STRUKTUR ORGANISASI
DAN PEMERINTAHAN ADAT

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN KABUPATEN GAYO LUES
Eksekutif
Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Gayo Lues berdasarkan Qanun Kabupaten
Gayo Lues Nomor 5, 6, 7, dan 8 Tahun 2007 beserta beberapa perubahannya dan
berdasarkan beberapa qanun lain mengenai pembentukan SKPK, adalah sebagai
berikut:
1.
Sekretariat Daerah, yang terdiri atas 3 (tiga) asisten, dan 8 (delapan) bagian.
2.
Sekretariat DPRK, yang terdiri atas 3 (tiga) bagian.
3.
Inspektorat
4.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5.
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
6.
Badan Pemberdayaan Masyarakat
7.
Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
8.
Badan Penyuluhan dan Ketahanan Pangan
9.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
10. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12. Dinas Pemuda dan Olahraga
13. Dinas Syari’at Islam
14. Dinas Kesehatan
15. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
16. Dinas Pekerjaan Umum
17. Dinas Pengairan
18. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
19. Dinas Pertanian
20. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
21. Dinas Pertambangan dan Energi
22. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
23. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
24. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
25. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
26. Kantor Arsip dan Perpustakaan
27. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
28. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
29. Rumah Sakit Umum Daerah
Selain itu, berdasarkan status Otonomi Khusus yang melekat pada Provinsi Aceh, maka
di Kabupaten Gayo Lues dibentuk pula sekretariat lembaga keistimewaan yaitu:
1.
Sekretariat pada Majelis Permusyawaratan Ulama
2.
Sekretariat pada Majelis Adat Aceh
3.
Sekretariat pada Majelis Pendidikan Daerah, dan
4.
Sekretariat pada Baitul Mal
Semenjak berdiri sampai dengan sekarang, kabupaten ini telah dipimpin oleh 4 (empat)
kepala daerah, yang terdiri atas 3 penjabat bupati, dan 1 bupati terpilih hasil pemilihan
umum kepala daerah (pemilu kada). Rentang waktu 2002-2006, kabupaten ini dipimpin
oleh Ir. H. Muhammad Ali Kasim, MM, yang kemudian dilanjutkan dengan kepemimpinan
dr. H. Aspino Abusamah, M.Kes., dan berdasarkan hasil pemilu kada tahun 2006, maka
kabupaten ini dipimpin oleh H. Ibnu Hasim, S.Sos, MM, yang berpasangan dengan
Letkol. Inf. Firdaus Karim, dengan masa jabatan 2007-2012. Kemudian dilanjutkan
dengan Pj. Bupati Drs. Cipta Hunai, M.Si, sampai kembali terpilihnya H. Ibnu Hasim,

S.Sos, MM yang kali ini berpasangan dengan Adam, SE, M.AP untuk periode 2012-2017.
Sedangkan pada posisi Sekretaris Daerah Kabupaten telah dijabat oleh 2 (dua) orang
pejabat. Berikut daftar Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues
dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gayo Lues
yang pernah menjabat dari tahun 2002 sampai dengan sekarang.
Bupati:
(alm.) Ir. H. Muhammad Ali Kasim, MM (Pj., 2002-2006)
dr. H. Aspino Abusamah, M.Kes (Pj., 2006-2007)
H. Ibnu Hasim, S.Sos, MM (2007-2012)
Drs. Cipta Hunai, M.Si (Pj., 2012-2012)
H. Ibnu Hasim, S.Sos, MM (2012-2017)
Wakil Bupati:
(alm.) Letkol. Inf. Firdaus Karim (2007-2010)
Adam, SE, M.AP (2012-2017)
Sekretaris Daerah:
Drs. H. Ramli S., MM (2002-2006)
Drs. H. Abubakar Djasbi (2006-sekarang)
Kepala BAPPEDA:
Dr. Ir. Abubakar Karim, MS (2002-2006)
Drs. H. Djamaluddin Ilyas, MM (2006-2007)
Ir. Bambang Waluyo (Plt., 2007-2008)
Ir. H. A. Wahab Daud (2008-2009)
H. Abd. Manaf, SE (2009-sekarang)

Legislatif
Sampai saat ini, telah terjadi 3 (tiga) kali pergantian susunan anggota DPRD/K, pertama
pada rentang waktu 2002-2004 yang diisi oleh kader partai politik hasil Pemilu 1999
ditambah dari fraksi TNI/POLRI, kemudian diisi oleh anggota DPRK hasil Pemilu 2004,
dan yang terakhir hasil Pemilu tahun 2009. Pada rentang waktu tahun 2002-2004
dan 2004-2009, Ketua DPRD/K dijabat oleh H. Bahrin Porang, ST, dan pada periode
2009-2014, Ketua DPRK dijabat oleh H. Muhammad Amru, S.Pd.I, MSP, dan terakhir
kemudian dijabat oleh H. ALi Husin, SH. Berikut susunan anggota DPRK Gayo Lues
periode 2009-2014.
Ketua
: H. Ali Husin, SH
(Partai Golongan Karya)
Wakil Ketua : Drs. H. Sudirman
(Partai Amanat Nasional)
		 Said Sani, S.Pd
(Partai Kedaulatan)
Anggota
: H. Muhammad Amru, S.Pd.I, MSP (Partai Golongan Karya)
		 H. Rabusah, SE, MM
(Partai Golongan Karya)
		 Mardin
(Partai Amanat Nasional)
		 Selamat
(Partai Kedaulatan)
		 Tgk. H. Alpahsam
(Partai Demokrat)
		 Rajudin
(Partai Demokrat)
		 Jafar
(Partai Aceh)
		 H. Kasim Sehsaman, SE
(Partai Persatuan Daerah)
		 Tgk. M. Sabdin Dasly, S.Pd
(Partai Keadilan Sejahtera)
		 M. Yusuf Hasoead
(Partai Indonesia Sejahtera)
		 M. Saleh
(Partai PPP)
		 Abukasim Murtada, SH
(Partai Demokrasi Kebangsaan)
		 Ismail Muse
(Partai Peduli Rakyat Nasional)
		 Abdul Wahab, S.Pd.I
(Partai PNBK)
		 Ibrahim, S.Hut
(Partai Hati Nurani Rakyat)
		 Abdul Azis, SE
(Partai Keadilan dan Persatuan)
		 H. M. Rauh, SE, MM
(Partai Kebangkitan Bangsa)

				

Kecamatan
Pada awalnya, wilayah Kabupaten Gayo Lues terdiri atas 5 (lima) kecamatan, yang
dibawahi oleh 1 (satu) orang Pembantu Bupati. setelah dimekarkan dari Kabupaten Aceh
Tenggara, maka jumlah kecamatan di Kabupaten Gayo Lues bertambah 6 kecamatan,
menjadi 11 (sebelas) kecamatan hingga saat ini.
Dari 11 (sebelas) kecamatan yang ada pada saat ini, Kabupaten Gayo Lues juga terdiri
atas 25 kemukiman, dan 144 kampung. Berikut distribusi kemukiman dan kampung
per kecamatan.
Jika dilihat dari jarak antara ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten, maka kecamatan
yang paling jauh rentang kendalinya adalah kecamatan Pining dengan jarak rata-rata
55 km, sedangkan kecamatan yang paling dekat tentu kecamatan Blangkejeren, karena
Blangkejeren merupakan ibukota Kabupaten Gayo Lues.
Berikut tabel jarak ibukota kecamatan ke ibukota kabupaten beserta kode posnya.
No

Kecamatan

Jarak ke Ibukota

Kode Pos

1

Kuta Panjang

12

24655

2

Blang Jerango

14

24655

3

Blangkejeren

0

24653

4

Puteri Betung

40

24653

5

Dabun Gelang

2

24653

6

Blang Pegayon

3

24653

7

Pining

55

24653

8

Rikit Gaib

18

24654

9

Pantan Cuaca

28

24654

10

Terangun

45

24656

11

Tripe Jaya

55

24656

Dan berikut luas per kecamatan beserta ibukota kecamatannya.
No

Kecamatan

Ibukota

Luas (km2)

1

Kuta Panjang

Kuta Panjang

189.08

2

Blang Jerango

Buntul Gemuyang

516.38

3

Blangkejeren

Blangkejeren

158.74

4

Puteri Betung

Gumpang

739.00

5

Dabun Gelang

Badak Bur Jumpe

515.73

6

Blang Pegayon

Cinta Maju

280.71

7

Pining

Pining

1617.14

8

Rikit Gaib

Ampa Kolak

419.15

9

Pantan Cuaca

Kenyaran

176.23

10

Terangun

Terangun

645.82

11

Tripe Jaya

Rerebe

461.60

Peta Administratif Kec. Blangkejeren

Peta Administratif Kec. Blang Pegayon

Peta Administratif Kec. Dabun Gelang

Peta Administratif Kec. Puteri Betung

Peta Administratif Kec. Kuta Panjang

Peta Administratif Kec. Blang Jerango

Peta Administratif Kec. Rikit Gaib

Peta Administratif Kec. Pantan Cuaca

Peta Administratif Kec. Terangun

Peta Administratif Kec. Tripe Jaya

Peta Administratif Kec. Pining

Pada akhir 2011, Pemerintah Gayo Lues
melakukan kajian teknis untuk memekarkan beberapa kecamatan, sehingga nantinya diharapkan akan ada 14 kecamatan
di Gayo Lues. Kecamatan tersebut antara
lain, Kecamatan Blang Kapas (rencana
pemekaran Blangkejeren), Kecamatan
Kuala Ketukah (rencana pemekaran Kecamatan Blang Jerango ditambah beberapa
kampung dari Kecamatan Pantan Cuaca),
dan Kecamatan Persada Tongra (rencana
pemekaran Kecamatan Terangun)

SISTEM PEMERINTAHAN ADAT GAYO LUES
Sara’ Sara Dewal Opat Bersagi
Sistem pemerintahan adat Gayo (khususnya Gayo Lues) erat kaitannya dengan tata
ruang atau batas-batas wilayah kekuasaan (wilayah hukum), yang sekarang mungkin
dapat dianalogikan dengan sebutan kabupaten, kecamatan maupun kampung. Namun,
jika dibandingkan daerah Gayo lainnya, terdapat beberapa perbedaan yangagak
mendasar yang diakibatkan oleh beberapa hal. Hal ini telah menimbulkan beberapa
perbedaan istilah dan fungsi dari struktur pemerintahan adat Gayo antara satu wilayah
dan wilayah lainnya.
Dalam salah satu syair ‘Didong’ (satu dari sekian banyak kesenian Gayo )sering
diungkapkan oleh para ‘Ceh Didong’ kata-kata: “TABI MI MULE SARA’ SARA DEWAL
OPAT BERSAGI”. Dalam kalimat ini terkandung makna bahwa para pemain didong
menyatakan permohonan maaf pada segenap isi ‘ni sara’ setempat, tempat dia
bermain didong atau kepada semua penonton yang apabila ada tingkah laku, katakata dan perbuatannya yang tidak pada tempatnya agar dapat dimaafkan. Dari hal ini
dapat disimpulkan dengan jelas bahwa adat Gayo sejak dahulu telah mengenal dan
mengatur tata ruang.
Sara’ Sara
Pengertian sara’ sara menurut adat yang berkembang di Gayo Lues adalah satu wilayah
hukum adat atau wilayah kekuasaan suatu daerah. Dalam wilayah hukum tadi terdapat
beberapa areal penggunaan lahan, yaitu:
•
BUR PERUTEMEN, yaitu tempat mengambil kayu untuk keperluan memasak.
•
AIH AUNEN, tempat pemandian, mencuci dan lain-lain.
Di sini juga diatur tentang pemandian wanita terpisah dengan tempat pemandian
pria (Aunen Rawan dan Aunen Benen).
•
BUR PELADANGAN yaitu tempat masyarakat berladang.
•
BUR PERUEREN, tempat masyarakat mengembala hewan ternak.
•
BELANG PENYEMUREN, yaitu tempat masyarakat menjemur padi.
Dewal Opat Bersagi
Dewal merupakan batas-batas suatu kampung, yang letaknya di pinggiran (keliling
kampung). Dewal opat bersagi, merupakan batas-batas utara, selatan, barat dan timur
dari suatu daerah. Dalam sistem pemerintahan adat Gayo di Gayo Lues, terdapat
beberapa sagi, yang sering disebut: “Pertama sagi uken, kedue sagi toa, ketige sagi
bur, keopat sagi paluh”. Kesemua tempat apakah aih aunan, belang penyemuren, bur
perutemen, bur peladangan dan bur perueren merupakan satu kesatuan dalam satu
wilayah hukum dari suatu daerah/kampung. Adapun fungsi dewal di sini adalah:
1.
Daerah Penyanggah
2.
Tempat belajar kesenian: saman, bines, didong dan lain-lain.
3.
Tempat kandang ternak pada musim turun ke sawah.
4.
Tempat anak-anak bermain, diantaranya, main galah, begasing, layang-layang.
5.
Dan lain-lain.
Bahkan pada zaman dahulu apabila pengantin baru (laki-laki) sebelum diantar ke
rumah pihak mempelai wanita, harus berhenti di suatu daerah di dewal yang disebut
pesilangan. Setelah dijemput oleh telangke (penghubung) dari pihak wanita atas izin
Jema Opat baru diperbolehkan masuk ke kampung pihak mempelai wanita.

Sistem Pemerintahan Adat Gayo
Dalam beberapa kajian mengenai pemerintahan adat Gayo sering diungkapkan kalimat:
“TERBIT NI EDET ARI KUTEMERHUM, TERBIT NI HUKUM ARI SYAH KUALA”, yang artinya
peraturan adat dibuat oleh para Sultan (Reje) berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul
dan pelaksanaan hukum (Syari’at Islam) oleh para Ulama.
Sultan atau Reje pada zaman dahulu menyusun suatu bentuk pegangan hidup yang
berbentuk pranata adat yang dinamakan ‘INGET ATUR RESAM PERATUREN’. Pranata
adat ini tidak pernah akan hilang, jika dipedomani sebagai rujukan, yang akan menjamin
keselamatan dunia dan akhirat. Di dalam suatu wilayah hukum (Sara’ Sara) terdapat 4
(empat) unsur pranata adat yang disebut ‘JEMA OPAT’ dalam beberapa versi disebut
sebagai ‘SARA’ OPAT’ yaitu Sudere, Urang Tue, Pegawe dan Pengulunte. Di beberapat
wilayah terdapat istilah berbeda untuk struktur Jema Opat/Sara’ Opat yaitu Pengulunte
disebut dengan Reje, dan Pegawe disebut dengan Imem.
1.
Sudere
Sudere pong mupakat , pakat sara umah , genap sara belah, mupakat sara
kampung.
Dalam kehidupan bermasyarakat di Gayo Lues begitu penting artinya mupakat
(musyawarah) walau sekecil apapun persoalan, harus diputuskan melalui musyawarah,
apakah sifatnya persoalan keluarga maka dimusyawarahkan dalam keluarga (sara
umah), begitu seterusnya.
2.
Urang Tue
Orang tue musidik sasat, lepas berule taring berai, salah betegah benar berpapah,
beluh bertunung osop berperah, tingkis ulak ku bide sesat ulak ku dene, ike salah ku
edet berdolat, ike salah ku hukum bertobat, murip dikandung edet, mate dikandung
hukum.
Urang Tue di sini merupakan tokoh masyarakat/adat yang dimintai pendapatnya akan
suatu permasalahan yang terjadi dalam suatu kampung.
3.
Pegawe
Pegawe muperlu sunet, memetih sah urum batal, memetih halal urum haram, memetih
makruh urum mubah.
Pegawe adalah ulama (Imam) yang berkewajiban meluruskan/menetapkan segala
persoalaan berdasarkan syari’at Islam, apakah membuat suatu peraturan adat maupun
menjatuhkan sanksi (hukum) pada seseorang (kelompok) yang melanggar adat maupun
hukum.
4.
Pengulunte
Pengulunte musuket sipet, nyuket ku ari gere naih rancung, menimang ku neraca gere
naeh alehan, ari ken penyuket seta ken penyipet, neraca ken penimang, ike senare
ngemahat opat kal, ike seneta ngemahat roa jengkal.
Kesemuanya ini menandakan bahwa sifat Pengulunte (Reje) haruslah adil, kasih, benar
dan suci. Dengan tidak mengenyampingkan sebagaimana adat mengatakan ‘Mujetihed,
Hukum Mubeza’.
Demikian orang tua kita pada ratusan tahun yang lalu mengatur orang-orang yang
patut diberi tugas mengelola negeri ini. Sehingga tidak ada satu pihak pun yang merasa
dikucilkan.

Struktur Pemerintahan Adat Gayo Lues (Kejurun Patiamang)
Seperti telah dijelaskan sebelumnya, di dalam wilayah Kesultanan Aceh Darussalam
(Sultan Iskandar Muda) wilayah Tanoh Gayo dan Alas terdiri dari 8 (delapan) kejurun,
yaitu 4 (empat) kejurun di Bener Meriah dan Aceh Tengah (Kejurun Syah Utama,
Kejurun Bukit, Kejurun Linge dan Kejurun Bebesen), 1 (satu) kejurun di Gayo Lues
yaitu Kejurun Patiamang (dalam logat melayu mejadi Patiambang), 2 (dua) kejurun di
Tanoh Alas (Aceh Tenggara) yaitu Kejurun Bambel dan Kejurun Pulonas (Batu Mbulan),
dan 1 (satu) Kejurun di Lukup Serbajadi (salah satu kecamatan di Aceh Timur) yaitu
Kejurun Nabuk. Adapun kedudukan dan sistem pemerintahan Kejurun Patiamang
beserta perangkatnya adalah sebagai berikut.
1.		 Kejurun Patiamang
Kejurun Patiamang merupakan
pimpinan tertinggi di dalam
struktur pemerintahan di
Gayo Lues. Kejurun Patiamang
menyediakan diri sebagai
wadah untuk menampung
segala titah dan perintah
yang turun dari Sultan Aceh
supaya dilaksanakan untuk
kepentingan rakyat. Kejurun
Patiamang juga bertugas
mengkoordinir para reje dan
reje cik.
2.		 Siopat
Siopat merupakan Reje-reje yang memerintah di wilayahnya masing-masing dan berada
di bawah Kejurun Patiamang. Reje-reje tersebut meliputi:
a.
Reje Gele
Reje Gele (Blangkejeren sekarang) bermukim di Kampung Gele terletak di bagian selatan
kampung penampaan dan membawahi sejumlah kampung yang berstatus Sara’ Opat
dan satu wilayah Reje Cik yaitu Reje Cik Porang.
b.
Reje Bukit
Reje Bukit (Blangkejeren sekarang) bermukim di Kampung Bukit, terletak di bagian timur
Kampung Penampaan membawahi beberapa Kampung yang masing-masing Kampung
mempunyai Sara’ Opat dan satu wilayah Reje Cik yaitu Reje Cik Kutelintang.
c.
Reje Rema
Reje Rema ( Kuta Panjang sekarang) adalah Reje yang memerintah rakyat di wilayah
Tige Sagi Si Waluh Kampung. Kebetulan Reje berdomisili di Kampung Rema. Wilayah
kekuasaannnya terdiri dari 8 (delapan) kampung. Kedelapan kampung ini masingmasing mempunyai pemerintahan Sara’ Opat dan tiga wilayah Reje Cik yaitu Reje Cik
Tampeng, Reje Cik Peparik, Reje Cik Gegarang.
d.
Reje Kemala
Reje Kemala (Rikit Gaib dan Terangun sekarang) mendiami wilayah sekitar 15 Km ke
arah utara Kampung Penampaan, yaitu Kecamatan Rikit Gaib dan Terangun sekarang.
Kampung-kampung di bawah binaan Reje Kemala masing-masing mempunyai
pemerintah Sara’ Opat dan dua wilayah Reje Cik yaitu Reje Cik Kemala Derna dan

Reje Cik Pudung.
Reje Berempat, yang biasa juga disebut Siopat selain sebagai Kepala Wilayah juga
dipercaya oleh Kejurun untuk mengingat hal-hal penting mengenai tata cara untuk
bersinte/berhelat. Urusan bersinte di Gayo Lues sesuai yang telah digariskan oleh adat
istiadat, sangatlah rumit dan pelik. Banyak sekali jenjang atau tahapan-tahapan yang
harus ditempuh oleh kedua belah pihak yang akan berhelat. Maka apabila yang mau
bersinte lupa sesuatu yang harus dipenuhi, maka tempat bertanya hanya Reje Berempat
atau Siopat. Walaupun ada orang yang sudah tahu, tetapi tidak dianggap sah sebelum
Siopat yang memberi tahu.
3.		 Sipitu
Kejurun Patiamang dibantu 7 (tujuh) orang (Sipitu) Reje Cik, disamping berfungsi
sebagai wakil Kejurun di wilayah masing-masing, juga masih menjabat pangkat sebagai
Reje Cik. Masing-masing Reje Cik berada dalam binaan atau wilayah administrasi
keempat Reje di atas. Ketujuh Reje Cik tersebut adalah:
a.
Reje Cik Porang
Reje Cik Porang bermukim di Kampung Porang yang terletak di bagian barat Kampung
induk yaitu Penampaan dengan pemerintahan Sara’ Opat.
b.
Reje Cik Kutelintang
Wilayah kerja Reje Cik Kutelintang terletak di bagian utara Kampung Penampaan, pada
saat Kerajaan Mekat Jemang bermukim. Reje Cik Kutelintang membawahi beberapa
kampung besar yang diperintah oleh Sara’ Opat.
c.
Reje Cik Gegarang
Wilayah kerja Reje Cik Gegarang terletak di bagian barat Kampung Penampaan. Reje Cik
Gegarang membawahi beberapa kampung besar yang diperintah oleh Sara’ Opat.
d.
Reje Cik Tampeng
Wilayah Reje Cik Tampeng terletak di bagian barat Kampung Penampaan. Reje Cik
Tampeng membawahi beberapa kampung besar yang diperintah oleh Sara’ Opat.
e.
Reje Cik Peparik
Wilayah Reje Cik Peparik terletak di bagian barat Kampung Penampaan. Reje Cik Peparik
membawahi beberapa kampung besar yang diperintah oleh Sara’ Opat.
f.
Reje Cik Kemala Derna
Reje Cik Kemala Derna (Kecamatan Rikit Gaib sekarang) mendiami wilayah sekitar
15 km ke arah Utara Kampung Penampaan yaitu Kecamatan Rikit Gaib sekarang.
Kampung-kampung yang berada di bawah binaan Reje Cik Kemala Derna masingmasing mempunyai pemerintahan Sara’ Opat.
g.
Reje Cik Pudung
Reje Cik Pudung (Kecamatan Terangun sekarang) mendiami wilayah sekitar 42 Km ke
arah barat Kampung Penampaan. Kampung-kampung yang berada dibawah binaan
Reje Cik Pudung masing-masing mempunyai pemerintahan Sara’ Opat.
Ketujuh orang Reje Cik ini, selain bertugas sebagai wakil Kejurun dan bertindak sebagai
Reje CIk, juga dibebankan padanya tambahan tugas lain, yaitu sebagai Juru Ingat,
mungkin jika dianalogikan dengan jabatan sekarang ini kurang lebih sama sebagai tugas

dan fungsi sekretaris, yang bertugas untuk mengadministrasikan kampung di wilayah
masing-masing. Selain struktur di atas terdapat beberapa struktur pemerintahan lain
yang bertugas sesuai fungsinya untuk membantu Kejurun/Reje, namun hal ini masih
dapat diperdebatkan, karena terdapat beberapa versi dan pendapat yang berbeda-beda.
Struktur tersebut antara lain.
1.		 Siopat Belas
Siopat belas adalah personil Reje Cik yang tujuh (sipitu) yang terdiri atas satu orang
Tetue dan seorang Ulu Balang sehingga lahir sebuah istilah ” Siopat Mukawal, Sipitu
Mudunie, dan Siopat Belas Mujajahan” artinya Reje yang empat memiliki wilayah atau
daerah yang harus dikawal atau diamankan, sementara Reje Cik yang tujuh memiliki
lahan atau areal yang tidak boleh disusupi semacam anasir yang dapat melahirkan
bala bencana, sedangkan Siopat Belas memikul kewajiban menyelesaikan masalah yang
timbul dalam wilayah kekuasaan yang berpencar dan luas. Tetue bertugas sebagai
penasehat dan Ulu Balang bertugas sebagai kepala keamanan di daerah kekuasaan
masing-masing.
2.		 Reje Bedel
Di zaman Kejurun Patiamang memerintah, Wilayah Tampur di Lukup Serbejadi adalah
bagian dari wilayah Gayo Lues, buktinya Kejurun Patiamang pernah menugaskan
seorang sebagai Wakil Raja (Reje Bedel) untuk memerintah di sana. Praja tersebut
berstatus sebagai pengganti raja, maka menurut bahasa Gayo disebut Reje Bedel
bertugas atas nama Kejurun Patiamang, karenanya Kejurun harus memberi semacam
SK, namun karena pada waktu itu belum mengenal kaidah surat-menyurat dalam
pemerintahan (birokrasi), sehingga Kejurun memberikan dua buah Nematan (semacam
SK) yang berasal dari Sultan Aceh. Benda tersebut terdiri dari satu buah Kal (alat ukur
¼ liter) berbentuk sepotong batok kelapa yang mempunyai tujuh lubang mata. Satu
lagi bernama Penyepit (alat penjepit ketika anak kecil mau disunatkan). Reje Bedel
yang terakhir memerintah di sana adalah Reje Bedel Usman atau lebih dikenal dengan
sebutan Aman Bakek.
3.		 Imem Pasha
Untuk melengkapi komponen pemerintahan, Kejurun Patiamang melantik satu orang
bernama Pasha sebagai bendahara. Orang Gayo pada zaman itu sudah terbiasa
menyebut seorang kepala dengan sebutan Imem. Imem pasha sejatinya memang
keturunan Imem pertama yang dipercaya oleh Kejurun untuk memimpin dan mengurus
Mesjid Asal Penampaan. Namun, Imem di sini lebih tepatnya diartikan sebagai orang
yang diberi kepercayaan sebagai Kepala Bendahara bukan Imam sebagai pemimpin
dari shalat berjamaah. Kata Imem dipakai lebih kepada sebagai bentuk penghormatan
untuk menyebut seorang kepala/pemimpin dari suatu urusan.
4.		 Imem Bale
Struktur dalam alat kelengkapan pemerintahan Kejurun Patiamang yang ketujuh
diberi gelar Imem Bale, artinya Kepala Rumah Adat yang disebut Bale. Imem Bale sejak
awalnya memang berdomisili di Kampung Cempa. Bale yang dibangun dan berdiri di
bawah pohon Sena besar yang rindang serta luas. Oleh karena itu, rumah adat yang
sangat penting keberadaannya itu diberi nama Bale Sena. Betapapun pentingnya
musyawarah yang akan digelar, belum dapat dilaksanakan sebelum ada izin dari Imem
Bale. Julukan Imem ini diberikan lebih kepada panggilan kehormatan terhadap seorang
yang menjabat sebagai kepala dari suatu urusan.

5.		 Qadhi Musafat
Perangkat satu ini memegang peranan yang sangat penting. Qadhi Musafat adalah
pembantu sekaligus penasehat bagi Kejurun Patiamang. Seorang Qadhi bukan saja
bertugas memutuskan perkara yang timbul di segala lapisan kalangan masyarakat.
Bahkan segala sesuatu keputusan yang telah dihasilkan melalui musyawarah mupakat,
terlebih dahulu harus digodok di kantor Qadhi Musyafat. Keputusan ini kemudian
akan disesuaikan terlebih dahulu dengan materi hukum. Mulai dari Hukum Adat,
Hukum Akal (rasionalitas), dan Hukum Sara’ yaitu hukum yang bersumber dari Hadits
Ijma’, Qiyas dan Kitabullah. Sebagai contoh, jika ada suatu kesepakatan yang dalam
implementasinya nanti akan menyangkut masalah adat-istiadat, harus dipandang dari
materi hukum adat yang berpatokan kepada inget-atur-resam-peraturen.
9.		 Petue Delem
Fungsi Petue delem pada zaman pemerintahan Kejurun Patiamang lebih tepat
jika dianalogikan dengan fungsi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pada sistem
pemerintahan Indonesia orde baru. Petue Delem juga sering disebut dengan Ketua Akal.
Biasanya jika ada perselisihan yang menjurus kepada pertengkaran serius, seorang
Petue Delem harus mampu menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik dan bijak,
damai tanpa seorangpun merasa dirugikan. Seorang Petue Delem bukan saja harus
dapat menyelesaikan perselisihan di antara Reja-Reje Cik, tetapi harus mampu pula
mendamaikan perselisihan antar kampung.
10.		 Hakim Leme
Hakim Leme adalah perangkat tambahan bagi Kejurun Patiamang. Tugasnya hanya
dijalankan setahun sekali, yaitu ketika rakyat Gayo Lues melakukan upacara Niri Tuk
Kurik. Niri Tuk Kurik merupakan upacara kebesaran orang Gayo, biasanya dilakukan
menjelang Hari Raya Idul Fitri, yakni mandi yang dilaksanakan pada pagi hari menjelang
Shalat Id. Seluruh penduduk Gayo Lues tumpah ruah pergi ke sungai di Kampung Leme.
Untuk melakukan prosesi adat Niri Tuk Kurik. Acara ini belangsung di pagi hari mulai
pukul 04.00 – 05.00 WIB, atau menjelang subuh tepat pada hari Raya Idul Fitri.
Dapat diperkirakan, apabila seluruh warga Gayo Lues berkumpul di satu tempat, pasti
akan sangat ramai dan hiruk pikuk. Jika sudah demikian dapat dibayangkan, situasi
akan sangat rentan terhadap peristiwa keributan, bahkan dikhawatirkan akan muncul
kericuhan, yang biasanya akan mengarah kepada kekacauan. Maka untuk mengantisipasi
munculnya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, maka Kejurun Patiamang memberi
kepercayaan kepada seseorang. Satu orang warga Leme yang dikenal akan kebijakannya
menjadi semacam hakim yang akan memutuskan lokasi tempat pemandian sekaligus
dengan pembagian blok-blok yang tentunya akan meminimalisir terjadinya kekacauan.
Hakim Leme juga bertindak sebagai pencegah untuk orang-orang yang berniat membuat
onar ketika orang sedang melakukan prosesi penyucian diri. Sebagai sebuah prestasi,
dalam pelaksanaan tugasnya Hakim Leme mampu membuat brigade sebagai laskar
untuk menjaga keamanan di sekitar lokasi Niri Tuk Kurik.
11.
Kejurun Belang
Kejurun Belang adalah salah satu unsur pemerintah Kejurun Patiamang yang tugasnya
khusus menguasai bidang pertanian. Perkiraan kapan waktu baik memulai turun ke
sawah, hanya Kejurun Belanglah yang dapat memberitahukan. Dalam kasus terjadinya
perselisihan antara pemelihara hewan ternak dengan pemilik tanaman hanya Kejurun
Belang yang dipercaya untuk menyelesaikannya.
(Sumber: Aman Jarum, dikutip dari sebuah tulisan beliau)

