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Abstract 
 

This paper looks at the regulation issued by Lhokseumawe mayor Suaidi Yahya who banned the 
women from straddling while sitting on motorcycle, specifically against the Islamic law. 
Actually, it presents a detailed local wisdom and identity of the women while implementing side 
saddle. This regulation has sparked strong criticism not only from activist but also from 
pluralist, inside or outside the Aceh province. Some women considered this as a big step 
backward and others said this as a form of discrimination against women’s right. The key to 
understand this problematic is by finding out the source of the problems. One of them is by 
looking at the Acehnese identity, their culture, and their tradition. All of them are including as 
the aspects of anthropology. In accordance with straddling, the writer can conclude that this 
regulation is not the way to protect the women and not the way of Islamic law, but this is the 
classical culture to be popularized by the mayor in order to direct people attention as if he has 
fulfilled the need or hope of Lhokseumawe’s people. On the one hand, by designing this 
regulation he tries to protect their moral and behaviors, and on the others he has colonized and 
discriminated his people. Finally, it is created two main problems, one is protecting the women 
and their identity, and another is becoming new local wisdom. Whether it is right or wrong, this 
paper aimed at answering these two problems and tries to analyze this issue by using literature 
studies with qualitative analysis approach based on experience focused on secondary material. 
So that why, the writer would like to stress that straddling is not the intention of other people 
but it is the intention the Lhokseumawe mayor. 
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A. Pendahuluan  

Provinsi Aceh sebagai sebuah provinsi di Indonesia yang memiliki penduduk 
lebih kurang sebanyak 4,5 juta jiwa letaknya di penghujung pulau Sumatera. Aceh 
merupakan bagian dari Indonesia dan sebelum bergabung dengan Indonesia Aceh 
dikenal sangat melekat dengan ajaran Islam yang dimulai sejak masa kesultanan hingga 
masa invasi Belanda tahun 1873. Aceh memiliki pelbagai jenis etnik sebagai wujud dari 
etnik nasionalnya Aceh. Orang Aceh selalu berupaya mempertahankan identitasnya 
sebagai sesuatu yang unik daripada pusat karena kebijakan pemerintah pusat terhadap 
Aceh sering bertentangan dan berlawanan dengan mereka, sehingga kedamaian, 
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ketenangan dan kebahagiaan hampir tidak pernah mereka rasakan akibat dari kebijakan 
pemerintah pusat.  

Bila kita cermati kembali historisnya masyarakat Aceh, sudah sejak pertama 
hijrah (800 M) telah disentuh oleh Islam, dan di abad ke-13 Masehi, Aceh sudah 
memiliki kerajaan Islam. Sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri yang memberi 
penghargaan kepada perempuan sama dengan laki-laki dalam berkarir dan berkarya, 
sehingga masyarakat Aceh tetap memberikan kesempatan kepada wanita sesuai dengan 
kemampuannya. Oleh karena itu, dalam sejarah Aceh ditemukan begitu banyak wanita 
yang bekerja disektor publik, baik pendidikan, perdagangan, politik dan kemiliteran 
(Hasbi, 2005: 204). Tetapi ketika Aceh dipimpin oleh orang-orang yang kurang 
memiliki rasa kasih sayang terhadap wanita, seperti yang dilakukan Suaidi Yahya wali 
kota Lhokseumawe, ini merupakan sebuah kemunduran jika dibandingkan dengan masa 
silam yang begitu indah bahkan saat itu wanita diberi kesempatan besar untuk 
menduduki jabatan yang palin puncak dan terhormat sebagai seorang Sulthanah, bahkan 
Aceh sempat dipimpin oleh empat orang ratu, yaitu Tajul Alam Safia Al-din, Nur Alam 
Nakiyat, Inaya Syah Zakiyat dan Keumala Syah sejak tahun 1641-1688), tapi apa yang 
dilakukan Suaidi terhadap wanita di kota Lhokseumawe hari ini? 

Identitas orang Aceh sama halnya dengan identitas wanita Aceh karena baik 
laki-laki maupun wanita semuanya terikat dengan ajaran Islam yang sama sehingga 
mereka satu dalam perbuatan dan satu dalam perkataan sebagaimana dikatakan Aspinal 
bahwa: 

“it is helpful to review the part played by Islam in development of Acehnese 
identity. Almost all Acehnese today agree that being Acehnese is insperable from 
being Muslim: Acehnese is identical with Islam (Aspinal, 2004: 4). 

Ini merupakan sesuatu yang benar karena bagi masyarakat Aceh, Islam dan 
dirinya bagaikan zat dengan sifatnya yang sulit untuk dipisahkan, hal ini juga 
dinyatakan dalam petuah lama Aceh, yaitu Hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut”. 
Hukum di sini bermakna agama dan merupakan budaya dan kebiasaan masyarakat yang 
telah diwariskan secara turun temurun karena mengandung nilai-nilai kearifan. 
Sedangkan Shaw mengatakan bahwa: 

“the Acehnese identity is derived from a combination of historical pride associated 
with the Acehnese Sulthanate, a collective memory of struggle against the Ducth 
colonizers, and a common and regionally specific form of Islam (Shaw, 2008: 2). 

Lain halnya dengan Shaw, beliau melihat identitas masyarakat Aceh ini 
berlandaskan pada nilai historis yang diwariskan dari raja-raja Aceh dahulu yang 
mampu mengalahkan Belanda dan mampu mendirikan kerajaan Islam terbesar ke lima 
di dunia Internasional. 

Dari kedua kutipan tersebut jelas bahwa identitas keAcehan antara laki-laki dan 
wanita “tidaklah berbeda” karena kesuksesan dan kejayaan kerajaan Aceh dahulu tidak 
hanya diperjuangkan oleh kaum lelaki tetapi juga kaum wanita,begitu juga hari ini. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penindasan dan pendiskriminasian terhadap 
kaum hawa seperti yang terjadi di Lhokseumawe lewat peraturan Suwaidi perlu ditinjau 
ulang. 

Maka melalui makalah ini penulis akan melihat dari berbagai sudut pandang 
tentang kearifan Lokal dan identitas wanita Aceh melalui ngangkang style yang telah 
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dilarang dan diharamkan sejak Suaidi Yahya menjadi walikota Lhokseumawe tepatnya 
pada hari Senin 7 Januari 2013 hingga saat ini, diantaranya dari sisi Syariat Islam, 
pendidikan, dan budaya sebagai wujud dari kearaifan lokal. 

B. Pembahasan 

Persoalan mendasar dalam membahas kearifan lokal dan identitas wanita Aceh 
melalui ngangkang style dalam Islam di Lhokseumawe hari ini adalah kondisi yang 
sangat memprihatinkan karena tidak merefleksikan nilai-nilai Islam itu sendiri, dan 
respons ummat Islam terhadap peraturan tersebut umumnya dapat digolongkan ke 
dalam dua kategori, yaitu mendukung dan tidak mendukung. 

Pertama, mereka yang menganggap bahwa kebijakan wali kota Lhokseumawe 
tersebut sebuah bentuk kearifan lokal yang mampu membedakan antara laki-laki dan 
perempuan ketika mengendarai sepeda motor dan ini dianggap telah sesuai dengan 
“ajaran Islam” karenanya tidak perlu dipersoalkan lagi. Golongan pertama ini 
menghendaki status quo, dan menolak untuk dipersoalkan kembali atau ditinjau ulang 
sebab menurut mereka perempuan tidak harus duduk seperti laki-laki dan mereka 
beranggapan bahwa siapapun yang melihat posisi duduknya ngangkang itu adalah laki-
laki. Golongan ini penulis lihat sebagai golongan atau kelompok yang diuntungkan oleh 
sistem dan struktur dalam pemerintahan dan hubungannya antara laki-laki dengan 
perempuan, dan kelompok tersebut berupaya untuk melanggengkannya. Seolah-olah 
beliau (wali kota) telah mampu mengaplikasikan syariat Islam di daerahnya secara 
sempurna (kaffah). Beliau tidak pernah melihat dampak dan akibat terhadap 
pengaplikasian peratuan tersebut sebab yang bersangkutan tidak memiliki latar belakang 
keilmuan yang memadai dalam memaknai dan memahami sebuah konsep yang Islami. 

Pelarangan tersebut juga diperkuat oleh Sekda Lhokseumawe yang mengatakan 
bahwa: 

“Perintah tersebut merupakan wujud bagian dari UU Nomor 44 Tahun 1999 
tentang keistimewaan Aceh, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh 
(UUPA). Begitu juga dengan GP Ansor Aceh, ikut mendukung aturan tersebut 
dengan alasan bahwa “larangan duduk ngangkang bukan kebijakan yang merugi-
kan masyarakat atau perempuan secara khusus, justru akan memperkecil potensi 
kecelakaan, karena pengendara tidak mungkin mempercepat laju kenderaannya di 
atas standard saat membonceng wanita yang duduk nyamping” (Serambi, 2013: 4). 

Kedua, mereka yang menganggap bahwa larangan ngangkang style merupakan 
salah satu bentuk sistem atau aturan yang diskriminatif terhadap perempuan, karena 
mereka telah diperlakukan secara tidak adil dan tidak setara dengan mereka laki-laki, 
dan ini jelas tidak sesuai dengan prinsip dan keadilan yang terkandung di dalam ajaran 
Islam. Wanita Aceh, khususnya di Lhokseumawe dianggap sebagai korban ketidak-
adilan pemimpin (laki-laki) dalam aspek kehidupan bermasyarakat, yang legitimasinya 
ditafsirkan secara sepihak dan dikonstruksikan melalui pelaksanaan “syariat Islam”. 
Kelompok tersebut dengan nyata melihat ini merupakan bentuk penindasan oleh sistem 
pemerintahan lokal tanpa memahami konsep kearifan yang sebenarnya.  

Oleh karena itu, peraturan tersebut patut dipertanyakan dan ditinjau ulang 
sekalipun mereka menganggap bahwa ini telah sesuai dengan ideologi agama, maka 
perlu diperjuangkan untuk dilakukan dekonstruksi terhadap peraturan wali kota di atas. 
Sebagaimana dikatakan pakar feminis bahwa “pandangan seseorang tentang apakah 
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kaum wanita saat ini tertindas atau tidak sangat bergantung pada kenyataan apakah 
mereka diuntungkan oleh sistem yang ada atau tidak?” (Fakih, 1996:45). Maka ini pula 
yang kita pertanyakan terhadap wanita Aceh hari ini, apakah mereka diuntungkan oleh 
sistem atau tidak? Walaupun kenyataannya tidak, sebagaimana dikatakan pimpinan 
cabang Ikatan Mahasiswa Muhammaddiyah Aceh dalam petikan berikut: 

“Sekali lagi mereka kembali pada diskriminasi perempuan, Nah, persoalan 
“dibonceng dengan duduk mengangkang dapat melakukan maksiat di sepeda 
motor,” ini menjadi alasan berikutnya, karena mereka menilai laki-laki dan 
perempuan bermesraan, berpelukan di atas sepeda motor. Pertanyaan yang muncul, 
apakah duduk menyamping tidak bisa bermesraan? Tentu sangat bisa, yang 
kemudian  memunculkan pertanyaan kembali, apakah efektif aturan diskriminatif 
ini dalam menghalangi maksiat? (Fiqih, 2013:4). 

Hal yang sama juga disampaikan Anggita salah seorang mahasiswi FISIP 
Unsyiah “baginya, peraturan tersebut masih kurang obyektif, pasalnya ini tentang 
kenyamanan berkendaraan dan tidak ada sangkut pautnya dengan syariat Islam,” 
(Anggi, 2013:4). Menurut ketua MUI pusat: 

“perilaku duduk mengangkang pada perempuan yang dibonceng sepeda motor 
tidaklah melanggar syariat Islam. Namun demikian perlu diikuti dengan etika 
menutup aurat secara sempurna bersamaan dengan pasangan muhrim yang 
mengendarai sepeda motor… dalam syariat Islam tidak ada aturan yang jelas 
tentang perempuan duduk ngangkang, karena hal tersebut lebih menyangkut etika 
sopan santun (Hafnidar, 2013:4). 

Salah satu aspek penting dalam pembentukan struktur masyarakat sekarang ini 
adalah pembagian peran berdasarkan jenis kelamin atau yang dikenal dengan istilah 
jender. Ini pula yang dijadikan sebagai ladasan peraturan dan kebijakan wali kota 
Lhokseumawe terhadap kaum hawa di daerahnya karena beliau melihat adanya 
perbedaan yang sangat mencolok antara laki-laki dan wanita khususnya dalam 
mengendarai kenderaan roda dua. Peraturan tersebut boleh dikatakan dilandasi dari 
berbagai masukan namun tidak melalu proses analisis yang mendetil dan panjang 
melainkan hanya dalam bentuk short cut semata, walaupun beliau mengatakan 
mengkonstruksikannya berdasarkan adapt dan budaya yang Islami. Namun dampak 
yang diperoleh begitu besar sebab adanya perbedaan perilaku terhadap kaum hawa 
tersebut sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan dan meng-akibatkan terjadinya 
penggiringan dan praktik pengdiskriminasian terhadap wanita. Sikap praktik 
diskriminatif tersebut menyiratkan hubungan yang bersifat politis, hubungan kekuasaan 
antara wanita dan laki-laki, yang bermakna hubungan dominasi dan subordinasi. 

Penulis sebagai pemerhati kaum wanita umumnya dan Aceh khususnya, merasa 
terpanggil untuk menangani masalah penindasan tersebut yang dilakukan dengan 
mengatasnamakan tradisi dan budaya lokal sehingga menimbulkan berbagai opini, baik 
dari dalam (Aceh) sendiri maupun luar Aceh, bahkan sampai keseantaro dunia. 
Uniknya, pihak pemerintah daerah, dalam hal ini wali kota Lhokseumawe tidak merujuk 
kepada latar belakang historisnya sejarah Islam, yaitu merujuk kepada teks-teks yang 
otoritatif, yaitu Al-Quran dan Hadist yang dianggap sebagai hukum dan sumber otoritas.  

“Kebanyakan anak-anak yang lahir dari keluarga Muslim diberi pelajaran bahwa 
Al-Quran adalah perkataan Allah sendiri, sedangkan Hadist adalah ucapan dan 
perbuatan nabi Muhammad SAW yang memperoleh wahyu dari Allah dan 
dilindungi dari segenap kesalahan” (Zakiyuddin, 1996: 5).  
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Kebanyakan mereka terus memegang kepercayaan ini sampai mereka dewasa, 
walaupun ada sebahagian Muslim ragu dan curiga terhadap keduanya. Namun secara 
awam ini merupakan bentuk fondasi yang harus dibangun dalam memahami agama 
Islam, sedangkan pejabat di atas tanpa mengedepankan konsep tersebut sehingga masih 
layak dipertanyakan oleh berbagai pihak yang ada di Aceh maupun luar Aceh karena 
Islam itu tidak sekaku yang dinyatakannya. Untuk lebih jelas mari diperhatikan faktor-
faktor berikut yang erat hubungannya dengan ngangkang sebagai kearifan lokal 
sekaligus wujud identitas wanita Aceh, khususnya di Lhokseumawe. 

1.  Syariat Islam dan Ngangkang Style 

Perjuangan masyarakat Aceh selama ini tidak hanya untuk meningkatkan taraf 
kehidupan yang mapan dan terdidik, melainkan juga untuk menegakkan syariat Islam 
secara kaffah dalam kehidupan bermsyarakat. Perjuangan tersebut telah berlangsung 
sejak Missi Hardi menjadi wakil perdana Menteri R.I yang pernah berkunjung ke Aceh 
pada 26 Mei 1959 untuk mengakhiri konflik bersenjata dan menyerahkan surat 
Keputusan tentang Keistimewaan Aceh. Kemudian pada 22 September 1999 UUPKA 
ini berubah menjadi Undang-Undang No.44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan 
Keistimewaan Aceh. Selanjutnya tahun 2001 lahir pula Undang-Undang Nomor 18 
tentang otonomi khusus sebagai Nanggroe Aceh Darussalam sehingga melahirkan 
berbagai Peraturan Daerah tentang organisasi dan Tata Kerja Majlis Permusyawaratan 
Ulama (MPU) daerah Aceh dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang 
Pelaksanaan Syariat Islam (Damanhuri, 2005: 430). Anehnya, semenjak Partai Aceh 
menguasai secara keseluruhan perpolitikan di Aceh, baik di tingkat eksekutif maupun 
legislatif, maka merekapun beraksi dalam membuat berbagai aturan dan tatanan 
kehidupan dalam bermasyarakat, seperti yang dilakukan Suadi Yahya sebagai wali kota 
yang baru terpilih tentang pelarangan ngangkang bagi wanita/perempuan yang duduk 
berboncengan di atas sepeda motor. 

Pada dasarnya, bila kita lihat dan tinjau dalam Alquran dan Hadist pelarang 
tersebut tidak memiliki dasar yang jelas, termasuk ketika dikaitakan dengan adat dan 
budaya Aceh sendiri karena peraturan tersebut hanya berlaku dan dipaksakan di 
kawasan Lhokseumawe saja. Sedangkan di daerah Aceh lainnya tidak pernah dianggap 
sebagai sesuatu yang harus dilakukan sebab syariat Islam bukanlah melakukan peng-
diskriminasian melainkan melaksanakan ukhwah baik sesama manusia maupun antara 
hamba dengan Sang Pencipta. 

Penulis melihat pelarangan tersebut memiliki maksud dan tujuan yang 
terselubung yang tidak mungkin diungkapkan dan dinyatakan secara vulgar sebab 
dianggap akan menimbulkan respon yang lebih dahsyat lagi. Melalui pelarangan ini 
adanya tersirat unsur “pecahnya perawan” atau “hilangnya perawan” seorang gadis jika 
mereka ngangkang di atas motor. Sebagai orang Timur, perawan bagi perempuan 
merupakan sesutau yang penting dan sangat berharga sehingga ia perlu dijaga dan 
dipelihara sebelum yang bersangkutan menikah atau dinikahkan dengan pasangan yang 
diinginkannya.  

Oleh karena itu, pelarangan ngangkang ini sebenarnya tidak ada kaitannya sama 
sekali dengan syariat Islam sebab syariat Islam hanya menegaskan agar semua ummat 
Islam baik laki-laki maupun perempuan wajib menutup auratnya. Jika seorang laki-laki 
dan perempuan selalu menutup auratnya maka yang bersangkutan dapat dianggat telah 
melaksanakan syariat sekalipun mereka dalam posisi ngangkang. Selanjutnya, kulit dara 
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seorang gadis merupakan jatidiri seorang wanita suci, semakin baik dia menjaga 
semakin respek pula masyarakat kepada dirinya. Bukankah, dalam budaya Arab sendiri, 
malam pertama itu merupakan malam yang sangat dirahasiakan, bahkan diletakkan kain 
putih sebagai alasanya untuk melihat bukti apakah perempuan tersebut meneteskan 
darah segar sebagai bukti bahwa dia masih perawan. Hal ini juga berlaku bagi 
masyarakat Indonesia, apalagi masyarakat Aceh. Maka penulis melihat pelarangan 
ngangkang tersebut hanya bertujuan untuk memelihara kegadisan seorang gadis, supaya 
dia tetap bernilai bagi keluarganya dan calon suaminya. Dengan demikian maka, 
pelarangan ini sebagai salah satu bentuk kearifan yang berguna bagi generasi muda 
Lhokseumawe khususnya dan Aceh umumnya. 

2.  Pendidikan Agama dalam Keluarga 

Pada masa presiden Soekarno Aceh diberikan hak istimewa, sama halnya 
dengan Yogyakarta dan hanya dua provinsi yang istimewa di Indonesia saat itu. Aceh 
dalam hal ini istimewa di bidang agama, adat istiadat dan pendidikan. Namun akibat 
konflik yang berkepanjangan Aceh berubah status dari daerah istimewa ke nanggroe 
Aceh Darussalam pada masa Soeharto dengan tujuan untuk meredam konflik tersebut. 
Sayangnya ketika Aceh dikuasai oleh mantan kombatan yang dulunya ingin melepaskan 
diri dari Indonesia, kini semakin dekat dan erat dengan pemimpin negeri tersebut 
sehingga merekapun mencoba mencari solusi baru dengan meniadakan NAD dan 
ditetapkan hanya sebagai provinsi Aceh. 

Secara umum orang Aceh baik pribadi maupun keluarga semuanya sangat 
menjunjung tinggi harkat dan martabat sebuah keluarga yang berpendidikan, khsusnya 
pendidikan agama. Ini disebabkan karena latar belakang historis yang pada masa itu 
Aceh sepenuhnya dikuasai oleh para ulama bahkan mampu mengusir dan menghambat 
penjajah Belanda yang hendak menguasai Aceh. Mengingat pendidikan agama adalah 
tulang punggung kehidupan bagi masyarakat Aceh, termasuk kaum hawa, anak-anak 
maupun orang tua. Dari latar belakang inilah syariat Islam dihidupkan kembali dengan 
tujuan untuk menjaga dan memelihara nilai ukhwah dan agama yang dulu sudah begitu 
sempurna, tetapi mulai runtuh satu persatu akibat adanya budaya luar yang umumnya 
dibawa oleh pendatang yang bukan asalnya dari Aceh. Dengan demikian, pemimpin 
Aceh hari ini ingin menjadikan pendidikan agama dalam keluarga sebagai bentuk solusi 
mencegah terjadinya kemungkaran dan keaiban yang umumnya dilakukan “remaja 
putri” (kaum hawa) termasuk melalui ngangkang style. Tidak hanya pendidikan formal 
di sekolah umum ataupun sekolah madrasah tetapi juga melalui pendidikan dayah 
tradisional dan dayah modern yang hari ini telah menjamur di bumi Aceh. 

Perlu diketahui bahwa tujuan pendidikan di Aceh hari ini adalah sesuai dengan 
qanun Nomor 22 Tahun 2002, yaitu: 

“untuk membina pribadi Muslim seutuhnya, sesuai dengan fitrahnya, yaitu 
pribadi yang beriman dan bertqwa kepada Allah, berakhlakul qarimah, demokratis, 
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, berketrampilan, sehat 
jasmani dan rohani serta mampu menghadapi tantangan global” (Mujiburrahman, 
2012: 158). 

Dengan demikian jelas bahwa peraturan yang diterapkan oleh wali kota 
Lhokseumawe di sini termasuk salah satu bentuk pdan upaya untuk menghadapi 
tantangan global, tetapi caranya yang kurang tepat. 
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3.  Identitas Perempuan Aceh dan Syariat Islam 

Di sini, penulis mencoba mengkaji dan melihat hubungan dan keterkaitan  antara 
syariat Islam dengan identitas perempuan Aceh. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat 
pada berbagai aspek kehidupan dan perilaku kaum hawa tersebut dalam kesehariannya 
di dalam masyarakat. Berdasarkan sejarah, masyarakat Aceh zaman dahulu dapat dibagi 
kepada empat lapisan, yaitu lapisan raja, Ulee Balang, Ulama dan rakyat biasa. Keempat 
lapisan tersebut tidak hanya berlaku bagi kaum laki-laki saja tetapi juga berlaku bagi 
kaum perempuan. Ini dapat dibuktikan dari panggilannya, misalnya ampon bagi laki-
laki dan cut bagi perempuan dan Ulee Balang (wakil raja) (Ibrahim, 1978: 150). Begitu 
juga di tempat pengajian ada Teungku Inong (ustazah) dan ada Teungku agam (ustaz), 
juga dalam perjuangan ada Inong Balee (sebagai tentara perempuan). Dengan demikian 
jelas bahwa identitas wanita Aceh selalu terwujud di segala lini kehidupan publik 
namun bagi Suaidi sebagai walikota tidak pernah membaca ulang semua nama dan 
jabatan yang dimiliki kaum hawa tersebut sehingga tidak terjadi pengdiskriminasian 
seperti dalam ngangkang style. Secara umum identitas perempuan Aceh sebagaimana 
disebutkan di atas sama dengan identitas yang dimiliki kaum laki-laki karena keduanya 
terkait dengan ideologi agama yang mereka anut, dalam hal ini adalah Islam, juga 
budaya dan adat istiadat Aceh yang mereka miliki seperti dinyatakan dalam ungkapan 
Aceh berikut ini: 

Hukom nanggroe keu pakaian Hukum Negara sebagai pengganti pakaian 

Hukom Tuhan keu Kulahkama Hukum Tuhan sebagai Mahkota 

Maknanya bahwa orang Aceh baik laki-laki maupun perempuan selalu patuh dan 
taat dengan aturan sebagai tata cara dalam kehidupan. Sedangkan perintah Tuhan 
merupakan pedoman bagi kehidupan yang wajib dijunjung dibandingkan dengan aturan 
Negara. Namun aturan yang dibuat oleh wali kota Lhokseumawe bukanlah aturan 
Negara, juga bukan dari Tuhan, melainkan aturan pribadinya yang hanya ingin mencari 
popularitas semata sebab masih saja diantara masyarakat Lhokseumawe yang tidak 
mengikuti dan mengindahkan aturan tersebut. 

Subtansi syariat Islam pada dasarnya tidak ada hubungan sama sekali dengan 
ngangkang style dan identitas wanita, sebab syariat tersebut meliputi aqidah, muamalah 
dan syar’i. Aqidah merupakan hal yang sangat penting dimana syariat Islam 
diaplikasikan agar mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap agama 
Allah. Mengingat melalui pemahaman aqidah dapat menimbulkan kesadaran magis 
manusia terhadap Tuhannya. Begitu juga dalam hubungannya dengan manusia lainnya 
karena manusia adalah makhluk yang beradab dan mampu memanusiakan manusia 
lainnya.  Konsep ini pernah diterapkan Rasulullah melalui perintah Allah dalam surat 
Al-Hujarat, yaitu menyamakan semua kedudukan manusia laki-laki atau wanita, kecuali 
mereka yang bertaqwa. Ayat ini sangat jelas mengatakan bahwa laki-laki tidak ada 
bedanya di mata Allah, tetapi kenapa Suaidi berani melakukan perbedaan terhdap 
keduanya, khususnya ketika mereka duduk berboncengan di atas motor. Bukankah 
beliau telah bertentangan dengan ayat Allah di atas? Atau beliau memang tidak pernah 
mampu memahami makna yang tersirat dan tersurat dalam ayat tersebut.  Syariat Islam 
di Aceh pada dasarnya tidak pernah memberatkan ummat dan rakyat Aceh, laki-laki 
ataupun wanita. Dengan demikian jelas bahwa konsep dasar peraturan yang diterapkan 
tersebut tidak bersumber dan dirujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadist.  
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Dengan kata lain dapat dikatakan juga bahwa budaya patriarkhi dan 
egosentrisnya Suaidi masih menghantui syariat Islam itu sendiri karena maskulinitas 
dijadikan dasar peraturannya dengan membawa nama agama, yang mengakibatkan 
tertindasnya kaum hawa di Lhokseumawe. Akhirnya, syariat Islam dalam konsep Suaidi 
menjadi sangat tidak subtantif dan cenderung bias, bahkan membuka ruang bagi 
masyarakat asing untuk melakukan dekontruksi terhadap kontruksi aturan Suadi. 

4.  Kearifan Lokal Suaidy Yahya 

Kearifan lokal merupakan bentuk untuk mencari format nilai-nilai yang 
berkembang pada suatu masyarakat. Isu kearifan lokal tersebut merambat kepada 
berbagai persoalan seperti identitas, agama, dan sosial politik. Kearifan lokal juga 
dikenal dengan istilah local wisdom, indigeneous ideas (bersifat pribumi) atau local 
knowledge yaitu: 

“to see such systems as describing the world and what goes on in it in explicitly 
judgmatical terms and such technique as an organized effort to make the 
description correct” (Geezrt, 1993: 74)  

Selanjutnya pakar yang lain mengatakan bahwa: 

"local knowledge is neither indigenious wisdom nor simply a form of science, but 
locally situated form of knowledge and performance found in all societies, 
comprising skills and acquired intelligence, which are culturally situated and 
responding to constantly changing social and natural environments. 
(Bicker, 2004: 27). 

Kearifan lokal yang dijadikan aturan oleh Suadi bukanlah format nilai yang 
berkembang dalam masyarakat, karena ngangkang style di atas tanpa memperhatikan 
aspek-aspek lokalitas dan budaya masyarakat Lhokseumawe sehingga tidak perlu 
dipertahankan karena telah menjadikan wanita sebagai korban dari kebijakan itu. Jika 
diperhatikan pernyataan Geezrt di atas, kearifan lokal Suaidi ini sangat tidak sesuai dan 
tidak layak karena tidak mampu mengatasi permasalahan, bahkan semakin menimbul-
kan konflik internal dan meningkatkan permasalahan. Ini terbukti dengan banyaknya 
respon yang negatif terhadap aturan di atas. Sebenarnya, sebuah kebijakan atau 
peraturan sebuah daerah hendaknya jangan bersifat diskriminatif, dan harus berlaku adil 
bagi semua lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun wanita sehingga tidak 
menimbulkan kontradiksi dan perlawanan dari pihak yang tertindas dengan kebijakan 
tersebut. Apalagi aturan itu dianggap sebagai syariat guna menundukkan kaum hawa 
melalui aturan itu, dan dipaksakan berlaku secara menyeluruh tanpa mebedakan usia 
sehingga menimbulkan kebingungan bagi ibu-ibu dan nenek-nenek yang telah berusia 
senja. Ini terjadi karena penguasa tidak cerdas dan kurang peka dalam memperhatikan 
kaitan antara ngangkang dengan aqidah dan akhlak yang berlandaskan syariat yang 
sebenarnya. 

Dari uraian di atas ternyata pemberlakuan dan penerapan kearifan lokal Suadi di 
kota Lhokseumawe tidak meliputi semua aspek sehingga menjadi momok yang 
menakutkan bagi penduduk tempatan karena hamper mayoritas penduduk menanggapi-
nya secara negatif. 

5.  Dampak Menangnya Partai Aceh 

Akibat dari sistem dan pelaksanaan pilkada di Aceh membolehkan adanya Partai 
Lokal bersaing dengan Partai Nasional, hal ini menyebabkan rakyat Aceh krisis 
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kepercayaan terhadap partai nasional tersebut karena dianggap akan menghambat 
kebebasan mereka dan hak mereka dalam menentukan masa depan elite partai Aceh 
yang nota bene umumnya mantan pejuang GAM saat berkecamuknya pertempuran 
antara mereka dengan pemerintah RI sebelum terwujudnya MoU Helsinki. Ini 
merupakan sebuah konsesi besar Indonesia untuk GAM dalam MoU, yaitu memper-
bolehkan berdirinya partai lokal yang tidak lain adalah partai politik yang tidak disertai 
perwakilan secara nasional sebagaimana disyaratkan oleh Hukum Indonesia (Missbach, 
2012:265).  

Begitu juga dalam mekanisme pembangunan di Aceh, dulu ketika rezim 
Soeharto berkuasa Aceh hanya dilihat dengan sebelah mata bahkan tidak dianggap sama 
sekali. Ini dibuktikan dengan adanya kolonisasi terhadap rakyat Aceh yaitu pember-
lakuan genoside untuk menumpahkan etnis dan identitas keAcehan yang mereka miliki. 
Perilaku pemerintah pusat yang semacam ini menyebabkan nilai-nilai keagamaan yang 
merupakan sesuatu yang suci dan jati diri bagi rakyat Aceh telah terporak-porandakan 
sehingga mekanisme demokrasi tidak tercermin seperti yang telah dinyatakan dalam 
Pancasila. Oleh karena itu, melalui partai lokallah mereka rakyat Aceh dapat berjuang 
membela dan mendapatkan harga diri dan jati dirinya baik sebagai laki-laki maupun 
wanita karena merasa mempunyai kebebasan dan kemerdekaan yang sangat besar untuk 
membentuk berbagai kesejahteraan khususnya yang berkaitan dengan nilai keagamaan 
dan kearifan demi kepentingan sebuah kelompok (Partai Aceh) yang berfungsi sebagai 
interest group dan pressure group dalam menerapkan sebuah peraturan dan kebijakan 
dalam hal ini adalah terhadap kaum wanita yang dianggap tidak layak duduk ngangkang 
saat berboncengan dengan sepeda motor. 

Konsekuensinya mereka tidak pernah memikirkan, apakah wanita tersebut 
menerima dengan ikhlas kebijakan dan peraturan tersebut, atau menolak secara nyata 
dengan melakukan penolakan melalui berbagai organisasi perempuan seperti Badan 
Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Aceh (BP3A), dan organisasi 
lainnya, seperti LBH dan APIK, pakar Hukum Islam UIN Syarif dan MEMA STAIN 
Malikussaleh termasuk KOHATI yang begitu nyata mengatakan menolak kebijakan 
wali kota Lhokseumawe di atas. 

Jika diperhatikan dengan seksama bahwa peraturan tersebut lahir dan eksis 
akibat pengaruh kekuatan partai Aceh di Lhokseumawe yang saat ini dipimpin oleh 
mantan kombatan GAM yang wawasan akademik dan keagamaannya masih patut 
dipertanyakan karena tidak sesuai dengan peraturan dan qanun pemerintah Aceh, 
termasuk bertentangan dengan peraturan dan Undang-Undang dasar Negara RI, 
mengingat Aceh masih wilayah Indonesia meskipun telah diberikan kebebasan dengan 
konsep otonomi daerah. Di samping itu, keberanian wali kota tersebut dipengaruhi oleh 
sistem politik yang beliau anut dan budaya lokal yang dilihatnya secara turun temurun 
sekalipun tidak sekaku yang beliau lakukan. Artinya tanpa mengadakan seminar, 
workshop, dan mengundang dewan pakar yang lebih memahami dan mengerti tentang 
konsep agama, budaya dan wanita. 

Penulis melihat bahwa sikap dan kebijakan tersebut persis sama dengan konsep 
defeksi yang berlaku di India dimana dalam perpolitikan India pendapat “tidak ada 
musuh yang abadi dan tidak ada teman yang abadi, yang abadi hanyalah kepentingan” 
(Dhuroruddin, 1998: 74). Begitu juga halnya dengan mantan GAM yang kini 
menduduki jabatan di pemerintah Aceh, mereka telah pecah dari satu partai menjadi dua 
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partai, merekan dulu sama-sama berjuang dan berteman tetapi hari ini pertemanan 
tersebut telah pecah akibat hanya perbedaan konsep dan perilaku sehingga rasa peduli 
dan tanggung jawab terhadap temannnya yang seperjuangan telah sirna begitu saja 
karena masing-masing mereka hanya mementingkan dirinya sendiri. 

C. Penutup 

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas jelas menunjukkan bahwa pelarangan 
duduk ngangkang bagi perempuan di Lhokseumawe tidak hanya dituangkan dalam 
peraturan wali kota, tetapi juga dipaparkan dalam media massa, baik media elektronik 
maupun media cetak dan menebar di seluruh penjuru dunia. Bentuk daripada pelarang 
tersebut secara nyata banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak, mulai dari aparat 
pemerintah hingga masyarakat akar rumput. Kemudian, di antara mereka pun sangat 
variatif dalam merespon terhadap peraturan tersebut, ada yang pro khususnya yang 
berpihak dengan walikota “bukan berpihak kepada syariat Islam” karena mereka adalah 
kelompok yang mempertahankan status quo, sedangkan mereka yang menolak 
kelihatannya lebih ilmiah dan rasional, baik dilihat dari sudut latar belakang pendidikan 
maupun pemahamannya tentang Islam. Anehnya, mereka yang berpihak terhadap 
walikota umumnya mereka yang sangat terbatas pikiran dan pemahamannya tentang 
agama termasuk latar belakang pendidikannya sebab mereka menyatakan bersetuju 
hanya demi sebuah jabatan dan kekuasaan (authority only), ini jelas dapat dipahami 
oleh siapapun ketika membaca dan mendengar ungkapan kelompok tersebut. 

Oleh karena itu, kearifan lokal yang ditampilkan tersebut masih dianggap 
sebagai pemicu pengdiskriminasian terhadap wanita sekaligus menindas identitas 
mereka sebagai makhluk yang setara dengan kaum pria. Walau apapun alasannya, baik 
dilihat dari sudut pendidikan, budaya dan agama semuanya tidak berpihak kepada 
peraturan tersebut. Bahkan dengan pemaksaan yang demikian dapat merusak ideologi 
dan identitas keAcehan yang selama ini di kenal sebagai masyarakat yang heroik yang 
selalu memberdayakan dan mengangkat nama harkat dan martabat wanita, lalu apa kata 
dunia kalau ngangkang “diharamkan”. 

Sekali lagi penulis tegaskan bahwa semua ini jelas dipengaruhi oleh faktor 
euforia kemenangan Partai Aceh di Lhokseumawe yang struktur politiknya berasaskan 
pada “ideologi lokal” yaitu ideologi yang tidak mampu dikomunikasikan dengan kaum 
akademisi dan ulama akademisi. Ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan hanya untuk 
mencari kepopularan diri seorang pejabat yang seolah-olah sangat peduli dengan 
masyarakatnya yang kelihatan mulai pudar dalam menegakkan syariat. Pejabat yang 
bersangkutan tampaknya masih sangat kurang dalam ilmu agama sehingga beliau tidak 
mampu menempatkan posisi ngangkang tersebut di mana letak dan kedudukan; apakah 
haram atau  halal, sunah atau wajib, atau mubah. Kenyataannya dalam Islam tidak 
dibincangkan masalah ngangkang tersebut kalaupun pada masa nabi ada perempuan 
yang ngangkang ketika menaiki unta atau kuda, tetapi tidak seorangpun memper-
debatkan, termasuk Rasulullah. Maka jelas tidak ada ayat dan nash atau hadist yang 
terkait dengan itu. 

Mudah-mudahan semua uraian ini dapat bermanfaat hendaknya bagi semua 
pembaca dan peminat perempuan ngangkang, khususnya bagi penulis sendiri, wallahu 
‘aklam bissawaf. 
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