan karnaval dan pawai taaruf juga 

diselenggarakan di beberapa tempat dengan melibatkan anakn sekolah dan murid-

murid TPA-TQA yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar.  

Gambar: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket: Perayaan 1 Muharran di Banda Aceh, www.serambinews.com 

 

Di Wilayah kota Banda Aceh misalnya, menyambut dan memperingati tahun 

baru Islam 1 Muharram dimeriahkan dengan berbagai kegiatan yang sarat dengan 

nuansa spiritual, di antaranya pembacaan zikir, tabligh akbar, dan pawai taaruf 

keliling Kota . Dalam rangka menyambut tahun baru Islam berlangsung sejumlah 

kegiatan kolosal yang melibatkan banyak warga kota, antara lain zikir dan tabligh 

akbar di Mesjid Raya Baiturrahman dan pawai taaruf, aneka perlombaan seperti 

lomba menggambar dan mewarnai bagi para pelajar. Beragam kegiatan ini tidak lain 

seperti diutarakan Kabid. Dakwah Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, sebagai 

manisfestasi dari proses pembalajaran religi dari beragam peristiwa yang terjadi 

pada bulan Muharram. Kegiatan ini tentunya tidak hanya hanya dilakukan oleh Dinas 

Syariat Islam, namun program tersebut telah menjadi agenda rutin pemerintahan 

kota Banda Aceh dengan melibatkan berbagai institusi yang terkait untuk 
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menyambut dan memeriahkan tahun baru Islam pada 1 Muharram. Berbagai 

perlombaaan dan modifikasi beragam kegiatan yang melibatkan masyarakat umum 

maupun siswa sekolah tidak lain untuk mensyiarkan nilai-nilai ajaran Islam dalam 

semua aspek kehidupan. Tambahnya, biar kegiatan tidak monoton dan selalu dengan 

kegiatan ceramah agama, diharapkan dengan adanya kegiatan-kegiatan di atas 

mampu memberi warna lain dari pemahaman dan penghayatan masyarakat dan juga 

anak-anak sekolah tentang arti pentingnya tahun baru Islam, 1 Muharram. Sehingga 

masyarakat dan juga murid-murid sekolah tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan 

yang melanggar syariat Islam misalnya, di awal pergantian tahun baru masehi, namun 

dengan memodifikasi beragam kegiatan pada hari-hari besar Islam, seperti 

memperingati 1 Muharram, masyarakat dan juga murid-murid sekolah akan lebih 

mempunyai sense religi yang tinggi tentunya untuk menyambut 1 Muharram 

semeriah mungkin dan mengaplikasikan nilai-nilai yang terkadung di dalamnya 

dalam kehidupaan hari-hati.  

Gambar: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket: Pawai 1 Muharram oleh Anak sekolah di Aceh, www.serambinews.com 

 

Hal senada juga seperti diutarakan salah seorang narasumber, menyebutkan 

Kegiataan 1 Muharram dari pihak Pemkot Kota secara sinergis dengan melakukan 

koordinasi bersama Dinas Syariat Islam kota dan propinsi dengan melakukan 

berbagai kegiatan yang salah satunya dipusatkan di pantai ulee, yang dihadiri oleh 
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sejumlah TKA-TPA-TQA dilingkungan kota Banda Aceh. Tambahnya, juga kegiatan ini 

juga melibatkan pihak BKPRMI kota Banda Aceh.  

Gambar: 4 

 

Ket: Mahasiswa dan Ormas Islam Melakukan Pawai 1 Muharram, 

www.serambinews.com  

 

Untuk kegiatan 1 Muharram tersebut dilakukan dalam bentuk ceramah dan 

kegiatan pawai taaruf. Beragam kegiatan yang dilakukan ini merupakan program 

terpadu dari beberapa tahun sebelumnya yang tentunya ada beberapa modifikasi 

agar para peserta tidak monotan dengan kegiatan yang dilakukan pada tahun 

sebelumnya. Kegiatan ini diarahkan selain untuk mensyiarkan aspek yang 

terkandung dalam bulan 1 Muharram juga sebagai wujud mempertahankan nilai-nilai 

adat yang berbasis Islami. Terlebih lagi dengan program pemerintahan kota Banda 

Aceh yang mencanangkan kota Banda Aceh sebagai kota Madani. Beberapa even 

kegiatan dilakukan dalam menyambut 1 Muharram ini dengan misalnya melakukan 

kegiatan ceramah di pintu mulut masuk pantai ulee. Tidak dalam bentuk ceramah, 

namun juga ada kegiatan tilawah yang melibatkan beberapa qari internasional. 

Kegiatan 1 Muharram yang diselenggarakan oleh pemerintahan Kota Banda 

Aceh dengan melibatkan Dinas Syariat Islam ataupun dengan institusi lainnya juga 

tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintahan Kota Lhokseumawe. 

Menurut Syamsuniar Lc, staf kemenag Bidang Penerangan Masyarakat dan PHBI 

Lhokseumawe bahwa di wilayah Lhokseumawe kegiatan 1 Muharram belum 

http://www.hizbut-tahrir.or.id/container/uploads/2008/01/meulabohmuharram06.j
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diselenggrakan di tingkat gampong, namun hanya di tingkat Kecamatan dan beberapa 

Masjid Besar yang ada di wilayah Lhokseumawe.  

Gambar: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ket: Pawai 1Muharram di depan baiturrahman www.serambines.com 

 

 Lebih lanjut Syamsuniar, Lc mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut 

mendapat respon positif dari masyarakat setempat. Hal ini bisa dimengerti bahwa 

pasca konflik dan pemberlakuan Syariat Islam menjadi pendorong utama mulai 

digalakkannya lagi beragam kegiatan kegiatan hari-hari besar Islam, seperti 1 

Muharram, Isra’ Mi’raj ataupun Nuzul Quran, yang beberapa tahun belakangan ketika 

terjadinya konflik tidak dapat diselenggarakan secara optimal. Akan tetapi beberapa 

tahun terakhir ini pasca damai dan pensosialisasian secara kontiniu tentang 

pelaksanaan nilai-nilai Islam dan adat istiadat yang ada dalam masyarakat Aceh oleh 

beberapa dinas terkait, beragam kegiatan adat istiadat yang bersendikan nilai-nilai 

ajaran Islam mulai kembali semarak dilakukan di masyarakat. Koordinasi yang baik 

antara semua elemen masyarakat dan institusi pemerintahan hingga tingkat 

gampong memberi ruang semakin meriahnya berbagai kegiatan hari-hari besar Islam 

yang ada di Kota Lhokseumawe.  

Dari berbagai kegiatan yang dilakukan terkait dengan Muharram dapat 

disimpulkan yaitu:  

1. Mengadakan ceramah pada malam hari dengan mengundang teungku atau ustaz 

penceramah yang diikuti oleh masyarakat gampong.  



 
 

50 | H a l a m a n  
 

2. Penyelenggaraan festival busana muslim dari tingkat SD hingga SMA.  

3. Diskusi atau kajian tentang 1 Muharram biasanya dilakukan oleh lembaga 

pendidikan atau organisasi keagamaan. 

 Sedangkan tujuan yang diharapakan dari kegiatan ini antara lain;  

1. Agar kita tidak melupakan sejarah dan perjuangan hijrah Nabi  

2. Semangat hijrah tidak hanya dipahami sebagai hijrah fisik, tetapi hijrah dari 

kebodohan kepada ilmu, keterbelakangan menjadi kemajuan keburukan kepada 

kebaikan.  

 

E. Penutup 

 

Peristiwa hijrahnya Nabi saw. merupakan tonggak awal dari pencetusan 

dimulainya kalender Islam. Nabi saw. hijrah menjadi peristiwa besar dalam 

peradaban kemajuan Islam tidak hanya dalam aspek transformasi religius namun 

juga menjadi sebuah bangunan dari transformasi sosial dari proses bentukan 

struktur sosial masyarakat Islam. 

Ada beberapa langkah dan perubahan yang dilakukan oleh nabi saw. ketika 

tiba di madinah. Yaitu pertama, membangun masjid yaitu masjid Kuba sebagai sarana 

peribadatan serta wahana tempat berkumpulnya umat Islam dalam menyelesaikan 

berbagai persoalan; Kedua, menyatukan umat Islam dibawah ideologi ketauhidan 

untuk membendung diri mereka dari perselisihan, persengketaan dan permusuhan 

atau mengikat tali persaudaraan antara para kaum muslimin, kaum Muhajirin dan 

Anshar; ketiga, membuat perjanjian dengan kaum Yahudi agar umat Islam tidak 

mendapat tekanan dalam menjalankan semua aktivitasnya. Perjanjian tersebut tidak 

lain menekankan pada pengakuan hak dan kekebasan beragama di antara penduduk 

kota Madinah untuk menjalankan agamanya masing-masing 

Tradisi pada 1 Muharram di Aceh tidak bertentangan 

dengan worldvieuw masyarakat Aceh yaitu “hukoem ngeun adat lage zat ngeun 

sifeut (hukum dan adat seperti zat dan sifat)”. Berbagai kegiatan yang dilakukan di 

masyarakat dalam memeriahkan 1 Muharram merupakan manisfestasi dari peristiwa 

hijrahnya Rasul saw. dari Makkah ke Madinah.  

Di Aceh sendiri, bulan Muharram sangat identik dengan bulan Hasan Husein. 

Sedangkan di pulau Jawa lebih identik dengan bulan Suro. Pemahaman 
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konstektualisasi yang berbeda antara makna 1 Suro yang dilakukan masyarakat Jawa 

dengan kisah Hasan Husein yang menjadi tradisi budaya sebagian masyarakat Aceh 

sangat terkait dengan konteks budaya yang dipahami oleh masyarakat setempat. 

Artinya, landasan historis kegiatan religi berbasis budaya lokal akan identik dengan 

local community.  

Tradisi lain yang juga diberi perhatian khusus dalam pelaksanaan Asyura 

adalah adanya kebiasaan menyiapkan makanan khusus seperti bubur, bila di Jawa 

bubur suro, dan di Aceh Kanji Asyura. Di Aceh, Kanji Asyura terdiri dari campuran 

beras, santan gula, potongan kelapa, kacang-kacangan, pepaya, buah delima, pisang, 

tebu serta bermacam-macam akar yang dapat dimakan. Namun demikian, tidak 

semua rumah memasak makanan ini tetapi di satu kota mereka memasaknya di satu 

tempat kemudian membawanya ke masjid, meunasah atau ke perempatan jalan. 

Setelah memanjatkan doa, makanan itu dibagikan kepada masyarakat. Bagi 

masyarakat Aceh sangat menghormati hari sepuluh pertama Muharam. Mereka tidak 

melakukan aktivitas apa pun pada hari-hari tersebut. Masyarakat Aceh melarang 

pernikahan pada hari-hari tersebut karena percaya bahwa pernikahan pada saat-saat 

itu tidak akan mendapatkan keberkahan dan akan berakhir pada perceraian, 

khususnya pernikahan perawan atau gadis.  

Selain itu pula juga ada tradisi kenduri Apam yang berkembag di masyarakat 

untuk memperingati 1 Muharram. Namun, sebutnya lagi, tradisi kenduri Apam mulai 

luntur menjelang masa kemerdekaan. Pertentangan politik di kalangan ulama sekitar 

tahun 1950-an menjadi salah satu faktor hilangnya tradisi kenduri Apam dalam 

masyarakat. Pada tahun 1950-an terjadi perbedaan pendapat diatara para ulama dan 

Uleebalang, salah satu isu yang diperdebatkan menyangkut kenduri Apam.  

Beragam bentuk kegiatan yang dilakukan seperti ceramah, hingga pawai taaruf 

yang melibatkan siswa sekolah serta masyarakat umum senyatanya sangat 

dipengaruhi oleh faktor damai dan pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh di 

masyarakat. Karenanya terselenggaranya berbagai kegiatan di masyarakat dalam 

menyambut tahun baru Islam 1 Muharram sangat dipengaruhi oleh kedua faktor 

tersebut.  

  



BAB TIGA 

PERAYAAN MAULID NABI 

 

A. Pengertian Maulid Nabi  

Nabi Muhammad saw. lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, 

bertepatan dengan tanggal 20 April 570 M. Disebut tahun Gajah, karena pada tahun 

itu Abrahah, wakil raja Habsyi yang menganut agama Nasrani, bersama pasukan 

bergajahnya datang menuju Mekah untuk menghancurkan Ka’bah. 

Pada malam kelahirannya Nabi Muhammad saw. terjadi peristiwa-peristiwa 

yang tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Ahli sejarah menyebutkan malam itu 

sebagai malam keajaiban. Berhala-berhala berjatuhan tanpa ada gempa yang 

menggoncangnya, cahaya dari rumah Aminah (Ibunda Nabi) di Mekah memancar 

sampai ke pasar-pasar Syam (sutiah), ikan-ikan di laut turut bergembira, dan burung-

burung serta hewan-hewan lainnya berkeliaran dari satu tempat ke tempat yang lain 

sebagai tanda kegembiraan mereka.1 

Seorang pendeta Nasrani dari Syam yang bernama Lisha, waktu itu 

meramalkan bahwa segera akan lahir seorang bayi yang kelak nanti akan ditaati oleh 

bang Arab dan bangsa lain di Dunia. Menurutnya, siapa yang menaatinya akan 

mendapat kebutuhan hidup lahir dan batin, dan bagi orang yang tidak mau 

menatatinya tidak akan mendapat hal tersebut. Setelah berumur 40 tahun, 

Muhammad saw. diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Kelahirannya 

diperingati oleh umat Islam yang disebut dengan peringatan maulid Nabi Muhammad 

saw.2  

Maulid Nabi Muhammad saw. dalam bahasa Arab disebut dengan ،النبي مولد مولد, 

kata-kata ini memiliki makna waktu dan tempat. Maulid berarti hari lahir Nabi 

Muhammad saw., kata-kata maulid juga berarti tempat lahir. Jadi, memperingati 

maulid Nabi berarti memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad saw. yang dalam 

tahun Hijriah jatuh pada tanggal 12 Rabi’ul Awwal. 

Kata maulid atau milad dalam bahasa Arab berarti hari lahir. Ada beberapa 

istilah yang memiliki makna yang sama. Maulid, maulud, mulud, milad, dan natal, 

                                                             
1Tim Penulis, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th.), hal. 1157.  
2Ibid., hal. 1157-1158. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
http://id.wikipedia.org/wiki/Hijriyah
http://id.wikipedia.org/wiki/Ulang_tahun
http://arisandi.com/maulid-jesus/
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semuanya memiliki pengertian yang sama yaitu hari lahir. Maulid, maulud, dan milad 

adalah bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Arab. Mulud adalah bahasa Banjar 

yang diserap dari bahasa Arab, demikian juga moelod dalam bahasa Aceh.3  

Sekalipun beberapa kata tersebut di atas (maulid, maulud, mulud, milad dan 

natal) adalah sama yaitu hari lahir, tetapi pemakaiannya tetap berbeda. Kata maulid, 

maulud, dan mulud digunakan untuk istilah peringatan hari lahir Nabi Muhammad, 

sehingga sering tertulis maulidunnabi atau maulidurrasul. Kata Milad sering di 

kaitkan dengan hari ulang tahun seseorang atau organisasi. Sementara itu, kata Natal 

merujuk pada peringatan hari lahir Isa al-Masih, atau orang Kristen menyebutnya 

Yesus Kristus. 

Seperti telah disinggung di atas bahwa kata maulid secara bahasa berarti 

tempat atau waktu dilahirkannya seseorang. Oleh karena itu, kata-kata maulid berarti 

tempat atau waktu lahirnya Nabi Muhammad saw. Dari segi tempat berarti Makkah, 

sedangkan waktu lahirnya adalah pada hari Senin bulan Rabi’ul Awwal pada tahun 

Gajah, tahun 53 SH (Sebelum Hijriah) yang bertepatan dengan bulan April tahun 571 

M. 

Mengenai waktu kelahiran Nabi Muhammad saw., para ulama berbeda 

pandangan dalam penentuannya. Hal ini menjadi pertanda bahwa Nabi, para sahabat 

beliau, dan para ulama setelah mereka, tidak begitu menaruh perhatian dalam 

persoalan penentuan hari kelahiran Nabi. Karena seandainya hari maulid beliau 

adalah perkara yang penting, memiliki keutamaan yang besar, dan memiliki arti yang 

mendalam dalam Islam, maka pasti akan ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadis-

hadisnya, sebagai konsekuensi dari kesempurnaan Islam dan semangat beliau dalam 

menunjukkan kebaikan kepada ummatnya. Para sahabat juga akan menukilkan 

tanggal kelahiran beliau sebagai konsekuensi sikap amanah mereka dalam 

menyampaikan ilmu. 

Jadi, perbedaan pendapat para ulama tentang kapan tanggal maulid Nabi 

Muhammad menunjukkan bahwa tidak ada keterangan yang jelas dari Nabi dan tidak 

pula dari para sahabat tentang persoalan ini. 

                                                             
3 Dalam Bahasa Aceh, istilah yang biasa digunakan untuk menyebut mauled itu adalah moelod 

atau mulod. Namun untuk konteks kendurinya sendiri dikenal juga dengan sebutan “khanduri ke pang 
ulee”. Sementara itu untuk penyebutan bulan sendiri dikenal dengan istilah moelod awai (kenduri 
mauled yang dilaksanakan pada bulan Rabi’ul awal), moelod teungoh (Rabi’ul akhir) dan moelod akhee 
(jumadil awwal). Ketiga bulan tersebut merupakan siklus pelaksanaan kenduri mauled yang terkenal 
dalam masyarakat Aceh.  

http://arisandi.com/konsep-strategi/
http://arisandi.com/makna-siti-rahmah-dalam-istilah-arab/
http://arisandi.com/arti-kata-intil/
http://arisandi.com/organisasi-masyarakat-banjar/
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B. Perbedaan Pendapat tentang Waktu Kelahiran Nabi 

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menentukan 

waktu kelahiran Nabi Muhammad saw. Di antara berbagai pendapat yang ada, 

terdapat tiga pendapat yang masyhur. 

 

1. Kelahiran Nabi pada tanggal 8 Rabi‘ul Awwal 

Kelompok pertama berpendapat bahwa Nabi Muhammad dilahirkan pada 

tanggal 8 Rabi’ul Awwal, pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad 

bin ‘Abdul Wahhab, Nashiruddin al-Albani dalam kitab Sahih al-Sirah al-Nabawiyyah 

juga menguatkan pendapat ini. Al-Albani berkata bahwa waktu kelahiran Nabi, telah 

disebutkan oleh beberapa pendapat.  

Pendapat ini juga telah diriwayatkan oleh Malik dengan sanad yang sahih dari 

Muhammad bin Jubair bin Muth’im, seorang tabi’in. Dan mungkin karena inilah, 

pendapat ini dikuatkan oleh para pakar sejarah, seperti al-Hafiz al-Kabir Muhammad 

bin Musa Al-Khawarizmi, Abu al-Khaththab bin Dihyah. 

 

2. Kelahiran Nabi pada tanggal 9 Rabi‘ul Awwal 

Pengarang Nur al-‘Ainain fi Sirah Sayyid al-Mursalin berpendapat bahwa 

Mahmud Basya seorang pakar ilmu falak menguatkan bahwa kelahiran Nabi adalah 

pada Subuh hari Senin, tanggal 9 Rabi’ul Awwal yang bertepatan dengan tanggal 20 

April tahun 571 M. dan juga bertepatan dengan tahun pertama peristiwa Gajah. 

Shafiyyu al-Rahman al-Mubarakfuri berkata dalam kitab al-Rahiq al-Makhtum 

“Pimpinan para Rasul dilahirkan di lingkungan Bani Hasyim di Makkah pada subuh 

hari Senin tanggal 9 bulan Rabi’ul Awwal tahun pertama peristiwa perang Gajah dan 

bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 bulan April tahun 571 M.” 

Pendapat ini dikuatkan oleh Abdullah bin Muhammad bin Humaid dan 

Muhammad bin Utsaimin. Abdullah bin Muhammad bin Humaid berkata ketika 

menyebutkan tentang Abu Sa’id Al-Kaukaburi, dia adalah orang yang pertama kali 

merayakan maulid di negeri Maushil, dia mengadakan perayaan tersebut pada malam 

kesembilan (Rabi’ul Awal) menurut yang dikuatkan oleh para ahli hadits. 
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3. Kelahiran Nabi pada tanggal 12 Rabi’ul Awwal 

Muhammad bin Ishaq bin Yasar dalam Sirah Nabawiyyah4 karya Ibnu Hisyam 

memberi komentar bahwa Rasulullah saw. dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 

Rabi’ul Awwal, tahun Gajah. Ini merupakan pendapat yang paling banyak ditemukan 

dalam berbagai sumber dan rujukan. Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 

Rabi’ul Awal 40 SH/20 April 571 M, bertepatan dengan penyerbuan pasukan gajah 

yang dipimpin Abrahah dari Abissinia, Yaman, yang bertujuan menghancurkan 

Ka’bah, sehingga tahun itu lebih dikenal dengan tahun Gajah. Muhammad SAW 

terlahir dalam keadaan yatim sejak tujuh bulan usia kandungan ibunya. Kehadiran 

bayi Muhammad SAW dalam keluarga Quraisy disambut gembira, terutama oleh 

kakeknya Abd Al-Muththalib yang meluapkan kegembiraan dengan membawa bayi 

yang masih mungil itu ke Ka’bah dan diletakkan di kaki Ka’bah. Dengan 

menengadahkan muka seraya melantunkan puji-pujian, ia memberi nama bayi 

tersebut Muhammad (yang terpuji) atau Ahmad (yang paling terpuji). Muhammad 

dan Ahmad adalah nama yang belum ernah disandang oleh orang-orang Arab 

terdahulu. 

Akan tetapi pendapat ini dilemahkan oleh Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdul 

Wahhab. Dalam kitabnya Mukhtashar Sirat al-Rasul,5 ia menyatakan bahwa Nabi 

Muhammad dilahirkan pada tanggal 8 Rabi’ul Awwal. Menurutnya, pendapat yang 

menyatakan bahwa Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabi’ul Awwal sama sekali tidak 

memiliki landasan yang kuat. 

 

C. Sejarah Perayaan Maulid Nabi  

Perayaan Maulid Nabi merupakan tradisi yang berkembang dalam masyarakat 

Islam jauh setelah Nabi Muhammad saw. wafat. Secara subtansi, peringatan maulid 

ini adalah ekspresi kegembiraan dan penghormatan kepada Rasulullah Muhammad. 

Para sejarawan berbeda pandang mengenai siapa yang pertama sekali mencetus 

pelaksanaan maulid Nabi ini. 

Sebagian sejarawan berpendapat bahwa perayaan maulid Nabi untuk pertama 

kali dalam sejarah Islam diselenggarakan oleh penguasa Dinasti Fatimiah di Mesir, 

yaitu al-Mu’iz Lidinillah (memerintah 341 H./953 M. – 365 H./975 M.). Menurut al-

                                                             
4 (1/58) 
5 Ibid.,hal. 18. Bandingkan Muhammad Ibn Ahmad Ibn Ilyas Al-Hanafi, Bada‟I al-Zubur Fi 

waqa‟I al-Duhur (Mesir : Al-Mu‟assisah Al-Mishriyah Al-„Ammah, n.d), hal. 76. 
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Sandubi, sejarawan dan pengarang kitab Tarikh al-Ikhtilaf bi al-Maulid al-Nabi min 

‘Asr al-Islam ila ‘Asr al-Faruq al-Awwal, pelaksanaan perayaan maulid Nabi yang 

dilaksanakan oleh Mu’iz Lidinillah ini didorong oleh keinginannya menjadi seorang 

penguasa populer terutama di kalangan Syiah. Ia memperkenalkan beberapa 

perayaan, salah satu di antaranya adalah perayaan maulid Nabi.6 

Dalam perayaan maulid Nabi, mereka memberikan hadiah kepada orang-orang 

tertentu, seperti penjaga masjid, perawat makam Ahlulbait, dan para pejabat. Setelah 

Dinasti Fatimiah hancur, peringatan maulid Nabi itu terus dilakukan.  

Adapun perayaan maulid di kalangan Sunni, pertama kali diperkenalkan oleh 

Sultan Tabeg Nuruddin (w. 569 H.), penguasa Suriah. Waktu itu maulid Nabi 

dirayakan pada malam hari. Para tamu diundang dan diberi hadiah. Selama perayaan 

berlangsung, dilakukan deklamasi syair-syair yang memuji raja.7 

Di Mosul, Irak, ada seorang saleh yang bernama Umar al-Malla, ulama ahli di 

bidang Alquran dan hadis. Setiap tahun ia mengundang ulama, fukaha, para pangeran, 

dan penguasa ke kediamannya untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad 

saw. Kelahiran tersebut diisi. Perayaan tersebut diisi dengan pembacaan syair pujian 

mengenai Nabi Muhammad saw. 

Di Ibril, dekat Mosul, pada masa pemerintahan Muzaffaruddin (sekitar tahun 

540 H.), perayaan maulid Nabi mulai dilaksanakan besar-besaran. Perayaan itu 

sangat masyhur sampai ke berbagai daerah, sehingga setiap tahun berhasil menarik 

sejumlah besar orang dari berbagai daerah, seperti Mosul dan Baghdad. Sejak dari 

bulan Muharam samapau Rabiul Awal, orang berbondong-bondong datang ke Ibril. 

Muzaffaruddin menyediakan akomodasi bagi tamu-tamu penting dan mengatur acara 

hiburan buat mereka. Sepanjang waktu sebelum perayaan dimulai, suasana sudah 

kelihatan meriah. Muzaffaruddin pernah mengeluarkan dana sebanyak 300.000 dinar 

untuk sekali perayaan di masa itu. Acara puncaknya diadakan tanggal 12 Rabiul Awal 

setiap tahun.8 

Pendapat lain adalah ketika pada masa Abu Said al-Qa’buri, seorang gubernur 

Irbil Irak pada masa pemerintahan Sultan Shalahuddin al-Ayyubi (1138-1193 M.) 

zaman Dinasti Abbasiyah yang pertama sekali merayakan maulid Nabi. Namun ada 

juga yang berpendapat bahwa tradisi tersebut muncul dari Shalahuddin 

                                                             
6 Tim Penulis, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th.), hal. 1158. 
7Ibid., hal. 1158. 
8 Ibid. 
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sendiri. Tujuan kegiatan itu adalah untuk memperkuat kecintaan umat Islam kepada 

Nabi saw., serta meningkatkan semangat juang kaum muslimin ketika itu yang sedang 

berperang untuk merebut kota Yarussalem di bawah penguasaan Kristen Eropa 

(Perang Salib). 

Adapun Imam al-Suyuthi dalam Husn al-Maqshud fi Amal al-Maulid 

menegaskan bahwa orang yang pertama kali mengadakan peringatan hari Maulid 

Nabi adalah penduduk Irbal, Raja Agung Abu Sa’id Kau Kaburi bin Zainuddin Ali bin 

Bakitkin, seorang raja negeri Amjad.9 

Dari berbagai pendapat yang ada, tampaknya pendapat yang masyhur di 

kalangan masyarakat adalah Shalahuddin al-Ayyubi lah orang pertama menggagas 

pelaksanaan perayaan maulid Nabi, ia berasal dari bangsa Kurdi (sunni). Ayahnya 

Najmuddin Ayyub dan pamannya Asaduddin Syirkuh hijrah meninggalkan kampung 

halaman Danau Fan dan pindah ke daerah Tikrit Irak. Shalahuddin lahir di benteng 

Tikrit Irak tahun 532 H./1137 M. ketika ayahanda Shalahuddin menjadi penguasa 

Seljuk di Tikrit. 

Gagasan Shalahuddin memperingati Maulid Nabi saw. pada dasarnya tidak 

terlepas dari pengaruh Syiah Mesir al-Adid. Bagi Shalahuddin, dengan memperingati 

Maulid Nabi akan melahirkan nilai-nilai positif yang akan tumbuh pada umat Islam 

mendatang sekaligus secara politis menjadi media untuk membangkitkan semangat 

jihad kaum muslimin dalam menghadapi invasi umat Kristen Salib. 

Perang salib yang dikomandoi oleh Shalahuddin menjadi peperangan terbesar 

antara kaum Muslim dan Kristen, penamaan salib karena tentara kristen memakai 

simbol salib pada pakaian, perisai, bendera dan bahkan gagang pedang sebagai tanda 

pengenalnya.  

Menurut sebuah riwayat, setelah pecah perang salib ke 2 yang kemudian pada 

tahun 1188-1192 M. berlanjut dengan perang salib ke 3, pasukan Islam di bawah 

pimpinan Shalahuddin al-Ayyubi, sementara pasukan kristen di bawah pimpinan 

Phillip Augustus dari Prancis dan Richard (si hati singa) dari Inggris. Pada masa itu 

kekhalifahan Islam terpecah menjadi dua, yaitu dinasti Fathimiyah yang berpusat di 

Mesir (Kairo) bermazhab Syiah dan Dinasti Saljuk yang berpusat di Turki bermazhab 

Sunni, keadaan ini membuat Shalahuddin gusar. Oleh karena itu, dia berusaha untuk 

mempersatukan kedua dinasti tersebut, karena jika terpecah belah, maka mustahil 

                                                             
9Nico Kaptein, Perayaan Hari Lahir Nabi Muhammad saw., (Jakarta: INIS, 1994), hal. 65. 
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umat Islam dapat mengalahkan umat Kristen-Eropa yang begitu kuat. Dia melakukan 

lobi di kedua kubu umat Islam tersebut dan usahanya berhasil berkat bantuan 

seorang paman yang bernama Syekh Nuruddin yang kebetulan seorang jenderal di 

kerajaan Fathimiyah Mesir. 

Pekerjaan pertama selesai, kemudian Shalahudin dihadapkan dengan masalah 

yang lebih besar lagi, yaitu bagaimana caranya membangkitkan ruh dan semangat 

umat Islam yang telah hancur akibat perang salib ke 1 dan ke 2. Semangat umat Islam 

sudah menurun, mereka kehilangan semangat jihad dan sibuk dengan persoalan 

duniawi. Untuk membangkitkan semangat umat Islam, Shalahuddin menggagas 

sebuah seminar yang dikaitkan dengan kelahiran Nabi Muhammad saw. Tujuannya 

adalah untuk membangkitkan semangat perjuangan umat Islam. Dalam seminar 

tersebut, dikaji secara mendalam sirah nabawiyah (sejarah hidup Nabi Muhammad) 

terutama menyangkut dengan nilai-nilai perjuangan jihad. Seminar itu berlangsung 

selama dua bulan berturut-turut dan membawa hasil yang luar biasa. Setelah hasil 

dari seminar ini di sebar luaskan, banyak umat Islam terutama kaum muda 

mendaftarkan diri berjihad untuk membebaskan kota Palestina. Kemudian mareka 

semua dilatih dan dibekali dengan ilmu peperangan dan kemiliteran. 

Setelah berhasil memobilisasi pemuda dari berbagai negeri Islam dan melatih 

kemiliteran, pada tahun 1187 M. mereka kemudian menuju ke medan perang 

melawan pasukan salib di Hattin (Acre, wilayah Israel sekarang). Pasukan salib 

terdesak dan akhirnya terkurung di Baitul Maqdis. Dua orang pemimpin perang salib 

di tangkap yaitu Reynold dari Prancis dan Raja Guy dan dihadapkan ke Shalahuddin. 

Reynold kemudian dijatuhi hukuman mati dan Raja Guy karena tidak terbukti 

bersalah melakukan kekejaman perang akhirnya dibebaskan. Tiga bulan setelah 

peperangan Hattin, pada tanggal 2 oktober tahun 1187 M. atau bertepatan dengan 

hari dan tanggal Nabi Muhammad saw diperjalankan oleh Allah swt. dari Mekkah ke 

Yarussalem, melalui peristiwa Isra’ dan mi’raj, pasukan Shalahuddin berhasil 

merebut Baitul Maqdis yang telah dikuasai oleh pasukan salib selama 88 tahun. 

Pembebasan Baitul maqdis berhasil dilakukan oleh Shalahuddin dan 

permusuhan pun dihentikan, selama itu pula tidak ada lagi pembunuhan, tidak ada 

orang Kristen yang dibunuh dan tidak ada perampasan harta orang Kristen. 

Shalahuddin membebaskan banyak tawanan bahkan seorang Uskup yang bernama 

Heraclius diberi pengawalan ketika menuju Lebanon setelah dia membayar tebusan 
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sepuluh dinar. Kemudian Shalahuddin meminta agar semua orang Nasrani Latin 

(Katolik) meninggalkan Baitul Maqdis, sementara kalangan Nasrani ortodoks (bukan 

kombatan tentara salib) tetap dibiarkan tinggal dan beribadah di kawasan itu. 

Pada tahun 1194 M., pasukan salib kembali datang menyerang Baitul Maqdis, 

kali ini di bawah pimpinan Phillip Augustus dan Richard (si hati singa). Richard yang 

digambarkan sebagai pahlawan oleh sejarawan Inggris memerintahkan untuk 

membantai 3000 orang muslim, kebanyakan mereka adalah para wanita dan anak-

anak. Tragedi ini berlangsung di kota Acre, kendati peristiwa ini terjadi di hadapan 

kaum muslimin, tetapi mereka tidak melakukan balasan terhadap tentara salib pada 

waktu itu. 

Suatu hari si hati singa jatuh sakit dan terbaring dalam tenda perang, 

mendengar kabar tersebut, Shalahuddin secara inconekto datang dengan menyamar 

sebagai tentara salib ia berhasil menjenguk Richard. Ketika bertemu bukannya 

membunuh Richard yang lagi sakit, bahkan dengan kepintarannya sebagai tabib dia 

mengobati si hati singa sampai sembuh. Lalu Richard mengetahui bahwa yang 

mengobati dirinya adalah seorang musuh dan terkesan dengan kebesaran jiwa 

Shalahuddin. Kemudian mereka berdamai dan pada tahun 1137 M di tanda tangani 

suatu perdamaian kedua belah pihak. Isi perdamaian antara lain bahwa pihak 

Shalahuddin memberi kebebasan kepada orang kristen untuk mengunjungi Palestina 

dengan damai dan tidak membawa senjata. Sejak itu Palestina berada dalam kendali 

kaum muslimin (Sultan Ottoman) selama 8 abad sampai abad ke 20. Dan ketika masa 

pemerintahan muslim berakhir pada tahun 1917 M. Inggris menghancurkan orang-

orang Arab dan membesarkan kaum zionisme Yahudi yang kemudian tahun 1930 

terjadi pertikaian Yahudi dengan orang Palestina. Tahun 1947 Inggris hengkang dari 

Palestina dan terjadilah pertikaian antara orang Palestina dengan Yahudi sampai 

sekarang. 

Pada masa sekarang, bentuk-bentuk kegiatan dalam perayaan maulid Nabi 

semakin beragam coraknya sesuai dengan situasi dan kondisi serta budaya negara 

Islam. Di Indonesia, 12 Rabi’ul Awal ditetapkan sebagai hari besar nasional. Umat 

Islam di Indonesia paling semarak merayakan maulid Nabi dibandingkan dengan 

negara-negara Islam lainnya. Musalla, masjid, kantor, dan istana menyelenggarakan 

peringatan maulid Nabi Muhammad saw. dengan menampilkan berbagai jenis 

kegiatan. 
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 Pada versi tradisional, terdapat acara membaca barzanji (kitab berbahasa 

Arab yang berisi syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad saw.), tahlil dan doa 

bersama. Di sebagian daerah di Indonesia, peringatan maulid dilaksanakan pada 

malam hari dan dihadiri oleh penduduk daerah tersebut. Perayaannya diadakan di 

masjid atau di halamannya. Setelah mendengar bacaan kitab Barzanji, mereka 

membaca tahlil dan takbir sambil berjalan mengitari desa. Setelah itu mereka 

menikmati makanan khas daerah yang telah dipersiapkan pada siang hari.10 

Dalam versi modern, kegiatan perayaan maulid dilaksanakan dengan 

penekanan pada dakwah dan sosial. Tujuannya adalah menggairahkan kehidupan 

beragama dalam keluarga, masyarakat, dan meningkatkan penghayatan serta 

pengamalan ajaran agama.11 

Berbeda dengan perayaan maulid pada awal-awal pelaksanaannya dalam 

sejarah Islam, di mana dulu perayaan ini dimulai sejak bulan Muharram, dan puncak 

perayaannya baru pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sedangkan di Indonesia, 

perayaannya di mulai sejak tanggal 12 Rabiul Awal dan berlangsung hingga bulan 

Jumadil Awal (seperti di Aceh). 

 Kegiatan-kegiatan dalam perayaan maulid ini sangat bervariasi, sesuai dengan 

kebutuhan lembaga pelaksananya. Pada majelis taklim peringatan itu sering diisi 

dengan ceramah, membaca surat Yasin, membaca salawat dan lain-lain. Pada 

instansi-instansi, peringatan itu banyak diisi dengan ceramah hikmah maulid Nabi 

dalam rangka meningkatkan ketakwaan, kedisiplinan, dan kebersamaan. Lembaga-

lembaga pendidikan lebih menitikberatkan pada pengembangan ilmiah, seperti 

diskusi, seminar, lomba membaca Alquran, puisi, pidato dan latihan keterampilan. 

Sedangkan lembaga atau organisasi yang bergerak di bidang sosial mengisinya 

dengan kegiatan yang bersifat sosial, seperti khitanan massal, pengobatan gratis, 

mengunjungi panti asuhan dan sebagainya.12 

D. Landasan Filosofis dan Normatif Maulid Nabi .  

 Secara umum Maulid Nabi diyakini memiliki nilai-nilai filosofis dan normatif 

yang spesifik bagi umat Islam, termasuk Muslim di Aceh. Sinkronisasi perayaan 

                                                             
10 Tim Penulis, Ensiklopedia Hukum Islam, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, t.th.), hal. 

1159. 
11 Ibid. 
12 Ibid. 
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Maulid Nabi dengan falsafah masyarakat Aceh juga terletak pada tujuan perayaan itu 

sendiri. Tujuan dari perayaan ini adalah sebagai bentuk syukur kepada Allah swt. 

yang telah menciptakan hamba-Nya Muhammad saw. sebagai pembawa rahmat 

untuk seluruh alam.  

Secara filosofis, peringatan maulid nabi itu mempunyai beberapa hikmah, 

sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Soelaiman berikut ini:13 

1) Menumbuhkan dan mengembangkan sifat cinta dan patuh kepada Allah Swt dan 

kepada Rasulullah. 

2) Menumbuhkan semangat juang dalam menjalani kehidupan di dunia ini. 

3) Mempertebal keimanan dalam upaya menghadapi setiap tantangan yang akan 

merusak kepribadian. 

4) Meningkatkan perasaan dan kebersamaan, sikap tolong menolong, dan 

ukhuwah Islamiyah. 

 Dalam konteks normatif, peringatan maulid itu dapat dipandang sebagai 

bagian dari aspek syiar islam, dengan maksud memuji rasul, sebagaimana terkandung 

dalam firman Allah surat al- Ahzab, ayat 56: 

 “ Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada nabi, wahai 

orang-orang yang beriman, bershalawat dan salamlah kamu kepada nabi”. 

Secara normatif, memang tidak ada anjuran yang tegas baik dari ayat-ayat 

Alquran maupun Hadits Nabi. Masyarakat Aceh sudah menjadikan maulid sebagai 

sebuah tradisi turun temurun sejak dalam waktu yang sangat lama. Sepertinya 

maulid itu sudah berlangsung dan diperingati masyarakat Aceh sejak masa para 

sulthan Aceh dan terus berlangsung sampai hari ini.  

 Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW selalu berziarah ke makam para 

syuhada di bukit Uhud pada setiap tahun. Sesampainya di Uhud beliau 

memanjatkan doa sebagaimana dalam surat Al-Qur’an Surat Ar-Rad ayat 24: 

“Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat 

kesudahan itu”. 

Inilah yang menjadi sandaran hukum Islam bagi pelaksanaan peringatan 

haul atau acara tahunan untuk mendoakan dan mengenang para ulama, sesepuh 

dan orang tua kita. Diriwayatkan pula bahwa para sahabat pun melakukan apa 

                                                             
13 Lihat, Darwis A. Soelaiman, Kompilasi Adat Aceh, (Banda Aceh: Pusat Studi Melayu Aceh 

(Pusma), 2011), hal.164-165. 
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yang telah dilakukan Rasulullah. Berikut ini adalah kutipan lengkap hadits yang 

diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi: 

“Al-Baihaqi meriwayatkan dari al-Wakidi mengenai kematian, bahwa Nabi 

SAW senantiasa berziarah ke makam para syuhada di bukit Uhud setiap tahun. Dan 

sesampainya di sana beliau mengucapkan salam dengan mengeraskan suaranya, 

“Salamun alaikum bima shabartum fani’ma uqbad daar”) QS Ar-Ra’d: 24 

(Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat 

kesudahan itu. 

Lanjutan riwayat: 

“Abu Bakar juga melakukan hal itu setiap tahun, kemudian Umar, lalu Utsman. 

Fatimah juga pernah berziarah ke bukit Uhud dan berdoa. Saad bin Abi Waqqash 

mengucapkan salam kepada para syuhada tersebut kemudian ia menghadap kepada 

para sahabatnya lalu berkata, ”Mengapa kalian tidak mengucapkan salam kepada 

orang-orang yang akan menjawab salam kalian?  

Demikian dalam kitab Syarah Al-Ihya juz 10 pada fasal tentang ziarah kubur. 

Lalu dalam kitab Najhul Balaghah dan Kitab Manaqib As-Sayyidis Syuhada Hamzah 

Rda oleh Sayyid Ja’far Al-Barzanji dijelaskan bahwa hadits itu menjadi sandaran 

hukum bagi orang-orang Madinah untuk yang melakukan Ziarah Rajabiyah (ziarah 

tahunan setiap bulan Rajab) ke maka Sayidina Hamzah yang duitradisikan oleh 

keluarga Syeikh Junaid al-Masra’i karena ini pernah bermimpi dengan Hamzah yang 

menyuruhnya melakukan ziarah tersebut. 

Para ulama memberikan arahan yang baik tentang tata cara dan etika 

peringatan haul. Dalam al-Fatawa al-Kubra Ibnu Hajar mewanti-wanti, jangan 

sampai menyebut-nyebut kebaikan orang yang sudah wafat disertai dengan 

tangisan. Ibnu Abd Salam menambahkan, di antara cara berbela sungkawa yang 

diharamkan adalah memukul-mukul dada atau wajah, karena itu berarti berontak 

terhadap qadha yang telah ditentukan oleh Allah SWT. 

Saat mengadakan peringatan haul dianjurkan untuk membacakan manaqib 

(biografi yang baik) dari orang yang wafat, untuk diteladani kebaikannya dan 

untuk berbaik sangka kepadanya. Ibnu Abd Salam mengatakan, pembacaan manaqib 

tersebut adalah bagian dari perbuatan taat kepada Allah SWT karena bisa 

menimbulkan kebaikan. Karena itu banyak para sahabat dan ulama yang 
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melakukannya di sepanjang masa tanpa mengingkarinya.
14

 

Para kyai menganjurkan, sedikitnya ada tiga kebaikan yang bisa dilakukan 

pada acara peringatan haul: 

1. Mengadakan ziarah kubur dan tahlil 

2. Menyediakan makanan atau hidangan dengan niat sedekah dari almarhum. 

3. Membaca ayat-ayat suci Alquran dan memberikan nasihat agama, antara lain 

dengan menceritakan kisah hidup dan kebaikan almarhum agar bisa diteladani. 

Sesungguhnya Abu Lahab (nama sebenarnya adalah Abdul 'Uzza) bapak 

saudara Nabi Muhammad SAW sewaktu kelahiran Rasulullah SAW pernah di 

datangi orang-orang untuk berjumpa dengannya dan menceritakannya "Ya Abdul 

'Uzza, sesungguhnya adik ipar kamu yang namanya Aminah telah selamat 

melahirkan seorang anak, anak itu lelaki, ayah kamu yang namanya Abdul Mutalib 

telah memberi nama anak itu dengan nama Muhammad." Apa jawab Abu Lahab. Ia 

menyatakan syukur kepada Rabbihaka'bah, Tuhan yang menjaga Ka'bah, dan dia 

telah mengorbankan 100 ekor unta sebagai tanda senang dan gembira dengan 

kelahiran Muhammad SAW. 

Kasih sayang Allah atas kafir yang gembira atas kelahiran Nabi SAW 

Diriwayatkan bahwa Abbas bin Abdulmuttalib melihat Abu Lahab dalam mimpinya, 

dan Abbas bertanya padanya : “Bagaimana keadaanmu?”, Abu Lahab menjawab : “di 

Neraka, Cuma diringankan siksaku setiap senin karena aku membebaskan budakku 

Tsuwaibah karena gembiraku atas kelahiran Rasul SAW”15 

Dasar maulid yang dipahami sebagian masyarakat adalah merujuk kepada 

hadits Nabi saw yang menyebutkan bahwa: Man Ahabbany Kana Mai fi Al-Jannah. 

Artinya: Barang siapa mencintaiku maka ia bersamaku dalam surga. Namun Tetapi 

sebagian masyarakat lain juga meyakini bahwa peringatan maulid Nabi saw pertama 

sekali terjadi pada masa Sulthan Malik al-Mudhaffar kemudian populer pada masa 

Sulthan Salahuddin al-Aiyuby di ujung negeri Fusahat negeri Mesir lama. Sultan 

mengadakan khanduri secara besar-besaran pada saat itu untuk memperkokoh 

kekuatan umat Islam dalam menghadapi musuh-musuh Islam. 

                                                             
14 Muktamar kedua Jam‟iyyah Ahlit Thariqah Al-Mu‟tabarah An-Nahdliyyah atau Jamiyyah 

tarekat-tarekat di lingkungan NU di Pekalongan Jawa Tengah pada 8 Jumadil Ula 1379 H bertepatan 
dengan 9 November 1959 M. 

15 Shahih Bukhari hadits no.4813, Sunan Imam Baihaqi Alkubra hadits no.13701, Syi’bul 
Iman no. 281. 
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Perayaan Maulid Nabi saw. merupakan salah satu kebudayaan Islam yang 

diciptakan oleh umat Islam pada abad 12 M. yang bertujuan untuk memperkuat 

kecintaan mereka kepada Rasulullah dan juga sebagai media untuk membangkitkan 

semangat jihad umat Islam dalam menghadapi invasi Kristen Salib dalam perang 

Salib memperebutkan kota Jarussalem. 

E. Maulid Nabi: Akulturasi Budaya Arab dan Aceh 

 Islam masuk ke Aceh dalam salah satu versi berasal dari masyarakat Islam 

Arab. Masyarakat tersebut meskipun dalam sejarah Islam Nusantara dinamakan 

sebagai pedagang, namun dalam disiplin ilmu sosiologi mereka dianggap sebagai 

masyarakat migran. Migrasi adalah perpindahan seseorang atau sekelompok orang 

dari tanah kelahiran pergi ke daerah lain dengan tujuan untuk sementara waktu atau 

pun menetap baik dengan tujuan berdagang atau menyebarkan agama. 

Pengertian tersebut sesuai dengan kedatangan masyarakat Arab ke Aceh 

dengan tujuan ganda, berdagang dan berdakwah. Bagi pedagang, mereka tidak 

menetap di Aceh. Sedangkan pendakwah, mereka menetap di Aceh bahkan kawin 

dengan masyarakat Aceh dan menjadi penduduk tetap untuk kepentingan dakwah. 

Migrasi memunculkan dua bentuk fenomena yang berbeda; 1). Akulturasi 

budaya; 2). dan konflik budaya. Hal demikian disebabkan oleh masing-masing pihak, 

baik pendatang maupun pihak setempat memiliki budaya sendiri. Jika sistem sosial 

antara dua budaya tersebut dapat saling mengisi, maka proses tersebut dapat 

melahirkan sistem sosial dan budaya baru sebagai suatu budaya dalam bentuk 

akulturasi atau bahkan suatu budaya asimilasi. Dan sebaliknya, jika sistem-sistem 

tersebut tidak dapat saling mengisi, tidak selaras, tidak saling melengkapi, saling 

berbeda, maka fenomena yang terjadi adalah konflik atau bahkan perang terbuka. 

Berdasarkan sejarah, konsekwensi migrasi komunitas Arab ke Aceh adalah 

terbentuk budaya baru dalam bentuk akulturasi budaya Islam Arab dengan budaya 

Hindu Aceh. Keadaan demikian merupakan hasil dari metode dakwah yang dilakukan 

oleh bangsa Arab dalam bentuk islamisasi budaya Hindu Aceh secara lunak (soft), 

sehingga tidak mengherankan bila masyarakat saat itu menerima Islam tanpa merasa 

keluar dari agama mereka sendiri. 
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F. Maulid Nabi dalam aplikasi Budaya Aceh  

 Maulid Nabi saw sesuai dengan konteksnya telah dianggap sebagai salah satu 

aspek dari kebudayaan Islam dan syiar islam yang perlu dilestarikan. Hal ini 

disebabkan oleh aliran pemikiran agama yang juga karena faktor budaya lokal 

masyarakat Islam yang 

berdomisili di suatu tempat. 

Perbedaan waktu, bentuk 

perayaan Maulid Nabi bukanlah 

persoalan substantif, karena 

maulid Nabi diikat oleh ideologi 

Islam sebagai keyakinan bagi 

umat Islam untuk memuliakan 

Rasul Muhammad saw. 

Sebagaimana umat Islam 

di daerah lain, bagi masyarakat 

Aceh, pelaksanaan maulid Nabi 

saw. juga telah dianggap sebagai bagian dari budaya Aceh yang Islami, kegiatan ini 

jauh sebelum pelaksanaan syariat Islam diterapkan telah lama dikenal dalam 

masyarakat. Bagi masyarakat Aceh, memperingati hari kelahiran Rasulullah pada 12 

Rabi’ul Awwal dalam bentuk “Khanduri Meulod” diselenggarakan di dalam tiga (3) 

bulan, yaitu bulan Rabi’ul Awwal (mulod awai), Rabi’ul Akhir (mulod teungoh) dan 

pada bulan Jumadil Awwal (mulod akhe). Kebiasaan masyarakat Aceh pada tiga bulan 

tersebut adalah melakukan pertunangan anak (khitbah), mengawinkan anak dan 

melaksanakan peresmian perkawinan (walimah), karena pada bulan-bulan tersebut 

dianggap berkah oleh masyarakat.  

  Dalam tiga bulan yang disebutkan di atas, orang Aceh merayakan 

peringatan maulid secara meriah pada waktu yang tidak bersamaan di masing-

masing gampong. Lamanya waktu pelaksanaan maulid ini di satu sisi diyakini sebagai 

upaya untuk memberikan kepada berbagai lapisan masyarakat agar dapat memilih 

kapan waktunya yang tepat untuk melaksanakan kenduri tersebut. Di sisi yang lain 

juga dapat di baca sebagai sebuah kemaslahatan yang akan dipilih oleh masyarakat 

dengan untuk dapat mempersiapkan diri secara baik dalam rangka menyambut 

Gambar 3 

Prosesi memasak gulai di Mesjid atau 
meunasah di Aceh (tradisi kuah beulangong). 
Sumber: Koleksi PKPM Aceh 
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peringatan maulid rasul ini. Berikut terlihat dalam gambar masyarakat sedang 

mempersiapkan kuah beulangong untuk dihidangkan pada hari peringatan mauled: 

 

 

Gambar 7 : Susana masyarakat sedang mempersiapkan kuah beulangong untuk 
dihidangkan pada hari peringatan mauled 

 

Mengenai sebutan ketiga bulan tersebut di atas menurut Tuanku Abdul Jalil 

dalam tulisan “Sebab Aceh dinamakan Serambi Mekkah” pada seminar Sejarah masuk 

dan berkembangnya Islam Di Aceh dan Nusantara di Langsa Tahun 1980, 

menjelaskan bahwa perayaan maulid di Aceh mulai diperingati pada masa Sultan 

Alaidin Ali Mughayatsyah, pada saat beliau memproklamirkan berdirinya Kerajaan 

Aceh tanggal 12 Rabi’ul awwal tahun 913 H. Untuk merayakannya hari tersebut, 

maka perayaan maulid dilangsungkan selama tiga bulan yang kemudian dikenal 

dengan meulod awai, ado meulod dan meulod keuneulheuh (ada beberapa istilah yang 

berbeda digunakan untuk pengertian yang sama).  

Terdapat pandangan lain yang menyebutkan bahwa kenduri maulid di Aceh 

mulai diadakan setelah utusan lada secupak diterima oleh Sultan Turki. Pemberian 

nama lada sicupak merujuk kepada sebuah cerita tentang perjalanan sekelompok 

orang Aceh yang ingin memperkenalkan negeri Aceh kepada penguasa Turki waktu 

itu. 
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Pada abad ke-16, Aceh menjadi bertambah kuat, salah seorang Sultan waktu 

itu menganggap bahwa sudah tiba waktunya untuk memperkenalkan kerajaan Aceh 

kepada Sultan Turki.16 Kemudian diperintahkannya supaya salah satu kapalnya yang 

terbesar dimuat lada, produk daerah Aceh yang paling penting saat itu, untuk 

dipersembahkan kepada penguasa tertinggi di Turki sebagai tanda penghormatan. 

Ada yang berpendapatan bahwa beliau (Raja Aceh) sendiri yang berangkat, ada juga 

pandangan yang berpendapat bahwa sebuah misi dikirim terdiri dari kepala-kepala 

daerah terkemuka saja.17 

Di Istanbul belum pernah orang mendengar tentang Aceh. Jadi ketika 

kelompok tersebut tiba di sana, para misi tersebut dengan mudah dapat menyewa 

penginapan di ibu kota, hanya saja upaya meyakinkan pejabat Pemerintah agar 

mereka dapat bertemu dengan Sultan sia-sia. Mereka menunggu sampai beberapa 

dan karena persediaan keuangan semakin menipis, maka terpaksa mereka menjual 

lada yang mereka bawa untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. 

Pada suatu hari, tepatnya hari Jumat, ketika Sultan meninggalkan mesjid untuk 

kembali ke istananya, di antara orang banyak dilihatnya wakil-wakil dari Aceh 

tersebut. Pakaian mereka yang khas telah menarik perhatian Sultan dan menanyakan 

asal-usul dan mengapa mereka sampai ke Turki. Setelah dijelaskan oleh misi dari 

Aceh, Sultan marah kepada para pegawainya yang karena keangkuhan telah membuat 

mereka begitu lama menunggu kesempatan menghadap Sultan, kemudian Sultan 

meminta tamu-tamu tersebut untuk datang ke istana pada hari itu juga. 

Orang-orang Aceh itu begitu gembira karena tujuan mereka akhirnya tercapai 

juga, meski harus malu karena pakaian yang mereka miliki tidak pantas untuk 

menghadap sang Sultan dan lada yang mereka bawa hanya tinggal secupak. Ketika 

menghadap Sultan, mereka menceritakan tentang kerajaan di Aceh dan mengatakan 

pula bahwa sebagai penghormatan pertama, mereka tadinya ingin 

mempersembahkan sejumlah lada kepada Sultan, tetapi mereka terpaksa menjualnya 

sehingga pada kesempatan itu mereka hanya dapat mempersembahkan secupak lada 

sebagai contoh. Sultan menerima hadiah tersebut dengan segala keramahan dan 

bertanya tentang keadaan di Aceh, jarak dari Aceh ke Istambul dan rintangan-

                                                             
16Sultan Turki dikenla oleh masyarakat Aceh sebaga raja segenap orang yang beriman, Raya 

Rom.  
17Snouck Hurgronje, Aceh di Mata Kolonialis, Jilid I, (Jakarta: Yayasan Soko Guru, 1985), hal. 

237.  
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rintangan yang dihadapi selam dalam perjalanan. Di sinilah asal mula munculnya 

istilah lada sicupak.18 

Akhirnya untuk membalas pemberian dari misi Aceh, Sultan Turki 

memerintahkan sejumlah pekerja yang terampil untuk ikut bersama misi Aceh 

supaya dapat memberi pelajaran di Aceh tentang berbagai kesenian dan kerajinan 

yang belum dikenal di sana. Sultan Turki berpendapat bahwa tidaklah tepat untuk 

mewajibkan pengikutnya yang baru (misi Aceh) mengirimkan secara teratur upeti 

kepada dirinya, sebab jarak yang jauh menimbulkan banyak kesulitan.  

Sultan kemudian menegaskan, sebagai ganti dari kiriman tahunan berupa 

upeti dari Aceh ke Turki, biarlah orang Aceh menjalankan ajaran-ajaran agama di 

Aceh sebagai tanda bakti. Dia menganjurkan untuk dapat memperingati hari lahirnya 

Nabi Muhammad saw., karena hal itu tergolong pekerjaan saleh yang paling 

berfaedah. Hendaknya di Aceh tidak ada desa yang tidak melaksanakan secara 

bersama perayaan besar maulid, itulah bakti orang Aceh kepada Raja dari mereka 

yang beriman.19 Sejak masa itulah kenduri maulid dilaksanakan sebagai suatu 

kewajiban yang ditentukan oleh kerajaan Aceh. 

Sebagai sebuah kewajiban, maka dulu jika seorang keucik tidak melaksanakan 

kenduri maulid tiap tahun tepat waktunya, maka dia akan berhadapan dengan 

penguasa yang lebih tinggi, yaitu ulee balang dan dia akan dihukum membayar denda 

atas kelalaian dalam melaksanakan tugasnya. 

Karena itu, memperingati maulid Nabi sebagai perayaan terpenting, dianggap 

setengah “wajib” oleh orang Aceh dan harus diselenggarakannya di setiap gampong 

dalam bulan mulor (pada tangal 12 Rabiul Awal atau sesudahnya), atau salah satu 

dari dua bulan berikut, dan disinilah pula asal usul nama awal mulot dan akhir mulot. 

Pada hari “Kanduri Mulod”, masyarakat dengan ikhlas menyedekahkan 

makanan siap saji untuk dinikmati bersama yang dipusatkan di Meunasah atau 

Mesjid setempat. Makanan yang disedekahkan masyarakat berupa nasi yang 

dibungkus dengan daun pisang berbentuk segi tiga yang dinamakan dengan “bue 

kulah” beserta lauk pauk mulai dari gulai ayam kampung, gulai kambing, gulai ikan, 

telur bebek, sayur nangka, buah-buahan, kue dan lain-lain. Makanan- makanan 

tersebut dibungkus dengan tudung saji dan di atasnya biasa dilapisi dengan kain yang 

                                                             
18Ibid., hal. 238. 
19 Ibid., hal. 239. 
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berwarna keemasan. Tudung saji tersebut berbentuk kerucut dengan warna dominan 

hijau, kuning, dan hitam yang dinamakan sebagai “Idang Meulapeh”. Ini merupakan 

hasil observasi tim peneliti ke berbagai tempat selama perayaan mauled 

berlangsung). 

 Dalam tradisi “Kanduri Mulod”, representasi anak-anak yatim dan fakir miskin 

mendapat pelayanan khusus dari masyarakat sebagai wujud kecintaan mereka 

kepada golongan tersebut. Bahkan ada di beberapa daerah di Aceh, masyarakat 

disamping menyediakan kenduri secara maksimal, juga menyantuni mereka dengan 

sejumlah uang dan berbagai bingkisan lainnya untuk dibawa pulang kepada sanak 

famili yang ada di rumah. Tradisi ini hampir merata di lakukan di seluruh Aceh, 

karena momen tersebut sekaligus dapat bermakna ganda. Di satu sisi, terlaksananya 

acara kenduri maulid, namun di sisi yang lain dapat juga tersantuni anak-anak yatim 

dan fakir miskin yang juga merupakan refleksi dari anjuran Rasul yang terdapat 

dalam Alquran dan sunnah beliau. 

Salah seorang responden menyatakan bahwa: Tradisi “Kanduri Mulod” bagi 

masyarakat Aceh bukan dimaknai dengan makan bersama yang identik dengan hura-

hura dan mubazir. Bagi masyarakat Aceh, tradisi ini dilakukan sebagai momentum 

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Islam, memperkuat 

keimanan kepada Allah swt. dan kecintaan mereka kepada Rasulullah saw., serta 

memperkokoh ukhwah islamiyah untuk menumbuhkan solidaritas dan kepekaan 

terhadap nasib sesama. Itulah tujuan dasar dari tradisi tersebut, dan tujuan ini 

relevansi dengan tujuan Islam.” Selanjutnya beberapa daerah lain di Aceh 

memberikan berbagai informasi penting di seputar peringatan maulid ini, 

sebagaimana dapat dijelaskan berikut ini: 

 

1. Perayaan Maulid di Kabupaten Pidie 

a. Dasar Pelaksanaan Maulid  

Menurut Ketua MAA kota Lhokseumawe, sebelum bulan maulid tiba, 

masyarakat telah mempersiapkan penyambutan acara kenduri ini dengan baiknya, 

misalnya jika ada pohon pisang maka ia akan menyimpang pisang tersebut untuk 

acara maulid. Biasanya mereka mengatakan, “pohon pisang jangan diganggu, kita 

akan simpang dan persembahkan untuk penghulu alam Nabi Muhammad saw”. 

Begitu pula padi yang ada di sawah, dipilih yang baik buahnya agar kualitas berasnya 
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bagus juga untuk persiapan Maulid. Demikian juga ayam dipilih ayam jantan yang 

besar dan sehat, beberapa minggu sebelumnya sudah ditangkap, kemudian diikat 

disamping rumah Aceh tidak dilepaskan lagi. Tujuannya agar ayam tersebut tidak 

makan kotoran, tapi diberikan makanan khusus seperti beras, agar pada saat 

disembelih ia dalam keadaan bersih makanannya. Kesemuanya dipersiapkan untuk 

maulid tersebut. 

Dasar maulid dilakukan dalam masa 3 bulan, adalah karena kemampuan setiap 

gampong tidak merata, ada gampong yang masyarakatnya terdapat orang kaya dan 

ada pula yang miskin, oleh sebab itu, jika masyarakatnya mempunyai kemampuan 

yang tinggi, maka mereka lebih dahulu melaksanakan maulid, sedangkan jika 

kemampuannya terbatas mereka akan melaksanakan maulid belakangan atau pada 

bulan ketiga. 

Bagi masyarakat Lhokseumawe sebagai contoh, dasar pelaksanaan Maulid 

terdapat dua persepsi; pertama, menganggapnya sebagai sunnah yang harus 

dilaksanakan sebagai syiar bahkan ibadah dan cerminan umat Islam dalam mencintai 

Nabi Muhammad Saw. Kedua, memandang maulid sebagai bid’ah dhalalah (sesat), 

orang yang melaksanakan merupakan cerminan dari orang yang dangkal pemahaman 

agamanya, bodoh dan masyarakat yang terkebelakang. Hal ini yang diikuti oleh 

sebagai masyarakat Lhokseumawe dan Aceh Utara. Akibatnya masyarakat 

Lhoksuemawe terpecah menjadi dua pemahaman, mengganggap maulid sebagai 

syiar, sedangkan sebagian lagi menggapnya bid’ah dhalalah. Akan tetapi masyarakat 

yang menganggap bid’ah hanya kelompok kecil dan hanya sedikit yang mengikuti, 

yang terdapat di Punteut, Baiturrahman dan Kruengmane. Bila dilihat dari segi 

organisasinya maka masyarakat dan tokohnya adalah Muhammadiyah meskipun 

tidak semua orang Muhammadiyah berpandangan sama dimana sebagian mereka 

tetap melaksanakan Maulid. Namun seiring perjalanan waktu kelompok yang 

membid’ahkan tersebut semakian lama akan tersudut apalagi dengan naiknya Wali 

Kota dari Partai Aceh atau mantan GAM, mereka justru sangat mendukung perayaan 

Maulid, bahkan Wali Kota menyumbang lembu dalam beberapa kesempatan.  

Kelompok yang mendukung perayaan Maulid menyatakan bahwa dasar 

pelaksanaan maulid dalam sejarah Islam terjadi pada masa Salahuddin al-Ayyubi. 

Pada saat itu terjadi perang salib antara Islam dengan Kristen, untuk membangkitkan 

semangat umat Islam dalam mengembangkan Islam dan berperang, maka Salahuddin 
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al-Ayyubi menggagas peringatan Maulid untuk menggelorakan semangat perjuangan 

Nabi. Karena itu akan tidak sesuai jika memperingati Maulid disebutkan sebagai 

Bid’ah, karena maulid tidak keluar dari jalan Islam. tergantung niat seseorang, karena 

itu hadis tentang hijrah dimulai dengan masalah niat. Selain itu, nilai yang terkandung 

dalam Maulid adalah pembangkit semangat umat Islam yang sudah sangat jauh 

rentang waktu dari kehidupan Nabi.  

Selain itu, masyarakat Lhokseumawe melaksanakan maulid sebagai salah satu 

bagian dari ibadah, dalam konteks ini jika tidak ikut melaksanakan ada “perasaan 

berdosa” karena tidak ikut menghormati hari kelahiran Nabi. Hal ini karena 

masyarakat mendengar dari berbagai kegiatan ceramah tentang keutamaan dan 

pentingnya pelaksanaan maulid sebagai salah satu bukti kecintaan kepada Rasulullah. 

Perasaan seperti ini menyebabkan masyarakat melaksanakan maulid secara sukarela 

tanpa ada paksaan dari pihak lain. Sikap ikhlas ini ditunjuk dengan mengantarkan 

makanan pada acara kenduri maulid di meunasah sesuai dengan kemampuan 

anggota masyarakat masing-masing.  

Meskipun demikian sikap yang harus dihindari dalam pelaksanaan maulid 

adalah sumu’ah atau takabbur, tetapi lebih dititik beratkan kepada rasa 

tanggungjawab keagamaan dan sosial, dalam rangka meningkatkan ketaatan kepada 

Allah dan solidaritas sosial sesama masyarakat, karena tujuan tersebut yang ingin 

dicapai. Bukan berbangga diri karena kenduri yang kita laksanakan lebih meriah 

daripada orang lain. 

Peringatan maulid Nabi Muhammad Saw jika didasarkan kepada ajaran 

normatif memang tidak ada landasan agama secara khusus yang menganjurkannya. 

Tapi landasan secara umum kalau dirujuk kepada Alquran dan hadist-hadist 

Rasulullah yang menyuruh kita bersalawat kepada Nabi itu bisa dijadikan sebagai 

dasar agama. Jadi peringatan maulid ini tujuannya untuk mengidolakan Nabi 

Muhammad. 

 Peringatan maulid di Aceh pada umumnya dan di Aceh Besar khususnya sudah 

dimulai sejak masa syekh Abdurrauf, karena pada masa Abdurrauf Islam berkembang 

secara pesat di Aceh. Bentuk-bentuk peringatan maulid di Aceh Besar, dari zaman 

dulu hingga kini lebih dominan dalam bentuk kenduri. Yang membedakan hanya 

masalah hidangan, dulu dikenal dengan hidang meulapeh. Hidangan ini dimakan oleh 

undangan dari desa-desa tetangga. Mengenai jumlahnya tergantung kepada 
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kemampuan jumlah hidang yang tersedia. Ada juga perayaan maulid dalam bentuk 

tablik, yaitu mengundang penceramah ke meunasah untuk membahas masalah 

sejarah lahirnya nabi sampai beliau wafat agar masyarakat mengenal secara baik 

idolanya. Disamping itu, juga, ada juga perayaan maulid pada masa dulu dalam 

bentuk zikir maulid. Adapun bentuk-bentuk perayaan maulid seperti melaksanakan 

perlombaan itu terinspirasi karena adanya MTQ. Sebelumnya tidak dikenal adanya 

perayaan maulid dalam bentuk perlombaan.  

 Memperingati maulid nabi jika dilihat dari landasan normatif juga tidak ada 

dasarnya, karena tidak ada nash, baik Alquran maupun hadist yang menganjurkan 

umat Islam untuk memperingati kelahiran nabi. Perayaan maulid yang bergema di 

Aceh hari ini itu lebih dititikberatkan kepada landasan mengkaji kembali sirah 

nabawiyah, artinya meskipun secara agama tidak ada anjuran untuk 

memperingatinya, tapi memperingatinya berarti mengkaji kembali sunnah-sunnah 

Rasulullah, setelah mengkaji lalu mengamalkan berbagi sunnah tersebut, hal seperti 

itu bisa dijadikan sebagai landasan agama. Dengan kita merayakan maulid adanya 

daya tarik untuk menggali Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah. 

 Perayaan maulid di Aceh jika dilihat dari landasan sejarah sudah ada sejak 

zaman orang –orang tua dulu artinya sudah berlangsung lama secara turun temurun. 

Akan tetapi pada tahun 80-an peringatan maulid ini bergema secara besar-besaran. 

Bentuk-bentuk perayaan maulid di Aceh Besar secara umum hampir sama yaitu 

dalam bentuk kenduri. Cuma bedanya pada masalah hidangan. Ada juga perayaan 

dalam bentuk ceramah agama yang membahas tentang maulid nabi. Jadi perayaan 

maulid di Aceh Besar lebih tertekan kepada faktor kultural bukan struktural. Artinya 

perayaan maulid selama ini atas inisiatif dan rasa antusias masyarakat yang 

berlebihan bukan dorongan dan anjuran dari pemerintah. 

 Nilai filosofi dari perayaan maulid adalah terjalinnya ukhuwwah islamiyah, 

meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah, mendorong kembali semangat mengkaji 

agama secara baik dan sungguh-sungguh. Menumbuhkan sikap keterbukaan sesama 

dan meningkatkan kesadaran sosial dengan memberikan kenduri kepada fakir miskin 

dan anak-anak yatim. 

 Daerah lain seperti Aceh Selatan. merupakan daerah yang terdiri dari berbagai 

suku seperti suku Aceh, Jamee dan Kluet. Keberagaman suku ini memberi warna 

tersendiri dalam pelaksanaan adat istiadat di daerah ini. Beberapa praktek 
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keseharian masyarakat di Aceh Selatan tidaklah sama antara satu gampong dengan 

gampong yang lain. Namun demikian masing-masing gampong mengisi kegiatan 

keagamaan mereka dengan berbagai cara dan adat yang telah ada secara turun 

temurun atau dari generasi terdahulu. Dalam pelaksanaan kegiatan hari-hari besar 

Islam yang merupakan bagian dari syiar Islam dalam Pemerintahan Kabupaten Aceh 

Selatan diselenggarakan oleh PHBI Aceh Selatan. Sementara bentuk-bentuk kegiatan 

yang dilaksanakan pada acara PHBI tidaklah baku, melainkan menurut kesepakatan 

dari pengurus PHBI setempat, baik untuk kegiatan peringatan 1 Muharram, Israk 

Mikraj, Maulid Nabi, dan peringatan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi 

pelaksanaan kegiatan itu tidak terasa ada gaungnya, dan hanya dinikmati oleh 

masyarakat Kecamatan di mana kegiatan tersebut dilaksanakan, sementara 

masyarakat di luar kecamatan tersebut bisa dikatakan ada dilaksanakan kegiatan 

perayaan hari-hari besar Islam. Ini yang menjadi masalah. Seharusnya dimanapun 

kegiatan tersebut dilaksanakan harus bergaung dan dirasakan oleh seluruh 

masyarakat Aceh Selatan. 

 

b. Tujuan Perayaan Maulid  

Dalam khazanah adat Aceh tujuan dilakukan kenduri maulid yaitu 

mengandung pelajaran yang sangat tinggi dalam yakni menjadikan Nabi sebagai suri 

tauladan umat Islam. Selain itu untuk anak muda tidak melupakan sejarah perjuangan 

Nabi karena yang banyak hadir dalam ceramah adalah anak muda. Perayaan Maulid 

juga merupakan pembangkit semangat untuk memajukan dan menyebarkan Islam 

sebagaimana yang dipraktekkan oleh Salahuddin al-Ayyubi dan agar umat Islam tidak 

melupakan sejarah dan perjuangan Nabi. 

 

c. Waktu Pelaksaan Maulid  

Maulid yang dirayakan oleh masyarakat Lhokseumawe selama tiga bulan sama 

dengan di daerah lain di Aceh, yakni bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan Jumaidil 

Awal. Tidak ada alasan yang kuat mengapa masyarakat melakukannya dalam waktu 

tiga bulan. Proses Maulid di Lhokseumawe berlangsung pada pagi hari dengan 

kenduri khusus untuk anak yatim dan fakir miskin yang kemudian diikuti oleh para 

undangan dan kelompok zikir. Selanjutnya diikuti semua orang gampong pada siang 
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hari sesudah dhuhur. Sesudah itu masyarakat membawa pulang ketan dan pisang ke 

rumah. 

  Masyarakat Aceh juga di Lhokseumawe melaksanakan selama tiga 

bulan tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan dan kondisi masyarakat dahulu yang 

lebih banyak petani. Petani keadaan ekonomi membaik jelas mengikuti kapan panen 

tiba dan ketiga bulan tersebut di atas biasa adalah bulan panen padi. Pada saat itulah 

masyarakat mempunyai kemampuan untuk melaksanakan maulid karena 

ketersediaan beras yang melimpah dan uang untuk menyiapkan hal-hal lainnya. 

Selain itu, tiga bulan juga menyebabkan waktu panen antar satu gampong dengan 

gampong tidak bersamaan, gampong satu panen pada bulan Rabiul Awal, maka 

mereka melaksanakan maulid, gampong lain pada bulan Rabiul Akhir dan seterusnya 

seperti itu sampai tiga bulan. 

 Pendapat lain tentang waktu perayaan maulid selama 3 bulan 10 hari menurut 

Tgk. Ali alasnnya adalah, memicu semangat mencari rezeki. Sebenarnya untuk 

memperingati Rasulullah tidak ada sangkut paut dengan 3 bulan 10 hari itu, selama 

setahun dibenarkan kita memperingati kelahiran Rasulullah artinya tidak mesti di 

Rabiul Awal, maupun Rabiul akhir. Jadi untuk memperingati maulid ditentukan 

selama 3 bulan 10 hari agar tidak terjadi kesamaan waktu untuk memperingati 

maulid,sekiranya perayaan maulid ditentukan harus tanggal 12 Rabiul Awal di semua 

desa, maka nanti timbul masalah lagi siapa yang akan makan kenduri tadi. Jadi inilah 

alasan memperingati maulid waktunya sampai seratus hari agar tidak beradu jadwal 

maulid antara satu tempat dengan tempat lainnya.  

 Nilai filosofi dari peringatan maulid adalah pertama, menjalin silaturrahmi dan 

ukhuwwah, kedua, nilai ekonomi, di bulan maulid semua barang dan makanan serta 

buah-buahan harganya naik sehingga menambah pendapatan masyarakat artinya 

hidup dan tumbuhnya perekonomian masyarakat. Selama 3 bulan 10 hari (maulud 

awai, teungoh dan akhe) pertumbuhan ekonomi masyarakat meningkat. Ketiga, 

motivasi untuk bekerja dan mencari rezeki juga meningkat. Contoh petani begitu 

turun ke sawah langsung menanamkan niatnya kalau nanti ada rezeki akan 

melaksanakan kenduri maulid, sehingga menimbulkan gairah kerja yang baik. Dengan 

memperingati maulid semakin menambah rasa keimanan kepada Rasulullah.  

 

d. Bentuk dan Kreasi Maulid  
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 Kegiatan maulid dilaksanakan selama tiga bulan, yaitu maulid awai, tengoh 

dan maulid akhe. Biasanya masyarakat lebih banyak melaksanakan pada bulan 

maulid awai. Tetapi secara umum, selama tiga bulan tersebut masyarakat melakukan 

perayaan maulid. Pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat setiap gampong tanpa 

kecuali. Biasanya, pada hari yang telah ditentukan masyarakat membawa nasi ke 

meunasah/mesjid untuk kenduri yang akan dinikmati bersama-sama. Turut juga 

mengundang beberapa gampong tetangga yang terdekat. Jumlah gampong yang 

diundang tergantung kepada besar kecilnya persiapan yang telah dilakukan. Untuk 

terlaksana secara teratur, biasanya gampong membentuk panitia khusus yang akan 

menangani kegiatan maulid tersebut.  

Tugas panitia maulid mulai dari persiapan sampai terlaksananya seluruh 

rangkaian kegiatan maulid. Termasuk di dalamnya menghubungi masyarakat 

gampong dan mendata siapa saja yang membawa hidang ke meunasah, baik hidang 

biasa maupun hidang meulapeh atau disebut juga dengan dalong meulapeh. 

Disebutkan demikian, karena dalong meulapeh berisi hidangan makanan yang 

lengkap yang ditempatkan dalam tempat khusus seperti talam yang ditutup dengan 

sange (sejenis penutup hidangan adat yang terbuat dari daun nipah yang dilapisi kain 

kasab yang berwarna merah, kuning dan hitam).  

Maulid yang berjalan selama ini masih merujuk kepada ahlul sunnah dan juga 

sesuai seperti yang telah diprogramkan oleh gubernur, pola pelaksanaan maulid 

khusus ditingkat kemukiman tidak dibuat karena terkendala pada dana, sedangkan di 

kabupaten acara maulid dilaksanakan dan antusias masyarakat luar biasa. Setiap 

masyarakat terdapat dua versi dalam pola pelaksanaan makan pada acara maulid. 

Makan bersama-sama di mesjid sebagai kebijakan hasil musyawarah antara geuchik 

dan mukim dan bentuk panitia maulid dari mulai mencari dana, penceramah mauled. 

Setiap tahun ada perubahan anggota panitia.  

Dalam maulid di dalam dalong berisi makanan kue, isinya lengkap ikan lauk 

makanan istimewa, bulukat, bu 

kulah(bu punjot). Tidak ada 

penentuan siapa yang harus 

membawa idang ke masjid atau 

meunasah. Siapa yang 

berkemampuan untuk kenduri 

Gambar 4 

Persiapan pembagian nasi bungkus dalam 
khanduri mauled. Sumber: Koleksi PKPM Aceh 
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misalnya seseorang mampu mengeluarkan atau menanggung dalong untuk tim zikir 

atau untuk 50 orang, hal ini karena orang tersebut ikut berpartisipasi dalam acara 

maulid dan kebersamaan, pemda membuat acara mauid secara besar-besaran untuk 

memproklamirkan bahwa acara maulid itu acara yang tidak perlu menjadi 

perdebatan dalam masyarakat. Kekhasan terutama adanya zikir dan pola kenduri 

yang berbeda di kampung dengan di kota kalau di kota dengan beragamnya 

masyarakat lebih kepada nasi kotak dan ada juga kenduri dengan dengan adat 

kampung, sedangkan untuk penceramah acara di sesuaikan dengan kesediaan dari 

penceramah jadi terkadang acara dakwah tidak langsung dilakukan pada hari 

tersebut. 

Pelaksanaan maulid dalam masyarakat Lhokseumawe tidak terlalu berbeda 

dengan di daerah lain di Aceh. Pada siang hari dilakukan kenduri maulid, masyarakat 

membawa makanan berupa nasi yang dibungkus dalam daun (bu kula) dilengkapi 

dengan ayam dan daging, ada juga juga yang membawa dalam rantangan dan nasi 

kota bagi masyarakat kota yang sibuk. Dalam kenduri yang diadakan di meunasah 

tersebut pihak gampong mengundang beberapa gampong tetangga. Perayaan 

dimeriahkan dengan kelompok zikir yang biasanya diundang dari balai pengajian 

atau dayah.  

Pada malam hari 

diadakan ceramah dengan 

mengundang penceramah yang 

terkenal dan semua masyarakat 

di gampong tersebut datang 

menghadiri dan demikian juga 

dari gampong tetangga. 

Ceramah di Lhokseumawe 

bahkan ada yang melakukannya 

sampai 3 malam berturut-turut 

seperti di gampong Uteun Bayi 

dengan penceramah yang berbeda setiap malamnya. Meskipun tiga malam tetapi 

masyarakat masih ramai yang menghadirinya. 

Masyarakat Lhoksemuawe tidak terlalu banyak yang membuat kenduri maulid 

di rumah secara individu ketika acara tersebut sudah dilaksanakan di gampong, 

Pembagian bu kulah pada saat khanduri 
mauled 
Sumber: Koleksi PKPM Aceh 

Gambar 1 
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meskipun juga ada yang melakukannya tetapi tidak banyak. Selain di Meunasah atau 

di gampong, maulid juga dilaksanakan di masjid, sekolah (makanan yang disediakan 

berasal dari anak-anak sekolah) dan kantor-kantor pemerintah meskipun semarak 

dan kemeriahannya tidak sama dengan di gampong.  

Pada saat perayaan maulid dalam masyarakat Lhokseumawe terdapat tiga 

tahapan kegiatan yaitu; 

1. Pada pagi hari kenduri khusus untuk anak yatim dan fakir miskin, mereka 

makan dan diberikan amplop atau kain sarung 

2.  Pada siang hari para tamu dari gampong tetangga atau dari para pejabat 

setempat dan tim zikir (beberapa orang yang dipanggil berzikir biasanya 

membaca shalawat dan doa kepada Nabi yang dilakukan sesudah dhuhur 

sampai memasuki ashar) dijamu dengan makanan maulid  

3. Sesudah itu masyarakat gampong makan bersama dan selesailah acara pada 

siang itu. 

Makanan yang disediakan di Meunasah dibawa oleh masyarakat sesuai dengan 

kemampuan di kawasan pedesaan. Mereka membawa idang yang terdiri dari nasi, 

ayam, daging dan berbagai makanan lainnya. Sedangkan masyarakat yang 

mempunyai kemampuan lebih biasanya menanggung makanan tamu atau undangan 

misalnya, kelompok zikir dan pejabat. Kelompok zikir tersebut biasanya diundang 

dari balai pengajian atau dayah. Mereka memakai pakaian seragam khusus untuk 

melantungkan dhike (zikir) berupa salawat yang biasanya diambil dari kitab al-

Barzanji. Salawat tersebut berupa pujian dan doa serta sejarah Rasulullah saw. 

Pada malam hari diadakan ceramah dan dakwah mengenai sejarah perjuangan 

Nabi sebagai hikmah maulid. Penceramah yang diundang adalah yang kondang dan 

terkenal dari luar gampong. Acara dilaksanakan di luar meunasah, panggung 

penceramah dibuat di depan meunasah. Penceramah biasanya menyampaikan dalam 

bahasa Aceh dimana isi ceramahnya adalah sejarah perjuangan Nabi sejak lahir 

sampai wafatnya. Pada malam juga disediakan kudapan ala kadarnya kepada 

masyarakat yang hadir. Kemeriahan dan pelaksanaan maulid antara gampong saling 

bersaing antar gampong, semakin meriah dan sukses pelaksanaan maulid membuat 

masyarakat gampong tersebut bangga dan senang.  

Perayaan maulid tidak hanya dilaksanakan di Meunasah, akan tetapi juga 

berlanjut di rumah bagi yang memiliki kemampuan dengan mengundang famili, 



 
 

27 | H a l a m a n  
 

handai tolan dan tetangga. Biasanya para undangan datang membawa gula dan ala 

kadarnya untuk ahli bait (orang yang mempunyai rumah). Perayaan mauled juga 

dilaksanakan oleh lembaga dan instansi seperti kantor pemerintah, sekolah atau 

perusahaan misalnya PT Arun, PIM dan lainnya.  

Berbeda halnya dengan yang sudah dikemukakan di atas, perayaan maulid 

untuk konteks Aceh Selatan memiliki bentuk tersendiri sesuai dengan kondisi dan 

kearifan lokal masyarakat di sana. Dalam pelaksanaannya, kegiatan perayaan hari 

besar keagamaan terdapat dua model perayaan. Pertama, dilaksanakan oleh 

pemerintah kabupaten Aceh Selatan, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Syari’at 

Islam Aceh Selatan bekerjsama dengan Pemda bagian PHBI. Perayaan hari besar 

keagamaan khususnya perayaan maulid Nabi, dilaksanakan secara bergilir ke 

gampong-gampong tertentu. Dengan kata lain kegiatannya tidak hanya terfokus di 

gampong Tapaktuan saja yang merupakan salah satu Kecamatan Kota. Kegiatan-

kegiatan tersebut menjadi agenda tahunan Pemkab Aceh Selatan yang dilaksanakan 

oleh PHBI adalah memberikan ceramah maulid oleh tim yang dibentuk dan 

ditugaskan oleh PHBI Aceh Selatan. Tim ini terdiri dari penceramah, pendamping 

yang berasalah dari pegawai Pemda. Tim inilah yang turun mengisi ceramah di 

gampong-gampong yang telah ditetapkan oleh panitia PHBI. Pelaksanaan PHBI yang 

dikoordinir oleh Pemda bersifat sederhana, hanya dengan mengisi ceramah tentang 

kepribadian Nabi sebagai contoh teladan. Sejumlah acara seremonial biasanya juga 

ada seperti perlombaan shalat, azan, cerdas cermat agama. Oleh karean itulah 

perayaan maulid yang difasilitasi secara formal oleh Pemda ini tidak tidak begitu 

”semarak” jika dibandingkan dengan perayaan maulid yang dilakukan oleh 

masyarakat. Dengan kata lain kegiatan-kegiatan ”adat” yang menyertai peringatan 

maulid Nabi belumlah terlihat, walaupun masyarakat partisipasi masyarakat 

menyambut maulid tetap antusias mengingat maulid Nabi adalah bagian dari anjuran 

dalam agama Islam.  

Kedua, bentuk perayaan maulid yang dilaksanakan oleh masyarakat. Model 

perayaan kedua ini kelihatan meriah yang diisi dengan berbagai kegiatan-kegiatan 

adat. Masing-masing gampong menyambut perayaan maulid dengan cara dan ciri 

khas gampong masing-masing. Perayaan maulid sangat unik jika perayaan tersebut 

dilaksanakan digampong-gampong tertentu, seperti Gampong Kota Fajar, Labuhan 

Haji, dan Bakongan. Keunikan tersebut seperti dilaksanakan oleh masing-masing 
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lorong yang ada di gampong Kota Fajar. Jadi maulid pertama sekali dilaksanakan 

dilorong-lorong, lalu kemudian dilaksanakan di tingkat gampong yang diadakan di 

mesjid. Antusiasme masyarakat sangatlah tinggi dalam upaya penyambutan perayaan 

maulid. Menu maulid bisanya terdiri dari dua bentuk balee20 atau jamba dalam istilah 

masyarakat suku Jamu.21  

Pertama balee untuk hidangan makanan utama seperti nasi dan lauk pauk, 

daging ayam, dan sejumlah sayuran lainnya. Biasanya menu hidangan maulid adalah 

menu khas yang memiliki gizi tinggi, seperti daging ayam dan ikan yang besar yang 

bisanya jarang dimakan oleh masyarakat biasanya dalam kesehariannya. Bahkan 

untuk menyambut perayaan maulid Nabi, walaupun masyarakat tidak memiliki 

ekonomi yang cukup, tetapi untuk hidangan maulid, jauh hari masyarakat sudah 

menyisipkan ayam peliharaannya agar tidak disembelih pada hari biasa, tetapi 

disembelih untuk acara maulid Nabi. Menu daging ayam dan ikan yang besar 

merupakan menu yang sangat berharga bagi masyarakat setempat mengingat, 

perekonomian masyarakat setempat belum tentu bisa memakan menu demikian 

dalam hidup sehari-hari. kelihatannya keterbatasan ekonomi bukanlah menjadi 

kendala bagi masyarakat setempat dalam usaha mengisi perayaan maulid. bahkan 

bagi warga masyarakat yang perekonomiannya sangat terbatas, demi perayaan 

maulid mereka bersedia memancing ikan di sungai atau di laut. Kedua, balee leukat. 

Balee atau jamba ini khusus diisi nasi ketan dan kue juadah (salubayuang), yaitu kue 

tradisional yang berbentuk ukiran bunga berbentuk tipis yang dibaluti dengan tepung 

gula berwarna putih, kue sapik, karahkarah (kue batok), kue loyang, yang menjadi ciri 

khas makanan ringan setiap perayaan kenduri adat. Hidangan balee ini dikhususkan 

untuk kepala atau pimpinan rombongan grup meudikee sebagai penghormatan 

kepada pimpinan. Ketiga adalah balee yang disediakan tempat buah-buahan dan 

makanan ringan (snack). Di samping itu juga ada makanan dan minuman lainnya 

yang ada pada masa sekarang. 

                                                             
20 Balee dalam istilah masyarakat Aceh Sealatan berbeda dengan istilah balee di daerah Aceh 

lainnnya. Balee disini menunjukkan pada tempat hidangan maulid yang terbuat dari bahan kayu yang 
berbentuk persegi empat, memiliki ketinggian bervariasi, ada yang 1 meter atau lebih. Balee (tempat 
hidangan) ini dihias dengan kertas minyak berwarna warni.  

21 Istilah jamu merupakan istilah yang sering digunakan oleh masyarakat Aceh Selatan yang 
bersuku jamu, yang berarti pendatang. Bagi masyarakat yang berasal dari suku Aceh disebut dengan 
istilah Jamee atau Aneuk Jamee, artinya suku masyarakat pendatang.  
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Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih, untuk menu 

hidangan nasi dan lauk pauk ada yang membuat/menyediakan 1 tingkat saja, 2 

tingkat bahkan ada yang sampai 5 tingkat. Hidangan menu ini mulai 20 tahun 

belakangan ini diletakkan di dalam talam (nampan) yang ditutupi dengan sangee. 

Talam inilah yang kemudian dilapisi bertingkat hingga sampai lima tingkat. Hidangan 

bertingkat khususnya yang mencapai lima tingkat adalah simbol yang diambil dari 

jumlah waktu shalat sehari semalam. Hidangan bertingkat ini bagian dari syiar Islam 

yang masuk ke dalam adat istiadat setempat. Makna yang terkandung di dalamnya 

adalah untuk menambah keimanan dan menjalin silaturrahmi. Dasar pelaksanaan 

kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk menegakkan Syiar Islam. Sementara 

tujuannya adalah untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan masyarakat. 

Hidangan bertingkat menunjukkan perwujudan dari keimanan seseorang ketika 

seseorang melaksanakan shalat lima waktu dengan penuh ikhlas. Begitu pula dengan 

ajang memperkuat silaturrahami, dimana ada sebagian kecil warga yang sebelumnya 

bertikai, bahkan tegur sapa pun sudah muali terlihat kurang, maka momen perayaan 

maulid ini pun menjadi momen memperkuat silaturrahami. Bagi warga yang 

sebelumnya memiliki hubungan kurang baik, ketika acara kenduri maulid, mereka 

dengan ikhlas menghadiri acara tersebut dan pada saat mereka bertemu pada acara 

kenduri maulid itulah suasana haru dan silaturrahami menjadi akrab seperti 

biasanya.  

Perayaan maulid di gampong ini juga diikuti oleh sejumlah cara serimonial 

adat seperti meudikee (berzikir). Ada juga yang melaksanakan kegiatan maulid di 

lorong mereka masing-masing dengan membuat tenda di lorong mereka. kemudian 

diundang 5 gampong lain untuk menghadiri maulid di lorong tersebut. Jika acara 

maulid akbar yang dilaksanakan oleh kecamatan, yang terdiri dari gampong-

gampong, dibuat tenda di dalam pekarangan mesjid kecamatan. Tidak ada acara 

memasak di dalam pekarangan mesjid, tapi masakannya sudah disediakan/dimasak 

di rumah masing-masing warga. Masing-masing gampong mengutus perwakilannya 

untuk mengisi acara seremonial yang ditempatkan di mesjid kecamatan. Acara 

meudikee dilaksanakan serentak dari berbagai utusan. Biasanya warga masyarakat di 

sekitarnya menyaksikan acara meudikee. Kelompok meudikee yang baguslah yang 

menjadi perhatian khusus warga masyarakat. Jadi kelompok meudikee ini secara 

tidak langsung dinilai sendiri oleh masyarakat. Daya tarik warga terhadap kelompok 
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meudikee yang banyak dikunjungi warga, maka kelompok itulah yang dianggap bagus 

dalam menyampaikan shalwat dan syair-syair kegamaan lainnya. 

 

e. Partisipasi Masyarakat  

Di Lhokseumawe partisipasi masyarakat sangat kuat terutama dalam 

pelaksanaan maulid di gampong hal ini terlihat dalam kerjasama terjalin pada saat 

sebelum acara sampai selesai. Partisipasi masyarakat di Lhokseumawe sangat 

antusias, mulai dari dari penyambutan sampai pelaksanaan Maulid. Hampir semua 

elemen masyarakat ikut serta dalam proses tersebut tua, muda dan anak-anak, laki 

dan perempuan. Geuchik, imuem dan masyarakat biasa maupun masyarakat yang 

sibuk dengan pekerjaannya semua berkumpul di Meunasah bahkan orang-orang yang 

jauh diluar Lhokseumawe datang untuk merayakan acara tersebut. Kemudian terkait 

partisipasi dalam menyediakan makanan saat ini sangat bervariasi sesuai dengan 

kemampuan, ada yang membawa idang yang dibuat sendiri akan tetapi masyarakat 

yang sibuk dengan pekerjaannya mereka membawa rantangan dan nasi kotak.  

  Motivasi besar yang mendorong masyarakat Aceh melakukan kegiatan 

ini adalah sebagai kenangan masa lalu yang harus direnung dan diingat kembali. Hari 

kelahiran Nabi itu sebagai suatu kenangan, even itu dilakukan untuk mengenang 

kembali masa lalu, bagaimana hijrah rasul. Seandainya kegiatan ini tidka ada, 

masyarakat akan lupa sejarah dulu. Apa lagi jika kegiatan maulid ini dimeriahkan 

dengan beberapa rangkaian kegiatan semisal pawai, maka masyarakat akan tahu 

bahwa sekarang sudah bulan maulid. Dan sekarang, baik kegiatan maulid maupun 

Muharram, kegiatan juga diikuti dengan adanya ceramah-ceramah agama bagi 

masyarakat. 

 

f. Keunikan Perayaan  

Terdapat beberapa keunikan yang terjadi di beberapa daerah di Aceh seperti 

di Lhokseumawe dilaksanakan ceramah sampai 3 malam berturut-turut yang 

menghadirkan penceramah yang berbeda. Hal lain yang agak unik adalah bahw di 

Lhokseumawe kurang yang mengadakan maulid di rumah tidak sama di Banda Aceh, 

Aceh Besar dan Pidie. Adanya kenduri penyambutan pada malam 12 Rabiul Awal 

yang dilaksanakan di Meunasah seusai shalat magrib. Selain itu pada saat setelah 

kenduri maulid di Meunasah masyarakat tidak boleh membawa pulang makanan ke 
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rumah, hal ini berbeda dengan di Pidie, Aceh Besar dan Banda Aceh. Pada saat 

kenduri di Meunasah semua orang boleh ikut menikmati terutama tukang becak dan 

ojek hadir tanpa melihat gampong dan asalnya walaupun tidak diundang. Hal ini 

mungkin disebabkan karena Lhokseumawe adalah kota yang tidak luas wilayahnya. 

 

g. Khanduri (makan bersama) 

Dalam acara perayaan maulid Nabi, masyarakat Aceh, apa pun kondisi sosial 

dan ekonomi mereka, namun biasanya akan tetap melaksanakan kenduri dengan 

menyiapkan makanan berupa nasi untuk dibawa ke meunasah. Kemudian perangkat 

kampung akan mengundang masyarakat di kampung tetangga untuk sama-sama 

mencicipi makanan yang telah disediakan. Sebagian masyarakat, selain menyiapkan 

hidangan yang dibawa ke meunasah, mereka juga mengundang sanak keluarganya ke 

rumah, bisanya ini dilakukan oleh sebagian orang yang tingkat perekonomian lebih 

tinggi. 

Bagi mereka yang berekonomi kuat, mereka akan mengorbankan keubeue 

(kerbau) atau bahkan kameng (kambing). Hewan ternak tersebut menjadi bagian 

hidangan setelah digulai dengan berbagai macam jenis masakan. Begitu juga 

masyarakat yang tergolong lemah dari segi ekonominya pun merasa memiliki 

keharusan untuk ikut serta. Tak jarang, sebagian dari mereka yang disebut terakhir 

ini, sengaja memelihara ayam dan itik yang diniatkan merayakan tradisi maulid di 

gampong nantinya. 

Ada yang unik di sini, dalam memilih ternak yang akan dipersembahkan untuk 

maulid, mereka akan memilih yang terbaik dari ternak tersebut; berdaging paling 

banyak, dan paling sehat. Menyiratkan satu sisi filosofis, sekaligus transformasi 

ajaran Islam dalam memberi, bahwa dalam memberi selalu lebih baik dengan 

pemberian yang terbaik. 

Perlu ditegaskan di sini bahwa kenduri maulid Nabi ini dilaksanakan di setiap 

peringkat sosial kehidupan masyarakat. Pada tingkatan terendah, maulid 

dilaksanakan oleh setiap kampong yang dikoordinir oleh Keuchik (Kepala Desa). 

Hidangan kenduri disediakan oleh setiap keluarga yang menetap di kampong 

tersebut. Kenduri dilaksanakan di Meunasah atau di bagian beranda mesjid. Di 

sebagian daerah pelaksanaannya dilaksanakan di halaman mesjid atau meunasah, 

http://protagoni.blogspot.com/2012/03/filosofi-maulid-dalam-tradisi.html
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karena menurut mereka pelaksanaan kenduri tidak boleh di dalam mesjid demi 

menjaga kebersihan rumah ibadah itu. 

Kenduri disajikan dalam hidang berlapis; antara tiga hingga tujuh lapis sesuai 

dengan kemampuan masing-masing keluarga. Meskipun demikian, masyarakat 

umumnya semua mampu untuk melaksanakan kenduri karena berpandangan bahwa 

yang dikendurikan itu merupakan hasil dari upaya mencari rezeki selama satu tahun, 

masyarakat sudah mencari selama sebelas bulan untuk digunakan dalam satu bulan 

ini (bulan maulid). Oleh karena rezeki anggota masyarakat tidak sama, maka 

seandainya ada juga yang kurang mampu, maka mereka bergabung dengan dua atau 

tiga keluarga untuk menyiapkan satu hidangan maulid.  

Hidangan yang biasanya terdiri atas tiga hingga tujuh lapis, di mana isinya 

tidak berbeda antara lapisan pertama dengan lapisan selanjutnya. Isi setiap lapis itu 

terdiri atas beberapa menu utama seperti pha manok (paha ayam kampong), dan boh 

itek jruek (telur asin). Kedua menu utama itu di sebagian daerah mempunyai makna 

filosofis bagi masyarakat sebagai bukti kesungguhan dalam menyediakan hidangan 

dalam kenduri pang ulee (maulid nabi). Ayam itu sendiri sudah disiapkan sejak 

setahun yang lalu. Penyiapan ayam sejak setahun itu sesungguhnya mengandung 

nilai-nilai pendidikan pada anggota keluarga, secara tidak langsung akan 

mempersepsikan bahwa kenduri maulid itu sangat penting karena persiapan untuk 

itu dilakukan sejak jauh-jauh hari.  

Terdapat nuansa filosofis dan sosiologis dari kenduri mauled, nuansa 

pendidikan melalui pelaksanaan maulid juga terlihat jelas, di mana persiapan maulid 

dimulai sejak satu hari setelah maulid tahun lalu untuk keperluan maulid tahun 

depan. Sejak saat itu, seorang tua memberitahukan pada anaknya bahwa anak ayam 

ini dipelihara baik-baik untuk kenduri kepada pang ulee (maulid Nabi). Demikian 

pula halnya dengan tebu, pisang, telur bebek dan sebagainya sudah disiapkan dari 

jauh-jauh hari untuk kepentingan kenduri setahun sekali yang sangat istimewa itu. 

Tidak ada mubazir menurut beliau karena semua hidangan kenduri bisa dinikmati 

oleh masyarakat. Tidak ada yang terbuang walaupun ada nasi yang tidak habis 

dimakan. Kenduri yang tersisa dapat dimakan oleh ayam dan ternak lainnya. 
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Khusus untuk daerah 

Nagan Raya, maulid dipersepsikan 

berlangsung sekurang-kurangnya 

dua hari; satu hari diistilahkan 

dengan uro meuroh (hari untuk 

mengundang) dan hari 

selanjutnya diistilahkan dengan 

uro dikee (hari zikir atau hari 

kenduri). Pada uro meuroh, pemilik rumah mendatangi sejumlah rumah handai 

taulan dan kerabat dan mengundang mereka untuk menghadiri jamuan kenduri di 

rumahnya pada esok hari. Orang-orang yang diundang tersebut akan berusaha 

maksimal untuk memenuhi undangan itu karena pengundang akan merasa sangat 

bahagia jika undangannya dipenuhi. Seandainya orang yang diundang itu sengaja ke 

luar desa atau berpergian pada hari kenduri, akan dianggap sebagai memutuskan 

silaturrahmi kecuali ada hal-hal yang sangat mendesak.  

Hal menarik lainnya terkait dengan peringatan maulid di Nagan Raya adalah 

adanya kenduri untuk Habib yang juga diistilahkan dengan Maulid Habib. 

Pelaksanaan kenduri ini merata dan berketerusan. Waktu pelaksanaannya juga tidak 

terjadwal sedemikian rupa. Meskipun demikian, Teungku Imuem Ibrahim 

memastikan bahwa Maulid Habib boleh dilaksanakan sekurang-kurangnya pada 

malam hari Maulid nabi. Jadi, pada malam harinya, masyarakat menyantap hidangan 

Maulid Habib, dan siang harinya menikmati hidangan Maulid Nabi. 

 

2. Perayaan Maulid di Kabupaten Pidie 

Hampir tidak ada gampong di Kabupaten Pidie yang tidak melangsungkan 

peringatan maulid Nabi saw setiap tahunnya. Setiap penduduk di gampong sudah 

mempersiapkan diri jauh hari menghadapi buluen moloud. Segala perbekalan 

disimpan untuk diberikan dan dipersembahkan untuk khanduri mouloud. 

Tidak heran kalau kita menemukan ungkapan bahwa boh itek tepujruek 

tekubah ke mouloud (telor bebek diasinkan disimpan untuk maulid). Manok agam 

nyan tepesiap ke mouloud (ayam jantan dipelihara dan dipersiapkan untuk maulid 

Gambar 2 

Acara menyantap khanduri mauled Nabi di 
salah satu meunasah di Aceh. Sumber: 
Koleksi PKPM Aceh 
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Nabi).22 Banyak sekali ungkapan dan penyataan seperti ini, sampai beras khususpun 

tidak dimakan sendiri tetapi dipersiapkan untuk maulid. Maka semua keluarga dan 

rumah membuat khanduri maulid Nabi. 

Fenomena ini bermakna bahwa secara psikologi, masyarakat Aceh sangat siap 

menghadapi maulid Nabi saw. Sekalipun realitas yang terlihat misalnya keluarga 

miskin dan terbatas penghasilannya, tetapi ia sangat siap menghadapinya. Ia akan 

merasa malu kalau tidak membuat kanduri maulid Nabi saw. Maka tidak berlebihan 

kalau disimpulkan masyarakat Pidie dimuabeh watee buluen maouloud. 

(mempersiapkan segalanya menghadapi maulid Nabi saw), termasuk idang meulapeh 

atau dalong. 

  

a. Waktu Perayaan Kenduri Maulid  

Keunikan lain di Pidie adalah rentang waktu peringatan maulid Nabi saw yang 

sangat lama waktunya, mencapai tiga bulan sepuluh hari. Dalam sebutan buluen Aceh 

disebutkan buluen muloud, adou muloud dan muloud kedua. Terhitung dari bulan 

Rabiul Awal sampai Jumadil Awal. Di bulan-bulan ini, banyak sekali khanduri maulid 

Nabi di Pidie. Bahkan setiap hari kita disibukkan dengan undangan maulid ke sana 

sini.  

Sebagian masyarakat merasa kewalahan memenuhi undangan maulid yang 

begitu banyak. Kalau khanduri maulid di suatu gampong, maka kita terpaksa 

membagi-bagi rumah yang akan didatangi bersama anggota keluarga. Sebagian 

masyarakat bahkan memenuhi undangan maulid dengan membawa ala kadar bawaan 

gula tetapi tidak sanggup lagi menikmati sajian makanan yang bertumpuk di setiap 

rumah. Nilai kunjungan silaturrahmi lebih utama dibandingkan yang lainnya.  

  

b. Undangan Setiap Rumah 

Peringatan maulid dan acara khanduri uniknya tidak saja dilangsungkan di 

masjid atau meunasah-meunasah saja, tetepi juga berlangsung di setiap rumah warga. 

Maka setiap rumah ada tamu yang mendatanginya.23 Para tamu biasanya membawa 

seluruh anggota keluarganya. Disitulah terbentuk kembali silaturrahmi dan terjalin 

                                                             
22Ibid.,  
23Ibid.,  
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komunikasi dengan keluarga besarnya masing-masing. Ini sesuatu yang baik di 

tengah-tengah kesibukan yang tidak pernah habis dirasakan warga. 

 

c. Tradisi Mudik 

Hal lain yang tidak kalah menarik adalah budaya dimana para perantau-

perantau Pidie yang dikenal sebagai China nomor dua sering pulang kampung pada 

saat-saat maulid Nabi saw. Para pedagang itu bahkan memotivasi keuangan 

keluarganya masing-masing untuk persiapan maulid. Mereka siap pulang semuanya 

dan berkumpul kembali bersama keluarganya. Di setiap rumah ada tamu yang 

diundang dan juga ada keluarga besarnya yang kumpul kembali dari berbagai pelosok 

perantauan. 

 

d. Hidangan Mulapeh 

Hidangan mulapeh ini sebenarnya merupakan khas Aceh yang ditemukan di 

banyak tempat. Dalam budaya Aceh, ada tempat khusus untuk hidangan khanduri 

maulid yang disebut dengan sange. Di dalam sange itulah aneka makanan 

ditempatkan secara berlapis dalam jumlah yang banyak untuk di bawa ke meunasah 

atau masjid. 

Hidangan mulapeh ini memang berbeda antara satu daerah dengan daerah 

lainnya di Aceh. Tetapi sebagian orang menilai hidangan mulapeh Pidie lebih besar 

dan banyak aneka makanannya dibandingkan di daerah lain. Namun demikian, akhir-

akhir ini budaya hidangan mulapeh ini semakin berkurang ditemukan. Warga lebih 

banyak membawa nasi bungkus yang dimasukkan ke dalam talam yang dibungkus 

rapi dengan kain. 

Kemeriahan dan antusiasme masyarakat Pidie dalam memperingati maulid 

Nabi saw disebabkan beberapa faktor. Diantaranya adalah faktor fanatisme yang 

tinggi dan nilai sakral yang lebih mengemuka. 

 

e. Meudikee (zikir). 

Prosesi maulid Nabi di sebagian daerah di Aceh biasanya diawali dengan 

kegiatan zikir (meudikee), sering diadakan di lapangan terbuka, terkadang juga 

kegiatan zikir tersebut dilakukan di meunasah (mushalla). Dalam zikir tersebut akan 

dibacakan kitab Barzanji. Barzanji adalah nama sebuah kitab yang berisikan tentang 
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sejarah kehidupan Nabi Muhammad dalam bentuk syair. Di dalamnya dideskripsikan 

sejarah lengkap Nabi Muhammad sejak kelahirannya, pengangkatannya sebagai rasul, 

perjuangan dalam mengemban misi risalah, dan sampai Beliau wafat.  

Bacaan “Barzanji” dianggap sebagai item tradisi yang diadopsi dari Arab 

berdasarkan kepada teori umum Al-Attas yaitu karakteristik kitab “Barzanji” 

bertulisan Arab yang disusun oleh Al-Sayyid Ja’far bin Hasan bin ‘Abdul Karim al-

Barzanji (1126 – 1184 H) seorang mufti As-Syafi’iyah di Kota Madinah al-

Munawwarah. Kitab tersebut lebih populer dengan nama “Mawlid al-Barzanji“. 

Sebagian ulama menyatakan bahwa nama karangan tersebut sebagai “I’qdul Jawhar fi 

mawlid an-Nabiyyil Azhar“. Kitab Barzanji ini tersebar luas di negeri ‘Arab dan Islam, 

baik di Timur maupun di Barat. Mayoritas umat Islam di dunia telah menghafal dan 

membaca dalam perhimpunan-perhimpunan agama yang munasabah.24  

Dalam tradisi perayaan maulid di Aceh, pembacaan barzanji dipimpin oleh 

seorang khalifah dan diikuti oleh seluruh jama’ah dikee. Jamaah mengikuti bacaan 

bait pertama dari setiap bab kitab barzanji yang dibaca oleh khalifah. Sistem 

pembacaannya dimulai dengan pembacaan khalifah terhadap bait pertama dan 

diikuti oleh jamaah. Selanjutnya, khalifah membaca bait kedua, dan jamaah tetap 

mengulangi bait pertama. Demikian selanjutnya hingga khalifah menghabiskan 

seluruh bait dari setiap bab, sementara jamaah tetap membaca bait pertamanya saja.  

Dalam zikir tersebut, dilakukan dengan cara yang memang mirip tarian. 

Terkadang mereka bergerak maju mundur sembari berangkulan. Dengan posisi 

kepala juga sesekali menunduk, mengangkat, dan seterusnya. Menariknya, jika 

memperhatikan ekspresi wajah pelaku zikir tersebut, mereka seperti mengalami 

ekstasi (fana, dalam terminologi sufistik). Mereka takkan merasakan sakit andaipun 

dalam proses zikir, misal, kaki mereka terinjak dan sebagainya. 

Menurut informasi beberapa tokoh adat di Aceh bahwa dahulu ketika maulid 

akan dilakukan, zike (berzikir) dipertandingkan antar gampong, meuzike dilakukan 

oleh pemuda dan orang tua dengan memukul alat yang disebut tifa yang terbuat dari 

pelepah pinang, tifa dipukul samnbil melantungkan zikir dan salawat kepada Nabi. 

Sejak dari menjelang dhuhur sampai menjelang sore hari, istirahat pada saat shalat 

dhuhur. Namun sekarang zikie hanya dilakukan oleh pemuda.  

                                                             
24Barzanji merupakan kegiatan syiar yang tidak hanya dilaksanakan pada kenduri mauled, 

akan tetapi juga pada acara “peutron aneuk” (Tradisi Turun Tanah). 
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Prosesi dikee sendiri berlangsung sejak ba’da zuhur sampai sekitar setengah 

hingga satu jam menjelang magrib. Pada separuh waktu dikee ada masa jeda untuk 

menikmati bu lukat dan boh peungat (nasi ketan dan kolak). Biasanya, pada waktu 

tersebut juga dimanfaatkan untuk shalat ashar. Pada paruh kedua prosesinya, dikee 

dilakukan sambil berdiri selama sekitar setengah jam. Hal ini sebagai simbol untuk 

memuliakan Nabi Muhammad karena dikee yang dibacakan ketika itu berkenaan 

dengan sejarah kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah. Orang-orang Madinah 

menyambut kehadiran Nabi Muhammad dengan posisi berdiri sehingga jamaah dikee 

juga melakukan demikian. Dikee berakhir pada sore hari dan ditutup dengan 

menikmati hidangan kenduri maulid. Dari beberapa sumber, didapati bahwa tradisi 

zikir dengan bentuk demikian dipengaruhi oleh aliran-aliran dalam tasawuf, ada yang 

menyebutnya pengaruh dari aliran Naqsyabandiyah. 

Dalam menyemarakkan perayaan maulid dengan dikee, di tingkat kecamatan 

dan kabupaten di Aceh panitia perayaan biasanya juga mengadakan perlombaan 

dikee, di mana panitia mengundang beberapa grup dikee untuk tampil dan dinilai 

oleh tim juri. Masyarakat tidak ikut serta dalam dikee. Pada bagian akhir dari kegiatan 

dimaksud dimumkan grup yang menjuarai dikee tahun tersebut akan diberikan 

hadiah oleh panitia.  

Perayaan maulid di gampong juga diikuti oleh sejumlah acara seremonial adat 

seperti meudikee (berzikir). Ada juga yang melaksanakan kegiatan maulid di lorong 

mereka masing-masing dengan membuat tenda di lorong mereka. Kemudian 

diundang 5 gampong lain untuk menghadiri maulid di lorong tersebut. Jika acara 

maulid akbar yang dilaksanakan oleh kecamatan, yang terdiri dari gampong-

gampong, dibuat tenda di dalam pekarangan mesjid kecamatan. Tidak ada acara 

memasak di dalam pekarangan mesjid, tapi masakannya sudah disediakan/dimasak 

di rumah masing-masing warga. Masing-masing gampong mengutus perwakilannya 

untuk mengisi acara seremonial yang ditempatkan di mesjid kecamatan. Acara 

meudikee dilaksanakan serentak dari berbagai utusan. Biasanya warga masyarakat 

disekitarnya menyaksikan acara meudikee. Kelompok meudikee yang baguslah yang 

menjadi perhatian khusus warga masyarakat. Jadi kelompok meudikee ini secara 

tidak langsung dinilai sendiri oleh masyarakat. Daya tarik warga terhadap kelompok 

meudikee yang banyak dikunjungi warga, maka kelompok itulah yang dianggap bagus 

dalam menyampaikan shalwat dan syari-syari kegamaan lainnya. 
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3. Dakwah Islamiah 

Pada malam hari sebagai kegiatan puncak “Kanduri Mulod”, masyarakat 

mengadakan dakwah akbar yang berisikan tentang sirah nabawiyah yang 

disampaikan oleh salah seorang ulama atau dai terkenal, baik dalam kalangan 

masyarakat Aceh atau undangan dari luar Aceh. Tujuan ceramah tentang sirah 

nabawiyyah ini adalah untuk dijadikan sebagai ibrah oleh masyarakat Aceh dalam 

menata kehidupan dan meneladani sifat-sifat Rasulullah dalam hidup keseharian. 

Sarana yang dipersiapkan untuk dakwah akbar berupa mimbar penda’i juga 

tidak luput dari sentuhan seniman-seniman remaja setempat. Bentuk-bentuk mimbar 

dibuat dalam bentuk binatang, bangunan, pesawat, helikopter, mobil dan lain-lain 

sehingga suasana semakin semarak. Disamping itu disediakan pula berbagai jenis 

teratak untuk tempat para undangan yang akan mendengarkan ceramah atau dakwah 

maulid tersebut. 

 Lebih menarik lagi kadang-kadang bentuk-bentuk binatang yang dipilih untuk 

membuat mimbar adalah berupa binatang-binatang yang terlibat dalam sejarah 

kerasulan Rasulullah saw. seperti unta dan laba-laba, sedangkan mimbar dalam 

bentuk bangunan dibuat berbentuk bangunan Mesjid dengan atap berbentuk kubah.  

4. Perlombaan Kegiatan-kegiatan Islami 
Bentuk lain dari kegiatan memperingati maulid nabi yang bernuansa 

pendidikan dilakukan dalam bentuk perlombaan hafalan Alquran, perlombaan salat, 

cerdas cermat, pidato dan lain-lain yang diperuntukkan untuk anak-anak dan remaja. 

Kegiatan ini biasanya dilakukan tiga hari sebelum acara “Kanduri Mulod”. Hasil dari 

perlombaan ini diumumkan serta diberikan hadiah kepada para juara pada acara 

puncak “Kanduri Mulod” sebelum dakwah akbar dimulai.  

Secara keseluruhan, tujuan pelaksanaan maulid, dengan melaksanakan 

beberapa rangkaian kegiatan seperti tradisi meudikee, menjadi media untuk 

memperkenalkan nilai-nilai reliji islami, nilai-nilai kebersamaan, dan tak terkecuali 

semangat kebersamaan. Perlu ditegaskan di sini bahwa gotong-royong dalam 

melaksanakan kenduri maulid, zikir an kegiatan lainnya menyiratkan pesan bahwa 

berlelah-lelah bersama-sama dan menikmatinya pun juga bersama. Fenomena ini 

menunjukkan adanya sifat kegotong-royongan dalam masyarakat dalam 

menyukseskan berbagai kegiatan di kampung-kampung. 

http://serw.clicksor.com/newServing/go.php?nid=1&cpx=cpc&uid=20267565330183&pid=233392&sid=373016&spid=0&kw=media&af=0&rf=0&curl=http%3A%2F%2F61518.xml.admanage.com%2Fxml%2Fclick%2F%3Fm%3D61518%26f%3D444085%26r%3D561984203%26p%3D0%26h%3Dexcithai.com
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G. Pro Kontra Pelaksanaan Maulid 

Sebagian orang menilai bahwa masyarakat Aceh masa kini hanya menjadikan 

momentum ini sebagai seremonial saja, mengadakan kenduri maulid, baca likee Aceh 

dan barzanji, dalail khairat, dan ceramah agama yang banyak unsur humornya. Bila 

penceramah tidak mampu mengeluarkan humor saat ceramah, dipastikan 

penceramah tersebut tidak akan dihadirkan lagi pada perayaan maulid tahun-tahun 

mendatang. 

Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan maulid lebih banyak mengandung unsur 

hiburannya, tidak menyentuh esensi dari perayaan maulid itu sendiri. Bahkan dalam 

kolom Opini Serambi Indonesia tanggal 24 Februari 2010 dengan Judul Membajak 

Kelahiran Nabi, Tgk. T. Zulkhairi menjelaskan bahwa : 

, “….maulid menjadi ‘bulan perbaikan gizi’. Kelompok ‘zikir maulid’ dengan 

sengaja jauh-jauh hari telah dipersiapkan untuk mengisi salah satu seremonial 

peringatan maulid Nabi yang diistilahkan dengan ‘group zike moloed’.” Mereka 

mendapat undangan tampil dimana-mana dan makan kenduri maulid di semua 

tempat pentas mereka. Lebih ironis lagi, dalail dan zikir yang dibaca pada waktu 

maulid, tidak dapat ditangkap maknanya oleh orang awam, sebab berbahasa Arab. 

“Seperti ‘cina’ mendengar tahlilan.”  

 

H. Kesimpulan 

  Tradisi memperingati Maulid Nabi SAW ditinjau dari aspek sejarah 

(historis) merupakan bentuk kegiatan yang tidak ada perintah langsung dari nabi. 

Peringatan ini dilaksanakan setelah sekian lama wafat beliau dan para sahabat nabi 

terdekat. Akan tetapi karena peringatan maulid tersebut merupakan bagian dari 

salah satu indikator kecintaan dan kekaguman masyarakat islam kepada nabinya, 

maka peringatan maulid tersebut telah dianggap merupakan bagian dari amal shaleh. 

Dalam konteks masyarakat Aceh peringatan maulid itu sendiri diyakini tidak 

bertentangan dengan pandangan hidup masyarakat Aceh yaitu “ hukoem ngeun adat 

lage zat ngeun sifeut (hukum dan adat seperti zat dan sifat)”. Hal demikian terlihat 
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dari aspek legalitas hukum perayaan Maulid Nabi SAW. yang terkandung secara 

tersirat dalam Alquran dan Hadis.  

    



BAB LIMA 

KEGIATAN PUASA RAMADHAN DI ACEH 

 

A. Pengantar dan Sejarah 

1. Pengantar 

Kata puasa berasal dari bahasa Sansekerta “upawasa” yang berarti cara atau 

metode untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Menurut kamus bahasa Indonesia, 

puasa artinya “menahan diri”. Puasa telah dipraktekkan sejak lama, bukan hanya oleh 

manusia, bahkan binatang dan tumbuh-tumbuhan juga melakukan puasa demi 

kelangsungan hidupnya.  

Dalam bahasa Arab, puasa diambil dari kata (shaumun-shiamun)1 yang artinya 

menahan diri dari sesuatu. Sedangkan secara terminologi, adalah menahan diri pada 

siang hari dari berbuka dengan disertai niat berpuasa bagi orang yang telah 

diwajibkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.2 Para ulama telah sepakat 

(ijma’) bahwa shaum adalah ibadah yang wajib dilaksanakan karena ia merupakan 

bagian dari rukun Islam yang wajib untuk diimani.3 Berdasarkan pengertian tersebut 

puasa adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan atas seorang muslim yang balig, 

berakal, bersih dari haid dan nifas, disertai niat ikhlas semata-mata karena Allah.4 

Adapun rukunnya adalah menahan diri dari makan dan minum, menjaga 

kemaluannya (tidak bersenggama), menahan untuk tidak berbuka, sejak terbitnya 

ufuk kemerah-merahan (fajar subuh) di sebelah timur hingga tenggelamnya 

matahari.  

Puasa merupakan salah satu dari arkanu al Islam al khamsah (rukun Islam 

yang lima), dimana ia menduduki posisi ketiga setelah mengucap dua kalimat 

syahadat dan salat lima waktu. Kewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadhan bagi 

komunitas muslim sudah tidak bisa diganggu gugat lagi, sebab eksistensi hukumnya 

                                                             
1KH. Adib Bisri, Kamus Indonesia Arab-Arab Indonesia al-Bisri, Pustaka Progresif, cet.I, 

Surabaya, 1999, hal. 272. 
2Wahbah Al Zuhaily. (Tim penerjemah: Hendra Suherman, Eva Fachrunnisa, Ali Mu'in Amnur, 

dan Zaimatussa'diyah)The Islamic Jurisprudence And Its Evidences, Jilid III. hal. 32. 
3Hadits diriwayatkan Ibnu Umar r.a (Mutafaq alaihi. Al Bukhari dalam Kitabul Iman, bab Qaul 

nabi; Buniyal Islam ‘ala khamsin no.8, Muslim dalam Kitabul iman, bab Arkanul Islam no.16. 
4Ahmad Asy-Syarbashi, Yas’alunaka fi ad-din wa al-Hayah, (terj) Ahmad Subandi (tanya jawab 

lengkap tentangt agama dan kehidupan), PT. Lentera Basritama, Jakarta, 2000, hal. 133. 



sudah dinash dalam Alquran. Sebenarnya pembebanan ibadah puasa bukanlah hal 

yang baru bagi sejarah umat manusia, sebab ia pernah pula di syari`atkan pada 

agama-agama samawi lainnya (seperti Yahudi, Nasrani dan sebagainya). Walaupun 

dari segi waktu dan tata cara pelaksanaannya berbeda-beda antara satu ajaran 

dengan ajaran lainnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah 

ayat 183: 

ا ٌَا َٖ َِ  أٌَُّ ُْ٘ا اىَِّزٌ ٍَ ٌُ  ُمرِةَ  آ ٍُْن ًُ  َعيَ ٍَا ا اىِصّ ََ َِ  َعيَى ُمرِةَ  َم ِ اىَِّزٌ ٍِ  ٌْ ٌْ  قَْثِيُن َُ  ىَعَيَُّن  [٢:٣٨١] ذَرَّقُ٘

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa 

sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa”. 

Ibnu Katsir dalam tafsir Alquran yang disusunnya mengatakan bahwa sejak 

Nabi Nuh hingga Nabi Isa puasa wajib dilakukan tiga hari setiap bulannya. Begitu pula 

Nabi Musa bersama kaumnya berpuasa selama empat puluh hari. Dalam Quran surat 

Maryam dinyatakan Nabi Zakaria dan Maryam sering mengamalkan puasa. Nabi Daud 

sehari berpuasa dan sehari berbuka pada tiap tahunnya. Nabi Muhammad saw. 

sebelum diangkat menjadi Rasul telah mengamalkan puasa tiga hari setiap bulan dan 

turut mengamalkan puasa Asyura yang jatuh pada hari ke 10 bulan Muharram 

bersama masyarakat Arab Quraisy yang lain. Malah masyarakat Yahudi yang tinggal 

di Madinah pada masa itu turut mengamalkan puasa Asyura. 

 

2. Sejarah Puasa 

Dalam sejarah peradaban manusia, puasa telah dilakukan oleh hampir seluruh 

bangsa atau umat di dunia. Bangsa Mesir kuno, Tionghoa, Tibet, Yunani, Arab maupun 

Yahudi sejak dulu sudah mengenal puasa. Puasa juga dilakukan oleh hampir seluruh 

penganut agama, baik Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, maupun Budha. Setiap bangsa 

atau umat melakukan puasa dengan motivasi, bentuk, macam, dan cara yang tentunya 

berbeda-beda. 

Dalam ritual agama Budha-pun para biarawan berikut biarawati masih tetap 

melakukan puasa (makan satu hari sekali) dan puasa penuh sehari dalam permulaan 

bulan, walaupun sebenarnya ajaran Shidarta Gautama telah melakukan moderasi 

yang berbeda. Agama Hindu, sebagaimana yang tertuang dalam kitab Manawa 

Darmasastra menyebutkan kewajiban puasa ketika akan menghadapi hari raya 

keagamaan seperti Nyepi dan Siwaratri. Mereka melakukan ragam puasa yang 



bentuknya berbeda-beda cara pelaksanaannya. Agaknya, ada beberapa ritual puasa 

agama ini yang mirip dengan Islam. Adapun hal itu sangat dimaklumi keberadaannya 

sebab berita tentang nubuah kerasulan Muhammad saw-pun terdapat pula dalam 

kitab mereka. 

Puasa dalam kitab-kitab suci umat Hindu-Budha tersebut sangat sulit 

dipahami dan dilaksanakan. Puasa yang paling mudah di berikan kepada umat Nabi 

Muhammad saw bahkan menurut riwayat yang ada, pada awalnya puasa ini sangat 

sulit. Selama periode awal, para sahabat Rasulullah SAW hanya diperbolehkan 

membatalkan puasanya antara maghrib dan isya.  

Muncul pertanyaan, bagaimana sikap kita terhadap syariat puasa ummat 

terdahulu? Dalam hal ini, menurut Prof. DR. Abu Su’ud, agama Islam masih mentolerir 

perilaku puasa yang sudah dilakukan ummat terdahulu (sebelum Islam Nabi 

Muhammad saw datang), dengan catatan tidak diniatkan sebagai ibadah. Namun 

demikian, ada juga sebagian ulama berpendapat bahwa segala bentuk puasa non 

Islam harus tidak dilakukan, kecuali untuk kepentingan kesehatan, karena ada 

kemaslahatan didalamnya. Hal yang lebih penting bagi penulis adalah bagaimana 

puasa dapat dihayati tidak hanya sebagai media pendekatan diri kepada Allah swt 

(hablum min Allah) semata, namun pada saat yang sama puasa perlu dijiwai 

maknanya sebagai sarana memperkuat jalinan hubungan kemanusiaan (hablum min 

al-annas). 

Ibadah shaum merupakan rangkaian ibadah yang telah menjadi syari’at rasul-

rasul sebelumnya, sebelum Islam disempurnakan nya melalui kerasulan Muhammad 

saw. Hal itu berdasarkan firman Allah swt; kama kutiba ‘alalladzina min qablikum 

(sebagaimana telah diwajibkan atas ummat sebelum kamu).5 Islam, dengan turunnya 

Alquran telah membuat istilah shaum (puasa) dengan memiliki definisinya sendiri. 

Shaum yang dimaksud adalah menyempurnakan syarat syah dengan menahan diri 

dari sesuatu yang membatalkannya berdasarkan perspektif syara’. Sehingga istilah 

shaum sangat tidak tepat jika disamakan dengan kata puasa menurut keumuman 

yang ada sebab ia berbeda dari segi pelaksanaan menurut waktu dan keadaan, serta 

berbeda tujuannya (mentauhidkan Allah dengan uluhiyahNya). Penggunaan istilah ini 

adalah sebuah proses islamisasi didalam Islam yang dimulai dengan melakukan 

islamisasi linguistik (bahasa) semenjak diturunkannya bahasa Alquran kepada 

                                                             
5Quran Surat al-Baqarah:183 



penduduk Makkah ketika itu. Seterusnya, pengaruh islamisasi ini berlanjut pada 

islamisasi pemikiran rasionalitas agar ia sesuai dengan ketentuan wahyu.  

Dalam ajaran Islam, shaum terbagi menjadi dua bagian, yaitu shaum sunnah 

dan shaum wajib. Dan kaum muslimin harus meyakini bahwa ketentuan hukum yang 

dibawa oleh Rasulullah saw merupakan ketentuan syari’at yang paling sempurna, 

sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Qayyim Al Jauziyyah. Kita dapat melihatnya 

ketika ibadah shaum ini telah pula mendapatkan legitimasi dari Alquran dan As-

Sunnah, yang tidak boleh dimodifikasi oleh ketentuan akal. Oleh sebab itulah, dalam 

hal ini, kaum muslimin melakukan ibadah puasa di bulan Ramadhan dengan 

syari’atnya yang baku, diyakini sebagai ibadah yang mengandung hikmah di setiap 

pensyariatannya, dan bukan merupakan hasil inisiatif seseorang atau ulama tertentu, 

sebab ia merupakan sunnah (petunjuk) yang wajib dilakukan berdasarkan contoh 

dari Rasulullah saw.  

Dikarenakan puasa merupakan ibadah yang secara jelas di perintahkan 

berdasarkan dalil yang qhat’i (jelas), maka kewajiban kaum muslimin adalah taslim 

(menerimanya). Imam Muhammad bin Syihab Az Zuhri mengatakan;“ Allah yang 

menganugerahkan risalah (mengutus para rasul), kewajban para rasul adalah 

menyampaikan risalah, dan kewajiban kita adalah tunduk dan taat. Hal ini diperkuat 

lagi dengan ungkapan Imam As-Syatibi bahwa tidak ada perubahan pada (hukum 

yang diperintahkan Allah secara jelas), meskipun para mukallaf (orang dewasa) 

tentang hal itu berfariasi. Oleh sebab itu, sesuatu yang sudah dianggap baik 

(berdasarkan dalil), tidak mungkin menjadi buruk dikemudian hari. 

Umat Islam diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadhan berdasarkan wahyu 

kepada Nabi Muhammad saw pada bulan Sya’ban tahun kedua Hijriah dan kemudian 

perkuat dan dilaksanakan pada bulan Ramadhan berikutnya semasa Nabi 

Muhammad berada di Madinah.6 Umat Islam diperintahkan untuk berpuasa, yaitu 

menahan diri dari makan, minum, dan aktivitas seksual dengan tujuan mendekatkan 

diri dan beribadah kepada Allah Swt. Puasa ini diperintahkan karena dapat 

mensucikan jiwa dan membersihkannya dari gangguan syaitan yang mungkin 

menyelimutinya (mix with the souls) dan dari perilaku yang tidak baik. 

                                                             
6A. Fuad Said, Hari Besar Islam, (Jakarta: CV. Masagung, 1989), hal. 236 



Ramadhan berasal dari bahasa Arab ( ُ ض ً س ) yang berarti sangat panas 

atau kering kerontang. Jika kemudian ditambah huruf Alif dan Nun ( ٗاىُْ٘ األىف ) berarti 

(sangat) panas. Di dalam kaidah bahasa Arab, jika sebuah kalimat di akhiri dengan 

‘( ٗاىُْ٘ األىف ) bisa berarti sangat. Seperti, َِاىشح berarti sangat penyayang,  yang غعثاُ 

berarti (sangat marah), ُج٘عا yang berarti (sangat lapar), dan ُعطشا yang berarti 

(sangat haus).7 

Bulan Ramadhan dipilih sebagai waktu diwajibkannya puasa untuk umat 

Islam, karena Allah memuliakannya dibandingkan dengan bulan-bulan lain dengan 

memilihnya untuk menurunkan Alquran dan kitab-kitab suci sebelumnya yang 

diturunkan kepada Rasul-Rasul-Nya. 

Menurut HR. Imam Ahmad, “Suhuf (lembaran-lembaran) Ibrahim diturunkan 

selama malam pertama bulan Ramadhan. Taurat diturunkan selama malam keenam 

bulan Ramadhan. Injil diturunkan selama malam ke-13 bulan Ramadhan. Allah 

menurunkan Alquran pada malam ke-24 bulan Ramadhan”. 

Dalam catatan sejarah Islam, perintah mengerjakan ibadah puasa sebagaimana 

tertera dalam Alquran Surat al-Baqarah ayat 183, turun secara jelas pada tahun 2 

Hijrah atau bertepatan dengan tahun 623 M. dengan demikian perintah puasa bagi 

umat Islam telah dilaksanakan 1432 tahun yang lalu atau 1339 tahun jika dihitung 

dengan perhitungan masehi yakni sejak 623 hingga 20011 M. 

Alquran Surat al-Baqarah ayat 183 memberikan gambaran bahwa ibadah 

puasa merupakan ibadah yang bersifat universal artinya puasa juga sudah pernah 

diwajibkan atas umat terdahulu (agama samawi lainnya), dengan syariat atau tata 

cara pelaksanaan yang berbeda-beda. Atas dasar itu, puasa merupakan ibadah yang 

paling tua usianya karena pernah diwajibkan Allah SWT atas bangsa-bangsa 

terdahulu. Perintah puasa itu ada didalam perjanjian lama, perjanjian baru dan di 

dalam semua kitab suci lain. 

 

3. Amalan Puasa Ramadhan Bagi Masyarakat Aceh 

Ramadhan punya makna tersendiri di hati umat Islam. Bulan ini adalah bulan 

rihlah ruhaniyah (wisata rohani). Umat Islam melepas belenggu materialisme dunia 

dengan menghidupkan dunia ruhiyah. Sebulan penuh umat Islam menjalani proses 

                                                             
7Ibid, hal. 227 



tadzkiyatun nafs (pembersihan jiwa). Sebulan penuh umat Islam melakukan 

riyadhatur ruhiyah (olah rohani). Amal-amal apa saja yang bisa kita lakukan di bulan 

Ramadhan agar kita bisa memperoleh derajat takwa? 

a. Berpuasa (Shiyam) 

Amal yang utama di bulan Ramadhan tentu saja berpuasa. Hal ini 

diperintahkan Allah swt. dalam Alquran surat Al-Baqarah (2) ayat 183-187. Karena 

itu, agar puasa kita tidak sia-sia, perdalamlah wawasan kita tentang puasa yang benar 

dengan mengetahui dan menjaga rambu-rambunya. Sebab, puasa bukan sekadar 

tidak makan dan tidak minum. Tapi, ada rambu-rambu yang harus ditaati. Kata 

Rasulullah saw., “Barangsiapa berpuasa Ramadhan kemudian mengetahui rambu-

rambunya dan memperhatikan apa yagn semestinya diperhatikan, maka hal itu akan 

menjadi pelebur dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya.” (HR. Ibnu Hibban 

dan Al-Baihaqi) 

Jangan pernah tidak berpuasa sehari pun tanpa alasan yang dibenarkan 

syariat. Meninggalkan puasa tanpa uzur adalah dosa besar dan tidak bisa ditebus 

meskipun orang itu berpuasa sepanjang masa. “Barangsiapa tidak puasa pada bulan 

Ramadhan sekalipun sehari tanpa alasan rukhshah atau sakit, hal itu (merupakan 

dosa besar) yang tidak bisa ditebus bahkan seandainya ia berpuasa selama hidup,” 

begitu kata Rasulullah saw. (HR. At-Turmudzi) 

Jauhi hal-hal yang dapat mengurangi dan menggugurkan nilai puasa Anda. Inti 

puasa adalah melatih kita menahan diri dari hal-hal yang tidak benar. Bila hal-hal itu 

tidak bisa ditinggalkan, maka nilai puasa kita akan berkurang kadarnya. Rasulullah 

saw. bersabda, “Bukankah (hakikat) puasa itu sekadar meninggalkan makan dan 

minum, melainkan meninggalkan perbuatan sia-sia dan kata-kata bohong.” (HR. Ibnu 

Hibban dan Ibnu Khuzaimah). Rasulullah saw. juga berkata, “Barangsiapa yang 

selama berpuasa tidak juga meninggalkan kata-kata bohong bahkan 

mempraktikkanya, maka tidak ada nilainya bagi Allah apa yang ia sangkakan sebagai 

puasa, yaitu sekadar meninggalkan makan dan minum.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Semua itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali dengan bersungguh-sungguh 

dalam melaksankannya. Dengan begitu, puasa yang kita lakukan menghasilkan 

ganjaran dari Allah berupa ampunNya. Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa 

berpuasa Ramadhan dengan sepenuh iman dan kesungguhan, maka akan diampuni 

dosa-dosa yang pernah dilakukan.” (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud) 



Salah satu bentuk kesungguhan dalam berpuasa adalah, melakukan makan 

sahur sebelum tiba waktu subuh. Rasulullah saw. menerangkan, “Makanan sahur 

semuanya bernilai berkah, maka jangan Anda tinggalkan, meskipun hana dengan 

seteguk air. Alah dan para malaikat mengucapkan salam kepada orang-orang yang 

makan sahur.” 

Selain sahur, menyegerakan berbuka ketika maghrib tiba, juga bentuk 

kesungguhan kita dalam berpuasa. “Sesungguhnya termasuk hamba Allah yang paling 

dicintai oleh Nya ialah mereka yang menyegerakan berbuka puasa,” begitu kata 

Rasulullah saw. Rasulullah saw. memberi contoh bersegera berbuka puasa walaupun 

hanya dengan ruthab (kurma mengkal), tamar (kurma), atau seteguk air. (HR. Abu 

Dawud dan Ahmad). 

Selama berpuasa, jangan lupa berdoa. Doa yang banyak. Sebab, doa orang yang 

berpuasa mustajab. Ini kata Rasulullah saw., “Ada tiga kelompok manusia yang 

doanya tidak ditolak oleh Allah. Yang pertama ialah doa orang-orang yang berpuasa 

sehingga mereka berbuka.” (HR. Ahmad dan Turmudzi) 

 

b.  Membaca Alquran (Tilawah) 

Alquran diturunkan perama kali di bulan Ramadhan. Maka tak heran jika 

Rasulullah saw lebih sering dan lebih banyak membaca Alquran di bulan Ramadhan 

dibandingkan di bulan-bulan lain. Imam Az-Zuhri berkata, “Apabila datang 

Ramadhan, maka kegiatan utama kita selain berpuasa adalah membaca Alquran.” 

Bacalah dengan tajwid yang baik dan tadabburi, pahami, dan amalkan isinya. Insya 

Allah, kita akan menjadi insan yang berkah. 

Buat target. Jika di bulan-bulan lain kita khatam membaca Alquran dalam 

sebulan, maka di bulan Ramadhan kita bisa memasang target dua kali khatam. Lebih 

baik lagi jika ditambah dengan menghafal satu juz atau surat tertentu. Ini bisa 

dijadikan program unggulan bersama keluarga. 

 

c.  Memberikan makanan (Ith’amu ath-tha’am) 

Amal Ramadhan yang juga dianjurkan Rasulullah saw adalah memberikan 

santapan berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. “Barangsiapa memberi 

makanan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala 



senilai pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang 

berpuasa tersebut.” (HR. Turmudzi dan An-Nasa’i) 

Sebenarnya memberi makan untuk orang berbuka hanyalah salah satu contoh 

bentuk kedermawanan yang ingin ditumbuhkan kepada kita. Masih banyak bentuk 

sedekah yang bisa kita lakukan jika kita punya kelebihan rezeki. Peduli dan sigap 

menolong orang lain adalah sifat yang ingin dilatih dari orang yang berpuasa. 

 

d.  Perhatikan kesehatan 

Berpuasa adalah ibadah mahdhah. Tapi orang yang berpuasa juga sebenarnya 

adalah orang yang peduli dengan kesehatan. Makanya Rasulullah saw. berkata, 

“Berpuasalah kamu, maka kamu akan sehat.” Tak heran jika selama berpuasa 

Rasulullah saw. tetap memperhatikan kesehatan giginya dengan bersiwak, berobat 

dengan berbekam, dan memperhatikan penampilan, termasuk tidak berwajah 

cemberut. 

 

e.  Jaga keharmonisan keluarga 

Puasa adalah ibadah yang khusus untuk Allah swt. Tapi, punya efek yang luas. 

Termasuk dalam mengharmoniskan hubungan keluarga. Jadi, berpuasa bukan berarti 

menjauh dari istri karena taqarrub kepada Allah sepanjang malam. Bukan juga tiada 

hari tanpa i’tikaf. Rasulullah saw. berpuasa, tapi juga memenuhi hak-hak keluarganya. 

Dalam praktik keseharian, hanya di bulan Ramadhan kita bisa makan bersama 

secara komplit sekeluarga, baik ketika berbuka atau sahur. Di bulan lain hal ini sulit 

dilakukan. Keharmonisan keluarga juga bisa kita dapatkan dari shalat berjamaah dan 

tadarrus bersama. 

 

f.  Berdakwah 

Selama Ramadhan kita punya kesempatan berdakwah yang luas. Karena, 

siapapun di bulan itu kondisi ruhiyahnya sedang baik sehingga siap menerima 

nasihat. Jadi, jangan sia-siakan kesempatan ini. Rasulullah saw. bersabda, barangsiapa 

menunjuki kebaikan, baginya pahala sebagaimana orang yang mengamalkannya 

tanpa mengurangi pahala orang yang mengamalkannya sedikitpun. 



Jika mampu, jadilah pembicara di kultum ba’da sholat zhuhur, ashar, dan 

subuh di musholah atau masjid. Bisa juga menjadi penceramah di waktu tarawih. Jika 

tidak bisa berceramah, buat tulisan. Sebarkan ke orang-orang yang Anda temui. Jika 

tidak bisa, bisa mengambil artikel-artikel dari majalah, fotocopy, lalu sebarkan. Insya 

Allah, berkah. 

Ini sebenarnya hanyalah langkah awal bagi kerja yang lebih serius lagi. Dengan 

melakukan hal-hal sederhana seperti di atas, sesungguhnya Anda sedang melatih diri 

untuk menjadi sosok yang bermanfaat bagi orang lain. Kata Rasulullah saw., mukmin 

yang baik adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. 

 

g.  Shalat Tawawih (Qiyamul Ramadhan) 

Ibadah sunnah yang khas di bulan Ramadhan adalah shalat tarawih (qiyamul 

Ramadhan). Rasulullah saw., karena khawatir akan dianggap menjadi shalat wajib, 

melaksanakan shalat tarawih berjamaah bersama para sahabat tidak sepanjang 

Ramadhan. Ada yang meriwayatkan hanya tiga hari. Saat itu Rasulullah saw. 

melakukannya secara berjamaah sebanyak 11 rakaat dengan bacaan surat-surat yang 

panjang. Tapi, di saat kekhawatiran akan diwajibakannya shalat tarawih sudah tidak 

ada lagi, Umar bi Khattab menyebutkan jumlah rakaat shalat tarawih adalah 21 atau 

23 rakaat (HR. Abdur Razzaq dan baihaqi). 

Ibnu hajar Al-Asqalani Asy-Syafi’i berkata, “Beberapa riwayat yang sampai 

kepada kita tentang jumlah rakaat shalat tarawih menyiratkan ragam shalat sesuai 

dengan keadaan dan kemampuan masing-masing. Kadang ia mampu melaksanakan 

shalat 11 rakaat, kadang 21, dan terkadang 23 rakaat, tergantung semangat dan 

antusiasmenya masing-masing. Dahulu mereka shalat 11 rakaat dengan bacaan yang 

panjang sehingga mereka bertelekan dengan tongkat penyangga, sedangkan mereka 

shalat 21 atau 23 rakaat, mereka membaca bacaan-bacaan yang pendek dengan tetap 

memperhatikan masalah thuma’ninah sehingga tidak membuat mereka sulit”. Jadi, 

silakan Anda qiyamul Ramadhan sesuai dengan kadar kemampuan dan antusiasme 

Anda. 

 

h.  I’tikaf 

Inilah amaliyah Ramadhan yang selalu dilakukan Rasulullah saw. I’tikaf adalah 

berdiam diri di masjid dengan niat beribada kepada Allah swt. Abu Sa’id Al-khudri 



meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah beri’tikaf pada awal Ramadhan, 

pertengahan Ramadhan, dan paling sering di 10 hari terakhir bulan Ramadhan. 

Sayangnya, ibadah ini dianggap berat oleh kebanyakan orang Islam, jadi sedikit yang 

mengamalkannya. Hal ini dikomentari oleh Imam Az-Zuhri, “Aneh benar keadaan 

orang Islam, mereka meninggalkan i’tikaf padahal Rasulullah tidak pernah 

meninggalkannya sejak beliau datang ke Madinah sampai beliau wafat.” Mudah-

mudahan Anda bukan dari golongan yang kebanyakan itu. 

 

i.  Lailatul Qadar 

Ada bulan Ramadhan ada satu malam yang istimewa: lailatul qadar, malam 

yang penuh berkah. Malam itu nilainya sama dengan seribu bulan. Rasulullah saw. 

amat menjaga-jaga untuk bida meraih lailatul qadar. Maka, Beliau menyuruh kita 

mencarinya di malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Kenapa? 

Karena, “Barangsiapa yang shalat pada malam lailatul qadar berdasarkan iman dan 

ihtissab, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.” Begitu kata 

Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahkan, untuk 

mendapatkan malam penuh berkah itu, Rasulullah saw. mengajarkan kita sebuah doa, 

“Allahumma innaka ‘afuwun tuhibbul ‘afwa fa’fu ‘annii.” Ya Allah, Engkaulah Pemilik 

Ampunan dan Engkaulah Maha Pemberi Ampun. Ampunilah aku. 

 

j.  Umrah 

Jika Anda punya rezeki cukup, pergilah umrah di bulan Ramadhan. Karena, 

pahalanya akan berlipat-lipat. Rasulullah saw. berkata kepada Ummu Sinan, seorang 

wanita Anshar, agar apabila datang bulan Ramadhan, hendaklah ia melakukan umrah, 

karena nilainya setara denagn haji bersama Rasulullah saw. (HR. Bukhari dan 

Muslim) 

 

k.  Zakat Fitrah 

Zakat fitrah wajib dibayarkan sebelum hari Ramadhan berakhir oleh umat 

Islam, baik lelaki-perempuan, dewasa maupun anak-anak. Tujuannya untuk 

mensucikan orang yang melaksanakan puasa dan untuk membantu fakir miskin. 

 

l.  Perbanyaklah Taubat 



Selama bulan Ramadhan Allah swt. membukakan pintu ampunan bagi hamba-

hambanya dan setiap malam bulan Ramadhan Allah membebaskan banyak 

hambaNya dari api neraka. Karena itu, bulan Ramadhan adalah kesempatan emas 

bagi kita untuk bertaubat kembali ke fitrah kita. 

 

B. Landasan Normatif, Sosiologis dan Filosofis Ramadhan di Aceh 

Sebelum bulan Ramadhan tiba, ajaran Islam melalui sunnah Rasul telah 

menyerukan kepada umatnya untuk melaksanakan beberapa amalan yang bersifat 

‘ubudiyah, di antaranya puasa sya’ban, seruan agar bergembira dalam menyambut 

bulan Ramadhan. Sementara di Aceh terdapat beberapa tradisi dalam menyambut 

bulan Ramadhan, baik yang bersifat ‘ubudiyah dan sudah mentradisi dan ada juga 

tradisi seperti puasa sya’ban, shalat sunat tasbih yang lahir akibat dari pemahaman 

dalam hal anjuran untuk bergembira dalam menyambut kedatangan bulan 

Ramadhan, diantaranya adanya tradisi meugang, di sebagian Aceh ada tradisi 

menyucikan diri dan hari makan-makan. 

Begitu juga dalam bulan Ramadhan umat Islam di Aceh secara umum 

melaksanakan kewajiban puasa Ramadhan dan praktek ibadah sunat lainnya, dan 

selama bulan Ramadhan di Aceh juga terdapat tradisi yang kelahirannya 

dilatarbelakangi oleh penafsiran terhadap beberapa ajaran Islam yang aplikatif, di 

antaranya kenduri khatam Alquran tradisi berbuka dan lain-lain. 

Di sisi lain Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota juga 

mengeluarkan beberapa aturan dan beberapa agenda khusus yang menyangkut 

dengan penyambutan dan hal-hal lain yang berbungan dengan bulan Ramadhan. Oleh 

karena itu dalam pembahasan syiar Islam tentang bulan Ramadhan di kelompokkan 

ke dalam dua bagian yang pertama tradisi penyambutan bulan Ramadhan dan yang 

kedua tradisi dalam bulan Ramadhan yang dimulai dengan tradisi menyambut bulan 

Ramadhan dan kedua tradisi dalam bulan Ramadhan baik dilihat dari landasan 

normatif, maupun dalam pelaksanaannya. 

 

1. Tradisi Penyambutan Puasa 



a. Puasa pada Bulan Sya’ban 

Bulan Sya’ban adalah bulan kedelapan dalam kalender qamariah kemudian 

bulan Ramadhan atau bulan kesembilan. Bulan Ramadhan merupakan bulan di mana 

Allah telah mewajibkan puasa bagi orang Islam. Namun sebelum bulan Ramadhan 

tiba dengan kewajiban berpuasa di dalamnya, terlebih dahulu Nabi Muhammad telah 

mempraktekkan dengan memperbanyak puasa pada bulan Sya’ban. Hal ini menjadi 

petunjuk bagi umat Islam untuk mengikuti sunnah rasul tersebut. Perhatikan hadits 

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di bawah ini: 

 

ِ  َعْثذُ  َحذَّثََْا ُِ  ّللاَّ اِىل   أَْخثََشَّا ٌُُ٘صفَ  ْت ٍَ  ِْ ِْ  اىَّْْعشِ  أَتًِ َع حَ  أَتًِ َع ََ ِْ  َصيَ ًَ  َعائَِشحَ  َع ُ  َسِظ َٖا ّللاَّ ْْ َُ  قَاىَدْ  َع ِ  َسُص٘هُ  َما  ّللاَّ

ُ  َصيَّى ِٔ  ّللاَّ ٍْ ٌَ  َعيَ َصيَّ ٌُْفِطشُ  ٌُْفِطشُ  َل  َّقُ٘هَ  َحرَّى ًُ٘ ٌَصُ  َٗ ا ٌَُصًُ٘  َل  َّقُ٘هَ  َحرَّى َٗ ََ ٌْدُ  فَ ِ  َسُص٘هَ  َسأَ ُ  َصيَّى ّللاَّ ِٔ  ّللاَّ ٍْ ٌَ  َعيَ َصيَّ َٗ 

وَ  ََ ًَ  اْصرَْن ش   ِصٍَا ْٖ َُ  إِلَّ  َش َعا ٍَ ا َس ٍَ ٌْرُُٔ  َٗ ا أَْمثَشَ  َسأَ ًٍ ُْْٔ  ِصٍَا َُ  فًِ ٍِ  َشعْثَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah 

mengabarkan kepada kami Malik dari Abu An-Nadhar dari Abu Salamah dari 'Aisyah 

ra berkata: "Rasulullah saw sedemikian sering melaksanakan puasa hingga kami 

mengatakan seolah-olah beliau tidak pernah berbuka, namun beliau juga sering tidak 

puasa sehingga kami mengatakan seolah-olah Beliau tidak pernah puasa. Dan aku 

tidak pernah melihat Rasulullah saw menyempurnakan puasa selama sebulan penuh 

kecuali puasa Ramadhan dan aku tidak pernah melihat Beliau paling banyak 

melaksanakan puasa (sunnat) kecuali di bulan Sya'ban".  

Berdasarkan hadits di atas sehingga fuqaha kemudian menetapkan bahwa 

berpuasa pada sebagian hari di bulan Sya’ban adalah sunat hukumnya. Namun 

mengenai puasa nisfu Sya’ban menurut Yusuf Qaradhawi adalah termasuk dalam 

puasa yang terlarang (bid’ah), akan tetapi kalau puasa yang dilakukan bertepatan 

pada hari nisfu Sya’ban atau puasa yang tidak dikhususkan sebagai puasa nisfu 

Sya’ban, seperti membiasakan diri berpuasa pada senin dan kamis dan puasa tiga hari 

setiap bulan yang jatuh pada hari nisfu Sya’ban, maka tidak termasuk ke dalam puasa 

yang terlarang.8 Namun demikian dalam buku tersebut Yusuf Qaradhawi tidak 

menjelaskan alasan mengapa puasa nisfu Sya’ban termasuk ke dalam puasa bid’ah. 

Sementara dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda: 

 

                                                             
8Yusuf Qaradhawi, Fiqh Puasa, Terj., Ma’ruf Abdul Jalil dkk., Cet. Keenam, (Solo; Era 

Intermedia, 2006), hal. 210. 



 ِْ َُ  َع َشا َْ ِِ  ِع ِ   ْت ٍْ ًَ  ُحَص ُ  َسِظ ا ّللاَّ ََ ُٖ َُّ  َعْْ ِ  َسُص٘هَ  أَ ُ  َصيَّى ّللاَّ ِٔ  ّللاَّ ٍْ ٌَ  َعيَ َصيَّ ْٗ  ىَُٔ  قَاهَ  َٗ َخشَ  أَ دَ  َِ َْ ِْ  أَُص َُ  ُصَشسِ  ٍِ  قَاهَ  َشْعثَا

ِِ  فَُصٌْ  أَْفَطْشخَ  فَإِرَا قَاهَ  َل  ٍْ ٍَ ْ٘ ٌَ 

Artinya: Dari Imran bin Hushain RA, bahwasanya Rasulullah SAW pernah 

bertanya kepadanya atau kepada orang lain, "Apakah kamu berpuasa pada 

pertengahan' bulan Sya'ban? Dia menjawab, "Tidak." Rasul berkata, "Jika kamu 

terlanjur tidak berpuasa, maka puasalah dua hari!" (H. R. Muslim). 

Sebagian pendapat mengatakan bahwa hadits termasuk hadits maudhu’ atau 

hadits dhaif, sehingga mereka berpendapat bahwa puasa nisfu Sya’ban tidak ada. 

Dalam buku fiqh mazhab Syafi’i menjelaskan tentang puasa-puasa sunat, di 

mana di antara puasa sunat adalah puasa pada setiap tanggal 13, 14 dan 15 di bulan 

dalam tahun hijriah.9 Hal ini sebagaimana hadits di bawah ini: 

 

٘دُ  َحذَّثََْا َُ ْح ٍَ  ُِ َُ  ْت دَ  أَتُ٘ َحذَّثََْا َغٍََْل ُٗ ّْثَأََّا قَاهَ  دَا ِْ  شُْعثَحُ  أَ ِش  َع ََ ْعدُ  قَاه اأْلَْع َِ َِ  ٌَْحٍَى َص ً   تْ زُ  َصا ِْ  ٌَُحذِّ َ٘صى َع ٍُ  ِِ  ْت

ْعدُ  قَاه َغْيَححَ  َِ ِ  َسُص٘هُ  قَاهَ  ٌَقُ٘هُ  رَّس   أَتَا َص ُ  َصيَّى ّللاَّ ِٔ  ّللاَّ ٍْ ٌَ  َعيَ َصيَّ دَ  إِرَا رَّس   أَتَا ٌَا َٗ َْ ِْ  ُص شِ  ٍِ ْٖ ً   ثَََلثَحَ  اىشَّ ٌْ  أٌََّا  ثَََلزَ  فَُص

أَْستَعَ  َعْشَشجَ  شَ  َعْشَشجَ  َٗ َْ َخ  َعْشَشجَ  َٗ

 

Artinya: Mahmud bin Ghailan menceritakan kepada kami, Abu Daud 

memberitahukan kepada kami, Syu'bah memberitahukan kepada kami dari Al 

A'masy, ia berkata, "Aku mendengar Yahya bin Sam bercerita kepada Musa bin 

Thalhah, ia berkata, 'Aku mendengar Abu Dzar berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 

'Wahai Abu Dzar, apabila kamu berpuasa tiga hari pada tiap bulan, maka puasalah 

tanggal 13, 14, dan 15'. (H. R. Tirmizi). 

Sementara dalam hadits tentang puasa yang puasa yang paling banyak 

dilakukan oleh Nabi Muhammad saw di luar bulan Ramadhan adalah pada sebagian 

besar bulan Sya’ban. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda: 

ذصٍ٘٘ا فَل شعثاُ ٍِ ِّْصف   تَِقىَ  إرا  

Artinya: Apabila tinggal setengah dari Sya’ban maka janganlah kamu 

berpuasa”. (H.R. Imam Turmuzi) 

Hadits di atas menjelaskan bahwa kita tidak dibolehkan berpuasa apabila 

bulan Sya’ban tinggal setengah, sementara tanggal 15 adalah berada masih berada 

dalam setengah awal bulan, belum masuk ke dalam setengah akhir bulan, sehingga 

                                                             
9Wahbah Zuhaili, Fiqh Imam Syafi’i; Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Qur’an dan 

Hadits, Terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet. 2, (Jakarta Timur; Almahira, 2012), hal. 508. 



menurut pendapat ini puasa nisfu Sya’ban termasuk dalam salah satu puasa sunat. 

Sehingga di Aceh banyak masyarakat yang melaksanakan puasa nisfu Sya’ban. 

Dalam sejarah di Aceh, masyarakat Aceh memperingati hari Nisfu Sya’ban 

pada tanggal 15 Sya’ban yang diselenggarakan pada malam hari. Masyarakat pada 

suatu desa mendatangi tempat pelaksanaan kegiatan upacara kegiatan tersebut yang 

diisi dengan ceramah agama. Biasanya tema yang disampaikan oleh penceramah 

adalah yang berhubungan persiapan penyambutan bulan Ramadhan dan pelaksanaan 

puasa. Acara ini diakhiri dengan acara makan-makan yang telah dibawa dari rumah.10 

 

b. Pelaksanaan Shalat Sunat Tasbih 
Shalat sunat tasbih adalah shalat pengakuan tentang kesucian Allah yaitu 

bahwa Allah Maha Suci.11 Hal ini dikarenakan dalam shalat sunat tasbih terdapat 

bacaan tasbih sebanyak tiga ratus kali, dengan jumlah rakaat sebanyak empat rakaat 

dan setiap rakaat harus membaca tasbih sebanyak tujuh puluh lima kali dengan 

perincian sebagai berikut: Lima belas kali dibaca setelah membaca Surat Al-Fatihah 

dan surat pendek. Kemudian sepuluh kali dalam ruku’, sepuluh kali pada saat i’tidal, 

sepuluh kali pada saat sujud, sepuluh kali pada saat sujud, sepuluh kali pada saat 

duduk antara dua sujud dan sepuluh kali pada saat sujud kedua. Begitu juga untuk 

rakaat kedua, ketiga dan keempat, maka total tasbih yang dibaca sebanyak tiga ratus 

kali. Sebagai catatan bahwa shalat sunat dapat dilakukan empat rakaat sekaligus dan 

dapat juga dikerjakan dalam dua kali salam, tiap salam dikerjakan dua rakaat. 

Rasulullah menganjurkan untuk melaksanakan shalat sunat tasbih setiap hari, 

kalau tidak sempat, maka disarankan untuk melaksanakan seminggu sekali, kalau 

juga tidak sempat, maka dianjurkan untuk dikerjakan sebulan sekali, namun apabila 

tidak dikerjakan dalam sebulan sekali, maka diharapkan setahun dikerjakan sekali, 

dan kalau setahun sekali juga tidak sempat dikerjakan, makan ditekankan minimal 

seumur hidup dikerjakan sekali saja. 

Adapun tujuan dianjurkan shalat sunat tasbih adalah untuk diampuni segala 

dosa, dari dosa yang dulu maupun yang sekarang, baik yang lama maupun yang baru, 

baik yang yang besar maupun yang kecil, apakah yang disengaja ataupun tidak, dan 

                                                             
10T. Ibrahim Alfian, dkk., Adat Istiadat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, (Banda Aceh: 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994/1995), hal.. 106. 
11Ahmad Sulthani, Tuntunan Shalat Wajib dan Sunnah disetai Bacaan latin, Artinya dan 

Ilustrasi, Cet. VIII, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hal. 173. 



yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Hal sebagaimana yang dijelaskan 

oleh Rasulullah dalam hadits beliau di bawah ini: 

 ِْ ِِ  َع َُّ  َعثَّاس   اْت ِ  َسُص٘هَ  أَ ُ  َصيَّى ّللاَّ ِٔ  ّللاَّ ٍْ ٌَ  َعيَ َصيَّ ِِ  ِىْيعَثَّاِس  قَاهَ  َٗ طَِّيةِ  َعْثذِ  تْ َُ آُ  ٌَا َعثَّاسُ  ٌَا اْى ََّ ُ  أََل  َع َُْحلَ  أََل  ْعِطٍلَ أ ٍْ  أََل  أَ

ّْدَ  إِرَا ِخَصاه   َعْششَ  تِلَ  أَْفعَوُ  أََل  أَْحثُ٘كَ  ُ  َغفَشَ  رَِىلَ  فَعَْيدَ  أَ ّْثَلَ  ىَلَ  ّللاَّ ىَُٔ  رَ َّٗ آِخَشُٓ  أَ َٗ  ُٔ ََ َحِذٌثَُٔ  قَِذٌ ذَُٓ  َخَطأَُٓ  َٗ َْ َع  َصِغٍَشُٓ  َٗ

َمثٍَِشُٓ  َٗ  ُٓ َعََلٍَِّرَُٔ  ِصشَّ ُْ  ِخَصاه   َعْششَ  َٗ ًَ  أَ ُ  َسَمعَاخ   أَْستَعَ  ذَُصيِّ ُصَ٘سجً  اْىِنرَابِ  فَاذَِححَ  َسْمعَح   ُموِّ  فًِ ذَْقَشأ ِْ  فََشْغدَ  فَإِرَا َٗ ٍِ 

هِ  ِفً اْىِقَشاَءجِ  َّٗ ّْدَ  َسْمعَح   أَ أَ َٗ   ٌ َُ  قُْيدَ  قَائِ ِ  ُصْثَحا ذُ  ّللاَّ َْ اْىَح َٗ  ِ َل  لِِلَّ ُ  إِلَّ  إِىََٔ  َٗ ُ  ّللاَّ ّللاَّ شَ  شُ أَْمثَ  َٗ َْ جً  َعْشَشجَ  َخ شَّ ٍَ  ٌَّ ُ ا ذَْشَمعُ  ث َٖ  فَرَقُ٘ىُ

ّْدَ  أَ ٌَّ  َعْشًشا َساِمع   َٗ ُ ِْ  َسأَْصلَ  ذَْشفَعُ  ث ُم٘عِ  ٍِ ا اىشُّ َٖ ٌَّ  َعْشًشا فَرَقُ٘ىُ ُ ي ث ِ٘ ْٖ ا َصاِجذًا ذَ َٖ ّْدَ  فَرَقُ٘ىُ أَ ٌَّ  َعْشًشا َصاِجذ   َٗ ُ  َسأَْصلَ  ذَْشفَعُ  ث

 ِْ ا اىضُُّج٘دِ  ٍِ َٖ ٌَّ  َعْشًشا فَرَقُ٘ىُ ُ ا ذَْضُجذُ  ث َٖ ٌَّ  َعْشًشا فَرَقُ٘ىُ ُ ا َسأَْصلَ  ذَْشفَعُ  ث َٖ ش   فَزَِىلَ  َعْشًشا فَرَقُ٘ىُ َْ َُ  َخ َصْثعُ٘  ذَْفعَوُ  َسْمعَح   ُموِّ  فًِ َٗ

ُْ  َسَمعَاخ   أَْستَعِ  فًِ رَِىلَ  ُْ  اْصرََطْعدَ  إِ ا أَ َٖ ٍَ ً   ُموِّ  فًِ ذَُصيِّ ْ٘ جً  ٌَ شَّ ُْ  فَاْفعَوْ  ٍَ ِ ٌْ  فَإ عَح   ُموِّ  فَِفً ذَفْعَوْ  ىَ َُ جً  ُج شَّ ٍَ  ُْ ِ ٌْ  فَإ  ُموِّ  فَِفً ذَْفعَوْ  ىَ

ش   ْٖ جً  َش شَّ ٍَ  ُْ ٌْ  فَإِ جً  َصَْح   ُموِّ  فَِفً ذَْفعَوْ  ىَ شَّ ٍَ  ُْ ٌْ  فَإِ ِشكَ  فَِفً ذَفْعَوْ  ىَ َُ جً  ُع شَّ ٍَ 

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, bahwasanya Rasulullah bersabda kepada Abbas 

bin Abdul Muththalib, "Wahai Abbas, pamanku, sukakah paman aku beri, aku 

karuniai, aku beri hadiah istimewa, aku ajari sepuluh macam perbuatan yang dapat 

menghapus sepuluh macam dosa? Jika paman mengerjakan itu, maka Allah akan 

mengampuni dosa-dosa paman, baik yang pertama dan yang akhir, yang lama dan 

yang baru, yang tanpa disengaja dan yang disengaja, yang kecil dan yang besar, yang 

tersembunyi dan yang terang-terangan. Sepuluh macam perbuatan itu ialah: Shalat 

empat rakaat, tiap rakaat membaca Al Fatihah dan surah, selesai membaca itu dalam 

rakaat pertama, lalu bacalah ketika masih berdiri, "Subhaanalla wal hamdu lillaahi, 

wa laa ilaaha illallaahu wallaahu akbar” (Maha Suci Allah, segala puji hanya bagi 

Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar) sebanyak lima belas kali. 

Kemudian ruku', dan dalam ruku ini membaca seperti bacaan di atas sebanyak 

sepuluh kali, i'tidal dari ruku' membaca lagi sepuluh, setelah itu turun untuk sujud 

membacanya lagi sepuluh kali, mengangkat kepala dari sujud membaca lagi sepuluh 

kali, terus sujud dan membacanya sepuluh kali lagi. Kemudian mengangkat kepala 

dari sujud (sebelum berdiri) dan di waktu duduk membaca pula sepuluh kali. Jadi 

jumlahnya ada tujuh puluh lima kali dalam setiap rakaat. Kamu dapat melakukannya 

dalam empat rakaat. Jika kamu sanggup mengerjakannya sekali dalam sehari, 

kerjakanlah. Jika tidak dapat, bolehlah setiap Jum'at, kalau kamu tidak dapat pula, 

maka setahun sekali, dan kalau masih tidak bisa juga, maka sekali dalam seumur 

hidup. " (H. R. Abu Dawud) 

 



c. Minggu Terakhir Sebelum Ramadhan 

Yang dimaksud dengan minggu terakhir sebelum Ramadhan adalah hari 

Minggu terakhir sebelum masuknya bulan Ramadhan. Sebagaimana yang telah kita 

ketahui bersama bahwa pada dasarnya hari minggu adalah hari beribadahnya bagi 

penganut agama Kristen dan agama-agama lain, sedangkan bagi Umat Islam juga 

terdapat hari untuk beribadat atauhari raya kecil yaitu pada hari Jumat. Namun hari 

Jumat bagi orang Islam tidak ada anjuran untuk digunakan pada hal-hal yang negatif 

termasuk untuk berekreasi ke tempat-tempat wisata apalagi sampai melakukan 

perbuatan maksiat. 

Karena hari Minggu bagi orang non-muslim merupakan hari untuk beribadah, 

maka mereka tidak melakukan aktivitas yang bersifat rutinitas atau bekerja untuk 

mencari nafkah baik dalam bentuk dagang, pertanian, dan lain-lain. Setelah mereka 

beribadah, kemudian sisa dari hari minggu digunakan untuk beristirahat dan mencari 

hiburan seperti pergi tempat wisata dan lain-lain. Kemudian pemerintah Indonesia 

menetapkan hari minggu merupakan hari libur bagi pegawai pemerintah (sekarang 

hari libur tersebut ditambah satu hari lagi yaitu pada hari Sabtu, sehingga aktivitas 

birokrasi di Indonesia berkurang sehari dari sebelumnya). 

Oleh karena itu bagi umat Islam juga menjadikan hari Minggu sebagai hari 

istirahat dan juga oleh sebagaian umat Islam termasuk di Aceh diisi dengan berlibur 

ke tempat wisata. Dan tradisi ini terus berjalan sampai sekarang. Sementara di sisi 

lain bulan Ramadhan adalah bulan yang dikhususkan oleh Allah sebagai untuk 

ibadah, di mana pada bulan tersebut kita dianjurkan untuk menahan diri dari hal-hal 

yang dapat membatalkan puasa dan memperbanyak ibadah serta menghidari 

perbuatan-perbuatan yang dapat menyia-nyiakan waktu. Sementara praktek wisata 

merupakan perbuatan yang menyia-nyiakan waktu. Oleh karena itu dalam 

masyarakat Aceh praktek wisata alam merupakan hal yang tabu untuk kerjakan pada 

bulan Ramadhan, sehingga pada hari minggu terakhir kebanyakan masyarakat Aceh 

menyediakan hari Minggu tersebut untuk melaksanakan wisata alam, karena selama 

sebulan kedepan kagiatan tersebut tidak bisa dilakukan. Pada akhirnya di Aceh 

terdapat tradisi wisata alam pada minggu terakhir. Oleh karena itu menyangkut 

dengan minggu terakhir ini tidak terdapat adanya istilah khusus yang diciptakan 

untuk praktek rabu terakhir ini. 



d. Uroe Makmeugang 

Di Indonesia terdapat beberapa tradisi dalam menyambut kedatangan bulan 

Ramadhan antara lain sebagaimana yang terdapat di Riau dan Sumatera Barat namun 

mereka menyebutnya dengan mandi balimau. Mandi balimau adalah mandi pada sore 

hari menjelang masuknya tanggal 1 Ramadhan, dengan menggunakan limau/jeruk. 

Tradisi ini dilakukan di tepi sungai Kampar. Ada juga yang menyebutkan mandi 

balimau dengan sebutan mandi Balimau Kasai.  

Jeruk digunakan untuk membersihkan kulit kepala dari ketombe, kuku, jari 

kaki dan tangan. Sedangkan Kasai yang terbuat dari beras dan kunyit yang 

dihaluskan, berfungsi untuk menghaluskan kulit dan muka. Tradisi ini sudah lama 

dilakukan secara turun-temurun. Di Tapanuli Selatan dan di Kota Mandailing Natal 

kegiatan mandi seperti ini disebut dengan marpangir. 

Dalam masyarakat Jawa yang diistilahkan dengan Padusan. Padusan berasal 

dari bahasa Jawa yaitu dari kata 'Adus' yang berarti mandi. Jadi Padusan adalah 

budaya mandi besar yang dilakukan secara bersama-sama oleh sebagian besar 

masyarakat yang menganut agama Islam, di tempat-tempat umum, seperti sendang, 

air terjun, belik, bahkan pantai-pantai. Tradisi mulai dikenal sejak zaman Wali Songo, 

yang tujuan dasarnya untuk membersihkan diri secara lahir batin sebelum 

menjalankan ibadah puasa. Bentuk praktek tradisi ini pada dasarnya dilakukan 

dengan mendatangi sumber mata air murni yang dipercaya warga dapat 

mendatangkan berkat. Merekapun akan mandi besar, yakni dengan membersihkan 

badan dari ujung rambut hingga kaki. Akan tetapi tradisi ini kemudian berkembang 

dan berubah dari bentuk dasarnya dan kini menjadi sarana rekreasi menjelang 

datangnya bulan Ramadhan. 

Berbeda dengan masyarakat Aceh, dalam tradisi masyarakat Aceh terdapat 

dikenal dengan adanya uroe makmeugang atau uroe meugang. Dalam Kamus Bahasa 

Aceh terdapat beberapa istilah yang disetarakan dengan uroe makmeunggang yaitu 

pertama; uroe makmunggang diartikan dengan tiga hari sebelum puasa yang 

menyibukkan orang-orang berhubungan dengan banyaknya kegiatan penyembelihan 

hewan. Kedua; uroe peutroen yaitu hari menurunkan hewan dari pedalaman yang 

akan disembelih. Ketiga; uroe pupok yaitu hari mengadu, hari pemeriksaan dan 



memperdagangkan hewan yang akan disembelih. Dan yang keempat; uroe seumeusie 

atau uroe rok-rok yaitu hari penyembelihan hewan.12 

Secara bahasa Uroe makmeugang terdiri dari tiga kata yaitu uroe yang berarti 

hari, sedangkan kata makmeu berarti makmur, sedangkan gang adalah hari dimana 

lorong-lorong kecil dipasar yang dijadikan lapak bagi pedagang kaki lima. Amir 

Hamzah berpendapat bahwa awal mulanya tradisi meugang ini dilakukan pada masa 

kerajaan Aceh di bawah raja agung Sultan Iskandar Muda. Dalam buku Qanun al-asyi 

mak meugang adalah mad Meugang yang berarti gang yang makmur. Istilah itu 

muncul pada masa Sultan Iskandar Muda, para kepala kampung memajang daging 

dan memotongnya di gang-gang atau lorong pasar dan di padati banyak orang. 

Perayaan ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur raja, dan juga untuk merayakan 

datangnya bulan suci Ramadhan, maka dilakukanlah pemotongan hewan (lembu dan 

kerbau) secara besar-besaran dan kemudian dibagikan kepada seluruh rakyatnya. 

Setelah Aceh dikalahkan oleh Kerajaan Belanda, tradisi ini tidak lagi dikoordinir oleh 

raja. Namun demikian, karena hal ini telah menjadi sesuatu yang sudah sangat 

berakar, maka rakyat Aceh dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi damai, krisis 

ekonomi bahkan dalam kondisi perang sekalipun, meugang selalu dilakukan, dan 

sampai sekarang tradisi ini masih tetap bertahan. 

Menurut pendapat yang lain bahwa tradisi ureo makmeungang muncul di Aceh 

akibat adanya tradisi orang Aceh di pedalaman menjelang puasa turun ke pasar untuk 

berbelanja sebagai persiapan selama bulan Ramadhan, dan pada hari itu biasanya di 

pasar dijajakan hewan sapi atau kerbau, sehingga tradisi ini erus berjalan turun 

temurun sampai sekarang. Namun pendapat yang kedua ini menurut penulis kurang 

tepat yang didasarkan oleh dua alasan yaitu; pertama ureo makmeungang tidak hanya 

untuk menyambut bulan Ramadhan saja, tetapi juga dalam menyambut dua hari raya, 

yaitu hari raya idul fitri dan hari raya idul adha. Yang kedua; dalam tradisi 

masyarakat Aceh terdapat adanya uroe ganto atau uroe peukan, di mana pada hari 

tersebut di samping pedagang tetap juga dipenuhi pedagang kaki lima atau pedagang 

tidak tetap dengan menjajakan berbagai barang. Pada hari itu orang-orang yang 

tinggal jauh dari pasar turun ke pasar untuk berbelanja berbagai kebutuhan sehari-

                                                             
12Aboe Bakar, dkk., Kamus Bahasa Aceh-Indonesia, Cet. I, (Jakarta; Balai bahasa Departemen 

Pendidikan nasional dan Balai Pustaka, 2001), hal. 157-158. 



hari. Sehingga kurang tepat kalau alasan kedua sebagai awal mulanya muncul tradisi 

ureo makmeungang di Aceh. 

 

1. Tradisi Selama dalam Bulan Ramadhan 

a. Sahur 

Sahur dapat pihami dengan memakan makanan dan minun yang halal pada 

pertengahan malam hari sampai menjelang terbit fajar. Rasulullah bersabda: 

 

ًُ  َحذَّثََْا ُِ  آدَ ُِ  اْىعَِزٌزِ  َعْثذُ  َحذَّثََْا ُشْعثَحُ  َحذَّثََْا إٌَِاس   أَتًِ ْت ٍْة   تْ َٖ ْعدُ  اهَ قَ  ُص َِ َِ  أََّشَ  َص اِىل   ْت ٍَ  ًَ ُ  َسِظ ُْْٔ  ّللاَّ ًُّ  قَاهَ  قَاهَ  َع  اىَّْثِ

ُ  َصيَّى ِٔ  ّللاَّ ٍْ ٌَ  َعيَ َصيَّ ُشٗا َٗ َُّ  ذََضحَّ  تََشَمحً  اىضَُّح٘سِ  فًِ فَإِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abu Iyas telah 

menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin 

Shuhaib berkata, aku mendengar Anas bin Malik ra berkata; Nabi saw bersabda: 

"Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur ada barakah". (H. R. Bukhari) 

Dengan berdasarkan hadits tersebut, maka meneurut Ijma’ ulama bahwa 

hukum makan sahur adalah sunat. Sementara waktu makan sahur disunatkan pada 

waktu mejelang terbit fajar. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah yang maksudnya 

umatku harus senantiasa dalam kebaikan, selama mereka menyegerakan berbukan 

dan mengundurkan bersahur. Demi untuk menjaga agar makan sahur tidak sampai 

melewati batas waktu terbit fajar, maka kita dianjurkan untuk ber-ihtiyath (bersikap 

hati-hati), maka untuk menghindari dari kekhawatiran dan untuk menjaga kehati-

hatian serta untuk menjamin agar sahur tidak melewati batas akhir waktu malam, 

maka ditentukan waktu imsak, yaitu lebih kurang 10 menit sebelum terbit fajar 

adalah akhir dari waktu makan sahur, walaupun dalam waktu imsak bukan tidak 

boleh makan sahur. 

Rasulullah dalam sebuah haditsnya mengatakan bahwa tujuan aianjurkan 

makan sahur adalah untuk mendapatkan keberkatan dari Allah swt sehingga 

rasulullah melarang umatnya untuk tidak sahur walaupun hanya dengan seteguk air. 

Karena denga kita sahur, maka Allah dan para malaikan akan bersalawat kepada kita. 

Perhatikan hadits berikut ini: 

 

 .اىَضرضحشٌِ عيى ٌصيُ٘ ءمرٔ ٍَٗل هللا فاُ ٍاء، جشعح أحذمٌ ٌجشع أُ ٗى٘ ذذع٘ٓ فَل تشمح، اىضح٘س



Artinya: Bersahur itu berkah, maka janganlah kamu tinggalkan, walau 

seseorang di antaramu itu akan mereguk air, karena Allah dan para Malaikat-Nya 

akan bershalawat kepada orang-orang yang bersahur. 

 

b. Puasa Ramadhan 

Puasa Ramadhan adalah praktek ibadah yang dilakukan pada siang hari untuk 

menahan dari dari makan, minum dan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. 

Oleh karena itu selama pelaksanaan ibadah puasa kita diperintahkan untuk tidak 

makan dan minum, serta melakukan perbuatan yang dapat membatalkan puasa kita. 

Perbuatan tersebut seperti fitnah, mengunjing, menipu/berdusta, serta perbuatan-

perbuatan yang dilarang lainnya.  

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa puasa Ramadhan adalah 

puasa yang telah diwajibkan kepada seluruh orang Islam yang telah baligh yang 

dimulai dari terbit fajar hingga tersebenam matahari. Namun dalam keadaan tertentu 

umat Islam diberikan ruksah untuk tidak berpuasa dan diharuskan untuk 

menggantinya di luar bulan Ramadhan. Ruksah hanya diberikan kepada orang yang 

sakit dan yang sedang dalam perjalanan.  

Berdasarkan ayat tersebut, bagi orang yang mendapat rukhsah tersebut secara 

umum mereka harus menggantikannya pada hari lain di luar bulan Ramadhan. 

Sementara sebagian orang dibolehkan menggantikan puasa dengan membayar 

fidyah, sehingga ulama telah menggolongkan cara menggantikan puasa dengan cara 

qadha dan membayar fidyah. 

1. Dengan cara mengqadha 

Syaid Sabiq dalam kitab fiqh sunnah-nya menetapkan bahwa orang 

diharuskan mengganti puasa Ramadhan yang tinggal dengan qadha adalah: 

- Orang yang sakit dan memungkinkan sembuh atau secara medis akan sembuh 

dalam waktu dekat 

- Musafir (orang yang sedang dalam berperjalanan) 

2. Dengan cara membayar fidyah 

- Orang yang telah tua bangka yang tidak sanggup lagi berpuasa baik laki-laki 

maupun perempuan 



- Orang yang sakit dan tidak memungkinkan sembuh atau secara medis tidak 

mungkin lagi sembuh. 13 

Sementara bagi perempuan yang sedang haidh, hamil dan menyusui 

digolongkan ke dalam golongan orang sakit, orang yang sudah sangat tua, orang yang 

sedang bekerja keras, oleh sebagaian besar ulama melihat ini termasuk ke dalam 

orang-orang yang mendapat ruksah. 

Namun bagi orang yang tidak terdapat uzur (alasan untuk tidak berpuasa), 

maka tidak dibolehkan berbuka atau tidak berpuasa pada siang hari dalam bulan 

Ramadhan, apabila terdapat orang yang tidak berpuasa tanpa adanya uzur, maka 

tidak diterima qadhanya walaupun dilakukan sepanjang masa. Hal ini sebagaimana 

yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam haditsnya: 

 . صأٍ ٗاُ مئ، اىذٕش صٍاً عْٔ ٌقط ىٌ ىٔ هللا سخصٖا سخصح غٍش فى س، ٍِ ٌٍ٘ا أفطش ٍِ

Artinya: Barangsiapa yang menginggalkan puasa pada siang hari bulan 

Ramadhan tanpa ada keringanan yang dibenarkan olh Allah kepadanya, maka tidak 

diterima qadhanya walupun ia berpuasa sepanjang masa. 

Berdasarkan hadits di atas menunjukkan bahwa kewajiban puasa pada siang 

hari di bulan Ramadhan adalah hal yang mutlak harus dilakukan bagi musaffir tanpa 

ada uzur yang dibenarkan, kalau ia sengaja tidak puasa tanpa uzur yang dibenarkan 

maka Allah swt tidak menerima qadhanya sepanjang masa. 

 

c. Berbuka 

Sebagaimana yang telah di jelaskan di atas bahwa pengertian puasa adalah 

menahan dari makan dan minum dan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa 

sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa waktu berbuka puasa adalah pada saat terbenamnya matahari atau dengan 

kata lain sama dengan masuknya waktu shalat magrib. Dalam sebuah hadits 

rasulullah bersabda: 

 

 ِْ وِ  َع ْٖ ِِ  َص ًَ  َصْعذ   تْ ُ  َسِظ ُْْٔ  ّللاَّ َُّ  َع ِ  َسُص٘هَ  أَ ُ  َصيَّى ّللاَّ ِٔ  ّللاَّ ٍْ ٌَ  َعيَ َصيَّ ٍْش   اىَّْاسُ  هُ ٌََزا َل  قَاهَ  َٗ ا تَِخ يُ٘ا ٍَ  اْىِفْطشَ  َعجَّ

 

                                                             
13Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, Jilid 1, (t.tp: Jamiah Huquq Mahfudhah, 1997), hal. 575. 



Artinya: Dari Sahal bin Sa'ad RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda, 

"Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa" 

(H. R. Muslim). 

Hadits di atas dengan tegas menganjurkan agar agar menyegerakan berbuka 

puasa apabila waktunya sudah tiba. Namun yang perlu dicatat bahwa anjuran untuk 

menyegerakan berbuka bukan berarti harus makan dengan kenyang, tetapi cukup 

sekedar saja yaitu dengan minum beberapa dan makan sedikit makanan ringan, dan 

yang lebih utama adalah dengan makanan dan minuman yang manis. Perhatikan 

hadis di bawah ini: 

 

َِ  أََّشَ  اِىل   ْت َُ  ٌَقُ٘هُ  ٍَ ِ  َسُص٘هُ  َما ُ  َصيَّى ّللاَّ ِٔ  ّللاَّ ٌَ  َعيٍَْ َصيَّ ُْ  قَْثوَ  ُسَغثَاخ   َعيَى ٌُْفِطشُ  َٗ ًَ  أَ ُْ  ٌَُصيِّ ٌْ  فَإِ ِْ  ىَ  فَعَيَى ُسَغثَاخ   ذَُن

َشاخ   ََ ُْ  ذَ ٌْ  فَإِ ِْ  ىَ اخ   َحَضا ذَُن َ٘ ِْ  َحَض اء   ٍِ ٍَ 

 

Artinya: Dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah pernah berbuka 

dengan kurma yang matang sebelum beliau melakukan shalat. Jika tidak ada kurma 

yang matang maka beliau memakan kurma kering. Jika tetap tidak ada maka beliau 

berbuka dengan minum beberapa teguk air. (H. R. Abu Dawud) 

Beginilah buka puasa yang baik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh 

Rasulullah saw di dalam hadits di atas. 

 

d. Shalat Tarawih 

Bulan Ramadhan adalah bulan yang paling istimewa bagi umat Islam di antara 

dua belas bulan lainnya. Banyak peristiwa penting yang terjadi pada bulan ini, 

diantaranya pada 17 Ramadhan 2 Hijriyah, kaum muslimin di bawah pimpinan 

Rasulullah saw berhasil mengalahkan pihak musyrikin dalam perang Badar. 

Selanjutnya, pada tanggal 20 Ramadhan tahun 8 Hijriyah Rasulullah saw bersama 

sepuluh ribu pasukan perang dari kaum muhajirin dan Anshar menuju Mekkah untuk 

membebaskannya dari kemusyrikan.14 Kejadian ini dikenal dengan Fathu Mekkah, 

sehingga pada saat itu penduduk Mekkah berbondong-bondong masuk Islam. 

Bulan ini merupakan kesempatan bagi setiap muslim dan muslimah untuk 

lebih menarik dari kepentingan-kepentingan duniawi dan mempergunakan lebih 

banyak waktunya guna melakukan introspeksi diri, kontemplasi dan memperbanyak 
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shalat sunat serta meningkatkan shalat fardhu dengan lebih khusyu’ dan ikhlas.15 

Selain itu juga diisi dengan berbagai kegiatan agamis lainnya seperti tadarrus, 

qiyamullail (shalat malam), menyediakan/menyedekahkan makanan berbuka untuk 

orang-orang kurang mampu, sehingga keberadaan bulan Ramadhan menjadi begitu 

bermakna. 

Shalat sunat tarawih merupakan salah satu bentuk ibadah sunnah yang 

dikerjakan oleh seluruh umat Islam di dunia pada setiap bulan Ramadhan. Masjid-

masjid dipenuhi oleh kaum laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan tarawih 

secara berjamaah, bahkan sebahagian besar masjid dipenuhi dengan kegiatan 

qiyamullail (bangun tengah malam untuk shalat) sampai menjelang sahur. Berbeda 

dengan bulan-bulan lainnya selain Ramadhan dimana aktivitas di masjid-masjid 

hanya sampai shalat Isya berjamaah, setelah itu pintu-pintu terkunci sampai waktu 

shalat shubuh tiba. 

 

1) Pengertian Shalat Tarawih 

Kata “tarawih” adalah bentuk jamak (plural) dari “tarwihah”, artinya istirahat 

untuk menghilangkan kepenatan, berasal dari kata “Raahah” yang berarti “istirahat, 

hilangnya kesulitan dan keletihan”. Kata tarwihah pada mulanya digunakan untuk 

majelis secara umum. Kemudian kata itu digunakan untuk menunjukkan majelis yang 

diadakan setelah empat rakaat pada malam-malam bulan Ramadhan. Kemudian 

setiap empat rakaat itu dinamakan tarawih secara majas. Shalatnya dinamakan shalat 

tarawih, karena kaum muslimin dahulu suka memanjangkan shalat mereka, 

kemudian duduk beristirahat setelah empat rakaat, setiap dua rakaat ditutup dengan 

satu salam. 

Shalat Tarawih juga dinamakan dengan shalat santai, karena para sahabat kala 

itu biasa beristirahat setelah selesai mengerjakan empat rakaat.16 Hal ini mereka 

lakukan untuk menghilangkan keletihan dan kejenuhan setelah lama berdiri karena 

mereka melakukan shalat ini dengan bacaan-bacaan ayat Alquran yang panjang. 

 

2) Sejarah Pensyariatan Shalat Tarawih 

                                                             
15Ruqaiyah Waris Maqsood & Muhammad Iqbal (Editor), Panduan Lengkap Shalat Seperti yang 
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16Said bin Ali bin Wahf al-Qahthani, Kumpulan Shalat Sunnah dan Keutamaannya, Terj. Abu 

Abdillah, Lc. Cet. VII (Jakarta: Darul Haq, 2007), hal. 89. 



Shalat tarawih disyari’atkan untuk dikerjakan dengan berjamaah. Hal itu 

didasarkan pada hadits ‘Aisyah ra: “Nabi saw keluar untuk mengerjakan shalat di 

masjid, maka banyak pula orang-orang yang mengikutinya shalat. Besok malamnya 

beliau saw shalat lagi di masjid dan orang-orang yang mengikutinya shalat semakin 

bertambah banyak. Selanjutnya pada malam ketiganya orang-orang sudah 

berkumpul, tetapi beliau tidak keluar. Pada pagi harinya beliau bersabda: “Aku tahu 

apa-apa yang kamu lakukan semalam, sedangkan aku pun tidak ada halangan untuk 

keluar, hanya saja aku khawatir kalau-kalau shalat itu difardhukan atasmu nanti.” 

Kejadian ini terjadi pada bulan Ramadhan. 17 

Ketika Rasulullah saw telah wafat, berarti syariat telah tetap dan kekhawatiran 

pun sirna sehingga pensyariatan shalat tarawih secara berjamaah tetap berdiri tegak 

karena alasan kekhawatiran itu telah hilang. Sebab, hukum itu berjalan seiring 

dengan alasan, ada maupun tidak adanya.18 

Kemudian, sunnah ini dihidupkan kembali oleh Khalifah Umar bin al-

Khaththab pada tahun keempat hijriayah saat beliau melihat orang-orang 

mengerjakan shalat tarawih secara sendiri-sendiri dan sebahagiannya lagi secara 

berjamaah dan beliau bertekad ingin menyatukannya agar mereka bersatu dan tidak 

lagi terpisah-pisah dalam mengerjakannya. 

Diceritakan oleh ‘Abdurrahman bin ‘Abdul Qari: “Aku pergi ke masjid bersama 

Umar bin al-Khaththab ra. pada suatu malam di bulan Ramadhan, ternyata orang-

orang terbagi menjadi beberapa kelompok dan terpisah-pisah. Ada seseorang yang 

mengerjakan shalat untuk dirinya sendiri dan ada orang yang mengerjakan shalat 

yang diikuti oleh serombongan orang di belakangnya.19 

Maka Umar ra berkata: “Sesungguhnya menurut pendapatku, seandainya aku 

menyatukan orang-orang itu dengan satu imam, niscaya hal itu akan menjadi lebih 

baik. ‘Umar pun bertekad menyatukan mereka di bawah pimpinan seorang imam 

yaitu ‘Ubay bin Ka’ab ra. Setelah itu aku keluar bersamanya pada malam yang lain, 

sementara orang-orang telah mengerjakan shalat dengan mengikuti imam mereka. 

‘Umar berkata: Sungguh ini merupakan sebaik-baik bid’ah. Yang tidur darinya lebih 
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19Majalah Islam Internasional QIBLATI, Syi’ar Shalat Tarawih, Edisi 12 tahun II (Malang: Media 
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utama daripada yang berdiri shalat (pada saat ini). Yang beliau kehendaki adalah 

shalat di akhir malam (lebih utama), sementara manusia pada saat itu shalat di awal 

malam”. 

Sa’id bin Manshur meriwayatkan dalam sunnahnya, bahwa Umar ra 

mengumpulkan manusia dengan Ubay bin Ka’ab sebagai imamnya, dan dia shalat 

mengimami kaum laki-laki, sementara Tamim ad-Dari mengimami kaum perempuan. 

Hadits ini menunjukkan disyariatkannya shalat tarawih dan shalat malam di 

bulan Ramadhan secara berjamaah di masjid dan bahwasanya barangsiapa yang 

shalat bersama imam hingga usai shalat, akan dituliskan baginya pahala shalat satu 

malam suntuk. Adapun ucapan Umar ra: “Sebaik-baik bid’ah adalah yang satu ini” 

(dalam hadits di atas), maksudnya adalah bid’ah secara bahasa. Maksud beliau, 

bahwa perbuatan itu belum pernah ada di zaman Nabi saw dengan cara seperti itu. 

Namun memiliki dasar yang dari ajaran syariat yang bisa dijadikan rujukan, di 

antaranya:  

a. Bahwa Nabi saw selalu menganjurkan para sahabat beliau untuk melakukan 

shalat malam di bulan Ramadhan dan menjelaskan keutamaannya. Beliau bahkan 

pernah shalat bersama para sahabat beliau di beberapa malam di bulan 

Ramadhan. Kemudian beliau menghentikannya karena khawatir kalau shalat itu 

menjadi wajib bagi mereka, sehingga mereka justru tidak mampu melakukannya. 

Hal itu tentu tidak perlu dikhawatirkan lagi sesudah wafat beliau. 

b. Nabi saw telah memerintahkan untuk mengikuti para Khulafa’ur Rasyidin, 

sementara perbuatan itu telah menjadi sunnah atau kebiasaan para Khulafaur 

Rasyidin. 

Syaikh Abdul Aziz bin Baz menjelaskan ucapan Umar ra, “Bid’ah yang 

dimaksud dalam ucapan beliau adalah secara bahasa. Artinya, bahwa mereka telah 

melakukan hal baru tanpa contoh sebelumnya ketika mereka melakukan shalat 

tarawih itu secara terus-menerus berjamaah sepanjang bulan Ramadhan. 

Demikianlah pengertian ucapan Umar tersebut, karena perbuatan itu pada 

hakikatnya adalah sunnah yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw selama beberapa 

malam. 

Dimanapun umat Islam mengerjakan shalat, rutinitas shalat tarawih selama 

bulan Ramadhan yang dijalankan dengan iman dan ikhlas merupakan anugerah yang 

tak ternilai dari Allah swt. dan tebaran ampunan atas dosa-dosa manusia di masa lalu. 



Anugerah Allah swt. ini memberikan kesempatan kepada setiap muslim dan 

muslimah untuk menebus dosa-dosa mereka dan sekaligus membuka lembaran-

lembaran baru sebagai langkah awal dalam beribadah dengan lebih giat dan tulus 

kepada sang Khaliq (pencipta). 

 

3) Jumlah Rakaat Shalat Tarawih 

Disinilah letak permasalahan yang menghasilkan perdebatan dan bahkan 

perselisihan tajam di tengah-tengah umat Islam. Sejak dari zaman tabiin sampai 

sekarang, permasalahan jumlah rakaat shalat tarawih terus menjadi pembicaraan 

hangat yang tidak pernah menampakkan tanda-tanda akan berakhir setiap bulan 

Ramadhan tiba. Padahal, sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Fiqhussunnah bahwa 

hukum mengerjakan shalat tarawih (shalat malam pada bulan Ramadhan) adalah 

sunat bagi kaum lelaki dan perempuan.20 

Hal ini termaktub dalam hadits Nabi saw dari Abu Hurairah ra: “Rasulullah 

saw menganjurkan untuk mengerjakan shalat pada malam bulan Ramadhan, tetapi 

tidak mewajibkannya. Beliau bersabda: ‘Barangsiapa yang bangun pada malam bulan 

Ramadhan karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah maka diampunilah dosa-

dosanya yang telah lalu’.21 

Tentang jumlah bilangan rakaat yang paling utama menjadi 2 (dua) kelompok 

besar dan 1 (satu) kelompok kecil.22 Lihatlah keadaan kelompok-kelompok yang 

memperdebatkan jumlah rakaat shalat tarawih sedemikian banyaknya dan sudah 

dimulai sejak zaman tabiin. Sama halnya dengan khilafiyah dalam masalah lainnya, 

khilafiyah jumlah rakaat tarawih turut diwarisi oleh umat Islam hingga saat ini. 

Kelompok pertama berpendapat; Yang paling utama adalah 20 rakaat, 

ditambah dengan 1 rakaat atau 3 rakaat witir sesudahnya. Ini pendapat Ats-Tsauri, 

Ibnul Mubarak, al-Hanafiyyah (pengikut Imam Abu Hanifah) dan al-Malikiyyah dalam 

pendapat mereka yang diandalkan asy-Syafiiyyah, al-Hanabilah (pengikut Imam 

Ahmad), Daud az-Zahiri dan yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. 

Dasarnya adalah praktek para sahabat di masa Khulafaur Rasyidin, yang terus 

berlanjut hingga hari ini. 
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Kelompok kedua; Yang paling utama adalah 11 rakaat (8 rakaat ditambah 3 

witir). Ini mazhab al-Bukhari dan dari kalangan Syafiiyyah: Ibnu Khuzaimah, Ibnu 

Hajar, as-Suyuthi dan al-Haitami, dan dipilih oleh al-Mubarakfuri, Abdul Azizi Ibn Baz, 

Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin, Muhammad Nashiruddin al-Albani dan lain-lain. 

Dasarnya adalah shalat Rasulullah saw. 

Kelompok yang ketiga; Malikiyyah dalam satu pendapat memilih 39 rakaat 

dengan witirnya. Ishaq bin Rawahaih –teman karib Ahmad bin Hambal, hafizh, 

mujtahid, tsiqah, wafat 238 H- memilih 41 rakaat, sedang al-Aswad Ibn Yazid –

seorang tabiin yang wafat 74 atau 75 H- memilih 49 rakaat. Dasar 336 rakaat adalah 

praktek tarawih di Madinah pada masa Umar bin Abdul Aziz dan Aban Ibn Utsman –

seorang tabiin, tsiqah, wafat tahun 105-. Al-Baji mengatakan: “Inilah amalan para 

imam dan yang disepakati oleh pendapat jamaah, maka ia lebih utama karena 

meringankan.23  

Permasalah/khilafiyah jumlah rakaat tarawih ini terjadi hampir di seluruh 

negara Islam/negara yang mayoritas penduduknya Islam, di kota maupun di desa. 

Namun lebih dominan terjadi di kalangan kaum awam yang menetap di desa-desa, 

masing-masing membela, memperkuat dan mempertahankan pendapat yang paling ia 

sukai. 

Imam Syafi’i, seorang ulama besar yang Mazhabnya paling populer di kalangan 

umat Islam Asia Tenggara (khususnya di Aceh) mengatakan tentang jumlah rakaat 

shalat tarawih; “Dalam masalah ini tidak sempit, tidak batasan akhir, karena ia adalah 

nafilah (tambahan dari shalat wajib). Jika mereka memperpanjang bacaan dan 

menyedikitkan jumlah sujud maka baik dan lebih saya sukai. Jika mereka 

memperbanyak rukuk dan sujud maka juga baik”. 

 

e. Tadarrus 

Bulan Ramadhan adalah bulan penuh berkah, karena di dalamnya terkandung 

beribu kebaikan. Tidak heran pada bulan ini semua umat Islam berlomba-lomba 

mencari kebaikan, termasuk tadarus (membaca) Alquran. Pada malam hari 

Ramadhan, masjid-masjid marak dengan bacaan Alquran secara silih berganti. Tidak 

jarang, bacaan tersebut disambungkan pada pengeras suara. Semua itu dilakukan 

dengan satu harapan, berkah Ramadhan yang telah dijanjikan Allah SWT. 
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a. Pengertian Tadarrus 

Tadarrus adalah bentuk mashdar dari kata tadarrasa, berarti saling 

membelajarkan/mengajarkan. Maksudnya adalah pada saat acara Tadarrus, orang-

orang yang terlibat di dalam perkumpulan atau halaqah tersebut saling 

memberitahukan, menyimak dan mengajarkan Alquran bagi orang yang di 

sampingnya bila terdapat kesalahan dalam membaca bahkan sampai maknanya. 

Ataupun dengan cara, salah seorang dari peserta Tadarrus membacakan beberapa 

ayat suci Alquran, kemudian orang lain yang mampu akan menjelaskan makna 

ataupun membacakan tafsir terhadap ayat-ayat tersebut, sehingga hal ini menjadi 

pembelajaran terhadap yang lainnya. 

 

b. Sejarah Pensyariatan Tadarrus 

Bila kita melihat kembali kehidupan dan aktivitas para salafus salih baik dari 

generasi terbaik yaitu kalangan sahabat maupun tabiin, mereka selalu menyibukkan 

diri dengan Alquran selama bulan Ramadhan. Tradisi ini terus dipelihara oleh 

generasi muslim setelah mereka, hingga diwariskan juga oleh generasi Islam yang 

hidup di akhir zaman. 

Sahabat yang mulia, Utsman bin Affan ra mengkhatamkan Alquran setiap hari 

pada bulan Ramadhan. Sebagian salafus salih mengkhatam Alquran dalam shalat 

tarawih setiap tiga malam sekali. Sebagian lagi setiap tujuh malam sekali. Sementara 

sebagian lainnya mengkhatamkannya setiap sepuluh malam sekali. Mereka selalu 

membaca Alquran baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Bahkan Imam Asy-

Syafi’i dapat mengkhatamkannya setiap dua hari sekali.24 

Adapun Qatadah selalu mengkhatamkannya setiap tujuh hari selai di luar 

Ramadhan, sedangkan pada bulan Ramadhan beliau mengkhatamkannya setiap tiga 

hari sekali. Dan pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan beliau mengkhatamkannya 

setiap malam. Pada bulan Ramadhan Imam Az-Zuhri menutup majlis-majlis hadits 

dan majlis-majlis ilmu yang biasa diisinya. Beliau mengkhususkan diri membaca 
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Alquran dari mushaf. Demikian pula Imam Ats-Tsauri, beliau meninggalkan ibadah-

ibadah (sunat) lain dan mengkhususkan diri untuk membaca Alquran.25 

Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah saw bersabda: “Puasa dan Alquran 

akan meminta syafaat bagi ahli ibadah. Amalan puasa akan memohon, ‘Ya Allah, saya 

telah menghalanginya dari makan dan minum di siang hari, maka terimalah syafaatku 

ini untuknya’. Dan Alquran pun memohon, ‘Ya Allah, saya telah menghalanginya dari 

tidur pada malam hari, maka terimalah syafaatku ini untuknya’. Akhirnya kedua 

syafaat itu diterima” (HR. Ahmad)26 

Barangkali dari hadits tersebut dan juga teladan yang dicontohkan oleh para 

salafus salih inilah yang menjadi dalil adanya Tadarrus. Ditambah lagi dengan hadits 

lainnya tentang kelebihan orang-orang yang mempelajari Alquran dan juga 

mengingat pahala yang Allah sediakan berlipat ganda bagi orang-orang yang mengisi 

waktunya dengan amal kebaikan di bulan Ramadhan. 

Di samping itu masih banyak dalil ayat dan hadits yang mendukung 

pensyariatan Tadarrus Ramadhan, seperti; 

شُ  ْٖ َُ  َش َعا ٍَ ِٔ  أُِّزهَ  اىَِّزي َس ُُ  فٍِ   اْىقُْشآ

Artinya: “Bulan Ramadhan, di dalamnya diturunkan (permulaan) 

Alquran…” (al-Baqarah: 185). 

Hal ini menunjukkan dianjurkannya mempelajari Alquran pada bulan 

Ramadhan dan berkumpul untuk itu, juga membacakan Alquran kepada orang yang 

lebih hafal. Dan juga menunjukkan dianjurkannya memperbanyak bacaan Alquran 

pada bulan Ramadhan. 

Rasulullah saw bersabda: “Bacalah Alquran karena ia akan datang pada hari 

kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya.” (HR. Muslim dari Abu 

Umamah). Berikutnya dari Utsman bin Affan ra katanya Rasul saw: “Sebaik-baik 

kalian adalah orang yang mempelajari Alquran dan mengajarkannya.” (HR. Al-

Bukhari). Dari Ibnu Mas’ud katanya Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa yang 

membaca satu huruf dari Kitab Allah maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan 

itu dibalas sepuluh kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf; 
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tetapi alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf.” (HR. At-Tirmidzi, ia berkata; 

Hadits hasan shahih).27 

Dengan banyaknya dalil yang menunjukkan ganjaran pahala yang begitu besar 

dan berlipat ganda, maka pantaslah kegiatan Tadarrus ini menjadi salah satu amalan 

penting yang disyariatkan selama bulan puasa khususnya dan bulan-bulan lain pada 

umumnya. Dengan begitu umat Islam akan berlomba-lomba untuk dapat meraihnya 

dengan nilai sempurna. 

Tentang keutamaan berkumpul di masjid-masjid untuk mempelajari Alquranul 

Karim, Rasulullah saw bersabda: “Tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah 

Allah seraya membaca kitab Allah dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali 

turunlah ketenangan atas mereka, serta mereka diliputi rahmat, dikerumuni para 

malaikat dan disebut-sebut oleh Allah kepada para malaikat di hadapan-Nya.” (HR. 

Muslim)28 

 

c. Praktek dan Tujuan Tadarrus 

Bulan Ramadhan adalah bulan Alquran. Kita semua dianjurkan agar 

memperbanyak membaca Alquran pada bulan ini. Di antara keadaan salafush shalih 

adalah selalu menyibukkan diri dengan hal-hal yang berkaitan dengan Alquran, mulai 

dari membaca, mempelajari dan mentadabburinya. Malaikat Jibril ‘alaihissalam 

memperdengarkan Alquran kepada Rasulullah saw pada bulan Ramadhan.  

Bulan Ramadhan adalah bulan suci umat Islam. Bulan yang sangat dinanti-

nantikan oleh seluruh umat islam di seluruh dunia. Karena di bulan Ramadhan amal 

perbuatan baik kita akan dilipatgandakan pahalanya. Betapa besarnya rahmat di 

bulan itu dan betapa Pengasih dan Penyanyangnya Allah terhadap makhluknya.  

Bulan ramadahan adalah bulan pembelajaran kita untuk menahan segala hawa 

nafsu kita. Rugi rasanya bila kita tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadhan 

untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah, karena di bulan itu kita bisa 

menabung banyak untuk bekal kita di akhirat nanti. 

Adalah ditekankan bagi seorang muslim yang mengharap rahmat Allah dan 

takut akan siksa-Nya untuk memperbanyak membaca Alquran pada bulan Ramadhan 
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dan bulan-bulan lainnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala, mengharap 

ridha-Nya, memperoleh keutamaan dan pahalanya. Karena Alquranul Karim adalah 

sebaik-baik kitab, yang diturunkan kepada Rasul termulia, untuk umat terbaik yang 

pernah dilahirkan kepada umat manusia, dengan syariat yang paling utama, mudah, 

paling luhur dan paling sempurna.  

Alquran diturunkan untuk dibaca oleh setiap orang muslim, direnungkan dan 

dipahami makna, perintah dan larangannya, kemudiaan diamalkan. Sehingga ia akan 

menjadi hujjah baginya di hadapan Tuhannya dan pemberi syafaat baginya pada hari 

Kiamat.  

Rahmat Allah memang selalu tercurah kepada ahli Alquran baik itu 

pembacanya ataupun yang hanya mendengarkannya sekalipun. Dengan membaca 

Alquran atau sekedar mendengarkannya saja termasuk ibadah, apalagi mau menggali 

dan memahaminya lebih jauuh, sehingga melahirkan ragam tafsir Alquran.29 

Allah telah menjamin bagi siapa yang membaca Alquran dan mengamalkan isi 

kandungannya tidak akan tersesat di dunia dan tidak celaka di akhirat. Dengan 

firman-Nya; “…Maka barangsiapa yang mengikuti petunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan 

tidak akan celaka.” (Thaha: 123). Janganlah seorang muslim memalingkan diri dari 

membaca kitab Allah, merenungkan dan mengamalkan isi kandungannya. Allah telah 

mengancam orang-orang yang memalingkan diri darinya dengan firman-Nya; 

“Barangsiapa berpaling dari Alquran maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang 

besar di hari Kiamat.” (Thaha: 100)30 

Mendendangkan Alquran layaknya mendendangkan syair tanpa mentadabburi 

dan memahaminya bukanlah termasuk petunjuk salafush shalih. Bahkan jiwa mereka 

bergetar dan hati mereka tersentuh begitu mendengar untaian kalamullah dibacakan. 

Ini menunjukkan betapa penghayatan dan pengamalan menjadi sesuatu yang sangat 

urgen bagi pembaca kitab Allah.  

Dalam sebuah hadits shahih riwayat Imam Al-Bukhari, diriwayatkan dari 

Abdullah bin Mas’ud ra bahwa ia berkata: Rasulullah saw bersabda; “Bacalah Alquran 

untukku!” Aku berkata: “Apakah aku membacakannya untukmu sedangkan ia 

diturunkan kepadamu?” Rasulullah saw bersabda; “Aku senang mengdengarkannya 

                                                             
29Sri Suyanta, Edukasi… hal. 133. 
30Syaikh Abdullah bin Jarullah bin Ibrahim al-Jarullah, Risalah…Hal. 39-40.  



dari orang lain.” Akupun membacakan untuknya surat An-Nisa’, hingga sampai pada 

ayat yang berbunyi: 

“Maka bagaimanakah (halnya orang-orang kafir nanti), apabila kami 

mendatangkan seseorang saksi (Rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan 

kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka itu (sebagai umatmu).” (An-Nisa’: 41) 

Beliau mengatakan, Hasbuka (cukup). Aku menoleh kepadanya, ternyata 

kedua mata beliau meneteskan air mata.”31 

Selaku manusia generasi terbaik, sahabat beliau saw juga hampir sama 

keadaannya saat membaca Alquranul Karim. Suatu ketika Abdullah bin Mas’ud ra 

membaca surat Al-Muthaffifin, tatkala sampai pada ayat 5; “Yaitu hari ketika manusia 

berdiri menghadap Rabb semesta alam.” (Al-Muthafiffifin: 5). Beliau menangis hingga 

bersimpuh dan tidak mampu melanjutkan ayat berikutnya. 

Lalu bagaimana dengan para tabiin. Diriwayatkan dari Muzahim bin Zufar ia 

berkata, “Pada suatu kesempatan, sufyan Ats-Tsauri mengimami kami shalat. Ketika 

sampai pada ayat 5 dari surat al-Fatihah: “Hanya Engkaulah yang kami sembah dan 

hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.” (Al-Fatihah: 5). Beliau menangis 

hingga terputus bacaannya, sehingga beliau mengulanginya kembali dari awal.”32 

Begitulah sebahagian kecil dari gambaran praktek dalam membaca Alquran 

yang ditunjukkan oleh para tokoh-tokoh teladan umat Islam.  

 

f. Peringatan Nuzulul Qur’an (Kenduri Bulueun Puasa) 

a. Sejarah dan pengertian Nuzulul Qur’an 

Pada malam Senin tanggal 17 Ramadhan, 6 Agustus 610 masehi mungkin tak 

akan diingat orang apalagi dicatat di buku sejarah, seandainya saat itu Muhammad 

saw di Gua Hira’ tidak didatangi oleh malaikat Jibril yang kemudian menyampaikan 

wahyu dari Allah, “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan, dia 

telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang 

Maha Pemurah. Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia 

mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. (QS. Al-‘Alaq: 1-5)33 

Sesaat setelah menerima pesan ilahiah itu, Muhammad kemudian pulang ke 

rumah seraya menggigil “ketakutan” dan bertanya-tanya dalam hati apa makna 
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peristiwa yang baru saja dialaminya itu; Mengapa begitu membekas ke lubuk hati, 

bahkan menggetarkan seluruh kesadaran insani? Sesampai di rumah Muhammad 

disambut oleh istrinya Khadijah yang kemudian menstabilkan emosi suaminya seraya 

meyakinkan bahwa peristiwa itu pertanda pengukuhan kenabian dari Tuhannya yang 

Maha Tinggi atas dirinya sebagai Nabi Muhammad saw. 

Sebagian cerita menyebutkan, pada saat dalam keadaan ketakutan tersebut 

Nabi saw meminta istrinya Khadijah ra agar menyelimutinya, dan istrinya pun 

melakukannya supaya hilang ketakutan dari tubuh yang begitu gemetar saat tiba di 

rumah. Setelah itu baru beliau saw menceritakan kejadian apa yang baru saja terjadi 

di Gua Hira’ pada saat beliau sedang bertahannuts mendekatkan diri kepada Allah 

swt.  

Peristiwa 17 Ramadhan itu kemudian bukan saja diingat oleh banyak orang 

dan dicatat oleh sejarah sebagai awal kenabian Nabi Muhammad saw, tetapi juga 

lazim diketahui sebagai hari (pertama) turunnya wahyu Alquran (Nuzulul Qur’an) 

dan berlanjut sampai sekitar 23 tahun kemudian, saat menjelang Nabi Muhammad 

saw wafat pada tahun 632 masehi.34 

Dalam hal Nuzulul Qur’an atau turunnya Alquran sebenarnya terdapat khilaf 

tentang waktunya, sebagian mengatakan kejadian luar biasa itu terjadi pada malam 

ke 17 Ramadhan. Mereka menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar tejadi pada 

malam ke-17 Ramadhan. Namun sebagian ulama lagi mengatakan turunnya Alquran 

itu pertama sekali terjadi pada malam Lailatul Qadar yang diperkirakan terjadi pada 

malam-malam sepuluh terakhir dari bulan Ramadhan.  

Ketentuan ini muncul dari penafsiran para ulama tentang makna dari dhamir 

(kata ganti) “Hu” yang berarti “nya” dikembalikan pengertiannya kepada Alquran. 

Dengan demikian seperti yang tertera dalam ayat pertama surat al-Qadr 

“Sesungguhnya kami telah menurunkannya (Alquran) pada malam kemuliaan (Lailatul 

Qadar)”, sesuailah bila ada yang mengatakan bahwa Alquran itu diturunkan pada 

malam Lailatul Qadar. 

Namun pendapat yang paling kuat tentang waktu pertama sekali turun wahyu 

adalah pada hari senin, malam tanggal dua puluh satu dari bulan Ramadhan, atau 

bertepatan dengan tanggal 10 Agustus 610 M. Usia beliau saat itu genap empat puluh 

tahun lebih enam bulan dua belas hari menurut perhitungan kalender Hijriyah, atau 
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tiga puluh sembilan tahun tiga bulan dua puluh dua hari menurut kalender 

Syamsiah.35 

Kata nuzul atau tanzil dan inzal yang bermakna turun, menggambarkan bahwa 

Alquran berasal dari Zat yang Maha Tinggi dan diturunkan ke bumi di mana manusia 

berada. Para ulama membedakan antara inzal dan tanzil; yang sama-sama berarti 

turun, akan tetapi yang pertama menunjukkan turunnya Alquran secara sekaligus 

yaitu dari Allah ke lauhil mahfudz dan yang kedua menunjukkan turunnya Alquran 

secara berangsur-angsur yang berlangsung selama sekitar 23 tahun, dari lauhil 

mahfudz kepada hati Nabi Muhammad saw melalui perantaraan Malaikat Jibril.36 

Dapat kita pahami dengan jelas bahwa kalimat Nuzulul Qur’an berarti malam 

turunnya Alquran kepada Nabi Muhammad saw sebagai kitab suci umat Islam melalui 

perantaraan Malaikat Jibril yang kemudian disampaikan kepada sahabat-sahabatnya 

secara mutawatir. Kitab suci ini menjadi pedoman dan petunjuk untuk kebahagiaan 

hidup manusia di dunia dan di akhirat. Banyak juga riwayat yang menerangkan 

bahwa lama waktu turunnya Alquran itu adalah 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sebagian 

ulama menggenapkannya menjadi 23 tahun. 

Dengan demikian Nabi Muhammad saw selama sekitar 23 tahun itu dalam 

waktu-waktu terpilih senantiasa menerima wahyu. Jadi Alquran yang sampai kepada 

kita sekarang ini bukan karangan Muhammad, akan tetapi Kalam Allah yang bersifat 

mukjizat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw melalui perantaraan 

Malaikat Jibril dengan makna dan lafadznya dari Allah, yang dinukil secara mutawatir 

dan membacanya merupakan ibadah; diawali dengan surah al-Fatihah dan diakhiri 

dengan surat an-Nas. 

 

2. Proses Turunnya Alquran  

Bulan Ramadhan adalah bulan yang paling mulia bila dibandingkan dengan 

bulan yang lain. Karena di dalam bulan Ramadhan ada Lailatul Qadar, segala dosa 

umat manusia diampuni dan segala amal perbuatan kebaikan dilipatgandakan 

pahalanya oleh Allah Swt. dan di dalam bulan Ramadlan Alquran pertama kali 

diturunkan. Peristiwa tersebut tidak pernah ada pada selain bulan Ramadhan.  
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Selain kitab Alquran Allah juga menurunkan kitab-kitab samawi yang lain 

seperti kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa as, Zabur kepada Nabi 

Daud as dan kitab Injil kepada Nabi Isa as. Hanya saja hukum syariat Islam yang 

tertuang di dalam masing-masing kitab tersebut satu sama lain tidak sama tetapi 

dalam masalah ketauhidan (ketuhanan) semua kitab sama yakni sama-sama 

mengajarkan kepada umat manusia Tauhid, agar menyembah dan meng-Esa-kan 

Allah SWT. 

Walaupun kitab-kitab sebelumnya sudah banyak diselewengkan dalam 

masalah aqidah, namun sebenarnya inti dari semua ajaran/risalah yang disampaikan 

oleh Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad saw adalah Tauhid (meng-Esa-kan Allah 

swt)  

Alquran adalah mukjizat Nabi Muhammad saw yang paling agung di antara 

mukjizat-mukjizat lainnya yang Allah berikan kepada beliau, bahkan bila dibanding 

dengan mukjizat-mukjizat lain yang dimiliki oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad 

saw. Adalah wajar jika sampai saat ini bahkan sampai hari kiamat nanti keaslian 

Alquran masih tetap terjaga. Karena mustahil tidak ada satu orangpun di dunia ini 

yang dapat memalsukan/merubah ayat-ayat Alquran apalagi mampu menyaingi 

keindahan kalam-kalam Alquran.  

Seorang orientalis Barat yang bernama H.A.R Gibb pernah mengatakan bahwa 

“Tidak ada seorang pun dalam seribu lima ratus tahun ini yang telah memainkan alat 

bernada nyaring yang sedemikian nyaring dan indah serta sedemikian luas getaran 

jiwa yang diakibatkannya, seperti yang dibaca Muhammad (Alquran)”. Itulah 

barangkali salah satu bukti keagungan Alquran.  

Alquran memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh mukjizat yang 

lain yang hanya bisa dinikmati dan disaksikan pada zamannya saja. Sejak pertama 

kali diturunkan Alquran telah mampu merubah arah dan paradigma peradaban 

ummat manusia dari kesesatan menuju kebenaran dan kebahagian dunia maupun 

akhirat. Hal ini merupakan salah satu pengaruh ajaran dan ilmu pengetahuan yang 

terkandung dalam Alquran.  

Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan Allah 

sekaligus/sekali turun, Alquran diturunkan dengan cara berangsur-angsur atau 

sedikit demi sedikit (bertahap) sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan 



permasalah yang terjadi saat itu untuk memberikan jawaban atas permasalah yang 

dihadapi para Sahabat nabi kala itu.  

Alquran diturunkan oleh Allah swt terdiri atas 30 juz, 114 surah, 6666 ayat, 

(sebagian menyebut 6236 ayat). Proses Nuzulul Qur’an atau turunnya Alquran ini 

membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Di 

antara hikmahnya adalah untuk menguatkan rasa cinta hati nabi Muhammad dan 

para sahabat nabi agar selalu merasa senang setiap kali turunnya ayat Alquran. 

Disamping itu supaya lebih memudahkan para sahabat menghafalkan ayat-ayat 

Alquran.  

Adakalanya Alquran diturunkan mempunyai sebab (Asbab an-Nuzul) seperti 

ayat Alquran yang diturunkan untuk menjawab sebuah pertanyaan dari permasalah 

yang dihadapi para sahabat Nabi kala itu, seperti saat ada sahabat yang menanyakan 

tentang ruh. Bahkan karena pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan oleh 

orang-orang kafir, seperti ajakan orang kafir untuk saling tukar-menukar agama. 

Begitu pula ada ayat Alquran yang diturunkan tetapi tidak mempunyai Asbab 

an-Nuzul seperti ayat Alquran yang diturunkan untuk menceritakan umat-umat Nabi 

terdahulu atau menjelaskan tentang perkara-perkara gaib yang akan terjadi di hari 

nanti. Seperti ayat Alquran yang menjelaskan tentang surga atau neraka, ataupun 

ayat Alquran yang menggambarkan tentang kejadian hari kiamat nanti, ayat-ayat 

Alquran yang seperti itu diturunkan tidak mempunyai Asbab an-Nuzul. 

Ayat Alquran seperti itu, diturunkan oleh Allah dimaksudkan untuk 

memberikan hidayah kepada umat manusia agar mau mengambil hikmah dari semua 

kejadian yang diceritakan oleh Alquran terutama ayat Alquran yang menceritakan 

tentang adzab, musibah dan bencana yang Allah turunkan kepada umat-umat 

terdahulu yang merupakan akibat dari perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. 

Sehingga hal ini menjadi pelajaran dan peringatan kepada kita semua agar tetap 

berada di jalur yang diridhai oleh Allah swt serta tidak melakukan dosa dan maksiat 

kepada-Nya.  

1) Alquran Sebagai Pedoman Hidup 

Sekarang ini di berbagai belahan dunia setiap tibanya tanggal 17 Ramadhan 

diperingati sebagai hari Nuzul Alquran. Hari yang sangat penting, karena sebagai 

awal kebangkitan peradaban manusia yang agung, peradaban yang menyadari 

kekuasaan Allah atas seluruh alam dan menghargai potensi yang manusia miliki.  



Dari segi namanya saja kita mengetahui betapa pentingnya Alquran dalam 

kehidupan manusia. Di samping Alquran, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad saw ini juga disebut hudan (petunjuk manusia), nur (cahaya yang 

menerangi), syifa’ (penawar yang mengobati), dzikr (peringatan bagi yang lalai), ruh 

(makna, substansi sangat tinggi), rahmah (kasih sayang), tibyan (penjelas dari segala 

yang ada), furqan (pembeda antara yang baik dan yang buruk), al-kitab (kitab suci 

yang tertulis, baik di kertas maupun di hati).37 

Di samping itu, Alquran juga mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai bukti 

kerasulan Nabi Muhammad saw dan sebagai sumber ajaran Islam. Pertama, Alquran 

sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad saw, karena Alquran berisi mukjizat, baik 

dari segi berita-berita ghaibnya, isyarat-isyarat ilmiahnya, maupun dari segi 

pemakaian bahasanya. Mukjizat ini terutama dihadapkan kepada orang-orang kafir 

Quraisy ketika itu dan mereka yang menentang dakwah Nabi Muhammad saw. 

Kedua, Alquran sebagai sumber ajaran Islam, karena di dalam Alquran 

menyediakan berbagai norma dan panduan agama yang dapat dijadikan sebagai 

petunjuk bagi kehidupan manusia (hudan linnas) untuk mencapai kebahagiaan di 

dunia dan di akhirat. Dengan kata lain, Alquran adalah kitab petunjuk hidup manusia. 

Allah telah menjamin bagi siapa yang membaca Alquran dan mengamalkan isi 

kandungannya tidak akan tersesat di dunia dan tidak celaka di akhirat. Firman-Nya; 

“…Maka barangsiapa yang mengikuti perunjuk-Ku, ia tidak akan sesat dan tidak akan 

celaka.” (Thaha: 123). Apabila seorang muslim memalingkan diri dari membaca kitab 

Allah, merenungkan dan mengamalkan isi kandungannya. Allah telah mengancam 

dalam firman-Nya; “Barangsiapa berpaling dari Alquran maka sesungguhnya ia akan 

memikul dosa besar di hari Kiamat.” (Thaha: 100)38  

Ajaran Islam yang bersumber pada Alquran, meliputi aspek akidah, syari’ah 

dan akhlak. Aspek akidah adalah ajaran islam yang mengatur tentang sistem-sistem 

keimanan dan pokok-pokok keyakinan. Bidang akidah ini secara garis besar tercakupi 

pada rukun iman yang enam (arkan al-iman), yaitu beriman kepada Allah, Malaikat-

malaikat-Nya kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari Kiamat dan beriman kepada 

Qadha dan Qadar.39 
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Aspek syari’ah adalah ajaran Islam atau tuntunan yang mengatur tentang 

berbagai macam perbuatan manusia baik dalam konteks hubungannya dengan Allah 

maupun dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungan sekitarnya. 

Ajaran yang mengatur tentang bagaimana manusia harus menyembah Allah dan 

bagaimana berinteraksi dengan sesamanya biasanya lebih dikenal dengan ibadah. 

Kata Qur’an sendiri bermakna bacaan, maka tidak heran bila Alquran sebagai 

satu-satunya bacaan yang paling populer di seluruh dunia dan membacanya dihitung 

sebagai ibadah. Alquran dibaca oleh semua kalangan dari sejak usia balita sampai 

dengan usia manula, kapan pun; di saat senang maupun ketika sedih dan dimana pun; 

di rumah, di kantor, di atas kendaraan atau selagi naik pesawat, apalagi di tempat-

tempat ibadah seperti mushalla dan masjid. Barangkali tidak ada bahan bacaan yang 

begitu mendunia, kecuali Alquran. 

Namun perlu diketahui, bahwa membaca Alquran yang berguna bagi 

pembacanya yaitu membaca dengan disertai merenungkan dan memahami 

maknanya, perintahnya-perintahnya dan larangan-larangannya. Jika ia menjumpai 

ayat yang memerintahkan sesuatu maka ia pun mematuhi dan menjalankannya, atau 

menjumpai ayat yang melarang sesuatu maka ia pun meninggalkannya dan 

menjauhinya.40 

Jika ia menjumpai ayat rahmat, ia memohon dan mengharap kepada Allah 

rahmat-Nya; atau menjumpai ayat azab, ia berlindung kepada Allah dan takut dari 

siksa-Nya. Alquran itu menjadi hujjah bagi orang yang merenungkan dan 

mengamalkannya; sedangkan yang tidak mengamalkan dan memanfaatkannya maka 

Alquran itu menjadi hujjah terhadap dirinya.41 

Alquran dihormati, dijunjung tinggi dan ditaati bahkan mushafnya sekalipun 

ditempatkan di tempat yang paling baik, paling tinggi, diambil dan diletakkan dengan 

tangan kanan, sebelum dan sesudahnya dicium dan seterusnya. Saat membaca 

dianjurkan dalam keadaan wudhu atau suci, juga disukai kalau sekiranya bisa 

menghadap kiblat dan dibaca dengan sepenuh hati. Rasa-rasanya tidak ada 

penghormatan kepada bahan bacaan apapun yang begitu rupa, kecuali kepada 

Alquran.42 
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g. Malam Lailatul Qadar 

Di antara kasih sayang Allah untuk manusia adalah dianugerahkan adanya 

malam Lailatul Qadar di dalam bulan Ramadhan. Malam ini Allah sediakan khusus 

bagi umat Muhammad saw yang ingin mencari pengampunan atas dosa-dosa dan 

kesalahannya yang telah terjadi. Sehingga seorang muslim memiliki kesempatan 

untuk membersihkan diri dari noda serta dosa dan memulai lembaran hidup yang 

baru. 

Rasulullah saw seorang yang sudah dijamin masuk surga oleh Allah swt, 

senantiasa mencari malam Lailatul Qadar dan memerintahkan sahabat untuk 

mencarinya. Beliau membangunkan keluarganya pada malam sepuluh terakhir 

dengan harapan mendapat malam Lailatul Qadar. 

 

1. Pengertian Lailatul Qadar 

Lailatul Qadar ialah malam saat Allah menurunkan Alquran, sebagimana dalam 

firman-Nya;  

 

ٍْيَحِ  فًِ أََّزْىَْآُ  إَِّّا ا{ ٣ }اْىقَْذسِ  ىَ ٍَ ا أَدَْساكَ  َٗ ٍْيَحُ  ٍَ ٍْيَحُ { ٢} اْىقَذْسِ  ىَ ٍْش   اْىقَذْسِ  ىَ ِْ  َخ ّ ش   أَْىفِ  ٍِ ْٖ هُ { ١} َش ََلئَِنحُ  ذََْزَّ ََ  اْى

ٗحُ  اىشُّ ا َٗ َٖ ُِ تِإِ  فٍِ ٌ رْ ِٖ ِ َستِّ ّ ش   ُموِّ  ٍِ ٍْ ً  }٧٩:٤{ أَ ًَ  َصََل ْطيَعِ  َحرَّى   ِٕ  }٥{ اْىفَْجشِ  ٍَ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Alquran) pada 

malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam 

kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. Pada malam itu turun-turun malaikat-

malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. 

Malam itu (penuh) kesejahteraan sampai terbit fajar.” (al-Qadr: 1-5) 

Lailatul Qadar adalah malam yang membahagiakan, amalan yang kita kerjakan 

saat itu lebih baik dari seribu bulan, yaitu lebih baik dari amalan selama kira-kira 83 

tahun. Tidak hanya itu, malam itu adalah malam yang diberkati Allah, seperti dalam 

firman-Nya; “Sesungguhnya Kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi” 

(ad-Dukhan: 3)43 

Lailatul Qadar adalah malam terbaik yang hanya disediakan oleh Allah swt 

sekali (satu malam saja) dalam setahun, yang hanya terjadi dalam bulan Ramadhan 

yang penuh dengan pengampunan.  
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Visi Media, 2008) hal. 150. 



Lailatul Qadar terdiri dari dua kata, yaitu “Lail” yang berarti malam, sedangkan 

“al-Qadar” memiliki beberapa arti; Pertama, al-qadr berarti penetapan dan 

pengaturan. Dalam hal ini Lailatul Qadar mempunyai pengertian sebagai malam 

penetapan Allah bagi perjalanan hidup manusia. Pada malam Lailatul Qadar itu 

Alquran turun kepada Nabi Muhammad saw sebagai penetapan dan pengaturan bagi 

kehidupan manusia. Alquran menjadi pengatur atau pembeda jalan kebenaran dan 

kesesatan.44 

Kedua, al-qadr berarti kemuliaan. Dengan demikian Lailatul Qadar diartikan 

sebagai malam kemuliaan, karena di dalamnya Alquran diturunkan dan menjadi titik 

langkah dari segala kemuliaan yang dapat diraih manusia. Melalu Alquran, kita dapat 

memperoleh kemuliaan di dunia dan akhirat. Ketiga, al-qadr berarti sempit. Jadi, 

Lailatul Qadar diartikan sebagai malam yang sempit. Sebab pada malam itu para 

malaikat turun berbondong-bondong ke bumi dengan izin Allah, untuk membawa 

wahyu-wahyu Allah. 

Ketiga arti Lailatul Qadar di atas semakin mempertegas bahwa malam itu 

adalah penetapan perjalanan sejarah manusia yang penuh kemuliaan dan 

dimeriahkan oleh turunnya para malaikat ke bumi, sekaligus juga turunnya juga 

Alquran yang menjadi pedoman langkah hidup manusia sepanjang sejarahnya. 

Karena itu, para ulama menegaskan bahwa kita harus meyakini adanya Lailatul 

Qadar. Namun kita tidak mengetahui secara pasti malam manakah yang menjadi 

malam Lailatul Qadar di bulan Ramadhan. 

 

2. Waktu dan Tanda-Tanda Lailatul Qadar 

Banyak silang pendapat di antara ulama tentang kapan saat yang tepat 

turunnya malam Lailatul Qadar itu, sebagian ijtihad ulama menyebutkan bahwa 

Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 17 Ramadhan, ketika Alquran pertama sekali turun 

kepada Nabi Muhammad saw. Sebagian ulama lainnya menemukan isyarat yang 

dikemukakan dalam hadits Rasulullah saw, bahwa Lailatul Qadar jatuh pada malam-

malam ganjil selama sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan.  

Nabi Muhammad saw sendiri tidak menunjukkan kapan turunnya malam 

Lailatul Qadar ini dengan jelas sehingga sampai sekarang tidak seorang pun yang 

mengetahui dengan pasti kapan malam penuh kemuliaan itu turun. Di balik rahasia 

                                                             
44Azyumardi Azra, Malam Seribu Bulan (Jakarta: Erlangga, 2005) hal. 158-159. 



ini terkandung hikmah besar, yakni agar kita semakin meningkatkan intensitas 

ibadah selama bulan Ramadhan, dengan begitu akan terkumpul pahala yang begitu 

besar bagi pelakunya.  

Tentang waktunya, Rasulullah saw pernah bersabda dalam salah satu hadits 

beliau; “Carilah Lailatul Qadar pada (bilangan) ganjil dari sepuluh hari terakhir bulan 

Ramadhan.” (HR. Bukhari, Muslim dan lainnya). Yang dimaksud dengan malam ganjil 

disini yaitu malam dua puluh satu, dua puluh tiga, dua puluh lima, dua puluh tujuh 

dan malam dua puluh Sembilan.45  

Hadits-hadits Nabi SAW yang memerintahkan kaum muslimin untuk 

bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar pada dasarnya bisa dikelompokkan ke 

dalam tiga kategori; 

- Hadits-hadits yang memerintahkan mencari Lailatul Qadar pada malam-malam 

yang ganjil dalam sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.  

- Hadits-hadits yang memerintahkan mencari Lailatul Qadar pada malam-malam 

yang genap dalam sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan.  

- Hadits-hadits yang memerintahkan mencari Lailatul Qadar pada sepuluh malam 

yang terakhir dari bulan Ramadhan; malam yang ganjil maupun malam yang 

genap.  

Disini menandakan bahwa ada banyak riwayat hadits yang menjelaskan 

tentang waktu jatuhnya malam kemuliaan tersebut. Namun, yang paling mendekati 

kebenaran adalah pendapat ulama yang menyatakan Lailatul Qadar jatuh di malam-

malam sepuluh terakhir bulan Ramadhan, karena banyaknya hadits Nabi saw yang 

mengisyaratkan demikian. 

Bagaimanapun juga, malam Lailatul Qadar merupakan suatu malam yang 

penuh dengan anugerah dan rahmat sehingga orang Islam memusatkan seluruh 

perhatiannya untuk semakin mendekatkan diri ke hadirat Allah swt.46 

Mengenai tanda-tanda malam Lailatul Qadar juga memunculkan banyak 

pendapat, baik yang bersumber dari hadits yang shahih maupun yang berasal dari 

khurafat(cerita dongeng) semata. Di antara khurafat yang sering berkembang dalam 

masyarakat adalah pada malam tersebut semua benda bersujud. Sebahagian lagi 

mengatakan, tandanya adalah semua benda bersinar terang, walau benda mati dan 
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tempat gelap sekalipun. Sebagian lagi bercerita, pada malam itu semua anjing khusyu' 

dan tidak menggonggong. Keyakinan-keyakinan seperti ini banyak tersebar di 

tengah-tengah masyarakat, bahkan begitu membekas di dalam hati sebagian mereka. 

Selanjutnya, di antara tanda-tanda Lailatul Qadar seperti yang dijelaskan oleh 

Allah dan Nabi saw adalah; pertama, Banyaknya para malaikat yang turun ke dunia 

pada malam tersebut sampai datangnya waktu shubuh. Mereka dipimpin oleh 

malaikat Jibril. Pertanda ini merupakan peristiwa ghaib yang tidak bisa ditangkap 

oleh panca indra manusia.  

Kedua, keselamatan turun menyelimuti hamba-hamba Allah yang taat 

beribadah kepada-Nya, sampai datangnya waktu subuh. Para malaikat turun dengan 

membawa kebaikan, keberkahan, dan ketenangan. Oleh karenanya, pada malam 

tersebut orang-orang mukmin merasakan ketenangan hati, kekhusyu'an, dan 

kelezatan ibadah; melebihi ketenangan, kekhusyu'an, dan kelezatan ibadah di malam-

malam yang lain. Kedua pertanda ini dijelaskan oleh Allah swt dalam surat al-Qadr 

ayat 4 dan 5 sebagaimana yang telah di sebutkan di atas. 

Tanda ini juga dijelaskan oleh Nabi saw dalam sebuah hadits; Dari Abu 

Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW bersabda tentang Lailatul Qadar, "Ia adalah 

malam kedua puluh tujuh atau kedua puluh Sembilan. Sesungguhnya malaikat yang 

jumlahnya lebih banyak dari jumlah kerikil turun ke bumi pada malam tersebut." (HR. 

Ibnu Khuzaimah, no. 2194 dan yang lainnya). 

Ketiga, malam itu langit cerah dan tidak berawan. Suasana tampak terang 

benderang seakan-akan muncul bulan yang menyinari bintang-bintang. Angin bertiup 

tenang. Suhu udara sedang, tidak terlalu panas dan terlalu dingin. Hal ini bersifat 

relatif, suhu udara setiap daerah tentu berbeda. Maksud dari suhu udara sedang, 

tidak panas dan tidak dingin adalah bila dibandingkan dengan malam-malam 

sebelum dan sesudahnya. 

Keempat, matahari terbit pada keesokan harinya seperti mangkuk yang putih 

cemerlang, tiada noda bintik sedikit pun padanya, dan sinarnya tidak terik 

membakar. Para ulama menjelaskan rahasianya adalah begitu banyaknya malaikat 

yang turun ke bumi pada malam tersebut. Ketika fajar waktu Subuh terbit, maka para 

malaikat naik kembali ke langit. Maka bentangan sayap-sayap mereka atau cahaya 

terang mereka menutupi sinar matahari. 



Kelima, keesokan paginya, matahari terbit tanpa disertai oleh kemunculan 

setan. Setiap hari sepanjang tahun, matahari terbit di antara dua tanduk setan. 

Namun khusus pagi lailatul qadar, setan tidak kuasa untuk menyertai terbitnya 

matahari. Sebagaimana diriwayatkan oleh Amru bin Abasah As-Sulami RA berkata, 

"Wahai Nabiyullah! Beritahukanlah kepadaku apa yang Allah ajarkan kepadamu dan 

aku tidak mengetahuinya. Ajarkan pula shalat kepadaku!" Maka beliau SAW bersabda, 

"Lakukanlah shalat Subuh! Lalu janganlah melakukan shalat sampai matahari terbit 

hingga naik meninggi. Karena pada waktu terbit, matahari terbit di antara dua tanduk 

setan, dan pada saat itulah orang-orang kafir bersujud kepada matahari…" (HR. 

Muslim, no. 832) 

Keenam, malam harinya turun hujan deras, sehingga tanah becek dan 

berlumpur. Ada beberapa catatan penting mengenai hal yang telah disebutkan; 

pertama, Para ulama menjelaskan bahwa sebagian besar pertanda Lailatul Qadar 

baru diketahui oleh kaum muslimin pada keesokan harinya, atau setelah berlalunya 

Lailatul Qadar. Hal itu membawa hikmah yang besar. Orang yang taat beribadah dan 

mendapatkan Lailatul Qadar akan bersyukur kepada Allah SWT. Adapun orang yang 

malas beribadah sehingga tidak mendapatkannya akan menyesali kelalaiannya dan 

bertekad untuk mencarinya dengan sungguh-sungguh pada bulan Ramadhan tahun 

berikutnya. 

Kedua, pertanda-pertanda tersebut terjadi di zaman Rasulullah SAW, dan 

menurut pendapat yang kuat juga terjadi pada masa sepeninggal beliau. Ketiga, di 

antara tanda seorang muslim mendapatkan Lailatul Qadar adalah ia menjadi orang 

yang bertakwa setelah selesainya bulan Ramadhan. Keilmuan, keimanan, amal shalih, 

dan ketakwaannya meningkat setelah lulus dari madrasah Ramadhan. Ia menjadi 

Rabbani (hamba yang taat kepada Allah selama dua belas bulan dalam setahun), 

bukan Ramadhani (hamba yang hanya kenal Allah di bulan Ramadhan semata, 

sementara sebelas bulan lainnya ia malas beribadah).47 

 

3. Keutamaan Lailatul Qadar 

Keutamaan bulan Ramadhan salah satunya terletak pada Lailatul Qadar. 

Malam Qadar adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan. Malam qadar ini dapat 

diperoleh di sepuluh malam terakhir pada bulan Ramadhan. 
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Keutamaan Lailatul Qadar sangat besar karena malam itu menyaksikan 

turunnya Alquran al-Karim yaitu Kitabullah yang dapat mengantarkan orang yang 

berpegang padanya ke jalan keagungan dan kemuliaan, serta mengangkatnya ke 

puncak ketinggian dan keabadian. Umat Islam yang selalu mengikuti Sunnah 

Rasulullah saw selangkah demi selangkah tidak perlu mengibarkan bendera atau 

membangun gapura besar untuk menyambut malam tersebut, tetapi dia hanya perlu 

berlomba-lomba untuk bangun malam dengan penuh keimanan dan mengharapkan 

pahala.48 

Berhasil mendapatkan malam Lailatul Qadar satu kali ibarat kita mendapatkan 

bonus umur selama 83 tahun (yang merupakan waktu yang sangat panjang bila 

dibandingkan dengan umumnya umur kita), dimana umur ini semata-mata kita 

gunakan untuk beribadah secara penuh (full) kepada Allah. Akan jadi orang yang 

merugi bila selama hidup ini kita tidak bisa mendapatkannya. 

Rasulullah saw menganjurkan kepada kita untuk mengisi malam-malam 

sepuluh hari terakhir pada bulan Ramadhan dengan sebaik-baiknya. Beliau selalu 

mengajak seluruh anggota keluarganya untuk melakukan i’tikaf. Sepuluh malam 

terakhir ini merupakan malam-malam tajalli (saat-saat berjumpa dengan Allah), 

maka hendaklah kita berusaha menggembleng jiwa di dalamnya dan membersihkan 

diri dari urusan dunia. Menghadap kepada Allah dengan shalat, munajat dan terus-

terus berdoa karena Allah menyukai orang-orang yang terus-menerus berdoa.49 

Memburu malam qadar ini menjadi ritual yang sangat menarik. Pada malam-

malam sepuluh terakhir jumlah jamaah yang I’tikaf di masjid berlipat ganda. Memang, 

bagi orang yang memahami keagungan malam qadar, maka secara seksama mengisi 

malam-malam di sepuluh hari terakhir. Inilah puncak ritual yang harus ditempuh. 

Kerugian besar jika seseorang membiarkan malam qadar berlalu begitu saja tanpa 

berusaha menyambutnya dengan menghidupkan malam-malam terakhir bulan 

Ramadhan untuk menggapai kemuliaan.50 

Jika kita telah mengetahui keutamaan-keutamaan yang agung ini, dan ia hanya 

terbatas pada malam-malam sepuluh terakhir bulan Ramadhan maka seyogyanya kita 

bersemangat dan bersungguh pada setiap malam dari malam-malam tersebut dengan 

shalat, dzikir, doa, taubat dan istighfar. 
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h. Zakat Fitrah 

Zakat fitrah merupakan salah satu bentuk kedermawanan yang menjadi 

bagian penting dari ajaran Islam. Banyak ayat Alquran dan hadits Rasullullah saw 

yang menegaskan pentingnya berderma kepada semua manusia, terutama kepada 

orang-orang yang sangat membutuhkan. Dengan begitu diharapkan tidak ada jurang 

pemisah antara si kaya yang hidup berkecukupan dengan si miskin yang hidup pas-

pasan dan bahkan melarat, karena kebutuhan hidupnya tidak tercukupi. 

 

1. Pengertian Zakat Fitrah 

Zakat fitrah dinamakan juga zakat badan atau zakat jiwa. Zakat fitrah ialah 

zakat yang wajib disebabkan berbuka dari puasa Ramadhan. Hukumnya wajib atas 

setiap diri muslimin, anak kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita, budak belian atau 

merdeka.51 Muslim juga berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah atas nama orang-

orang yang menjadi tanggungannya.52 Seperti pembantu/pelayan yang bekerja pada 

sebuah rumah. 

Zakat ini disebut zakat fitrah karena dikaitkan dengan diri (fitrah) seseorang, 

bukan dengan hartanya, atau karena zakat ini dikeluarkan pada waktu fitri, yakni 

waktu berbuka puasa setelah selesai puasa Ramadhan. Zakat fitrah disyariatkan 

berdasarkan hadits; “Zakat fitri dari Ramadhan wajib atas manusia, satu sha’ dari 

tamar atau satu sha’ dari gandum, atas tiap-tiap muslim, merdeka atau budak, laki-laki 

atau perempuan. (HR. Muttafaq ‘Alaih)53  

 

2. Pensyariatan Zakat Fitrah dan Ukurannya 

Di dalam Alquran tidak ditemukan perihal zakat fitrah , kewajibannya 

ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw pada tahun ke dua (ke-2) hijrah di bulan 

Sya’ban dan dikaitkan dengan puasa Ramadhan. Sabda Nabi saw; “Rasulullah saw 

telah mewajibkan zakat fitri sebagi penyuci bagi yang puasa dari perkataan atau 

perbuatan yang tak berguna dan perkataan keji (kotor), dan sebagai santunan makan 

bagi kaum miskin, barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat (‘Ied) maka dia 
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adalah zakat yang diterima, dan barangsiapa yang membayarnya sesudah shalat (‘Ied) 

maka ia hanya termasuk shadaqah (sunnat) seperti shadaqah-shadaqah lainnya.” (HR. 

Abu Dawud, Ibnu Majah dan Daaruquthny)54 

Adapun syarat zakat fitrah berbeda dengan syarat muzakki zakat mal. zakat 

fitrah itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki kelebihan makanan 

(harta) selama satu hari satu malam sebanyak satu sha’ dari makanannya bersama 

keluarganya. Zakat itu wajib atas seseorang, baik atas dirinya, maupun atas keluarga 

yang menjadi tanggungannya seperti istri dan anak-anaknya, begitu pun khadam 

(pembantu) yang mengurus pekerjaan dan urusan rumah tangganya55 Dengan 

demikian zakat ini tidak hanya wajib bagi orang kaya tetapi juga bagi orang miskin. 

Besaran jumlah zakat fitrah yang wajib dikeluarkan itu ialah satu sha’ atau 

satu sukat dari gandum, beras belanda, kurma, anggur, keju, beras biasa atau lain-

lainnya yang dianggap sebagai bahan makanan pokok.56 Termasuk juga kurma kering, 

kismis, atau aqath (susu bubuk) atau makanan pokok setiap Negara. Ukurannya 

dapat kita pahami dengan;1 sha’ = 4 mudd = 1/6 kilah Mesir = ± 2,157 kg.57 

Mazhab Abu Hanifah membolehkan zakat fitrah dibayarkan dalam uang 

seharga makanan pokok yang menjadi kewajibannya.58 Mereka yang mendukung 

pendapat tersebut juga beralasan bahwa; karena meski sasarannya adalah untuk 

memenuhi kebutuhan makan-minum, pada kenyataannya tidak ada orang yang 

makan (tanpa dimasak terlebih dahulu), atau minum air mentah. Maka pasti perlu 

biaya untuk mengolahnya, sedangkan kalau ada uang, maka uangnya dapat dibelikan 

beras (makanan pokok) dan juga dibelikan yang lainnya untuk mengolahnya.59 

Namun, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah seorang muslim harus 

berhati-hati jangan sampai memberikan zakatnya kepada orang fakir ataupun miskin 

yang mungkin menggunakan zakatnya untuk membeli rokok, obat-obat terlarang 

atau untuk berjudi serta menggunakannya untuk perkara-perkara yang mengandung 

maksiat kepada Allah swt.  
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Jumhur ulama berpendapat bahwa zakat fitrah tidak bisa dikeluarkan/diganti 

dalam bentuk uang, akan tetapi hanya boleh dalam bentuk makanan pokok masing-

masing negeri. Pendapat yang melarang mengeluarkan Zakat Fitrah dengan uang ini 

dikuatkan bahwa pada zaman Nabi saw juga terdapat nilai tukar (uang), dan 

seandainya dibolehkan tentu beliau saw memerintahkan mengeluarkan zakat dengan 

nilai makanan tersebut, tetapi beliau tidak melakukannya.60 Umat Islam pada 

umumnya lebih memilih pendapat ini karena disamping telah menyelesaikan 

kewajiban Zakat Fitrahnya juga mendapat pahala mengikuti sunnah Nabi saw.  

 

3. Waktu Pengeluaran dan Mustahiq Zakat Fitrah 

Zakat fitrah dikeluarkan paling lambat sebelum orang-orang berangkat 

menunaikan shalat ‘Ied, tidak boleh ditunda setelah shalat. Karena bila dikeluarkan 

setelah shalat, niscaya ini akan menjadi sedekah biasa. Seperti yang tertera di dalam 

hadits dari Ibnu Abbas ra: “…Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat, maka ia 

termasuk zakat yang diterima. Barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat, maka 

ia termasuk salah satu dari shadaqah biasa.”61 Mengeluarkan zakat ini boleh 

dipercepat dua hari sebelum hari raya ‘Iedul Fithri. 

Zakat ini hanya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Mustahiq 

zakat fitrah (orang yang berhak menerima zakat) ialah orang-orang miskin. Hal ini 

didasarkan pada hadits dari Ibnu Abbas ra: “Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah 

sebagai penyuci bagi orang-orang yang berpuasa dari kesia-siaan, kata kotor/keji, 

sekaligus untuk memberi makan orang miskin.”62 Tidak ditemukan dalil mengenai 

pendapat yang menyatakan Zakat Fitrah boleh diberikan kepada delapan golongan (8 

ashnaf) seperti zakat mal, karena sesungguhnya kedua jenis zakat ini berbeda. 

Selain itu juga dengan adanya zakat fitrah yang bersifat konsumtif ini 

diharapkan orang-orang fakir tercukupi kebutuhan primernya dari segi makanan, 

sehingga tidak perlu berkeliaran ataupun mengemis pada hari raya, tidak diliputi 

kesedihan karena tidak ada yang dapat dimakan di saat saudara-saudaranya yang 

seiman bersenang-senang dengan datangnya hari raya.  

 

C. Pelaksanaan Syiar Islam di Aceh 
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1. Tradisi Penyambutan Puasa 

a. Puasa Nisfu Sya’ban 

Mengenai kegiatan pelaksanaan ibadah puasa sunat nisfu Sya’ban secara 

umum di Aceh pelaksanaan tidak dilakukan atas dasar adanya ketentuan dari adat 

dan tradisi serta peraturan pemerintah, atau bisa dikatakan pelaksanaan ibadah 

puasa sunat nisfu Sya’ban tidak dilakukan secara bersama yang ditandai dengan 

adanya sebentuk gerakan massal untuk melaksanakan kegiatan tersebut, atau 

menampakkan adanya kegiatan puasa sunat sehingga kondisi dan situasi di daerah 

mengambarkan kondisi seperti nuansa di bulan Ramadhan. Walaupun secara 

normatif praktek puasa sunat nisfu Sya’ban merupakan ibadah yang masih 

diperdebatkan keberadaannya. 

Tetapi masyarakat Aceh umumnya mengamalkan atau paling tidak mengakui 

bahwa puasa nisfu Sya’ban adalah salah satu dari puasa sunat. Masyarakat Aceh 

melaksanakan puasa sunat nisfu Sya’ban secara individual, dan hanya dilaksanakan 

oleh sebagian kecil orang saja. Walaupun demikian adanya praktek ibadah puasa 

nisfu Sya’ban di kalangan masyakarat sudah mulai menandai dan memberikan 

nuansa bahwa bulan Ramadhan akan segera tiba. 

 

b. Shalat Sunat Tasbih 

Shalat sunat tasbih bisa dikelompokkan ke dalam bagian dari tradisi 

penyambutan bulan suci Ramadhan. Di Aceh secara umum melaksanakan shalat 

sunat tasbih di pertengahan bulan Sya’ban. Biasanya imum meunasah dan imum 

mesjid mengumumkan kepada masyarakat bahwa di meunasah atau di mesjid akan 

melaksanakan shalat sunat tasbih secara berjamaah dan kepada masyarakat 

dianjurkan untuk mengikuti melaksanakan shalat sunah tasbih secara berjamah. 

Landasan filosofis tentang dilaksanakan shalat sunat tasbih adalah mengikuti 

sunnah rasul tentang anjuran agar menyempatkan diri melaksanakan shalat sunat 

tasbih setahun sekali, jangan hanya seumur hidup sekali. Di samping itu pemilihan 

waktu di pertengahan bulan Sya’ban adalah karena akan memasuki bulan Ramadhan. 

Jadi sebelum memasuki bulan Ramadhan terlebih dahulu mempersiapkan diri dan 

memulai memperbanyak amal ibadah. Khususnya di Aceh Selatan tepatnya di 

Kecamatan Kluet Utara praktek shalat sunat tasbih selain dilaksanakan pada 

pertengahan bulan Sya’ban juga dilaksanakan pada malam malam tertentu di bulan 



Ramadhan yaitu pada malam-malam ganjil setelah puasa memasuki lima belas hari 

terakhir. Hal ini sebagai upaya untuk mendapatkan kesempatan memperbanyak amal 

ibadah khususnya mendapatkan kesempatan beribadah lebih banyak di malam 

lailatul qadar agar mendapat fahala yang berlipat ganda Allah. Hal ini sebagaimana 

firman Allah dalam surat al-Qadr ayat 3 yang berbunyi: 

ٍْيَحُ  ٍْش   اْىقَذْسِ  ىَ ِْ  َخ ّ ش   أَْىفِ  ٍِ ْٖ   َش

 

Artinya: Malam kemuliaan itu lebih baik dari seribu bulan. 

Dasar inilah masyaralat di kecamatan Kluet Utara melaksanakan shalat sunat 

tasbih secara berjamah pada malam-malam ganjil selama lima belas malam akhir dari 

bulan Ramadhan. 

 

c. Minggu terakhir sebelum Bulan Ramadhan 

Sebagaiama yang telah diutarakan di atas belakangan di dalam masyarakat 

Aceh selama beberapa dekade terakhir terdapat adanya kegiatan yang diistilahkan 

dengan minggu terakhir. Namum perlu dicatat bahwa minggu terakhir sebagaimana 

yang digambarkan di atas pada dasarnya tidak dikenal di kalangan masyarakat Aceh 

tempo dulu, tetapi tradisi ini muncul dalam beberapa dekade terakhir ini. Sehingga 

umumnya masyarakat Aceh tidak setuju menyebut bahwa minggu terakhir dengan 

tradisi masyarakat Aceh. 

Walaupun demikian masyarakat Aceh (khususnya Aceh Lintasan Timur Utara) 

nampaknya tidak dapat dibendung dengan kegiatan satu ini, walaupun ulama melalui 

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) juga pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat 

Islam tiap tahun menyerukan melalui mass media agar masyarakat tidak 

melaksanakan kegiatan minggu terakhir, dan hari tersebut lebih baik diisi dengan 

kegiatan yang bersifat memperbanyak amal ibadah. Namum umumnya masyarakat 

kurang peduli dengan imbauan tersebut dan praktek tersebut tetap jalan. 

 

d. Tradisi uroe makmeugang 

Secara umum di kalangan masyarakat di Aceh baik dalam menyambut bulan 

puasa, hari raya idul fitri dan hari raya idul adha terdapat tradisi uroe makmeugang, 

walaupun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan. Secara umum tradisi 

makmeugang dalam masyarakat Aceh dilaksanakan sebagaimana bentuk yang telah 



diuraikan di atas. Namun demikian terdapat sedikit perbedaan tentang bentuk atau 

model uroe makmeugang tersebut sera juga ditemukan perbedaan pandangan 

tentang landasan filosfisnya. 

Dari hasil penelitian terhadap landasan normatif yang digunakan terhadap 

penyambutan bulan Ramadhan dengan pelaksanaan meugang berdasarkan hadist 

Rasulullah yang mengatakan bahwa siapa yang bergembira dengan kedatangan bulan 

Ramadhan diampuni dosa-dosanya. Jadi, meugang dapat dikaitkan dengan konteks 

hadist rasulullah tersebut. Masyarakat Aceh jauh-jauh hari sudah siap dengan 

berbagai persiapan untuk menghadapi puasa Ramadhan. Di antara persiapan itu 

misalnya menyiapkan ie bu peudah (ramuan dari empat puluh empat macam daun-

daunan) yang khasiatnya menambah stamina bagi orang yang berpuasa.  

Persiapan lain menghadapi Ramadhan adalah meugang yang mengandung 

nilai filosofi adalah pertama, tumbuhnya sektor ekonomi di mana orang yang 

memelihara lembu sudah mempersiapkan lembunya secara baik sekitar enam bulan 

sebelum meugang tersebut. Kedua adalah nilai budaya di mana kalau pada hari 

meugang tidak sanggup untuk membeli minimal satu kg daging sungguh sangat hina 

kita dalam pandangan masyarakat artinya untuk menunjukkan jati dirinya sebagai 

laki-laki itulah pada hari meugang (untuk tes agam atau bukan). Ketiga, silaturrahmi 

dengan orang tua dengan membawa daging meugang. 

Praktek meugang masa dulu dilaksanakan dengan cara meurumbu/ meblen/ 

meuripee (mengumpulkan uang dari sejumlah anggota masyarakat untuk membeli 

seekor lembu), yang menyembelih hewan untuk meugang adalah geuchik. Semua 

anak yatim, fakir miskin yang ada di desa tersebut oleh geuchik diberikan daging 

gratis karena mereka tidak sanggup untuk membelinya. Hilangnya budaya geuchik 

tidak lagi melakukan megang di gampong-gampong menjelang peristiwa Darul Islam 

(DI), karena pada saat DI kalau ada perkumpulan orang sudah dianggap lain dan 

dicurigai oleh tentara nasional. Akibat konflik ini rusak semua lini, baik budaya, 

ekonomi, syiar dan pendidikan rusak dan menurun. Sekarang pelaksanaan meungang 

di Aceh dengan cara penyembelihan sapi atau kerbau dan daging tersebut oleh 

pemiliknya dijual kepada masyarakat di gang yang terdapat baik di pasar tradisional 

maupun pasar modern. Hewan tersebut biasanya disembelih oleh orang yang 

dipercaya dan berpengaruh atau memiliki ilmu agama yang tinggi. 



Sementara di Kabupaten Nagan Raya dalam menyambut Ramadhan 

dilaksanakan mulai dari tingkat rumah tangga, desa, kecamatan dan tingkat 

kabupaten. Pelaksanaan menyambut Ramadhan di tingkat rumah tangga cukup unik. 

Semua anggota masyarakat di Kabupaten Nagan Raya menyambut Ramadhan dengan 

tradisi meugang yang ditetapkan antara satu hingga dua hari sebelum Ramadhan. 

Istilah meugang yang spesifik di Nagan Raya adalah mak meugang. Penisbahan 

ungkapan mak (yang berarti ibu/induk) pada meugang mengesankan, hari tersebut 

adalah dibesarkan atau diagungkan. Faktanya memang demikian, hari meugang 

terlihat sangat semarak di Kabupaten Nagan Raya. 

Prosesi mak meugang yang paling mendasar adalah penyembelihan kerbau 

atau lembu. Dahulu, penyembelihan dilakukan secara bersama-sama untuk satu desa. 

Binatang sembelihan dibeli bersama dengan mengutip biaya dari seluruh warga. 

Besaran biaya disesuaikan dengan kebutuhan daging orang yang bersangkutan. 

Artinya, distribusi daging sembelihan sebanding dengan jumlah biaya yang 

didonasikan oleh masing-masing pihak. Dewasa ini, penyembelihan bersama seperti 

itu sudah jarang dilakukan. Penyembelihan hanya dilakukan oleh pemilik atau 

pedagang daging. Masyarakat membelinya sesuai kebutuhan dan kesanggupan 

masing-masing. 

Daging hari mak meugang mempunyai arti penting bagi masyarakat Nagan 

Raya. Semua anggota masyarakat akan berupaya dengan berbagai cara agar bisa 

membeli daging walaupun sedikit. Apabila seseorang tidak membeli daging pada hari 

mak meugang akan dianggap aib oleh masyarakat. 

Masyarakat Nagan Raya melaksanakan kenduri mak meugang di rumah 

masing-masing. Jamuan utama kenduri adalah nasi dan lauk pauk, terutama daging 

mak meugang yang memang sudah disiapkan pada hari tersebut. Kepala keluarga 

mengundang teungku gampong (imam desa/teungku meunasah) untuk memimpin 

pembacaan do’a pada kenduri mak meugang. Tetangga dan warga sekitar juga 

diundang untuk menghadiri jamuan kenduri tersebut. Biasanya, para santri dan 

mahasiswa asal kampung tersebut yang baru pulang dari rantau sangat diprioritas 

untuk diundang. Rangkaian kegiatan dalam kenduri mak meugang biasanya adalah 

pembacaan shamadiyah, tahlil, dan ditutup dengan do’a. Seusai pembacaan doa, 

pemilik rumah membagi sedekah untuk para undangan, dan diakhiri dengan jamuan 

makan bersama. Waktu pelaksanaan kenduri tidak dibatasi. Ada yang 



melaksanakannya pagi hari, tengah hari, sore, bahkan hingga menjelang tengah 

malam. 

Pelaksanaan kenduri mak meugang didasarkan pada keyakinan bahwa roh 

orang tua dan anggota keluarga yang telah meninggal akan pulang ke rumah pada 

hari tersebut. Oleh karena itu, anak-anak dan anggota keluarga lainnya menyambut 

kepulangan mereka dengan melaksanakan kenduri mak meugang. 

Malam hari mak meugang, di sebagian desa dilaksanakan kegiatan pengajian 

atau ceramah menyambut Ramadhan. Penceramah biasanya menguraikan hal-hal 

yang terkait dengan ibadah Ramadhan, terutama puasa dan shalat tarawih. Kegiatan 

ceramah ini dipusatkan di meunasah atau mesjid setempat. Warga menghadirinya 

untuk mendengarkan ulasan dari penceramah. Warga juga membawa makanan kecil 

dan minuman berupa kopi atau teh untuk dikonsumsi selama kegiatan berlangsung. 

Kegiatan menyambut Ramadhan di tingkat kecamatan tidak terlalu menonjol. 

Sebagian kecamatan yang letaknya agak berjauhan dengan ibu kota Kabupaten 

biasanya melaksanakan kegiatan dimaksud. Sementara itu, kecamatan yang 

berdekatan dengan ibu kota kabupaten lebih memilih posisi ikut ambil bagian pada 

kegiatan yang dilaksanakan pada tingkat kabupaten. 

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memandang pentingnya pelaksanaan 

serangkaian kegiatan menyambut Ramadhan. Kegiatan ini menurut Abdul Kadar 

Abdullah mengandung nilai-nilai edukasi bagi anak-anak dan para remaja. Mereka 

sudah dibiasakan mengenal dan menghargai kedatangan bulan Ramadhan. Hal yang 

sama juga diakui oleh Bakhtiar, yang menyebutkan bahwa pemerintah selalu 

menganggarkan dana tersendiri untuk keperluan menyambut Ramadhan. Kegiatan 

menyambut Ramadhan menurut Bakhtiar, didasarkan pada hadis Rasulullah; 

barangsiapa yang gembira dengan kedatangan Ramadhan, maka Allah mengharamkan 

jasadnya dari sentuhan api neraka. Dengan menyemarakkan Ramadhan, diyakini akan 

berpengaruh terhadap masyarakat sehingga menyukai kedatangan bulan suci 

tersebut. 

Sedangkan di Aceh Selatan, hari meugang adalah hari penyembelihan kerbau 

atau sapi, namun kebanyakan masyarakat di Aceh Selatan menyembelih kerbau. 

Penyembelih kerbau atau sapi yang diperjualkan kepada masyarakat oleh pedangang 

di sembelih oleh teungku imum atau orang yang dianggap sebagai ulama. 

Penyembelih dilakukan pada malam hari yaitu sekitar jam 2 malam. Sebagai upah 



(hak reuoh) orang yang menyembelih kerbau/ sapi diberikan daging bagian atas leher 

kerbau dari daging leher sepanjang telapak tangan dari batas penyembelihan dari 

tiap-tiap hewan yang disembelih, semakin banyak dia menyembelih, semakin banyak 

bagian tersebut dia peroleh. Namun demikian sebagian daging yang diterima orang 

yang menyembelih dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya seperti fakir-

miskin atau orang yang tidak mendapatkan kemudahan untuk membeli daging.  

Hari meugang di Aceh Selatan dilaksanakan pada 2 (dua) hari sebelum 

pelaksanaan hari pertama puasa Ramadhan. Pada hari meugang, masyrakat Aceh 

Selatan memilih membeli daging kerbau yang telah disediakan oleh panitia gampong 

atau pasar rakyat (uroe ganto) yang kebetulan bersamaan dengan hari meugang. 

Umumnya daging kerbau itu di masak dalam bentuk rendang agar dapat disimpan 

tahan lama untuk hari-hari berikutnya. Kegiatan lainnya pada hari meugang adalah 

membuat leumang (yaitu ketan putih yang dicampur dengan santan lalu dimasukkan 

ke dalam bambu untuk di masak menggunakan kayu bakar) atau ketupat dan tape. 

Dua menu khas inilah mengisi kegiatan hari meugang yang menjadi rutinitas adata 

isitadat masyarakat setempat dalam menyambut puasa Ramadhan khsuusnya di hari 

meugang. Tanpa ada masakan tersebut, meugang dalam masyarakat Aceh Selatan 

dianggap tidak sempurna. 

 

Gambar 12 : Meugang merupakan tradisi masyarakat Aceh menyambut bulan suci 
Ramadhan. Suasana “meugang” dengan persiapan makanan khas menyambut puasa, 
karena meugang identik dengan daging untuk dimasak dan dimakan bersama keluarga 
satu hari sebelum masuk bulan puasa atau dikenal dengan uroe matmeugang (Hari 
Makan-Makan). (Sumber foto : http://vhourkhanrasheed.blogspot.com 
 

Uniknya lagi seperti dikatakan Nasiruddin A. Gani dan Abdul Muthalib (Ketua 

MAA dan imum Mukim Kecamatan Kluet utara, bagi masayrakat yang kurang mampu 



secara ekonomi, demi mengisi tradisi meugang ini tetap berupaya membeli daging 

kerbau walaupun hanya setengah kilogram, begitu juga dengan memasak lemang 

minimal 5 batang lemang bambu tetap ada disediakan. Setelah kedua menu selesai 

dikerjakan masyarakat setempat memberikan makanan yang sudah dimasak ke 

tentangga atau ke famili terdekat. Kegiatan ini dimasksudkan jika ada famili yang tidk 

mampu memenuhi menu meugang, maka famili tersebut juga dapat merasakan 

suasana meugang tersebut melalaui makanan khas. Lebih dari iti juga saling bertukar 

masakah antar sesama warga setempat.  

Umumnya masyarakat sangat antusias menyambut hari meugang, namun 

apabila masyarakat tidak melaksanakannya sebagaimana dasarnya tidak terdapat 

perlakuan yang tidak wajar baik berupa sangksi adat maupun hal-hal lain yang 

negatif. 

Masih dalam tradisi masyarakat Aceh Selatan menjelang puasa Ramadhan, di 

sana juga terdapat tradisi mandi balimau dan hari makan-makan. Mandi balimau 

adalah hari penyucian atau membersihkan diri dalam rangka menyambut bulan yang 

suci. Adapun praktek dan tujuan dasar mandi balimau sama dengan yang terdapat di 

Sumatera Barat yang telah diuraikan di atas. Sedangkan yang dikatakan dengan hari 

makan-makan adalah kegiatan makan-makan setelah mandi balimau, adapun 

menunya adalah masakan yang telah dipersiapkan dari hari meugang. 

Namun untuk meugang menyambut hari raya idul fitri dan idul adha di Aceh 

dilakukan sehari sebelum hari raya dengan menu yang sama, namun meugang untuk 

kedua hari raya tersebut tidak ada hari makan-makan. Sedangkan tradisi meugang 

untuk dua hari raya juga tidak ada perbedaan sebagaimana meugang menyambut 

puasa. Olehn karena itu dalam pembahasan syiar Islam pada kedua hari raya tersebut 

tidak lagi dibahas tentang meugang. 

  

2. Tradisi Selama Bulan Ramadhan 

a. Sahur 

Selama bulan Ramadhan masyarakat di Aceh selalu bangun sebelum subuh 

atau sekitar jam 4.00 WIB dini hari untuk menunaikan amalan sunah di bulan 

Ramadhan yaitu makan sahur. Dalam tradisi masyarakat Aceh usaha membangunkan 

masyarakat biasanya dibangunkan oleh kaum laki-laki yang bertadarus di mesjid-

mesjid atau di meunasah-meunasah. Dalam tradisi klasik membangunkan masyarakat 



untuk bangun dan makan sahur dengan cama memukul tambo (beduk). Tambo dalam 

tradisi masyarakat Aceh adalah sarana untuk memberikan pengumuman kepada 

masarakat baik yang berkenaan dengan berita kematian, pengumuman adanya rapat 

desa, membangunkan orang untuk makan sahur dan menyambut hari lebaran. 

Namun sekarang di sejumlah daerah telah terjadi pergeseran budaya yaitu 

bertukarnya alat untuk menyampaikan berita kepada masyarakat dari tambo 

berganti dengan microfon, sehingga dalam membangunkan orang untuk sahur juga 

dengan menggunakan mikrofon, baik yang dibantu dengan bunyi sirine, maupun 

dengan suara manusia yang meneriakkan kata-kata beudooh, beudooh, ayah, umi 

neubeudoh wate sao katrok. Atau dengan kata-kata saoooo, saoooo (sahuuur, 

sahuuur), dan lain-lain dan kata-kata yang digunakan untuk membangunkan 

masyarakat untuk sahur sesuai dengan bahasa daerah masing-masing, serta dengan 

gaya ucapan yang berbeda juga. 

 

b. Puasa Ramadhan 

Setelah makan sahur masyarakat menyediakan waktu khusus untuk 

melaksanakan shalt subuh secara berjamaah, dan setelah shalat subuh secara 

berjamaah selesai, suasana dijalan langsung ramai oleh jamaah shalat subuh yang 

menunggu matahari terbit. 

Kemudian suasana setelah aktivitas tersebut di bulan Ramadhan khususnya 

dipagi hari suasana terasa sepi, tidak banyak terlihat kendaraan yang berlalun lalang, 

dan aktifivitas masyarakat tidak terlalu nampak, namun tidak terasa mencekam, akan 

tetapi terasa seolah-olah masyarakat sangat khusuk dalam menjalankan ibadah 

puasa. Toko atau kedai atau kios hampir tidak ada yang dibuka terutama warung baik 

warung kopi maupun warung nasi yang memang diharamkan untuk dibuka. Bahkan 

pemerintah Aceh secara resmi melarang membuka warung sampai batas waktu 

setelah shalat Asar. Apabila terdapat ada di antara masyarakat yang membuka 

warung, maka bagi mereka ada hukumannya seperti dicabut izin usaha, dan lain-lain. 

Suasana baru terasa mulai ramai pada saat menjelang waktu shalat zuhur, kehidupan 

sudah mulai nampak, masyarakat sudah mulai melakukan aktivitas untuk persiapan 

berbuka puasa, dari pedagang sudah mulai membuka usaha, masyarakat sudah mulai 

berbelanja kebutuhan untuk berbuka. Pada saat sore hari setelah shalat asar di jalan-



jalan dan di pasar-pasar sudah mulai disesaki oleh penjaja penganan berbuka dan 

masyakarat sudah keluar untuk membeli penganan untuk berbuka. 

Begitulah suasana hari-hari pertama bulan Ramadhan. Seiring dengan berganti 

hari, aktivitas masyarakat secara perlahan-lahan mulai pagi hari –walaupun sudah 

agak siang- mulai berjalan secara normal, masyakarat sudah disibukkan dengan 

aktivitas masing-masing. Namun suasana di sore hari tetap memperlihatkan suasana 

bulan Ramadhan sebagaimana yang digambarkan di atas yaitu aktivitas menyambut 

waktu berbuka puasa. 

 

c. Waktu berbuka puasa 

Setelah segala persiapan untuk berbuka telah tersedia, kini giliran mengunggu 

waktu berbuka puasa tiba. Namun sebelumnya kebiasaan masyarakat yang mampu, 

dalam menyediakan penganan berbuka mereka menyediakan lebih dari yang 

dibutuhkan untuk keluarga sendiri untuk disedekahkan kepada masyarakat yang 

kurang mampu. Praktek seperti ini sebagai bagian dari memperbanyak amalan di 

bulan Ramadhan karena telah dijanjikan setiap amalan kebajikan yang dikerjakan di 

bulan Ramadhan dengan fahala yang lebih besar dibandingkan dengan di luar bulan 

Ramadhan. 

Di samping menu makanan yang dipersiapkan oleh masing-masing keluarga, 

terdapat di beberapa daerah yang menyediadakan menu masakan khusus yang 

dimasak di meunasah-meunasah yaitu kanji atau bubur kanji atau ada yang 

menyebutkan ie bu peudah. Bubur Kanji atau ie bu peudah adalah masakan sejenis 

bubur nasi dan ditambah dengan sejumlah rempah-rempah seperti lada, merica, daun 

sop, daun bawang, udang daging dan lain-lain. Biasanya kanji ini dimasak oleh warga 

desa di meunasah-meunasah. Setelah masak ie bu peudah tersebut di samping 

disediakan bagi orang-orang yang berbuka di meunasah juga dibagikan kepada 

seluruh anggota masyarakat di gampong tersebut. Adat biasanya terdapat di Pidie 

dan sebagian Kabupaten Aceh Utara atau Kabupaten Bireuen. 

Umumnya masyarakat di Aceh berbuka puasa di rumah, tetapi ada juga yang 

berbuka di meunasah-meunasah dan di mesjid-mesjid. Khusus untuk yang berbuka 

puasa di meunasah-meunasah. Biasanya yang berbuka puasa di meunasah-meunasah 

dan di mesjid-mesjid adalah imam, bilal, geuchik, perangkat desa dan pemuda 

setempat. 



Makanan berbuka puasa bagi yang berbuka di meunasah-meunasah dan di 

mesjid-mesjid di sediakan oleh warga masyarakat di gampong tertentu yang disebut 

dengan kenduri untuk orang yang berbuka puasadi meunasah-meunasah dan di 

mesjid-mesjid. Biasanya tiap keluarga 

telah ditentukan giliran masing-

masing untuk menyediakan hidangan 

kenduri berbuka puasa di meunasah-

meunasah dan di mesjid-mesjid. Tiap 

hari ditentungkan sekitar dua atau 

tiga keluarga yang menyiapkan 

kenduri tersebut.  

Di samping kenduri rutin 

kadang-kadang di wilayah tertentu 

ada di antara masyarakat yang menyediakan kenduri khusus yaitu dengan 

menyedekahkan satu atau dua ekor kambing dan sejenis serta bumbu dan hidangan 

lainnya. Pada hari tersebut semua warga masyarakat laki-laki tua, muda dan anak-

anak di desa tersebut hadir ke meunasah untuk berbuka puasa secara bersama. 

 

 

d. Praktek Shalat Taraweh 

Dalam tradisi masyarakat Aceh, praktek shalat tarawih tidak jauh berbeda 

dengan pelaksanaan di tempat-tempat lainnya, baik dari segi waktu maupun tatacara 

serta jumlah rakaatnya.  

Pelaksanaan kegiatan keagamaan antar anggota masyarakat berlangsung di 

Meunasah, pada tingkat desa dan di Masjid (Meuseujid) pada tingkat mukim. Pada 

setiap kampung sekurang-kurangnya ada sebuah Meunasah63 sebagai pusat kegiatan 

keagamaan sekaligus sebagai tempat pertemuan resmi penduduk suatu desa. 

Biasanya juga digunakan sebagai tempat bermusyarah, menyelesaikan sengketa 

secara hukum adat dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. 

Di Meunasah masyarakat secara bersama-sama melakukan shalat lima waktu 

terutama shalat maghrib, isya dan shubuh. Pada bulan Ramadhan di tempat ini pula 

                                                             
63H. Rusdi Sufi, dkk. Aceh Tanah Rencong (Diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nanggroe 

Aceh Darussalam, 2008) hal. 41-42. 

Masyarakat sedang menunggu waktu 
berbuka puasa tiba (Dok. PKPM-Aceh) 



dilaksanakan shalat tarawih, tadarus (membaca Alquran bersama-sama) serta 

menyelenggarakan pemotongan hewan qurban pada hari raya Idul Adha. Kegiatan 

keagamaan yang berlangsung di Meunasah ataupun di Masjid dipimpin oleh seorang 

Teungku Meunasah atau Imam (Imeum).64 

Adapun tugas pokok Teungku Meunasah atau Imeum di samping sebagai 

pemimpin masyarakat adalah menjadi imam dalam pelaksanaan shalat-shalat fardhu, 

mengatur tata laksana shalat di masjid/meunasah, termasuk shalat jum’at, shalat 

tarawih (mengatur jadwal imam untuk shalat tarawih dan witir, jadwal ceramah), 

dua shalat ‘Ied dan kegiatan ibadah lainnya,65 menjadi orang terdepan dalam hal 

pengurusan jenazah warganya yang meninggal dunia, acara khithbah (melamar), 

acara pernikahan serta walimah/kenduri. 

Selain itu juga mempersiapkan sarana-prasarana yang menunjang kelancaran 

ibadah shalat, dalam hal ini Imeum Meunasah kadangkala cukup bertindak sebagai 

pengarah, sedangkan yang melaksanakannya adalah khadam masjid. Sarana ibadah 

misalnya; ketersediaan air untuk para jamaah, kejelasan pengeras suara, pengaturan 

jadwal waktu shalat, kebersihan meunasah, ketersediaan tikar/sajadah dan lainnya.66 

Pelaksanaan shalat tarawih di Aceh mendapat sambutan yang sangat luar 

biasa dari masyarakat yang mayoritas (hampir semua) beragama Islam. Hal ini kita 

bisa kita lihat dengan penuh dan membludaknya masyarakat ke meunasah atau 

masjid untuk shalat sunat tarawih secara berjamaah. Pada malam-malam awal setiap 

datangnya bulan Ramadhan masyarakat seolah berebut posisi untuk dapat shalat 

berjamaah dengan imam, sehingga lima malam pertama Ramadhan banyak dari 

masyarakat yang terpaksa membawa tikar sendiri dan shalat di halaman masjid bila 

terlambat datang. 

Animo masyarakat ini ditunjukkan oleh berbagai lapisan masyarakat baik laki-

laki maupun perempuan di Aceh. Semuanya seolah-olah tidak mau tertinggal 

sedikitpun/semalampun dari jamaah. Karena sudah menjadi adat dalam bulan puasa 

bagi kaum pria, setelah berbuka puasa pergi ke Meunasah untuk sembahyang tarawih 

dan mengaji Alquran.67 Selesai shalat kaum wanita langsung pulang kecuali bila 
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dilanjutkan dengan ceramah. Sementara kaum pria, sebagian dari mereka pulang 

ketika menjelang sahur. 

Sekilas tampak ini adalah kewajiban yang tak bisa ditinggalkan oleh 

seorangpun, meskipun fenomena seperti ini hanya berlangsung beberapa malam saja. 

Selanjutnya hanya tersisa beberapa shaf lagi dan terus berkurang hingga malam 

terakhir bulan Ramadhan. Bahkan ironisnya, di sebagian Meunasah hanya tinggal 

orang-orang tua saja. 

Menurut C. Snouck Hurgronje umumnya dalam melaksanakan perintah agama, 

orang Islam membaginya dalam yang wajib dan sunat, dan dalam banyak hal berbeda 

dengan ajaran hukum. Banyak hal-hal yang menurut hukum adalah kewajiban utama, 

sebagai sendi-sendi Islam, diabaikan oleh sebagian besar masyarakat, sedangkan 

perbuatan-perbuatan lain yang dapat ditinggalkan tanpa mendapat hukuman Tuhan, 

malah dianggap perlu oleh masyarakat.68 

Seperti sudah disebutkan di atas bahwa setiap datangnya bulan Ramadhan 

yang mulia, masih saja ada perdebatan mengenai jumlah rakaat shalat tarawih yang 

paling afdhal (baik), apakah yang dua puluh rakaat atau yang delapan rakaat.69 

Perdebatan panjang ini tampaknya tidak akan pernah selesai karena masing-masing 

mempertahankan pendapat yang diyakini dan disenanginya.  

Dalam hal ini kemudian teridentifikasi bahwa yang mengamalkan 20 rakaat 

berasal dari penganut Perti dan ahli tarekat. Mereka dengan pengamalan agama 

demikian disebut tradisionalis, dan di Aceh mereka disebut ahlussunnah wal jamaah 

“kaum tua”. Adapun golongan kedua, ahlussunnah wal jamaah “kaum muda”. 

Golongan kedua umumnya terdiri dari non-Perti, tetapi Muhammadiyah. Mereka 

mengamalkan ibadah shalat tarawih delapan rakaat. Golongan ini disebut juga 

golongan modernis di Aceh.70 Namun khilafiyah kelompok-kelompok ini hanya dalam 

hal-hal furu’iyyah (cabang), bukan masalah pokok agama. 

Saat ini sebahagian tempat di Aceh, masyarakat sudah lebih toleran dalam 

pelaksanaan shalat tarawih. Mereka bisa shalat dalam satu Meunasah atau Masjid 

secara berjamaah namun kemudian yang sudah selesai bisa menarik diri. Sebagai 

contoh praktek shalat tarawih di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, awalnya 
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hanya dikerjakan 8 rakaat. Dalam beberapa tahun belakangan ini formatnya sudah 

sedikit berubah yaitu dengan melakasanakan shalat tarawih sebanyak 20 rakaat. 

Toleransinya adalah jamaah yang mengerjakan 20 rakaat memberikan 

kesempatan untuk saudaranya yang mengerjakan 8 rakaat untuk menyelesaikan 

witirnya. Kemudian mereka mundur untuk memberikan kesempatan kepada 

saudara-saudaranya yang mengerjakan 20 rakaat. Tampak disini masyarakat muslim 

di Aceh sudah semakin dewasa dalam menyikapi khilafiyah ini. 

Sekilas terlihat bahwa pelaksanaan tarawih pada saat ini khususnya di Aceh 

sudah lebih baik dari sebelumnya, meskipun dalam kenyataannya masih banyak 

Meunasah ataupun Masjid yang terkesan berlomba dalam menyelesaikan shalat. 

Artinya untuk menarik minat jamaah, imam mempercepat bacaan dan juga gerakan 

shalatnya. Dalam waktu kurang dari satu jam shalat tarawih telah selesai. Dengan 

begitu diharapkan jamaah tidak meninggalkan tempat ibadah sebelum kegiatan 

selesai. 

Pada saat yang sama pula, pelaksanaan shalat Tarawih di beberapa Masjid di 

Aceh memperlihatkan nilai lebih. Setelah selesai melaksanakan Tarawih yang diiringi 

dengan menyelesaikan 1 juz dari Alquran, jamaah langsung pulang ke rumah masing-

masing untuk memanfaatkan sedikit waktu istirahat, sebagian menetap di masjid 

sambil membaca Alquran.  

Saat malam sudah larut (sekitar pukul 01.00 wib) jamaah kembali berkumpul 

di masjid untuk melaksanakan qiyamullail (shalat malam) berjamaah. Dalam 

qiyamullail Imam shalat juga menyelesaikan bacaannya sebanyak 3 juz Alquran 

setiap malamnya. Jamaah yang turut serta dalam kegiatan ini tidak hanya kaum tua, 

namun banyak juga yang masih muda-muda. Kegiatan qiyamullail berjamaah ini 

dilakukan pada sepuluh terakhir Ramadhan. 

 

e. Tadarrus 

Khusus di bulan Ramadhan, bacaan Alquran memang dirasakan amat 

mendominasi dalam keseharian kehidupan kaum muslimin yang sedang menjalankan 

ibadah di bulan Ramadhan. Di tempat-tempat ibadah (masjid, mushalla, langgar, 

surau) dan di rumah-rumah kaum muslimin, seolah tidak ada yang luput dari 

lantunan ayat-ayat suci Alquran. Bahkan di banyak tempat, pembacaan Alquran 



dijadikan agenda harian, yang selalu dilaksanakan, baik secara sendiri-sendiri 

maupun berkelompok terutama setelah shalat tarawih hingga larut malam.71 

Untuk mengetahui kondisi praktek tadarrus dalam tradisi masyarakat Aceh, 

ada baiknya kita perhatikan terlebih dahulu praktek pada zaman pra-kemerdekaan, 

sebagaimana yang ditulis oleh Snouck; Sandiwara (komidi) traweh (tarawih) itu 

kemudian dilanjutkan dengan pengajian membaca ayat-ayat suci Alquran.72 

Seperti diketahui, membaca Alquran itu menurut tata tertib dan yang 

membaca itu haruslah bersuci terlebih dahulu, suatu ibadah yang diimbali pahala 

yang besar oleh Tuhan. Akan tetapi semua perbuatan yang baik mendapat pahala 

yang berlipat ganda kalau dilakukan dalam bulan Ramadhan. Untuk mengulangi lagi, 

dalam pengertian rakyat bulan ini adalah yang terpenting dalam agama. 

Oleh sebab itu, orang-orang yang shaleh dan para guru (ulama) kadang-

kadang membaca ayat-ayat suci Alquran menurut kemampuan mereka, tetapi yang 

biasa dilakukan adalah pengajian sesudah sembayang traweh di rumah-rumah 

ibadah; beberapa orang yang fasih secara sukarela akan membaca Alquran dan 

sedapat mungkin berusaha untuk sekali atau lebih menyelesaikan ke-30 juz kitab suci 

itu (tamat). 

Pekerjaan melelahkan itu dilakukan secara bergantian. Mereka yang duduk 

mendengarkan biasanya dengan sebuah Alquran di depan mereka, sehingga kadang-

kadang sambil mendengarkan juga memperbaiki, kalau perlu (sima’ kata orang Aceh, 

dari kata Arab sima’ atau lebih tepat, sama’; mendengarkan). Pengajian bersama ini, 

dimana seorang selalu membaca dan yang lain mendengarkannya, dinamakan 

meudaroih. Di sini Teungku pun bertindak sebagai pemimpin; pembaca lain adalah 

malem dan leube yang kebanyakan tidak ikut traweh di meunasah, tetapi 

melaksanakannya di tempat lain yang lebih tertib dipimpin oleh seorang ulama.  

Penduduk gampong biasanya mendengarkan sampai pukul 10 malam 

walaupun pengajian berlangsung sampai pukul satu pagi (saat tambu dipukul untuk 

mengingatkan orang makan sahur). Akan tetapi mereka menunjukkan perhatian 

dengan bergantian membawa penganan, buah-buahan dan lain-lain untuk mereka 

yang mengaji dan untuk mereka yang mendengarkan saja.  
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Seperti inilah keadaan tadarrus pada saat itu. Kalau kita perhatikan sebagian 

dari kegiatan tersebut masih berlangsung. Kalau ada kelompok yang bersama-sama 

mengaji sudah menjadi kebiasaan pada waktu tamat membaca atau khatam Alquran 

untuk merayakannya agak meriah disertai doa khusus, dikir/zikir, ratib yang sangat 

riuh sekali dan hidangan istimewa. Perayaan itu dilakukan di meunasah pada suatu 

malam di bulan puasa, sesudah malam ke-15. Akan tetapi dalam menentukan malam 

tersebut, orang tidak begitu memperhatikan apakah ke-30 juz itu memang sudah 

tamat, begitu pula apakah malam iitu cocok untuk penduduk kampong dan tamu-

tamu mereka.73 Kegiatan ini disebut juga peutamat daroih. 

Praktek tadarrus zaman sekarang hanya berbeda sedikit dari zaman dulu. 

Tadarrus sekarang ini juga berlangsung di meunasah atau masjid. Juga dilakukan 

setelah selesai melaksanakan shalat tarawih. Bedanya tadarrus saat ini menggunakan 

pengeras suara yang tidak hanya bisa didengarkan oleh warga kampong tersebut, 

namun juga terdengar dengan jelas di kampong tetangga. Tidak ada batasan waktu 

berhenti yang tetap, kecuali saat hampir tiba waktu untuk makan sahur. 

 

Gambar 14 : Suasana Tadarrus Al-Quran di Meunasah selepas pelaksanaan Shalat 
Tarawih. (Sumber Foto : http://ramadan.pikiran-rakyat.com) 

 

Di mushalla atau masjid-masjid, biasanya dilakukan secara berkelompok-

kelompok, secara bergantian dan bergiliran. Oleh karenanya kita mengenal berbagai 

tradisi terpuji, seperti tadarrus Alquran, simak-an (salah seorang membaca Alquran 
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dan yang lain menyimaknya), dan khataman, yaitu semacam syukuran atau kenduri 

setelah dapat mengkhatam bacaan Alquran yang biasanya lebih dari satu kali dalam 

sebulan Ramadhan itu.74 

Kegiatan ini lebih didominasi oleh para pemuda dan remaja laki-laki, 

sementara perempuan bertadarrus di rumah. Saat tadarrus tersebut berlangsung, 

para keluarga muslim/ warga dari gampong tersebut terutama para ibu dari kaum 

muslimin tidak mau kalah; mereka juga turut andil dalam menyediakan berbagai 

hidangan atau makanan ringan dan minuman bagi para peserta tadarrus Alquran 

tadi.75 Biasanya diantarkan langsung pada sore harinya bersamaan dengan penganan 

berbuka puasa untuk Teungku Imeum Meunasah yang berbuka puasa di meunasah 

bersama beberapa orang warga. Beginilah tradisi turun temurun yang masih 

terpelihara dan dilestarikan sampai sekarang.  

Menjelang akhir Ramadhan, tadarrus ini akan ditutup dengan acara Kenduri 

Khatam Alquran (Khanduri Peutamat Daroih/Peutamat Beut). Pada umumnya acara 

ini dilaksanakan pada sepuluh terakhir, sebagian pada malam 22 Ramadhan bahkan 

ada juga malam 27 sampai malam 30. 

Umumnya kenduri khatam qur’an dilaksanakan dengan skala yang besar 

dengan menyembelih lembu. Lembu tersebut di beli dari dana khas desa dan dari 

masyarakat yang dikumpulkan dengan jumlah yang telah disepakati misalnya Rp. 

50.000,- perkepala keluarga, apabila ada 

yang ingin menyumbang lebih dari itu 

dianggap sebagai sedekah. Uang yang 

dikumpulkan dari masyarakat dengan 

jumlah tertentu disebut dengan meuripee. 

Kemudian pada hari yang telah 

disepakati untuk melaksanakan kenduri 

khatam qur’an yang dipusatkan di meunasah 

atau mesjid, maka mulai dari pagi 

masyarakat secara bahu membahu memulai 

mempersiapkan acara kenduri mulai dari menyembelih lembu, membersihkan hingga 

memasak. 
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Para Linto Baro sedang 
membuka hidangan meulapeh 
(Dok. PKPM-Aceh) 

 



Masakan lembu ini dimasak dengan masakan khas Aceh Rayek yang disebut 

kuah beulangong. Dari hasil masakan tersebut dibagi menjadi dua bagian, bagian 

pertama dibagikan kepada masyarakat yang ada di desa tersebut dibawa pulang ke 

rumah sebagai bekal untuk buka puasa di rumha (khususnya kaum perempuan, 

karena mereka tidak ikut berbuka puasa di meunasah). Kemudian bagian kedua 

diperuntukkan untuk kenduri khatam qur’an buka puasa bersama di meunasah atau 

di mesjid. 

Selain kuah beulangong, sebagai menu utama buka puasa di meunasah, warga 

masyarakat juga dimintakan untuk berkenduri dengan cara memasak nasi dan lauk 

pauk lainnya di rumah (sesuai dengan kemampuan) minimal satu idang (satu 

hidangan, satu idang dilogikakan untuk sekitar 25 orang) dan diantar ke meunasah. 

Dalam beberapa desa tertentu terdapat peraturan tentang hidangan yang di antar ke 

meunasah, yaitu khusus untuk linto baro yang baru pertama berkeluarga ke desa 

tersebut diharuskan membawa hidangan meulapeh dengan jumlah lapeh sebanyak 

lima lapeh. 

 

Namun seiring dengan perkembangan zaman di daerah Banda Aceh sebagian 

masyarakat tidak lagi menyiapkan kenduri untuk kegiatan ini sebagai gantinya 

mereka menyediakan kenduri dalam bentuk nasi kotak. Pergeseran ini terjadi akibat 

dari banyaknya pendatang di Banda Aceh serta lebih praktis dalam menyiapkannya. 

Buka puasa bersama pada hari kenduri khatam qur’an di samping dihadiri 

oleh warga setempat juga 

sejumlah undangan dari 

desa jiran dan lain-lain. 

Untuk tiap undangan 

biasanya panitia telah 

menghubungi pihak desa 

tetangga untuk menghadiri 

undangan kenduri khatam 

qur’an dengan menjelaskan 

jumlah hidangan yang 

disediakan untuk mereka. 

Warga sedang bersiap untuk buka puasa bersama 
dengan menu utama kuah beulangong (Dok. PKPM-
Aceh) 

 



Pada malam khanduri itu mereka tidak membaca Alquran seperti biasa, tetapi 

hanya mengadakan sedikit doa untuk menamatkan Alquran. Selesai doa, mereka 

mengadakan acara lain, yaitu Grop Tamat Daroih. Acara itu dilakukan sambil 

menunggu tibanya khanduri, yang dibawa dari rumah Teungku Peutua (Imam desa). 

Cara melakukan Grop Tamat Daroih ini adalah sambil berpegangan tangan 

antara semua peserta. Kemudian mereka melompat-lompat dengan kaki diangkat 

serentak, hingga sangat merdu suaranya bila terinjak lantai Meunasah (Meusindrom 

aleu Meunasah). Acara itu dihiasi dengan puji-pujian yang menggambarkan 

kesenangan karena telah menamatkan Alquran bersama-sama.76 Namun acara 

semacam ini sudah sangat jarang dijumpai di Aceh. 

Di beberapa daerah di Banda Aceh ditemui adanya kegiatan yang agak unik 

yaitu setelah acara peutamat daroh dilakukan linto baro yang dikenakan kewajiban 

untuk menyediakan kenduri meulapeh, di undang ke meunasah dan dihadiri oleh 

masyarakat setempat. Tujuannya adalah untuk perkenalan dengan masyarakat 

setempat dan ramah tamah. 

Saat ini acara Khatam Qur’an lebih banyak diperingati dengan kenduri. Di sini 

masyarakat menyediakan menu nasi dengan Kuah Beulangong untuk berbuka 

bersama dengan warga desa tetangga, anak yatim serta tokoh-tokoh masyarakat 

setempat. Selain itu kuah beulangong juga untuk dibagi-bagikan kepada masing-

masing kepala keluarga yang berdomisili di tempat tersebut. 

 

f. Nuzulul Qur’an 

Dalam tradisi masyarakat Aceh, Nuzulul Qur’an adalah suatu acara yang selalu 

diperingati setiap tibanya malam ke-17 dari bulan Ramadhan yang mulia. Peringatan 

malam turunnya Alquran masuk dalam program Perayaan Hari-Hari Besar Islam 

(PHBI), sehingga bukan hanya diperingati oleh masyarakat namun juga dimotori oleh 

lembaga-lembaga pemerintah. Hampir di setiap desa/meunasah dan masjid 

merayakannya. 

Bahkan salah satu tugas Imeum Meunasah (yang tertera dalam Buku Pegangan 

Teungku Imeum Meunasah) yang berkaitan dengan pelaksanaan puasa Ramadhan di 

                                                             
76Ibid  



antaranya adalah; mengkoodinir pelaksanaan PHBI yang berkaitan dengan 

pelaksanaan ibadah Ramadhan, seperti peringatan Nuzulul Qur’an.77 

Peringatan ini dihiasi dengan acara Khanduri Buleun Puasa, yaitu dengan 

memasak kuah beulangong untuk buka puasa bersama. Acara kenduri ini biasanya 

dilakukan pada hari puasa ke-16 oleh kaum laki-laki dan berpusat di Meunasah 

masing-masing desa/kampung. Sementara kaum wanita melakukannya di rumah 

masing-masing, mereka mempersiapkan berbagai menu tambahan yang sebagiannya 

akan disumbangkan ke meunasah melalui panitia yang dibentuk dalam sebuah 

rapat/musyawarah desa beberapa hari sebelumnya. 

Menu-menu tadi di samping kuah beulangong yang khas akan digunakan untuk 

menyambut tamu desa yang diundang untuk berbuka puasa bersama. Sebagian dari 

tamu berasal dari desa tetangga, sebagiannya lagi santri dayah terdekat bahkan 

sampai pejabat pemerintah pun ikut mendapat undangan.  

Kuah beulangong yang biasanya dimasak dalam jumlah yang banyak 

(sekurang-kurangnya satu desa menyembelih satu ekor lembu jantan), sebagiannya 

untuk dibagikan kepada anak yatim dan fakir miskin atau keluarga kurang mampu, 

yang tidak ikut berbuka bersama. 

Memasak kuah beulangong ini dilakukan bersamaan dengan peringatan 17 

Ramadan atau Nuzul Alquran serta khatam Alquran, merupakan kegiatan yang 

dilakukan secara turun-temurun sejak zaman dulu. Bahkan, jika sekali saja tidak 

dilakukan warga bisa bertanya-tanya atau bahkan bisa meributkan/ 

mempermasalahkannya, mengapa tradisi yang telah mendarah-daging ini tidak 

dilaksanakan. 
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Gambar 17 : Mantan Iman Masjid Madinah, Syeikh Ali Muhammad Ali Jaber berceramah 
pada peringatan Nuzulul Quran 1433 Hijriah di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh,  

Ahad (5-8-2012) (Sumber Foto : http://aceh.tribunnews.com) 
 

Selanjutnya, acara diteruskan dengan ceramah memperingati Nuzulul Qur’an 

setelah shalat Tarawih selesai oleh seorang penceramah yang khusus diundang dari 

daerah/desa yang lain. Isi ceramah yang disampaikan biasanya berkisar masalah 

sejarah dan proses turunnya Alquran serta ajakan untuk mentadabburinya. 

Kadangkala ceramah juga diselingi dengan humor/ guyonan oleh penceramah. Sudah 

sangat dimaklumi, masyarakat lebih senang mendengar ceramah yang seperti ini. Di 

sebagian tempat malah masyarakat akan meninggal arena acara bila penceramahnya 

tidak sesuai selera mereka. 

Kadangkala panitia santunan anak yatim di sebagian masjid memanfaatkan 

event peringatan Nuzulul Qur’an ini untuk membagi-bagikan santunan kepada yatim 

piatu sebelum dimulainya ceramah. Setelah acara ceramah selesai, masyarakat 

kembali ke rumah masing-masing untuk istirahat atau menyiapkan menu untuk 

sahur. 

 Beginilah tradisi dan cara masyarakat Aceh dalam menyambut dan 

memperingati salah satu peristiwa penting dan sakral dalam sejarah Islam, yaitu saat-

saat pertama sekali diturunkannya Alquran kepada Nabi Muhammad saw melalui 

malaikat penyampai wahyu, Jibril ‘alaihissalam. 

Namun tidak semua desa melaksanakan acara peringatan dengan cara seperti 

ini. Ada sebagian yang tidak memperingatinya sama sekali. Banyak juga 

desa/meunasah dan juga masjid memperingati Nuzulul Qur’an hanya sekedar dengan 

ceramah tentang kisah diturunkannya Alquran tanpa ada acara kenduri.  

Bagaimanapun cara suatu komunitas masyarakat dalam memperingati malam 

bersejarah tersebut, suatu hal yang sebenarnya lebih penting dari peringatan hari 

turunnya (Nuzul Alquran), adalah menurunkan Alquran itu sendiri ke dalam hati kita 

seraya mengimplementasikan ajarannya dalam kehidupan.78 

 

g. Lailatul Qadar  

Peringatan malam Lailatul Qadar pada malam-malam sepuluh terakhir di Aceh 

tidaklah sepopuler dan semeriah perayaan Nuzulul Qur’an pada malam 17 
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Ramadhan. Peringatan Nuzulul Qur’an dikoornidir sedemikian rupa dan 

mengeluarkan banyak dana untuk perayaannya, sementara Lailatul Qadar terkesan 

dibiarkan berlalu begitu saja.  

Hal ini ditandai dengan selesainya acara Tadarrus bersama di Meunasah yang 

ditutup dengan acara Khatam Alquran (peutamat daroih) yang dipimpin oleh 

Teungku pada malam 25 atau 26, sebagian ada yang mengadakannya pada malam ke-

27. Malam-malam selanjutnya setelah acara khatam (menamatkan bacaan Alquran), 

di sebagian besar Meunasah tidak terdengar lagi suara orang yang mengaji seperti 

biasanya. Padahal Ramadhan belum usai dan bisa jadi Lailatul Qadar belum terjadi. 

Tradisi menyambut Lailatul Qadar pada masyarakat Aceh masa penjajahan 

(menurut Snouck), orang-orang mengadakan pengajian pada malam-malam (ganjil) 

yang diyakini sebagai malam Lailatul Qadar, di sepuluh terakhir bulan Ramadhan. 

Orang percaya bahwa pada malam peringatan peristiwa besar itu, alam semesta 

merasakan pengaruh peristiwa yang penting itu. Pada malam khusus itu, tidak kurang 

daripada peristiwa pada pertengahan Sya’ban, Tuhan melimpahkan berbagai 

karunia-Nya yang besar kepada mereka yang malam itu tidak tidur dan lebih baik lagi 

kalau melakukan perbuatan atau amal yang shaleh. 

Saat ini tidak semua orang Aceh membiarkan Lailatul Qadar berlalu begitu 

saja, beberapa masjid (umumnya di daerah perkotaan) membentuk panitia yang 

bertugas mengurus dan melayani jamaah yang melalukan i’tikaf (berdiam diri di 

masjid sambil beribadah kepada Allah. Tidak keluar darinya kecuali untuk keperluan 

yang mendesak/darurat) di masjid mereka. Acara ini dimulai pada malam ke-21 

Ramadhan sampai dengan malam terakhir. Mereka akan kembali ke rumah masing-

masing selesai berbuka puasa atau setelah shalat isya pada malam Hari Raya Idul 

Fitri. 

Sebagian orang Aceh juga melakukan i’tikaf pada sepuluh terakhir di masjid-

masjid di luar Aceh melalui program khuruj (keluar) yang digagas oleh kelompok 

Jama’ah Tabligh, dengan tujuan beribadah dan tentunya berharap akan mendapatkan 

malam Lailatul Qadar yang mulia. 

 

h. Zakat Fitrah  

Tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya, masyarakat Aceh juga 

mengeluarkan zakat Fitrahnya dalam bentuk makanan pokok sehari-hari yaitu beras. 



Sebagian masyarakat ada juga yang mengeluarkannya dengan sejumlah uang, akan 

tetapi hal ini lebih banyak terdapat di daerah perkotaan. Setiap menjelang hari raya 

pihak Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran tentang besaran/jumlah zakat 

yang harus dikeluarkan setiap jiwanya.  

Bagi yang mengeluarkan dalam bentuk makanan pokok (beras), mereka harus 

mengeluarkan beras yang sama kualitasnya dengan apa yang mereka makan sehari-

harinya. Sementara yang menunaikannya dalam bentuk uang, merekapun harus 

menyesuaiakan harganya dengan harga beras yang mereka konsumsi sehari-hari. 

Tidak boleh mengeluarkan sesuatu yang lebih rendah dari yang dikonsumsi. 

Zakat ini dikeluarkan biasanya pada malam hari raya, tergantung masing-

masing desa. Ada juga panitia/perangkat desa yang meminta warganya untuk 

mengumpulkan zakat tersebut pada malam ke-27 Ramadhan seusai shalat Tarawih 

dan witir. Sebagiannya lagi ada yang dikeluarkan pada malam ke-28 atau ke-29 

Ramadhan. Zakat biasanya dibawa langsung oleh kepala keluarga yang notabene laki-

laki, sehingga sebagian kaum laki-laki yang jarang hadir ke meunasah untuk shalat 

berjamaah terpaksa hadir juga untuk mengantarkan beras. 

Suatu hal yang sangat menarik saat zakat tersebut harus diserahkan langsung 

oleh masing-masing kepala keluarga yang mengantarkannya kepada Teungku Imeum 

dengan diiringi lafadz ijab qabul. Hal ini sudah menjadi tradisi yang masih begitu 

kental berjalan di tengah-tengah masyarakat. Hal inilah yang membuat sebagian 

warga yang jarang hadir ke meunasah merasa malu dan kadang-kadang salah tingkah 

saat harus bertemu dengan Teungku Imeum Meunasah. 

Sebagai contoh lafadz yang sering diucapkan saat penyerahan Zakat Fitrah 

adalah “Teungku, nyoe zakeut fitrah kamoe peut droe ureung nyang ka Tuhan 

peuwajeb ateuh kamoe bak thon nyo, lon jok bak droen. Lafadz ijabnya; “Ka lon 

teurimoeng zakeut awak droen nyoe, insya Allah akan kamoe bagi keu ureung nyang 

berhak”. (Teungku, ini zakat fitrah kami untuk empat orang yang diwajibkan Tuhan 

atas kami pada tahun ini, saya serahkan pada Anda . Lalu teungku menjawab; Sudah 

saya terima zakat anda, insya Allah akan kami bagikan kepada orang-orang yang 

berhak).  

Ada juga warga yang datang hanya membawa uang, kemudian dia membeli 

beberapa kilogram beras yang terkumpul tersebut dari Teungku, dan teungku 

menjualnya. Selanjutnya beras yang sudah dibeli diserahkan kembali kepada teungku 



sebagai zakat fitrah atas nama dirinya. Sehingga dengan praktek seperti ini, beberapa 

kilogram/are beras saja cukup untuk menerima seluruh fitrah. Setelah ditelusuri 

ternyata praktek seperti ini sudah berlaku sejak zaman dulu. 

Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah ini dipusatkan di dalam meunasah 

desa masing-masing. Bila zakat dianggap telah terkumpul semuanya dari target yang 

telah ditetapkan sesuai jumlah penduduk masing-masing desa, maka panitia/’amil 

akan langsung bekerja membagi-bagikan zakat kepada yang berhak pada malam itu 

juga. Mereka bekerja sampai menjelang waktu sahur, bila tidak mampu diselesaikan 

maka akan dilanjutkan pada siang harinya.  

Unsur kepanitiaan yang dibentuk untuk mengurusi zakat fitrah di suatu desa 

biasanya terdiri dari beberapa pemuda dan perangkat desa, dikoordinir langsung 

oleh Keuchiek bersama Teungku Imeum Meunasah. Dalam hal ini, Keuchiek atau 

Teungku akan dicibir oleh masyarakat bila di antara ‘amil (orang bekerja mengurusi 

zakat) tersebut terdapat anggota keluarganya. 

Pembagian zakat fitrah di Aceh (seperti yang umumnya berlaku di desa-desa) 

bukan hanya untuk orang fakir dan miskin semata, namun juga termasuk senif-senif 

yang lain selain ‘amil. Bila terdapat muallaf (orang yang baru masuk Islam) di desa 

tersebut, dia akan termasuk sebagai salah satu penerima. Selain itu senif fi sabilillah 

biasanya diserahkan kepada imam shalat, muazzin, khadam/bileu meunasah, guru 

pengajian Alquran di rumah atau meunasah. Selebihnya, di sebagian desa ‘amil akan 

membagi zakat tersebut sama rata kepada seluruh warganya, kaya miskin sama saja, 

semua akan mendapatkannya. 

Ada sebuah kritik sosial di tengah-tengah masyarakat setelah pembagian zakat 

fitrah , terkadang menjadi bahan tertawaan yaitu; “seorang fakir atau miskin cukup 

menjinjing satu kantong plastik beras (berisi sekitar 10 kg beras) untuk dibawa 

pulang ke rumahnya, sementara teungku harus mengangkut beras jatahnya dengan 

menggunakan becak, karena dia tidak sanggup mengangkat satu karung penuh 

berasnya”. Hal ini terjadi karena teungku selain masuk ke senif ‘amil, imam shalat, 

guru pengajian, warga desa, juga terkadang termasuk dalam senif miskin. 

Seorang guru pengajian (guree seumeubeut) terkadang mendapat sangat 

banyak zakat fitrah dari santri-santri yang mengaji di rumah/rangkangnya, karena 

ada pemahaman di tengah masyarakat yang membolehkan zakat itu diserahkan 

kepada guru pengajian sepenuhnya, bahkan itu lebih baik. Sehingga bila guru 



pengajian tersebut seorang yang mampu dari segi ekonomi, maka target dari zakat 

fitrah ini sudah meleset dari sasarannya. 

 

D. Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan di atas baik dari segi normatif maupun aplikatif, 

pelaksanaan syiar Islam dalam hal puasa bulan Ramadhan, nampaknya sangat 

komplek. Sejumlah kegiatan ditemukan baik dari segi ibadah, tradisi masyarakat 

bahkan agenda rutin pemerintah.  

Dalam tradisi masyarakat Aceh terhadap penyambutan bulan Ramadhan 

secara umum terdapat dua bentuk kegiatan dan mencerminkan syiar Islam yaitu; 

pertama penyiakan bekal yang diperlukan seperti mempersiapkan satu gunca padi 

untuk ditumbuk jadi beras, tepung, bumbu-bumbu masakan dan lain. Begitulah 

nuansa dalam masyarakat dalam menyambut bulan suci Ramadhan. Dengan adanya 

kegiatan ini sudah mulai menampakkan adanya syiar Islam tentang bulan Ramadhan. 

Namun sekarang nuansa seperti itu tidak Nampak lagi karena semua sudah tersedia 

di pasar sehingga nuansa tersebut tidak Nampak lagi. 

Kedua, berbentuk kebijakan pemerintah dan ritual adat atau ritual ibadah. 

Yang bersifat kebijakan pemerintah dan tradisi serta yang bersifat ibadah. Kegiatan 

yang bersifat kebijakan pemerintah nampaknya kurang muncul di Aceh khususnya 

dalam rangka penyambutan bulan puasa. Sejauh penelitian yang telah kami lakukan 

hanya di Kabupaten Nagan Raya terdapat kebijakan pemerintah tentang kedatangan 

bulan suci tersebut. Kegiatan tersebut adalah adalah pawai ta’arruf yang melibatkan 

siswa-siswa sekolah dan santri di Nagan Raya. Pawai ta’arruf mengusung pesan-

pesan moral dalam bentuk tulisan maupun gambar yang ada kaitannya dengan 

Ramadhan. Peserta pawai dinilai dari berbagai aspek dan sisinya. Peserta yang 

mendapatkan nilai terbanyak akan dianugerahi hadiah oleh pemerintah. Berbeda 

penyambut hari-hari besar Islam lainnya seperti peringatan tahun baru hijriah, 

mauled nabi dan isra’ mikraj, pemerintahan di Aceh baik tingkat provinsi maupun 

kabupaten/ kota pemerintah memiliki agenda khusus dalam rangka penyambutan 

hari besar tersebut. 

 



BAB ENAM 

IDUL FITRI DAN IDUL ADHA 

 

A. Sejarah dan Pengantar  

Agama termasuk Islam, mengandung simbol-simbol sistem sosial-kultural 

yang memberikan suatu konsepsi tentang realitas dan rancangan untuk 

mewujudkannya. Tetapi simbol-simbol yang menyangkut realitas ini tidak selalu 

harus sama dengan realitas yang terwujud secara riil dalam kehidupan masyarakat. 

Ajaran agama manapun, konsepsi manusia tentang realitas tidaklah bersumber dari 

pengetahuan, tetapi kepercayaan pada otoritas mutlak yang berbeda dari suatu 

agama dengan agama lainnya. Di dalam Islam, konsepsi realitas berasal dari wahyu 

Alquran dan hadis. Konsepsi dasar realitas yang diberikan kedua sumber ini 

dipandang bersifat absolut dan karenanya, transenden dari realitas sosial.1 

Namun agama juga merupakan realitas sosial, ia hidup dan termanifestasikan 

di dalam masyarakat. Di sini doktrin agama yang merupakan konsepsi tentang 

realitas harus berhadapan dengan kenyataan adanya, dan bahkan keharusan atau 

sunnatullah perubahan sosial. Dengan demikian Alquran yang diyakini kaum 

Muslimin sebagai kebenaran final yang tidak dapat diubah dan berlaku untuk segala 

waktu dan tempat berbenturan dengan kenyataan sosial yang selalu berubah. 

Pertanyaan yang muncul kemudian, jika Islam (atau lebih sempit dan tegas 

Alquran) yang tidak boleh diubah itu merupakan konsepsi tentang realitas, apakah 

Islam merupakan pendukung atau sebaliknya hambatan terhadap perkembangan 

budaya? dalam bentuk yang lebih populer, apakah Islam menjadi penghalang bagi 

perubahan sosial yang menuju ke arah kesejahteraan kemanusiaan? 

Sepanjang sejarah sejak masa-masa awal telah tercipta semacam ketegangan 

antara doktrin teologis Islam dengan realitas dan perkembangan sosial. Tetapi, dalam 

aplikasi praktis, Islam “terpaksa” mengakomodasi kenyataan sosial-budaya. Tatkala 

doktrin-doktrin pokok Alquran tentang fiqih, misalnya dirumuskan secara rinci, 

ketika itu pulalah para ahli fiqih –terpaksa mempertimbangkan faktor -faktor sosial 

budaya. Karena itulah antara lain tercipta perbedaan-perbedaan –betapapun 

kecilnya, misalnya di antara imam-imam mazhab. Imam Syafi’i misalnya, 
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1999, hal. 11.  



mengembangkan apa yang disebut qaul qadim ketika ia di Irak dan qaul jadid ketika 

pindah ke Mesir.2  

Jadi sejak awal perkembangannya Islam sebagai konsepsi realitas telah 

menerima akomodasi sosio-kultural. Akomodasi ini semakin terlihat ketika wilayah 

Islam berkembang sedemikian rupa sehingga ia menjadi agama yang mendunia. Pada 

kasus-kasus tertentu, akomodasi itu tercipta sedemikian rupa, sehingga 

memunculkan berbagai “varian Islam”. Terlepas dari setuju atau tidak inilah yang 

menyebabkan Clifford Geertz, misalnya, lebih senang menyebut Islam di Jawa sebagai 

“religion of java” atau sementara orang Arab menyebut Syiah di Iran sebagai suatu 

“agama Persia” ketimbang Islam itu sendiri. 

Konsep akomodasi tersebut semakin nampak jika dikaitkan dengan 

pandangan M. Atho Mudzhar yang mengatakan bahwa Islam tidak seharusnya dilihat 

pada konteks agama wahyu dan doktrinal saja. Tetapi Islam harus dilihat juga sebagai 

fenomena dan gejala budaya dan sosial.3 Menurut M. Amin Abdullah bahwa agama 

tidak melulu harus didekati dengan pendekatan normatif, akan tetapi pendekatan 

historis menjadi sebuah keharusan.4 Pada konteks inilah Islam berkelit kelindan 

dengan budaya dan sejarah, sehingga memunculkan mozaik Islam baru dan bercorak 

dan berwatak lokal dalam hal ini Islam dalam warna budaya dimana agama tersebut 

tumbuh dan berkembang, Timur Tengah, Afrika, Eropa, Asia termasuk di Indonesia 

dan Aceh. 

Jika mengikuti alur pikir akomodasi tersebut, maka akan memunculkan 

setidak-tidaknya dua varian Islam yang disebut dengan menggunakan berbagai 

istilah. Misalnya saja, great tradition atau tradisi besar, yang pada hakikatnya 

mewakili Islam sebagai konsepsi realitas dan little tradition (tradisi kecil) atau local 

tradition (tradisi lokal). Atau dengan kata lain, “Islam” dan “Islamicate” bidang-bidang 

yang “Islamik”, yang dipengaruhi Islam.5 

Tradisi besar (Islam) tentu saja adalah Islam yang dipandang sebagai doktrin 

yang normatif dan original (asli), yang permanen, atau setidak-tidaknya merupakan 

interpretasi yang melekat ketat pada ajaran dasar. Dalam lingkup lebih sempit, 
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doktrin ini tercakup di dalam konsepsi-konsepsi keimanan dan syariah yang 

mengatur pola berpikir dan bertindak setiap Muslim. Tradisi besar ini sering pula 

disebut tradisi pusat (center) yang dikontraskan dengan pinggiran (periferi). Pada 

pihak lain, tradisi kecil (tradisi lokal, Islamicate) adalah realm of influence –kawasan-

kawasan yang berada dibawah pengaruh Islam atau tradisi besar tersebut. 

Tradisi besar dan tradisi kecil tidak selalu sama bentuknya, begitu pula antara 

daerah satu dengan daerah lainnya akan berbeda bentuk tradisi kecilnya meskipun 

berasal dari satu tradisi yang besar. Misalnya, Maulid Nabi merupakan tradisi besar 

yang berasal dari Timur Tengah, namun demikian aplikasi dan bentuk maulid 

tersebut berbeda-beda, tradisi maulid di Aceh dilaksanakan sampai tiga bulan 

lamanya, hal ini tertentu berbeda dengan tradisi “maulud lompoa” di Makassar 

demikian hal di Jawa. Contoh lainnya, tradisi hajat “kaulan” atau “slametan” di dalam 

masyarakat Muslim jawa, atau kesenian “indang” di Sumatera Barat atau “tari Saman” 

di kalangan masyarakat Aceh. 

Perkembangan Islam dalam masyarakat Aceh sebagaimana disebutkan sangat 

kental dengan konsep akomodasi. Sebagaimana disebut dalam hadih maja (petuah 

orang Aceh); 

“hukom meunyo hana adat tabeue, adat meunyo hana hukom bateue” 

(Hukum jika tanpa adat hambar, adat jika tanpa hukum batal).6  

Hadih maja atau petuah orang tua Aceh tersebut mencerminkan pandangan 

masyarakat Aceh tentang hubungan antara agama yang disebut hukom dan budaya 

yang dikenal sebagai adat. Jika mengacu pada konsep dua tradisi tersebut di atas, 

maka hukom atau agama dapat disebut sebagai tradisi besar karena ia adalah doktrin 

yang berasal dari Alquran dan sunnah, sedangkan adat dan budaya merupakan tradisi 

kecil yang harus mendapat dukungan dari doktrin tersebut. Karena dalam hadih maja 

lainnya dikatakan, hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut yang berarti agama dan adat 

bagaikan zat dan sifat, tidak dapat dipisahkan satu sama lain.  

Konsep akomodasi antara kedua tradisi tersebut begitu kental dalam 

masyarakat Aceh, oleh karena itu tidak mengherankan jika sampai saat ini tidak 

sedikit tradisi yang kental dengan warna lokal Aceh. Tradisi tersebut menjadi syiar 

dan daya tarik tersendiri bagi masyarakat Aceh dan bagi orang luar. Seperti tradisi, 
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Maulid, Israk Mikraj, Idul Fitri dan Idul Adha, serta 1 Muharram. Tulisan ini khusus 

akan membahas mengenai syiar atau tradisi idul fitri dan idul adha serta beberapa 

tradisi yang terkait dengan hal tersebut, seperti pawai takbir, halal bi halal, tradisi 

haji dan kurban.  

 Idul fitri diartikan sebagai kembalinya manusia kepada hakikatnya yang suci. 

Kata Idul Fitri terdiri dari dua kata, Id berarti kembali ke tempat keadaan semula. 

Sedangkan fitrah bermakna asal kejadian, watak, asli, agama yang benar dan 

kesucian.7 Jadi Idul fitri dapat diartikan kembali pada kesucian manusia yang semula. 

Sifat dasar suci ini adalah suatu kesadaran mendalam yang tertanam dalam 

hati setiap manusia akan keesaan Tuhan tauhid untuk mengembalikan sifat kesucian 

dan wujud awalnya. Manusia di tuntut untuk melakukan rangkaian ritual tertentu 

yang pada dasarnya adalah usaha pendekatan diri kepada Tuhan untuk mendapatkan 

anugerah pengampunan, penyucian dan rahmat.8 

Puasa Ramadhan sebulan penuh adalah salah satu bentuk untuk penyucian 

tersebut. Tindakan penyucian jiwa melalui puasa tidak terbatas pada aspek 

pengekangan terhadap kebutuhan fisik material belaka (makan, minum, dan 

kebutuhan seksual), tapi ia harus juga meliputi sikap positif yang di tandai dengan 

sikap syukur kepada-Nya. Dari itu dalam rangkaian ayat-ayat menyangkut puasa, 

Alquran menekankan bahwa puasa yang produktif adalah yang dapat mengantar 

kepada sikap takwa dan syukur kepada Tuhan9 

Kemudian asal kejadian manusia bebas dari dosa dan suci, sehingga idul fitri 

antara lain berarti kembali manusia kepada keadaan sucinya, atau keterbebasannya 

dari segala dosa dan noda, sehingga dengan demikian ia berada dalam kesucian. Dosa 

memang mengakibatkan manusia menjauh dari posisinya semula. Baik kedekatan 

posisinya dengan Allah maupun sesama manusia. Demikian salah satu kesan yang 

diperoleh dari sekian banyak ayat Alquran.10 

Fitrah berarti kesucian, ini dapat di pahami bahkan dirasakan maknanya pada 

saat Anda duduk termenung seorang diri. Ketika pikiran mulai tenang, kesibukan 

hidup atau haru hati telah dapat teratasi, akan terdengar suara nurani yang mengajak 

anda untuk berdialog, mendekat bahkan menyatu dengan suatu totalitas wujud Yang 

                                                             
7M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat, 

Bandung: Mizan, 2001, hal. 237.  
8Alwi Syihab, Islam Inklusif, Bandung: Mizan, 2000, hal. 279.  
9Ibid., hal. 279. 
10M. Quraish Shihab, Wawasan al-Quran…, hal. 238.  



Maha mutlak, yang mengantar anda untuk menyadari betapa lemahnya manusia di 

hadapan-Nya, dan betapa kuasa dan perkasa Dia Yang Maha agung itu. Suara yang 

anda dengarkan itu adalah suara fitrah manusia, suara kesucian. Setiap orang 

memiliki fitrah itu, terbawa serta olehnya sejak kelahiran, walaupun sering – karena 

kesibukan dan dosa dosa- terabaikan, sehingga suaranya begitu lemah, hanya sayup-

sayup terdengar. Suara itulah yang dikumandangkan pada ‘Idul Fitri, yakni Allahu 

Akbar, Allahu Akbar. Sehingga bila kalimat-kalimat itu benar benar tertancap pada 

jiwa, maka akan hilanglah segala kebergantungan kepada unsur-unsur lain kecuali 

kepada Allah semata. Tiada tempat bergantung, tiada tempat menitipkan harapan, 

tiada tempat mengabdi kecuali Dia.11 

 Kesucian adalah gabungan tiga unsur: benar, baik dan indah. Sehingga, 

seseorang yang ber’idul fithri dalam arti “kembali ke kesuciannya” akan selalu 

berbuat yang indah, benar dan baik. Bahkan lewat kesuciannya itu, ia akan 

memandang segalanya dengan pandangan positif. Ia selalu berusaha mencari sisi-sisi 

yang baik, benar dan indah. Mencari yang indah melahirkan seni, mencari yang baik 

menimbulkan etika, mencari yang benar menghasilkan ilmu. Dengan pandangan 

demikian, ia akan menutup mata terhadap kesalahan, kejelekan dan keburukan orang 

lain. Kalaupun itu terlihat, selalu dicarinya nilai-nilai positif dalam sikap negatif 

tersebut. Dan kalaupun itu tak ditemukannya, ia akan memberinya maaf bahkan 

berbuat baik kepada yang melakukan kesalahan.12 

 

B. Landasan Normatif, Sosiologis Dan Filosofis ‘Aidain 

1. Landasan Normatif 
Perayaan idul fitri dan idul adha merupakan salah satu ajaran Islam yang 

memiliki dimensi ibadah dan dimensi sosial. Dimensi ibadah pensyari’atan idul fitri 

walaupun tidak dijelaskan dengan tegas dalam kitab suci Alquran, tetapi ditemukan 

terdapat ayat Alquran yang sering dijadikan dasar hukum pelaksanaan idul fitri 

adalah surat al-Baqarah ayat 185: 

  

    

     

                                                             
11M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan 

Masyarakat, Cet. XIX; Bandung: Mizan, 1999, hal. 320.  
12 Ibid., hal. 321. 



Artinya: ...dan hendaklah kamu sempurnakan bilangan puasa itu, serta 

besarkanlah asma Allah (bertakbirlah) atas apa yang Dia tunjukkan kepadamu. 

Ayat ini bersifat umum, tidak menjelaskan secara detil tentang pensyari’atan 

idul fitri. Akan tetapi dalam ayat ini tersirat salah satu syiar yang dianjurkan ketika 

memasuki awal bulan Syawal yaitu mengucapkan takbir pada awal bulan Syawal 

ketika puasa ramadhan sudah mencapai bilangan sempurna. Pensyari’atan idul fitri 

terlihat lebih tegas dijelaskan secara bersamaan dalam hadis Nabi Saw yang 

berkaitan dengan anjuran berpuasa di bulan ramadhan. Dalam kitab-kitab fiqih, 

syari’at idul fitri dibahas dalam persoalan penentuan awal dan akhir ramadhan 

dengan cara melihat bulan. Berdasarkan hadis Nabi Saw: 

 (التزمذي َ البخاري أخزجً) لزؤٌتـً أفطزَا َ لزؤٌتـً صُمُا

Artinya: Berpuasalah kamu karena melihat bulan (awal ramadhan) dan 

berbukalah karena terlihat bulan awal syawal. (HR. Bukhari dan Turmuzi). 

Secara lahiriyah, hadis ini berkenaan dengan batas awal dan batas akhir bulan 

ramadhan. Dalam sejumlah kitab-kitab fikih, hadis ini dijadikan landasan normatif 

bagi pensyari’atan idul fitri tepatnya jatuh pada tanggal 1 Syawal. jika merujuk pada 

ayat di atas, maka kandungan hukum yang terdapat dalam ayat di atas adalah 

mengucapkan takbir jika sudah diketahui awal bulan Syawal. atas dasar itulah hadis 

riwayat Bukhari dan Turmuzi ini merupakan legalitas idul fitri sebagai ajaran Islam 

yang disyari’atkan bersamaan dengan ibadah puasa ramadhan. Hal ini menunjukkan 

bahwa idul fitri sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan puasa ramadhan jika 

merujuk pada makna idul fitri itu sendiri, yaitu sebagai hari kemenangan. Hari yang 

harus disyukuri melalui shalat dua rakaat yang diiringi dengan ucapan takbir. 

Menurut Sayyid Sabiq, shalat idul fitri dan juga idul adha pertama sekali disyari’atkan 

pada tahun pertama hijrah.13 

Sebagai hari kemenangan bagi umat Islam yang telah menjalankan ibadah 

puasa, Nabi menjelaskan berbagai ajaran atau syiar yang dianjurkan untuk 

merayakan idul fitri. Misalnya memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang 

terbaik. Seperti terdapat dalam riwayat dari Hasan as-Shibti: 

 وضحى أن َ ماوجذ بأجُد وتطٍب أن َ ماوجذ أجُد ولبس أن العٍذٌه فً سلم َ علًٍ هللا صلى هللا رسُل أمزوا

 (الحاكم رَاي) ماوجذ بأثمه

                                                             
13Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 2, terj. Mahyuddin Syaf, (Bandung: Al-Ma’arif, 1999), hlm. 

345.  



Artinya: Rasulullah Saw memerintahkan kami agar pada hari raya itu 

mengenakan pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian yang terbaik, dan 

berkurban dengan hewan yang paling berharga. (HR. Hakim) 

Terkait dengan kualitas sanad hadis ini, dalam pandangan Sayyid Sabiq, hadis 

di atas diriwayatkan oleh Hakim. Dalam sanadnya terdapat nama Ishak bin Barzakh 

yang menurut al-Azdi dianggap dha’if, tetapi Sayyid Sabiq melanjutkan hadis ini 

diterima oleh Ibnu Hibban. Untuk memperkuat argumennya, Sayyid Sabiq mengutip 

pendapat Ibnu Qayyim ”pada kedua hari raya itu, Rasulullah Saw. Biasa mengenakan 

pakaian yang terbaik, dan ada sepasang pakaian yang khusus digunakannya pada 

shalat hari raya dan shalat Jum’at.14 

Syi’ar Islam dalam perayaan Idul fitri lainnya adalah ajaran silaturrahmi yang 

merupakan manifestasi ajaran Islam yang dilakukan dalam bentuk tahunan. Ajaran 

silaturrahmi dijelaskan dalam sejumlah ayat Alquran seperti surat Ali Imran ayat 134 

yang menjelaskan orang bertakwa dituntut saling memaafkan jika melakukan 

kesalahan: 

    

  

    

      

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu 

lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan 

(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. 

Jika dilacak dalam Alquran dan Hadis, maka akan dijumpai banyak ayat dan 

surah yang menjelaskan makna fitrah yang lebih banyak mengacu pada arti suci. 

Diantara ayat-ayat dan hadis tersebut adalah; 

     

     

       

    

      

Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama 

(Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah 

                                                             
14Ibid., hal. 345-346. 



itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi 

kebanyakan manusia tidak mengetahui". QS. al-Rum: 30. 

 Selain itu, makna fitrah dapat juga dilacak dalam hadis Nabi Saw. Yang 

bermakan suci, sebagaimana sabdanya; 

 فابُاي الفطزة على ٌُلذ مُلُد كل: َسلم علًٍ هللا ىصل هللا رسُل قال: قال عىً هللا رضً ٌزٌزة أبً عه

15.اٌَمجساوً ٌىصزاوً اَ ٌٍُداوً
 

 

Artinya: Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), kedua 

orang tuanyalah yang menjadikan ia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi (HR. Bukhari, 

dari Abu Hurairah). 

Jika dilihat dalam analisis normatif yang lebih luas misalnya dalam pandangan 

agama-agama dunia. Misalnya agama yahudi, Kristen, dan Islam institusi taubat 

adalah suatu hal yang lazim dan dianjurkan untuk menghapus noda dan dosa. Namun 

penekatan dan bentuk ritualnya berbeda. Yahudi menekankan pemberian korban 

kepada Yahweh, Kristen melalui ritual Eucharist (Ekaristi) dan pengakuan dosa, 

sedangkan Islam melalui pemenuhan rukun Islam. Masih menyangkut penyucian 

ritual, banyak agama dunia menggunakan air sebagai simbol penyucian. Islam 

menggunakannya dalam berwudlu. Kristen dalam upacara Baptis, Hindu dalam 

mencebur dan mandi ke sungai (Gangga), dan Yahudi dengan mensucikan diri dengan 

membasuh kaki dan tangan. Bahkan agama Cina kuno sekalipun mensyaratkan mandi 

bagi pemuka agama Babilonia, membasuh badan di sungai Tigris dan Eufrat 

merupakan kewajiban sebelum menjalankan fungsi keagamaan.16 

Kita dapati pula sekian banyak agama, penyucian badan dilakukan melalui 

pemotongan bagian tertentu dari kulit atau rambut. Sunat (memotong bagian kecil 

dari kulit) yang merupakan pertanda ikatan suci antara penganut agama Yahudi 

dengan dengan Yahweh, yang juga diberlakukan oleh pengikut awal Isa a.s. dan 

seterusnya menjadi bagian dari tradisi islam, adalah satu contoh konkret dalam 

kaitan ini. Memotong rambut atau mencukur seluruh rambut kepala- yang 

diberlakukan oleh Islam pada ritual haji- merupakan persyaratan penting bagi 

pemuka agama Budha yang bermaksud untuk menjalani kehidupan keberagamaan.17  

                                                             
15Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Jilid I, Beirut: al-Maktabah al-Thaqafiyah, t.thal. , hal. 208.  
16Alwi Syihab, Islam Inklusif…, hal. 279.  
17Ibid., hal. 279.  



Sekian banyak bentuk dan cara penyucian jiwa yang dicanangkan oleh agama-

agama di dunia seorang di harapkan akan mengalami transformasi ke alam ruhani 

yang suci. Dalam Islam, puasa merupakan salah satu pilar ajaran yang mendapat 

perhatian khusus dari Allah. Puasa bukan saja sarana penyucian jiwa tapi sekaligus 

merupakan jalan menuju suatu kemenangan abadi yang patut di rayakan oleh 

pelakunya. Kalau setiap amal kebajikan di janjikan ganjaran setiap 10 sampai 700 

lipat, maka puasa mendapat perlakuan tersendiri, karena Allah yang akan 

memberikan ganjaran yang berlimpah. Bahkan Alquran dalam rangkaian 

pembicaraannya tentang puasa juga menekankan suatu keistimewaan yang diberikan 

Allah, yakni jaminan untuk memperkenalkan permohonan hamba-hamba-Nya. 

 

2. Landasan Sosiologis 
Rangkaian ibadah puasa dan Idul Fitri dalam Islam menekankan pentingnya 

semangat solidaritas sosial dengan mewajibkan tiap individu-besar-kecil, kaya-

miskin, bahkan bayi yang baru lahir sekalipun, tidak terkecuali-untuk mengeluarkan 

zakat fitrah sebagai prasyarat yang merupakan simbol penting dalam meraih kembali 

kesucian dasar manusia pada hari lebaran Idul Fitri. Kegagalan menunaikan zakat 

fitrah menandai pula kegagalan meraih kembali sifat dasar kesucian manusia yang 

merayakan Idul Fitri.18 

Di antara makna sosial yang terkandung di dalam ritual kurban adalah: 

Pertama, dibebankannya ibadah ini bagi umat Islam yang mampu dan 

mendistribusikan dagingnya kepada kaum lemah menyiratkan pesan substansial 

kepada kita agar selalu bersemangat membantu meringankan penderitaan orang lain. 

Bantuan yang diberikan pun tidak selalu harus berupa materi, melainkan bisa dengan 

apa pun yang dapat kita sumbangkan demi penyelesaian problematika sosial 

masyarakat. Misalnya, sumbangan pikiran, motivasi, tenaga, dan lainnya. Secara 

substansial, orang yang setiap tahun melaksanakan kurban belum dapat disebut 

'berkurban' jika dalam dirinya tidak tertanam semangat membantu meringankan 

beban penderitaan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya. Sebaliknya, meskipun 

tidak memiliki kekayaan untuk melakukan kurban tetapi dalam dirinya telah 

mengkristal semangat meringankan beban penderitaan orang lain berarti mereka 

inilah (yang secara substansial) layak disebut pekurban sejati.  

                                                             
18Ibid., hal. 280.  



Kedua, ketundukan Ibrahim kepada Tuhannya membawa pesan moral kepada 

kita untuk senantiasa patuh kepada undang-undang dan aturan yang ada. Sebagai 

umat Islam sekaligus warga negara yang baik, kita harus menghargai hukum, undang-

undang dan tata aturan yang berlaku di negeri ini, di samping tentunya mematuhi 

hukum dan undang-undang dari Tuhan itu sendiri, yang tersampaikan melalui 

landasan hukum Islam. Ketiga, menyembelih hewan berarti menyembelih sifat-sifat 

kebinatangan seperti egois, serakah, rakus, menindas, tidak mengenal aturan, norma 

atau etika, dan rela membunuh saudara demi keuntungan pribadi.  

Memperkaya diri sendiri, memonopoli seluruh sektor perekonomian, korupsi, 

penindasan terhadap masyarakat lemah, tidak taat aturan, bertindak amoral, arogan, 

dan apatis terhadap realitas sosial masyarakat yang memprihatinkan, menunjukkan 

bahwa kurban yang dilakukan belum mampu memberikan kontribusi positif untuk 

memperbaiki diri dan menata tatanan sosial yang lebih baik.  

Keempat, disunahkannya menggemakan takbir sampai waktu ashar di akhir 

Hari Tasyriq (tanggal 13 Dzulhijjah) memperlihatkan kepada kita bahwa hanya Allah-

lah yang memiliki kekuasaan agung dan absolut. Oleh karenanya, tidaklah patut para 

pejabat negara, elite-kekuasaan, elite-politik, elite-ekonomi, dan manusia-manusia 

kaya, bertindak semena-mena terhadap manusia lain serta berjalan congkak di muka 

bumi ini. Pemaknaan seperti inilah yang akan menemukan relevansinya dengan 

kondisi bangsa kita yang sedang didera banyak derita bencana dan multikrisis di 

segala sektor; krisis pemerintahan, moral, sosial, ekonomi, edukasi, dan sebagainya.19  

Selain itu, bersilaturrahmi dengan sanak keluarga juga bernilai ibadah di 

samping terkandung pula dimensi sosial yaitu memperkuat kembali rasa peduli antar 

sesama. Sesuai dengan makna dasar silaturrahmi yang artinya menyambungkan dua 

rahim yang berbeda, atau mempertemukan antara dua kasih agar tumbuh sikap 

sayang menyayangi. Pengertian ini tentunya bermakna pertemuan secara fisik antara 

dua orang muslim atau lebih. Sehingga menimbulkan kesan kasih sayang atau saling 

memaafkan tidak tumbuh pada orang-orang yang tidak pernah bertemu secara fisik.20 

3. Landasan Filosofis 

a Landasan Filosofis Ibadah Haji  

                                                             
19Irham Sya’roni, Konteks Sosial Kurban, Republika, 30 Desember 2006.  
20Asep Saeful Muhtadi, Pribumisasi Islam: Ikhtiar Menggagas Fiqh Kontekstual, (Bandung: 

Pustaka Setia, 2005), hlm. 170.  



Landasan filosofis Idul adha tidak dapat dipisahkan dari dua hal yaitu ibadah 

haji dan kurban. Keteladanan yang diwujudkan dalam bentuk ibadah haji tersebut 

dan yang praktek-praktek ritualnya berkaitan dengan peristiwa yang dialami oleh 

beliau dan keluarganya, pada hakikatnya merupakan penegasan kembali dari setiap 

jamaah haji, tentang keterikatannya dengan prinsip-prinsip keyakinan yang dianut 

oleh Ibrahim a.s. yang intinya adalah: 

a) Pengakuan akan keesaan tuhan serta penolakan terhadap segala 

macam dan bentuk kemusyrikan, baik berupa patung-patung, bintang, bulan dan 

matahari, bahkan juga segala sesuatu selain Allah SWT. 

b) Keyakinan: tentang adanya neraca keadilan Tuhan dalam kehidupan ini 

dan yang puncaknya akan diperoleh setiap makhluk pada hari kebangkitan kelak. 

c) Keyakinan tentang kemanusiaan yang bersifat universal, tiada 

perbedaan dalam kemanusiaan seseorang dengan lainnya, betapapun terdapat 

perbedaan antara mereka dalam hal-hal lainnya.21 

Ibadah haji dikumandangkan oleh Ibrahim a.s. sekitar 3.600 tahun lalu. 

Sesudah masa beliau, praktek-prakteknya sedikit atau banyak telah mengalami 

perubahan, namun kemudian diluruskan kembali oleh Nabi Muhammad saw. Salah 

satu yang diluruskan itu adalah praktek ritual yang bertentangan dengan 

penghayatan nilai kemanusiaan universal tersebut. Alquran menegur sekelompok 

manusia (yang dikenal dengan nama al-hummas) yang merasa memiliki 

keistimewaan sehingga enggan bersatu dengan orang banyak dalam melakukan 

wukuf. Mereka wukuf di Muzdalifah sedangkan orang banyak di Arafah. Pemisahan 

diri yang dilatarbelakangi oleh perasaan superioritas dicegah oleh Alquran dan 

turunlah ayat tersebut QS. al-Baqarah: 199.22 

     

     

     

Artinya: Bertolaklah kamu dari tempat bertolaknya orang-orang banyak 

dan mohonlah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha 

penyayang (QS. al-Baqarah: 199). 

 

                                                             
21M. Quraish Shihab, Membumikan…, hal. 333.  
22Ibid., hal. 334. 



Tidak jelas apakah praktek bergandengan tangan saat melaksanakan thawaf 

pada periode awal sejarah Islam bersumber dari ajaran Ibrahim a.s. dalam rangka 

mempererat persaudaraan dan rasa persamaan. Namun, yang jelas, Nabi saw. 

membatalkannya bukan dengan tujuan membatalkan persaudaraan dan persamaan 

itu, tetapi agaknya karena alasan-alasan praktis pelaksanaan thawaf. Salah satu bukti 

yang jelas tentang keterkaitan ibadah haji dengan nilai-nilai kemanusiaan adalah isi 

khutbah Nabi saw. Pada haji Wada’ (haji perpisahan) yang intinya menekankan: (a) 

persamaan; (b) keharusan memelihara jiwa, harta, dan kehormatan orang lain; (c) 

larangan melakukan penindasan atau pemerasan terhadap kaum lemah baik dibidang 

ekonomi maupun bidang-bidang lain. 

Haji juga mengandung nilai-nilai universal bagi umat Islam dan manusia 

secara umum. Tentu saja makna kemanusiaan dan pengalaman nilai-nilainya tidak 

hanya terbatas pada persamaan nilai kemanusiaan. Ia mencakup seperangkat nilai-

nilai luhur yang seharusnya menghiasi jiwa pemiliknya. Ia bermula dari kesadaran 

akan fithrah (jati diri)-nya serta keharusan menyesuaikan diri dengan kehadiran di 

pentas bumi ini. Kemanusiaan mengantarkan putra-putri Adam untuk menyadari 

arah yang dituju serta perjuangan mencapainya. Kemanusiaan menjadikan makhluk 

ini memiliki moral serta memiliki kemampuan memimpin makhluk-makhluk lain 

dalam mencapai tujuan penciptaan. Kemanusiaan mengantarkannya untuk 

menyadari bahwa ia adalah makhluk dimensi yang harus melanjutkan evolusinya 

hingga mencapai titik akhir. Kemanusiaan mengantarkannya untuk sadar bahwa ia 

adalah mahkluk sosial yang tidak dapat hidup sendirian dan harus bertenggang rasa 

dalam berinteraksi.23 

Menurut M. Quraish Shihab nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ibadah 

haji dengan pengamalan kemanusiaan universal yaitu:24 

a) Ibadah haji dimulai dengan niat sambil menanggalkan pakaian biasa 

dan mengenakan pakaian ihram. Tidak dapat disangkal bahwa pakaian menurut 

kenyataannya dan juga menurut Alquran berfungsi, antara lain sebagai pembeda 

antara seseorang atau sekelompok dengan lainnya. Pembedaannya tersebut dapat 

membawa antara lain, kepada perbedaan status sosial, ekonomi atau profesi. Pakaian 

juga dapat memberi pengaruh psikologi kepada pemakainya. Di Miqat Makaniy, 

                                                             
23Ibid., hal. 334.  
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tempat ritual ibadah haji dimulai, perbedaan dan pembedaan tersebut harus 

ditanggalkan, sehingga semua harus memakai pakaian yang sama. Pengaruh-

pengaruh psikologis yang negatif dari pakaian pun harus ditanggalkan sehingga 

semua merasa dalam satu kesatuan dan persamaan. “Di Miqat ini, apapun ras dan 

sukumu lepaskan semua pakaian yang engkau kenakan sehari-hari baik sebagai (a) 

serigala (yang melambangkan kekejaman dan penindasan); (b) tikus (yang 

melambangkan kelicikan); (c) anjing (yang melambangkan tipu daya); (d) domba 

(yang melambangkan penghambaan). Tanggalkan semua itu di Miqat dan 

berperanlah sebagai manusia yang sesungguhnya.” Di Miqat, dengan mengenakan 

dua helai pakaian berwarna putih-putih sebagaimana yang akan membalut tubuh 

ketika mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini, seseorang yang melaksanakan 

ibadah haji akan atau seharusnya dipengaruhi oleh pakaian ini. Seharusnya ia 

merasakan kelemahan dan keterbatasannya serta pertanggungjawaban yang akan 

ditunaikannya kelak dihadapan Tuhan Yang Maha kuasa, yang di sisi-Nya tiada 

perbedaan antara seseorang dengan yang lain kecuali atas dasar pengabdian kepada-

Nya.  

b) Dengan dikenakannya pakaian ihram, maka sejumlah larangan harus 

diindahkan oleh pelaku ibadah haji. Jangan sakiti binatang, jangan membunuh, jangan 

menumpahkan darah, jangan mencabut pepohonan. Mengapa? Karena, manusia 

berfungsi memelihara makhluk-makhluk Tuhan serta memberinya kesempatan 

seluas mungkin untuk mencapai tujuan penciptaannya. Dilarang juga menggunakan 

wangi-wangian, bercumbu atau kawin, dan berhias supaya setiap peserta haji 

menyadari bahwa manusia bukan materi semata-mata, bukan pula birahi; dan bahwa 

hiasan yang dinilai Tuhan adalah hiasan rohani. Dilarang pula menggunting rambut 

dan kuku supaya masing-masing menyadari jati dirinya dan menghadap kepada 

Tuhan sebagai mana apa adanya. 

c) Ka’bah yang dikunjungi mengandung pelajaran yang amat berharga 

dari segi kemanusiaan. Di sana, misalnya, ada Hijr Ismail yang artinya harfiahnya 

“pangkuan Ismail”. Di sanalah Ismail putra Ibrahim, pembangun Ka’bah ini, pernah 

berada dalam pangkuan ibunya yang bernama Hajar, seorang wanita hitam, miskin 

bahkan budak, yang konon kuburannya pun berada di tempat itu. Namun demikian, 

budak wanita ini ditempatkan Tuhan disana (atau peninggalannya diabadikan Tuhan) 

untuk menjadi pelajaran bahwa Allah SWT memberi kedudukan untuk seseorang 



bukan karena keturunan atau status sosialnya, tetapi karena kedekatannya kepada 

Allah swt dan usahanya untuk hajar (berhijrah) dari kejahatan menuju kebaikan, dari 

keterbelakangan menuju peradaban.  

d) Setelah selesai melakukan thawaf yang menjadikan pelakunya larut dan 

berbaur bersama manusia-manusia yang lain, serta memberi kesan kebersamaan 

menuju satu tujuan yang sama yakni berada dalam lingkungan Allah SWT, dilakukan 

sa’i. Di sini muncul lagi Hajar, budak wanita bersahaja yang diperistirahatkan Nabi 

Ibrahim a.s. diperagakan pengalamannya mencari air untuk putranya. Keyakinan 

wanita ini akan kebesaran dan kemahakuasaan Allah sedemikian kokoh yang terbukti 

jauh sebelum peristiwa pencarian itu. Ketika ia bersedia ditinggal bersama anaknya 

di suatu lembah yang tandus. Keyakinannya yang begitu dalam tidak menjadikannya 

berpangku tangan dengan menunggu turunnya hujan dari langit. Tetapi, ia berusaha 

dan berusaha mondar-mandir berkali-kali demi mencari kehidupan. Hajar memulai 

usahanya dari bukit Shafa yang arti harfiahnya adalah kesucian dan ketegaran sebagai 

lambang bahwa untuk mencapai hidup harus dengan usaha yang dimulai dengan 

kesucian dan ketegaran dan harus diakhiri di Marwa yang berarti “ideal manusia, 

sikap menghargai, bermurah hati, dan memaafkan orang lain”. Adakah makna yang 

lebih agung berkaitan dengan pengalaman kehidupan dalam mencari kehidupan 

duniawi yang melebihi makna-makna yang digambarkan di atas? Kalau Thawaf 

menggambarkan larut dan meleburnya manusia dalam hadirat Ilahi atau, dalam 

istilah kaum sufi, al-fana’ fi Allah, maka sa’i menggambarkan usaha manusia mencari 

hidup, yang dilakukan begitu selesai thawaf agar melambangkan bahwa kehidupan 

dunia dan akhirat merupakan suatu kesatuan dan keterpaduan. Dengan thawaf 

disadarilah tujuan hidup manusia dan setelah kesadaran itu dimulai sa’i yang 

menggambarkan bahwa tugas manusia adalah berupaya semaksimal mungkin. Hasil 

usaha pasti akan diperoleh baik melalui usahanya maupun melalui anugerah Tuhan, 

seperti yang dialami oleh Hajar a.s. bersama putranya, Ismail, dengan ditemukannya 

air zamzam itu. Namun perlu dicatat bahwa mengenal Allah ini baru datang setelah 

upaya maksimal manusia. 

e) Di Arafah, padang yang luas lagi gersang itu, seluruh jamaah wukuf 

(berhenti) sampai terbenamnya matahari. Disanalah mereka seharusnya menemukan 

ma’rifah pengetahuan sejati tentang jati dirinya, akhir perjalanan hidupnya, serta 

disana pula ia menyadari betapa besar dan agung Tuhan yang kepada-Nya bersembah 



seluruh makhluk, sebagaimana diperagakan secara miniatur di padang tersebut. 

Kesadaran-kesadaran itulah yang mengantarkannya di padang Arafah untuk menjadi 

‘arif (sadar) dan mengetahui. Menurut Ibnu Sina, apabila kearifan telah menghiasi diri 

seseorang, maka Anda akan menemukan orang itu ”selalu gembira, banyak senyum 

karena hatinya telah gembira sejak ia mengenal-Nya. Dimana-mana ia melihat satu 

saja, melihat Yang Mahasuci itu. Semua makhluk dipandangnya sama (Karena 

memang semua sama, sama membutuhkan-Nya). Ia tidak akan mengintip-ngintip 

kelemahan atau mencari-cari kesalahan orang lain. Ia tidak cepat tersinggung walau 

melihat yang mungkar sekalipun. Karena jiwanya selalu diliputi oleh rahmat dan 

kasih sayang.” 

f) Dari Arafah, para jamaah ke Muzdhalifah untuk mengumpulkan senjata 

dalam menghadapi musuh utama yaitu setan. Kemudian, melanjutkan perjalanan ke 

Mina dan disanalah para jamaah haji melampiaskan kebencian dan kemarahan 

mereka masing-masing terhadap musuh yang selama ini menjadi penyebab segala 

kegetiran yang dialaminya. Batu dikumpulkan di tengah malam sebagai lambang 

bahwa musuh tidak boleh mengetahui siasat dan senjata kita. Demikianlah, ibadah 

haji merupakan kumpulan simbol-simbol yang sangat indah. Apabila dihayati dan 

diamalkan secara baik dan benar, maka pasti akan mengantarkan setiap pelakunya ke 

dalam lingkungan Ilahi dan kemanusiaan yang benar sebagaimana dikehendaki oleh 

Penciptanya, Allah SWT. 

b Landasan Filosofis Kurban 

Ibadah kurban merupakan simbol ketauhidan. Pada masa jahiliyah, orang-

orang musyrikin cenderung menghormati, mengistimewakan bahkan mengultuskan 

binatang-binatang tertentu. Dalam QS. al-Maidah: 103 Allah menjelaskan binatang itu 

antara lain disebut Bahirah, Sa’ibah, dan Ham.  

      

      

    

      

   

Artinya: Allah sekali-kali tidak pernah mensyari'atkan adanya Bahiirah, 

Saaibah, Washiilah dan Haam. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat 



kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. (QS. al-Maidah: 

103). 

 

Bahiirah ialah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak kelima itu 

jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi 

dan tidak boleh diambil air susunya. Saaibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi 

kemana saja lantaran sesuatu nazar. seperti, jika seorang Arab Jahiliyah akan 

melakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, Maka ia biasa bernazar akan 

menjadikan untanya saaibah bila maksud atau perjalanannya berhasil dengan 

selamat. Sedangkan washiilah yakni seekor domba betina melahirkan anak kembar 

yang terdiri dari jantan dan betina, Maka yang jantan Ini disebut washiilah, tidak 

disembelih dan diserahkan kepada berhala. Selanjutnya, Haam yaitu unta jantan yang 

tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina 

sepuluh kali. perlakuan terhadap bahiirah, saaibah, washiilah dan haam Ini adalah 

kepercayaan Arab Jahiliyah. Menurut tradisi jahiliyah, binatang-binatang yang 

dianggap memiliki kelebihan itu tidak boleh diganggu, tidak boleh disembelih apalagi 

dimakan dagingnya.25 

Karenanya, dalam rangka membabat tradisi jahiliah ini Allah antara lain 

menyuruh umat Islam untuk menyembelih hewan-hewan yang justru memiliki 

kualitas baik dan memerintahkan agar memakan dagingnya. QS. al-Hajj 28 dan 36. 

   

     

     

    

   

   

 

Artinya: Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan 

supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang Telah ditentukan atas rezeki 

yang Allah Telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah 

sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-

orang yang sengsara dan fakir. (QS. Al-Hajj: 28) 
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Artinya: Dan Telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari 

syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah 

olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan Telah 

terikat). Kemudian apabila Telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan 

beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-

minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami Telah menundukkan unta-unta 

itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur. (QS. Al-Hajj: 36) 

 

 Maka dengan menyembelih dan memakan daging binatang tersebut sirnalah 

sudah tradisi jahiliyah yang mendewakan sebagian binatang-binatang ternak. 

Karenanya, menyembelih dan mengkomsumsi binatang-binatang itu merupakan 

bagian dari ibadah yang tidak dapat diganti dengan yang lain.26 

 Kurban juga mengandung simbol ketaatan kepada Allah. Perintah Allah 

kepada Nabi Ibrahim agar ia menyembelih putranya Ismail memiliki dimensi vertikal. 

Namun demikian bukan berarti perintah itu tidak memiliki makna sama sekali. Justru 

disinilah letak makna itu apabila ia dipahami dengan pendekatan imani. Karena 

perintah itu merupakan batu ujian bagi Nabi Ibrahim as. dan Nabi Ismail as. sejauh 

mana kedua Nabi itu taat terhadap perintah Allah, meskipun boleh jadi sebagai 

manusia kedua Nabi itu layak mempertanyakan perintah itu.27 

 Sekilas memang nampak janggal apabila Nabi Ibrahim as dan Nabi Ismail itu 

masih perlu diuji ketaatannya kepada Allah. Bukankah mereka berdua orang-orang 

yang sudah menjadi pilihan Allah, diangkat menjadi Nabi dan ketaatannya tidak dapat 

diragukan lagi. Namun kejanggalan itu akan segera sirna manakala dipahami bahwa 
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kehadiran para Nabi di dunia ini antara lain dalam rangka memberikan contoh dan 

teladan bagi umat manusia, termasuk contoh bagaimana manusia harus taat kepada 

Allah dan sabar dalam menerima ujian-ujian hidup.28 

 Apabila para Nabi saja masih diuji ketaatan dan kesabarannya kepada Allah, 

maka manusia yang bukan Nabi lebih pantas diuji. Tetapi justru para Nabi itulah yang 

paling pedih ujian-ujian hidupnya dibanding manusia biasa. Karenanya, semakin 

tebal kadar keimanan seseorang, semakin pedih pula ujian-ujian hidupnya. Semakin 

tingkat ketaatan seseorang kepada Allah, semakin banyak pula cobaan-cobaan hidup 

yang ditimpakan kepadanya. Kendati tidak selamanya orang yang banyak dirundung 

cobaan hidup itu mesti tinggi ketaatannya kepada Allah dan semakin lulus manusia 

dari ujian itu, semakin tinggi pula kualitasnya dihadapan Allah. Ibadah kurban dengan 

hari raya Id Adha yang datang setiap tahun seyogyanya janganlah menjadi upacara 

rutinitas saja, melainkan dapat menjadikan manusia seperti Nabi Ibrahim as. dan 

Nabi Ismail as. yang mampu mendahulukan kepentingan Allah dari pada kepentingan 

pribadi. Bila tidak, umat Islam hanya akan mengumandangkan Allahu Akbar dimana-

mana, tetapi dalam perilaku kehidupan sehari-hari manusia justru mengecilkan Allah 

bahkan mungkin melecehkan Allah.29 

Lebih dari itu, nilai filosofi kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah 

karena daging dan darah tidak akan diterima oleh Allah, sebagaimana dijelaskan 

dalam QS. Al-Hajj: 37; 

     

   

     

     

    

  

Artinya: Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai 

(keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. 

Demikianlah Allah Telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan 

Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. dan berilah kabar gembira kepada orang-

orang yang berbuat baik. (QS. al-Hajj: 37). 
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C. Pelaksanaan Syiar Islam di Aceh 

1. Hari Raya Idul Fitri 

a. Pawai Takbir Idul Fitri 

 Pawai takbir dilaksanakan untuk menyemarakkan dan menyambut hari raya 

idul fitri. di Banda Aceh, sebagai ibu kota provinsi dilakukan perlombaan yang dikenal 

dengan nama: “musabaqah pawai takbir” yang berarti perlombaan pawai takbir. 

Perlombaan tersebut dikoordinir dan dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Wilayah 

Badan Koordinasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (DPW BKPRMI) wilayah Aceh. 

Perlombaan takbir tersebut dilakukan pada malam 1 Syawwal atau malam 

lebaran. Kegiatan 

ini dimulai 

sesudah shalat 

isya, sekitar 

pukul 20.00-

selesai, peserta 

berawal start 

dari depan 

Masjid 

Baiturrahman, 

Banda Aceh dan 

finish juga di 

tempat tersebut 

ditempuh dengan berjalan kaki. Aspek-aspek yang dinilai dalam perlombaan pawai 

takbir tersebut adalah:  

1). Adab dan pakaian (jumlah peserta, kerapian barisan); 

2) Aksesoris/perlengkapan (kendaraan hias, beduk/rebana, barner/spanduk): 

3) Bacaan takbir (tajwid, fashahah, suara dan lagu).30 

Peserta Pawai di depan Masjid Baiturrahman, sumber: www.acehkita.com  

Perlombaan takbir tersebut yang didanai langsung oleh pemerintah Aceh, yang 

memperebutkan hadiah uang total Rp. 22.500.000 dan tropi. Juara I Rp. 5.000.000 
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Foto pawai menyambut 1 Syawal, sumber 
www.atjehpos.com 
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Peserta Pawai di depan Masjid Baiturrahman, sumber: 
www.acehkita.com  
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sampai juara harapan III, Rp. 2.500.000, selain itu disediakan 1.000.000 untuk 

transportasi masing-masing peserta. Kemudian syarat-syarat peserta yang mengikuti 

perlombaan tersebut adalah: 

1) Peserta adalah remaja masjid/meunasah/OSIS/OSIM/santri/dayah /ormas Islam 

dalam provinsi Aceh; 

2) Setiap pengurus remaja masjid/meunasah/OSIS/OSIM/santri/dayah /ormas 

Islam dapat mengirimkan satu regu peserta berjumlah 30-40 orang; 

3) Untuk pembaca takbir/syekh (qari) belum pernah memperoleh juara I MTQ 

ditingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota; 

4) Berpakaian Muslim/Muslimah 

5) Setiap peserta dapat membawa barner (spanduk), gendang, beduk, rebana, 

aksesoris dan perlengkapan lainnya; 

6) Mempersiapkan list peserta yang telah ditandatangani oleh pengurus 

BKM/kepala sekolah/madrasah/pimpinan dayah/ dan diserahkan kepada panitia 

pada technical meeting di Masjid Baiturrahman, 16 Agustus 2012.31  

Sedangkan di daerah kabupaten/kota di Aceh juga dilakukan pawai takbir 

namun tidak memperlombakan seperti halnya di tingkat provinsi. Hanya untuk 

menyemarakkan hari raya idul fitri biasa diikuti oleh pengurus masjid pada tingkat 

kecamatan dan kemukiman serta organisasi Islam. Biasanya dilakukan dengan 

memakai kendaraan mobil dan motor start di depan masjid kabupaten/kota 

menyusuri jalan-jalan protokol dan finish juga di tempat semula. 

Ada sesuatu yang menarik di daerah Pidie dalam praktek masyarakat 

menjelang `idul fitr. Seperti diungkapkan Fauzi Ahmad, Kabag Kessos Pemkab Pidie, 

pada malam hari raya `idul fitr, di beberapa titik di Aceh seperti di Garot Pidie ini 

dibunyikan bude uram trieng (senapan meriam bambu). Uniknya kegiatan ini tidak 

hanya dilakukan anak-anak usia remaja atau pemuda tetapi juga para orang tua ikut 

terlibat dan sering berlomba-lomba seakan ada perang antar desa. Suara meriam 

bambu ini nampaknya sebagai ekspresi orang-orang Aceh menyambut hari 

kemenangan esok harinya. 

Sebelum teot bude, biasanya warga beramai-ramai ikut bertakbir mengelilingi 

kota atau gampong masing-masing. Menurut Drs. H. A. Hamid Mahmud, salah seorang 

imam masjid di Kabupaten Pidie, dulu kegiatan pawai keliling ini hanya mengelilingi 
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kampung dengan membawa panyoet serungkeng sambil bertakbir memuja dan 

memuji kebesaran Allah swt. Tetapi sekarang ini kegiatan pawai itu lebih meriah, 

sebab bukan saja mengelilingi gampongnya tetapi tumpah ruah mengelilingi kota 

dengan berbagai mobil yang telah dihias sedemikian rupa.  

 

Pada sisi lain, di daerah Pidie malam lebaran disambut dengan perang meriam 

bambu (belakangan juga melibatkan bom karbit) seakan sudah menjadi tradisi 

kawasan pedalaman Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya. Kegiatan ini sudah berlangsung 

sejak puluhan tahun lalu, sehingga tidak diketahui jelas darimana asal usulnya. Yang 

jelas, warga pedalaman biasanya menggunakan meriam bambu untuk mengusir gajah 

dan binatang buas lainnya dari wilayah pemukiman penduduk. Sementara perang-

perangan di 

malam hari 

raya, biasanya 

berlangsung di 

kawasan 

daerah aliran 

sungai (DAS) 

atau di 

pinggiran 

sawah. Di 

kawasan DAS, 

perang 

melibatkan 

warga desa yang tinggal di kedua sisi sungai. Tahun lalu, perang di kawasan DAS ini 

setidaknya melibatkan puluhan desa dalam empat kecamatan (Mila, Delima, 

Indrajaya, dan Pidie) yang berada di sepanjang DAS Krueng Baro dan Krueng Reubee. 

Perang serupa, meski dalam bentuk yang lebih kecil juga berlangsung di 

sejumlah kawasan lainnya di pedalaman Pidie. Meski hanya perang-perangan, 

kegiatan satu malam ini menghabiskan dana hingga puluhan juta, bahkan kalau 

ditotal dengan kembang api dan petasan mencapai ratusan juta rupiah. Dananya 

Gambar 3 

Suasana malam 1 syawal di Pidie, 2011, sumber: www.serambi 
news.com 

 



berasal dari sumbangan warga tempatan dan sebagian besar dari para perantau di 

dalam maupun luar negeri.32 

Saking melekatnya kegiatan ini sebagai kebiasaan masyarakat, pihak 

pelaksana pawai takbir keliling Pemkab Pidie, merasakan kesulitan saat mengajak 

para pemuda di kawasan pedalaman untuk ikut berpawai menyemarakkan malam 

Idul Fitri dengan takbiran. Meski tidak drastis, keadaan itu mulai berubah sejumlah 

santri asal Pidie yang menuntut ilmu di sejumlah pesantren membentuk wadah 

Rabithah Muta’alimin Pidie Se Aceh (RAMPI). Sejak tahun 2008 lalu, lembaga ini 

gencar menyosialisasikan kegiatan pawai takbir keliling pada malam hari raya Idul 

Fitri. Bahkan, dalam dua tahun belakangan, RAMPI yang belakangan dibantu oleh 

Gerakan Intelektual Se-Aceh (GISA), secara terang-terangan menentang kegiatan 

perang-perangan pada malam Idul Fitri. Mereka menyebarkan berbagai tulisan dan 

imbauan ulama, termasuk kutipan pemberitaan media, yang berisi tentang mudharat 

dari kegiatan perang-perangan itu. Ketua DPP GISA, Tgk Mukhtar Syafari, 

mengatakan bahwa setiap tahun selalu saja ada anak-anak yang menjadi korban 

terbakar, bahkan kembang api dan petasan juga kerap menjadi sumber kebakaran. 

Tahun lalu, seorang anak di Reubee harus kehilangan tiga jarinya karena tersambar 

api dari meriam karbit.33 

Pelan namun pasti, kampanye RAMPI dan GISA Pidie, serta tokoh-tokoh 

masyarakat lainnya, mulai membuahkan hasil. Dalam dua tahun terakhir, kegiatan 

perang-perangan ini mulai mendapat penentangan dari sebagian besar masyarakat.  

Sekadar diketahui, dentuman bom karbit yang terbuat dari rangkaian 5-7 drum 

minyak dan drum karbit, menimbulkan efek yang luar biasa. Ledakan terbesarnya 

terdengar hingga radius lima kilometer, serta menimbulkan gemuruh di angkasa. 

Selain itu, ledakan bom ini juga menimbulkan getaran di darat hingga puluhan meter. 

Bahkan sejak perang meriam bambu melibatkan bom karbit, sumur-sumur warga 

menjadi kering, karena cincin sumur retak akibat getaran. Efek lainnya, para orang 

tua, wanita hamil, dan bayi, harus diungsikan dari arena perang yang di sebagian 

wilayah berada tepat di tengah pemukiman penduduk. Bahkan, sebagian besar dari 

mereka telah mengungsi sejak beberapa hari sebelum puncak peperangan. 
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Namun, seiring dengan damai yang semakin bersemi di Aceh, sebagian besar 

warga di kawasan pedalaman Pidie, mulai meninggalkan kegiatan yang dianggap 

mubazir dan menimbulkan dampak tidak baik terhadap masyarakat sekitar.  

Bahkan, di Gampong Mesjid Reubee yang beberapa tahun lalu paling semarak dengan 

meriam-meriam karbitnya, tahun ini berganti dengan lantunan takbir, ikut pawai 

maupun di pentas yang dihias di depan masjid setempat. Pawai takbir tahun ini 

sangat semarak karena Bupati Pidie Tgk. Sarjani Abdullah menyatakan sangat senang 

serta menyatakan akan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan pawai 

takbir ini. Pada malam Idul Fitri tahun menyelenggarakan lomba takbiran tingkat 

kanak-kanak antar dusun, di halaman meunasah.34 

b. Mudik (Pulang Kampung) 

Setiap tahun masyarakat Aceh sering diingatkan kembali pada sebuah tradisi 

menjelang hari raya idul fitri, yaitu tradisi mudik, sebuah istilah yang sarat dengan 

budaya lokal, dan bukan istilah yang berasal dari ajaran agama. Setidaknya ada dua 

pengalaman berbeda yang terlihat ketika suasana menjelang mudik ke kampung 

halaman. Pertama pengalaman yang umumnya dialami oleh masyarakat yang berada 

diperantauan meyakini tradisi mudik merupakan bagian dari rangkaian syiar idul 

fitri. Kedua, tradisi mudik dipahami sebagai sebuah gejala sosial yang berusaha 

merubah desa menjadi kota. Bisanya ini terjadi di kota-kota besar sering terjadi 

”urbanisasi musiman” yang terkadang menjadi pemberitaan utama di sejumlah media 

massa. Khususnya di Aceh, tradisi mudik adalah bagian dari budaya yang dilakukan 

secara rutin dalam kehidupan keagamaan masyarakat Aceh. Tradisi mudik adalah 

syiar yang terkandung dalam ajaran silaturrahmi dengan mengunjungi sanak 

keluarga, teman sejawat, membersihkan sekaligus berziarah kuburan keluarga sehari 

sebelum hari raya idul fitri, dan setelah shalat idul fitri.  

Atas dasar inilah, pada umumnya istilah mudik dapat diartikan dengan “pulang 

kampung tahunan“ khususnya pada setiap menjelang hari raya idul fitri. Momen ini 

dimanfaatkan bagi individu yang meneruskan hidup di perkotaan kembali ke 

kampung halaman mereka untuk melaksanakan puasa dan merayakan idul fitri 

bersama orang tua dan sanak keluarga. Keinginan mudik terasa amat penting, dengan 

tujuan dapat berjumpa keluarga di kampung, terutama orang tua yang masih diberi 
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umur panjang. Meski wajah-wajah terseok kelelahan, tantangan yang berat, perasaan 

senang, dan mata terlihat berbinar-binar karena kembali ke kampung halaman. 

Seperti pemandangan di terminal-terminal bus, tanpa menghiraukan biaya mahal, 

penuh risiko, dan menambah suasana berdesak-desakan. Di kota-kota besar arus 

mudik justru menambah kemacetan lalu lintas, apalagi dengan adanya gelombang 

arus mudik bersama yang difasilitasi oleh donatur tertentu.  

Kemacetan lalu lintas bukan menjadi alasan untuk menunda mudik, sekalipun 

harus rela meminjam ongkos demi mengisi kesempurnaan tradisi mudik. Bagi 

masyarakat Aceh, pemaknaan tradisi mudik bukan sekadar perkumpulan keluarga 

untuk melepas rindu. Lebih dari itu, pertemuan tahunan lebaran sudah menjadi 

tradisi mulia sebagai bentuk perwujudan “kepatuhan sosial“ terhadap kampung 

halaman. Kepatuhan sosial memiliki dimensi teologis sebagai landasan normatif 

terjadinya arus mudik pada setiap menjelang hari raya idul fitri, seperti ajaran 

silaturrahmi, sebagai bentuk penjelmaan ukhuwah yang ditegaskan dalam Alquran, 

innamal mu’minuuna ikhwatun, faashlihu baina akhawaikum. Ajaran normatif lainnya 

adalah ajaran maqashid al-syari’ah yang digagas oleh imam Syathibi, yaitu 

memelihara keturunan. Dalam arti luas memelihara keturunan tidak dimaksudkan 

memelihara kelangsungan hidup secara fisik, lebih dari itu memelihara semangat 

untuk membentuk persaudaraan yang utuh. 

Karena itu, setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri, mudik ke kampung halaman 

menjadi agenda sosial yang fenomenal. Dalam acara mudik Lebaran ini terdapat 

unsur keagamaan dan kreasi budaya. Sebelum terjadi arus urbanisasi, istilah pulang 

mudik Lebaran tidak dikenal. Dengan begitu, mudik adalah fenomena psikologis 

masyarakat urban. Kemeriahan dan keakraban suasana Lebaran di kampung sewaktu 

kecil terekam kuat sampai kita dewasa.35 

Ditambah lagi pesan agama bahwa berpuasa Ramadhan dengan 

memperbanyak minta ampun pada Tuhan tidak akan sempurna kalau tidak 

diteruskan saling memaafkan sesama manusia, khususnya dengan keluarga, tetangga, 

dan kerabat. Maka setelah salat, dilanjutkan saling berkunjung untuk silaturahmi, 

minta maaf, dimulai dari permohonan maaf dan doa dari anak kepada orang tua, 

dilanjutkan pada sanak saudara yang dianggap lebih tua. Di kampung, setiap keluarga 
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diakses, 10 agustus, 2012.  
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menyediakan makanan beraneka ragam untuk menjamu tamu-tamu yang datang, tua-

muda, besar-kecil. Layaknya sebuah warung gratis. Yang membuat Lebaran di 

kampung menjadi semakin meriah adalah keterlibatan anak-anak yang ikut bertamu 

ke rumah-rumah untuk menikmati makanan yang terhidang. 

Kenangan ini melekat sampai tua, indah dikenang dan menjadi daya tarik 

untuk pulang mudik, menapak tilas. Fenomena pulang mudik Lebaran akan tetap 

bertahan selama fenomena urbanisasi berlangsung. Beberapa orang tua yang tinggal 

di kota besar sengaja mengajak anak-anaknya pulang mudik agar mengenal suasana 

desa dan asal-usul leluhurnya. Jadi, sesungguhnya pesta Lebaran memiliki banyak 

dimensi, ada dimensi religi, kultural, dan rekreasi. Kalau saja pemerintah mampu 

memberi fasilitas yang bagus, sesungguhnya peristiwa mudik Lebaran sangat positif 

untuk pemerataan ekonomi. Lebih bagus lagi kalau setiap warga desa yang telah 

sukses memanfaatkan pulang mudik untuk ramai-ramai memajukan lembaga 

pendidikan di desanya.36 

Syiar Islam ini dilakukan dengan bersilaturrahmi sesama keluarga, saudara, 

kerabat sebagai fitrah manusia yang tetap dipelihara. Kehadiran fisik dengan berjabat 

tangan sembari mengucapakan permintaan maaf menjadi syarat utama bagi 

masyarakat Aceh untuk melengkapi kesempurnaan pertemuan keluarga di hari fitri. 

Walaupun ucapan silaturrahmi saat ini bisa disampaikan dengan bahasa elektronik 

seperti sms, atau bahasa tulisan melalui kartu lebaran. Tanpa kehadiran fisik, rasanya 

tradisi mudik lebaran dianggap belumlah sempurna. Hal ini menyiratkan suasana 

sosial masyarakat dapat sangat kuat pada tanggal 1 syawal. 

c. Idul Fitri 

Para psikolog Barat berbeda pendapat dalam memahami manusia. Jean 

Jacques Rousseau, Karl Marx dan Abraham Maslow mengatakan pada dasarnya 

manusia baik, tetapi dibantah oleh Niccolo Machiavelli, Thomas Hobbes dan Sigmund 

Frued yang berpendapat sebaliknya (jahat). Belakangan, yang paling banyak dianut 

adalah altruistic paradox: manusia mempunyai kecenderungan baik dan buruk 

sekaligus. Manusia adalah makhluk agresif, tapi sekaligus juga penuh kasih sayang, 

kejam dan lemah lembut. Ada kebakhilan dan kedermawanan, membangun dan 

merusak. Alquran menggambarkan manusia jahil, bakhil, tergesa-gesa, zalim, suka 
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berkeluh kesah. Jadi egoisme mementingkan diri sendiri merupakan sifat dasar 

manusia yang alami, tetapi jelas tidak dapat disebut sebagai fitrah.  

Fitrah juga dapat berarti gharizah atau insting yang merupakan sifat bawaan 

sejak lahir. Manusia juga mempunyai gharizah yang merupakan bagian dari binatang 

mamalia (binatang menyusui). Tetapi binatang tidak mempunyai fitrah, sebab fitrah 

merupakan ciri khas manusia yang berpotensi untuk berevolusi menuju ketinggian, 

keluruhan dan kesempurnaan hidup. Karena itu fitrah dapat berkembang sebaik-

baiknya tetapi juga menurun serendah-rendahnya.  

Semua manusia menginginkan untuk kembali kepada kesucian. Penyembahan 

terhadap Allah merupakan karakter asasi dan citra yang fitrah suci pada manusia 

yang diciptakan oleh Allah swt. jika manusia keluar dari kefitrahannya maka manusia 

akan mendapatkan kesengsaraan hidup. Sebab manusia yang semacam itu telah 

mengalami proses dehumanisasi atau pemarginalan sifat-sifat ketuhanan dari hakikat 

manusia yang sebenarnya. Olehnya, setiap manusia pasti memiliki rasa 

keberagamaan atau sifat ketuhanan meskipun ia seorang atheis atau animis, seperti 

firman Allah QS. al-Baqarah: 21. 

   

     

     

Artinya: Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan 

orang-orang 

yang 

sebelummu, 

agar kamu 

bertakwa. 

(QS. al-

Baqarah: 

21). 

Hadis 

Nabi Saw 

juga 

disebutkan 

kata fitrah 

Gambar 4 

Shalat Idul Fitri di Lapangan Blang Padang, Banda Aceh. 
Sumber: www.tribunnews.com 



yang mendukung ayat tersebut diatas, Rasulullah saw.: "Setiap anak yang dilahirkan 

ke dunia ini dalam keadaan suci (fitrah), tetapi orang tuanya yang membuat dia 

menjadi seorang Yahudi, Nasrani dan Majusi". Orang yang baru dilahirkan adalah 

dalam keadaan suci dan bersih tanpa noda dan dosa seperti kertas putih, sehingga 

manusia bagaikan terlahir kembali untuk kedua kalinya. Mengapa bulan Ramadhan 

disebut bulan kelahiran kembali? Sebab Ramadhan merupakan bulan kesembilan 

dalam hitungan Hijriyah yang dimulai dari bulan Muharram. Setiap manusia yang 

lahir ke dunia dikandung oleh ibunya kurang lebih sembilan bulan. Setelah seseorang 

lahir hukumnya sunnat untuk diazankan di telinga kanan dan diqamatkan di telinga 

kiri. Sebab itulah hari kemenangan Idul Fitri sunnah mengumandangkan takbir –juga 

tahmid dan tahlil-- sebagai pertanda seorang Muslim terlahir kembali. Jadi kelahiran 

pertama saat dilahirkan oleh ibu masing-masing dan kelahiran kedua setelah 

dilahirkan oleh bulan Ramadhan. Hakikatnya masing-masing dalam keadaan suci. 

Keinginan untuk kembali kepada kesucian bukanlah semata kemauan manusia 

saja, akan tetapi justru 

merupakan kegembiraan 

Tuhan juga. Dalam 

sebuah hadis Qudsi Allah 

berfirman: "Apabila 

hambaku mendekat 

kepadaku sejengkal, 

maka Aku mendekat 

kepada sehasta, bila ia 

mendekat kepadaku 

sehasta Aku mendekat 

padanya sedepa. Bila ia 

datang kepadaku dengan 

berjalan aku datang padanya dengan berlari". (HR. Bukhari). Oleh karenanya dalam 

dunia tasawuf para sufi menggambarkan kerinduan untuk kembali kepada Tuhan 

sebagai jalan spiritual yang mengasyikkan, seperti pengalaman Rabiah Adawiyah 

Imam al-Gazali membagi perjalanan manusia dalam mensucikan diri menjadi 

tiga tangga; a) takhalli, berarti pembersihan hati atau pengosongan jiwa dari akhlak 

yang mungkar seperti, riya, sombong, dengki dan seluruh akhlak mazhmumah. b) 

Gambar 5 
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tahalli, pengisian hati dengan akhlak yang mulia seperti sabar, tawakkal, zuhud, 

syukur, qanaah dan seluruh akhlak mahmudah. Kemudian setelah proses 

pembersihan lalu disusul dengan pengisian, maka hati akan datang fase selanjutnya 

c) tajalli, yaitu tersingkapnya tabir atau dinding penghalang antara hamba dengan 

pencipta, saat itu tidak ada lagi jarak makhluk dengan Khalik.  

Lebih lanjut al-Gazali mengatakan bahwa hati manusia bagaikan cermin, jika 

cermin itu rabun dan kotor maka ia tidak akan dapat menerima cahaya Ilahi apalagi 

memantulkannya. Tamsil Tuhan sebagai cahaya disebutkan dalam (QS. al-Nur: 35). 

    

     

     

    

     

     

    

       

      

     

      

  

Artinya: "Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan 

cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada 

pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang 

bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak 

berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan 

tidak pula di sebelah barat (nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, 

walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah 

membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat 

perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala 

sesuatu", (QS. al-Nur: 35).  

Kitab Alquran juga disebut sebagai petunjuk, pedoman hidup dan sebagai 

cahaya pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi fungsi hati manusia dapat 

dianalogikan seperti mata atau penglihatan manusia, mata tidak dapat melihat ketika 



tidak ada cahaya yang memantulkan ke dalam retina mata. Begitu pula hati manusia 

tidak dapat melihat dengan jelas kebenaran tanpa ada cahaya dari Tuhan.  

Perumpamaan di atas merupakan suatu kalimat personifikasi yang bait narasi 

yang mengagumkan. Bukankah cermin yang rabun tak dapat memantulkan cahaya 

yang jernih. Tidakkah kaca yang retak akan membiaskan cahaya yang retak pula. 

Simbolisasi cahaya terhadap hati tersebut banyak juga dipakai dalam dunia tasawuf 

dan filsafat, terutama filsafat ilmuninatif (pancaran cahaya). Misalnya Syihabuddin 

Suhrawardi menyebut pemikirannya sebagai al-hikmah al-Israqiyyah. Hikmah 

israqiyyah berarti hikmah ketimuran, sebab timur merupakan arah terbitnya 

matahari sebagai sesuatu yang menyinari bumi. 

Kemudian Hari Raya Idul Fitri dalam masyarakat Aceh misalnya di Nagan Raya 

sebagaimana dijelaskan oleh H. T. Nyak Daud Asyik, Pengurus Majelis Adat Aceh 

(MAA) dirayakan sangat semarak sejak di tingkat keluarga, desa, kecamatan dan 

kabupaten. Masyarakat mempersiapkan perayaan Idul Fitri sejak pertengahan bulan 

Ramadhan. Persiapan dimaksud lebih banyak terkait dengan persoalan fisik dan 

material. Biaya untuk kebutuhan hari raya sudah disiapkan sejak jauh-jauh hari yang 

digunakan untuk membeli pakaian baru, penyiapan makanan dan minuman yang 

akan disajikan untuk tamu di hari raya. 

Masyarakat umumnya menyiapkan makanan ringan untuk disajikan kepada 

para tamu. Beberapa kue utama yang selalu disiapkan oleh masyarakat adalah 

keukarah, kue supet, bhoi, bungong kayee, kue loyang, bu tho, kipang kacang, geulamo, 

kacang asen. Dari semua kue tersebut, karah adalah yang paling menonjol 

penampilannya. Karah di Nagan Raya mempunyai keunikan dari segi bentuk dan 

ukurannya. Bentuk karah secara umum ada tiga macam; segi tiga, separuh bulatan 

dan bulat polos.  

Karah berbentuk segi tiga dan separuh bulatan digunakan untuk dimakan 

sendiri dan sebagiannya juga disajikan untuk tamu. Ukuran karah di Nagan Raya 

umumnya lebih besar dibandingkan ukuran karah rata-rata di Aceh. Secara umum, 

ukuran karah Nagan Raya setiap porsinya mencapai 3 hingga lima porsi ukuran karah 

lainnya. Sementara itu, karah berbentuk bulat polos ukurannya sangat besar, dengan 

diameter rata-rata antara 50-60 cm dan tinggi atau tebalnya mencapai 30 cm. Karah 

jenis ini dimasukkan dalam hidang uroe raya dan diletakkan pada lapisan terbawah.  



Lebih lanjut H.T. Nyak Daud Asyik menjelaskan bahwa hidang uroe raya 

merupakan antaran istimewa dari keluarga pengantin perempuan ke rumah keluarga 

pengantin laki-laki. Sudah menjadi tradisi turun temurun di Nagan Raya, setiap 

pengantin baru yang merayakan Idul Fitri pertama sekali dikenakan keharusan 

mempersiapkan hidangan kue (juadah). Hidang uroe raya disiapkan oleh keluarga 

pengantin perempuan. Hidang uroe raya diantar pada hari pertama Idul Fitri. 

Sejumlah kerabat biasanya ikut dalam rombongan antar hidang uroe raya. Keluarga 

pengantin laki-laki yang menerima rombongan pengantar hiding selanjutnya 

mengundang kerabat dan tetangga untuk menyaksikan prosesi buka hiding uroe raya 

pada malam harinya. Isi Hidang uroe raya dibagi untuk para kerabat yang hadir untuk 

dikonsumsi langsung dan sebagiannya dibawa pulang. Para kerabat yang 

mendapatkan bagian hidangan itu menyumbang sejumlah uang untuk asoe hidang. 

Asoe hidang adalah sebuah istilah yang menunjukkan adanya upaya berbalas dari 

pihak keluarga pengantin pria terhadap antaran yang dibawa oleh keluarga 

pengantin perempuan. Keluarga perempuan sudah menghabiskan sejumlah biaya 

untuk penyiapan isi hidang uroe raya. Setelah hidang uroe raya tersebut dibuka dan 

isinya dibagi untuk kerabat dan tetangga, otomatis wadah hidang uroe raya itu 

menjadi kosong. Keluarga pengantin pria tidak sampai hati mengembalikan hidang 

uroe raya itu dalam keadaan kosong. Oleh karenanya, hidang uroe raya tersebut diisi 

dengan sejumlah uang. Uangnya disiapkan sendiri oleh keluarga tersebut, ditambah 

dengan sumbangan para kerabat yang ikut menyaksikan pembukaan hidang uroe 

raya. 

Menurut Abdul Muthalib, Ketua MAA Kecamatan Kluet Utara, di Aceh Selatan, 

tradisi menyambut tamu pada hari raya disiapkan hidangan khas berupa kue 

tradisional seperti lemang, daging, srikaya, kue tradisional lainnya seperti sapik 

(seupet) 37, loyang, karah-karah (karah), lapek (sejenis timphan), ketupat, dan tape. 

Dalam pandangan Abdul salam, Ketua MAA Aceh Selatan, kue yang dihidangkan pada 

hari raya saat ini telah terjadi pergeseran menyangkut dengan kue lebaran, dimana 

sekarang masyarakat lebih memilih jenis kue mentega sebagai kue lebaran, walaupun 

masih ada satu dua jenis kue khas tradisional.  

                                                             
37Di Sebagian gampong yang berasal dari suku kluet, kue sapik (seupet) berwarna merah, 

kining, dan coklat. Tetapi khusus di gampong yang bersuku jamee warna kue sapi masih alami atau 
tidak diberi pewarna. 



Sedangkan di Aceh Besar menurut penjelasan Tgk. Ali Yunus (Ketua MAA) 

bahwa pada masa dulu setiap rumah mempersiapkan timphan (kue khas masyarakat 

Aceh), apakah timphan asokaya. Kemudian sesudah shalat hari raya masyarakat 

melakukan ziarah kubur. Syiar Perayaan hari raya khususnya di Aceh Besar pada 

malam hari raya biasanya peh tambo, lalu di Meunasah anak-anak muda membaca 

zikir Aceh hingga pagi. Pada pagi hari raya setelah pulang dari shalat, melakukan 

silaturrahmi. Budaya silaturrahmi sekarang sudah terjadi pergeseran bila 

dibandingkan dengan masa lalu. Dulu orang tua membawa anak-anaknya ke rumah 

saudara, tapi sekarang tidak atau sudah jarang sekali orang tua membawa anak-

anaknya ke rumah saudara. Hal ini disebabkan bergesernya kesadaran orang tua.  

Demikian juga adat Aceh masa lalu pada kenduri tidak dikenal adanya 

hidangan Prancis (prasmanan seperti pada saat pesta pernikahan saat ini). Sebab 

dalam adat Aceh makanan itu harus diambil sendiri sesuai dengan selera yang 

bersangkutan. Budaya Prancis saat ini tidak beda dengan makan di warung-warung. 

Kalau adat Aceh dahulu, begitu datang keluarga tempatnya langsung di dapur tanpa 

harus dihidangkan, anak-anak yang dibawa juga ikut ke dapur. Ketika anak ini sudah 

dewasa dia teringat dan bertanya kepada orang tua bahwa rumah itu adalah rumah 

keluarganya.  

Kemudian menurut Tgk. Fakhri Hamzah (Imam Mesjid Lhoknga) bahwa di 

Aceh Besar demikian pula di Banda Aceh pada hari raya juga diberikan acara 

santunan anak yatim dilaksanakan di meunasah masing-masing, tidak di masjid. 

Santunan untuk mereka lebih besar pada saat maulid, setelah mencicipi hidangan 

mereka juga akan diberikan sejumlah uang di dalam amplop. Di samping itu santunan 

untuk imam mesjid/pengurus masjid juga ada, biaya untuk santunan ini berasal dari 

sumbangan masyarakat yang sudah sukses dari segi ekonomi atau jabatan di 

pemerintahan. 

 

d. Halal bi Halal 

Halal bihalal adalah kata majemuk yang terdiri atas pengulangan kata halal, 

diimpit oleh satu huruf (kata penghubung) ba’ (baca/bi/). Kalau kata majemuk 

tersebut tersebut diartikan dalam kamus, yakni “acara maaf-memaafkan pada hari 

lebaran”, maka dalam halal bi halal terdapat unsur silaturrahim. Walaupun demikian, 

pengertian kedua kata itu dapat menjadi sangat luas, seperti apa yang akan 



dikemukakan berikut ini. Silaturrahim adalah kata majemuk yang terambil dari kata 

bahasa Arab, shilat dan rahim. Kata shilat berasal dari kata washl yang berarti 

“menyambung” dan “menghimpun”. Ini berarti hanya yang putus dan terserak yang 

dituju oleh shilat itu. Sedangkan kata rahim pada mulanya berarti “kasih sayang”, 

kemudian berkembang sehingga berarti pula “peranakan” (kandungan), karena anak 

yang dikandung selalu mendapatkan curahan kasih sayang. Salah satu bukti yang 

paling konkret tentang silaturrahim yang berintikan rasa ra hmat dan kasih sayang 

itu adalah pemberian yang tulus. Karena itu, kata shilat diartikan pula dengan 

“pemberian” atau “hadiah”.38 

Kata 

halal bihalal 

tidak 

menemukan 

dalam Alquran 

atau hadist. 

Istilah tersebut 

memang khas 

Indonesia, 

bahkan boleh 

jadi 

pengertiannya 

akan kabur di 

kalangan bukan bangsa Indonesia, walaupun yang bersangkutan paham ajaran agama 

dan bahasa Arab. Paling tidak istilah halal bihalal dapat memberikan tiga arti yang 

berbeda atau paling tidak salah satunya dapat mempunyai arti yang lebih dalam 

daripada arti yang dikandung oleh dua pengertian lainnya. Perbedaan tersebut timbul 

akibat perbedaan posisi berpijak atau, boleh jadi, juga akibat perbedaan disiplin ilmu 

tempat seseorang memandang. Dari segi hukum, kita dapat berkata bahwa kata halal 

adalah lawan dari kata haram. Haram adalah “sesuatu yang terlarang” atau “suatu 

aktivitas mukkalaf yang melahirkan dosa dan dapat mengakibatkan siksa”.39 
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Halal menurut para ulama dipertentangkan dengan kata haram apabila 

diucapkan dalam konteks halal bihalal, akan memberikan kesan bahwa dengan acara 

tersebut mereka yang melakukannya akan akan terbebas dari dosa. Dengan demikian, 

halal bihalal menurut tinjauan hukum, menjadikan sikap kita yang tadinya haram, 

atau yang tadinya berdosa, menjadi halal atau tidak berdosa lagi. Ini tentu baru 

tercapai apabila persyaratan lain yang ditetapkan oleh hukum terpenuhi oleh pelaku 

halal bihalal. Pendapat ini mungkin ditunjang oleh diadakannya halal bihalal setelah 

Lebaran ‘Idul Fitri tidak pada Lebaran ‘Idul Adha. Namun, tinjauan hukum ini 

mempunyai kelemahan. Hal itu tampak jika lebih jauh kita telusuri makna halal 

dalam pandangan hukum.40 

Menurut pakar hukum, istilah halal mencakup pula apa yang dinamakan 

makruh. Disini timbul pertanyaan, “apakah yang dimaksud dengan kata halal bi halal 

menurut tinjauan hukum itu adalah hubungan yang halal, walaupun didalamnya 

terdapat pula yang makruh? Seperti diketahui, dalam pengertian kebahasaan, kata 

makruh berarti “sesuatu yang tidak diinginkan”. Dan dalam bahasa hukum, makruh 

adalah “suatu perbuatan yang tidak di anjurkan oleh agama, walaupun bila dilakukan 

tidak mengakibatkan dosa, dan dengan ditinggalkannya perbuatan itu, pelaku akan 

mendapatkan ganjaran.” Atas dasar pertimbangan terakhir ini, dapat dipahami bahwa 

kata halal dalam istilah khas Indonesia itu, dengan pengertian hukum. Sebab, 

pengertian hukum itu tidak mendukung terciptanya hubungan harmonis antar 

sesama.41 

Tinjauan kedua adalah dari segi linguistic (kebahasaan). Kata halal dari segi 

bahasa terambil dari akar kata halla atau halalla yang mempunyai berbagai 

bentukdan makna sesuai dengan rangkaian kalimatnya. Makna-makna tersebut 

antara lain adalah “menyelesaikan problem atau kesulitan” atau “meluruskan benang 

kusut” atau “mencairkan yang membeku”, atau “melepaskan ikatan yang 

membelenggu”. Dengan demikian, kalau kita pahami kata halal-bihalal dari tinjauan 

kebahasaan ini, seakan-akan kata menginginkan adanya sesuatu yang mengubah 

hubungan kita dari yang tadinya keruh menjadi jernih, dari yang beku menjadi cair, 
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dan dari yang terikat menjadi terlepas atau bebas, walaupun kesemua yang disebut di 

atas belum tentu haram.42 

Pengertian kebahasaan ini ditunjang dan dilengkapi dengan pengertian ketiga, 

yakni dari tinjauan Qurani serta kesan-kesan penggunaan kata halal dalam Alquran. 

Dalam Alquran, kata halal dapat ditemukan dalam enam ayat, yang terdapat dalam 

lima surah. Dua diantaranya dirangkaikan dengan kata haram, dan dikemukakan 

dalam konteks kecaman (negatif) (baca surah Al-Nahl ayat 116 dan Yunus ayat 59). 

Sedangkan keempat sisanya selalu dirangkaikan dengan kata kulu (makanlah) dan 

kata thayibbah (yang baik). 

Kata halal yang bukan dalam konteks kecaman itu, disamping dirangkaikan 

dengan kata kulu, juga dirangkaikan dengan kata thayyib yang berarti “baik lagi 

menyenangkan”. Ini mengandung kesan bahwa boleh jadi ada yang halal tetapi tidak 

thayyib. Kesan ini diperkuat oleh Nabi saw, dengan sabdanya, abghadh al-halal ila 

Allah al-thalaq (Halal yang Paling dibenci oleh Allah adalah thalaq, pemutusan 

hubungan). Kesan ini juga diperkuat oleh tinjauan hukum seperti dikemukakan di 

atas, yang memasukkan makruh ke dalam kelompok halal. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa halal yang di tuntut adalah halal yang thayyib, yang baik lagi 

menyenangkan. Dengan kata lain, Alquran menuntut agar setiap aktivitas yang 

dilakukan oleh setiap muslim harus merupakan sesuatu yang baik dan 

menyenangkan semua pihak.43 

Inilah agaknya yang menjadi sebab mengapa Alquran tidak hanya menuntut 

dari seseorang untuk memaafkan orang lain, tetapi lebih dari itu, yakni berbuat baik 

terhadap orang yang pernah melakukan kesalahan kesalahan terhadapnya. Dan dari 

sini pula dapat dipahami mengapa, dalam Alquran, dari delapan belas kali Allah 

menyebutkan cinta-Nya terhadap orang-orang yang memiliki sifat terpuji, dengan 

menggunakan kata Yuhhib di lima tempat, diantaranya ditujukan kepada al-muhsinin 

(orang-orang yang memperlakukan orang lain lebih baik dari pada perlakuan orang 

itu atasnya, atau berbuat baik kepada yang bersalah, dan berbuat lebih baik atas 

orang yang telah berbuat baik). Dari sini pula diperoleh kesan bahwa halal bihalal 

bukan saja menuntut seseorang agar memaafkan orang lain, tetapi juga agar berbuat 

baik terhadap siapapun. Itulah landasan filosofi dari semua aktivitas manusia yang 
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dituntut oleh Alquran, dan itu juga yang harus menjadi landasan filosofis bagi setiap 

yang melaksanakan halal bihalal. Hal tersebut sekaligus juga berarti bahwa hakikat 

yang dituju oleh acara halal bihalal tidak harus dibatasi waktunya seusai lebaran ‘Idul 

Fitri, tetapi setiap saat serta menyangkut segala aktivitas manusia. Walaupun 

memang harus di akui bahwa acara maaf-memaafkan dan silaturrahim itu sangat 

sesuai dengan hakikat ‘Idul Fitri.44 

Perlu ditegaskan bahwa tradisi halal bi halal merupakan tradisi khas 

Indonesia, di tanah Arab sendiri tempat Islam pertama diajarkan tidak mengenal 

tradisi tersebut. Halal bi halal berarti saling menghalalkan atau saling bermaaf-

maafan. Terkadang perayaannya hampir sama dengan perayaan Maulid, Israk Mikraj 

yakni dengan mengundang penceramah, seminar ataupun diskusi dilakukan pasca 

Ramadhan. Tradisi tersebut perlahan dijustifikasi sebagai wadah untuk saling 

bersilaturrahmi dan menyambung kembali tali persaudaraan antara sesama Muslim.  

Pernahkah manusia membayangkan seandainya umat manusia hanya terdiri 

dari satu bangsa, satu suku, atau satu bahasa saja. Pasti akan terjadi 

ketidakdinamisan dan ketidakharmonisan serta berujung pada stagnasi sosial dan 

kemandulan peradaban. Sejarah sosial membuktikan bahwa peradaban tinggi 

terbentuk akibat asimilasi dan adaptasi pelbagai budaya dan latar belakang kultur 

yang berbeda. Islam pernah mencapai zaman keemasan yang berpusat di Baghdad, 

akibat perpaduan pelbagai budaya dan peradaban misalnya; Persia, Yunani dan Arab. 

Tuhan menciptakan alam semesta dengan keragaman dan perbedaan. Keragaman 

tersebut membuat kehidupan dunia menjadi sebuah harmoni nan indah yang 

memesonakan bagi siapa saja yang memikirkannya. Begitu pula manusia sebagai 

khalifah Tuhan di muka bumi. 

Skenario Tuhan terhadap keragaman merupakan sunnatullah yang tak dapat 

dibantah apalagi diingkari sebagaimana disebutkan dalam QS. al-Maidah; 48. 
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Artinya: Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat 

(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka 

berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu 

semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. 

(QS. al-Maidah; 48).  

Jika sunnatullah tersebut dilanggar, maka ia akan merusak sendi-sendi pranata 

sosial yang ada. Kehidupan umat manusia bagaikan warna pelangi di kala senja hari; 

ada merah, kuning dan hijau. Keindahan pelangi terletak pada keragaman warnanya, 

jika pelangi hanya berwarna merah atau kuning saja boleh jadi tidak menebarkan 

pesona. Begitulah kehidupan manusia diciptakan untuk saling mengenal. Proses 

saling kenal tersebut kemudian dikenal dalam sosiologi dengan interaksi sosial, 

akhirnya timbullah konsep persaudaraan.  

Selanjutnya konsep persaudaraan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu; 

pertama persaudaraan sesama Muslim (ukhuwah Islamiyah) sesuai dengan 

penegasan Allah swt dalam QS. al-Hujurat; 10. 

   

    

    

  

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu 

damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu 

mendapat rahmat (QS. al-Hujurat; 10).  

Ayat tersebut diperkuat oleh pesan Rasulullah saw. "Seorang Muslim 

bersaudara dengan Muslim lainnya. Dia tidak menganiaya, tidak pula 

menyerahkannya (kepada musuh). Barang siapa yang memenuhi kebutuhan 

saudaranya, Allah akan memenuhi pula kebutuhannya. Barang siapa yang 

melapangkan dari seorang muslim suatu kesulitan, Allah akan melapangkan baginya 

satu kesulitan pula dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya di akhirat kemudian. 

Barangsiapa yang menutup kekurangan seorang Muslim, Allah akan menutup 

kekurangannya di hari kiamat (HR. Muslim).  



Kedua, persaudaraan sesama manusia (ukhuwah Insaniyah). Persaudaraan ini 

mengacu pada persaudaraan universal yakni melintasi batas etnis, bangsa, agama, 

geografis maupun warna kulit. Allah berpesan dalam QS. al-Hujurat: 13: 

   

    

   

     

      

   

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 

bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling 

mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. al-Hujurat; 13).  

Suatu ketika Rasulullah saw. bersama para sahabat sedang berdialog masalah 

agama, tiba-tiba ada sekumpulan orang Yahudi yang berjalan dan membawa jenazah 

untuk dikuburkan. Nabi pun lantas berdiri pertanda hormat saat orang-orang Yahudi 

tersebut melewati mereka. Para sahabat merasa heran seraya bertanya, mengapa 

Rasulullah memberi penghormatan kepada mereka, sebab yang lewat tadi adalah 

orang Yahudi. Rasulullah balik bertanya bukankah dia manusia? Para sahabat 

terkagum dan menganggukkan kepalanya. 

Penghormatan terhadap manusia tidak dipandang dari sisi agama dan 

keyakinannya. Tapi yang dilihat adalah manusianya. Di sinilah letak keuniversalan 

agama Islam sekaligus membuktikan paradigma humanisme Islam, yakni penegakan 

nilai-nilai dan harkat kemanusiaan yang tinggi. Salah satu tujuan agama diturunkan 

untuk manusia adalah misi pembebasan dan pemerdekaan dari berbagai bentuk 

penindasan dan penjajahan. Agama yang berkoalisi dengan penindasan tidak akan 

selaras dengan zaman modern. Keyakinan terhadap adanya dosa warisan merupakan 

salah satu bentuk dari penindasan dan penjajahan teologi dalam agama Kristen. 

Fenomena inilah yang kemudian melahirkan Kristen Protestan dan teologi 

pembebasan.  

Ketiga, persaudaraan sesama bangsa (ukhuwah wathaniyah), atau sikap 

patriotisme dan nasionalisme kebangsaan. Dalam sejarah Islam juga dikenal ajaran 



cinta tanah air (hubbul wathan). Bahkan menurut riwayat Rasulullah ketika di 

Madinah sangat rindu ingin kembali pulang ke negerinya Makkah. Makkah sebagai 

tanah air Nabi saat itu. Hal ini juga disinggung dalam proses pemindahan kiblat dari 

Bait al-Makdis (Yerussalem) ke Baitullah (Makkah) merupakan salah satu 

kegembiraan tersendiri bagi Rasul saw. sehingga turun ayat Alquran "…Dan Kami 

tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami 

mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. 

Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang 

yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. 

Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia". (QS. al-

Baqarah: 143). 

Ketika di Madinah komunitas penduduk tidak hanya dari kalangan Islam saja, 

tetapi juga agama Yahudi, dan berbagai suku dan qabilah lainnya. Dari komposisi 

masyarakatnya berbentuk pluralis dan homogen kemudian dibuat Piagam Madinah. 

Piagam Madinah berisi kesepakatan sosial (kontrak sosial) antara Islam dan seluruh 

masyarakat termasuk Yahudi. Masyarakat Madinah sepakat untuk bekerja sama dan 

mempertahankan Madinah dari serangan musuh, yang mengikat mereka adalah 

ukhuwah wathaniyah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam boleh saja bekerjasama 

dengan agama lain untuk mempertahankan negara dan bangsa. Meskipun Yahudi 

kemudian mengingkari kesepakatan tersebut.  

Keempat, persaudaraan sesama makhluk Allah (ukhuwah makhluqiyah). 

Persudaraan ini lebih mengacu pada konteks antara Tuhan sebagai khalik dan 

makhluk, sehingga apapun ciptaan, semuanya adalah bersudara dalam satu ciptaan. 

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang 

dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami 

alpakan sesuatupun di dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka 

dihimpunkan. (QS. al-An'am; 38). Sebenarnya semua yang ada di bumi dan di langit 

semuanya bertasbih, tunduk dan patuh (Islam) kepada Allah. Tapi manusia tidak 

mengetahui bagaimana batu, air, pepohonan, kawanan burung atau angin sekalipun 

bertasbih kepada Sang Khalik, semuanya masih dalam rahasia Allah. Bukankah semua 

makhluk bahkan Jin pernah menjadi bala tentara Nabi Sulaiman as. Mereka tunduk 

dan patuh kepada Nabinya, logikanya sesuatu yang tunduk pada Nabi hakikatnya ia 

tunduk pada Allah.  



Mengenai persaudaraan sesama makhluk menarik untuk disimak kisah 

Ibrahim bin Nadham seorang sufi yang terkenal. Suatu waktu Ibrahim masuk hutan 

dalam pengembaraannya, ia kembali ke rumahnya yang sederhana. Ia sangat terkejut, 

kaget, mukanya pucat dan seluruh tubuhnya diliputi keringat dingin. Kondisi tersebut 

disebabkan karena seekor semut menempel di bajunya. Dalam hati Ibrahim bertanya 

saya telah memisahkan seekor semut dari kawanannya, padahal ia adalah makhluk 

Tuhan juga? Ia pun kembali masuk hutan sembari menyusuri jalan yang telah 

dilaluinya dan memeriksa apakah ada kawanan semut di jalan tersebut. Ia akhirnya 

menemukan kelompok semut tersebut dan mengembalikan semut tersebut. Ibrahim 

takut berdosa karena memisahkan seekor semut dari kawanannya.  

Jika kisah ini ditarik dalam konteks sekarang, sangatlah bertentangan. Manusia 

tega tidak hanya memisahkan seorang anak dengan orang tuanya, istri dengan 

suaminya tetapi membunuhnya. Manusia kini telah melewati batas prikemanusiaan 

yang mengadopsi sifat-sifat kebinatangan bahkan lebih rendah dari binatang. Seekor 

Singa tidak akan mau memakan anaknya sendiri, tapi manusia ada yang memperkosa 

anaknya, cucunya ataupun saudara kandungannya.  

Yang terpenting dari hal tersebut adalah menjaga dan merajut kembali tali 

persaudaraan yang selama ini tercabik-cabik baik sesama Muslim, sebagai bangsa, 

sesama manusia ataupun sesama makhluk. Langkah kongkret yang dapat dilakukan 

dalam menjaga ukhuwah adalah menghindari perbuatan merendahkan orang lain, 

mencela, menghindari prasangka jelek, dan mencari-cari kesalahan orang lain (QS. al-

Hujurat; 11-12). 

 Lebih dari itu, kesucian hati dan kebersihan jiwa pasca Ramadhan patut dijaga. 

Sebab keberhasilan bulan Ramadhan bukan hanya terletak pada bagaimana 

memperoleh derajat taqwa pada bulan suci itu saja, akan tetapi berada pada sikap 

seseorang menjadikan sebelas bulan sesudahnya menjadi Ramadhan seluruhnya. 

Dalam artian, semangat Ramadhan terimplikasi dan teraplikasi pada bulan-bulan 

sesudahnya.  

 Hari kemenangan dalam tradisi Indonesia dikenal juga dengan hari lebaran. 

Lebaran berasal dari kata lebar yang diakhiri dengan –an, yang dapat bermakna luas 

atau lapang. Kata tersebut mengandung makna bahwa di hari nan suci, pasca hari 

raya setiap Muslim harus meluaskan hati dan melapangkan jiwa untuk meminta maaf 

ataupun memberi maaf kepada sesama saudara Muslim. Sebab salah satu 



karakteristik orang bertaqwa adalah memberi maaf dan menahan amarah jika ia 

hendak marah. Allah berfirman QS. Ali Imran: 134: 

    

  

    

      

Artinya: (orang yang bertaqwa yaitu) orang-orang yang menafkahkan 

(hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan 

amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang 

berbuat kebajikan (ihsan)". (QS. Ali Imran: 134).  

Meminta maaf kepada orang lain boleh jadi lebih gampang daripada 

memberikan maaf, tetapi memberi maaf sebelum orang lain termasuk kategori ihsan. 

Orang muhsin termasuk orang yang dicintai Allah. Marilah kita saling menghalalkan 

(memaafkan) perbuatan kita selama ini dengan membuka lembaran hidup baru 

kehidupan yang lebih ihsan (lebih baik). 

2. Idul Adha 

a. Hari Raya Idul Adha 

Idul Adha merupakan hari raya yang memiliki banyak nama. Di antaranya hari 

raya haji, hari kurban dan idul adha sendiri. Hari raya Idul Adha mengingatkan 

memori kolektif kita pada dua peristiwa besar dalam sejarah yaitu ibadah haji dan 

kurban. Kedua ibadah tersebut mempunyai kaitan erat dengan Nabi Ibrahim as. 

sebagai nama yang membangun Ka’bah bersama anaknya Ismail as dan istrinya Hajar.  

Idul Adha adalah sebuah bentuk ibadah kepada Allah sekaligus memperingati 

peristiwa kurban, yaitu ketika Nabi Ibrahim as. (Abraham), yang bersedia untuk 

mengorbankan putranya Ismail untuk Allah. Nabi Ibrahim yang sangat menyayangi 

putranya tersebut pada awalnya sedikit ragu setelah mendapat wahyu melalui mimpi 

tersebut. Namun setelah bermimpi sebanyak tiga kali dan putranya Ismail yang ikhlas 

dan bersedia melakukan apapun untuk beribadah kepada Allah, Nabi Ibrahim pun 

berniat melakukan perintah Tuhan tersebut. Di saat akan mengorbankan putranya 

Ismail, kemudian digantikan oleh-Nya dengan domba.  

Sedangkan perayaan Idul Adha dalam masyarakat Aceh terdapat kekhasan 

tersendiri. Di Aceh Besar misalnya, menurut penjelasan Tgk. Ali Yunus (Ketua MAA) 



bahwa pada masa lalu hari raya dan tiga hari tasyrik sangat pantang untuk bekerja. 

Artinya sebelum selesai hari tasyrik masyarakat tidak melakukan aktivitas seperti 

biasanya karena hal itu dianggap suatu yang tabu. Jika ada yang melanggar tidak 

diberikan hukuman akan tetapi ditanamkan budaya merasa malu kalau melanggar. 

Ketika ada orang yang melanggar langsung diperlihatkan berbagai macam musibah 

sehingga yang lain menyadarinya sebagai akibat dari pelanggaran tersebut. 

Masyarakat Aceh dulu sangat menghormati dan tidak melanggar, dan sudah dijadikan 

budaya kalau ada musibah dikaitkan seakan-akan karena melanggar hari tasyrik tadi 

meskipun secara agama tidak menyalahi.  

 

 

 

 

b. Ibadah Haji dalam Masyarakat Aceh 

 Haji adalah mengunjungi baitullah yang telah dijadikan Allah kiblat bagi kaum 

umat Islam, untuk melaksanakan beberapa amalan dan ibadah yang telah ditetapkan 

syara’ di waktu 

yang telah 

ditentukan 

yaitu 1 

Syawwal 

hingga hari 

kesepuluh dari 

bulan 

Zulhijjah. 

Sedangkan 

umrah adalah 

menziarahi 

Baitullah 

dengan 
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mengerjakan beberapa ibadah di waktu nama saja sesuai dengan kehendaknya.45 

Maksudnya umrah dapat dilakukan pada bulan apa saja dan tidak ada ritual wukuf. 

Sedangkan haji hanya dapat dilakukan pada bulan yang sudah ditentukan yakni bulan 

Zulhijjah dan wajib melakukan wukuf. 

Kewajiban haji bagi umat Islam yang mempunyai kemampuan dijelaskan 

dalam QS. Ali Imran : 97, Allah berfirman: 

    

     

      

    

       

    

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam 

Ibrahim; barang siapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah Dia; 

mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang 

sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban 

haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (Tidak memerlukan sesuatu) dari 

semesta alam (QS. Ali Imran : 97). 

Maqam Ibrahim yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah tempat Nabi 

Ibrahim a.s. berdiri membangun Ka'bah. Sedangkan mampu dalam ayat tersebut 

adalah orang yang sanggup mendapatkan perbekalan dan alat-alat pengangkutan 

serta sehat jasmani dan perjalananpun aman. Selain ayat tersebut di atas, Alquran 

juga menjelaskan mengenai Haji dan umrah QS. al-Baqarah: 196: 

   

      

     

    

       

      

       

    

     

                                                             
45 Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Al-Islam, Jilid II, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 

2001, hal. 130. 



      

     

      

      

    

    

     

Artinya: Dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah Karena Allah. jika kamu 

terkepung (terhalang oleh musuh atau Karena sakit), Maka (sembelihlah) korban 

yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai 

di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di 

kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau 

bersedekah atau berkorban. apabila kamu Telah (merasa) aman, Maka bagi siapa 

yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia 

menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang 

korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh 

hari (lagi) apabila kamu Telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. 

demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak 

berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). 

dan bertakwalah kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. 

(QS. al-Baqarah: 196). 

Ayat tersebut di atas menjelaskan tentang Haji dan umrah. Yang dimaksud 

dengan kurban di sini ialah menyembelih binatang korban sebagai pengganti 

pekerjaan wajib haji yang ditinggalkan; atau sebagai denda Karena melanggar hal-hal 

yang terlarang mengerjakannya di dalam ibadah haji. Sedangkan mencukur kepala 

adalah salah satu pekerjaan wajib dalam haji, sebagai tanda selesai ihram. 

 Haji difardhukan pada tahun keenam Hijriyah, pada tahun itu Rasulullah Saw. 

menuju ke Makkah untuk mengerjakan umrah. Akan tetapi karena dihalangi oleh 

kaum Quraisy, terpaksa Nabi mengurunkan niatnya. Pada tahun berikutnya, tahun 

yang ketujuh Nabi melaksanakan umrah tersebut. Pada tahun kesembilan Hijriyah 

Abu Bakar memimpin jamaah haji ke Makkah dan pada tahun yang kesepuluh hijrah, 

Nabi sendiri pergi ke Makkah untuk melaksanakan amalan haji dan untuk 



menerankan kepada umat kaifiyat dan sifat haji. Haji inilah yang disebut haji wada’ 

(haji perpisahan).46 

Snouck 

Hurgronje dalam 

etnografinya di 

Indonesia dan Aceh 

melaporkan bahwa 

masyarakat 

Indonesia sangat 

antusias dan 

mempunyai 

presentasi yang 

begitu besar untuk 

naik haji. Setiap 

tahun mereka 

membawa banyak 

uang orang Indonesia kota-kota suci di Arab, sedangkan jarak dan tantangan jauh 

lebih besar daripada yang dialami orang Mesir, Suriah, Turki dan Arab. Intensitas 

naik haji membuka peluang komunikasi aktif antara Nusantara dengan Makkah, yang 

makin lama makin menjadi pusat rohani Islam.47  

 Di Aceh kegemaran naik haji sama dengan di Jawa, masyarakat Aceh 

mendirikan rumah-rumah waqaf di Makkah yang dipakai sebagai tempat penginapan 

dengan biaya murah untuk jemaah dari Aceh; daerah Aceh juga menambah “koloni” 

jawa (baca: Jawi atau orang dari Nusantara), khususnya mereka yang menuntut ilmu 

di Mekkah. Pergolakan dan perang selama 20 tahun terakhir menyebabkan jumlah 

jemaah dari Aceh sangat berkurang, namun gejala ini bersifat sementara dan 

kebetulan.48 Tidak mengherankan jika sampai saat ini jamaah haji asal Aceh 

mendapat kompensasi atau pengembalian uang sekitar Rp. 2-3 juta yang berasal dari 

Baitul Ashi (rumah Aceh) yang dahulu pernah dibangun oleh Habib Bugha al-Ashi. 

Baitul Ashi tinggal hanya tanah yang sekarang berdiri sebuah hotel yang tidak jauh 

dari Masjidil Haram. Hasil dari hotel tersebut yang kemudian dikembalikan kepada 

                                                             
46Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Al-Islam…, hal. 130.  
47C. Snouck Hurgronje, Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya, Jilid II, Jakarta: INIS, 1997, hal. 244. 
48Ibid., hal. 246.  
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jemaah haji asal Aceh sebagai haknya yang kemudian dikelola oleh pemerintah Aceh 

bekerjasama dengan pemerintah Arab Saudi. 

 Kembali kepada martabat orang Aceh untuk menunaikan ibadah haji, tidak 

sebesar di Jawa. Hal ini juga berkurang dengan makin banyaknya orang naik haji. Haji 

di Aceh biasanya tidak dapat dibedakan dari pakaian mereka. Banyak orang memakai 

serban meskipun model nasionalnya agak berbeda dengan model dari Arab; di 

kalangan ahli agama (ulama) banyak yang memakai serban Arab tanpa menunaikan 

ibadah haji. Sebaliknya, banyak haji di Aceh yang memakai serban model nasional, 

celana lebar dengan ikat pinggang pendek dari kain. Bahkan banyak yang memakai 

kopiah tanpa serban. 

Karena pada umumnya masyarakat Aceh tidak begitu cenderung untuk 

mengagumi dan meniru kebiasaan dari luar dibandingkan dengan kebanyakan 

masyarakat di negara tetangganya. Lagi pula, dulu disini, terutama di Ibu Kota, orang 

biasa menjamu beraneka haji datang dan yang berangkat, sehingga serban dan jubah 

panjang bukan merupakan hal yang aneh lagi. Selama pengangkutan jemaah haji 

dilakukan dengan kapal laut, Aceh merupakan tempat singgah untuk kapal dari Jawa 

dan Sumatera. 

Panggilan bagi orang yang telah menunaikan haji secara sopan dengan sebutan 

teungku atau teungku haji, dengan anggapan bahwa ia bukan seorang bangsat, karena 

dia melaksanakan beberapa dari kewajibannya yang utama secara teratur; 

penghormatan bagi para haji juga tergantung pada kedudukannya dalam masyarakat, 

keilmuan dan kesalehannya.49 Hal ini berbeda dengan makna haji bagi orang Bugis, 

(Sulawesi Selatan), Madura (Jawa Timur) atau Betawi (Jakarta) ketika mereka telah 

menunaikan haji maka panggilan sangat melekat begitu juga penulisan nama. 

Sebagaimana halnya di Malaysia dan Brunei Darussalam, pemberian nama haji cukup 

kental. 

                                                             
49Ibid., …, hal. 247.  



Pada sisi lain, 

tradisi yang dilakukan 

oleh masyarakat 

Lhokseumawe 

sebagaimana dijelaskan 

oleh Drs. Tgk. Husnaini 

Hasbi, M.Ag, salah 

seorang Tokoh 

Masyarakat dan Dosen 

STAIN Malikussaleh 

bahwa sebelum 

berangkat haji mereka 

mengadakan peusijuk. 

Peusijuk sebenarnya 

sebagai media untuk memohon doa keselamatan dan meminta maaf kepada keluarga 

dan masyarakat sebelum seseorang berangkat haji yang dilakukan dalam tiga bentuk; 

1. Peusijuk secara sederhana dengan mengundang keluarga dan masyarakat 

gampong secara terbatas dan tidak ramai, biasanya pada malam hari tahlil dan 

berdoa. Para undangan dan famili yang memberikan sedekah kepada orang yang 

naik haji; 

2. Peusijuk secara besar-besaran dengan memotong kambing atau lembu, 

mengundang banyak orang tetapi yang bersangkutan tidak mau menerima 

sedekah; 

3. Peusijuk secara besar-besaran dengan memotong kambing atau lembu, 

mengundang banyak orang tetapi yang bersangkutan mau menerima sedekah 

dari undangan yang datang. 

 

 

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa orang lebih dari satu kali haji jika ingin 

lagi, lebih baik dananya digunakan untuk membantu umat Islam lainnya yang 

membutuhkan seperti orang miskin, yatim piatu, organisasi keagamaan, lembaga 

pendidikan Islam. Membantu kemajuan umat Islam hukumnya wajib, sedangkan haji 
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yang lebih dari satu kali hanya sunnat saja Allah akan menolak ibadah sunnat 

sebelum melaksanakan yang wajib.50 

 Saat ini tahun 2012 ghirah atau keinginan masyarakat Aceh untuk 

menunaikan merupakan yang paling tinggi di Indonesia yakni 12 tahun harus 

menunggu. Untuk tahun ini jumlah jemaah calon haji Aceh berjumlah 3.927 orang, 

termasuk tim pemandu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.569 atau 39,95 persen 

adalah jemaah laki-laki dan 2.358 atau 60,05 persen adalah jemaah perempuan. Para 

jemaah calon haji ini akan diberangkatkan dalam 12 kloter penerbangan melalui 

Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar.51  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Sedangkan 

gambaran perbandingan 

pendidikan jamaah calon 

Haji Aceh 2012 masih 

didominasi oleh tamatan 

                                                             
50Yusuf al-Qaradhawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer, Jilid I, 1995, hal. 71.  
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Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan rata-rata masyarakat Aceh masih berada pada taraf pendidikan dasar. 

  

c. Kurban 

Kata kurban dalam berarti dekat, dan dalam terma agama sering 

diterjemahkan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah. Dalam terminologi 

fiqih, kurban disebut dengan kata al-udhhiyyah (األضحٍت) yang berarti hewan yang 

disembelih pada waktu dhuha, pada saat matahari sedang naik. Udhhiyyah adalah 

hewan sembelihan yang terdiri dari unta, sapi, kambing. Hewan tersebut disembelih 

pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq, yaitu tanggal 11,12 dan 13 Zulhijjah, 

penyembelihan ini dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah.52 

Tetapi para ulama fiqih menyepakati hukum kurban tidak wajib, tetapi hanya 

sunnat muakkad artinya sunnat yang sangat dianjurkan dan makruh jika 

meninggalkan padahal seseorang tersebut telah mampu melakukannya. Sedangkan 

syarat-syarat hewan yang disembelih; tidak boleh sakit, bermata juling, kakinya 

pincang, kurus, tanduk dan telinganya hilang dan berbagai kecacatan lainnya.53  

Suatu realitas positif yang patut disyukuri bahkan berbangga hati, ternyata 

kesadaran umat Islam untuk berkurban terus mengalami lonjakan. Permasalahannya 

sekarang, apakah tingginya animo berkurban ini mengindikasikan semakin tingginya 

kesalehan para pekurbannya? Untuk menjawab ini, kita perlu meluangkan waktu dan 

memeras pikiran sejenak sembari memandang realitas empiris yang terjadi di 

sekeliling kita. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang dapat dimunculkan, 

Pertama, berkurban merupakan sebuah prestise, sehingga berkurban hanya 

berfungsi sebagai alat untuk mencari popularitas, menjaga gengsi, mendulang 

hegemoni, dan sebagai topeng untuk menutup borok diri. Dengan memberikan 

puluhan bahkan ratusan hewan kurban, publik akan menilai kita sebagai dermawan, 

manusia hero, orang hebat, kaya, dan sederet julukan mulia lainnya. Jika ini yang 

terjadi maka sia-sialah kurban yang kita sembelih. Untuk hypocrasy (kemunafikan) 

ini, tidak ada balasan yang layak diberikan kecuali siksa neraka.  

                                                             
52Sayyid Tsabiq, Fiqih Sunnah, Mesir: Makatabah, 2009, hal. 121.  
53Ibid., hal. 122.  



Kedua berkurban semata-mata karena iming-iming besarnya pahala dan 

nikmatnya surga. Harapan kita, hewan yang dikurbankan kelak akan menjadi 

kendaraan penyelamat tatkala melintasi shirath (jembatan) menuju surga, 

sebagaimana dituturkan oleh Nabi dalam beberapa hadisnya. Jika ini yang terjadi, 

berarti kita masih terjebak pada pemahaman sempit tentang agama. Agama hanya 

kita pahami sebagai sebuah ritual, yang tidak dapat memberikan kontribusi secara 

langsung kepada kemaslahatan sosial. Akibatnya, ibadah kurban tidak mampu 

melahirkan nilai praktis dalam kehidupan masyarakat. Kelompok ini memandang, 

ibadah dalam bentuk ritual lebih menjadi juru selamat daripada ibadah dalam bentuk 

sosial. 

Ketiga, berkurban selain sebagai konkretisasi ketundukan diri kepada Sang 

Pencipta (kesalehan ritual) juga ditindaklanjuti dengan peningkatan kualitas moral 

dan sosial (kesalehan 

sosial) para 

pekurbannya. 

Kelompok ini 

memandang agama 

secara holistik dan 

komprehensif. 

Menurut mereka, 

ibadah dalam bentuk 

ritual an sich belum 

sempurna tanpa 

dibarengi ibadah 

dalam bentuk 

kepekaan dan 

kepedulian sosial. 

Pemaknaan seperti ini, berkurban tidak hanya berarti konkretisasi kepatuhan 

kepada Tuhan yang diterjemahkan melalui ritual an sich, tetapi lebih dari itu 

tercermin pula dalam perilaku sosial bermasyarakat. Sehingga secara moral dan 

sosial, kurban dapat melahirkan nilai praktis dalam menyelesaikan berbagai 

problematika kehidupan masyarakat, serta mampu memberikan kontribusi yang 

konstruktif untuk kemaslahatan manusia seluruhnya. 
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Gambar 27 : Suasana Penyembelihan Qurban di Aceh 
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Sejalan dengan hal tersebut setiap yang dititahkan (disyari'atkan) Allah 

tentulah memiliki makna sosial, tak terkecuali ibadah kurban. Selain memiliki makna 

ritual, ibadah kurban juga mengandung makna sosial. Oleh karenanya, umat Islam 

yang merayakan Idul Kurban seharusnya berupaya menggali makna yang terkandung 

di dalamnya dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan 

sampai ibadah kurban ini hanya menjadi rutinitas yang miskin makna, hanya sampai 

pada proses penyembelihan hewan kurban, mendistribusikannya dan pesta sate 

sepuas-puasnya. 

 

D. Kesimpulan 

Dari paparan tersebut di atas dapat dipahami bahwa di Aceh terjadi 

harmonisasi yang begitu menarik antara great tradition atau tradisi besar, dan little 

tradition (tradisi kecil) atau local tradition (tradisi lokal). Great tradition merupakan 

ajaran murni yang berasal dari Alquran dan sunnah sedangkan little tradition 

merupakan hasil dialektika dan pergumulan antara ajaran Islam yang murni tersebut 

dengan budaya dan tradisi Aceh. Meskipun demikian bukan berarti bahwa tradisi 

kecil ini melenceng dari sumber ajaran Islam, akan tetapi selalu berada dalam bingkai 

syariat Islam. Kedua bentuk tradisi tersebut berkelit kelindang dalam palung sejarah 

dan masyarakat Aceh, sehingga memunculkan warna Islam yang berbeda dengan 

daerah lain di Nusantara.  



Nilai-nilai syiar yang terkandung dalam idul fitri; pawai takbir, mudik, hari 

raya idul fitri dan Halal bi halal; idul adha; hari raya idul adha, haji dan kurban tidak 

hanya memperteguh keyakinan kepada Allah akan tetapi juga memperkuat hubungan 

dengan sesama manusia. Dapat juga dikatakan bahwa pengaruh Islam khususnya 

dalam idul fitri dan idul adha dipraktekkan oleh masyarakat. Sehingga terjadi proses 

Islamisasi budaya seperti budaya peusijuk yang sebelumnya berasal dari tradisi pra-

Islam, ketika Islam datang tradisi ini kemudian di Islamisasi menjadi bagian dari 

tradisi Islam khususnya sebelum seseorang berangkat ibadah haji.  

Demikian juga antusiasme seseorang untuk mudik atau pulang kampong pada 

saat menjelang hari raya idul fitri dan idul adha merupakan salah satu cerminan 

bahwa budaya silaturrahmi dan berkumpul pada hari yang suci merupakan fenomena 

keagamaan tidak didapatkan di dunia Islam lainnya. Apalagi jika idul fitri 

dihubungkan dengan tradisi halal bi halal, atau silaturrahmi dalam bentuk peringatan 

secara formal. Istilah tersebut juga dapat dipastikan asli Indonesia yang tidak 

ditemukan belahan dunia lain, di Timur Tengah sekalipun padahal Islam lahir 

pertama kali di sana.  

Hal ini pula yang kemudian kembali menguatkan pandangan bahwa agama 

bukan hanya tampil sebagai doktrin dan ajaran an sich, tetapi ia juga muncul dalam 

bentuk gejala sosial dan budaya. Agama bentuk ini akan melahirkan sebuah makna 

dan identitas pada diri seseorang atau kelompok masyarakat. Misalnya, ketika 

seseorang berziarah kubur sesudah hari raya pada saat yang bersamaan orang 

tersebut menegaskan bahwa ia adalah seorang beragama sekaligus memberikan 

makna dan identitas dirinya sebagai seorang muslim. 

Pada akhirnya syiar yang terkandung dalam idul fitri dan idul adha senantiasa 

terpelihara dan semakin semarak agar nilai-nilai agama tidak dipahami secara kaku. 

Ketika Islam hanya dipahami sebagai sebuah doktrin atau dogma, maka ia akan 

kering tanpa makna, akan tetapi ketika Islam juga hadir dalam bentuk syiar ia akan 

memberikan makna yang indah dan membekas dalam diri dan kelompok masyarkat.  
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BAB TUJUH 

PENUTUP 
 

Syari’at Islam yang berlaku di Aceh dalam batas-batas tertentu memberi tempat bagi 

masuknya local wisdom (kearifan lokal). Kearifan lokal dimaksud tidak diadopsi secara 

serampangan yang menyerupai sinkretisme paham keislaman sebagaimana lazim terjadi 

pada beberapa wilayah di nusantara. Penerimaan local wisdom dalam penerapan Syari’at 

Islam di Aceh dibingkai melalui sebuah piranti yang dikenal dengan Syi’ar Islam. Syi’ar Islam 

dalam kaitan ini dipahami sebagai ragam kegiatan atau aktivitas yang ditujukan untuk 

menyemarakkan dan mengagungkan pelaksanaan ajaran Islam. Substansi syi’ar 

sesungguhnya bukan bagian dari ajaran Islam, namun ia melekat dan menjadi perekat antara 

umat Islam dengan ajaran agamanya. Dengan adanya syi’ar, kaum muslimin dapat 

mencirikan dirinya melalui aktivitas yang spesifik dan unik. Identitas keislaman tampak 

mewujud nyata di antaranya pada kesemarakan rangkaian aktivitas umat Islam di Aceh 

sepanjang tahun yang direpresentasikan melalui Syi’ar Islam. 

Perayaan dan peringatan hari-hari besar Islam merupakan sebagian dari unsur 

syi’ar yang paling menonjol di Aceh. Tidak semua perayaan dan peringatan hari-hari tersebut 

ditemukan perintahnya dalam sumber-sumber dasar ajaran Islam. Uniknya, kegiatan 

berbentuk perayaan dan peringatan hari-hari besar Islam mendapatkan perhatian yang 

sangat besar dari semua lapisan masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut dihubungkan 

dengan ibadah dan atau peristiwa-peristiwa besar yang mempunyai dampak signifikan bagi 

umat. Atas dasar itu, syi’ar dalam kaitan ini memenuhi fungsi-fungsi utamanya sebagai 

pengingat dan pendorong umat untuk melaksanakan ajaran Islam.  

Fungsi syi’ar sebagai pengingat dan pendorong umat terejawantahkan dalam 

peringatan hari-hari bersejarah dalam Islam. Sebagai contoh dapat disebutkan misalnya 

perayaan 1 Muharram yang dihubungkan dengan peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw. 

Hijrah adalah peristiwa monumental yang memiliki pengaruh besar bagi perjalanan sejarah 

umat Islam di masa-masa berikutnya. Kondisi umat Islam sebelum hijrah dideskripsikan 

sebagai kaum lemah, dan dalam batas-batas tertentu dapat dikatakan sebagai masyarakat 

tertindas. Kondisi umat Islam berubah drastis pasca hijrah; mereka mempunyai pengaruh 

dan kekuatan dari segi politik, ekonomi, sosial dan kemiliteran. Hijrah dengan demikian 

merupakan tonggak sejarah bagi perkembangan dan kemajuan umat. Peringatan 1 Muharram 

dengan demikian diharapkan agar umat dapat mengingat kembali peristiwa hijrah 
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sebagaimana digambarkan dalam sejarah sekaligus memotivasi mereka untuk berupaya 

membuat sejarah baru bagi kemajuan umat di masa kini dan mendatang. 

Selain dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa besar di masa lalu, Syi’ar Islam di 

Aceh juga dikaitkan dengan ibadah-ibadah tertentu yang pelaksanaannya membutuhkan 

perhatian spesifik. Sebagai salah satu contohnya adalah puasa di bulan Ramadhan. Puasa 

Ramadhan dianggap unik dan istimewa karena di samping sebagai ibadah pokok dan 

termasuk salah satu Rukun Islam, juga karena dilakukan dalam rentang waktu tertentu. Umat 

Islam membutuhkan masa penantian hingga satu tahun untuk bertemu dengan waktu 

pelaksanaan ibadah ini. Oleh karenanya berbagai persiapan pun dilakukan untuk menyambut 

waktu pelaksanaan ibadah tersebut. Persiapan-persiapan dimaksud dibingkai dalam satu 

ragam Syi’ar Islam yang dikenal dengan meugang. Sebagian masyarakat Aceh memberi label 

khusus untuk meugang dengan menggunakan ungkapan yang bernuansa lebih terhormat dan 

berkharisma yaitu mak meugang. Meugang atau mak meugang adalah perayaan yang 

berlandaskan tradisi dan kearifan lokal yang memiliki sejumlah hikmah bagi umat. Meugang 

tidak sekedar mengingatkan umat tentang akan hadirnya masa pelaksanaan ibadah puasa 

Ramadhan, tetapi juga membentuk opini dan pandangan umum bahwa puasa Ramadhan 

begitu penting sehingga perlu disambut sedemikian rupa. 

Ragam Syi’ar Islam lainnya yang sangat menonjol tampilannya dalam masyarakat 

muslim di Aceh adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad saw. Maulid bagi masyarakat 

Aceh mempunyai ragam makna strategis, baik dari segi keagamaan, sosial, ekonomi dan 

bahkan disisip dengan sejumlah legenda kemasyarakatan. Peringatan Maulid Nabi 

Muhammad saw. dilaksanakan setiap tahun di Aceh. Uniknya, masa pelaksanaan maulid di 

sebagian besar wilayah di Aceh mencapai tiga hingga empat bulan. Persiapan yang dilakukan 

pun tidak tanggung-tanggung. Maulid sudah dipersiapkan sejak satu hari pasca maulid tahun 

yang lalu. Ini artinya, persiapan pelaksanaan maulid menghabiskan waktu satu tahun. 

Sejumlah potensi diberdayakan untuk keperluan ini, di samping menyita cukup banyak 

waktu dan energi.  

Dampak sosial keagamaan dari peringatan Maulid Nabi Muhammad saw cukup 

signifikan. Oleh karena besarnya perhatian umat terhadap pelaksanaan kegiatan ini, 

mendorong mereka mempersepsikan bahwa kenduri maulid itu sangat penting karena 

persiapan untuk itu dilakukan sejak jauh-jauh hari. Pentingnya perayaan maulid tentu 

berhubungan dengan kedudukan orang yang diperingati hari kelahirannya tersebut, yaitu 

Nabi Muhammad. Sosok Nabi Muhammad secara bertahap akan dihormati dan dicintai oleh 

kaum muslimin karena diposisikan sebagai seseorang yang penting diperingati hari 

kelahirannya. Kondisi ini mendorong mereka untuk mengenali sosok Beliau secara lebih jauh 
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dan mendalam. Apabila pengenalannya sudah mencapai tahap yang optimal, maka 

kepribadian Beliau juga akan cenderung diteladani. 

Peringatan Maulid Nabi Muhammad juga mempunyai dampak sosial ekonomi 

masyarakat. Seperti sudah dijelaskan pada bagian lain dari buku ini bahwa peringatan Maulid 

Nabi Muhammad di Aceh umumnya dicirikan oleh pelaksanaan kenduri. Kenduri 

dilaksanakan di rumah-rumah kaum muslimin dan di tempat-tempat tertentu seperti 

meunasah, perkantoran, sekolah dan sebagainya. Kenduri membutuhkan belanja barang dan 

kebutuhan lainnya. Transaksi akan berlangsung untuk keperluan-keperluan seperti ini. 

Petani, pedagang, peternak, pekerja dan komponen masyarakat lainnya akan terlibat secara 

intensif untuk keperluan transaksi ini. Perputaran uang akan berlangsung cukup besar pada 

musim-musim pelaksanaan kenduri maulid di Aceh. 

Pelaksanaan Syiar Islam sehari-hari dalam berbagai aktivitas kegiatan keagamaan, 

benar-benar telah memberi nuansa tersendiri bagi masyarakat Aceh karena begitu 

banyaknya kegiatan keagamaan yang dapat dikatakan sebagai syiar. Berbagai praktek 

pengamalan Islam telah merasuki jiwa masyarakat sebagai sebuah kebutuhan yang harus 

dilaksanakan, tanpa harus dipaksakan. Ia lahir dari kesadaran dan penghayatan pengalaman 

terhadap identitas Islam yang menjadi kebanggaan masyarakat Aceh. 

Pembahasan- pembahasan yang telah disajikan dalam buku ini terdiri atas 

peringatan tahun baru 1 Muharram, Maulid Nabi Muhammad saw, Isra’ Mi’raj, rangkaian 

kegiatan menyambut puasa Ramadhan, dan pelaksanaan dua hari raya: Idul Fitri dan Idul 

Adha. Semua itu menggambarkan bahwa lingkup Syi’ar itu sesungguhnya cukup luas. Tidak 

tertutup kemungkinan, cakupan dimaksud akan meluas atau sebaliknya, seiring dengan 

perubahan situasi dan kondisi sosial umat. Dari sisi lain, beberapa aspek dari Syi’ar Islam itu 

berpeluang akan mengalami pergeseran bentuk dan performannya sebagai konsekuensi dari 

dinamika masyarakat. Dalam kaitan ini dibutuhkan intensitas perhatian semua elemen 

masyarakat untuk tidak hanya mengupayakan pelestarian dan pewarisannya kepada 

generasi berikut; tetapi juga berusaha lebih kreatif dalam mendesain unsur-unsur syi’ar yang 

sejalan dengan ajaran Islam dan sekaligus sesuai dengan perkembangan zaman. 

Praktek yang terjadi dalam berbagai pelaksanaan syiar tersebut juga diwarnai dan 

terakumulasi dengan berbagai praktek lainnya, yang kemudian menjadi ciri khas pengamalan 

suatu daerah. Di mana antara satu daerah dengan daerah lain dalam komunitas masyarakat 

Aceh muncul beragam syiar dalam praktek yang berbeda, baik dilakukan secara individu atau 

melibatkan masyarakat dalam suatu komunitas. Tetapi perbedaan tersebut memperkaya 

nuansa syiar di daerah Aceh yang terus dijaga dan dipelihara dari generasi ke generasi 

sehingga tetap lestari sampai sekarang ini. 



 
 

4 | H a l a m a n  
 

Hasil kajian memperlihatkan bahwa secara historis syiar ini merupakan hal yang 

telah berlangsung lama di Aceh yang dilestarikan melalui proses pelembagaan yang 

dilakukan tidak hanya oleh ulama tetapi juga dilakukan oleh pemerintah atau penguasa. Hal 

ini dimaksudkan agar syiar yang memiliki sejarah panjang di Aceh tidak hilang begitu saja, 

akan tetapi menjadi bagian yang dipahami dan tidak terpisahkan dari generasi ke generasi 

berikutnya. Proses ini hanya dapat terjadi melalui transformasi, sosialisasi dan enkulturasi. 

Proses transformasi tersebut biasa dilakukan melalui berbagai pengajian yang rutin 

dilaksanakan di seluruh gampong di Aceh. Selain itu melalui berbagai ceramah yang 

dilakukan seiring dengan pelaksanaan syiar tersebut. Dalam setiap proses pelaksanaan syiar 

biasanya selalu diisi dengan ceramah dari ulama yang memberikan tausiah akan penting 

berbagai kegiatan pelaksanaan syiar tersebut. Hal ini terlihat, misalnya dalam kegiatan 

maulid Nabi diiringi dengan ceramah, begitu juga Isra’ Mikraj, 1 Muharram dan kegiatan syiar 

lainnya, yang diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. 

Proses sosialisasi diupayakan melalui penyebaran-penyebaran informasi, baik 

melalui media cetak atau media lainnya yang menggambarkan manfaat atau kegunaan dari 

serangkan syiar tersebut. Sedangkan proses enkulturasi diupayakan dengan melibatkan 

anak-anak hampir pada seluruh kegiatan syiar. Dalam setiap acara biasanya, anak-anak usia 

sekolah bahkan menjadi pelaku utama dalam aplikasi syiar, seperti perayaan 1 Muharram 

dengan melibatkan anak-anak sekolah, begitu juga dengan maulid Nabi yang sekarang ini 

hampir dilaksanakan pada semua sekolah di Aceh. 

Melalui berbagai tahapan tersebut akan terjadi penguatan-penguatan 

(reinforcement) karena proses tersebut dilakukan melalui tindakan yang berulang-ulang. 

Melalui proses penguatan tindakan secara terus-menerus dan berkesinambungan, akhirnya 

akan menjadi tindakan yang disadari akan arti penting dan maknanya bagi kehidupan 

keagamaan dalam komunitas masyarakat. Hal ini tentunya akan memberikan kesadaran akan 

makna pentingnya syiar dalam proses keberagamaan di Aceh. Bahkan dewasa ini, setelah 

Aceh mendeklarasikan pelaksanaan syariat Islam, proses penanaman nilai-nilai yang 

terkandung dalam syiar semakin digalakkan sebagai bagian mewujudkan syariat Islam dalam 

dimensi universal, humanis, dan bersifat lokal. 

Pada dasarnya, pelaksanaan syiar Islam tidak hanya dilihat dari pelaksanaan yang 

bersifat ritual dan simbol saja, tetapi dalam proses tersebut terkandung hikmah yang 

memberi dampak dalam wujud ketaatan, baik secara individu maupun kolektif. Hikmah 

penting yang dapat ditemui dari rangkaian kegiatan Syi’ar Islam adalah harapan akan 

terwujudnya kesadaran kolektif dari komunitas muslim untuk mengamalkan ajaran dan nilai-

nilai Islam yang diyakininya dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat dalam 
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bingkai silaturrahmi, sekaligus mendorong agar budaya dan perilaku non-islami yang telah 

merambah komunitas muslim dapat dikikis secara perlahan dan bahkan dapat ditinggalkan. 

Upaya pelaksanaan syiar Islam selama ini, baik yang digalakkan oleh pemerintah 

maupun inisiatif masyarakat adalah untuk mendorong tercapainya tujuan tersebut, agar 

terbentuknya masyarakat Aceh yang islami. Sekiranya tujuan ini belum terwujud secara 

universal, maka perlu adanya revitalisasi syi’ar dengan konsep-konsep kekinian yang mampu 

menjawab tantangan globalisasi dengan banyaknya budaya luar yang terus menghantam 

nilai-nilai lokal yang diyakini oleh masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, perlu juga 

pelaksanaan syiar itu dengan penekanan lebih pada aspek nilai-nilai keagamaan yang 

terkandung di dalamnya daripada hanya berfokus semata pada proses ritual. Karena nilai-

nilai tersebut lah yang akan memberi dampak perubahan perilaku bagi ummat Islam di Aceh 

menuju cita-cita perwujudan Islam secara kaffah. Semoga! 
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