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DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Warung Kopi Aceh

Warung kopi merupakan sebuah tempat yang sangat familiar dan mudah ditemukan di

Aceh. Warung kopi menjadi titik pertemuan bagi masyarakat Aceh untuk melakukan berbagai

hal yang bisa di komunikasikan, mulai dari soal seni, politik, bisnis, hingga obrolan lainnya.

Kehadiran warung kopi di Tanah Rencong itu pun tentunya memiliki sejarah yang panjang.

Di Aceh warung kopi tersebar di seluruh sudut wilayahnya. Pada awalnya banyak

ditemukan di pantai barat, namun kini di pantai timur mudah pula ditemukan warung kopi.

Meski demikian, masih sulit ditelusuri asal-usulnya. Tidak banyak bukti tertulis dan arkeologis

yang memberi petunjuk soal kehadiran warung kopi di sana sehingga kita hanya bisa menduga-

duga masuknya warung kopi ke provinsi itu (Mayoto, Mahdi, 2012, sejarah warung kopi Aceh,

https://pasukanottoman.wordpress.com/2012/06/23/antara-warung-kopi-aceh-dan-ottoman/,

diakses tanggal 06 Juni 2012).

Kehadiran warung kopi di Aceh sangat terkait dengan sejarah perkembangan tempat

tersebut. Ketika kesultanan Aceh berkembang, kerap melakukan komunikasi yang intens

dengan Kesultanan Ottoman yang sekarang telah menjadi negara Turki. Bahkan, saya melihat

Aceh sebenarnya menjadi protektorat Ottoman. Menurut guru besar UIN Ar Raniri, Prof M

Hasbi Amruddin yang banyak mengkaji sejarah hubungan Aceh dengan Ottoman dan dikutip

dari Kompas, kalau Aceh ingin sesuatu Ottoman akan selalu bersedia membantu Aceh. Pada

umumnya bantuan Ottoman berupa alat-alat perang. Komunikasi yang berjalan tersebut sangat



intensif sehingga banyak hal lain, selain teknik perang dari Turki, yang berpengaruh pada

kehidupan Kesultanan Aceh.

Selanjutnya budayawan Aceh LK Ara, menuturkan beberapa bukti yang cukup kuat

mengenai kehadiran Ottoman di Aceh. Menurut Ara penelusuran sejumlah bangunan di

beberapa tempat dapat mengindikasikan bahwa beberapa bangunan yang ada di Aceh bergaya

Ottoman. Kemudian muncul dugaan bahwa pada masa lalu pelatih-pelatih kemiliteran

Ottoman banyak membantu Aceh ketika berperang melawan Portugis. Oleh karena itu

kehadiran Ottoman diperkirakan mempunyai pengaruh yang kuat bagi kehidupan masyarakat

Aceh. Salah satunya terkait masuknya kopi, gaya hidup minum kopi, dan juga kehadiran

warung kopi Aceh. Ara menambahkan bahwa tempat untuk minum kopi yang paling awal

dikenal di Turki dengan nama Kiva Han didirikan pada tahun 1475 di kota Istanbul. Tempat

minum ini menjadi salah satu titik dalam sejarah kopi, setelah pada awal abad ke-13 kopi

ditemukan dan diperkenalkan mulai dari Etiopia, Yaman, Arab Saudi, hingga Ottoman.

Menurut Ara besar kemungkinan bahwa dari nama Kiva Han itulah kemudian dikenal istilah

”kafe” setelah masuk ke Eropa. Dengan demikian sangat dimungkinkan bahwa pada masa yang

tidak lama setelah di Ottoman, kafe tersebut diperkenalkan di wilayah Aceh (Mayoto, Mahdi,

2012, sejarah warung kopi Aceh, https://pasukanottoman.wordpress.com/2012/06/23/antara-

warung-kopi-aceh-dan-ottoman/, diakses tanggal 06 Juni 2012).

Kebiasaan minum kopi sudah ada pada masyarakat di kerajaan Ottoman. Menurut

Hasbi warung kopi yang di Aceh itu berasal dari Turki. Pernyataan tersebut diperkuat atas

dasar pengalaman beliau saat tinggal di Turki. Warung kopi yang ada di Turki berada tidak

jauh dari masjid, sehingga seusai shalat di masjid mereka mendatangi warung kopi untuk

mengobrol. Fenomena ini terjadi persis sama seperti yang dilakukan oleh masyarakat Aceh



pada umumnya. Di Aceh mudah ditemukan orang-orang yang seusai shalat di masjid

mendatangi warung kopi. Dengan segelas kopi, masyarakat Aceh berbincang atau berdiskusi

selama berjam-jam(Mayoto, Mahdi, 2012, sejarah warung kopi Aceh,

https://pasukanottoman.wordpress.com/2012/06/23/antara-warung-kopi-aceh-dan-ottoman/,

diakses tanggal 06 Juni 2012).

Selanjutnya merujuk pada sumber yang sama memperlihatkan bahwa ada kesamaan

antara tempat minum kopi di Turki dan warung kopi di Aceh. Di Aceh masih ditemukan

warung kopi dengan meja pendek. Tinggi meja hampir sama dengan dudukan kursi. Sebuah

foto warung kopi di Istanbul pada abad ke-19 juga memperlihatkan hal yang sama. Pembuatan

minuman kopi dilakukan dengan cara kopi langsung dimasak dengan air, setelah itu disaring.

Metode penyajian ini juga sama dengan penyajian kopi ala Turki .

Ketika warung kopi berkembang di Ottoman, pada saat yang sama sufisme juga

berkembang di Ottoman. Kopi tersebut dikonsumsi oleh kaum sufi sebelum mereka

mengadakan ritual. Para sufi tersebut minum kopi agar kuat menahan kantuk. Pada saat yang

sama, paham sufisme juga sangat pesat berkembang di Aceh. Beberapa tokoh, seperti Hamzah

Fanzuri dan Syamsudin Al Sumatrani, juga merupakan tokoh sufi. Sehingga sangat

dimungkinkan bahwa kebiasaan di Ottoman itu masuk ketika paham sufisme juga masuk ke

Aceh.

Kemudian Hamzah menjelaskan bahwa saat beliau masih kecil, sekitar tahun 1970-an,

beliau sering keluar rumah pada malam hari dan mendatangi kedai kopi untuk mendengarkan

pembacaan hikayat. Mereka mengobrol sambil minum kopi, kemudian mendengarkan

pembacaan hikayat. Berdasarkan pengalaman pribadi tersebut, Hasbi menduga bahwa ada



keterkaitan antara warung kopi dan kebiasaan warga Aceh untuk mendengarkan pembacaan

kitab-kitab, yang beberapa di antaranya berisi ajaran-ajaran sufisme. Pengaruh Ottoman secara

umum mudah ditemukan di pantai timur Sumatera. Warung kopi juga banyak ditemukan di

wilayah pantai timur Aceh, tapi ditemukan di pantai barat belum lama ini. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh Ottoman yang cukup kuat terhadap lahirnya

warung kopi di Aceh (Mayoto, Mahdi, 2012, sejarah warung kopi Aceh,

https://pasukanottoman.wordpress.com/2012/06/23/antara-warung-kopi-aceh-dan-ottoman/,

diakses tanggal 06 Juni 2012).

Akan tetapi, semua keterkaitan tersebut masih perlu diuji. Hal ini dikarenakan masih

dibutuhkannya mengenai penelitian yang mendetail tentang asal-usul warung kopi di Aceh.

Karena perlu diperhatikan beberapa fakta lain bahwa tidak sedikit pengaruh kebiasaan orang

Tionghoa, yang juga hadir di Aceh sejak beberapa abad lalu, dalam hal kebiasaan minum kopi.

Orang Tionghoa juga sudah hadir di tanah Aceh sejak awal Aceh berdiri. Pengaruh kebiasaan

orang Tionghoa dalam hal minum kopi setidaknya tampak dalam makanan yang disediakan di

warung kopi. Makanan-makanan kecil tersebut tidak ditemukan di Ottoman. Pengaruh itu

sangat kuat karena orang China yang datang ke Asia Tenggara juga memiliki kebiasaan duduk

dan mengobrol berlama-lama di warung. Sehingga dengan demikian sangat dimungkinkan

(Mayoto, Mahdi, 2012, sejarah warung kopi Aceh,

https://pasukanottoman.wordpress.com/2012/06/23/antara-warung-kopi-aceh-dan-ottoman/,

diakses tanggal 06 Juni 2012).

Kenyataan akan hal tersebut terlihat dari kepemilikan beberapa warung kopi lama yang

berada di Aceh dikelola orang Tionghoa. Menurut pemilik Warung Kopi Ulee Kareng, H

Nawaw yang dikutip dari Kompas, sebelum mendirikan warung kopi, ayahnya bekerja di



warung kopi milik seorang warga Tionghoa di Banda Aceh. Berdasarkan hal tersebut dapat

dikatakan pula bahwa warung kopi Aceh juga sangat dimungkinkan keterkaitannya dengan

etnis Tionghoa. Karena diketahui bahwa warung kopi Ulee Kareng tersebut merupakan salah

satu warung kopi Aceh tertua yang ada di daerah Aceh sendiri.

Seiring dengan perkembangan lahirnya warung kopi di Aceh, keadaan bangunan dan

fasilitas warung kopi di Aceh tergantung pada tempatnya berada. Bila warung kopi berada di

kawasan kampung yang penduduknya kebanyakan orang berpenghasilan sederhana, maka

warung kopi itu pun sederhana, bila keadaan penduduk kampung di sekitar warung kopi

berpenghasilan tinggi, maka warung kopi pun exclusif. Mushalla (meunasah) dan juga kedai

kopi (keude kupi) adalah dua pranata sosial dalam masyarakat Aceh yang sulit dipisahkan

dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi bagian dari identitas masyarakat Aceh itu sendiri.

Keberadaan kedua pranata sosial ini menyebar di seluruh pelosok Aceh dan memiliki

kesamaan fungsi untuk kegiatan sosialisasi dan interaksi di antara anggota masyarakat. Jika

kehadiran meunasah ditengarai hadir saat penyebaran Islam, maka kedai kopi sulit ditelusuri

sejarahnya. Namun kedai kopi diperkirakan sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, yang

memungkinkan masyarakat leluasa bersosialisasi dan berkumpul (Khairani, 2014).

Selanjutnya Khairani menambahkan bahwa dulunya warung kopi yang kebanyakan

didirikan di samping mesjid merupakan tempat yang melahirkan sistem kultural yang

partisipatorik dan iklim positif dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dari tempat ini akhirnya

turut serta menanam saham peradaban Islam di Aceh yang tersohor hingga ke seluruh penjuru

dunia. Bila azan berkumandang, maka bergegaslah mereka berbondong-bondong ke mesjid.

Bila telah datangnya waktu pangajian maka masyarakat Aceh mereka meninggalkan warung

kopi menuju tempat pengajian untuk belajar ilmu-ilmu agama dan pengetahuan umum lainnya.



Selain itu, Khairani menambahkan bila ada permasalahanpermasalahan maka akan

didiskusikan di warung-warung kopi dengan segala etika untuk kemudian akan dibawa ke

mesjid jika dirasa didapatnya jalan buntu untuk menyelesaikannya.

Hingga saat ini keberadaan warung kopi Aceh dianggap sangat sentral dan sangat dekat

dengan segala aspek di kehidupan masyarakat Aceh. Antara warung kopi dan masyararakat

Aceh seakan menjadi sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan lainnya.

B. Warung Kopi Aceh di Yogyakarta

Warung kopi dan masyarakat Aceh memang sebuah kesatuan yang tidak dapat

dipisahkan. Dimana masyarakat Aceh berada, seiring berjalannya waktu warung kopi Aceh

juga terdapat di derah tersebut. Hal ini pun terjadi di Yogyakarta, terdapat tujuh warung kopi

Aceh yang terletak di derah Kota Yogyakarta dan daerah Sleman. Warung kopi Aceh di

Yogyakarta hadir tengah masyarakat Aceh atas dasar kebutuhan masyarakat Aceh dalam

kegiatan ngopi. Di Aceh sendiri, ngopi menjadi kegiatan yang sangat populer, bahkan wajin

dilakukan sebagai “pompa darah” masyarakat Aceh. Artinya apapun kegiatan yang dilakukan

oleh masyarakat Aceh, hampir setiap saat diawali dengan kegiatan ngopi. Hal ini juga

disebabkan oleh ketersediaan warung kopi yang dibuka sejak setelah subuh hingga larut

malam. Ketika pagi hari sebelum memulai kegiatan, masyarakat Aceh mengunjungi warung

kopi untuk sarapan “bu prang” sambil coffee morning terlebih dahulu. Ketika siang hari juga

melakukan hal yang sama, warung kopi dijadikan tempat untuk istirahat, hingga malam hari

ngopi di warung kopi Aceh terus dipenuhi oleh masyarakat Aceh. Hal ini dilakukan oleh

masyarakat Aceh sebagai rutinitas yang dilakukan sehari-hari sehingga dianggap sebagai

budaya masyarakat Aceh.



Warung kopi di Yogyakarta memang di design semirip mungkin dengan warung kopi

yang ada di Aceh. Hal ini dikarenakan pengunjung dapat merasakan suasana ngopi di warung

kopi Aceh di Yogyakarta terkesan feels home. Namun tidak segala aspek di design sama

seperti warung kopi di Aceh. Salah satunya adalah jam operasional warung kopi Aceh di

Yogyakarta dimulai sekitar pukul 17.00 hingga larut malam. Perbedaan tradisi antara Aceh

dan Yogyakarta menjadi alasan dalam waktu operasional warung kopi Aceh, untuk ngopi

sebelum memulai kegiatan. Di Yogyakarta masyarakat Aceh melakukan ngopi hanya pada

malam hari, sebagai pelepas penat setelah melakukan kegiatan ketika pagi hingga sore hari.

Perubahan tradisi ngopi bagi masyarakat Aceh di Yogyakarta yang biasanya dimulai

sejak pagi hari, membuat kegiatan ngopi di warung kopi Aceh pada malam hari menjadi lebih

krusial untuk dilakukan. Masyarakat Aceh di Yogyakarta semakin antusias melakukan

kegiatan ngopi di malam hari dengan tujuan yang berbeda-beda, seperti bersilaturrahmi,

berdiskusi, maupun sekedar merasakan cita rasa kopi Aceh itu sendiri. Banyaknya masrakat

Aceh di Yogyakarta menjadikan warung kopi Aceh di Yogyakarta berbeda basis

pengunjungnya. Menurut Zulfan selaku ketua Taman Pelajar Aceh saat diwawancarai pada

tanggal 6 November 2017, pukul 00.30 di Asrama Aceh Ponco, mengatakan bahwa jumlah

masyarakat Aceh di Yogyakarta yang diperkirakan sekitar 5000 orang dan terdiri dari 15

organisasi paguyuban daerah, enam organisasi Aceh di enam Kampus di Yogyakarta, dan

enam asrama Aceh di Yogyakarta. Hal ini tentu membuat basis pengunjung di setiap warung

kopi Aceh di Yogyakarta berbeda-beda. Sehingga setiap warung kopi Aceh yang ada di

Yogyakarta pun menjadi pilihan tersendiri untuk dikunjungi oleh masyarakat Aceh di

Yogyakarta atau dari tiap paguyuban daerah karena kebiasaaan ngopi di satu warung kopi

Aceh di Yogyakarta.



Dari tujuh warung kopi Aceh di Yogyakarta, terdapat tiga warung kopi Aceh yang

dinilai mempunyai intensitas pengunjung yang lebih beragam. Hal tersebut dikarenakan dua

warung kopi Aceh ini pula dinilai mampu membuat suasana terkesan feels home. Selain itu

letak lokasi dua warung kopi Aceh ini juga dinilai sejalan dengan mobilitas masyarakat Aceh

di Yogyakarta pada umumnya. Warung kopi Aceh tersebut yaitu Raja Sabi, Warung Kupiku,

dan Warung Kopi Aceh Duta Serambi.

Berikut basis pengunjung yang dari organisasi pagubuyan daerah Aceh, organisasi di

Kampus di Yogyakarta, dan asrama Aceh di Yogyakarta di warung kopi Raja Sabi, Warung

Kupiku, dan Duta Serambi :

Tabel 2.1

Basis pengunjung Warung Kopi Aceh berdasarkan paguyuban daerah Aceh di

Yogyakarta

No. Paguyuban Aceh di Yogyakarta Basis Pengunjung Warung Kopi Aceh

di Yogyakarta

1. KABY (Aceh Besar) Duta Serambi

2. KEPIJAY (Pidie Jaya) Warung Kupiku

3. KEMALA (Lhokseumawe) Raja Sabi

4 HIMAPALSA (Langsa) Duta Serambi

5. PERMATA (Tamiang) Duta Serambi



6. IPEMAH LUTYO (Lut Tawar Gayo) Duta Serambi

7. HIMA Gayo Duta Serambi

8. IPMAS (Singkil) Raja Sabi

9. KBMS (Subulussalam) Raja Sabi

10. HIMASNARYA (Nagan Raya) Warung Kupiku

11. IKAMAS (Aceh Selatan) Raja Sabi

12. IKAMARA (Aceh Tenggara) Duta Serambi

13. IKAMABAR (Aceh Barat) Raja Sabi

14. FORMA KUTARAJA (Banda Aceh) Raja Sabi

15. KAMA ABDYA (Aceh Barat Daya) Warung Kupiku

(Sumber : Wawancara bersama karyawan Warung Kopi Raja Sabi, 04-11-17, pukul 19.00 dan

pemulik Warung kopi Duta Serambi, 06-11-17, pukul 22.00, dan pemilik Warung Kupiku, 3-

11-17, pukul 19.30)

Tabel 2.2

Basis pengunjung Warung Kopi Aceh berdasarkan Organisasi Aceh di Kampus

Yogyakarta

No. Organisasi Aceh di Kampus

Yogyakarta

Basis Pengunjung Warung Kopi Aceh

di Yogyakarta

1. Komnad UIN Duta Serambi



2. HIMANAD UGM Raja Sabi

3. PEUHABA UMY Warung Kupiku

4. FANS STTA Raja Sabi

5. KEMAH UII Raja Sabi

6. HIMPASAY (Pascasarjana) Raja Sabi

(Sumber : Wawancara bersama karyawan Warung Kopi Raja Sabi, 04-11-17, pukul 19.00 dan

pemulik Warung kopi Duta Serambi, 06-11-17, pukul 22.00, dan pemilik Warung Kupiku, 3-

11-17, pukul 19.30)

Tabel 2.3

Basis pengunjung Warung Kopi Aceh berdasarkan Organisasi Aceh di Kampus

Yogyakarta

No. Asrama Aceh di Yogyakarta Basis Pengunjung Warung Kopi Aceh

di Yogyakarta

1. Asrama Ponco Raja Sabi

2. Asrama Meurapi Warung Kupiku

3. Asrama Sabena Duta Serambi

4. Asrama Pocut Baren Duta Serambi

5. Asrama Cut Nyak Dhien Barat Raja Sabi

6. Asrama Cut Nyak Dhien Timur Raja Sabi

(Sumber : Wawancara bersama karyawan Warung Kopi Raja Sabi, 04-11-17, pukul 19.00 dan

pemulik Warung kopi Duta Serambi, 06-11-17, pukul 22.00, dan pemilik Warung Kupiku, 3-

11-17, pukul 19.30)



Basis pengunjung di tiga warung kopi Aceh berasal dari peguyuban daerah Aceh

tersebut merupakan perkiraan dari pihak warung kopi. Pemilihan tiga warung kopi Aceh

tersebut berdasarkan kebiasaan para pengunjung dalam memilih warung kopi sebagai tempat

ngopi atau berdiskusi. Tiga warung kopi Aceh tersebut memiliki perbedaan dan kesamaan

antara keduanya. Berikut akan dijelaskan lebih mendetail profil dua warung kopi Aceh di

Yogyakarta tersebut:

1. Profil Warung Kopi Raja Sabi

Warung kopi Aceh Raja Sabi di Yogyakarta berdiri pada Maret 2015. Raja Sabi

didirikan oleh seorang mahasiswa perantauan Aceh yang sedang menimba ilmu di salah

satu Universitas yang ada di Yogyakarta yang bernama M. Candra Riski. Raja Sabi

mempunyai satu gerai yaitu beralamat di Jl. A. M. Sangaji, No. 66 A, Ngaglik, Sleman,

Yogyakarta.

Sebagai seorang owner warung kopi Aceh yang ada di Yogyakarta, Candra

berinisiasi membuat Raja Sabi semirip mungkin dengan warung kopi Aceh pada umumnya.

Warung kopi yang dibuka mulai pukul 17.00 hingga larut malam ini menonjolkan ciri khas

penyajian kopi Aceh yaitu Kupi Weng. Kopi Saring yang merupakan nama lain dari Kupi

Weng tersebut dengan sengaja dihadirkan di Raja Sabi untuk menarik perhatian masyarakat

Yogyakarta secara umum, dan tentunya masyarakat Aceh yang ada di Yogyakarta secara

khusus. Terbukti dari hadirnya kopi saring yang ada di Raja Sabi membuat mayoritas

pengunjung Raja Sabi merupakan masyarakat Aceh sendiri. Hal tersebut membuat ngopi

di Raja Sabi seperti feels home yang dirasakan oleh para pengunjung. Hingga saat ini

masyarakat Aceh yang berasal dari berbagai daerah Aceh menganggap Raja Sabi sebagai

tempat yang wajib untuk dikunjungi oleh mereka.



Berdasarkan basis pengunjungnya, Raja Sabi dikunjungi rata-rata setiap harinya

mencapai 35 pengunjung oleh berbagai mahasiswa Aceh dari berbagai Universitas yang di

Yogyakarta, seperti UGM, UIN , UII, STTA, dan lain-lain. Raja Sabi dipilih karena lokasi

yang menjangkau serta tempat yang eksklusif. Warung yang berbentuk ruko dua pintu

tersebut membuat suasana yang ada didalamnya menjadi riuh oleh berbagai percakapan

atau diskusi yang terjadi di Raja Sabi. Suasan seperti ini membuat para pengunjung terasa

lebih nyaman karena merasakan feels home saat ngopi di Raja Sabi.

Saat ini owner Raja Sabi berpindah “aset” kepada Riski Ananda. Hal tersebut

dikarenakan Candra memiliki kesibukan diluar Yogyakarta sehingga sulit untuk terus

mengelola Raja Sabi. Melihat pasar Raja Sabi yang sangat diminati oleh masyarakat Aceh

di Yogyakarta, membuat Riski Ananda untuk berinisiasi dalam mengelola Raja Sabi.

Selain karena faktor ekonomi, Riski Ananda menilai Raja Sabi harus tetap berada di

Yogyakarta demi membudidayakan “identitas” Aceh di Yogyakarta.

2. Warung Kopi Aceh Warung Kupiku

Warung kupiku merupakan warung kopi Aceh di Yogyakarta yang berdiri pada Juli

2016. Warung kupiku didirikan oleh seorang pengusaha transportasi pariwisata yaitu Mas

Wiwit. Warung kupiku terletak di garasi bus Rejeki Transport yang beralamat di Jl.

Sukunan, Kanoman, Patran, Banyuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta.

Mas Wiwit sebagai owner warung kupiku memilih mendirikan warung kopi Aceh

karena melihat sebuah keunikan yang belum tentu dimiliki daerah lain. Ciri khas kopi Aceh

yaitu kupi weng dinilai menjadi daya jual tersendiri dan tentunya menjadi sajian utama di

warung kupiku. Selain itu teh tarik juga merupakan menu “primadona” yang tersaji di



warung kupiku menjadikan warung kopi Aceh ini menjadi daya tarik oleh para

pengunjungnya.

Warung kupiku ini menjadi sebuah tempat yang menjadi recommended bagi para

pengunjungnya karena mempunyai tenmpat yang unik yaitu di area persawahan dan

bersebelahan dengan rel kereta api. Hal ini menjadikan warung kupiku menjadi sebuah

tempat yang berbeda dari warung-warung kopi Aceh lainnya karena dapat menikmati

suasana yang berbeda. Menikmati kopi Aceh dan teh tarik dengan suasana sejuk, tenang,

damai serta ditemani dengan suara “nyanyian” jangkrik di area persawahan menjadikan

pengunjung warung kupiku benar-benar merasakan kenyamanan saat ngopi.

Warung kopi Aceh yang buka sejak pukul 17.00 ini hingga larut malam menjadi

sasaran masyarakat Aceh sebagi pengunjungnya. Warung kopi Aceh mempunyai basis

pengunjung yang berasal dari asrama-asrama Aceh yang ada di Yogyakarta. Berbagai

kalangan masyarakat Aceh seperti mahasiswa, pengusaha, bahkan pegawai negeri Aceh

yang sedang melanjutkan study di Sekolah Tinggi Pertananan Nasional menjadi basis

pengunjung warung kupiku. Dengan kehadiran pengunjung rata-rata mencapai 40

pegunjung perharinya, membuat warung kupi menjadi warung kopi Aceh yang diminati

oleh masyarakat Aceh di Yogyakarta.

Warung kupiku yang terletak di garasi bus yang mempunyai area luas serta dengan

suasana yang nyaman, membuat masyarakat Aceh di Yogyakarta luluasa untuk melakukan

ngopi. Selain sebagai tempat untuk bersilaturrahmi, hal yang paling sering dilakukan oleh

masyarakat Aceh di warung kupiku yaitu “Peh Bate”. Permainan batu domino yang

menjadi kebiasaan masyarakat Aceh ketika di warung kopi ini sangat nyaman dilakukan



karena tempat yang memadai. Mereka dengan sengaja mengunjungi warung kupiku hanya

untuk “peh bate” sambil menikmati kopi Aceh dengan suasana yang nyaman.

3. Warung Kopi Aceh Duta Serambi

Duta Serambi pada awalnya merupakan warung makan Aceh, yang menyediakan

Mie Aceh dan masakan khas Aceh lainnya. Warung Mie Aceh Duta Serambi pada awalnya

didirikan pada tanggal 25 September 2012. Warung Mie Aceh Duta Serambi berlokasi di

Ruko BBC Plaza, Jl. Babarsari No.9, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman,

Daerah Istimewa Yogyakarta. Warung Duta Serambi yang didirikan oleh Musliha ini

sangat dikenal oleh kalangan masyarakat Aceh maupun masyarakat Yogya sendiri. Mie

Aceh tersebut sangat digemari oleh masyarakat Aceh karena mempunyai cita rasa yang

bisa dikatakan sama dengan di Aceh.

Seriring berjalannya waktu dan dinilai karena banyaknya peminat sesuai kebutuhan

pasar, Musliha yang biasanya dipanggil Mak Leha mendirikan gerai baru yaitu Warung

Kopi Duta Serambi. Gerai baru tersebut sering disebut Duta Serambi Jakal karena berlokasi

di Seven Cemara Jakal, Jl. Kaliurang, No. 39. Menurut Mak Leha kehadiran warung kopi

Aceh di Yogyakarta perlu ditambah dan tentunya sesuai dengan warung kopi Aceh pada

umumnya. Duta Serambi Jakal dinilai mempunyai aspek yang sama dengan warung kopi

Aceh karena dapat mencakup seluruh elemen yang ada di warung kopi aceh, seperti

tersedianya kopi saring, Mie Aceh, dan pula lokasi yang strategis yang mampu dijangkau

oleh masyarakat Aceh di Yogyakarta. Oleh karena itu warung kopi Duta Serambipun

didirikan oleh Mak Leha pada bulan Juni 2015.

Kehadiran warung kopi Duta Serambi yang mulai dibuka sejak pukul 11.00 hingga

larut malam ini mendapatkan jawaban positif dari masyarakat Aceh di Yogyakarta. Duta



Serambi banyak diminati oleh masyarakat Aceh di Yogyakarta karena harga kopi yang

terjangkau, namun tetap menjaga cita rasa kopi Aceh yang khas. Hingga saat ini Duta

Serambi Jakal banyak dikunjungi oleh masyarakat Aceh yang mayoritasnya mahasiswa

dari seluruh Universitas di Yogyakarta, serta masyarakat Aceh yang berasal dari berbagai

paguyubanAceh di Yogyakarta untuk melakukan ngopi sambil berdiskusi, maupun untuk

bersilaturrahmi dengan sesama masyarakat Aceh. Selain hal itu dengan adanya Mie Aceh,

membuat Duta Serambi menjadi pembeda dari warung kopi lainnya. Mie Aceh sebagai

identitas Aceh sendiri membuat magnet langsung kepada para pengunjung untuk datang ke

Duta Serambi. Perpaduan antara kopi saring dan mie Aceh membuat Duta Serambi

semakin diminati oleh masyarakat Aceh di Yogyakarta.

Duta Serambi berada lokasi yang strategis bagi masyarkat Aceh di Yogyakarta.

Namun suasana tempatnya tidak seperti warung kopi Aceh karena tempatnya yang terbuka.

Meski demikian tempat yang terbuka tersebut membuat Duta Serambi dipilih oleh para

pengunjung karena bisa dijadikan sebagai tempat “Peh Batee” sebagai permainan yang

biasa dimainkan oleh masyarakat Aceh di Yogyakarta. Jumlah pengunjung yang datang

setiap harinya mencapai 45 pengunjung. Bahkan karena tempatnya yang mencukupi,

banyak organisasi paguyuban Aceh yang mengadakan kegiatan turnamen Batu di warung

kopi Duta Serambi.

Dengan demikian kehadiran Duta Serambi di Yogyakarta membuat masyarakat

Aceh memiliki sebuah wadah untuk saling berinteraksi dan melakukan berbagai hal dengan

sesama masyarakat Aceh lainnya.


