
Photo essay ini merupakan hasil pelaksanaan focus group discussion, wawancara, dan 
kegiatan observasi pengumpulan data Kajian tentang Revitalisasi Nilai-nilai Lokal 

dan Peran Lembaga Adat Keujreun Blang di Kabupaten Aceh Besar.

BERTANI DENGAN KEARIFAN



Panen dan Keujreun Blang

Ketika musim panen tiba, setiap petani di beberapa daerah di Aceh Besar terbiasa
memberikan sumbangan sukarela kepada Keujreun Blang. Sumbangan ini sebagai bentuk 
apresiasi terhadap peran petugas Keujreun Blang yang ditetapkan atas dasar kesepakatan 
bersama. Praktik ini sudah berlangsung secara turun-temurun dalam komunitas petani 
sawah dan masih terus dipertahankan sampai sekarang.



Acara Bersama – Khanduri

Petani sawah Gampong Lamseunong Kec. Kuta Baro Aceh Besar, dipimpin oleh Keujruen Blang
dan aparatur gampong melaksanakan prosesi adat Khanduri Treun U Blang (turun ke sawah) 
untuk membicarakan soal persawahan, menjalin silaturahmi, bersyukur kepada Allah, dan
menumbuhkan semangat kebersamaan.

Pada acara ini, masyarakat petani membawa nasi beserta lauknya ke Meunasah Gampong dan
dinikmati bersama setelah terlebih dahulu membaca do’a.



Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Sebagian besar petani di Aceh Besar 
adalah kaum perempuan. Mereka 
memiliki peran yang sangat penting 
dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Seorang Ibu ditemani anaknya sedang 
membersihkan padi (peukrui pade) di 
areal persawahan Blang Jaroe, 
Indrapuri, Aceh Besar. 

Menurutnya, pengaturan air yang baik 
sangat dibutuhkan oleh petani agar 
hasil panen semakin meningkat. Karena 
tidak ada pengelolaan, petani harus 
bergadang pada malam hari demi 
terjaminnya pasokan air ke areal sawah 
masing-masing. 

Selain itu, panen 2015 ini sedikit 
menurun karena banyaknya hama yang 
menyerang tanaman padi, terutama
tikus.



Keuneunong dan Penanaman Serentak

M. Adam AR, tokoh masyarakat Kec. Lhong Aceh Besar (memakai baju putih), 
menyatakan bahwa salah satu peran Keujreun Blang adalah menentukan waktu yang 
baik untuk memulai proses menanam padi, sekaligus mengkoordinir petani agar dapat 
melakukan penanaman secara serentak di areal sawah masing-masing. 

Berdasarkan pengetahuan tradisional masyarakat Aceh, penentuan waktu yang cocok 
dan baik untuk turun ke sawah disebut dengan keuneunong, yang mengacu pada 
karakteristik keadaan alam tertentu berkaitan dengan iklim dan hama atau penyakit. 

Hal ini sangat penting untuk meminimalisir hama yang menganggu tanaman padi, 
sehingga dapat meningkatkan hasil panen.



Memaksimalkan Keujreun Blang

Kajian dan diskusi dengan pemerintah daerah dilakukan untuk mengembalikan fungsi dan
meningkatkan kegiatan Keujreun Blang sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
petani sawah. 

Sejak awal kajian, keterlibatan pemerintah daerah memberikan kemudahan dalam
mengadvokasi hasil-hasil penelitian dan proses perumusan rekomendasi untuk kebijakan
publik. Dr. Samsul Bahri, Asisten II Setdakab Aceh Besar pada acara FGD di Aceh Besar
(20/10/15) menegaskan bahwa keberadaan Keujreun Blang sudah dipraktekkan oleh
masyarakat Aceh sejak zaman dulu karena ada kebutuhan dari masyarakat untuk
memudahkan usaha bidang pertanian sawah.



Penataan Kembali Lembaga Adat Keujreun Blang

Salah satu hasil FGD di Kec. Indrapuri Aceh Besar (17/9/15) adalah kesepakatan tokoh adat 
dan pemangku kepentingan akan pentingnya mendorong kebijakan untuk penataan kembali 
lembaga adat Keujreun Blang. Tujuannya agar sistem pertanian sawah dapat dikelola secara 
baik, sistematis, dan terintegrasi dengan kebijakan pemerintah. 

Saat ini, beberapa Keujreun Blang yang aktif hanya berdasarkan inisiatif yang dikembangkan 
oleh masyarakat; belum ada kebijakan nyata dari pemerintah untuk pengembangan Keujreun 
Blang. 


