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Abstrak

Keyboard merupakan organ tunggal yang dimainkan dengan satu alat musik saja dan
diiringi oleh penyanyi wanita ataupun pria. Penampilan musik keyboard sering
dijumpai pada acara pesta perkawinan, hajatan sunat dan juga aqiqah. Selain pada
acara yang tersebut di atas, musik keyboard juga sering digelar di pinggiran kota.
Pagelaran musik keyboard ini juga dikenal dalam adat perkawinan masyarakat
Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang. Namun seiring berjalannya waktu, banyak
terjadi pergerseran nilai dan budaya ketika musik keyboard ini ditampilkan, ditambah
lagi wilayah ini adalah wilayah yang melaksanakan Syariat Islam. Oleh karena itu
penelitian ini mengangkat judul “Budaya Keyboard Pada Pesta Perkawinan Dan
Pengaruhnya Terhadap Implementasi Syari’at Islam di Kecamatan Bendahara
Kabupaten Aceh Tamiang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif
deskriptif. Adapun instrumen penelitiannya adalah observasi, wawancara dan
dokumentasi. Setelah melakukan penelitian dan menganalisa data, hasil penelitian
menunjukkan bahwa awalnya musik keyboard hanya tampil pada siang hari saja.
Karena banyaknya permintaan, maka musik keyboard digelar hingga malam hari
bahkan larut malam. Para tetua adat, Imam, Mukim, dan Datok cenderung tidak
setuju keyboard diakan hingga larut malam, karena dikhawatirkan banyak beredar
narkoba, minuman keras dan khalwat. Akibatnya banyak pemuda yang mabuk
sehingga terjadi keributan apabila saling bersenggolan. Kondisi demikian tidak
relevan dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Walaupun begitu, realita di
lapangan didapatkan pagelaran music keyboard banyak dilaksanakan hingga larut
malam sehingga terjadi pro dan kontra di antara masyarakat Kecamatan Bendahara.
Pihak yang kontra (tetua Adat, Mukim, Imam, Datok) menilai keyboard ini merusak
generasi muda dan tidak sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan kelompok yang pro
(para pemuda) menilai ketika digelar musik keyboard tidak melanggar aturan yang
berlaku dan terkait syariat Islam kembali kepada pribadi masing-masing.

Kata Kunci : Keyboard, Syariat Islam, Pergeseran Budaya



1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh sebagai suatu daerah yang terletak diujung Utara Pulau Sumatra

pada awalnya memiliki nama yang beraneka warna. Karena daerah yang strategis,

baik pertahanan/keamanan maupun dari sisi ekonominya. Karena letak dan hasil

buminya yang melimpah luas dan menarik perhatian minat dari pedagang-

pedagang yang berasal dari India, Arab, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, Cina

dan bangsa lainnya. Sebahagian besar kedatangan bangsa-bangsa asing tersebut

bertujuan untuk berdagang. Tetapi tidak dapat pula dielakkan akibat persentuhan

antara bangsa-bangsa tersebut terjadinya perkawinan antar bangsa yang sesama

beragama.1Tidak hanya itu, pertemuan antar bangsa tersebut juga turut

memberikan beberapa budaya dalam kehidupan masayarakat yang berfungsi

untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat.

Namun seperti yang kita ketahui bahwa salah satu karakteristik dari

sebuah kebudayaan adalah terjadinya perubahan terhadap budaya tersebut, tetapi

tingkat dan arah perubahannya sangat berbeda-beda menurut kebudayaan dan

waktunya, yang terpenting dari semuanya ialah tingkat kecocokan antara unsur-

unsur baru dan irama kebudayaan yang ada.Sebagai makhluk sosial, masyarakat

akan mengunakan segala instrumen yang mereka miliki termasuk kebudayaan

untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dengan demikian jika suatu

______________
1 Asli Kesuma, Ranup Lampuan, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2009), Hal. 7.
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kebudayaan dirasa kurang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, maka dengan

sendirinya kebudayaan tersebut akan ditinggalkan oleh pendukungnya dan lambat

laun akan musnah dengan sendirinya. Seperti halnya upacara perkawinan dalam

masyarakat Aceh Tamiang.

Masyarakat Aceh Tamiang sebagai mana masyarakat lain dibelahan bumi

ini mengalami berbagai perkembangan juga mengalami berbagai perubahan.

Salah satu perubahan tersebut adalah upacara perkawinan. Adat dan upacara

perkawinan menjadi bagian dalam suatu sistem adat istiadat masyarakat. Selain

itu juga adat dan upacara perkawinan dapat dijadikan sebagai sarana yang tepat

untuk memperkokoh muatan kebudayaan yang dapat didukung oleh masyarakat

bersangkutan. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa masyarakat merupakan

makhluk sosisal yang terus berkembang dan mengalami perubahan. Demikian

pula dengan kebudayaannya tentunya akan mengalami perubahan. Begitu pula

yang terjadi pada upacara perkawinan pada masyarakat Aceh Tamiang yang

mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Upacara perkawinan masyarakat Tamiang mengalami beberapa perubahan

sesuai dengan keadaan zamannya. Ada beberapa perubahan yang dapat dilihat dan

dirasakan oleh masyarakat berkaitan dengan upacara perkawinan, diantaranya

adalah adanya pengurangan unsur-unsur atau bagian-bagian dari upacara seperti

jarang dipergunakannya lagi upacara penyambutan calon pengantin laki-laki

secara lengkap seperti ditiadakannya peragaan,berbalas pantun2 yang dapat

______________
2Merduati, dkk.,Tradisi Berpantun Dalam Masyarakat Tamiang, (Banda Aceh: Balai

Pelestarian Nilai Budaya, 2012), Hal. 54. “Dari segi penggunaannya masyarakat tamiang
mengenal pantun telangke, pantun naik sirih, pantun mengantar pengantin, pantun menyambut
negeri dan pantun berbalas. Jadi , pantun adat seperti meminang, perkawinan, dan menyambut
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menghabiskan waktu sampai 1 jam, mandi berdimbar,didalam tingkatan

perkawinan pemangku adat (anak kepala adat) distiadakan (perlakuan yang

dilakukan kepada yang tidak seharusnya menerima perlakuan adat tersebut,

namun orang tersebut dirasa pantas untuk dilakukan seperti itu, maka hal ini

dinamakan distiadakan), juga diadakan upacara adat ‘mandi berdimbar’ ditempat

pengantin perempuan pada hari ke tiga oleh sebelah pengantin wanita. Tempat

mandi tersebut berbentuk panca pesada ditengah halaman, waktu mempelai turun

menuju panca persada diikuti dengan bunyian-bunyian (gong, biola,gendang)

keduanya diikat dengan benang tujuh lapis pada pinggangannya, kemudian

dijongkokkan dan diselimuti dalam satu kain panjang, lalu ditepung tawari dan

dimandikan. Mereka juga diharuskan menginjak telur ayam, barulah kedua ujung

dari benang tersebut dibakar dengan mempergunakan api lilin.3

Selanjutnya pencat silat,rombongan pengantin laki-laki disambut dengan

acara silat berlaga. Ini dilakukan oleh pendekar-pendekar silat dari kedua belah

pihak pengantin. Pendekar silat pengantin laki-laki memulai acara silat berlaga

dengan membuka langkah disambut pendekar silat pihak pengantin perempuan.

______________
tamu kehormatan lebih dominan dilakukan berbanding yang lain dan cara penyampaiannya secara
berbalas.

3Rusdi Sufi, dkk., Adat Perkawiunan Etnis Tamiang (Hasil Observasi), (Banda Aceh:
Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), Hal. 42-43. Sahril, Pantun Dan
Adat Perkawinan Masyarakat Melayu, (Medan: Mitra, 2011), hal 121-122. “Di beberapa daerah
mandi berdimbar dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada setelah bersanding dan mandi berdimbar
yang kedua setelah pengantin wanita “halangan”. Mandi berdimbar artinya mandi berhias dan
kepercayaan ini di peroleh dari sisa-sisa Hinduisme sebelum negeri Malaka memeluk agama
Islam, dapatlah di pastikan bahwa kepercayaan orang melayu adalah campuran Hinduisme dan
Budhaisme.
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Pendekar silat pengantin laki-laki menyerang untuk masuk dan pendekar silat

pihak pengantin perempuan tidak memberikan izin masuk ke halaman rumah4.

Perubahan-perubahan upacara pesta perkawinan masyarakat Aceh

Tamiang yang terjadi sekarang yakni budaya keyboard telah mampu mengikis

nilai-nilai adat dan budaya masyarakat masa lalu yang  merupakan ciri khas dan

karakter dari suku Tamiang. Penghilang ataupun pengurangan prosesi unsur-

unsur upacara perkawinan pada masyarakat Aceh Tamiang terjadi karena adanya

berbagai sebab, perubahan tersebut tuntunya juga mempengaruhi implementasi

syariat Islam di Kecamatan Bendahara.

Oleh karena itu penulis merasa sangat penting untuk  mengangkat masalah

ini, karena adat upacara pada pesta perkawinan masyarakat Tamiang yang

dulunya menjadi ciri khas adat budaya Tamiang terus diwariskan secara turun

temurun kini menjadi hilang dan budayakeyboard telah merubah karakter dan

gaya hidup masyarakat Tamiang khususnya di Kecamatan Bendahara pada pesta

perkawinan menjadi tren untuk mengekspirasikan keceriaan dan kebahagian

dalam pelaksanaan pesta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang sudah ada di dalam latar belakang di atas, maka

peneliti memfokuskan pada masalah perubahan budaya dan adat istiadat

masyarakat Tamiang tentang budaya keyboard pada pesta perkawinan.

______________
4Sahril, Pantun Dan Adat Perkawinan Masyarakat Melayu, (Medan: Mitra, 2011), Hal.

78-79.
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Untuk mempermudah penelitian  supaya lebih terarah maka rumusan

masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan keyboard pada budaya pesta perkawinan

kecamatan Bendahara?

2. Bagaimana pengaruhbudaya keyboard terhadap implementasi Syariat

Islam di Kecamatan Bendahara?

3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap budaya keyboard?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan pada penelitian di atas, adapun tujuan penelitian ini

adalah :

1. Untuk mengetahui penggunaan keyboard pada budaya pesta perkawinan

kecamatan Bendahara.

2. Untuk mengetahui pengaruhbudaya keyboardterhadap implementasi

Syariat Islam di Kecamatan Bendahara.

3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap budaya keyboard.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tela’ah atau pun bahan kajian

akademis maupun menjadi sebuah kajian sebagai khazanah keilmuan  yang

dibutuhkan oleh akademisi dan intelektual.
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2. Manfaat Praktis

Mengetahuiperubahan dan pengaruh budaya yang terjadi dalam setiap

daerah,khususnya suku-suku di Aceh yang merupakan karakter dari masyarakat

tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan budaya keyboard pada pesta perkawinan

dalam adat perkawinan Aceh Tamiang belum ada yang meniliti secara khusus.

Jika pun ada, hanya sebatas pada pesta perkawinannya saja.Selain itu ada yang

membahas tentang keyboard tapi bukan di wilayah Kabupaten Tamiang.Karya-

karya diantaranya adalah sebagai berikut:

Rusdy Sufi, dengan bukunya yang berjudul Adat Perkawinan Etnis

Tamiang (Hasil Observasi).Namun dalam buku tersebut hanya ditulisgambaran

umum tentang perkawinan tidak secara khusus menjelaskan tentang keyboard.5

Syamsuddin Daud, Adat Meukawen (Adat perkawinan Aceh), dalam buku ini

pembahasan tentang judul yang ingin penulis kaji hanya menjadi sub bab, dan

tidak membahas tentang keyboard.6

Ak Anhar yang menulis tentang Pengaruh Pesta Keyboard Terhadap

Kenakalan Remaja Pada Komunitas Muda-Mudi di Gampong Serba jadi

Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menyebutkan bahwa pesta

musik keyboard ini memunculkan kenakalan-kenakalan terbaru dalam kalangan

______________
5Rusdi Sufidkk.,AdatPerkawinan Etnis Aceh Tamiang (hasil observasi),(Aceh : Dinas

Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007)
6Daud Syamsuddin,AdatMeukawen (Adat perkawinan Aceh),(Banda Aceh: Majelis Adat

Aceh, 2014)
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remaja sehingga mereka sering mabuk-mabukan, main perempuan dan

sebagainya.7 Kajian ini menjadi pendukung untuk penulis dalam mengkaji

penelitian yang sedang penulis lakukan.

Berdasarkan studi pustaka yang sudah penulis tinjau, belum ada yang

menulis secara khusus tentang keyboard dalam pesta perkawinan dan pengaruh

terhadap implementasi Syariat Islam di kecamatan Bendahara Kabupaten Aceh

Tamiang.

F. Penjelasan Istilah

1. Keyboard

Keyboardmerupakan suatu instrumen dengan susunan kunci yang ditata

horizontal dan menghasilkan bunyi. Dikatakan pula bahwa dalam

perkembangannya yang baru sekarang, keadaannya telah berubah menjadi sangat

paripurna, bukan saja hanya suara berbagai instrumen tetapi juga dilengkapi

dengan berbagai irama dan bunyi drum serta semua dapat diprogram secara

komputer.8

2. Implementasi

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti

pelaksanaan atau penerapan. Adapun implementasi yang dimaksud penulis di sini

ialah pengaruh budaya keyboard pada pesta perkawinan terhadap penerapan

syariat Islam di kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang.

______________
7Ak Anhar, Pengaruh Pesta Keyboard Terhadap Kenakalan Remaja Pada Komunitas

Muda-Mudi Gampong Serba Jadi Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya. (Banda
Aceh: UIN Ar-Raniry, 2014), Hal. 9.

8Ibid,…hal. 10
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G. Metode Penelitian

Penelitian lapangan merupakan penelitian kehidupan sosial masyarakat

secara langsung. Fokus permasalahannya dapat ditentukan berdasarkan teori

maupun keperluan praktis di lapangan. Penelitian ini adalah penelitian lapangan

yaitu penelitian yang dilaksanakan di tengah-tengah kancah kehidupan

masyarakat luas yaitu masyarakat di Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh

Tamiang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian budaya dengan jenis penelitian kualitatif. Tahapan-tahapan

penelitiannya adalah:

1. Pengumpulan Data

Agar pengumpulan data sesuai dengan objek, maka langkah dalam

pengumpulan data melalui dua hal, yaitu:

a. Metode pengamatan (observasi)

Metode pengamatan merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang

mengharuskan peneliti turun ke lapangan langsung untuk mengamati hal-hal yang

berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa

tujuan dan perasaan. Tetapi tidak semua hal diamati oleh peneliti, hanya hal-hal

yang terkait atau sangat relevan dengan data yang dibutuhkan. Disini penulis

memilih metode pengamatan terlibat sebagai langkah yang akan ditempuh dalam

pencarian data.Metode pengamatan terlibat adalah tehnik pengamatan yang

melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang akan diteliti untuk dapat
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melihat dan memahami gejala-gejala yang ada, sesuai maknanya dengan yang

diberikan atau dipahami oleh para warga yang diteliti.9

Pada prakteknya, Penulis akan terjun langsung dan melibatkan diri untuk

melihat dan mengamati proses pelaksanaan acara musik keyboard pada pesta

perkawinan. Untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis melakukan

pengamatan di beberapa desa di Kecamatan Bendahara yang mengadakan acara

pagelaran keyboard selama tiga minggu. Penulis mengamati dari awal

pemasangan dekorasi, penampilan keyboard mulai dari awal hingga akhir.

Selanjutnya, Penulis akan mencatat dan mendokumentasikan setiap kejadian yang

terjadi pada saat proses pagelaran musik keyboard. Setiap amatan dan

dokumentasi akan menjadi data yang akan dianalisa.

b. Interview atau wawancara

Penulis melakukan tanya jawab dengan beberapa informan yang dianggap

dapat memberi informasi yang dinginkan dari tujuan yang penelitian yang akan

dilakukan, melihat dari beberapa jenis  tekhnis wawancara yang ada, maka disini

penulis memilih wawancara tidak terstruktur sebagai langkah yang akan di

tempuh.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara

______________
9Hamid Pati Lima, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), Hal. 64.
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sistematis yang lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan digunakan10.

Informan yang penulis pilih bukanlah semabarang orang, melainkan

orang-orang yang mempunyai kapasitas dan mengatahui dengan benar tentang

kondisi masyarakat, pagelaran keyboard dan syariat Islam untuk dijadikan

sebagai informan. Informan yang penulis pilih adalah orang yang memiliki kaitan

yang erat dengan masyarakat di Kecamatan Bendahara. Pada prakteknya, Penulis

mewawancarai beberapa pihak yang terkait dengan Syariat Islam dan juga pihak

yang terkait dengan hiburan musik keyboard. Adapun pihak yang berkaitan

dengan implementasi syariat Islam yaitu kepala desa atau yang biasa disebut

dengan Datok, Imam, Mukim serta pihak Dinas Syariat Islam di Aceh Tamiang.

Sedangkan pihak yang berkaitan dengan musik keyboard adalah pemilik

keyboard, pemilik dekorasi panggung keyboard, biduan dan biduanita, pemuda-

pemudi desa dan pihak kepolisian.

Selanjutnya penulis mencatat setiap informasi yang didapatkan dari

wawancara dengan informan terpilih. Setiap informasi yang didapatkan dari

informan tersebut akan menjadi data yang akan dianalisa. Data yang akan analisa

selanjutnya menjadi hasil dari penelitian ini.

______________
10Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,2013), Hal. 140.
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2. Dokumentasi

Yakni memperoleh data dengan cara menganalisis terhadap fakta-fakta

yang tersusun secara logis dari dokumen tertulis atau tidak tertulis yang

mengandung petunjuk-petunjuk tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. Analisis Data

Analisis data penelitian budaya berupa proses pengkajian hasil

wawancara, pengamatan, dan dokumen yang telah terkumpul. Analisis data

merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi,

wawancara dan sebagainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang

kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Hubungan antara bab satu dengan bab

lainnya saling berkaitan. Isi dari sistematika itu adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,

batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka,

kerangka teori, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum masyarakat Kecamatan

Bendahara. Bab ketiga, akan menyuguhkan budaya dan adat istiadat masyarakat

Kecamatan Bendahara yang terdiri dari pembahasan sejarah, perkembangan

budaya adat istiadat pesta perkawinan. Bab keempat, berisi tentang perubahan

adat istiadat masyarakat Kecamatan Bendahara. Bab kelima, adalah penutup,

yaitu berupa kesimpulan mengenai jawaban perumusan masalah hasil penelitian

dan memberikan saran-saran.
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BAB II

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT KECAMATAN BENDAHARA

A. Kondisi Geografis Kecamatan Bendahara

Kecamatan Bendahara merupakan salah satu kecamatan yang berada

dalam Kabupaten Aceh Tamiang yang beribukotakan Sungai Iyu. Kecamatan ini

memiliki luas wilayah 132,535 km2. Letak astronomis kecamatan ini berada pada

04o43’32,00’’-05o06’57,00’’ lintang utara dan 96o06’57,00’’–97o39’34’’00 Bujur

timur. Kecamatan ini berada pada ketinggian 200–900 meter di atas permukaan

laut.

Kecamatan Bendahara memiliki 7 kemukiman, 33 desa serta 108 dusun.

Jumlah penduduk berdasarkan sensus pada tahun 2013 adalah 19.473 jiwa.

Adapun batas wilayah kecamatan ini adalah sebagai berikut:

 Sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka.

 Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Seruway.

 Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Seruway.

 Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Banda Mulia.

Adapun keadaan suhu rata-rata di wilayah Kecamatan Bendahara berkisar

antara 26oC sampai dengan 30oC. Keadaan suhu di wilayah kecamatan ini tidak

jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

Sebagian besar desa di kecamatan ini terletak di wilayah daratan kecuali 3 desa

saja yaitu Desa Tanjung Binjai, Desa Kuala Peunaga dan Desa Kuala Genting.
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B. Kondisi Sosial-Budaya

Kecamatan Bendahara merupakan salah satu kecamatan yang banyak

dihuni oleh etnis Melayu. Di samping etnis Melayu, Kecamatan ini juga terdiri

dari etnis Aceh dan Jawa. Dalam adat istiadat, masyarakat kecamatan ini sangat

kental dengan budaya Melayu.

Bahasa yang dipakai dalam keseharian masyarakat Kecamatan Bendahara

adalah bahasa Tamiang, bahasa Indonesia dan beberapa bahasa lainnya seperti

bahasa Aceh. Bahasa Tamiang sama seperti bahasa lainnya di Indonesia termasuk

dalam rumpun bahasa Austronesia. Terkait penggunaan bahasa daerah di

Tamiang dikenal dengan bahasa Kampong. Bahasa Kampong ini mempunyai tiga

dialek yaitu: dialek ilek (dialek hilir), dialek tengah, dan dialek hulu. Walaupun

begitu, masyarakat disana bisa saling memahamai dan bersatu padu sesuai pesan

dari raja Muda Sedia “ller boleh pecah. Ulu boleh pecah Tamiang tetap

bersatu”.Seperti yang diterangkan diatas bahwa dialek bahasa pun dipengaruhi

oleh perbauran antara suku Gayo, Aceh, dan Melayu Deli.

Dalam hal perkawinan, masyarakat Kecamatan Bendaharasama halnya

dengan adat istiadat masyarakat Melayu pada kebanyakan yaitu:

a. Merisik kecil melalui seorang telangkai,

b. Merisik resmi dan meminang,

c. Menyorong tanda,

d. Jamu sukut,

e. Berinai,

f. Akad nikah,
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g. Meminjam pengantin, memulangkan pengantin, dan membawa pindah

Pengantin perempuan,

Selanjutnya masyarakat Kecamatan Bendahara memaknai fungsi

perkawinan sebagai berikut:

a. Keberlanjutan generasi masyarakat Bendahara,

b. Untuk menjaga struktur kekerabatan,

d. Sebagai etika dan norma-norma sosial dan

e. Sebagai ekspresi hubungan kepada Allah dan makhluk.

C. Kondisi Sosial-Ekonomi

Suku perkauman Tamiang diKecamatan Bendahara hidup dari hasil sawah

mereka (dalam bahasa Tamiang sawah disebut belang atau hume). Sawah ini

dibentuk berpetak-petak yang dipisahi dengan “batas” (pematang). Pengairan

sawah sangat tergantung pada turunnya hujan. Sehingga tanaman padi hanya

dapat dilakukan satu kali dalam setahun. Sawah dibajak dengan memakai sapi

atau karbau memakan waktu sampai satu bulan (sekarang telah banyak

menggunakan peralatan modern dengan traktor dan telah ada pengairan (irigasi),

serta dengan berbagai komoditas padi yang dibudidayakan sehingga penanaman

dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam setahun). Menurut data tahun 2013,

hasil produksi di kecamatan ini adalah 7,10 ton/Ha. Adapun rinciannya adalah

sebagai berikut; kedelai sebanyak 1,40 ton/Ha, ubi jalar 3,67 ton/Ha, ubi kayu

20,00 ton/ha.



15

Selain itu masyarakat Kecamatan Bendahara juga memiliki kemajuan

disektor peternakan. Berdasarkan data pada tahun 2013, jumlah ternak di

kecamatan ini adalah sebagai berikut; sapi berjumlah 3823 ekor, kambing

berjumlah 982 ekor dan domba berjumlah 305 ekor.

Nelayan juga merupakan mata pencaharian bagi masyarakat yang

bertempat tinggal dipinggiran sungai dan di muara-muara yang menjorok kelaut.

Tradisi nelayan yang sering dilakukan sangat tradisional dengan memakai perahu

dayung (sampan) cara menangkap ikan udang dan kepiting dilakukan dengan

beberapa cara diantaranya ngejang yaitu  bubu yang dibuat dari rotan dengan

bentuk melingkar yang panjangnya sekitar 1 meter dan dengan diameter 0,5

meter, salah satu ujungnya ditutup dan ujungnya yang lain dibuka sebagai pintu

masuk dengan cerocok atau jeruji yang berbentuk kerucut dipasangkan menjorok

kebagian dalam berfungsi agar ikan dan binatang lain yang sudah masuk tidak

akan berani keluar lagi. Bubu tersebut dikelilingi (dipagar) dengan jang yang

terbuat dari rotan juga bentuknya seperti krei. Disamping itu juga alat yang biasa

dipakai adalah pancing atau kail, jaring, jala, tombak, ambe (jaring berbentuk

hampir seperti kerucut yang dipsang dekat muara sungai atau sering tanggok yang

berdiameter 3-4 meter dan panjang 5-6 meter). Khusus untuk kepeting digunakan

alat yang diberi nama “angkol” yaitu jaring yang dipasang pada tangkai yang

terbuat dari bambu dengan bentuk melengkung dan bersilang empat, panjang sisi

sekitar 30 cm dipersilangkan tangakai inilah digantung umpan (biasanya ikan-

ikan busuk atau sejenisnya).
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Pada sektor perikanan, meskipun tidak besar, kecamatan ini juga

mempunyai andil dalam sektor tersebut. Berdasarakan data pada tahun 2012,

hasil perikanan di Kecamatan Bendahara mencapai 1089,5 ton. Sedangkan untuk

perikanan budidaya tambak, hasil produksinya mencapai 122 ton pada tahun

tersebut.

Selain beberapa mata pencaharian di atas, masyarakat Kecamatan

Bendahara kebanyakan berkebun kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah

satu komoditas yang paling besar dan banyak ditemui di Kecamatan Bendahara.

Namun kebanyakan lahan tersebut dimiliki oleh perusahaan nasional dan swasta.

Masyarakat hanya mengelola sedikit lahan saja yang dimiliki secara pribadi.

Sebagai penutup, Penulis menyimpulkan bahwa kecamatan Bendahara dari segi

sosial ekonomi masyarakatnya sudah sangat maju dan menuju kemapanan yang

baik. Secara garis besar, mereka sudah mengenal banyak mata pencaharian dan

sudah bisa mengolah hal-hal tertentu yang berbau modernitas.
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BAB III

SEKILAS TENTANG BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT MASYARAKAT
KECAMATAN BENDAHARA

A. Sejarah Masyarakat Kecamatan Bendahara

Pada awalnya Bendahara merupakan salah satu kerajaan yang berada

dalam wilayah kerajaan Aceh Tamiang. Kerajaan Tamiang merupakan kerajaan

taklukan dari kerajaan Samudera Pasai. Kemudian raja Pasai mengangkat Raja

Muda Sedia menjadi raja sebagai pengganti dari pada Raja Dinok yang tewas

dalam pertempuran dengan Samudera Pasai. Kerajaan ini beribukota di Kuala

Simpang atau dahulu disebut dengan Benua. Atas kegigihan raja Muda Sedia,

kota Benua menjadi sangat makmur dan berkembang dengan sangat pesat

sehingga banyak bangsa-bangsa dari luar negeri yang singgah untuk berdagang

disana.1

Setelah beberapa lama, kerajaan Majapahit menyerang kota Benua dan

menyebabkan tanah kerajaan Benua lenyap. Lalu muncullah raja Malat yang

diangkat menjadi raja dan ibukota kerjaannya dipindahkan ke daerah Bukit

Karang. Setelah beberapa kali pergantian raja, hingga pada saat pemerintah raja

Garang (1490-1528 M) terjadi kegaduhan yang luar biasa sehingga datanglah Raja

Pendekar yang kemudian menjadi raja Tamiang selanjutnya. Setelah beberapa

tahun kemudian kerajaan Tamiang pecah menjadi dua. Setelah itu juga datang

penjajah Belanda dan membuat kerajaan seperti Bendahara memerdekakan diri.

______________
1Muhammad Zainuddin, Tarikh Aceh dan Nusantara, (Banda Aceh: LSKPM,2012), Hal.

162.
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Adapun wilayah kerajaan Bendahara meliputi Seruway, Sungai Iyu dan

Telaga Meku. Kerajaan ini juga memiliki beberapa raja yang sempat memerintah

kerajaan adalah; Panglima Deli 1789–1837, Achmad Deli 1837–1871, Raja Matali

Deli 1871–190,Raja Ibrahin deli 1904–1906, dan Raja Achmad Basyah 1943–

1946. Tercatat sejak tahun 1906 Bendahara Hilir utara oleh Pemerintahan Belanda

Pernah digabungkan dengan kerajaan karang, dan pada tahun 1943 oleh

Pemerintahan Jepang dipisahkan kembali. Demikianlah sejarah awal Bendahara

dimasa kerajaan. Namun sejalan dengan berjalannya waktu, Bendahara masuk

dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur pada awalnya dan pada akhirnya masuk ke

wilayah kabupaten Aceh Tamiang.

B. Budaya dan Istiadat Masyarakat Kecamatan Bendahara

Budaya dan adat istiadat yang tumbuh dalam mayarakat Bendahara sama

halnya dengan sistem adat istiadat dan budaya Tamiang secara umum. Dalam hal

sistem kekerabatan masyarakat kecamatan ini menganut prinsip patrilineal, yaitu

menarik garis keturunan berdasarkan garis laki-laki. Pengecualian bagi pasangan

yang sudah menikah mereka menggunakan adat matrilokal, yaitu bertempat

tinggal di lingkungan kerabat wanita.Perbedaan jarak jauh dan dekat antar belah

ibu dan belah bapak tergantung pada sistem sosial yang mengatur hak dan

kewajiban. Umumnya bangsa Tamiang menganut prinsip kekeluargaan bilateral

(parental). Meskipun begitu, dalam beberapa hal seperti warisan misalnya,

kedudukan anak sangat dipengaruhi hukum Islam, sesuai sistem sosial yang

cenderung menganut prinsip patrilineal. Keluarga batih merupakan kesatuan

ekonomi, adat istiadat, dan agama. Pada masyarakat Tamiang kaum laki-laki
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diberikan beban lebih berat dalam tanggung jawab soal usaha pertanian dan

kemasyarakatan. Sementara kaum perempuan bertugas dalam bidang pendidikan

dan mengurus rumah tangga. Namun, kaum perempuan juga membantu kaum

laki-laki pada saat tertentu, misalnya dalam pekerjaan pertanian.

Kedudukan laki-laki pada bangsa Tamiang sangat penting karena

merupakan pewaris keluarga, pewaris gelar, hak atas tanah, bahkan pewaris

pusaka dan ilmu gaib. Pada keluarga tertentu hal tersebut masih dipraktekkan.

Dalam keluarga, anak laki-laki yang lebih tua mendapat sebutan tersendiri sesuai

urutan kelahiran, seperti ulung (anak pertama), ngah (anak kedua), alang (anak

ketiga), andak (anak keempat), uteh (anak kelima), dan uncu (anak keenam).

Dalam hal wali waris keluarga pada bangsa Tamiang, terdapat tiga

tingkatan, yaitu wali syarak, wali adat, dan wali karung. Wali syarak memiliki hak

mutlak selaku wali nikah dan berhak menerima pusaka seperti aturan pada bab

nikah. Sementara wali adat berhak atas upacara kematian dan hidup, seperti orang

wafat dan membela kehormatan keluarga. Kedudukannya tercermin dalam

ungkapan orang Tamiang yang berbunyi; utang sama ditanggung, malu sama

ditudung. Sedangkan wali adat ditentukan dari garis ayah ke atas atau dari anak

laki-laki ke bawah.Adapun wali karung adalah anggota keluarga yang terdiri dari

saudara perempuan ke bawah, sehingga urusannya sangat terbatas dibandingkan

dengan wali adat. Dalam hal kasih sayang dan keakraban keluarga, keluarga akan

menginduk pada wali karung.

Endatu dianggap sebagai cikal bakal orang Tamiang. Tinggi rendah atau

luasnya suatu perkauman dalam sistem kekerabatan suku Tamiang tercermin
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dalam silsilah kedatuan, seperti Datu Empat Suku, Datu Delapan Suku, dua belas

pihak, tiga puluh dua kerabat, dan handai taulan. Semuanya itu berhubungan

dengan kebanggaan, kehormatan, dan status sosial di masyarakat.

C. Pergeseran Budaya dan Adat Istiadat Perkawinan Masyarakat

Kecamatan Bendahara.

Dalam tradisi perkawinan masyarakat Bendahara, khususnya orang Melayu,

dimulai dengan tahapan seperti berikut:

1. Merisik kecil melalui seorang telangkai2

Tahapan ini adalah tahapan awal dari proses menuju pernikahan di mana

pihak lelaki mengutus seseorang untuk melihat calon pasangan perempuan. Proses

ini biasa dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh orang lain. Utusan yang

diutus adalah seorang wanita yang relative tua dan bertugas untuk mencari

informasi sebanyak-banyaknya tentang si calon pasangan perempuan.

2. Merisik resmi dan Meminang3

Proses selanjutnya dalam konteks upacara perkawinan ini  adalah merisik

resmi dan meminang. Acara ini, menurut adat Melayu  dilakukan oleh  penghulu

telangkai secara resmi. Keluarga pihak  laki-laki biasanya ingin mengetahui apa

saja  syarat-syarat menurut adat Melayu dan agama Islam yang harus dipenuhi,

untuk melengkapi proses ini. Hal-hal  yang  menyangkut  persyaratan tersebut,

______________
2Takari Muhammad, dkk., Adat Perkawinan Melayu; Gagasan, Terapan, Fungsi dan

Kearifannya, (Medan: USU Press, 2014), Hal. 119.
3Ibid.,Hal. 125.
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ditanyakan dengan pasti dan rinci oleh pihak perempuan kepada penghulu

telangkai resmi.

Selepas saja  mendengar dan menerima keputusan dari pihak perempuan,

maka   pihak  laki-laki  mengadakan musyawarah di antara  sanak keluarga untuk

membicarakan masalah merisik dan  meminang  secara resmi, yang harinya  telah

disepakati bersama antara kedua-dua belah pihak.

Proses merisik dan meminang menurut adat dilakukan secara terpisah.

Masing-masing dilaksanakan dengan  waktu  yang  berbeda. Namun yang lazim

dikerjakan,  biasanya  dilakukan sekaligus mengingat akan waktu dan tenaga yang

besar. Oleh  karena itulah, maka banyak yang melakukan dua pekerjaan  ini agar

ringkas.

3. Menyorong Tanda4

Pada acara menyorong tanda ini, pihak laki-laki  mengeluarkan  sebuah

cincin dalam sebuah kotak, yang telah dihiasi dengan  kain berwarna kuning

dengan manik-manik keemasan sehingga terlihat indah. Cincin beserta

tempatnya, diberikan kepada pihak perempuan bersama sebuah tepak pengiring.

Demikian  juga  pihak perempuan  menyorongkan  sebuah tanda dalam

suatu wadah yang telah dihiasi pula dan disertai  sebuah  tepak. Tanda tersebut

boleh  berupa  cincin (biasanya emas) ataupun perhiasan lainnya seperti kalung,

atau gelang. Perhiasan-perhiasan tersebut berfungsi  sebagai tanda bahwa kedua

calon mempelai telah terikat pada  tali pertunangan.

______________
4Ibid.,Hal. 145.
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4. Jamu Sukut5

Dalam kebudayaan Melayu Sumatera Timur, acara  jamu sukut merupakan

acara yang tujuan utamanya adalah untuk memberitahukan atau mengabarkan

kepada keluarga masing-masing, bahwa telah terjadi acara peminangan, antara

dua kerabat besar ini. Acara ini juga sekaligus sebagai ungkapan syukur kepada

Allah atas segala rahmat dan hidayah-Nya kepada kedua keluarga besar ini.

5. Berinai6

Upacara biasanya diadakan sehari sebelum menikah (akad nikah) di

rumah pengantin masing-masing dan dihadiri oleh keluarga dan teman-teman

terdekat dari kedua  calon pengantin. Malam berinai dilaksanakan satu malam

saja karena untuk mempersingkat waktu dan dana. Malam berinai yang dilakukan

pihak laki-laki hanya tepung tawar oleh keluarga dan teman-temannya saja,

sedangkan malam berinai yang dilakukan oleh pihak perempuan ialah

serangkaian acara sakral malam berinai diawali dengan bersalaman kepada kedua

orang tua sebelum calon pengantin wanita duduk di pelaminan, kemudian

dilanjutkan dengan acara hiburan dan kemudian tari inai sebagai pelengkap

kesakralan upacara malam berinai tersebut.

______________
5Ibid.,Hal. 147
6Ibid., Hal.150
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6. Akad Nikah7

Secara kultural, hari  pernikahan dapat saja dilakukan pada  waktu pagi

ataupun malam hari. Ketentuan waktu ini, didasarkan kepada musyawarah dan

mufakat kedua belah pihak keluarga calon pengantin lelaki dan perempuan, pada

saat pertemuan sebelumnya. Selain itu, dalam kebudayaan Melayu, hari dan saat

akad nikah ini selalu diadakan pada hari baik dan bulan baik, menurut kalender

Islam. Kegiatan yang seperti ini disebut dengan merasi.

7. Meminjam Pengantin, Memulangkan Pengantin dan Membawa Pindah

Pengantin Perempuan8

Selepas semua kegiatan tersebut di atas, maka giliran selanjutnya dalam

rangkaian adat perkawinan Melayu ini, adalah apa yang disebut dengan meminjam

pengantin. Orang yang datanguntuk menjemput pengantin, biasanya tiga orang

anak berulaki-laki dan tiga orang anak beru perempuan dari  pihak pengantin

laki-laki.Sedangkan orang yangmenemani  pengantin wanita  adalah  tiga  orang

keluarganya pula. Apabila rombongan pengantin sampai ke rumah mertua

pengantin wanita, maka kedua pengantin mencuci kaki di dekat pintu rumah,

dilakukan di atas talam. Lalu  pengantin  wanita diperlihatkan  beberapa bahan

baku makanan  yang  telah disiapkan oleh pihak pengantin laki-laki, seperti:

asam, garam, beras, dan lesung batu. Tujuannya adalah pengantin wanita telah

menjadi bahagian dari keluarga pihak pengantin laki-laki dandipersilahkan

nantinya masak  seperti  yang dilakukan di rumahnya sendiri.

______________
7Ibid.,Hal. 158
8Ibid.,Hal. 200.
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Namun tahapan-tahapan proses tersebut sudah mengalami pergeseran

sejurus dengan zaman. Banyak hal adat istiadat yang sudah mulai pudar seperti

munculnya budaya keyboard dalam setiap acara resepsi perkawinan dalam

kebudayaan masyarakat Melayu di Kecamatan Bendahara.Awalnya kemunculan

budaya baru ini sebagai bentuk kreativitas namun dalam perjalanannya berubah

menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Misalnya dengan pagelaran musik

keyboard di malam hari, dikhawatirkan akan banyak terjadi mabuk-mabukan, aksi

saling senggol laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram.

Sejalan dengan berlakunya syariat Islam di Aceh secara umum, membuat

Kecamatan Bendahara yang masuk di wilayah Provinsi Aceh juga harus

menerapkan aturan syariat Islam. Dalam aturan syariat Islam, hal-hal yang berbau

dengan kemaksiatan adalah haram untuk dilakukan sesuai yang tercantum dalam

qanun.



25

BAB IV

PERUBAHAN BUDAYA DAN ADAT ISTIADAT PERKAWINAN

DI KECAMATAN BENDAHARA

Pada bab ini penulis ingin menjelaskan hasil penelitian dari tujuan

masalah;a. Penggunaan keyboard pada budaya pesta perkawinan kecamatan

Bendahara, b. Pengaruh budaya keyboard terhadap implementasi Syariat Islam di

Kecamatan Bendahara,dan c. Pandangan masyarakat terhadap budaya keyboard.

A. Penggunaan Keyboard Pada Pesta Perkawinan di Kecamatan Bendahara

1. Penyanyi Keyboard

Memasuki era dekade 1980-an, di Sumatera muncul sebuah fenomena

yang cukup meluas, yaitu dengan wujudnya musik keyboard, yang mengandalkan

satu persembahan dengan menggunakan alat musik keyboard (buatan Jepang).

Musik keyboard ini digunakan untuk berbagai aktivitas sosial, terutama untuk

memeriahkan pesta perkawinan.1 Di antaranya adalah untuk perkawinan adat

Melayu. Keyboard ini dipersembahkan siang atau malam hari di desa maupun

perkotaan. Di wilayah Tamiang, awal mula munculnya musik keyboard ini adalah

pada awal tahun 1990an sejurus dengan berkembangnya pergelaran musik

keyboard di wilayah sumatera timur. Pada awalnya hanya pergelaran musik biasa

pada resepsi perkawinan yang dilaksanakan pada siang hari saja dimulai dari

pukul 10.00 hingga pukul 18.00. Seiring berjalannya waktu, pelaksanaannya

mulai dipanjangnkan hingga malam hari bahkan hingga dini hari.2

______________
1Wawancara dengan Darmansyah, pemilik keyboard, 25 November 2017
2Wawancara dengan Keke, asisten pemilik keyboard, 25 November 2017
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Di antara pemusik keyboard Melayu yang terkenal adalah XPD yang

berdiri sejak tahun 2001. Selanjutnya ada grup keyboard Agnes pada tahun 2005.

Kemudian muncul grup musik keyboard Funky yang muncul pada tahun 2012

dilanjutkan dengan OV DJ pada tahun 2013. Pada tahun 2014 berdiri lagi dua

grup musik keyboard yaitu Galaxy dan Samurai G-9.  Sampai sekarang sebagaian

besar orang Melayu atau masyarakat Kecamatan Bendahara, jika melakukan

pesta pernikahan, selalu menggunakan musik keyboard ini.3

Dalam tatanan masyarakat Kecamatan Bendahara, pelaksanaan ritual

keyboard sudah menjadi hal yang lumrah. Ada beberapa hal yang harus

diperhatikan dalam pelaksanaan musik keyboard yaitu penyanyi, instrumen dan

dekorasi.

Terkait dengan penyanyi, penyedia musik keyboard kerap kali

menyediakan penyanyi perempuan yang mempunyai penampilan yang menarik.

Walaupun ada juga penyanyi lelaki yang mengiringi penyanyi perempuan ini.

Secara jumlah biasanya jika ada 4 penyanyi perempuan, berarti hanya ada 1

penyanyi laki-laki di dalamnya. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian

masyarakat yang ikut serta dalam nyanyian yang dilakukan oleh penyanyi

tersebut. Penyanyi ini selain bertugas untuk bernyanyi juga untuk membuat

suasana menjadi lebih “panas” dan membuat pengunjung larut dalam suasana.

Kendala yang dihadapi oleh penyanyi keyboard pada umumnya adalah

tentang masalah baju yang terlalu minim. Terkadang juga pernah diberhentikan

______________
3Wawancara dengan Darmansyah, pemilik keyboard,25 November 2017
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karena tidak ada izin penampilan dimalam hari. Biasanya ini terjadi

karena tidak ada izin dari polsek setempat, ada masyarakat yang merasa

terganggu dan tidak ada izin dari perangkat desa. Hal yang sudah umum terjadi

ketika penampilan keyboard adalah kerusuhan karena mabuk-mabukkan,

terjadinya senggol-senggolan, mencolek para penyanyi dan berjoget di atas

panggung tanpa seizin panitia acara.

Harga sewa penyanyi sangat bervariasi sesuai dengan jam tampil yaitu:

a. Harga sewa dari pagi hingga pukul 18.00 adalah sebesar Rp 200.000,-

b. Jika penyanyi menyanyi sampai malam ditambah lagi sebesar Rp

50.000,-

c. Untuk harga menyanyi dari pukul 00.00 s.d 03.00 harga sewanya

ditambah lagi Rp 50.000 per jamnya.4

2. Instrumen Keyboard

Tentang masalah instrument keyboard yang digunakan adalah mikrofon,

piano (organ tunggal), speaker, power, dan amplifier. Harga dari peralatan

tersebut di atas adalah Rp 90.000.000 hingga Rp 150.000.000. Harga penyewaan

keyboard sangat bervariasi sesuai dengan jam tampil yaitu sebagai berikut:

a. Harga sewa siang malam sebesar Rp 2.000.000,-

b. Harga sewa dari pukul 10.00 s.d pukul 18.00 sebesar Rp 1.500.000,-

c. Harga sewa dari pukul 20.00 s.d 00.000 ditambah lagi sebesar Rp.

500.000,-5

______________
4Wawancara dengan Ina, biduanitakeyboard, 3 Desember 2017
5Wawancara dengan Darmansyah, pemilik keyboard,25 November 2017
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d. Jika para pemuda meminta untuk penampilan tambahan dari pukul

00.00 s,d 03.00 pagi maka harga sewanya ditambah lagi sebesar Rp.

100.000,- per jamnya serta Rp. 50.000,- untuk penyanyinya

Pendapatan bersih penyedia alat keyboard adalah sebesar Rp. 500.000,-

jika bermain dari pagi sampai sore. Sedangkan jika penampilannya sampai pukul

03.00 maka pendapatannya adalah Rp 1.000.000,-. Pengeluaran lainnya adalah

untuk transportasi keyboard berkisar antara 200.000 sampai dengan Rp 300.000,-.

Namun jika peralatannya dibawa dengan mobil sendiri maka biayanya hanya

untuk bahan bakar saja.

3. Dekorasi

Terkait masalah dekorasi, harganya penyewaannya juga memiliki variasi

harga sebagai berikut:

a. Harga pentas dan hias adalah sebesar Rp. 500.000

b. Harga pelaminan ukuran 7 meter adalah sebesar Rp. 6.000.000,-

c. Harga pelaminan ukuran 5 meter adalah sebesar Rp. 3.500.000,-

d. Harga pelaminan ukuran 10 meter adalah sebesar Rp. 10.000.000,- dan

sudah termasuk harga pemotretan dan video.

Pengeluaran dari penyedia dekorasi adalah hanya untuk pemasangan

dekorasi yaitu sebesar Rp. 700.000,- untuk 2 orang. Pendapatan bersih dari

penyedia dekorasi adalah sebesar Rp.4.000.000 hingga 4.500.000.6

______________
6Wawancara dengan Keyla, pemilik dekorasi, 3 desember 2017
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B. Pengaruh Budaya Keyboard terhadap Implemetasi Syariat Islam

1. Sejarah Singkat Perjalanan Syariat Islam di Aceh

Syariat Islam muncul sebagai produk hukum hadir pada masa setelah

pergolakan DI/TII yang berlangsung pada tahun 1950an. Aceh pada saat itu yang

merupakan salah satu provinsi di wilayah Indonesia lalu dibekukan dan digabungkan

ke dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu Aceh, di bawah

pimpinan Daud Beureu’eh mendeklarasikan pendirian Negara Islam Indonesia

wilayah Aceh bergabung dengan Negara Islam Indonesia pimpinan Kartosuwiryo di

Jawa Barat. Pergolakan terjadi beberapa tahun hingga pada akhirnya ditempuh jalur

diplomasi untuk menyelesaikan masalah DI/TII Aceh. Pada tahun 1958 lahirlah Ikrar

Lamteh sebagai tanda berakhirnya pergolakan di Aceh. Dalam kesepakatan tersebut

disepakati Aceh mendapat keistimewaan salah satunya pelaksanaan syariat Islam di

Aceh.7

Pada perjalanannya konsep dan penerapan yang ditawarkan oleh pemerintah

Indonesia tidak bisa memuaskan semua pihak. Kemudian di era Soeharto (orde baru),

dengan pola pengendalian pemerintahan banyak sekali merugikan kalangan umat

Islam sehingga di Aceh semakin menambah luka rakyat begitu antusias dengan

penerapan syari’at Islam di daerahnya. Selain itu juga penerapan DOM menjadi

sejarah kelam lainnya untuk perjalanan syariat Islam di Aceh. Pada tahu 1998

akhirnya Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan BJ Habibie dilantik

menjadi presiden penerus Soeharto. Akhirnya melalui jalan yang berliku panjang,

syari’at Islam di bumi Serambi Mekkah mulai mendapat angin segar di era reformasi

dengan keluarnya UU No. 44/1999 tentang keistimewaan Aceh.

______________
7Berutu, Geno Ali. Penerapan Syariat Islam Dalam Lintasan Sejarah Aceh, Jurnal

Hukum. Vol.2. 2016. ISTINBATH. Hal 176.
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Peraturan tersebut disahkan pada masa presiden Habibie.8 Adapun bunyi

pasal yang menjelaskan tentang pelaksanaan keistimewaan Aceh dan syariat

Islam di Aceh adalah yaitu pasal 1 tentang ketentuan umumnya adalah:

 Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk

menyelenggarakankehidupan beragama, adat, pendidikan, dan

peran ulama dalam penetapankebijakan Daerah.

 Kebijakan Daerah adalah Peraturan Daerah atau Keputusan

Gubernuryang bersifat mengatur dan mengikat dalam

penyelenggaraankeistimewaan.

 Syariat Islam adalah tuntunan ajaran Islam dalamsemua aspek

kehidupan. Adat adalah aturan atau perbuatan yangbersendikan

syariat Islam yang lazim dituruti, dihormati, dandimuliakan sejak

dahulu yang dijadikan sebagai landasan hidup.9

Selanjutnya pada pemerintahan Megawati berhasil disahkan UU

No.18/2001 tentang otonomi khusus, didalamnya mempertegas pelaksanaan

Syari’at Islam di Aceh. Adapun bunyi UU No.18/2001 adalah sebagai berikut:

 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Provinsi Daerah

Istimewa Aceh yang diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

______________
8Samsul Bahri,Konsep Implementasi Syari’at Islam Di Aceh,Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

No. 60. 2013. Hal. 316.

9UU 44/1999, Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
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 Wali Nanggroe dan Tuha Nanggroe adalah lembaga yang merupakan

simbol bagi pelestarian penyelenggaraan kehidupan adat, budaya, dan

pemersatu masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

 Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Gubernur

Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

 Pemerintah Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah

Gubernur beserta perangkat lain pemerintah Daerah Istimewa Aceh

sebagai Badan Eksekutif Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nanggroe Aceh

Darussalam adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi

Daerah Istimewa Aceh sebagai Badan Legislatif Daerah yang dipilih

melalui pemilihan umum.

 Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah

lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari pihak mana pun

dalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berlaku

untuk pemeluk agama Islam.

 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah

sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus.

 Kabupaten, yang selanjutnya disebut Sagoe atau nama lain, adalah

Daerah Otonom dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang

dipimpin oleh Bupati/Wali Sagoe atau nama lain.10

______________
10Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus

BagiProvinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
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2. Musik dalam Pandangan Islam

Seni adalah bahasa Latin yang berasal dari kata ars berarti sesuai dengan

etimologi, kata ars tersebut yaitu membuat barang-barang atau mengerjakan

sesuatu, maka seni dalam pengertian yang paling dasar berarti kemahiran atau

kemampuan. Seni juga adalah fitrah manusia seperti juga makan dan minum

bergaul mencari pengetahuan mengarah kepada kebenaran yang berhubungan

dengan manusia.11 Secara umum musik memiliki  satu tujuan,  yaitu untuk

memberikan hiburan kepada seluruh manusia dan juga untuk menjadi media

informasi kepada pihak lain, agar informasi itu lebih diminati oleh banyak orang.

Oleh karena itu, kemudian kandungan lagu-lagu disesuaikan dengan pemberi

pesan, sehingga beragamlah isi dari lagu-lagu yang ada12. Adapun pandangan

Imam Mazhab mengenai musik dalam Islam adalah sebagai berikut13;

a. Mazhab Abu Hanifah melarang nyanyian dan mendengarnya adalah
berdosa. Begitu juga mazhab ahli Kufah. Menyanyi dengan tujuan hiburan
atau  untuk  mendapatkan  uang  adalah  haram  lebih-lebih  lagi  apabila
penyanyi  itu terdiri  dari  kaum wanita. Hibatullah bin Ahmad al-Hariry,
dari Abu al-Tayyib al-Tabari dalam Ibnu al-Jauzi Ia berkata bahwa: Abu
Hanifah membenci nyanyian dan membenarkan minuman nabiz (sejenis
wine yang boleh  memabukkan).   Ia  menyatakan  bahwa  mendengar
lagu  sebagai suatu  yang  berdosa.

b. Imam Malik sangat melarang nyanyian dan  mendengarnya. Menurutnya:
barang siapa yang membeli hamba perempuan dan ternyata hamba
tersebut penyanyi maka berhak baginya untuk mengembalikanhamba
perempuan  itu  dengan  sebab kecacatan yang ada padanya.

______________
11Sidi Gazalba, Islam dan Kesenian; Relevansi Islam dengan Seni Budaya Karya

Manusia,  (Jakarta: Bulan Bintang 1988), Hlm. 81
12Shaleh Fikri, Musik dalam Perspektif Islam,Studi Multidisipliner Volume 1Edisi 2

2014 M/1435 H, Hal. 3.
13Ibid.,Hal. 18.
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c. Menurut Imam Syafi’I mendengar  nyanyian yang tidak disertai  dengan
alat  seperti  gambus, rebab, biola, serunai  dan seni adalah makruh.
Adapun  jika  seni  katanya  bertentangan  dengan  syariat  seperti
mensifatkan  keindahan  wanita,  maka  itu  adalah  maksiat  sehingga
hukumnya menjadi haram. Selanjutnya, menurut Imam Syafi’I, tidak
makruh  nyanyian  perang,  nyanyian  untuk  merajinkan  bekerja, dan
untuk menidurkan anak.

Walaupun imam mazhab melarang nyanyian dan seni bermusik tapi ada

beberapa pemikir Islam yang membolehkan nyanyian dan alat musik. Adapun

salah satu tokohnya adalah:

Ibnu  Hazm  al-Andalusi

Ibnu  Hazm  al-Andalusi merupakan seorang  pemikir  Islam  yang

membolehkan nyanyian. Hal  ini  karena manusia dalam pandangan Islam terdiri

dari  roh,  akal  dan  jasad.  Ilmu  pengetahuan menyuburkan  akal, pendengaran

menyuburkan roh manakala makanan pula untuk membina tubuh  badan.

Kesemuanya  adalah  untuk  keserasian  dan  kesepaduan hidup. Dalam

kesempatan lain Ia juga berkata: "Mendengar bacaan al Qur'an adalah  hal  yang

tidak  dipertikaikan  sebagaimana  pendapat  ahli agama dan para ulama tasawuf

yang lain. Sementara mendengar lagu pula Ia berpendapat  bahwa nyanyian ialah

seni  pendengaran yang harus dan merupakan  satu  cabang  kesenian  yang

indah.  Namun  begitu, meninggalkannya adalah lebih baik sebagimna segala

kebaikan dunia yang diharuskan oleh Islam. Berdasarkan pernyataan di atas

tersebut, mendengar nyanyian pada pandangan  Ibnu  Hazm,  tidak  bertentangan

sama  sekali  dengan  dasar syari'at  Islam yang  menyeru  manusia  kepada

ketenangan  jiwa  untuk membantu  mereka  beramal.  Mendengar  nyanyian

boleh  meringankan beban  fikiran  dan  kepenatan hidup  manusia,  manakala

memberikannya relaksasi akan membantunya lebih tekun meneruskan ibadat dan

ketaatan.
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3. Budaya Keyboard dan Implementasi Syariat Islam di Kecamatan

Bendahara.

Keyboard merupakan salah satu instrument yang menghasilkan bunyi-

bunyian yang kemudian apabila dipadukan menjadi salah satu organ yang

menghasilkan musik yang bernilai seni.

Terkait tentang pagelaran musik keyboard diwilayah kecamatan

Bendahara dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan Syariat Islam, Penulis

menjumpai pihak syariat Islam yang membawahi masalah peraturan Syariat Islam

di wilayah Aceh Tamiang terkait masalah pergelaran musik keyboard ketika

hajatan perkawinan di wilayahnya. Menurutnya sudah ada kesepakatan antar

Forkopimda Aceh Tamiang untuk melarang adanya hiburan malam yang dalam

hal ini merujuk pada pelaksanaan musik keyboard kecuali dilaksanakan pada

siang hari yaitu antara pukul 09.00 atau pukul 10.00 sampai dengan pukul 18.00

sore. Larangan ini hanya berbentuk seruan dari keputusan bersama Forkopimda

saja sedangkan dalam qanun kabupaten itu belum ada peraturan yang baku.

Menurutnya, dulu pernah ada instruksi dari bupati beberapa tahun sebelumnya

yang menyatakan bahwa adanya larangan juga terhadap pelaksanaan hiburan

malam keyboard ini. Dan sampai sekarang instruksi tersebut masih berlaku

karena belum ada instruksi lain yang menggugurkan instruksi yang dikeluarkan

oleh bupati sebelumnya.

Dalam pandangannya, pergelaran musik keyboard tersebut sebaiknya

tidak dibuat baik itu disiang hari maupun di malam hari karena dapat
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menimbulkan efek negatif yang besar. Contoh efek yang ditimbulkan adalah

seperti polusi suara, karena suara keyboard itu sangat besar dan sangat

mengganggu masyarakat sekitar.Selanjutnya juga terkait penyanyi yang kerap

juga kurang baik dan tidak relevan dengan syariat Islam. Apabila pelaksanaan

hajatan harus ada musik, maka boleh saja diganti dengan qasidah, musik daerah

dan lain sebagainya. Tidak harus dengan pelaksaan keyboard yang sangat tidak

relevan dengan syariat Islam. Namun begitu, pemerintah dalam hal ini Dinas

Syariat Islam, kurang bisa bergerak karena tidak ada qanun kabupaten yang

mengatur terkait pelarangan pelaksanaan musik keyboard tersebut14.

Adapun cara membendung musik keyboard ini tergantung kembali kepada

tuan rumah yang melaksanakan acara. Seumpama tuan rumah tidak mengundang

grup keyboard tertentu untuk tampil pada acaranya maka dengan sendirinya akan

mengurangi “populasi” musik keyboard tersebut.

Ketika pelaksanaan keyboard di malam hari, beberapa kali Waliyatul

Hisbah melakukan pembubaran. Pembubaran ini bekerja sama dengan Babinsa

wilayah setempat. Pembubaran ini dilakukan karena pelaksanaannya tersebut

meresahkan masyarakat. Wilayah kecamatan bendahara merupakan salah satu

wilayah yang paling sering terjadi pembubaran karena wilayah ini yang paling

sering melaksanakan pergelaran musik keyboard di malam hari.

______________
14Wawancara dengan Said, Dinas Syariat Islam, 29 November 2017
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C. Pandangan Masyarakat Kecamatan Bendahara Terhadap Budaya

Keyboard

1. Pandangan Mukim Terhadap Keyboard

Pada kesempatan pertama, Penulis berkesempatan untuk mewawancarai

H. Ali Ahmad, Kepala Mukim dari wilayah kecamatan Bendahara. Menurutnya,

pelaksanaan musikkeyboard awalnya hanya pada siang hari saja dan tidak

mengganggu masyarakat sekitar. Namun pada perjalanannya, pagelaran musik

keyboard ini di buat hingga malam hari bahkan larut malam.Ini sangat

menggannggu masyarakat sekitar.Ketika pegelaran keyboard pada malam hari,

tidak ada yang mengontrol dan mengawasi. 15

H. Ali Ahmad sendiri sebernya tidak setuju dengan adanya pangelaran

keyboard. Menurutnya banyak hal-hal yang melanggar syariat Islam terjadi

disana. Contohnya saja terjadi percampuran antara lelaki dan perempuan.Adanya

peredaran minuman keras ketika pergelaran musik keyboard dan juga peredaran

narkoba di dalamnya.Apabila terjadi keributan akibat senggol-senggolan,

masyarakat tidak lagi bertanggungjawab terhadap keributan itu.banyak

masyarakat yang merasa terganggu apabila adanya keributan dan musik yang

suaranya sangat besar tersesbut mengganggu ketenanangan di malam hari.

2. Pandangan Imam Terhadap Keyboard

Pada kesempatan yang sama, Penulis juga mewawancarai Hamzah16, Imam

desa Marlempang, untuk mendapatkan informasi yang lebih terkait pelaksanaan

______________
15Hasil wawancara dengan H. Ali Ahmad, Kepala Mukim Sungai Iyu, 28 November 2017

16Hasil wawancara dengan Hamzah, Imam Desa Marlempang, 28 November 2017
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musik keyboard ini. Menurut Imam desa, keyboard ini adalah pengaruh dari

budaya yang dibawa dari sumatera utara. Karena secara geografis wilayah,

kabupaten Aceh Tamiang dekat dengan Sumatera Utara, jadi budaya tersebut

juga mudah masuk kemari.

Terkait masalah syariat Islam, menurutnya, pelaksanaan keyboard ini

sangat tidak relevan dengan pelaksaan syariat Islam di Aceh. Walaupun tidak ada

qanun yang mengatur secara detail terkait dengan pelaksanaan keyboard, namun

yang terjadi dilapanngan sangat jauh dari yang namanya syariat Islam. Ketika

keyboard dilaksanakan banyak minuman keras yang beredar, banyak narkoba

yang disebar dan juga banyak perempuan yang berkeliaran.Oleh karena itu,

pelaksanaan keyboard ini bertentangan dengan syariat Islam.

3. Pandangan Datok terhadap Keyboard

Setelah melakukan penelusuran ke daerah kecamatan Bendahara, penulis

kemudian menemui beberapa orang di sana. Informan pertama yang penulis

temui adalah Tarmizi17. Ia merupakan Datok18 Marlempang. Dalam wawancara

yang penulis lakukan dengan Tarmizi, kesimpulan yang didapatkan adalah warga

sudah dihimbau untuk tidak mengadakan keyboard dalam acara pesta

perkawinan. Namun faktanya, menurut Tarmizi, 70% warga masih tidak

menggubris karena belum ada qanun desa yang tertulis terkait pelarangan

______________
17Wawancara dengan Tarmizi, Datok desa Marlempang, 28 November 2017

18Datok adalah kepala desa dalam stuktur kearifan lokal di daerah Tamiang. Seperti

didalam struktur suku Aceh disebut dengan Geuchik sedangkan di daerah Gayo disebut
dengan Reje.
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pementasan keyboard. Biasanya pihak Datok, Imam dan perangkat desa lainnya

lepas tangan terhadap pementasan keyboard.

Adapun kekhawatiran para tetua dan perangkat desa adalah kerap kali

terjadi mabuk-mabukan, timbulnya kerusuhan antar sesama pemuda. Ini terjadi

jika pementasan keyboard dilaksanakan hingga larut malam. Namun jika

pelaksanaannya hingga sore hari, belum terjadi kerusuhan atau mabuk-mabukan.

4. Pandangan Pemuda terhadap Keyboard

Dalam melengkapi kebutuhan informasi, kemudian penulis juga

mewawancarai beberapa anak pemuda yang biasa mengikuti pelaksanaan musik

keyboard dikampung-kampung.Menurut pandangan mereka, musik keyboard ini

tidak membawa efek yang macam-macam. Keyboard ini semacam ajang

silaturrahmi pemuda antar kampung. Biasanya mereka menghadiri pegelaran

musik keyboard pada hajatan perkawinan yang tempatnya terjangkau saja19.

Terkait tentang adanya penggerebekan, mereka berpendapat tidak ada

masalah jika digerebek atau dibubarkan karena mereka tidak macam-macam.Jadi

mereka santai saja jika ada pembubaran atau penggerebekan.Mereka takut jika

mereka melakuka pacaran di dalam gelap, bawa minuman, itupun jika tertangkap

tangan oleh WH. Jika tidak, mereka tidak ambil pusing terhadap itu.

Terkait masalah mabuk-mabukan, mereka mengakui adanya minuman

keras yang beredar jika adanya pergelaran musik keyboard. Mereka juga

menyempatkan diri untuk meminum jika sedang ingin minum minuman keras.

______________
19Wawancara dengan Rubiansyah, pemuda desa, 2 Desember 2017
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Jadi untuk mendapatkan minuman keras dalam pelaksanaan musik keyboard pada

malam hari adalah hal yang lumrah saja.

5. Pandangan Pemudi terhadap Keyboard

Untuk memenuhi komposisi gender, penulis juga berusaha mewawancarai

pemudi yang ada disana. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemudi,

penuli mendapatkan informasi bahwa;

a. Mereka sering ikut keyboard tapi hanya sebatas pada siang hari saja.

Karena jika malam hari, mereka tidak diberikan izin oleh orangtuanya

untuk ikut.

b. Keyboard yang ada sekarang banyak dipengaruhi oleh gaya-gaya

hidup berbahaya seperti minuman keras, narkoba dan lain-lain.

c. Terkait implementasi syariat Islam, mereka beranggapan sejauh ini

masih wajar-wajar saja. Tidak ada yang berlebuhan ketika pelaksanaan

musik keyboard kecuali kalau sudah malam hari apalagi sudah larut

malam. 20

6. Pandangan Biduan terhadap Keyboard

Penulis juga melacak beberapa biduan untuk mewawancarai mereka

terkait pelaksanaan musik keyboard dihajatan-hajatan perkawinanan. Penulis

ingin mengetahui pandangan mereka juga dan juga pahit getir kehidupan biduan

ini ketika manggung.

______________
20Wawancara dengan Ulfa, pemudi desa, 3 Desember 2017
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Salah satu informan yang penulis wawancarainya bercerita bahwa awalnya

dia adalah seorang pengamen pada tahun 2005 lalu suatu waktu diajakan untuk

manggung di salah satu acara hajatan pernikahan. Dan akhirnya menjadi biduan

salah satu grup musik keyboard. Adapun tantangannya adalah ketika harus

manggung ditempat yang jauh, harus menyebrangi sungai dan lain sebagainya21.

Terkait dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh, menurutnya mereka

harus mentaatinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selanjutnya,

pembelaannya adalah dia hanya melakukan pekerjaan seni dan untuk menafkahi

keluarga yang menjadi tanggungannya. Perihal penampilan ketika tampil, mereka

memakai pakaian yang dianggap sopan saja untuk tidak memancing suasana dari

penonton. Karena jika berpenampilan kurang sopan akan mengundang pelecehan

dari penonton dan hal itu sebenanrnya paling di hindari oleh setiap penyanyi.

7. Pandangan Biduanita terhadap Keyboard

Penulis juga berusaha untuk mewawancarai biduan wanita untuk

mendapatkan kelengkapan informasi terhadap fenomena keyboard ini. Kemudian

penulis mendatangi salah satu biduan wanita terkenal di sana. Berikut beberapa

informasi yang penulis dapatkan berdasarkan hasil wawancara dengan biduan

tersebut:

a. Menjadi biduan keyboard sudah menjadi profesi nya sejak umur 17 tahun

dan ditekuninya hingga sekarang.

b. Menjadi biduan keyboard membuatnya senang karena bisa berkumpul

dengan banyak orang, bersenang-senang dan lain sebagainya.

______________
21Wawancara dengan Amirul Chairi, biduan keyboard, 3 Desember 2017
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c. Ketika tampil sebenanrnya banyak dukanya, contohnya saja ketika tampil

tidak bisa pulang ke rumah. Kadang-kadang juga harus tidur di atas pentas

karena tidak disediakan tempat tidur oleh tuan rumah.

d. Terkait tentang implementasi syariat Islam, itu tergantung kepada pribadi

masing-masing. Tidak ada kendala yang berarti ketika pelaksanaan musik

keyboard ditempat yang pernah didatanginya. Semuanya menerima

dengan semangat.

e. Yang perlu digaris bawahi, tidak semua pekerjaan aman apalagi dilakukan

oleh seorang perempuan. Beberapa kali dia mengalami pelecehan namun

itu sudah biasa baginya. 22

8. Pandangan polisi terhadap keyboard

Untuk melengkapi skripsi ini agar menjadi lebih objektif, penulis juga

melakukan wawancara terhadap polisi di Kecamatan Bendahara selaku pihak

yang bertanggung jawab terhadap keamanan di daerah tersebut. Dalam

melaksanakan pagelaran keyboard, biasanya akan ada polisi yang bertugas

untuk menjaga ketertiban acara dimana diselenggarakan pagelaran keyboard.

Untuk dapat menggunakan jasa pihak polisi, biasanya orang yang mempunyai

hajat akan mendatangi polsek setempat guna meminta satu atau dua orang polisi

untuk dapat menjaga keamanan selama berlangsung nya acara pagelaran

keyboard. Biasanya tuan rumah akan memberikan kompensasi kepada petugas

kepolisian yang datang sebesar dua ratus ribu rupiah kepada setiap oknum yang

______________
22Wawancara dengan Ina, biduanitakeyboard, 3 Desember 2017
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bertugas, lamanya waktu bagi pihak kepolisian menjaga pagelaran tersebut

adalah dari pukul 20.00 sampai pukul 24.00 WIB.

Jika seandainya pihak tuan rumah ingin melanjutkan acara pagelaran

keyboard hingga larut malam, maka kepolisian tidak lagi dalam ikatan tugas

menjaga keamanan acara tersebut. Namun, mereka tetap menjalankan tugas

mereka sebagai penjaga keamanan di Kecamatan Bendahara. Pihak kepolisian

akan datang jika seandainya terjadi kerusuhan atau perkelahian dan

mengamankan pihak-pihak yang menjadi provokator. Dapat dikatakan bahwa

pihak polisi setuju pagelaran keyboard diadakan hingga malam hari selama

acara tersebut berlangsung secara tertib.23

______________
23 Hasil wawancara dengan Fahrul Razi (24 tahun), Polisi, Banda Mulia, 03 Februari
2018.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya mengenai Budaya Keyboard

Pada pesta perkawinan dan pengaruhnya terhadap implementasi syariat islam di

kecamatan Bendahara kabupaten Aceh Tamiang adalah sebagai berikut:

1. Kondisi masyarakat, Kecamatan Bendahara secara khusus, pada

sebelum tahun 1990an memang belum mengenal musik keyboard.

Namun arus modernitas, pada awal tahun 1990an musik keyboard

mulai masuk ke dalam wilayah Aceh Tamiang dan menjadi budaya

baru ketika pelaksanaan hajatan perkawinan dan hajatan lainnya.

Beberapa grup musik keyboard ternama seperti OV DJ, Galaxy,

Agnes, XPD dan beberapa lainnya.Grup tersebut menjadi sangat

terkenal seiring berjalannya waktu dan kesenian musik melayu asli

semakin terkikis.

Pada saat pelaksanaan pesta perkawinan, selalu saja ditemukan

pagelaran musik keyboard di dalamnya. Musik keyboard merupakan

secara tidak langsung menjadi hiburan yang wajib ada ketika adanya

hajatan perkawinan di dalam masyarakat. Pegelaran musik keyboard

ini menjadi pemutus bagi pelaksanaan musik melayu itu sendiri seperti

rebana, gambus dan lain-lain.

Pagelaran hiburan musik keyboard terdiri dari beberapa unsur, yaitu

penyanyi, instumen dan dekorasi panggung. Penyanyi biasanya terdiri

dari 1 orang biduan dan 4 biduanita. Para penyanyi ini menjadikan
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musik keyboard sebagai profesi tetap untuk mencari nafkah untuk

keluarga.Unsur kedua adalah instrumen musik yang menjadi inti dari

hiburan musik keyboard ini. Dan unsur terakhir adalah dekorasi

panggung keyboard. Dekorasi ini merupakan unsur penujang untuk

menarik penonton lebih banyak selain dari unsur penyanyinya.

Dalam acara pesta perkawinan, hiburan musik keyboard ini hanya

berlangsung pada siang hari saja. Namun seiring perjalanan waktu,

budaya ini berubah. Hiburan musik keyboard di gelar hingga malam

hari. Bahkan di beberapa tempat dilaksanakan hingga larut malam.

2. Aceh sebagai satu-satunya daerah yang memberlakukan syariat Islam,

kemudian ketika adanya pelaksanaan musik keyboard di acara-acara

hajatan bahkan dilaksanakan hingga larut malam, ini menjadi

fenomena tersendiri. Beberapa instruksi ataupun himbauan terkait

pelaksanaan keyboard pernah diserukan namun tidak ada perubahan

yang berarti. Seolah-olah himbauan dari pemerintah dianggap angin

lalu dan pelaksanaan musik keyboard terus berjalan. Himbauan

pelarangan musik keyboard bukan tidak beralasan sama sekali. Ini

dikarenakan oleh dampak yang ditimbulkan dari pegelaran musik

keyboard adalah timbulnya polusi suara yang luar biasa. Selanjutnya

jika musik keyboard dilaksanakan sampai malam hari maka akan hadir

didalamnya miras, judi, mesum dan lain sebagainya.

Walaupun pagelaran musik keyboard banyak terjadi pelanggaran dan

banyak juga himbauan pelarangan, namun pagelarannya masih tetap
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saja berlangsung pada setiap acara perkawinan.Musik keyboard secara

tidak langsung menjadi budaya yang tidak dapat dipisahkan dari pesta

perkawinan yang berlangsung di kecamatan Bendahara. Namun

budaya keyboard ini sangat tidak relevan dengan penerapan Syari’at

Islam di Aceh khususnya di kecamatan Bendahara.

3. Pada dasarnya, pagelaran musik keyboard ini menimbulkan banyak

pro dan kontra dalam masyarakat. Dalam pandangan masyarakat yang

kontra terhadap musik keyboard ini karena banyaknya kejadian yang

penontonnya mabuk-mabukan, kemudian ada juga yang mesum, ada

juga yang mengkonsumsi narkoba seperti ganja dan bahkan hingga

sabu-sabu. Dan ketika penonton ini larut dalam alunan musik jika

terjadi senggol menyenggol lalu menimbulkan keributan hingga

menyebabkan perkelahian antar sesama pemuda. Secara ukhwah, ini

menjadi perusak silaturrahmi dan secara psikis, mengkonsumsi

narkoba menjadi perusak mental pemuda-pemuda yang masih sangat

muda-muda tersebut. Ini kemudian menjadi tolak ukur untuk

pengambilan keputusan dalam pelarangan musik keyboard.

Namun begitu, ada juga beberapa pihak yang menganggap, hiburan

musik keyboard sebagai hiburan yang biasa dan tidak mengganggu

masyarakat sekitarya. Para penontonnya hanya mencari hiburan dan

para penyanyinya memberikan hiburan yang baik kepada

penonton.Jikapun ada pelanggaran, menurut kelompok yang pro,

semuanya kembali kepada pribadi masing-masing.
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Pelanggaran yang terjadi diakibatkan oleh penonton yang tidak taat

kepada aturan, karena sudah diketahui secara seksama, setiap acara

hiburan adalah untuk dinikmati bukan untuk membuat kerusuhan.

B. Saran

Saran dari penulis untuk masyarakat kecamatan Bendahara khususnya dan

kabupaten Bendahara pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Di himbau kepada masyarakat di wilayah kecamatan Bendahara Aceh

Tamiang agar senantiasa menjaga adat istiadat yang menjadi pegangan

sejak turun temurun dan menghindari budaya luar yang mengacau

budaya awal yang diwariskan oleh nenek moyang kita.

2. Kepada pemerintah kabupaten Aceh Tamiang dalam hal ini Dinas

Syariat Islam untuk segera melahirkan qanun syariat Islam terkait

pelaksanaan keybord tersebut.
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Dinas Syariat Islam

1. Bagaimana pandangan Anda terhadap pelaksanaan musik keyboard?

2. Sejauh mana perkebangan musik keyboard itu sendiri?

3. Apakah ada qanun yang mengatur tentang hiburan musik keyboard ini?

4. Apakah ada pelaksanaan razia ketika diadakannya musik keyboard dimalam

hari?

5. Apakah ada penonton yang ditangkap ketika razia?

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Datok

1. Bagaimana pandangan Anda terhadap pelaksanaan musik keyboard?

2. Sejauh mana perkebangan musik keyboard itu sendiri?

3. Apakah ada qanun yang mengatur tentang musik keyboard ini?

4. Apakah ada pelaksanaan razia ketika diadakannya musik keyboard dimalam

hari?

5. Bagaimana jika ada keributan? Apakah Anda melapor kepada pihak yang

berwajib?

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Imam

1. Bagaimana pandangan Anda terhadap pelaksanaan musik keyboard?



2. Sejauh mana perkebangan musik keyboard itu sendiri?

3. Apakah ada qanun yang mengatur tentang musik keyboard ini?

4. Apakah ada pelaksanaan razia ketika diadakannya musik keyboard dimalam

hari?

5. Bagaimana jika ada keributan? Apakah Anda melapor kepada pihak yang

berwajib?

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Mukim

1. Bagaimana pandangan Anda terhadap pelaksanaan musik keyboard?

2. Sejauh mana perkebangan musik keyboard itu sendiri?

3. Apakah ada qanun yang mengatur tentang musik keyboard ini?

4. Apakah ada pelaksanaan razia ketika diadakannya musik keyboard dimalam

hari?

5. Bagaimana jika ada keributan? Apakah Anda melapor kepada pihak yang

berwajib?

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pemilik Keyboard

1. Berapa lama sudah menjadi pemilik keyboard?

2. Berapa orang yang menjadi anggota karyawan Anda?

3. Biasanya berapa tarif penyewaan keyboard ini?

4. Berapa penghasilan dalam bisnis keyboard ini?



5. Berapa bagi hasil dalam satu grup keyboard?

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Biduan dan Biduanita

1. Sejak kapan Anda menjadi penyanyi keyboard?

2. Bagaimana awal mula menjadi penyanyi keyboard?

3. Bagaimana suka duka ketika menjadi penyanyi keyboard?

4. Bagaimana pendapat Anda menanggapi terkait pelaksanaan syariat Islam di

Aceh?

5. Bagaimana Anda menyiasati tampil bermain keyboard sedangkan di Aceh ada

pelaksanaan syariat Islam?

Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Pemuda/i Desa

1. Apakah Anda pernah ikut keyboard?

2. Pada pukul berapa biasanya keyboard mulai dilaksanakan?

3. Apakah Anda pergi sendiri, atau bersama teman-teman?

4. Bagaiamana pendapat Anda tentang keyboard dan syariat Islam?

5. Apakah Anda pernah mabuk-mabukan ketika ikut keyboard?



Daftar pertanyaan wawancara dengan Polisi

1. Bagaimana prosedur pengamanan acara keyboard?

2. Berapa lama anda ditugaskan untuk menjaga keamanan pagelaran

keyboard?

3. Apakah pernah terjadi kerusuhan atau hal yang tidak diinginkan lainnya

selama pagelaran keyboard berlangsung?

4. Apa yang anda lakukan jika terjadi kerusuhan dan sebagainya?

5. Apakah anda setuju keyboard dilakukan sampai larut malam?
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Identitas Orangtua
Ayah : H. Hanafiah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Telaga Meuku, kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang
Agama : Islam

Ibu : Hj. Rosmawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Telaga Meuku, kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang
Agama : Islam

Banda Aceh, 21 Januari 2018

Wahyu Maulana
Penulis
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