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Pendahuluan 

 Pada awal Maret 2020, masyarakat Indonesia disentakkan oleh pemberitaan media 

massa tentang wabah Covid-19 yang mulai menjelajah Jakarta. Hal ini ditandai dengan 

pengumuman resmi Pemerintah Indonesia yang menyatakan bahwa dua orang warga negara 

Indonesia positif terserang Covid-19. Sejak saat itu, Covid-19 kian mengganas dan pandemik. 

Korban terus berjatuhan laksana bunga di musim gugur. Berbagai macam obat-obatan yang 

dikonsumsi untuk mencegah atau mengurangi dampak Covid-19 seolah sia-sia. Di tengah 

situasi seperti itu, cukup ramai orang yang mencoba menangani Covid-19 dengan cara 

tradisional, kembali kepada warisan budaya yang ditinggalkan oleh para pendahulu.  

Artikel ini mengajak para pembaca untuk melihat kembali masa lalu orang Aceh 

dalam konteks wabah pandemi itu dan upaya penanganan yang mereka lakukan.  

 

Riwayat Wabah di Aceh 

Pada akhir abad 18, sejumlah negara di dunia dilanda wabah kolera yang mengerikan. 

Di Eropa, wabah ini dikenal dengan istilah the black death. Orang Aceh menyebutnya dengan 

ta’eun ija brok (https://atjehwatch.com/2020/03/22/kisah-wabah-taeun-ijak-brok-dan-

wabasampoh-di-aceh/). Ta’eun merupakan kata serapan dari bahasa Arab, ath-tha’un, yaitu 

wabah atau pandemi karena bisa menimpa dan menulari begitu banyak orang, tak pandang 

jenis kelamin, usia, kebangsaan, atau agama dalam suatu wilayah atau bahkan meluas ke 

banyak wilayah. 

Selain ta’eun ija brok, orang Aceh juga mengenal ta’eun geureuda sampoh. 

Penamaan ta’eun ija brok didasarkan atas anggapan masyarakat Aceh bahwa wabah kolera 

yang merenggut ratusan jiwa di Aceh menempel pada kain-kain kotor atau benda-benda lain 

yang tidak bersih. Karena itu, ia disebut ta’eun ija brok (ija brok = kain kotor/kain lap), 

sehingga muncul pandangan bahwa virus ini hanya akan menyerang orang-orang miskin yang 

sering menggunakan ija brok. Dalam perkembangannya, ternyata kalangan bangsawan dan 

orang kaya di Aceh pun tak luput dari wabah kolera, sehingga istilah ta’eun ija brok bergeser 
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menjadi ta’eun waba sampoh (waba = wabah; sampoh = menyapu), yang bermakna ta’eun 

yang menyapu siapa saja, tak peduli kelas sosialnya. 

Hurgronje menyatakan bahwa gejala ta’eun
3
 yang menimpa masyarakat Aceh adalah 

muntah-ciret (muntaber). Kolera adalah ta’eun yang muncul karena terjadi perkelahian antar 

jin. Bila wabah ini muncul, maka masyarakat Aceh mengadakan kenduri tolak bala (kanduri 

tulak bala), baik di dalam kampung maupun di pintu gerbang kampung (babh ret). 

Masyarakat juga mengadakan arak-arakan sambil membaca doa. Mereka juga 

mengumandangkan azan apabila arak-arakan itu tiba di gerbang kampung (Hurgronje, 1996). 

Hingga saat ini, masyarakat Aceh lazim menyebut ta’eun untuk penyakit yang membawa 

kematian, termasuk pada hewan, terutama ayam. Karena itu, ketika ternak ayam diserang 

penyakit lalu mati dengan segera, orang Aceh menyebutnya manok keunong ta’eun (ayam 

kena ta’eun). 

 

Penularan Kolera di Aceh 

Pada bulan Oktober 1873, wabah kolera menyerang Batavia. Awal bulan berikutnya,  

Belanda melakukan ekspedisi militer kedua ke Aceh yang dipimpin oleh jenderal veteran, Jan 

van Swieten. Dia membawa hampir 13 ribu orang dari Batavia dan beberapa kota garnisun 

lain di Pulau Jawa. Mereka diangkut dengan 19 kapal, termasuk kapal asing Maddaloni, milik 

jenderal Italia, Nino Bixio. Pelayaran dilakukan selama 10-14 hari dengan kondisi 

penumpang yang berdesakan. Saat tiba di Aceh, 60 orang dilaporkan telah meninggal di 

dalam kapal akibat kolera. 

Pada akhir Desember, kolera kembali memangsa 150 orang, sementara 500 orang 

yang lain dirawat dalam tenda-tenda darurat yang diguyur hujan deras. 18 orang perwira dan 

200 orang bawahan harus dibawa ke Padang (Sumatera Barat) dalam keadaan sakit. Mereka 

dibawa dengan kapal pengangkut, tanpa diadakan pembasmian hama terlebih dahulu. Kapal-

kapal itu kemudian mengangkut lagi personil pasukan pengganti. Sebelum ekspedisi militer 

kedua dimulai, pasukan Belanda telah kehilangan lebih dari sepersepuluh kekuatannya (Van’t 

Veer: 1985). 

Jenderal Nino Bixio juga menjadi korban kolera pada masa itu. Pasukan Belanda 

membuang mayatnya ke daratan Aceh. Orang Aceh yang mengetahui bahwa Nino sengaja 

diantarkan ke darat untuk mengembangkan kolera yang ada di tubuhnya, buru-buru 

memindahkan orang ini dan lekas-lekas menguburnya ke tempat yang terasing. Namun 
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demikian, karena mayat Nino sempat berada di luar beberapa waktu sebelum diangkut, 

wabah kolera sudah sempat menjalari badannya, dan itu pulalah yang menyebabkan wabah 

kolera turut mendarat bersama-sama dengan mendaratnya tentara agresi Belanda. Beberapa 

hari sebelum istana Sultan Aceh jatuh ke tangan Belanda, korban dari dalam istana yang 

meninggal mencapai 150 orang setiap hari. Hal inilah yang memaksa Sultan Alauddin 

Mahmud Syah yang telah kena virus kolera diungsikan ke Pagar Aye dan menghembuskan 

nafas terakhir di sana (Mohammad Said: 1985).   

 

Obat Penangkal Ta’eun 

 Bagaimana cara orang Aceh mengobati ta’eun? Dalam buku Aceh di Mata Kolonial 

(1985), sebagaimana dikutip Zahrul Fadhi Johan, Hurgronje memaparkan bahwa ada 4 

(empat) jenis obat yang digunakan masyarakat Aceh untuk mengobati penyakit ta’eun, yaitu: 

1. Minum air tebu yang dicampur dengan bubuk kunyit 

2. Minum air beras yang dicampur dengan gambir 

3. Minum ekstrak pinang tumbuk 

4. Minum air jambu biji yang telah dipanggang 

Keempat jenis obat di atas merupakan ramuan tradisional yang dikonsumsi oleh 

masyarakat untuk mengobati serangan wabah ta’eun 

(https://aceh.tribunnews.com/2020/03/23/virus-dan-obat-penangkalnya-dalam-perspektif-

masyarakat-aceh?page=2). 

Doa Penangkal Ta’eun 

Sebagai masyarakat yang dikenal religius, masyarakat Aceh yakin bahwa semua jenis 

penyakit bersumber dari Allah. Dan hanya Allah pula yang dapat menghilangkan penyakit 

itu. Oleh karena itu, mendekatkan diri kepada Allah dan berdoa kepada-Nya merupakan 

simpul utama dan penting dalam upaya mencegah dan menghilangkan penyakit. 

Penelitian filolog muda Aceh, Istiqamatunnisak (2020) mengungkapkan bahwa dalam 

beberapa naskah Aceh disebutkan tentang beberapa wabah ta’eun, di antaranya dalam naskah 

Mujarabah koleksi Museum Aceh dan Naskah Karangan Keucik Lam Ujoeng Muhammad 

Hasan. Naskah koleksi Museum Aceh, membahas tentang doa tolak bala wabah 

ta’eun.  Adapun doa dan pujian dari pembahasan naskah tersebut di antaranya:  

1. Membaca “Lam yahtahlim qaththuthah muthlaqal abada, Wama tatsa abaaz lan fi 

mada zamani, Minhud dawaabu falam tahrub wama wafa’at , Zubabatun abadan fi 

jismihil hasani,   Bihalfihi ka amamin ru’yatin tsabatat , Wala yura atsrubau li 



minhufi ‘alanin, Waqalbuhu lam yanam wal’ainu qarna’asat, Wala yura dhilluhu fil 

syamsi zu fathani , Kafahu qad ‘alata qauman iza jalasu, Indal wiladatisif ya zan 

bimukhtatani, Hazil hashaishu fahfadhha takun amina, Min syarrinari wasuraafi 

wamin mihani, Du’a ilallahi fal mustamsikuna bihi, Mustamsikunabihabli ‘ghaira 

manfashimu. 

2. Pujian kepada sang pencipta yaitu: Allah SWT “Ya lathifu lam tazal ulthuf bina fima 

nazal, Innaka lathifulam tazal ulthuf bina wal muslimin, Subhanaman ‘aza wajal 

wabari i minal wajal, Wa qadha likullin bil ajali saira khalqi ajma’in, nasaluka raf’al 

bala bi sirri thahal mujtaba, wal ali arbabil hiha washahbihil majahidin, attabi’inal 

asfiyai wal’abidina auliya, wazzahidinal asfiya almukhlishinal mukhbitina, allahu 

man madhii waghabir kalsyaikhi ‘abdil qadir, man hussha bissarair minal ‘ubadi 

wasshalihin, tsummal faqihu sayyduna wal ‘aidu russi fakhruna, wasshairil aslafina 

naslin hasanu wal husaini, wakulla man ahlir rasyadi al musrsyidina lil ‘ibad, fi kulli 

qaryatin wal bilad musafiri na auqathini, ‘ajil biraf’ima nazal innaka lathifu lam 

tazal, ya latifu lamtazal ulthuf bina wal muslimin, bikhamsatil asfil biha kharrul 

wabail khathimah, al musthafa ‘alil murtadha wal banaihima wafathimah, amin ya 

maulana amin ajibna min shautid da’in, kamustajabal murslina muhamamdan 

sayyidal jamil, hayyun shamadun baqin walahu kanafun waqin. 

3. Membaca “Ya hayyu ya qayyum laa ilaha illa anta (3x), kemudian dilanjut dengan 

laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadhdhalilimin. 

4. Membaca “wa qulja al haqqu wa zahaqal bathil innal bathila kana zahuqa (3x) 

5. Membaca  ”‘asa rabbukum an yuhlika ‘aduwwakum wa yastakhlifakum fil ardhi 

fayandhuru kaifa ta’malun (3x) 

6. Membaca “Falamma ja a sakharatu qala lahum musa Al qauma antum mulqu na, 

falamma alqa qala musa ma ji’tum bihis sihru innallaha sayubthiluhu innallaha la 

yuslihu ‘amalan mufsidina. 

7. Baru masuk ke bacaan yang dibacakan apabila tertimpa musibah ta’eun, 

yaitu “Salaamun qaulan mirrabbir rahim (Q.S.Yasin: 58), sebanyak 28 kali tiap hari. 

Pada syair yang dibawakan di kampung-kampung sekarang ditambahkan dengan 

“dengon beureukat Quran lhee ploh, beneupeusampoh ta’eun ngon wabah (dengan 

berkat Al-Quran 30 juz, semoga dihapuskan segala penyakit ta’eun dan wabah 

lainnya” 



8. Membaca do’ agar tenang dan terang hati yaitu “rabbisysrahli shadri wa yassirli 

amri. Doa ini untuk menenangkan hati, agar tidak panik ketika menghadapi wabah 

tersebut. 

9. Membaca selawat nabi. “shallallahu wa sallama ‘alan nabi sayyidina, muhammadin 

wa alihi wa shahbihi ajma’ina, Rahmad Allah yang sejahtera ateuh nabi Panghulee 

kita, Muhammad dan sekeluarga dan lom sahbat semua serta….dan seterusnya. 

 

Kearifan untuk Mencegah Wabah 

Dalam lingkungan rumah orang Aceh, ada bak air (kulah ie) dan atau guci di depan 

rumah, sehingga setiap orang yang hendak masuk ke rumah senantiasa membasuh tangan, 

kaki, bahkan muka terlebih dahulu. Sumur juga diposisikan pada sisi luar rumah, sehingga 

mudah diakses oleh siapa saja yang memerlukannya. 

Ketika Covid 19 menyerang masyarakat di berbagai penjuru dunia, termasuk Aceh, 

pihak otoritas tidak mempunyai rumusan/formula yang valid dan reliabel untuk merespon 

wabah tersebut. Bahkan, sumber wabah, apakah ia bersifat ilmiah atau alamiah juga belum 

ada jawaban yang pasti. Dalam kondisi seperti itu, sebagian masyarakat Aceh memaknai 

Covid 19 sebagai ta’eun. sehingga mereka menggunakan pengetahuan dan tradisi masa lalu 

untuk menangkalnya. Bagi orang Aceh, segala jenis wabah merupakan ujian kehidupan dari 

Allah. Oleh karena itu, mereka menggunakan pendekatan spiritual melalui berzikir 

berjamaah, membaca doa-doa secara berjamaah, bahkan juga mengadakan arak-arakan 

sambil melafalkan pujian dan doa kepada Allah. Di kalangan masyarakat pesisir Barat Aceh, 

tradisi atau ritual seperti ini dikenal dengan istiulah meujalateh. Besar kemungkinan, kata ini 

berasal dari lafal Ya Lathif, satu kata yang dilafalkan dalam zikir dan doa penolak bala. 
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