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Kata Pengantar 
Studi kasus ini memberikan sebuah rangkuman singkat dari temuan-temuan penelitian lapangan 

mengenai usaha-usaha untuk membagi Aceh menjadi tiga propinsi yang berbeda. Temuan-

temuannya bersifat penjelasan, menekankan pada dinamika lokal dan pandangan-pandangan 
masyarakat mengenai gerakan pemekaran propinsi di empat kabupaten dari propinsi-propinsi 

baru yang diusulkan sebagai ALA (Aceh Leuser Antara, di dataran tinggi tengah Aceh) dan 

ABAS (Aceh Barat Selatan, pesisir barat daya Aceh). Laporan ini adalah salah satu dari beberapa 

studi kasus berbasis masyarakat yang berperan dalam temuan penelitian kualitatif terhadap 
Tinjauan Multi-Stakeholder Pemrograman Paska-Konflik di Aceh (MSR). MSR adalah sebuah 

usaha bersama para donor, pemerintah, dan organisasi kemanusiaan yang memperhatikan 

masalah-masalah paksa-konflik di Aceh. Studi kasus berbasis masyarakat ini didanai oleh 

Australian Agency for International Development (AusAID) dengan tambahan staf pendukung 
yang diberikan oleh Bank Dunia. Studi kasus ini didasarkan pada kerja lapangan yang 

dilaksanakan oleh dua (dari tiga) tim peneliti kualitatif berbasis masyarakat pada dua kesempatan 

yang berbeda: di Aceh Tengah dan Bener Meriah dari tanggal 26 Juli sampai 3 Agustus 2008, dan 

kemudian di Aceh Barat dan Aceh Selatan dari tanggal 11 sampai 20 Agustus 2008. 

Abstrak 
Studi kasus ini mendokumentasikan dinamika lokal dan pandangan-pandangan masyarakat  

terhadap usaha-usaha yang sekarang dilakukan oleh beberapa politisi dan aktifis untuk membagi 

Aceh menjadi tiga propinsi tang terpisah. Usaha-usaha ini telah ada sejak Darurat Militer pada 

tahun 2003 dan bahkan mulai pada 1999, dan sekarang pihak yang pro dan kontra mengenai 
gerakan untuk membagi Aceh hampir sama dengan kekuatan-kakuatan yang melawan satu sama 

lain selama konflik, jadi gerakan untuk menciptakan propinsi-propinsi baru di Aceh di kabupate-

kabupaten dataran tinggi dan pesisir barat daya tetap merupakan sebuah isu paska-konflik yang 

sensitif yang menurut banyak informan sulit untuk didiskusikan. Diberikan argumentasi-
argumentasi yang pro dan kontra pemekaran propinsi di Aceh juga pandangan-pandangan 

masyarakat yang mencerminkan setiap sisi dari perdebatan, tetapi pendapat yang berlaku dari 

masyarakat yang disurvei adalah apatis dan tidak tertarik terhadap masalah ini. Sikap apatis ini 

berhubungan dengan hubungan ke dua pergerakan dengan sejarah konflik di Aceh dan pandangan 
umum bahwa pemekaran propinsi adalah sebuah proyek bagi dan untuk para kaum elit di dataran 
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tinggi dan pesisir barat daya juga di Jakarta, dengan keuntungan yang sedikit atau bahkan tidak 

sama sekali untuk penduduk sipil biasa yang dinyatakan diwakili oleh pihak yang 

memperjuangkan pemekaran. Studi kasus ini berakhir dengan sebuah perbandingan dari dua 
gerakan, beberapa rekomendasi, dan sebuah daftar dari faktor kesempatan berdasarkan pada 

keadaan sekarang yang mungkin akan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari usaha-

usaha untuk membagi Aceh, di mana tidak ada yang memasukkan suara masyarakat.   

Pedahuluan  
Istilah pemeakran dalam bahasa Indonesia berarti membuka atau seperti bunga yang mekar, tetapi 

pada istilah politik Indonesia paska-Suharto pemekaran berarti pembagian dan pembagian 
kembali peta nasional ke dalam propinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa. Studi kasus ini 

meliputi masalah-masalah latar belakang dan pandangan-pandangan masyarakat yang 

berhubungan dengan usaha-usaha yang ada sekarang untuk membadi propinsi Aceh menjadi tiga 

propinsi yang terpisah. Dua propinsi baru yang diusulkan adalah Aceh Lauser Antara (ALA) yang 
meliputi dataran tinggi Aceh (yaitu Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara) 

sampai ke kotamadya Subulussalam dan kabupaten Singkil di pesisisr barat daya, dan Aceh Barat 

Selatan (ABAS) yang meliputi kabupaten-kabupaten pesisir barat daya yaitu Aceh Jaya, Aceh 

Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, dan Aceh Selatan.1 Sisa kabupaten yang tidak dimasukkan 
ke dalam ALA atau ABAS (yaitu Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Aceh 

Timur, Aceh Tamiang, dan kotamadya Banda Aceh, Sabang, Lhoksemawe, dan Langsa) dianggap 

tetap sebagai bagian dari Aceh.  Seperti yang ditunjukkan oleh temuan-temuan di bawah, 

pemekaran propinsi ALA dan ABAS dari Aceh bisa merupakan sebuah subyek yang terpolarisasi 
dan sensitif karena menyentuh syaraf yang masih segar dari konflik separatis yang baru-baru ini 

diselesaikan dan pengaruh-pengaruh pada proses perdamaian yang sedang berlangsung, termasuk 

juga masalah-masalah yang berhubungan dengan sumber daya pembangunan Aceh, otonomi 

daerah, dan keanekaragaman suku.  
 

Gerakan pemekaran propinsi untuk ALA di dataran tinggi Aceh dimulai pada tahun 1999 dan 

sebuah inisiatif perencanaan legislatif untuk ALA di DPR-RI di Jakarta dimulai pada bulan 

September 2004. Tahap-tahao perencanaan untuk ALA mamicu sentimen yag mirip di antara elit 
politik di kabupaten-kabupaten pesisir barat daya Aceh dan pergerakan ABAS lahir pada bulan 

April 2003. Bersama mereka membuat Forum Bersama untuk Pembentukan propinsi ALA dan 

ABAS yang berkantor di Jakarta, dan kemudian menyatakan pembentukan propinsi-propinsi baru 

mereka pada tanggal 4 Desember 2005. Akan tetapi pemerintah propinsi Aceh, termasuk 
kepemimpinan eksekutif Gubernur Irwandi dan DPRD propinsi, tidak mendukung usaha-usaha 
                                                      
1 Lihat Gambar 1 untuk peta ALA yang diusulkan. 
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ini dan biasanya pembagian wilayah dalam propinsi di Indonesia mengharuskan persetujuan dari 

pemerintah propinsi di mana pembagian itu dipertimbangkan. Kekuatan yang seimbang antara 

pemerintah propinsi di banda Aceh yang menolak pembagian di satu sisi dan pemerintahan 
kabupaten-kabupaten yang ingin memisahkan diri di sisi lainnya telah membawa gerakan untuk 

pemekaran berhenti, dengan para politisi yang berbasis di Jakarta dengan agendanya sendiri 

berbaris mendukung pada dua pihak untuk menaikkan kemungkinan. Paling akhir, pada bulan 

Agustus 2008, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan sebuah keputusan 
yang menyatakan bahwa usulan untuk membagi propinsi Aceh menjadi tiga propinsi harus 

ditunda sampai setelah pemilu pada bulan April 2009. Hal ini membuahkan kekecewaan bagi 

orang-orang yang mempunyai ide dan para pendukung pemekaran, mengingat pemilu 2009 akan 

menjadi kali pertama bagi partai-partai lokal untuk ikut memperebutkan kursi legislative di 
tingkat propinsi dan kabupaten di seluruh Aceh, dan semua partai lokal menolak adanya 

pemekaran.   

 

Studi kasus ini tidak mengulas secara mendetail mengenai aspek-aspek hukum dan politik dari 
pemekaran propinsi, tetapi lebih menekankan pada pandangan-pandangan masyarakat lokal 

mengenai gerakan pemekaran yang dikumpulkan dari masyarakat yang tinggal di daerah-daerah  

bekas konflik yang ada di dalam usulan propinsi-propinsi baru itu. Secara khusus, temuan-temuan 

didasarkan pada wawancara dan diskusi-diskusi kelompok fokus yang dilaksanakan di kabupaten-
kabupaten ALA di Aceh Tengah dan bener Meriah, dan kabupaten-kabupaten ABAS di Aceh 

barat dan Aceh Selatan. Tujuan keseluruhannya adalah untuk menggambarkan dinamika dan 

pandangan-pandangan masyarakat mengenai gerakan pemekaran, dibagi menjadi kelompok yang 

mendukung, menolak, dan apatis atau netral mengenai masalah-masalah ini karena mereka berada 
di daerah-daerah yang berbeda dan kemudian melakukan sebuah analisa perbandingan singkat di 

antara mereka. 

Para Pendukung Pemekaran Propinsi  
 
“If we don't fight for ALA, who will care about the 
fate of the population here, they'll get left behind.  Is 
NAD [the Aceh provincial government] capable of 
reaching out and bringing prosperity to all regions 
of Aceh? If I met with Bang Irwandi (Aceh's 
governor), I would say to him: 'Are you capable of 
paying attention to, developing, and bringing 
prosperity to all parts of this vast Aceh province?'  I 
would dare to have a debate/discussion with him 
about ALA.” – Community leader from Bener 
Meriah, ALA supporter.

“Kalau ALA tidak diperjuangkan, siapa yang akan 
peduli nasib rakyat, rakyat terabaikan. Mana 
sanggup NAD menjangkau dan mensejahterakan 
semua daerah dan wilayah yang ada di Aceh ini. 
Kalau berjumpa Bang Irwandi (Gub. NAD) saya 
akan katakan: “Apa sanggup Abang 
memperhatikan, membangun, dan mensejahterakan 
seluruh wilayah Aceh yang begitu luas ini?” Saya 
berani berdebat/berdiskusi dengan dia soal ALA.” – 
Tokoh masyarakat dari Bener Meriah, Pejuang 
ALA2

                                                      
2 Lihat transkrip wawancara C.08 
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Argumentasi-Argumentasi yang Mendukung Pemekaran Propinsi  
Para pendukung pemekaran propinsi memberikan empat argumentasi utama untuk mendukung 

posisi mereka. Argumentasi yang berlaku mengenai tidak samanya tingkat pembangunan di 
seluruh Aceh, dengan pernyataan-pernyataan bahwa pemerintah propinsi Aceh yang berbasis di 

Banda Aceh mengacuhkan masyarakat di dataran tinggi dan pesisir barat daya pada waktu 

membicarakan masalah investasi pada infrastruktur dan pembangunan manusia dan sumber daya 

alam. Jalan raya utama trans Aceh dari Banda Aceh melintas pesisir timur laut ke poros industri 
dan perdagangan Sumatra, Medan, dan kepadatan penduduk di sepanjang rute ini lebih tinggi di 

bandingkan daerah lain di Aceh, jadi alokasi sumber daya pemerintah untuk daerah ini di Aceh 

lebih mudah. Perbedaan yang mencolok atara Banda Aceh dengan pesisir timur laut di satu sisi 

dan dataran tinggi serta pesisir barat daya di sisi lain tidak dibantu dengan adanya pegambilan gas 
alam dan fasilitas industri lain di dekat Lhokseumawe, ikut berperan atas perasaan bahwa bagian 

lain di Aceh tertinggal. Tsunami hanya menambah keterpencilan pantai barat, dan keterlambatan 

pada pembangunan jalan raya baru di pesisir pantai barat diungkit sebagai alasan untuk 

memisahkan diri dari tidak adanya perhatian Banda Aceh terhadap daerah ini padahal ada 
masukan untuk pembangunan kembali besar-besaran di sepanjang pesisir.  Dengan membentuk 

du apropinsi baru dengan ibukota Meulaboh untuk ABAS dan Takengon untuk ALA, daerah-

daerah ini secara teoritis akan menikmati peningkatan status sosio-ekonomi karena akan lebih 

dekat dengan akses terhadap dana pembangunan dan pemerintah yang lebih dekat dan lebih 
responsif kepada masyarakat hal yang jarang sekali terlihat dari para birokrat di Banda Aceh. 

Pengembangan dari argumentasi pertama mengenai pemekaran propinsi, argumentasi kedua yang 

diajukan adalah penciptaan kesempatan kerja di ALA dan ABAS. Akan tetapi rencana-rencana 

untuk meningkatkan lapangan kerja di propinsi baru berfokus pada perekrutan pegawai negeri 
baru yang akan dibutuhkan untuk menjadi staf badan-badan pemerintahan yang akan dibuka. 

Yang kedua, meskipun sementara, pengaruh lapangan kerja pada pekerjaan bangunan yang akan 

diluncurkan untuk membangun semua gedung baru untuk pegawai baru dari administrasi propinsi 

baru. Alasan ketiga yang ditawarkan untuk pemekaran propinsi yang berhubungan dengan sejarah 
panjang konflik Aceh, yang secara historis berpusat di sepanjang koridor kabupaten-kebupaten di 

timur laut Aceh. Dimulai setelah Suharto mengundurkan diri pada tahun 1998 dan pada akhir  

masa Daerah Operasi Militer (DOM) konflik kekerasan mulai meningkat baik dari segi frekuensi 

maupun intensitasnya di kabupaten-kabupaten dataran tinggi dan pesisir barat. Kelompok-
kelompok anti-separatis yang bersemangat di daerah dataran tinggi dan pesisir barat menyalahkan 

infiltrasi pasukan GAM dari pesisir timur laut atas peningkatan kekerasan di daerah mereka, dan 

melihat pemekaran sebagai jeda politik dengan daerah-daerah Aceh yang tidak bisa berhenti 

bergolak yang akan melindungi mereka dari konflik di masa mendatang. Akhirnya, keragaman 
suku di kabupaten-kabupaten ALA dan ABAS, termasuk kelompok-kelompok minoritas Gayo 
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dan Alas, dan para transmigran Jawa, juga diusulkan sebagai alasan untuk pemekaran, karena 

para aktifis ALA dan ABAS, menyatakan bahwa politik propinsi didominasi oleh suku Aceh dari 

kabupaten-kabupaten pesisir timur laut dan secara implisit tidak mewakili dan tidak menanggapi 
keprihatinan penduduk minoritas.   

 

Para pendukung ALA dan ABAS mengantisipasi argumentasi yang menentang pemekaran, secara 

khusus bahwa pemekaran propinsi melanggar perjanjian damai antara GAM dan pemetintah 
Indonesia, dengan solusi-solusi yang kreatif. Beberapa orang bersiteguh bahwa propinsi-propinsi 

baru ini merupakan persatuan federasi propinsi Aceh yang juga merupakan bagian dari negara 

kesatuan republik Indonesia.3 Bagian dari sebuah federasi seperti ini mengundang pengembalian 

wali nanggroe, seperti yang diminta di dalam perjanjian damai, sebuah penjaga simbolis dan 
kerajaan Aceh yang mengingatkan kita pada kesultanan. Para pendukung ABAS dan ALA 

mengusulkan kursi bergilir untuk wali naggroe, mirip dengan kerajaan yang ada di Malaysia 

sekarang di mana pimpinan kerajaan yang dikenal dengan istilah Yang Dipertuan Agung, 

dipegang secara bergantian di antara negara-negara bagian Malaysia. Mirip dengan itu, 
penggiliran wali nanggroe akan secara simbolis menyatukan semua rakyat Aceh yang tinggal di 

administrasi tiga propinsi yang berbeda. Para pimpinan GAM dan yang lain menolak pemekaran 

di Aceh dan bahkan tidak merespon pada usulan seperti ini dari para pendukung pemekaran. 

Dukungan Kuat Untuk Pemekaran Propinsi  
Sebuah pandangan umum mengenai gerakan pemekaran ALA dan ABAS adalah bahwa gerakan 

itu menikmati dukungan dari hampir semua elit politik dan kepentingan bisnis yang akan 
mendapatkan keuntungan dari pembagian Aceh ke dalam tiga propinsi yang terpisah. Para 

pendukung yang kuat itu secara umum (bukan secara eksklusif) dibagi di antara kepentingan 

politik yang kuat di Jakarta dan elit politik lokal di kabupaten-kabupaten ALA dan ABAS. DI 

Jakarta, PDIP telah muncul sebagai pendukung kuat pemekaran bersama dengan partai politik 
nasional lain seperti Golkar. Ketua partai dan mantan presiden Megawati Sukarnoputri 

melontarkan dukungannya untuk ALA dan ABAS pada sebuah seminar berjudul “ Fokus pada 

Masa Depan Aceh: Pendirian ALA/ABAS sebagai Sebuah Solusi.” Posisi beberapa partai 

nasional seperti PDIP memegang keberhasilan negara kesatuan Repobluk Indonesia, pada 
khususnya di Aceh, bergantung pada pembagian Aceh menjadi tiga propinsi terpisah. Elama 

konflik, para elit politik di Jakarta melihat GAM sebagai ancaman utama bagi persatuan nasional, 

sejak perjanjian damai ancaman itu telah bergeser kepada mantan GAM yang memenangkan 

kekuatan politik di Aceh, pada kecurigaan bahwa mereka akan meneruskan agenda separatis 
melalui proses politik, untuk itu solusinya adalah pendekatan “membagi dan menaklukkan”, 
                                                      
3 Lihat Gambar 2 
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membagi Aceh menjadi tiga propinsi yang terpisah, bukan tidak sama dengan yang telah 

dilakukan di Papua Barat.  

 
Pada tingkat kabupaten, dukungan kuat untuk pemekaran propinsi seringkali datang dari DPRD II, 

dengan dukungan dari cabang eksekutif yang bervariasi dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya. 

Di Aceh Barat, penolakan terhadap ABAS oleh bupati dibandingkan dengan posisi DPRD yang 

telah sejak lama mendukung ABAS sejak pencetusannya pada darurat militer di tahun 2003. 
Salah satu pencetus dan pemimpin gerakan ABAS sekarang ini, Tjut Agam, adalah wakil juru 

bicara DPRD II Aceh Barat, yang juga merupakan tokoh gerakan anti-separatis seperti PETA dan 

FORKAB.4 Di Aceh Tengah dan bener Meriah, gerakan ALA menikmati dukungan yang hampir 

universal di antara cabang politisi legislatif dan eksekutif, juga para pimpinan masyarakat seperti 
ketua PETA di Aceh Tengah dan Bener Meriah, Syukur Kobat dan Adijan.  

Pasukan Infanteri bagi Pemekaran: FORKAB dan PETA 
Karena dekatnya hubungan antara kelompok-kelompok anti-separatis selam konflik dan gerakan 

pemekaran propinsi sekarang ini, tidaklah mengherankan bahwa pasukan infanteri untuk 

pergerakan ALA dan ABAS adalah para mantan pelaku anti-separatis selama konflik, yang 

bernama FORKAB (mantan kombatan GAM yang menyerahkan diri dan mendukung negara 
Indonesia) dan PETA (nama yang diberikan untuk perkumpulan kelompok-kelompok milisi anti-

separatis di seluruh Aceh yang menikmati dukungan dari militer Indonesia selama konflik).5 

 

Di ibukota propinsi ABAS yang diusulkan Meulaboh, FORKAB dan Komite Persiapan 
Pembentukan Propinsi ABAS (KP3ABAS) berlokasi di kantor yang sama, dan mempunyai 

kepemimpinan yang sama.6 Para aktifis FORKAB mendukung ABAS termasuk menggantungkan 

spanduk dukungan pemekaran (lihat Gambar 2), sosialisasi kepada masyarakat di warung-warung 

kopi dan memonitor pesan-pesan publik dari mereka yang menolak pemekaran, misalnya partai 
politik lokal baru GAM, Partai Aceh, dan menurunkan spanduk-spanduk dan bendera-bendera 

mereka dari jalan-jalan di Meulaboh: 

 
“We will defend ABAS with our lives; anyone who 
obstructs it will then have to face us.  As long as 
FORKAB exists, we won’t let anyone disrupt the 
secession process.” – Abdul Rauf, 38 years old, 

“Bagi kami ABAS itu harga mati, barang siapa 
yang menghalangi maka akan berhadapan dengan 
kami. Selama ada Forkab jangan ada yang 
mengganggu proses pemekaran ini.” – Abdul Rauf, 

                                                      
4 Lihat Gambar 3 
5 Lihat studi kasus “FORKAB” dan “Anti-Separatist Groups” dalam penelitian kualitatif MSR untuk definisi, sjarah, 
dan pandangan-pandangan masyarakat mengenai kelompok-kelompok ini. 
6 Lihat Gambar 4 
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head of FORKAB and KP3ABAS in Aceh Barat 
district. 

38 thn, ketua Forkab dan ketua KP3 ABAS Kab. 
Aceh Barat.7 

 

Para pimpinan kelompok milisi anti-separatis di pesisir pantai barat seperti kepala Front Cempala, 

yang berbasis di kecamatan Kawai XVI, dan sekarang berada di bawah kelompok anti-separatis 
yang luas PETA, juga menyatakan membela ABAS berkoordinasi dengan kekuatan keamanan 

nasional: 

 
“If ABAS is established we will guarantee regional 
security in a united front between Front Cempala, 
TNI, and POLRI.” – Head of anti-separatist group 
Front Cempala, Kawai XVI, Aceh Barat.8 

“Kalau ABAS jadi kami bisa jamin keamanan 
daerah ini dengan cara bersatu Front Cempala, 
TNI dan Polri.” – Ketua Kelompok Anti-separatis 
Front Cempala, Kawai XVI, Aceh Barat9 

 

Akan tetapi, gerakan ABAS, kelihatan hanya terbatas di Meulaboh dan ibukota-ibukota 

kabupaten sepanjang pesisir pantai barat, karena pandangan-pandangan masyarakat menunjukkan 
sikap apatis dan ketidak-tahuan mengenai masalah yang dijelaskan di bawah. Gerakan ALA 

kelihatan lebih aktif dan menyebar di dataran tinggi seperti yang dirangkum di bagian berikut ini: 

Para Aktifis ALA: Satu Langkah di Depan ABAS 
Para peneliti menemukan kegiatan-kegiatan aktifis pendukung ALA mempunyai tingkatan yang 

jauh lebih tinggi di dataran tinggi dibandingkan dengan dukungan ABAS di pesisir barat. Pada 
tingkat kecamatan dan desa ada koordinator dan fasilitator untuk gerakan ALA di bawah 

pengawasan pemerintah kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. Kader-kader lokal ini, 

biasanya merupakan kepala-kepala desa di seluruh wilayah itu, mensosialisasikan konsep ALA 

kepada masyarakat. Pada khususnya di kabupaten Bener Meriah, sebuah jaringan aktifis telah 
dibentuk disebut Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda ALA, juga dikenal sebagai Laskar 

Pemuda ALA, di mana dalam istilah “laskar” mengingatkan pada kelompok-kelompok milisi sipil. 

Terlepas dari perencanaan biroktaris, pembuatan petisi, dan usaha-usaha melobi oleh kaum elit, 

para aktifis lapangan ini mempunyai beberapa usaha yang diluncurkan secara sistematis dan pro-
aktif yang berhasil untuk mensosialisasikan dan menuntut pembentukan ALA. Tiga usaha 

tersebut digambarkan: demonstrsi oleh para kepala desa di Jakarta, membarikade DPRD II Bener 

Meriah, dan usaha publikasi masa 

 
Demonstrasi di Jakarta 

Salah satu dari usaha-usaha dalam mendukung ALA adalah serangkaian demonstrasi di Jakarta 

oleh ratusan kepala desa dari dataran tinggi tengah Aceh dan banyak aktifis ALA di depan 
                                                      
7 Lihat transkrip wawancara B.26 
8 “Cempala” adalah kependekan dari Cerdas, Energik, Mandiri, PintAr, Loyal dan Amanah. 
9 Lihat transkrip wawancara B.36 
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Departemen Dalam Negeri dan DPR RI pada bulan Maret 2008.10 11 Keadaan di mana ratusan 

kepala desa bisa melakukan perjalanan rombongan ke Jakarta cukup mencurigakan jika dilihat 

dari dukungan keuangan dan organisasi, dengan beberapa pernyataan bahwa mereka ikut serta 
dalam demonstrasi karena di bawah ancaman atau bentuk yang lebih kuat dari tekanan sesama 

rekan, takutnya jika mereka tidak ikut dalam perjalanan ini membuat adanya konsekuensi yang 

tidak diinginkan akan terjadi pada masyarakatnya.12 Beberapa kepala desa membantah adanya 

paksaan untuk ikut serta, menyatakan bahwa meskipun mereka diberi perintah untuk pergi ke 
Jakarta, mereka pergi atas inisiatif sendiri untuk memberikan dukungan moral kepada gerakan 

tersebut.13 Ada sedikit argumentasi bahwa semua kepala desa pergi setelah menerima perintah 

untuk melakukan itu, tetapi tidak jelas apakah mereka membayar untuk perjalanan itu. Beberapa 

melaporkan bahwa kepala desa membiayai perjalanan itu sendiri, yang lain melaporkan bahwa 
dana desa dipakai untuk membayar biaya, sementara yang lain melaporkan bahwa penduduk desa 

diharapkan menyumbang untuk mendukung biaya perjalanan kepala desa mereka.14   

Membarikade DPRD II Bener Meriah 

 
“If it’s not too important, don’t go to the Bener 
Meriah District Assembly building; anything could 
happen to you there.” – Bener Meriah District 
Government Official 

“Jika tidak terlalu penting anda jangan pergi ke 
kantor DPRK Bener Meriah, nanti bisa terjadi 
macam-macam.” – Kabag. Pemerintahan Pemda 
Bener Meriah15 

"You better not go there [to see the people who 
have occupied and sealed up the District Assembly 
Building] at night.  In fact, don't go there at all!  If I 
say don't go, then don't go!  And don't ask again 
why!" – Community leader from Bener Meriah, 
ALA supporter. 

“Kalian sebaiknya jangan ke sana [untuk melihat 
masyarakat yang menjaga gedung DPRD yang 
disegel itu] pada malam hari. Pokoknya jangan ke 
sana! Kalau saya bilang jangan, jangan! Jangan 
tanya lagi mengapa!” – Tokoh masyarakat dari 
Bener Meriah, Pejuang ALA16  

 

Pada waktu penelitian lapangan MSR dilaksanakan, Laskar ALA telah mengambil alih gedung 

DPRD II Bener Meriah, secara efektif melumpuhkan pemerintahan lokal. Tidak seorangpun 

kecuali anggota Laskar ALA, sebuah kelompok yang secara luas disetujui berhubungan dengan 
PETA, bisa memasuki gedung. Mereka mengancam hendak menduduki gedung sampai ALA 

disahkan dan diakui oleh pemerintah nasional dan propinsi Aceh. Meskipun mereka tidak berhasil 

menduduki sampai ALA berdiri, mengingat bahwa semua keputusan resmi harus ditunda sampai 

setelah pemilu pada bulan April 2009, mereka menduduki gedung selama beberapa minggu, 
menciptakan aliran publikasi dan ketegangan setiap hari. Kabar angin disebarkan bahwa Laskar 
                                                      
10 Lihat Serambi Indonesia “Kades ALA Demo Depdagri” 25 Maret 2008 
11 Lihat Gambar 5 
12 Lihat transkrip wawancara C.30 
13 Lihat transkrip wawancara C.27 
14 Lihat transkrip wawancara C.06 
15 Lihat transkrip wawancara C.22 
16 Lihat transkrip wawancara C.08 
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ALA, di bawah komando mantan anti-pemberontak PETA, mempunyai senjata api di tempat itu, 

dan tim penelitian MSR di dataran tinggi diperingatkan oleh beberapa informan untuk tidak 

mendekati gedung DPRD seperti dikutip di atas. Gedung itu menjadi “daerah terlarang” selama 
berminggu-minggu, menciptakan atmosfir seperti pembajakan, meskipun tidak ada sandera. 

Kurangnya tanggapan dari pemerintah lokal dan pasukan keamanan menunjukkan bahwa secara 

tidak langsung mereka mendukung yang pengambil alihan gedung oleh Laskar ALA karena 

bahkan semua kegiatan pemerintahan berhenti selama beberapa waktu.17 

Usaha Publikasi Masa ALA 

Kebalikannya dengan gerakan ABAS, sulit untuk menemukan seseorang di dataran tinggi tengah 
yang belum pernah mendengar tentang usaha-usaha untuk mendirikan propinsi ALA. Dari 

ibukota-ibukota kabupaten sampai ke kota-kota kecamatan, kita bisa melihat spanduk dan papan 

iklan di hampir setiap persimpangan strategis dan pasar, bersama dengan kaos ALA, kalender, 

stiker, dan kop surat. 18  Dari pandangan pertama, kita bisa melihat bahwa ALA mendapat 
dukungan yang luas di seluruh masyarakat dataran tinggi. Akan tetapi beberapa wawancara yang 

dilaksanakan di dataran tinggi sangat memperlihatkan kepada para peneliti MSR bahwa banyak 

orang merasa tidak nyaman, tidak jujur atau tidak tertarik dengan masalah ini. Meskipun ada 

publikasi masa dan usaha propaganda, kelihatannya sebagian besar mayoritas penduduk dataran 
tinggi masih ragu-ragu memberikan ALA dukungan penuh mereka.  

Pandangan-Pandangan Masyarakat dalam Mendukung Pemekaran Propinsi  
Meskipun pendukung ALA dan ABAS membuat banyak publisitas dan bertindak untuk 

mendukung pemekaran propinsi, para peneliti MSR kembali dari lapangan dengan kesan bahwa 

para pendukung yang sangat bersemangat, dan kadang agresif adalah minoritas. Seperti 
disebutkan di atas, para pendukung termasuk elit pemerintah, mantan anggota milisi anti-separatis, 

dan juga para anggota FORKAB. Di dataran tinggi, kelompok masyarakat yang mewakili 

kepentingan suku Jawa, Pujakesuma, juga mendukung ALA, seperti juga beberapa organisasi 

alumni universitas yang bermarkas di Takengo. Mereka yang mendukung pemekaran propinsi 
biasanya berbicara dengan nada keras dan terburu-buru, kadang kelihatan jengkel dan membear-

besarkan dalam wawancaranya, dan seperti Abdul Rauf yang dikutip di atas, istilah di dalam 

debatnya tidak bisa ditawar lagi, digambarkan sebagai sebuah harga mati, dengan hasil-hasil 

tertentu yang menguntungkan mereka. Beberapa tambahan kutipan dari wawancara MSR: 
 
“It’s only three provinces proposed (NAD, ALA, 
and ABAS), 16 provinces in Aceh wouldn’t be a 

“Jangankan untuk menjadi 3 (tiga) provinsi (NAD, 
ALA, ABAS), 16 provinsi di Aceh ini pun tidak 

                                                      
17 Lihat Gambar 6 sampai 11 pendudukan Laskar ALA di gedung DPRD II Bener Meriah. 
18 Lihat Gambar 12 sampai 17 dan Kotak 2 di bawah contoh-contoh usaha publisitas ALA yang ada di mana-mana di 
dataran tinggi  
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problem, why not?” 
-- 
“The ALA movement is actually the community’s 
initiative, it was their aspirations at first which were 
then channeled to their village heads.”  
-- 
– Community leader from Bener Meriah, ALA 
supporter. 

masalah, kenapa tidak?” 
-- 
“Perjuangan ALA ini sebenarnya inisiatif 
masyarakat, aspirasi masyarakat yang pada 
awalnya disalurkan melalui Kades-kades mereka.” 
-- 
 – Tokoh masyarakat dari Bener Meriah, Pejuang 
ALA19 

“ALA isn’t forbidden right?  So why not!  When 
ALA is established, we will still be part of Aceh as 
we are now.” – Village head in Aceh Tengah, 
participant in the Jakarta demonstrations for ALA. 

“ALA itu kan tidak terlarang, mengapa tidak! Kalau 
nanti ALA terbentuk, kita kan masih tetap Aceh 
seperti sekarang ini.” – Kades dari Aceh Tengah, 
salah seorang peserta demo menuntut ALA ke 
Jakarta 20 

“I support ALA, to try something new, so that our 
own natural resources can be managed well by the 
hands of those from our own region.  I hope that all 
the people in the [ALA] region will prosper, without 
exception.” – Female university student “B” from 
Aceh Tengah studying in Banda Aceh 

“Saya setuju dengan ALA, untuk mencoba sesuatu 
yang baru. Agar sumber daya alam yang kami 
miliki dapat dikelola dengan baik oleh tangan-
tangan putra daerah sendiri. Dengan harapan 
dapat mensejahterakan rakyat yang berdomisili di 
daerah tersebut tanpa kecuali.” – Mahasiswi “B” 
dari Aceh Tengah yang sedang kuliah di Banda 
Aceh21 

“I think it would be good if we established our own 
province, so that we would have our own funds.  If 
we did that then there would be more employment 
opportunities for our children in the future.  That 
would be great, I totally support provincial 
secession and we can have our own province.” – 
Village resident, male, age 53, from Sawang sub-
district, Aceh Selatan 

“Saya kira bagus juga kalau kita dibuat sebuah 
propinsi, jadi kita bisa punya dana sendiri. Dengan 
begitukan makin banyak lapangan pekerjaan buat 
anak-anak kita nanti. Bagus itu, saya mendukung 
sekali kalau ada pemekaran dan kita jadi propinsi 
sendiri.” – Warga desa, laki-laki, usia 53 tahun, 
dari Kec. Sawang, Kab. Aceh Selatan22 

 

Di daerah ABAS, para penduduk desa asal Tjut Agam, Tanjung Bugong, di kecamatan Kaway 

XVI, Aceh Barat, pada umumnya mendukung pemekaran propinsi. Jika ABAS terbentuk, para 
penduduk di sana berkeinginan agar Tjut Agam menjadi gubernur pertama ABAS. Mereka 

mendukung ABAS karena akan membuka kesempatan bekerja sebagai pegawai negeri; anak-anak 

yang lulus dari universitas akan bisa kembali ke rumah dan bekerja di administrasi pemerintah 

propinsi. Pendirian ABAS juag akan membawa masyarakat lebih dekat dengan sumber daya 
pemerintah di meulaboh, ibukota propinsi yang baru. Banyak pemuda di Tanjong Bungong 

adalah anggota Front Cempala milisi anti-separatis, dan sejak perjanjian damai telah menjadi 

pendukung ABAS. Penduduk di sana percaya bahwa pendirian ABAS akan mengakhiri 

pemikiran separatis yang diimpor dari daerah lain di Aceh sehingga mencegah adanya konflik di 
masa mendatang di daerah ini. Seperti yang dinyatakan pada kutipan di atas, jika ABAS diancam 

dengan konflik nantinya, Front Cempala siap membela tanah airnya dengan berkoordinasi dengan 

pasukan keamanan nasional (TNI) dan Polri. 

                                                      
19 Lihat transkrip wawancara C.08 
20 Lihat transkrip wawancara C.27 
21 Lihat transkrip wawancara C.11 
22 Lihat transkrip wawancara B.43 
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Penolakan terhadap Pemekaran Propinsi  

Argumentasi-Argumentasi yang Menolak Pemekaran Propinsi   
Seperti yang ditunjukkan pada bagian di atas, mereka yang menolak pendirian ALA dan ABAS 

menyatakan bahwa di balik semua propaganda dan serangan-serangan terhadap pemerintah di 

Banda Aceh ada sebuah proyek yang dirancang untuk memperkaya para elit lokal di dalam 
kabupaten-kabupaten ALA dan ABAS juga kelompok-kelompok tertentu di Jakarta. Secara kasar, 

gerakan ALA dan ABAS adalah perjuangan untuk memegang kendali sumber-sumber daya alam. 

Argumentasi mengenai pengurangan pengangguran melalui pertumbuhan layanan masyarakat 

sipil di dalam administrasi propinsi yang baru dilihat sebagai pengucuran dana pemerintah yang 
tidak efisien yang lebih baik dipakai untuk pengembangan sumber daya manusia dan alam. Para 

pendukung ALA dan ABAS telah mengajukan rencana pembangunan ekonomi yang serius di 

balik pelayanan sipil, dan mereka yang menolak pemekaran secara umum mempunyai beberapa 

contoh dari usaha yang mirip yang telah gagal dalam hal ini. Lebih jauh lagi, baik ALA dan 
ABAS tidak mempunyai cukup banyak penduduk yang tinggal di daerah perbatasan mereka 

untuk membentuk dasar pajak yang bisa membiayai semua kebutuhan administrasi propinsi baru 

yang akan diperlukan. Dengan merujuk pada sejarah konflik di Aceh, ALA dan ABAS bertolak 

belakang dengan perjanjian damai Helsinki antara GAM dan pemerintah Indonesia yang dengan 
jelas menyatakan bahwa batas-batas politik propinsi Aceh mengacu pada batas-batas yang 

ditentukan pada tahun 1950-an pada akhir pemberontakan Darul islam. Orang-orang yang 

menolak berargumentasi bahwa gerakan pemekaran propinsi menjadi salah satu ancaman terbesar 

terhadap perjanjian damai, mengakui bahwa mantan pimpinan GAM dan para mantan kombatan, 
sekarang banyak yang menjabat di seluruh propinsi (termasuk beberapa bupati yang mengusulkan 

daerah ALA dan ABAS) sangatlah bertolak belakang dengan usaha dari Jakarta yang mereka 

lihat sebagai usaha untuk “membagi dan menaklukkan”.   

Pandangan-Pandangan Masyarakat yang Menolak Pemekaran Propinsi  
Dalam lingkugan yang menegangkan yang diciptakan oleh para pendukung pemekaran seperti 
Laskar ALA dan KP3ABAS, para peneliti MSR merasa kesulitan untuk mengukur seberapa luas 

orang-orang yang mendukung dan yang menolak pemekaran propinsi, tetapi mereka mempunyai 

argumentasi bahwa ada lebih banyak orang yang diam-diam menolak ALA dan ABAS 

dibandingkan mereka yang dengan terbuka mendukung. Di dalam wilayah-wilayah ALA dan 
ABAS, orang-orang yang sepertinya dengan terbuka menyatakan penolakan terhadap pemekaran 

propinsi biasanya berasal dari dua kelompok utama: GAM (sekarang KPA) dan para aktifis partai 

politik lokal. Seorang pimpinan KPA di Bener Meriah menolak pemekaran propinsi dengan dasar 

bahwa hal itu melanggar perjanjian damai, dan mengeluh bahwa para aktifis ALA terdiri dari 
kelompok-kelompok milisi anti-separatis yang bukan merupakan bagian dari proses perdamaian 



  14 

dan tidak mempunyai status legal di mata pemerintah. Sementara itu, para aktifis partai politik 

lokal, khawatir jika ALA dan ABAS terbentuk, nasib partai politik lokal, sebuah hasil 

kemenangan yang berasal dari perjanjian damai, akan memburuk. Akan tetapi, tidak satupun dari 
kelompok ini membuat pernyataan resmi di depan umum bahwa mereka menolak ALA dan 

ABAS, mungkin karena adanya tekanan dari taktik yang dilancarkan oleh para pendukung ALA 

dan ABAS yang sangat jelas mendapatkan dukungan dari para pemerintah lokal kabupatennya. 

Berikut ini adalah serangkaian kutipan dari para informan dan profil desa yang menunjukkan 
berbagai cara yang dipakai oleh para pemeliti MSR untuk mendeteksi penolakan terhadap 

pemekaran propinsi.  

Pandangan-Pandangan Masyarakat yang Menolak ABAS 

Penduduk desa yang diwawancara di kabupaten Aceh Barat dan Aceh Selatan cenderung untuk 

menyatakan pada awal percakapan bahwa mereka tidak tahu mengenai gerakan ABAS, dan tentu 

saja tidak seperti di dataran tinggi, beberapa responden kelihatannya memang belum pernah 
mendengar tentang ABAS, tetapi mereka yang mempertimbangkan ide tersebut memberikan 

pemikiran mereka yang sensitif terhadap masalah-masalah yang mengkhawatirkan mereka jika 

ABAS berdiri. Misalnya, para peneliti MSR di Aceh Barat mengunjungi dua desa di kecamatan 

Pante cermin, dan perbandingan antara kedua masyarakat ini terbukti menunjukkan hal tersebut. 
Di desa DR, keluarga-keluarga di sana menghasilkan kurang dari Rp. 20.000,- per hari, sangat 

jauh di bawah upah minimum, dengan bekerja di perkebunana karet yang ada di dekat situ. Akan 

tetapi, di SR BRA telah membangun empat unit rumah untuk korban konflik, dan Departemen 

Kesejahteraan Sosial telah mendukung pembangunan dua rumah lagi. Berkat bantuan BRR, jalan 
sepanjang tujuh kilometer di desa juga telah dikeraskan. Tidak semua orang menerima bantuan, 

tetapi bukti fisik dari bantuan telah sampai di masyarakat mereka dan merupakan sebuah tanda 

kemajuan yang penuh harapan. Secara umum, orang-orang di SR tidak mendukung ABAS karena 

mengganggu dan mempertanyakan kemungkinan adanya bantuan yang lebih banyak di masa 
mendatang. Kepala desa yang berusia 30 tahun mengatakan kepada pewawancaranya: “selama ini 

kami menerima banyak bantuan di desa kami, tetapi jika ABAS berdiri kami tidak tahu apakah 

bantuan ini akan berlanjut.”23 Jika ABAS gagal didirikan, orang-orang di SR tidak melihatnya 

sebagai ancaman terhadap proses perdamaian karena hanya ada beberapa orang pendukung 
ABAS. Di SR tidak ada pos-pos KP3ABAS, bahan publikasi, atau pendukung ABAS yang 

terbuka, dan banyak orang-orang tua di sana belum pernah mendengar apapun mengenai ABAS. 

Hampir semua orang difokuskan untuk mendapatkan keuntungan dari perdamaian untuk 

membangun kembali penghidupannya.  

                                                      
23 Lihat transkrip wawancara B.37 
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Untuk perbandingan, desa TP yang berada di kecamatan yang sama terpencil di pedalaman, 

dengan hanya 120 KK yang tersebar dengan jarak yang jauh antara satu dengan yang lain. 

Mungkin karena keterpencilannya, TP tidak pernah menerima bantuan dari pemrintah, LSM, 
ataupun kepentingan swasta lain. Tiga kali masyarakat di sana mengadakan pertemuan dengan isi 

Palang Merah yang berjanji membangun kembali dua rumah yang terbakar selama konflik, tetapi 

pada waktu wawancara MSR di TP, masih belum ada hasilnya. Hampir semua penduduk adalah 

petani. Dengan perasaan bahwa mereka tertinggal karena keterpencilan ini, para responden di TP 
tidak tertarik dengan topik pemekaran propinsi. Mereka menyadari bahwa jika ABAS berdiri, 

dana pembangunan yang mungkin telah dialirkan ke masyarakat mereka mungkin terserap ke 

dalam biaya pembangunan dan pemeliharaan kantor-kantor pemerintahan baru dan mendukung 

tenaga kerja pegawai negeri di dan sekitar Meulaboh.  Seorang penduduk tua yang berusia 57 
tahun dikutip mengatakan,”Banyak kantor-kantor baru akan membutuhkan banyak pegawai 

negeri baru, tetapi kantor-kantor itu juga perlu gedung baru. Secara pribadi saya tidak keberatan 

dengan didirikannya ABAS, saya akan mendukung apa saja hasilnya.” Tetapi secara keseluruhan, 

penduduk TP menutup bahwa TP akan tetap terpencil, dengan atau tanpa ABAS.  
 

Mungkin desa TP paling bagus ditempatkan pada bagian berikut ini mengenai pandangan-

pandangan masyarakat yang apatis mengenai ALA dan ABAS, tetapi perbandingan dengan desa 

SR di atas perlu, dan menunjukkan bahwa masyarakat yang menikmati bantuan pembangunan 
kembali paska-konflik dan pembangunan biasanya tidak mendukung pemekaran propinsi. 

Penduduk SR khawatir bahwa bantuan-bantuan paska-konflik untuk masyarakat mereka dan 

untuk Aceh secara keseluruhan, seperti yang dijelaskan di dalam perjanjian damai, akan 

dipertanyakan jika ABAS terbentuk, makanya mereka tidak mendukung. Penduduk TP masih 
menunggu semacam pengakuan dan bantuan dalam keterpencilan mereka, dan sampai mereka 

mendapatkannya, mereka tetap mempunyai perasaan yang ragu-ragu atau kemungkinan 

mendukung ABAS.  

 
Para responden di desa ketiga, yang satu ini di kecamatan Kluet Utara di Aceh Selatan, 

menunjukkan dengan pemikiran mereka bahwa trend yang ada sekaang untuk membagi peta 

Indonesia menjadi unit-unit politik yang lebih kecil telah membuahkan semacam disintegrasi 

sosial, atau pengasingan, di antara komunitas-komunitas yang ada. Para informan di sini tidak 
terlalu perduli dengan ABAS, tetapi mengatakan bahwa pembagian dari kabupaten Aceh Selatan 

yang asli beberapa tahun sebelumnya menjadi tiga kabupaten (Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, 

dan Aceh Singkil) telah mengikis perasaan kebersamaan yang dulu ada sebagai sebuah kesatuan 

di Aceh wilayah Selatan. Meskipun dulu ada semacam perasaan senasib di daerah yang dulu lebih 
luas di Aceh Selatan, sekarang orang-orang dari tiga kabupaten yang lahir dari Aceh Selatan yang 
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asli tidak perduli dengan apa yang terjadi di seberang batas kabupaten. Jika diperpanjang, mereka 

menganggap, pembagian Aceh menjadi tiga propinsi akan berakhir dengan pengasingan sosial 

antara ketiga wilayah politik, dan pada akhirnya memisahkan kebersamaan yang dulu dipunyai 
sebagai identitas orang Aceh.   

Pandangan-Pandangan Masyarakat yang Menolak ALA 

Seperti dicatat di atas, beberapa orang di dataran tinggi tengah mau terbuka menyatakan 

penolakan mereka terhadap ALA pada waktu diwawancarai oleh peneliti MSR. Berikut ini adalag 

serangkaian kutipan yang menggambarkan prinsip-prinsip umum yang dipercayai oleh orang-

orang yang yang menolak pemekaran propinsi, seperti yang dijelaskan di atas, diambil dari 
wawancara dengan seorang suku Gayo aktifis HAM di Aceh Tengah, seorang aktifis partai politik 

lokal di Aceh Tengah, seorang mantan kombatan GAM di Bener Meriah, seorang pegawai negeri 

sipil di Bener Meriah, dan dua mahasiswa dari Aceh Tengah yang sedang belajar di Banda Aceh: 

 
“In general the communities here do not support the 
ALA movement.  It’s merely the project of officials 
(bupati and district government) that’s been forced 
upon the people through the village heads.  They 
even asked people to contribute money to pay for 
the village head demonstrations in Jakarta.”   
-- 
“ALA was not the initiative or aspirations of the 
community, but rather the desire of officials.” 
 
 – Head of SPKP (Solidarity Association for 
Victims of Human Rights Violations) 

“Masyarakat umumnya tidak setuju dengan 
perjuangan ALA. Ini hanya proyek pejabat (Bupati 
dan Pemda) yang dipaksakan kepada masyarakat 
melalui Kades-Kades. Bahkan masyarakat diminta 
mengumpulkan uang untuk membiayai Kades 
mereka berunjuk rasa di Jakarta tempo hari.” 
-- 
“ALA bukanlah inisiatif atau aspirasi masyarakat, 
tetapi kehendak para pejabat” 
 
 – Ketua SPKP (Solidaritas Persaudaraan Korban 
Pelanggaran HAM)24 

“The ALA work plan that was rolled out to attract 
the sympathy and support of the community, using a 
pretext of regional development and community 
prosperity, has not gotten a positive response from 
the community at large (has not been effective).  
The same is true of the promises to create 
employment opportunities for the people.  As one of 
the aspirations of the ALA struggle, it does not offer 
any effective solution (it will not free the people 
from their poverty) because the capacity and 
credibility of ALA itself is still in doubt.”  -- Local 
Political Party Leader from Aceh Tengah 

“Tawaran program kerja ALA yang digulirkan 
untuk menarik simpati dan dukungan masyarakat, 
dengan dalih pembangunan daerah dan 
kesejahteraan masyarakat, tidak mendapat respon 
positif dari masyarakat luas (alias tidak mempan). 
Demikian juga dengan “iming-iming”(janji-janji) 
untuk pembukaan lapangan kerja bagi masyarakat, 
sebagai salah satu cita-cita perjuangan ALA, sama 
sekali tidak akan memberikan solusi yang efektif 
(alias tidak akan membebaskan masyarakat dari 
kemiskinan) karena kemampuan dan kredibilitas 
ALA itu sendiri masih meragukan.” -- Tokoh Parlok 
dari Aceh Tengah25 

“If ALA is established, I am going to move back to 
the coastal lowlands of Aceh.  I will not live here 
under ALA province.” – GAM Ex-combatant in 
Bener Meriah 

“Kalau ALA itu jadi, saya akan pindah lagi ke 
pesisir, ke Aceh.  Saya tidak akan tinggal di sini di 
bawah Provinsi ALA.” – Mantan Kombatan GAM 
di Bener Meriah26 

“I don’t think it’s the right time yet to fight for “Saya kira ALA itu belum saatnya diperjuangkan. 

                                                      
24 Lihat transkrip wawancara C.06 
25 Lihat transkrip wawancara C.04 
26 Lihat transkrip wawancara C.21 
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ALA.  Bener Meriah’s local revenue sources are not 
good enough to become a province.” – Civil Servant 
from the Bener Meriah Department of Agriculture 

PAD Bener Meriah belum cukup untuk itu (untuk 
menjadi sebuah propinsi).” – PNS Dinas Pertanian 
Bener Meriah27 

“I don’t support the establishment of ALA province 
because in my opinion all of this is only game for 
certain involved groups of people.” – Female 
university student “A” from Aceh Tengah studying 
in Banda Aceh 

“Saya tidak setuju (dengan ALA) karena menurut 
saya semua ini hanya permainan orang-orang yang 
bersangkutan saja.” – Mahasiswi “A” dari Aceh 
Tengah yang sedang kuliah di Banda Aceh28 

“My friends at university, whether they are from 
Aceh Tengah or some other part of the ALA region, 
do not support the establishment of ALA province.  
Their reason is that ALA is merely for the harvest of 
officials and the concerns of a [small] group of 
people.” – Male university student “C” from Aceh 
Tengah studying in Banda Aceh 

“Teman-teman saya yang kuliah, baik dari Aceh 
Tengah atau daerah ALA dan luar Aceh Tengah, 
tidak setuju dengan ALA. Alasan mereka ALA hanya 
sekedar panen jabatan dan kepentingan sekelompok 
orang.” – Mahasiswa “C” dari Aceh Tengah yang 
sedang kuliah di Banda Aceh29 

 

Kotak 1: Kabar Angin ABAS dan Politik Menipu 
 Seorang kepala desa muda dari Aceh Barat berbagi kekhawatirannya dengan para peneliti MSR 
mengenai ketulusan pemerintah kabupatennya untuk mengevaluasi kepentingan lokal dalam 
pembentukan ABAS: “ pada akhir tahun 2007, semua kepala desa di Aceh barat diundang untuk 
bertemu di Meulaboh dengan bupati dan perangkat muspida. Pada pertemuan tersebut Bupati 
menyatakan dengan penekanan bahwa Aceh Barat masih berada di bawah kepemimpinannya dan 
tidak akan ada pembentukan ABAS. Pada waktu itu dia juga menganjurkan semua dari kami 
kepala desa untuk menghindarkan diri dari mendukung pemekaran propinsi. Beberapa bulan 
setelah pertemuan itu kami diundang untuk sebuah pertemuan lain. Pembicara mengatakan 
bahwa dia dari pemerintah kabupaten. Selama pertemuan itu banyak dari kami yang memutuskan 
untuk secara terbuka menolak pemekaran propinsi dan kemudian kami dianjurkan untuk 
menandatangani selembar surat yang akan dipakai sebagai bukti bahwa kami semua menolak 
pelaksanaan ABAS. Tetapi setelah kami menandatangani, durat tersebut diganti 
menjadipernyataan bahwa kami mendukung ABAS! Sampai sekarang kami masih tidak tahu 
siapa orang itu dari pemerintah kabupaten.”30 Kepala desa ini tahu pasti bahwa Bupati Aceh 
Barat, yang mempunyai latar belakan GAM, menolak pembentukan ABAS, tetapi hal yang 
kelihatan seperti pemalsuan surat dari pejabat pemerintah kabupaten membuat dia merasa sangat 
tidak menentu. Benar atau tidaknya surat yang dipalsukan seperti itu bukanlah merupakan hal 
yang penting di sini; yang lebih menarik adalah bahwa cerita (kabar angin) ini mengaris bawahi 
gambaran yang memudar mengenai pemerintah lokal yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan 
biasa di Aceh Barat. Cerita ini juga menggaris bawahi pandangan lokal tentang celah yang terjadi 
di antara masyarakat lokal di satu sisi yang mempunyai pengetahuan sedikit dan bahkan pengaruh 
yang lebih kecil mengenai pertanyaan ABAS dan para elit pemerintah kabupaten di sisi lain yang 
terlibat dalam intrik politik yang tidak jelas dalam mendukung atau menolak ABAS dengan 
menggunakan kepercayaan konstituen mereka.  
 

                                                      
27 Lihat transkrip wawancara C.24 
28 Lihat transkrip wawancara C.09 
29 Lihat transkrip wawancara C.10 
30 Lihat transkrip wawancara B.37 
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Ketidaktahuan dan Sikap Apatis Mengenai Pemekaran Propinsi  
 
“In general, the communities in Aceh Tengah don’t 
care about ALA; whether to establish ALA or not it 
doesn’t matter.  As a result, ALA leaders (district 
government officials) can easily show off as if 
everyone supports ALA, as if ALA is the will of the 
people, even though that’s not the case.” – Head of 
SPKP (Solidarity Association for Victims of Human 
Rights Violations) 

“Umumnya masyarakat Aceh Tengah tidak peduli 
tentang ALA, mau ALA mau tidak terserahlah. 
Akibatnya, tokoh-tokoh ALA (aparat Pemda) dapat 
dengan mudah memperlihatkan seakan-akan 
seluruh masyarakat mendukung ALA, seolah-olah 
ALA itu kehendak masyarakat, padahal tidak 
demikian.” – Ketua SPKP (Solidaritas 
Persaudaraan Korban Pelanggaran HAM)31 

 

Karena berbagai alasan (lihat di bawah ini), sebagian besar mayoritas informan mengatakan 
bahwa mereka tidak tahu atau tidak tertarik dengan pokok pembicaraan pemekaran propinsi untuk 

ALA dan ABAS. Tetapi seperti yang dikutip di atas menunjukkan, pendukung ALA dan ABAS 

yang terbuka telah mengartikan sikap apatis pasif sebagai dukungan yang tidak dinyatakan bagi 

pemekaran propinsi. Para peneliti MSR menemukan bahwa berbagai alasan mendasari sikap 
apatis para informan, seperti yang dijelaskan di empat bagian berikut ini: 

Tidak Ada yang Dipertaruhkan bagi Masyarakat Lokal  
Seperti yang disebutkan di atas, ada pandangan umum bahwa ALA dan ABAS adalah proyek-

proyek yang menguntungkan para elit politik dan pelaku bisnis di wilayah-wilayahnya dan di 

Jakarta. Apakah Aceh tetap menjadi sebuah propinsi atau dibagi menjadi tiga, banyak masyarakat 

seperti Desa TP yang menjelaskan di atas, tidak melihat adanya efek yang berarti untuk mereka. 
Lebih jauh lagi, gerakan-gerakan ALA dan ABAS dilihat sebagai warisan konflik, yang, sebagai 

tambahan terhadap tindakan yang tidak dibicarakan tentang kekerasan yang dilakukan terhadap 

penduduk sipil, juga memiskinkan pedesaan di seluruh Aceh. Hal ini berhubungan dengan sejarah 

konflik yang membuat masyarakat tidak ingin terlibat dalam gerakan ALA dan ABAS. Bahkan 
beberapa pimpinan ALA mengakui bahwa masyarakat yang mereka nyatakan mereka wakili 

mempunyai ketertarikan yang kecil terhadap ALA, seperti yang ditunjukkan pada kutipan kedua 

di bawah ini:  

 
“None of us ordinary people here have been 
included in the matter…we’re just dumb people, 
and I myself don’t know whether I should support 
provincial secession or not.  The important thing is 
to just do whatever is best.” – Village resident, 
male, age 55, from Johan Pahlawan sub-district, 
Aceh Barat 

“Kami masyarakat biasa ini tidak ada dilibatkan 
dalam masalah itu,...Kami inikan cuma masyarakat 
bodoh, saya juga tidak tahu apa harus mendukung 
pemekaran ini atau tidak. yang penting gimana 
baiknya ajalah.” – Warga desa, laki-laki, usia 55 
tahun, dari Kec. Johan Pahlawan, Kab. Aceh 
Barat32 

“The community here doesn’t understand the ALA 
concept, there’s no one who understands the 

“Masyarakat tidak paham dengan ALA, mereka 
tidak ada yang mengerti tentang ‘tetek bengeknya’, 

                                                      
31 Lihat transkrip wawancara C.06 
32 Lihat transkrip wawancara B.29 
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‘insignificant details.’ What they understand is how 
to make their children and grand-children have a 
better life for the future.” – Community leader and 
ALA supporter from Bener Meriah 

Yang mereka mengerti adalah bagaimana caranya 
agar anak-anak dan cucu mereka tidak seperti dia 
dan bisa hidup lebih baik ke depan.” – Tokoh 
masyarakat dan pejuang ALA dari Bener Meriah33 

Kurangnya Informasi  
Hal ini pada khususnya benar di kabupaten-kabupaten pesisir pantai barat yang diusulkan menjadi 
propinsi ABAS. Selain Meulaboh dan beberapa kota lain, hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada 

sama sekali sosialisasi mengenai konsep ABAS. Di kecamatan Sawang di Aceh Selatan, misalnya, 

penduduk desa hampir tidak pernah mendengar apapun mengenai ABAS dan kelihatan bingung 

pada waktu pewawancara menanyakan mengenainya. Meskipun desa mereka berada tepat di 
samping jalan raya, surat kabar, dan sumber berita yang lain jarang sampai ke Sawang.34 Sejak 

perjanjian damai, masyarakat di Sawang telah menikmati kemajuan-kemajuan pada infrastruktur 

mereka, dan secara umum mereka mendukung bupati baru, dan meskipun bupati yang sekarang 

ini tidak mendukung ABAS, para responden di Sawang tidak mempunyai pendapat mengenai 
ABAS karena keurangan informasi:  

 
“I’ve never heard any news about ABAS.” – 
Fisherman, male, age 53, from Sawang sub-district, 
Aceh Selatan 

“Tidak pernah ada berita ABAS saya dengar.” – 
Nelayan, laki-laki, usia 53 tahun, dari Kec. Sawang, 
Kab. Aceh Selatan35 

Keamanan Pribadi  
Selama konflik, pengetahuan atau hubungan dengan beberapa masalah politik sensitif bisa 

menempatkan seseorang atau teman-teman mereka dan keluarga ke dalam resiko dipukuli, 
pengrusakan hak milik, penculikan, penyiksaan, penghilangan, dan pembunuhan. Masalah 

mengenai pemekaran propinsi mempunyai hubungan langsung dengan sejarah konflik di Aceh, 

karena sebagian besar kelompok anti-separatis yang memimpin gerakan ini dengan dukungan 

kuat dari pasukan keamanan nasional dan partai-partai politik nasionalis di Jakarta. Kelompok-
kelompok ini menggambarkan pemekaran secara tepat sebagai tindakan pencegahan terhadap 

muncul kembalinya usaha-usaha separatis yang kemungkinan akan berakhir dengan kekerasan di 

masa mendatang.  Mereka yang menolak ALA dan ABAS menyatakan bahwa pembagian Aceh 

menjadi tiga propinsi adalah kebalikan dari tindakan pencegahan terhadap konflik di masa 
mendatang; hal ini adalah pelaggaran terhadap perjanjian damai yang akan memicu sebuah 

konflik baru. Tidak mengherankan bahwa masyarakat lokal menghindari pembicaraan mengenai 

pemekaran propinsi dan menyatakan ketidaktahuan, ketidaktertarikan, atau keduanya. Misalnya, 

pada waktu para peneliti MSR mengunjungi kampus baru Universitas Teuku Umar di pinggiran 

                                                      
33 Lihat transkrip wawancara C.08 
34 Ini adalah Kecamatan Sawang di Aceh Selatan jangan bingung karena ada sebuah kecamatan dengan nama yang 
sama yang selalu bergejolak di Aceh Utara di pesisir timur laut.  
35 Lihat transkrip wawancara B.43 
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kota Meulaboh, hampir setiap mahasiswa berpura-pura menyatakan bahwa mereka belum pernah 

mendengan tentang ABAS. Beberapa kelompok seringkali bergantung kepada strategi ini lebih 

dari yang lain seperti kepala-kepala desa, yang seringkali menemukan dirinya terjepit di tengah 
dan bertanggung jawab pada kedua belah pihak selama konflik, dan para pedagang suku Aceh 

yang tinggal di dataran tinggi, yang lebih memilih untuk menghindari masalah politik sepenuhnya 

di sebuah bagian Aceh di mana sentimen anti-separatis kuat dan umumnya ditujukan kepada 

mereka. Bahkan beberapa pimpinan KPA tinggal di daerah dataran tinggi yang memilih untuk 
tidak mempunyai pendapat publik demi keselamatan mereka sendiri, seperti yang dikutip di 

bawah ini:   

 
“We can’t speak our support or opposition for ALA, 
better to just stay quiet and have no comment.” – 
KPA leader in Linge sub-district, Bener Meriah. 

“Kami tidak bisa mengatakan mendukung atau 
menolak ALA, lebih baik diam dan tidak 
berkomentar.” – Tokoh KPA dari Kec. Linge, Kab. 
Bener Meriah36 

“We don’t know about ALA issues, the information 
doesn’t reach us here.  Whether ALA or NAD [a 
single Aceh province] it’s all the same to us, what 
matters is that there be no more violence.” – Village 
head from Aceh Tengah 

“Kami tidak tahu tentang isu-isu ALA, informasinya 
belum masuk kemari. Apakah ALA ataukah NAD 
sama saja bagi kami, yang penting tidak ribut-ribut 
lagi.” – Kades dari Aceh Tengah37 

Sikap Apatis yang Dibuat-Buat  
Mungkin berhubungan dengan masalah keamanan pribadi yag dijelaskan di atas, menjadi jelas 
bagi beberapa pewawancara MSR bahwa ketika pokok pembicaraan mengenai pemekaran 

propinsi diangkat, beberapa informan berbohong pada waktu mereka menyatakan 

ketidaktertarikan atau ketidaktahuan. Dalam satu kesempatan beberapa informan mungkin 

menganggap bahwa lebih aman untuk menghindari pembicaraan ini, sementara di kesempatan 
lain orang-orang yang sama mungkin terlibat dalam kampanye lokal ALA. Para peneliti MSR 

menemukan diri mereka berada dalam dua keadaan yang berbeda seperti ini seperti yang 

dijelaskan pada kotak berikut ini: 

 

                                                      
36 Lihat transkrip wawancara C.32 
37 Lihat transkrip wawancara C.01 

Kotak 2:  ALA yang Menyangkal 
Di dalam dua kesempatan yang terpisah, dan dua bagian yang berbeda di kabupaten Aceh 
Tengah, para peneliti MSR mempunyai pengalaman aneh dengan para informan yang 
mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai informasi atau pengetahuan mengenai ALA padahal 
bukti fisik yang sangat jelas mengatakan yang sebaliknya. Yang pertama terjadi di sebuah desa 
yang berada di daerah yang dikenal dengan kegiatan milisi anti-separatis pada masa konflik. 
Selama sebuah wawancara berlangsung dengan kepala desa di komunitas transmigran Jawa, staf 
MSR menanyakan mengenai masalah ALA tetapi kepala desa mengatakan tidak tahu apa-apa 
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Hal-Hal yang Menentukan bagi Keberhasilan ALA dan ABAS  
Di bawah keadaan sosial dan politik di Aceh dan Indonesia sekarang ini, berbagai pendangan 

masyarakat yang dijelaskan di atas mengenai pembagian politik Aceh menjadi tiga propinsi yang 

terpisah akan memberikan sedikit atau tidak sama sekali efek pada hasil dari usaha-usaha ini. 

Misalnya, tidak ada pembicaraan mengenai proses demokratis untuk pembentukan ALA dan 
ABAS dengan referendum. Tidak diragukan lagi bahwa fakta ini juga berperan dalam sikap apati 

yang diperlihatkan oleh hampir semua informan yang diwawancarai oleh staf peneliti MSR. Di 

antara banyak kemungkinan yang mungkin mempengaruhi pembentukan (atau tidak)nya propinsi 

                                                      
38 Lihat Gambar 1 dan 17 kalender ALA, meskipun foto-foto ini tidak diambil di rumah tangga yang dijelaskan pada 
Kotak 2. 

mengenai ALA. Pada waktu sebelum berangkat, salah seorang staf MSR masuk kembali ke 
dalam rumah untuk pergi ke kamar kecil dan melihat sebuah kalender ALA di tembok.38 Pada 
waktu kembali ke depan dia bertanya kepada kepala desa dari mana dia bisa mendapatkan 
kalender ALA, tetapi kepala desa menjawab bahwa dia tidak mempunyai kalender seperti itu, 
belum pernah melihat kalender ALA, dan tidak tahu di mana bisa mendapatkannya.  
 
Hal ini mungkin bisa lolos dari perhatian dan dianggap sebagai sebuah kejadian yang tidak biasa 
tetapi hal ini terjadi untuk kedua kalinya di desa lain selama diskusi kelompok fokus. Memasuki 
30 menit diskusi yang hidup dan akrab mengenai berbagai masalah paska-konflik di masyarakat 
mereka, fasilitator MSR secara tidak sengaja menciptakan sebuah suasana yang kaku pada waktu 
mereka mengangkat pokok pembicaraan mengenai ALA. Tidak ada seorangpun yang 
menawarkan pemikiran mereka mengenai propinsi baru, beberapa bahkan mencoba untuk 
mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengerti atau bahkan tidak 
mengetahui apapun mengenai ALA.  
 
Diskusi berjalan terus dan untuk tetap menjaga suasana yang kondusif, dan pada waktu istri 
kepala desa hendak membuat sebuah daftar keluarga yang telah menerima bantuan paska-konflik, 
dia mengeluarkan kertas yang mempunyai logo ALA pada kop suratnya! Staf MSR memelototi 
kertas itu, dan pada waktu istri kepala desa menyadari apa yang mereka pelototi, dia menyobek 
bagian atas dari kertas yang mempunyai logo itu dan merasa canggung dan malu kemudian 
menyingkirkannya. Pada waktu para peneliti berusaha menanyakan kepadanya mengenai kop 
surat itu kemudian, dia menolak dan mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa mengenai ALA; 
kepala desa sebelumnya meninggalkan kop surat itu. Staf peneliti meminta selembar kertas 
dengan kop ALA sebagai “kenang-kenangan” tetapi dia menolak, mengatakan bahwa dia tidak 
mau mengundang masalah. Suaminya dan para peserta FGD yang lain tidak memberikan 
komentar apapun.  
 
Meskipun dikelilingi oleh bahan publikasi gerakan di tempat umum (spanduk di pinggir jalan dan 
papan-papan iklan) dan juga ke dalam rumah tangga (kalender dan alat tulis ALA), ada 
keengganan yang berkepanjangan untuk membicarakan usaha-usaha ALA dengan orang luar, 
apalagi dengan pewawancara yang bersuku Aceh dari Banda Aceh yang melakukan penelitian 
untu tinjauan multi-stakeholder mengenai usaha-usaha paska-konflik di Aceh. Usaha-usaha 
propaganda ALA dan tindakan-tindakan agresif yang diambil oleh para aktifis lokal untuk 
memastikan terwujudnya ALA, membuat sebuah atmosfir yang penuh kecurigaan dan ketegangan 
masa konflik yang terus beredar yang sejak lama telah mulai meluntur di banyak bagian Aceh. 
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ALA dan ABAS, tiga hal yang mencolok: kemauan politik, pemasukan daerah, dan potensi 

muncul kembalinya konflik.  

Kemauan Politik  
Para pendukung ALA dan ABAS optimis bahwa mereka akan berhasil karena momentum politik 

yang telah mereka jaga di antara kaum elit lokal dan para pimpinan nasional di Jakarta. Meskipun 
Presiden Yudhoyono telah menunda pembicaraan lebih lanjut mengenai pemekaran propinsi – 

tidak hanya untuk ALA dan ABAS, tetapi seluruh Indonesia – sampai setelah pemilul 2009, para 

pendukung tetap antusias bahwa perencanaan strategis dan usaha lobi politik mereka akan 

berhasil. Akan tetapi pemilu ini yang akan membuka pintu bagi partai-partai politik lokal ke 
dalam proses legislatif di Aceh yang mungkin akan menggagalkan momentum ini nantinya. 

Keberhasilan atau kegagalan untuk mendirikan propinsi ALA dan ABAS mungkin akan membuat 

perubahan dan keseimbangan yang masih tidak pasti antara kekuasaan Aceh dan Jakarta sejak 

perjanjian damai.  

Pendapatan Daerah  
Kedua wilayah ALA dan ABAS kaya akan sumber daya alam, dan beberapa orang 

berargumentasi bahwa gerakan untuk mendirikan ALA dan ABAS adalah usaha untuk merebut 

pengaturan atas sumber-sumber daya alam tersebut dari Banda Aceh. Tetapi akan memerlukan 

penanaman modal sumber daya manusia dan infrastruktur selama bertahun-tahun sebelum ALA 
dan ABAS bisa mempunyai pendapatan daerah yang cukup untuk mendukung aparat politik dan 

administratif yang diperlukan oleh sebuah pemerintahan propinsi. Sampai hal itu terjadi, beberapa 

informan menyatakan keraguannya bahwa ALA dan ABAS akan berhasil.39 Jika proses politik 

untuk membentuk propinsi baru melebihi investasi sumber daya manusia dan infrastruktur, ALA 
dan ABAS bisa menjadi sebuah kegagalan administratif dan ekonomi, di mana ada beberapa 

contoh lain yang bisa diambil dari bagian lain dari Indonesia.  

Muncul Kembalinya Konflik  
Banyak pengamat gerakan ALA dan ABAS yang skeptis berargumen bahwa pendirian propinsi-

propinsi baru di Aceh akan memicu konflik baru karena alasan-alasan yang dijelaskan di atas. 

Para pelaku utama mungkin akan hampir sama dengan selama konflik: KPA (mantan GAM), 
yang secara empati menolak pemekaran propinsi dan berargumentasi bahwa hal ini melanggar 

perjanjian damai Helsinki, dan kelompok-kelompok milisi ati-separatis seperti PETA, yang 

merupakan aktifis utama di lapangan untuk gerakan ALA dan ABAS. Para pelaku baru yang 

mungkin akan terlibat di dalam konflik di masa mendatang atas pemekaran propinsi, atau paling 
tidak pelaku lama dengan nama baru, termasuk para aktifis partai politik lokal, dan secara 
                                                      
39 Liat transkrip wawancara C.06 
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khususnya para aktivis dari partai Aceh, yang sebagian besar mewakili kepentingan politik GAM 

yang telah dibubarkan. Ada alasan bagus untuk dipikirkan mengenai kemungkinan muncul 

kembalinya konflik di antara kelompok-kelompok KPA dan PETA, secara khusus di dataran 
tinggi, di mana kekerasan telah terjadi di antara mereka sejak perjanjian damai di terminal bis 

Takengon dan di Atu Lintang. Sejak itu komunikasi di antara kedua pihak menjadi buruk, dengan 

catatan bahwa kekerasan di dataran tinggi pada pokoknya dimotivasi oleh politik dan kontrol atas 

kegiatan ekonomi yang legal dan ilegal bukannya kekerasan antar-etnis di masyarakat.  

Kesimpulan  

Membandingkan ALA dengan ABAS 
Mungkin perbedaan yang paling penting di antara gerakan ALA dan ABAS adalah publikasi 
meluas yang telah dimulai oleh ALA di datara tinggi, sampai ke desa-desa yang terpencil, di 

mana para aktifis ABAS di pesisir barat telah mengungkung kegiatan mereka dikota-kota dan 

meninggalkan banyak masyarakat pedesaan sama sekali tidak tahu mengenai masalah ini. Para 

pendukung ALA berhasil mengirimkan banyak kepala desa ke Jakarta dan membuat demonstrasi 
yang terpublikasikan dengan baik di depan pemerintah pusat, dan para aktifis ALA di rumah bisa 

mengambil alih gedung DPRD Bener Meriah tanpa ada orang yang menghentikan mereka. Semua 

publikasi dan tindakan ini tidaklah membuktikan bahwa ada dukungan yang lebih besar bagi 

ALA di dataran tinggi dan ada dukungan untuk ABAS di pesisir barat, tetapi tidak menunjukkan 
bahwa gerakan ALA mempunyai organisasi dan dukungan keuangan yang lebih baik 

dibandingkan ABAS.  

 

Secara umum pasukan infanteri untuk ALA dan PETA dan para aktivis milisi lainnya mulai dari 
jaman konflik, di mana untuk ABAS, kelompok yang pendukung yang aktif di lapangan adalah 

FORKAB. Dan meskipun kesadaran aas ALA sebagai masalah politik mungkin lebih besar di 

dataran tinggi dibandingkan tentang ABAS di pesisir barat, mungkin sulit untuk menyimpulkan 

bahwa sebuah pemukiman lebih antusias dibandingkan dengan yang lain mengenai pemekaran 
propinsi karena adanya rasa apatis dan ketidaktertarikan yang ditemukan baik di kabupaten-

kabupaten ALA dan ABAS. Hal ini pasti mengecewakan sampai tingkat tertentu bagi mereka 

yang telah mempersembahkan banyak sumber daya kepada masalah di setiap lokasi dan gagal 

menangkap imajinasi mayoritas penduduk yang tinggal di sana. Bahkan, sikap apatis masyarakat 
mengarisbawahi kekurangan komunikasi yang parah dan pengertian bersama antara para elit 

politik dan ekonomi di satu sisi dan masyarakat pedesaan di sisi lain yang sekarang ini lebih 

tertarik dengan mengembalikan penghidupan di dalam perekonomian masa damai baru Aceh, 

baik sebagai satu propinsi maupun tiga propinsi yang terpisah.  
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Untuk dua kabupaten yang dipalajari – Aceh Barat dan Aceh Selatan untuk ABAS, dan Bener 

Meriah dan Aceh Tengah untuk ALA – tim peneliti MSR mendeteksi beberapa perbedaan kecil. 

Meskipun ada spanduk-spanduk yang mendukung ABAS di ibukota kabupaten Tapaktuan di 
Aceh Selatan, jelas bahwa basis dari aktifitas ALA adalah di Meulaboh, ibukota kabupaten Aceh 

Barat, dan hampir pasti menjadi ibukota yang diusulkan bagi propinsi ALA. Di dataran tinggi, 

dukungan untuk ALA kelihatan lebih agresif di Bener Meriah dibandingkan dengan di Aceh 

Tengah, karena tidak ada Laskar ALA di Aceh Tengah dan tidak ada kelompok aktifis ALA yang 
telah mengambil alih gedung DPRD di Aceh Tengah seperti yang terjadi di Bener Meriah. 

Meskipun demikian, ibukota kabupaten Takengon adalah kota yang diusulkan menjadi ibukota 

propinsi untuk ALA dan merupakan kota dengan penduduk yang terbanyak di dataran tinggi. 

Meskipun Aceh Tengah kelihatan tenang dan tidak pernah membuat judul besar headline dalam 
usaha-usaha mereka sekarang ini untuk berkampanye bagi ALA, Takengon masih dianggap 

sebagai basis para konseptor intelektual gerakan ALA. 

Rangkuman  
Dalam waktu tiga tahun sejak perjanjian damai antara pasukan separatis dan anti-separatis di 

Aceh, konflik telah berubah dari sebuah gerakan pemberontakan bersenjata dan kontra-

pemberontakan menjadi gerakan politik meskipun bukannya tanpa peringatan akan kekerasan. 
Salas satu dari kekuatan pusat dari perubahan ini adalah gerakan politik untuk membagi Aceh 

menjadi tiga propinsi dengan mendirikan ALA di detaran tinggi tengah dan ABAS di pesisir barat 

daya. Argumentasi utama bagi pemekaran propinsi terletak pada tuntutan untuk pembagian 

pembangunan sumber daya ke daerah-daerah terpencil di Aceh yang nantinya akan menciptakan 
kesempatan kerja baru di bidang layanan sipil bagi masyarakat di sana. Para pendukung juga 

mengatakan bahwa pemekaran propinsi adalah cara terbaik untuk menghindarkan kembalinya 

konflik ke bagian-bagian Aceh di masa mendatang; akan tetapi mereka yang menolak mempunyai 

argumentasi yang bertolak belakang, menunjuk bahwa pembagian Aceh adalah pelanggaran dari 
perjanjian damai dan itu berarti menghalalkan kembalinya pemberontakan bersenjata melawan 

negara Indonesia. Pra pendukung ALA dan ABAS sebagian besar adalah elit politik dan rekan-

rekannya di Jakarta, dengan dasar dukungan kuat dari mantan kelompok-kelompok milisi anti-

separatis dan FORKAB. Sebagian besar mayoritas rakyat biasa yang tinggal di ALA dan  ABAS 
menunjukkan sikap apatis atau ketidaktertarikan terhadap masalah pemekaran propinsi dari Aceh, 

mereka lebih memilih untuk memfokuskan diri pada pemulihan penghidupan pada paska-tsunami 

dan perekonomian masa damai yang baru. Beberapa orang juga menolak gerakan tetapi dalam 

diam berhati-hati dan tidak aktif karena adanya atmosfir yang mengintimidasi yang diciptakan 
oleh para pendukung ALA dan ABAS. Meskipun gerakan ALA kelihatan mempunyai dukungan 

keuangan yang kuat dan organisasi serta publikasi yang lebih baik dibandingkan gerakan ABAS, 
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kedua propinsi yang diusulkan, akhir-akhir ini keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat 

dalam pemikiran orang-orang yang belum memutuskan nasib mereka, jadi kelihatannya ALA dan 

ABAS kemungkinan akan berhasil bersama atau gagal bersama. Faktor-faktor perubahan yang 
mungkin mempengaruhi hasil dari gerakan ini termasuk kemauan politik yang berkelanjutan 

mengikuti pemilu 2009, sebuah demonstrasi tentang adanya sumber-sumber penghasilan yang 

mencukupi untuk mendukung pemerintahan propinsi yang baru, dan ancaman akan muncul 

kembalinya kekerasan konflik. Hasil yang kurang menentukan dari gerakan pemekaran propinsi 
di Aceh adalah suara-suara apatis dan ketidaktertarikan yang ada di antara penduduk yang oleh 

para aktivis ALA dan ABAS dinyatakan sebagai orang-orang yang mereka wakili.  

Rekomendasi 
1. Seperti yang rekomendasikan dalam studi kasus MSR yang berhubungan mengenai 

FORKAB dan kelompok-kelompok anti-separaatis, hubungan dekat di antara kedua gerakan 

pemekaran propinsi dan kelompok-kelompok anti-separatis seperti FORKAB dan PETA 
perlu dicermati. Sebagian dari dana reintegrasi dari BRA dimaksudkan untuk para mantan 

kombatan di FORKAB (dan PETA juga) selalu memungut biaya “administratif” atau 

“organisasional”, kadang-kadang sampai 20% dari setiap penerima, dan tidak jelas ke mana 

dana-dana ini dipakai.  
 

2. Proses demokratis, meskipun berantakan dan memanas pada tahap-tahap awal di Aceh, lebih 

diinginkan dibandingkan pemberontakan bersenjata dan usaha anit-pemberontakan yang 

menjadi karakter politik Aceh selama ber tahun-tahun. Dukungan untuk pemerintahan yang 
baik dan politik yang transparan yang berjuang untuk mewakili kepentingan masyarakat 

harus dipupuk. Gerakan pemekaran propinsi adalah salah satu dari tantangan-tantangan 

politik serius yang pertama yang perlu ditanggapi oleh para politisi di Aceh. Dari hasil 

resolusi, salah satu pihak pasti akan kecewa, dan usaha-usaha perlu dilakukan untuk 
memastikan bahwa pihak-pihak yang ikut serta tidak akan kembali menggunakan kekerasan.  

 

3. Apapun usaha yang dilakukan untuk menanggulangi masalah pemekaran propinsi secara 

politis dan tanpa kembali pada kekerasan dan intimidasi, usaha-usaha tersebut perlu 
menemukan cara yang kreatif dan sensitif terhadap konflik untuk memasukkan penduduk 

yang dinyatakan diwakili oleh ALA dan ABAS. Jika tidak, ALA dan ABAS akan selalu 

diingat sebagai sebuah proyek yang dilakukan oleh dan untuk para elit saja, dan sikap apatis 

dan ketidaktertarikan seperti yang didokumentasikan dalam studi kasus ini akan sekali lagi 
dikukuhkan kembali. 
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4. Para pendukung ALA dan ABAS harus menanggapi masalah lapangan kerja dengan lebih 

serius dari pada hanya menawarkan prospek akan adanya lebih banyak pekerjaan di layanan 

sipil propinsi. Dengan atau tanpa pemekaran propinsi, sebuah investasi yang dipertimbangkan 
dalam sumber daya manusia dan infrastruktur di kabupaten-kabupaten ALA dan ABAS 

cendering untuk menghasilkan peningkatan yang berkelanjutan dalam perekonomian lokal di 

seluruh Aceh.  

 
5. Jika pemerintah propinsi Aceh dengan serius ingin menghentikan ancaman pemekaran 

propinsi seperti ALA dan ABAS, mereka perlu tidak hanya menawarkan pembagian 

pembangunan dan dana pendayagunaan ekonomi yang lebih adil, bisa dirasakan, dan bisa 

dilihat ke seluruh wilayah di Aceh, tetapi juga mendampingi usaha-usaha itu dengan 
komitmen yang aktif, publikasi, dan promosi di apangan sehingga para penduduk ALA dan 

ABAS mengerti bagaimana investasi-investasi ini bekerja dan dari mana hal itu berasal. 

 

6. Kelompok-kelompok anti-separatis secara teknis tidak dimasukkan dalam proses perdamaian, 
dan sekarang ini mereka masih menikmati keleluasaan, secara khusus di dataran tinggi di 

mana mereka muncul kembali sebagai Laskar ALA, melakukan pendudukan gedung DPRD 

Bener meriah, dan melumpuhkan pemerintahan kabupaten selama berminggu-minggu. 

Investasi untuk pemerintahan yang baik, pembangunan perdamaian, dan proses demokratis 
tidak akan berhasil jika kelompok-kelompok bersenjata masih mengintimidasi penduduk 

lokal dan memelihara atmosfir ketegangan dan ketakutan.  
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Lampiran Gambar  

Gambar 1: Peta ALA yang Diusulkan pada sebuah Kalender yang Mempromosikan 
Pemekaran Propinsi  

 
Gambar 1: Gambar close-up dari kalender ALA yang diperlihatkan pada Gambar 17 di bawah 

menunjukkan batas-batas yang diusulkan oleh propinsi baru ALA dari dataran tinggi tengah ke 

pesisir barat daya Singkil. 

Gambar 2: Propinsi ABAS Tetap Berada dalam Kerangka Kerja NAD & NKRI  

 
Gambar 2: Spanduk ini disponsori oleh KP3ABAS, Komite Persiapan Pembentukan Propinsi 
Aceh Barat Selatan. 
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Gambar 3: Tjut Agam, Wakil Juru Bicara DPRD II Aceh Barat  

 
Gambar 3:  Bapak Tjut Agam, wakil juru bicara DPRD II Aceh Barat, adalah salah satu pendiri 

dan pemimpin gerakan pemekaran ABAS. Dalam foto ini, Peneliti lapangan MSR Nyak Anwar 

(kanan) mewawancarai Bapak Tjut Agam (kiri). 

Gambar 4: KP3 ABAS dan FORKAB berbagi kantor di Meulaboh  

 
Gambar 4:  Foto ini juga muncul di dalam studi kasus MSR mengenai FORKAB. 



  29 

Gambar 5: Kenang-kenangan Demonstrasi ALA di Jakarta  

 
Gambar 5:  Bapak Sabran, seorang kepala desa dari Bener Meriah, berpidato pada demonstrasi 

ALA di depan gedung DPR-RP. Ini adalah foto kenang-kenangan  

Gambar 6 Sampai 11: Pendudukan DPRD II Bener Meriah oleh Aktifis ALA  

 
Gambar 6:  Nama gedung DPRD ditutupi dengan spanduk yang menyatakan bahwa gedung itu 

adalah markas dari perjuangan rakyat untuk propinsi ALA.  
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Gambar 7:  Setelah mendekati gedung DPRD II yag diduduki oleh para aktifis ALA, sebuah 
tanda di jalan memperingatkan pelintas untuk “berhati-hati”, dan menyatakan zona ini sebagai 

“Kompleks Laskar ALA.” 

 

 

Gambar 8 dan 9:  gedung DPRD kabupaten Bener Meriah ditutupi dengan spanduk-spanduk 

dengan slogan-slogan pro-ALA. Spanduk panjang putih yang melintang seluruh di lantai dasar 

menyatakan penyegelan gedung, menghentikan semua kegiatan pemerintahan. Spanduk panjang 
itu penuh dengan tanda tangan para pendukung ALA.  
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Gambar 9:  Lihat keterangan untuk Gambar 8 di atas  

 
Gambar 10:  Sebuah Foto seorang panglima laskar ALA dari Bener Meriah  
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Gambar 11: Sebuah pemandangan yang jarang di dalam gedung DPRD Bener Meriah selama 

pendudukan Laskar ALA. Yang menarik di sini adalah spanduk-spanduknya. Di antara foto 

presiden dan wakil presiden Indonesia: “DPR-ALA”. Tanda berwarna merah muda di kiri: “Demi 

Prov. ALA Jiwa Dan Raga Kami Korbankan”. Tanda berwarna merah muda di kanan: “ALA 
Harga Mati, Kami Siap Jadi Mayat”, dengan kata mayat di gambar di dalam gambar sebuah tubuh 

yang dibungkus kain kafan. 
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Gambar 12 Sampai 17: Usaha Publikasi Masa ALA di Dataran Tinggi Tengah  

 

Gambar 12: Spanduk di perbatasan kabupaten:  “ALA Bukan Basa Basi.  ALA Dari Hati Kami” 
 

 
Gambar 13:  Spanduk di perbatasan kabupaten: “Selamat datang di Propinsi ALA” dipasang di 

sebelah tanda yang merayakan perjanjian damai: “Yang Merusak Perdamaian Musuh Kita 

Bersama.” 
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Gambar 14:  Spanduk di Pintu Masuk Desa: “Sekali ALA, Tetap ALA” di mana kata”sekali” 

disingkat dengan lelucon sebagai SeX. (seperti biasanya dituliskan dalam SMS)  

 

 
Gambar 15: Coret-coretan Pro-ALA pada tanda yang berkarat yang mengumumkan undang-
undang perlindungan lingkungan hidup nasional. 
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Gambar 16:  Seorang pendukung ALA di Bener Meriah memakai kaos Laskar ALA. 
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Gambar 17:  Gambar lain dari kalender ALA yang diperlihatkan secara close-up di Gambar 1. 

Foto ini tidak diambil dari rumah yang dijelaskan pada Kotak 2. 
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Kata Pengantar 
Studi kasus ini menggambarkan secara singkat bagaimana penduduk (baik sipil maupun mantan 

kombatan) di satu bagian Sawang, sebuah keamatan di Aceh Utara, menerima dan mengerti 

kejadian-kejadian kekerasan yang telah merebak di masyarakat mereka sejak perjanjian damai, 

kira-kira mulai pertengahan tahun 2007 sampai akhir 2008. Laporan ini adalah adalah satu dari 
beberapa studi kasus berbasis masyarakat yang berperan dalam temuan penelitian kualitatif 

terhadap Tinjauan Multi-Stakeholder Pemrograman Paska-Konflik di Aceh (MSR). MSR adalah 

sebuah usaha bersama para donor, pemerintah, dan organisasi kemanusiaan yang memperhatikan 

masalah-masalah paksa-konflik di Aceh. Studi kasus berbasis masyarakat ini didanai oleh 
Australian Agency for International Development (AusAID) dengan tambahan staf pendukung 

yang diberikan oleh Bank Dunia. Kerja lapangan di Sawang tidak akan mungkin bisa dilakukan 

tanpa bantuan dari Sara Henderson dan staf beliau di Yayasan Jembatan Masa Depan (Building 

Bridges to the Future), sebuah LSM lokal dengan program-programnya di Sawang. Tim peneliti 
kualitatif MSR juga berterima kasih atas bantuan di lapangan juga tambahan bantuan paska-kerja 

lapangan dari Adrial Morel dari Conflict Monitoring Update Program Bank Dunia. Adrian 

mempunyai pengalaman yang mendalam dalam penelitian dan pemantauan keadaan di Sawang 

dan telah dengan baiknya membaca dan memberikan komentarnya pada draft laporan ini. Studi 
kasus ini di dasarkan pada kerja lapangan yang dilaksanakan oleh salah satu dari tiga tim peneliti 
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lapangan MSR. Mereka mengumpulkan data di Sawang mulai tanggal 26 Juli sampai 3 Sgustus 

2008 dan kemudian lagi mulai taggal 11 sampai 20 Agustus 2008. 

Abstrak 
Studi kasus ini melihat kembali pandangan-pandangan masyarakat (baik sipil maupun mantan 

kombatan) mengenai sebuah rangkaian kejadian kekerasan yang telah merebak di kecamatan 
Aceh Utara, Aceh sejak perjanjian damai. Setelah sebuah latar belakang singkat dari kejadian-

kejadian itu, paloran melihat kutipan-kutipan naratif dari wawancara personal dan diskusi-diskusi 

kelompok fokus yang mencerminkan perasaan para responden di Sawang mengenai proses 

perdamaian di sana. Pendapat negatif dan skeptis mengenai berbagai aspek proses perdamaian, 
dan pada khususnya kemarahan dan kekecawaan yang diarahkan pada KPA, berdasarkan pada 

munculnya sebuah gerakan kekerasan menolak KPA yang pertama kali dipimpin oleh Teungku 

Badrudin dan kemudian pengikutnya yang kemudian berkumpul dibawah bendera Pasukan 

Peudeung (Pasukan Pedang) setelah beliau dibunuh. Bagian kedua dari laporan ini 
menggambarkan pandangan-pandangan masyarakat dan pendapat mereka mengenai Pasukan 

Pedang, dan kemudian menutup dengan ringkasan dari sebuah wawancara yang dilaksanakan 

oleh salah satu pejuang Pasukan Pedang.  

Pendahuluan 
Dalam sebuah studi kasus MSR yang terpisah yang menggambarkan pandangan-pandangan 
msyarakat mengenai proses perdamaian dari berbagai wilayah di Aceh, ada sebuah katalog 

mengenai tiga jenis responden: mereka yang berbicara penuh optimis dan antusias mengenai 

proses perdamaian, mereka yang berbicara dengan skeptis dan berhati-hati mengenai proses 

perdamaian, dan sebagian kecil yang berbicara menentang proses perdamaian secara 
keseluruhan.40 Tetapi sebuah pengamatan di mana kutipan-kutipan dari responden yang berbeda 

diambil dan terlihat bahwa banyak dari pendapat yang skeptis mengenai proses perdamaian dan 

semua pendapat yang menolak proses perdamaian diambil dari Sawang, mencerminkan sebuah 

tingkat kekecewaan dan penolakan yang tidak proporsional datang dari kecamatan itu saja.  
 

Serangkaian kejadian di Sawang, sebuah kecamatan di sepanjang pedalaman barat Aceh Utara 

yang berbatasan dengan Bireuen, di mana masyarakat yang mantan kombatan GAM yang tidak 

puas berbalik menentang kepemimpinan KPA, adalah pelajaran yang bisa diambil dari kegagalan 
usaha reintegrasi paska-konflik. Sejak perjanjian damai, dan pada khususnya selama dua tahun 

terakhir, serangkaian kejadian kekerasan telah meningkatkan ketegangan di daerah Sawang yang 

mengingatkan pada masa konflik. Akibat-akibat dari kejadian ini telah mempengaruhi 
                                                      
40  Lihat studi kasus yang berhubungan yang berjudul “Community Perceptions of the Peace Process in Aceh.” 
(Pandangan-Pandangan Masyarakat Mengenai Proses Perdamaian di Aceh) 
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pelaksanaan program-program bantuan, keadaan keamanan lokal, dan pandangan-pandangan 

masyarakat lokal terhadap proses perdamaian.  Tetapi bagaimana oaring-orang biasa melihat 

kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah mereka? Atau bagi para mantan kombatan yang 
tidak puas itu sendiri? Laporan ini menyusun temuan-temuan penelitian kualitatif MSR dari 

Sawang, sebagian besar didasarkan pada wawancara-wawancara personal dan diskusi-diskusi 

kelompok fokus dengan warga sipil dan paling tidak seorang pejuang dari pasukan yang 

menamakan diri mereka Pasukan Peudeung, atau Pasukan Pedang. 
 

Kejadian yang dimaksud di sini dan pandangan-pandangan masyarakat mengenai kejadian-

kejadian itu tidak mewakili keseluruhan kecamatan Sawang. Studi kasus ini lebih berfokus pada 

satu daerah di sebelah utara kecamatan Sawang, di mana hampir semua kekerasan terjadi di sana. 
Meskipun kasus Sawang ini tidak unik karena tingkatan kekerasan dan ketegangan yang ada pada 

satu lokasi ini pernah terjadi sebelumya, tetapi hal ini bukanlah satu-satunya titik di mana tingkat 

kekecewaan dan skeptisme mengenai proses perdamaian telah menciptakan potensi untuk 

terjadinya kembali kejadian-kejadian yang mirip dengan itu. Di seluruh pesisir utara seperti 
Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Timur, juga bagian lain dari Aceh seperti Nagan Raya di pesisir 

barat, ada juga kantong lain dari “GAM sakit hati” dan masyarakat sipil. Apa yang terjadi di 

Sawang merupakan gejala dari masalah yang lebih besar: bagaimana kegagalan untuk memenuhi 

kebutuhan kelompok-kelompok yang terisolasi dari mantan kombatan dan masyarakat bisa 
dengan buruknya mempengaruhi proses perdamaian secara lokal. Tim peneliti MSR memutuskan 

untuk menarik perhatian pada keadaan-keadaan yang membawa menuju kekerasan di Sawang 

sehingga pelajaran-pelajaran dari Sawang mungkin bisa membantu mencegah kejadian yang 

mirip terjadi di tempat lain. 

Latar Belakang Konflik di Sawang, Aceh Utara 
Sebuah sejarah kronologis mengenai yang terjadi di Sawang sejak perjanjian damai harus ditulis 
dalam bahasa Inggris. Rinciannya membingungkan, kadang-kadang dipertanyakan karena adanya 

perbedaan-perbedaan yang diperhitungkan, dan motivasi yang membawa kejadian-kejadian ke 

situasi sekarang yang lebih lagi. Tujuan dari studi kasus ini bukanlah untuk “meluruskan catatan” 

tetapi lebih untuk berbagi tentang apa yang hendak dikatakan oleh para responden di masyarakat 
Sawang mengenai keadaannya. Untuk mengatur latar belakang berikut ini adalah sebuah narasi 

singkat mengenai apa yang terjadi di Sawang, berdasarkan laporan-laporan pers dan bulletin 

bulanan Aceh Conflict Monitoring Update (ACMU).41  

 

                                                      
41 Secara khusus, laporan-laporan ACMU dari Desember 2007, Juli-Agustus 2008, dan September 2008 menanggapi 
kejadian dan perkembangan di Sawang. Semua laporan ACMU bisa dilihat di:  http://www.conflictanddevelopment.org 
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Serangkaian kejadian kejahatan di dan sekitar Sawang selama bulan April dan Mei 2007 

memuncak denga adanya pembajakan mobil organisasi internasional yang dipublikasikan. Para 

pelakunya dicurigai sebagai sebuah kelompok Gam sakit hati di bawah kepemimpinan mantan 
panglima TNA Teungku Badruddin, sebuah ulama lokal di Sawang yang dikenal karena kharisma 

dan sifat penuh kasih yang menolak pelaksanaan perjanjian damai Helsinki dan membela para 

mantan kombatan yang tidak bisa mengakses bantuan reintegrasi. Pada awal Juni, sebuah usaha 

pembunuhan untuk yang gagal membunuh anak Teungku Badruddin yang paling kecil dan 
menyebabkan dia harus dirawat di rumah sakit, tetapi dia berhasil melarikan diri sebelum polisi 

menangkapnya. Akhirnya tertangkap, dia dipenjara sampai bulan Januari 2008, tetapi kemudian 

tanpa penjelasan dibebaskan pada bulan Desember. Pada tanggal 27 Desember, sebuah usaha 

pembunuhan yang berhasil membunuh Tgk. Badruddin, yang kemudian membuat adanya 
serangkaian kekacauan penculikan balasan dan penyiksaan para angota KPA selama Februari 

2008. Hampir semua orang berasumsi bahwa sebuah kelompok anggota KPA yang dipimpin oleh 

Husaini, Kepala KPA Sawang, melaksanakan pembunuhan Tgk. Badruddin, tetapi tetap tidak 

jelas apakah mereka beraksi dengan kemauan sendiri atau karena perintah dari atasan di hirarki 
KPA. Beberapa hari kemudian, Husaini ditangkap karena membunuh Tgk. Badruddin, tetapi tiga 

hari kemudian dia meninggal di sel penjaranya, dalam kondisi yang kelihatan seperti penyiksaan. 

Tgk. Badruddin yang dibebaskan sebelum waktunya dari penjara juga kematian orang yang 

dianggap pembunuhnya di penjara membuat banyak pengamat mencurigai bahwa polisi terlibat 
dalam pengaturan kekerasan di Sawang. 

 

Setelah kematian Tgk. Badruddin muncullah Pasukan Peudeung, Pasukan Pedang, yang 

anggotanya adalah para anggota mantan kombatan GAM dari kelompok peninggalan Tgk. 
Badruddin di Sawang. Pasukan Pedang mengikuti doktrin separatis untuk Aceh menyatakan 

sebagai tentara Aceh yang “asli”, mengadopsi sebuah ideology keagamaan yang mirip dengan 

gerakan jihad, dan bertujuan untuk menegakkan kembali kesultanan yang dijadikan referensi 

Aceh pra-kolonial yang dibayangkan bahwa hukum shariah Islam berlaku di seluruh tanah Aceh. 
Akan tetapi, pada prakteknya, Pasukan Pedang mengintimidasi dan memeras LSM-LSM yang 

bekerja di Sawang, melakukan vandalisme terhadap spanduk-spanduk dan bendera partai politik 

lokal, dan di depan umum mengkritik perempuan yang tidak memakai busana Islam yang benar.  

 
Pada bulan September 2008, sebulan setelah penelitian lapangan MSR selesai, para anggota 

pasukan Pedang secara singkat menculik sebuah tim koordinasi ACMU Bank Dunia, yang 

menandai adanya penculikan anggota masyarakat bantuan internasional untuk pertama kalinya 

sejak perjanjian damai. Kabar angin terus beredar mengenai ancaman yang diberikan olah 
Pasukan Peudung, seperti jumlah pasukan mereka yang mencapai 500 orang, akses mereka pada 
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senjata yang tidak pernah diserahkan setelah perjanjian damai, dan sumber dana yang mereka 

bayangkan dari luar negeri. Meskipun mereka mungkin berhubungan jaringan kejahatan yang 

tersebar dari mantan kombatan GAM yang sakit hati di seluruh Aceh, pada kenyataannya pasukan 
Pedang adalah sebuah kelompok yang lebih merupakan kelompok preman yang terorganisir 

sebanyak puluhan pemuda dari bagian utara Sawang yang kehilagan kepemimpinan sejak 

pembunuhan Tgk. Badruddin dan penangkapan pimpinan kedua mereka, Teungku Brimob. 

Akhir-akhir ini, para anggota Pasukan Pedang bergabung dalam sesi pelatihan militer yang 
diorganisir oleh Front Pembela Islam (FPI) di perbukitan Sawang untuk mengirimkan “relawan” 

untuk memerangi pasukan Israel di Gaza. Mereka melakukan sebuah ancaman kejahatan, yang 

digambarkan dengan baik pada kejadian penculikan ini, tetapi lebih penting lagi pasukan 

Peudeung ini menggambarkan konsekuensi dari kegagalan lokal dari proses perdamaian di Aceh 
dalam sebuah keberhasilan usaha proses perdamaian di seluruh propinsi.  

Referensi Sejarah  
Orang Aceh, secara khususnya yang bersuku Aceh, berbagi sebuah sejarah kolektif terhadap 

penyerang dari luar sepanjang beberapa generasi. Kisah-kisah mengenai perjuangan melawan dan 

penderitaan di bawah pendudukan asing melatar belakangi konteks sejarah di mana kehidupan 

setiap rakyat Aceh merebak, dimulai dengan lagu nina bobok dan berakhir dengan doa untuk 
pemakaman. Di tengah-tengah ada puisi kepahlawanan perang suci, penghitungan pelanggaran 

HAM, dan sejarah Indonesia versi orang Aceh yang mengungkapkan dengan rinci satu 

penghianatan ke penghianatan yang lain. Sejarah rakyat mengenai kekecewaan dan konflik 

dimulai sejak lebih dari seratus tahun yang lalu pada perang melawan Belanda dan telah 
mengakar di dalam identitas rakyat Aceh. Jika keadaan sekarang ini (seperti proses perdamaian 

sekarang) tidak membelok pada aspirasi orang Aceh, seperti di Sawang sekarang, kisah-kisah 

sejarah yang menjadi konteks identitas orang Aceh telah siap untuk membuat situasi sekarang 

menjadi masuk akal. Mungkin tidak mengherankan kemudian, bahwa satu-satunya responden 
MSR yang memberikan referensi mengenai sejarah orang Aceh berasal dari Sawang: 

 
“Although the peace process continues to move 
forward and the Acehnese people as a whole feel 
free now to work for their livelihood, the potential 
for new conflicts can always emerge.  The people 
have learned a lot from their history.  Just for an 
example, take the Darul Islam rebellion [in the 
1950s], after only 15 years of peace with Jakarta, 
warfare returned to Aceh.  The lessons and 
experiences from this history continue to haunt us, 
to the extent that a feeling of caution and vigilance 
still rises up within us whenever we gaze into the 

“Walaupun proses perdamaian sudah berjalan, dan 
masyarakat Aceh secara kesluruhan sudah merasa 
bebas untuk mencari rezeki, namun sebenarnya 
potensi-potensi konflik baru bisa saja muncul. 
Masyarakat sudah banyak belajar dari pengalaman 
sejarah, sebagai contoh ketika meletusnya perang 
DI/TII dulu, hanya berselang 15 tahun setelah 
perdamaian dengan Jakarta, namun kemudian 
peperangan meletus kembali. Pelajaran dan 
pengalaman sejarah ini terus saja menghantui 
masyarakat, sehingga masyarakat masih timbul 
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future.” – Community Member from Sawang, Aceh 
Utara 

rasa was-was dalam menatap masa depannya.” – 
Masyarakat dari kecamatan Sawang, Aceh Utara42 

Ketidakpuasan Dengan Proses Perdamaian di Sawang 
Data MSR dari Sawang menunjukkan bahwa perasaan tidak adil dan putus asa yang ada sekarang 

ini di antara penduduk lokal adalah sebuah syarat yang melatar belakangi munculnya 

pemberontakan Tgk. Badruddin dan Pasukan Peudeung. Berikut ini adalah serangkaian kutipan 

cerit yang diambil dari diskusi kelompok fokus dan wawancara pribadi yang diadakan dengan 
penduduk sipil dan mantan kombatan di beberapa komunitas di Sawang, dibagi ke dalam 

masalah-masalah yang menggaris bawahi ketidakpuasan terhadap proses perdamaian 

sebagaimana dilaksanakan dalam komunitas mereka.    

Keluhan dan Kemarahan Terhadap KPA  
Keluhan terhadap sejarah intervensi pemerintah Indonesia di Aceh bukanlah sesuatu yang 
mengagetkan, tetapi yang mencolok dari wawancara di Sawang adalah adanya rasa keluhan dan 

kemarahan yang hampir sama terhadap KPA, dan secara khusus para anggota KPA yang 

mendapatkan posisi kepemimpinan di propinsi Aceh dan pemerintah kabupaten, dan mereka yang 

dengan musah mengikuti kepemimpinannya.  
 
“The KPA are only taking advantange of the current 
situation, without even breaking a sweat.” – A 
Village Head from Sawang, Aceh Utara 

“Orang KPA hanya mengambil keuntungan dari 
situasi sekarang, cuma modal dengkul.” – Seorang 
keuchik dari kecamatan Sawang, Aceh Utara43 

 

Salah satu dair keluhan utama yang kemudian membawa pada pertikaian antara Tgk. Badruddin 
dan KPA adalah karena Tgk. Badruddin dan kelompok mantan kombatannya dicoret dari daftar 

penerima bantuan reintegrasi untuk mantankombatan. Kemudian untuk memperburuk keadaan, 

para kontraktor KPA dipekerjakan oleh pemerintah untuk membangun kembali infrastruktur di 

Sawang, tetapi Tgk. Badruddin dan orang-orangnya juga tidak dimasukkan dalam proyek-proyek 
ini: “Mereka memakai batu dari lahan kami tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Mereka 

membangun jalan, kamu hanya makan debu” adalah kalimat yang sering diucapkan di antara para 

pejuang Pasukan Pedang. 

 
Dalam sebuah diskusi kelompok fokus yang meriah di sebuah desa di Sawang dengan 

sekelompok delapan perempua yang berusia tiga puluhan dan empat puluhan, para peserta 

berbagi keluhan mereka terhadap KPA:44 

 
                                                      
42 Lihat transkrip FGD A.03 
43 Lihat transkrip FGD A.18 
44 Semua kutipan di tabel berikut ini diambil dari transkrip FGD A.01 
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“Our situation here is no different than it was during 
the conflict.  In fact, before the conflict we were 
free to look out for our own livelihood with this tax 
or that tax.  Nowadays it’s not infrequent that we 
are asked by certain people for ‘This tax! That tax! 
Nanggroe tax!’ And so on! … I have a brick factory 
at my house, and we often bring large loads to sell 
in Banda Aceh.  Those certain people are always 
asking for a tax.”45 

“Keadaan kami tidak bedanya seperti dahulu. 
Malah menurut saya “dulu kami bebas untuk 
mencari rezeki tanpa adanya pajak ini dan itu”, 
sekarang ini tidak jarang kami dimintai pajak oleh 
orang tertentu, “pajak inilah! Pajak itulah!, pajak 
nanggroelah! Dan sebagainya! … Ya, saya 
mempunyai pabrik pembuatan batu bata di rumah, 
dan kami juga sering membawanya dalam jumlah 
besar ke Banda Aceh. Kami sering dimintai pajak 
oleh orang tertentu.” 

“During the conflict they often came and asked for 
our help, but now they have all become arrogant.” 

“Dahulu pada masa konflik mereka sering datang 
untuk meminta bantuan kepada kami, namun 
sekarang mereka sudah sombong-sombong.” 

“The Aceh government’s performance to date has 
not proven any results.  They only sell mere 
promises.    Just look at what’s been done by 
Irwandi and the Bupatis that came from GAM 
before.  They’re all “living beyond their means.”46 

“Selama ini, apa yang sudah diperankan oleh 
pemerintahan Aceh tidak ada buktinya. Mereka 
hanya mengobralkan janji belaka. Lihat saja apa 
yang dilakukan oleh Irwandi, dan Bupati-Bupati 
yang berasal dari orang GAM dahulunya. 
Semuanya ‘besar pasak dari pada tiang’” 

“It’s not rare that they order us in the community to 
do good deeds and to help each other, such as 
attending Friday prayers, or wearing the head cover, 
but the funny thing is that they themselves in GAM 
don’t do themselves any of the things they tell 
others to do.  They are carrying out a deception.  
Even their wives don’t wear the head cover.” 

“Tidak jarang mereka memerintahkan kepada 
masyarakat untuk berbuat baik dan saling 
membantu, seperti menunaikan shalat jumat, 
memakai jilbab, tapi yang lucunya mereka sendiri 
para GAM itu tidak melaksanakan sendiri apa yang 
diperntahnya kepada orang lain. Mereka sendiri 
banyak melakukan kecurangan. Bahkan istri-istri 
mereka juga tidak memakai jilbab.” 

 

Para responden mengatakan kepada peneliti MSR bahwa mereka jarang bertemu dengan orang 

dari KPA. Bahkan seorang mantan kombatan, meskipun dia memegang peran logistik kecil 

selama konflik, yang mungkin sering berpikir bahwa dia adalah KPA, dan mungkin secara umum 

mendukung ambisi politik KPA dalam Partai Aceh, dengan tegas mengambil jarak dari KPA dan 
parlok:  
 
“Personally, I don’t know much nor do I want to 
know about the local political parties – even though 
local party representatives (especially from Partai 
Aceh) have approached me about opening a branch 
office in this village.  But as far as I know there 
hasn’t been any local party socialization in the 
Sawang region, particularly in the interior highlands 
up there.  There are also no local party offices in 

“Saya secara pribadi kurang dan tidak mau tahu 
tentang adanya Parlok – walaupun ada orang-
orang dari Parlok (khususnya dari PA) yang 
mengajak saya untuk membuat cabang ranting di 
desa ini. Namun sepengetahuan saya belum ada 
sosialisasi Parlok di daerah Sawang ini, khususnya 
dipedalaman Sawang di atas sana. Kantor-kantor 
Parlok tersebut juga tidak terlihat eksistensinya di 

                                                      
45 Pemakaian istilah “orang tertentu” adalah untuk menghaluskan, tetapi dia menyebutkan “pajak nanggroe” yang 
membuat kami tahu bahwa dia berbicara mengenai mantan GAM, dan hal ini dikonfirmasikan melalui pembicaraan di 
telepon pada bulan Oktober 2008. 
46  “Besar pasak dari pada tiang” adalah sebuah pepatah Bahasa Indonesia yang berarti “lebih besar pengeluaran 
daripada pendapatan”. Dalam kasus KPA, para bupati GAM, dan elit KPA lain mereka sering terlihat mengendarai 
mobil baru dan memakai telepon seluler yang mewah, dan masyarakat bertanya-tanya apa yang telah mereka lakukan 
sehingga mereka berhak mendapatkan itu dan dari mana mereka mendapatkan dana untuk membeli barang-barang 
tersebut.  
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this region.” – A GAM Ex-Combatant from 
Sawang, Aceh Utara 

wilayah ini.” – Seorang mantan kombatan GAM 
dari kecamatan Sawang, Aceh Utara47 

 

Pada waktu informan yang sama ditanyai apakah ada anggota KPA di Sawang, jawaban 

implisitnya menjelaskan bahwa tidak ada kegiatan Partai Aceh di daerah ini  
 

 
“Yes, in this region there are some KPA… but as 
far as I know, they are all ‘under the thumb’ of the 
Invisible or Sword Force.  And they [i.e. KPA] must 
listen to all their complaints and do whatever their 
command tells them.  If they don’t, then they will be 
chased out or sent to ‘hell.’” – A GAM Ex-
Combatant from Sawang, Aceh Utara 

“Ya, diwilayah sawang ini juga terdapat KPA – 
namun sepengetahuan saya mereka semuanya 
sudah ‘diputar jarinya’ oleh orang-orang siluman 
atau pasukan pedang ini. Dan mereka harus 
mendengar keluh kesah dan berbuat apa saja sesuai 
dengan komando mereka. Kalau tidak mereka akan 
diusir atau di antarkan ke ‘neraka’.” – Seorang 
mantan kombatan GAM dari kecamatan Sawang, 
Aceh Utara48 

 

Informan ini mungkin bermaksud merujuk secara halus kepada serangkaian penculikan dan 
penyiksaan terhadap para anggota KPA di Sawang yang setelah pembunuhan Tgk. Badruddin. 

Ceritanya dikonfirmasikan oleh salah satu anggota pasukan Pedang: 

 
“In this village there aren’t any KPA members.  
We’ve chased them all out because they have 
violated their oath49 and committed huge mistakes 
and acts of destruction such as with all the 
assistance they have received or the murders 
they’ve committed against those who they consider 
have damaged their interests.  As an example, look 
at the murder of our teacher in this region, Teungku 
Badruddin.” – Sword Force Member, Aceh Utara 

“Di desa ini tidak ada orang-orang KPA, mereka 
semua telah kami usir karena telah melanggar 
sumpah dan mereka telah membuat kerusakan dan 
kesalahan yang sangat besar sekarang ini, misalnya 
dengan semua bantuan yang diterima ataupun 
dengan membunuh orang-orang yang mereka 
anggap merusak kepentingan mereka – lihat 
sebagai contoh tentang pembunuhan T. Badrun 
guru kami di wilayah ini.” – Anggota Pasukan 
Peudeung, Aceh Utara50 

Penduduk Sawang Merasa Tertinggal …      … 
Tiga kutipan berikut ini diambil dari sebuah diskusi kelompok fokus di sebuah warung kopi desa 
di Sawang dengan sekelompok laki-laki yang berusia antara 35-61. Banyak komentar mereka 

mencerminkan perasaan diacuhkan dan ditinggalkan, baik dalam proses pembangunan maupun 

proses perdamaian. Pada waktu mereka menerima bantuan, dilaksanakannya dengan tanpa 

tanggung jawab dan tidak adil:51 
 

                                                      
47 Lihat transkrip wawancara A.03 
48 ibid. 
49 Untuk informasi lebih lanjut mengenai sumpah GAM, lihat tambahan cerita dari informan ini di bagian “Dalam 
Kata-Katanya Sendiri” pada akhir laporan ini. 
50 Lihat transkrip wawancara A.16 
51 semua kutipan dari tabel berikut ini diambil dari transkrip FGD A.03 
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“It is such a shame that after the peace agreement, 
there hasn’t been nearly enough attention from the 
government, it seems stagnant, particularly in the 
development of infrastructure out in the villages.  
Just for example, look at the road to this village.  
For dozens of years there hasn’t been any change, 
even though when it rains it becomes extremely 
difficult to leave this village.  Roads are such an 
important infrastructure for improving the local 
economy here.” 

“Alangkah di sayangkan setelah perdamaian ini, 
perhatian pemerintah sangat kurang dan terkesan 
tersendat2 khususnya dalam pembangunan 
(infrastruktur) sarana dan prasarana di desa. Ya 
sebagai contoh lihat saja jalan desa menuju desa 
ini. Sudah puluhan tahun tidak ada perubahan, 
bahkan jika turun hujan masayarakat sangat sulit 
untuk keluar desa. Padahal jalan merupakan 
sarana yang sangat penting dalam meningkatkan 
perekonomian masyarakat.” 

“Some government officials from the Department of 
Agriculture gave us rubber saplings to our 
community.  This assistance was carried out in 
groups and it was only 25% successful.  This 
happened because there was no support from the 
agriculture department… Besides that, the 
Department of Social Welfare built five houses for 
the poor in our village.  This assistance has a huge 
benefit for them, but on the other hand some other 
homes for the poor haven’t been built yet, and this 
leads to jealousy and inequity among the most poor 
people.” 

“Dari Pemerintah datang dari Dinas Pertanian 
berupa pemberdayaan tanaman karet kepada 
masyarakat. Bantuan ini dilaksanakan secara 
berkelompok dan dapat dikatakan hanya ¼ yang 
berhasil. Hal ini terjadi karena tidak adanya 
pendampingan oleh pihak dinas pertanian… Selain 
itu, Departemen Sosial juga ada membangun 5 unit 
rumah bagi kaum dhuafa yang terdapat di desa ini. 
Bantuan ini sangat besar manfaatnya bagi 
masyarakat kaum dhuafa. Namun pada sisi lain 
terdapat sebagian rumah kaum dhuafa yang belum 
terbangun, dan hal ini menimbulkan iri hati dan 
kesenjangan bagi kalangan masyarakat dhuafa.” 

“USAID provided some economic development 
assistance, like planting four hectares of ginger… 
but the ginger fields had a failed harvest.  This 
happened because the seedlings were bad, most of 
them were rotten, such that the plants were 
unhealthy and died.  Actually this would have been 
a great benefit, however because it was done too 
hastily (half-assed) it was all in vain.”  

“Ada bantuan dari USAID berupa pemberdayaan 
ekonomi masyarakat, seperti penanaman jahe 
seluas 4 hektar… Tapi penanaman jahe tersebut 
mengalami gagal panen, hal ini terjadi karena bibit 
yang disediakan tidak baik dan kebanyakan busuk 
sehingga tanamannya juga tidak sehat dan gagal. 
Sebenarnya proyek ini sangat besar manfaatnya, 
namun karena dilakukan asal jadi sehingga menjadi 
sia-sia.” 

 
Memang, tentang jalan yang disebutkan pada kutipan pertama, ACMU melaporkan bahwa di 

dalam anggaran kabupaten 2008 Aceh Utara mengalokasikan 14 milyar rupian (USD 1,4 juta) 

untuk perbaikan jalan utama Sawang, dan memberikannya kepada kontraktor yang didukung oleh 

KPA, dan keadaan jalan masih sangat jelek.52 Mantan kombatan yang dikutip di atas yang tidak 
mau dikenali sebagai KPA ataupun bagian dari Pasukan Peudeung juga menceritakan 

pengamatannya pada lemahnya program reintegrasi dan keadaan diacuhkan yang menyedihkan di 

Sawang: 

 
“Because the peace agreement (MOU) states that 
there are only 3000 GAM ex-combatants when in 
reality there are much more, the reintegration funds 
from BRA had to be cut and divided in order to give 
some for those not counted.  Most peopole in the 
general community don’t understand this and they 
complain.  We don’t know why so much assistance 

“Dana bantuan yang telah diterima melalui BRA, 
berhubung data dalam MoU hanya 3000 orang 
tetapi dalam kenyataannya jauh melebihi, maka 
terpaksa dipotong untuk diberikan kembali kepada 
mantan GAM yang namanya tidak tercantum. 
Masyarakat umum banyak yang tidak memahami 
hal ini sehingga mengeluh. Kami tidak tahu 

                                                      
52 Lihat buletin ACMU dari bulan September 2008. 
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still remains undelivered?” – A GAM Ex-
Combatant from Sawang, Aceh Utara 

mengapa masih banyak bantuan yang belum 
diberikan?” – Seorang mantan kombatan GAM dari 
kecamatan Sawang, Aceh Utara53 

“In principle, the people of Sawang really truly 
hope for peace, they are sick of living in fear – 
however because the attention and assistance they 
have received has been so pathetic, they feel like an 
ignored step-child, and so this [Sword Force 
situation] is the result.” – A GAM Ex-Combatant 
from Sawang, Aceh Utara 

“Masyarakat di Sawang pada dasarnya sangat-
sangat mengharapkan perdamaian, mereka sudah 
bosan hidup dengan rasa ketakutan – namun karena 
perhatian dan bantuan yang mereka dapatkan 
sangat menyedihkan dan merasa di anak tirikan… 
ya begini jadinya.” – Seorang mantan kombatan 
GAM dari kecamatan Sawang, Aceh Utara54 

…dan Ditinggalkan oleh Proses Perdamaian  
Mereka yang merasa frustasi dengan perjanjian damai membuat perbedaan yang jelas antara dua 

pihak penanda tangan perjanjian damai di satu sisi, dan rakyat Aceh biasa di sisi lain, dengan 
catatan bahwa rakyat tidak mempunyai suara dalam perjanjian itu dan masih merasa tidak 

berdaya untuk mengutarakan apa yang mereka pikirkan mengenainya.55   

 
“The people who are making peace are only busy 
protecting their interests, whether it’s the 
Indonesian government or KPA.  Meanwhile the 
people are ignored.” – Sword Force Member, Aceh 
Utara 

“Orang-orang yang berdamai hanya sibuk menjaga 
kepentingan mereka, baik itu RI maupun TNA 
[KPA]. Sedangkan rakyat kurang diperhatikan.” – 
Anggota Pasukan Peudeung, Aceh Utara56 

“Perdamaian” Sebenarnya Berarti “Kemerdekaan” Dari Indonesia 
Peserta kelompok fokus dari Sawang yang dikutip di bawah ini tanpa terpengaruh dengan apa 

yang orang lain dalam komunitasnya mungkin mengatakan secara terbuka mengenai proses 
perdamaian, di dalam hati mereka menyamakan perdamaian yang sebenarnya di Aceh dengan 

Kemerdekaan: 

 
“On the surface it looks as if the people really 
support the peace process, but we can not see what 
lies beneath that, how they really feel.  There are 
some people who don’t want the kind of peace we 
have now, rather they want actual peace, in the 
sense of ‘independence.’  Aceh can stand on its own 
just as it did during the age of the sultanate.” – FGD 
participant from Sawang, Aceh Utara 

“Secara kasat mata terlihat (realita) masyarakat 
sangat mendukung perdamaian, namun secara 
isyarat (hati) tidak bisa diartikan. Hal ini karena 
terdapat beberapa masyarakat yang berpandangan 
bahwa bukan perdamaian yang begini (yang sudah 
berjalan) yang mereka inginkan, akan tetapi 
perdamaiaan yang sesungguhnya, dalam arti 
“kemerdekaan”. Aceh dapat berdiri sendiri seperti 
dulukala seperti pada masa kerajaan.” – Peserta 
FGD dari kecamatan Sawang, Aceh Utara57 

 

                                                      
53 Lihat transkrip wawancara A.03 
54 ibid. 
55 Untuk rincian lebih lanjut mengenai masyarakat yang merasa ditinggalkan oleh proses perdamaian, juga lihat studi 
kasus MSR yang berhubungan berjudul “Community Perceptions of the Peace Process in Aceh” 
56 Lihat transkrip wawancara A.16 
57 Lihat transkrip FGD A.03 
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Responden ini menyatakan bahwa beberapa orang di dalam masyarakatnya hanya terpaksa 

mendukung proses perdamaian yang ada sekarang, tetapi di dalam mereka masih berharap adanya 

“perdamaian yang sebenarnya,” yang di dalam pemikiran mereka berarti kemerdekaan dari 
Indonesia. Mereka mendukung perjanjian damai sekarang ini karena mereka tidak mempunyai 

pilihan lain dalam hal ini dan paling tidak telah mengakhiri kekerasan brutal di masa lalu. 

Mengingat banyak masyarakat di Aceh masih mempuyai rasa ketidakpercayaan terhadap 

pemerintah pusat, persepsi mereka yang salah mengenai proses perdamaian sekarang ini dan apa 
yang dianggap sebagai “perdamaian yang sebenarnya” untuk Aceh mulai masuk akan dari sudut 

pandang mereka. Jika mereka mempunyai pilihan, mereka akan memilih kemerdekaan dari pada 

proses perdamaian yang ada sekarang dengan Indonesia, dan mungkin konteks pemilu 2009 

dipenuhi oleh pengharapan-pengharapan yang tidak realistis. 
 
“In my opintion, during the early days of the 
Helsinki peace agreement, not all elements of 
society said whether they agree or not with peace 
between Indonesia and GAM.  In fact they were 
disappointed with the peace agreement.  They were 
disappointed because the peace agreement stated 
that Aceh was still within the unitary framework of 
the Indonesian state.  For them, Aceh must separate 
from Indonesia because that is our history, when 
Aceh was Aceh, and Indonesia did not exist.” – 
FGD participant from Sawang, Aceh Utara 

“Menurut saya, saat-saat awal terjadinya 
perdamaian Helsinki, tidak semua elemen 
masyarakat mengatakan setuju atau tidak dengan 
terjadinya perdamaian antara RI dan GAM. Bahkan 
mereka kecewa dengan terjadinya perdamaian itu. 
Mereka kecewa, karena perdamaian itu 
menunjukkan Aceh tetap dalam NKRI. Bagi mereka 
Aceh harus berpisah dengan RI, karena ini 
merupakan sejarah dulu di mana Aceh adalah Aceh 
dan RI tidak ada.” – Peserta FGD dari kecamatan 
Sawang, Aceh Utara58 

Pasukan Pedang  
Kegagalan reintegrasi paska-konflik dan rehabilitasi di Sawang dicerminkan dalam kutipan di 

atas, kisah yang jelas menjadi latar belakang munculnya pemimpin pemberontak seperti Teungku 
Badruddin yang mewakili kepentingan korban konflik yang kecewa dan para pejuang GAM yang 

tertinggal dalam proses perdamaian. Di dalam bulan-bulan setelah pembunuhan Badruddin, 

pasukannya berkumpul di bawah bendera Pasukan Peudeung (pasukan Pedang) dan kadang-

kadang dibesar-besarkan menjadi Pasukan Siluman. Di satu sisi, kerja lapangan mendalam oleh 
para peneliti ACMU dan MSR di Sawang menunjukkan bahwa Pasukan Pedang hanyalah sebuah 

gerombolan pemuda yang tidak terorganisir dan diasingkan dari bagian Aceh yang terisolasi dan 

diacuhkan yang menderita berat selama konflik. Meskipun keanggotaan utama dari Pasukan 

Pedang adalah mantan kombatan dari konflik, banyak di antara pemuda ini yang mungkin terlalu 
muda untuk pernah menjadi kombatan GAM sebelum perjanjian damai dan telah menjadi bandit 

yang dipuji sebagai penghidupan mereka. Dan lagi, kelompok ini seringkali digambarkan dalam 

pers sebagai mereka yang mempunyai potensi untuk menjadi pengganggu dalam proses 

                                                      
58 Lihat transkrip FGD A.03 
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perdamaian. Pada waktu mereka menculik seorang pekerja bantuan internasional, meskipun 

sebentar dan dengan cara amatir, Pasuka Pedang menjadi headline di seluruh dunia.  

Dalam Kata-Kata Masyarakat  
Bahkan sebelum kejadian penculikan, Pasukan Pedang menjadi headline pada waktu penelitian 

MSR (Juli dan Agustus 2008). Di Banda Aceh dan bagian lain dari Aceh, ada banyak pelecehan 
terhadap pasukan Pedang dan ancaman yang akan mereka lakukan terhadap proses perdamaian. 

Dari Sawang, para peneliti MSR berbicara dengan penduduk di sana dan menemukan bahwa 

pelecehan itu dibalikkan ke banda Aceh. Jika, seperti yang dinyatakan oleh beberapa responden, 

“perdamaian” masih disamakan dengan “kemerdekaan” di Sawang, maka kemunculan Pasukan 
Pedang mungkin kelihatan seperti sebuah hasil yang logis, dan masyarakat di sana, jika tidak 

mendukung secara terbuka, menunjukkan pengertian yang simpatik: 

 
“In my opinion, the emergence of groups that are 
reluctant to acknowledge the peace, such as the 
Robed Force59 or the Sword Force, they truly want 
Aceh to stand on its own and implement Islamic law 
as was done in the past.  They accuse some GAM 
people of forgetting the meaning of this struggle.  
Even though there are a very few of them [i.e. 
Sword Force members], there are people who 
exaggerate about them.” – FGD participant from 
Sawang, Aceh Utara 

“Timbulnya kelompok-kelompok yang enggan 
mengakui perdamaian itu, seperti pasukan jubah 
atau pasukan pedang. Menurut saya mereka itu 
murni ingin Aceh berdiri sendiri dan melaksanakan 
syariat Islam seperti dulu.  Mereka menuduh 
sebagian orang-orang GAM telah lupa akan arti 
perjuangan ini.  Walaupun mereka tergolong sangat 
sedikit, namun kemudian ada orang yang 
membesar-besarkan atau di besar-besarkan.” – 
Peserta FGD dari kecamatan Sawang, Aceh 
Utara60 

“Indeed in Sawang there is an Invisible Force, about 
500 people… this group has a target group of KPA 
leaders considered to have broken their promise.  A 
lot of people do not like KPA, concerning the 
problem of distributing its wealth.” – FGD 
participant from Sawang, Aceh Utara61 

“Di Sawang memang ada pasukan siluman, sekitar 
500 orang… Kelompok ini mempunyai target 
petinggi-petinggi KPA yang dianggap ingkar janji. 
Banyak orang yang tidak suka dengan KPA, lebih 
menyangkut kepada masalah pembagian rezeki” – 
Peserta FGD dari kecamatan Sawang, Aceh 
Utara62 

“Yes, actually we have heard about the existence of 
the Robed Force and so on, but we have never met 
with them.  In my opinion, they’re a part of the 
group of GAM or KPA that have been ignored.” – 
Housewife from Sawang, Aceh Utara 

“Ya, kami memang ada mendengar tentang adanya 
pasukan jubah dan sebagainya. Tapi kami tidak 
pernah berjumpa dengan mereka. Menurut saya 
mereka termasuk dari kalangan GAM atau KPA 
yang kurang diperhatikan” Ibu rumah tangga dari 
kecamatan Sawang, Aceh Utara63 

“If there is a dispute within GAM/KPA, it should be “Jika ada perselisihan antara sesama GAM/KPA 

                                                      
59  Pasukan Jubah, adalah nama lain yang sering dipakai untuk menggambarkan pasukan Pedang.  Jubah juga 
merupakan rujukan tidak langsung pada Komando Jubah Putihnya Teungku Bantaqiah, seorang ulama pemberontak 
dari Beutong Ateuh, Nagan Raya yang dibunuh pada tahun 1999 oleh pasukan TNI bersama dengan 60 santrinya. 
Pasukan Pedang menyatakan memulai kembali warisan Bantaqiah, yang dikenang oleh banyak orang di aceh sebagai 
martir. 
60 Lihat transkrip FGD A.03 
61 Responden ini kemungkinann besar bersalah karena membesar-besarkan cerita yang digambarkan pada kutipan 
sebelumnya. Perkiraan yang lebih realistis dari keanggotaan pasukan Pedang adalah puluhan, bukan ratusan. 
62 Lihat transkrip FGD A.03 
63 Lihat transkrip FGD A.01 
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resolved by their own channels.  KPA leaders 
should come out to the field and meet their 
members out here.  They [The Sword Force] are 
their own members; the social inequalities within 
KPA membership must be resolved according to 
their own deliberations.” – Village Secretary from 
Sawang, Aceh Utara 

diselesaikan melalui jalur mereka sendiri. Petinggi 
KPA sebaiknya turun ke lapangan menjumpai 
anggota-anggotanya dilapangan. Itukan anggota-
anggota mereka, kesenjangan sosial antara anggota 
KPA harus diselesaikan menurut cara/musyawarah 
mereka sendiri.” – Seorang sekdes dari kecamatan 
Sawang, Aceh Utara64 

“I’ve heard about the Sword Force, they only have 
two options:  independence or death.  The Sword 
Force have a saying: ‘Their [GAM’s] independence 
reaches Avanza,’65 because now they are big shot 
contractors and businessmen, etc. The Sword Force 
does not accept the peace agreement.  Sometimes 
the Sword Force conduct operations in groups of 
five or six people, traveling through the villages by 
motorbike, using black headbands, as if they are 
looking for something.  Sometimes they ask 
contractors for cigarette money or as much as they 
can give.” – Village Head from Sawang, Aceh Utara

“Pernah mendengar pasukan pedang, mereka cuma 
punya dua pilihan, merdeka atau mati. Pasukan 
pedang punya ungkapan ‘Merdeka mereka [GAM] 
sampai Avanza.’ Mereka sekarang sudah hebat-
hebat, jadi kontraktor, pengusaha, dsb. Pasukan 
pedang tidak menerima MoU. Sekali-kali pasukan 
pedang beroperasi sekitar 5-6 orang, berkeliling 
kampung dengan sepeda motor, memakai ikat 
kepala berwarna hitam, seperti mencari sesuatu. 
Terkadang mereka minta uang rokok alakadarnya 
kepada kontraktor.” – Seorang keuchik dari 
kecamatan Sawang, Aceh Utara66 

 

Yang muncul dari kutipan-kutipan masyarakat mengenai Pasukan Pedang adalah pengakuan 

bahwa KPA tidak menghiraukan para anggotanya yang berada di daerah-daerah terpencil seperti 

Sawang. KPA tidak memberikan bantuan reintegrasi secara adil; KPA telah melupakan tujuan 
asli dari perjuangan mereka dan mengacuhkan kewajiban-kewajiban mereka terhadap orang-

orang yang mereka katakan mereka wakili; Para pemimpin KPA seharusnya kembali ke lapangan 

dan berusaha mencapai persetujuan dengan para mantan kombatannya; dan yang paling 

menyolok di antara semuanya adalah, sementara para pimpinan KPA berkendaraan Avanza 
mengamankan kontrak-kontrak yang sangat menguntungkan dari teman-teman KPA mereka di 

pemerintah, anggota Pasukan Pedang berputar-putar dengan sepeda motor mereka “sepertinya 

mereka mencari sesuatu,” dan meminta uang rokok dari kontraktor lokal. Perbedaan tidak bisa 

lebih menyolok lagi. Pasukan Pedang telah menyatakan, meskipun melalui kekerasan, jika tidak 
mereka dianggap kemarahan tumpul yang digambarkan oleh masyarakat di Sawang pada bagian 

sebelum ini.  

 

Pandangan lain ditemukan pada paling tidak dua wawancara MSR yang terpisah dari Sawang 
yang dicerminkan dalam kutipan lain dari mantan kombatan yang tidak mengidentifikasi dirinya 

sebagai KPA maupun bagian dari gerakan Teungku Badruddin. Dia menanyakan sumber dana 

dari Pasukan Pedang, dan apakah mereka bisa atau tidak mengakses dukungan internasional:  

 

                                                      
64 Lihat transkrip wawancara A.04 
65 Avanza adalah sebuah kendaraan popular yang dijual oleh Toyota di Indonesia, salah satu simbol orang kaya baru di 
paska-tsunami dan paska-konflik Aceh.   
66 Lihat transkrip wawancara A.18 
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“There are 500 of them total, believe it or not… I 
once asked them whether they had any connections 
with groups outside the country, and the so-called 
‘breakaway’ soldiers said they didn’t.  But I am 
suspicious.  If you look you can see among them 
there are those wearing branded shoes, driving RX 
King motorbikes, smoking expensive Dji Sam Soe 
cigarettes… I am certain there is definitely a group 
supporting them with funds.  Because if they earned 
a living only from farming, all this would be 
impossible.” – A GAM Ex-Combatant from 
Sawang, Aceh Utara 

“Jumlah mereka sekitar 500 orang, percaya atau 
tidak… saya pernah menanyakan kepada mereka 
apakah mereka berhubungan dengan pihak-pihak 
luar negeri atau menerima bantuan, pasukan 
‘sempalan’ menjawab tidak. Tetapi saya curiga. 
Melihat ada diantara mereka yang memakai sepatu 
bermerek, kendaraan roda dua RX King, menghisap 
rokok Dji Sam Soe yang mahal, saya yakin pasti 
ada yang mendukung dana mereka. Karena kalau 
mengandalkan hidup dari petani pasti tidak 
mungkin.” – Seorang mantan kombatan GAM dari 
kecamatan Sawang, Aceh Utara67 

 

Kutipan ini mengalir menjadi serangkaian kabar angin yang kaya dan beragam serta pembesar-

besaran mengenai Pasukan Pedang. Pertama dia menyatakan ada 500 anggota pasukan Siluman, 

angka yang kelihatannya tidak mungkin tetapi hanya satu itu yang beredar. Ada juga banyak 
spekulasi mengenai apakah Pasukan Pedang menerima bantuan keuangan dari sebagian para 

pimpinan GAM, yang dikenal dengan MP-GAM, yang tinggal di pengsingan dan tidak yakin 

dengan perjanjian damai. Meskipun mungkin pasukan Pedang berkomunikasi dengan MP-GAM, 

kelihatannya tidak mungkin kalau MP-GAM mengirim uang. Yang lain bertanya-tanya apakah 
mungkin pasukan pedang merupakan semacam operasi penyamaran yang dilakukan oleh pasukan 

keamanan Indonesia untuk memecah KPA dan mengacaukan proses perdamaian, sebuah 

spekulasi yang mengingatkan pada pertanyaan-pertanyaan yang tak terjawab mengenai hubungan 

Teungku Badruddin dengan kepolisian lokal.  
 

Tetapi responden mantan kombatan ini tidak optimis dengan masa depan rekonsiliasi antara 

Pasukan Pedang di Sawang dengan KPA, dan menggambarkan hal yang tidak menjanjikan: 

 
“Yes, I have met with them, and they really are 
people from GAM that have been ignored.  They 
also will not acknowledge KPA or the peace 
agreement.  They consider GAM or KPA today to 
be traitors of their own nation and dishonest in their 
struggle for the interests of the Acehnese people – 
especially their own combatants.” 
 
“At this point they [the Sword Force] won’t accept 
any kind of assistance – and BRA also hasn’t been 
seen giving any attention to them.  However… 
during the early days of the peace process they had 
high hopes for reintegration assistance.  Perhaps this 
is why they have become apathetic and aggressive 
toward their old friends from the struggle who have 
since become their enemies.  They feel estranged, 
like unwanted stepchildren.  It’s like the words of an 

“Ya, saya pernah berjumpa dengan mereka, dan 
mereka sebenarnya terdiri dari orang-orang GAM 
yang sekarang ini kurang diperhatikan. Mereka 
juga tidak mengakui KPA dan MoU. Mereka 
menganggap bahwa orang-orang GAM atau KPA 
sekarang ini telah mengkhianati bangsa sendiri dan 
tidak jujur dalam memperjuangkan kepentingan 
orang-orang Aceh – khususnya juga para 
kombatan.” 
 
“Sekarang ini mereka sudah tidak mau lagi 
menerima bantuan apa saja – dan BRA juga 
tampaknya tidak terlihat untuk memberi perhatian 
kepada mereka. Namun... dahulunya mereka sangat 
mengharapkan adanya bantuan-bantuan ini pada 
saat-saat pasca-perdamaian.  Mungkin ini yang 
menyebabkan mereka apatis dan agresif terhadap 

                                                      
67 Lihat transkrip wawancara A.03 
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old Acehnese proverb: “Blang beu meuateung 
ureung beu meato” (“a ricefield needs a foundation 
and people need to be organized.”).  KPA leaders 
have not done this – they left their rank and file on 
their own after the MOU agreement, so it’s these 
social inequalities that have also been a trigger in 
this new conflict.  They [the Sword Force] have a 
‘black list’ with the names of KPA leaders on it, 
who they will continue to hunt down and wherever 
they might meet, they will catch them.” – A GAM 
Ex-Combatant from Sawang, Aceh Utara 

kawan-kawan seperjuangan yang sekarang 
sebagian sudah menjadi lawan.  Mereka merasa di 
anak tirikan.  Seperti, dalam istilah mereka dahulu 
terdapat filsafat “Blang beu meuateung ureung beu 
meato” (“sawah harus adanya pondasinya dan 
orang harus teratur”).  Inilah yang tidak dilakukan 
orang orang KPA sekarang – mereka ditinggalkan 
begitu saja setelah adanya perjanjian MOU itu.  
Jadi kesenjangan hidup juga merupakan faktor 
pemicu dari konflik baru ini.  Dan mereka telah 
mempunyai ‘daftar hitam’ pengurus KPA yang terus 
mereka buru dan dimanapun berjumpa akan mereka 
tangkap” – Seorang mantan kombatan GAM dari 
kecamatan Sawang, Aceh Utara 68 

 

Mungkin sebagai seorang mantan kombatan, responden mempunyai simpati yang jelas untuk 
perjuangan Pasukan Pedang, dalam mengakui kepemimpinan KPA – dan dia memasukkan 

anggota-anggota BRA dan KPA yang terpilih sebagai pejabat setelah MOU – yang telah 

mengacuhkan mantan kombatan di masyarakatnya sendiri. Dia mengakhiri dengan mengutip 

daftar hitam Pasukan Pedang untuk para pimpinan KPA yang dituju. Masalahnya di sini bukan 
apakah daftar ini benar ada atau tidak, tetapi bahwa pandangan ketidakadilan terhadap para 

anggota masyarakat didampingi oleh ancaman kekerasan yang berkelanjutan.  

Dalam Kata-Katanya Sendiri  
Para peneliti MSR berkesempatan untuk bertemu dengan salah seorang anggota Pasukan Pedang 

selama kerja lapangan mereka di Sawang. Orang ini muda, berusia dua puluh tahun awal, dan ikut 

serta dengan antusias dalam wawancara, memberikan jawaban yang panjang dan terperinci pada 
pertanyaan-pertanyaan. Wawancara berlangsung tanpa gangguan di rumah pemuda ini, di mana 

dia memberi pewawancaranya kopi dan keripik pisang. Kisahnya menggabungkan ideologi 

fundamental GAM dari etno-nasionalis separatis dengan sebuah lapisan Jihad Islam.69 

 
Waktu pertama kali pewawancara MSR menanyai dia tentang bendera-bendara Pasukan 

Peudeung dengan sebuah bintang dan pedang yang telah dikibarkan di seluruh bagian utara 

kecamatan Sawang di mana ada para pendukung Tgk. Badruddin. Bendera-bendera ini memakai 

gambar agamis untuk mengingatkan kejayaan pra-kolonial dari kesultanan Aceh: 
 
“Oh, that is the flag of ‘Islam’s Victory’.  That flag 
was used in the old days of [Sultan] Iskandar 
Muda’s kingdom as a symbol of peace and the 
upholding of Islam in this land of Mecca’s 
Verandah.  In those days Aceh had three flags, the 

“Oh, itu bendera ‘Jaya Islam’. Bendera itu 
merupakan bendera pada saat kerajaan Iskandar 
Muda dahulu sebagai symbol perdamaian dan 
tegaknya Islam di negeri Seramo Mekkah ini. 
Dahulu kala negeri Aceh mempunyai tiga bendera, 

                                                      
68 ibid. 
69 Semua kutipan cerita pada bagian ini diambil dari transkrip wawancara A.16 
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first was red and used in times of struggle and war, 
while the green one is used in the times following 
Islam’s Victory, and the third flag with the image of 
a ‘winged steed70 with a lion’ was used as symbol of 
the nation.” 

yang pertama berwarna merah dan digunakan pada 
saat-saat perjuangan atau peperangan, sedangkan 
yang warna hijau digunakan pada saat-saat Islam 
telah Berjaya, dan satu lagi bendera yang 
berlambang ‘burak dengan singa’ sebagai symbol 
Negara.” 

 

Dari usia para sultan, sejarah konflik di Aceh adalah sebuah jawaban pada serangkaian 

penghianatan. Misalnya, dia berargumentasi bahwa Aceh tidak pernah mau menjadi bagian dari 
Indonesia karena Aceh berdiri sendiri sebelum berperang dengan Belanda mulai tahun 1873. 

Setelah perang tersebut usai, Aceh seharusnya kembali ke bentuk semula, tidak dikumpulkan 

dengan Indonesia. Dia menyatakan ketidaksahan yang mirip dengan perjanjian damai, sekali lagi 

dengan referensi kepada Islam sebagai pembenarannya: 
 
“For me personally, this peace agreement is actually 
illegal and can not be acknowledged because it was 
carried out by non-Muslims.  In Islamic law, the 
mediator for any dispute among Muslims must also 
come from the Muslim community; it can’t be a 
non-Muslim.  But that is what happened here.” 

“Bagi saya pribadi, sebenarnya perdamaian ini 
tidak sah dan tidak bisa diakui karena perdamaian 
itu dilaksanakan oleh orang-orang non-muslim. 
Dalam hokum Islam, setiap orang muslim yang 
bersengketa maka yang bisa menjadi penengahnya 
adalah dari kalangan muslim sendiri, tidak bisa 
dari kalangan non-muslim. Namun itu terjadi di 
sini.” 

 

Mengenai pelaksanaan hukum shariah Islam, dia mempunyai banyak pendapat: 

 
“One of the Sword Force’s goals is to rebuild Islam 
in Aceh.  Yeah sure in writing Islamic law has been 
achieved in Aceh, however it hasn’t been 
implemented in any meaningful way.  Just look at 
our environment these days, does it reflect Islamic 
law?  In Acehnese history, we actually already 
implemented Islamic law long ago.  This is proven 
by the laws used and understood by the Acehnese 
people themselves that are based on Islam.  That’s 
why there is an expression ‘Adat ngon hokum Islam 
lage zat ngen sifet’ (the people’s customs and 
Islamic law are like an element and its nature).  So 
it’s really funny that now we are carrying out 
Islamic law only half way.  Even the people that 
were once fighting for Islamic law, they are the ones 
who violate it.  For example, the people in GAM, 
they’re the ones not setting a good example, rather 
they prefer to prioritize their own needs.  Because of 
that, before Islamic law can be formally 
implemented in Aceh we will continue to fight to 
rebuild it.” 

“Salah satu tujuan [Pasukan Peudeung] adalah 
menegakkan Islam kembali di Nanggroe Aceh 
Darussalam.  Iya, secara tertulis memang [syariat 
Islam telah tercipta di Aceh], namun secara makna 
tidak, lihat saja lingkungan kita sekarang ini, 
apakah itu mencerminkan syariat Islam? 
Sebenarnya dalam sejarah Aceh sudah dari dulunya 
melaksanakan syariat Islam. Ini terbukti dari hokum 
yang digunakan dan dipahami oleh masyarakat 
Aceh itu sendiri yang berlandaskan Islam, makanya 
ada istilah ‘Adat ngon hokum Islam lage zat ngen 
sifet’ (adat masyarakat dan hokum Islam seperti zat 
dan sifatnya-pen). Jadi begitu lucu ketika kita 
sekarang dalam menjalankan syariat Islam 
setengah-setengah. Bahkan banyak orang-orang 
yang dahulunya memperjuangkan syariat Islam 
justru mereka yang melanggarnya, contohnya ya 
seperti orang-orang GAM yang justru mereka tidak 
memberikan contoh teladan, bahkan mereka lebih 
mementingkan kepentingannya sendiri. Oleh karena 
itu, sebelum syariat Islam tegak di Nanggroe Aceh 
Darussalam secara kafffah maka kami akan terus 

                                                      
70 “Kuda bersayap” (burak) adalah mahluk surga yang membawa Nabi Muhammad ke Sorga. 
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berjuang untuk menegakkannya.” 
 

Meskipun informan Pasukan Pedang ini bersikukuh untuk kembali ke hukum Islam seperti yang 

dibayangkan pada jaman kesultanan, penekanannya pada nilai-nilai Islam dan gambarannya lebih 

merupakan sebuah lapisan untuk menghalalkan tindakan mereka terhadap KPA, kontraktor lokal, 
an LSM-LSM yang bekerja di wilayah mereka. Penghianatan yang paling utama, dan dia kembali 

ke sini lagi dan lagi dalam kisahnya, apakah penghianatan KPA pada sumpahnya untuk 

mendapatkan kemerdekaan Aceh atas nama rakyat Aceh. Membalas penghianatan KPA adalah 

motif ideologi yang menggerakkan Pasukan Pedang: 
 
“We all took an oath to fight for the land of Aceh so 
that we can stand up once again… However now 
the reality is different, a lot of us who once swore an 
oath… then violated it only because of lust, 
materialism, and their other priorities.  Because of 
that we returned to remind them, because it wasn’t 
just they who fought.  The entire community is fed 
up, so many possessions and lives lost, everyone’s 
peace of mind disrupted during the conflict.  They 
should be able to feel that. 
 
They once swore to defend the people they would 
help one another.  Now they prefer to advance their 
own interests over the people, they don’t even pay 
attention to their own men.  Until they can no longer 
observe the lives of others as they would their own.  
Once again, they have violated their oath so it is our 
duty to fight them. 
 
Now we have another problem with KPA.  They see 
us as an enemy that disrupts the peace, and we will 
continue to fight in order to straighten them out 
once again.  Some of them (a whole lot) even came 
here (to my house) to kill me, but luckily at the time 
I was able to quickly escape.  And now we are 
looking for them (certain people), the ones we think 
have violated their oath.  
 
Nowadays KPA members are unjust and have 
forgotten themselves.  They only think about 
themselves.  Back then they promised that this 
struggle was for the people, everything was for the 
people.  However today things are different – they 
only counted 3000 [ex-combatants] – who were the 
only ones that got any attention.  For them the fallen 
soldiers have no meaning.  There are so many of us 
that carried weapons then but haven’t received any 
assistance whatsoever.  Personally, I no longer 
agree with KPA.  They once swore an oath: 
‘Uksimubillah ulon meusumpah, harta dan darah 
ulon lon serahkan keperjuangan untuk seuneboh 

“Kami semua bersumpah untuk memperjuangkan 
tanah Aceh ini untuk bisa berdiri kembali… Namun 
sekarang kenyataannya berbeda, banyak pula 
diantara kita yang dahulunya bersumpah… 
kemudian melanggarnya hanya karena hawa nafsu, 
harta benda dan kepentingan mereka lainnya. Oleh 
karena itulah kami kembali mengingatkannya, 
karena bukan hanya mereka yang berjuang, 
masyarakat secara keseluruhan sudah sangat jemu, 
banyak harta, nyawa dan ketenangan jiwa telah 
turusik waktu konflik, seharusnya mereka dapat 
merasakannya. 
 
Dahulunya mereka bersumpah untuk membela 
rakyat dan mereka saling membantu sesamanya. 
Namun sekarang mereka lebih mementingkan diri 
sendiri ketimbang rakyat, bahkan orang-orang dari 
mereka sendiri sangat banyak tidak diperhatikan, 
sehingga mereka tidak bisa menatap kehidupan ini 
seperti yang lainnya. Sekali lagi, mereka itu sudah 
melanggar sumpah jadi wajib untuk diperangi. 
 
Kami sekarang ini lagi bermasalah dengan pihak-
pihak KPA. Mereka mengganggap kami sebagai 
musuh yang merusak perdamaian, dan kamipun 
akan terus berjuang untuk meluruskan mereka 
kembali. Bahkan mereka (banyak sekali) pernah 
datang kemari (kerumah saya) untuk membunuh 
saya, untung waktu itu saya cepat menghindar. 
Kamipun sekarang sedang mencari mereka (orang-
orang tertentu) yang kami anggap telah melanggar 
sumpah. 
 
Orang-orang TNA [KPA] juga sangat tidak adil 
dan telah lupa diri sekarang ini. Mereka hanya 
memikirkan diri sendiri. Dulu mereka berjanji dan 
bersumpah bahwa perjuangan ini untuk rakyat, 
semuanya untuk rakyat. Namun sekarang ini sudah 
lain – bahkan orang-orang yang dihitung hanya 
3000 orang saja – yang kemudian orang yang 
mendapatkan perhatian orang-orang itu saja. Bagi 
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nanggroe Aceh.’ (‘In the name of Allah I swear on 
all my possessions and my blood.  I offer it all for 
the struggle to redeem the Aceh Nation.’) 
 
“KPA have violated their oath… they have 
forgotten themselves, and this has created new 
forms of social inequality here.  We often remind 
our former comrades in the struggle so that they 
won’t forget themselves.  But the strange thing is 
they interpret our reminders differently by accusing 
us of not supporting the peace, they call us thieves – 
they even call us new separatists.  Now they are just 
‘poh bangsa droe kedroe demi kepentingan uang’ 
(‘killing and selling their nation for their own 
interests and money’) 
 
“The KPA leaders just do whatever they want and 
have forgotten the meaning of this struggle.  Before 
they swore to never salute the Indonesian flag, but 
now they salute with spirit, just look at Governor 
Irwandi… Yes, even though the people are still 
putting their trust in KPA to lead Aceh, we will 
continue to remind them of their broken promise – 
even if with spilt blood.” 

mereka orang-orang yang telah tiada tidak ada 
artinya. Bahkan banyak sekali orang-orang kita 
yang dulu ikut mengangkat senjata tidak 
diperhatikan sama sekali dan tidak pernah 
mendapatkan bantuan apapun. Secara pribadi saya 
tidak sepakat lagi dengan orang-orang TNA [KPA]. 
Dulu mereka bersumpah dengan mengatakan 
‘Uksimubillah ulon meusumpah, harta dan darah 
ulon lon serahkan keperjuangan untuk seuneboh 
nanggroe Aceh.’ (‘Dengan nama Allah saya 
bersumpah, harta dan darah saya akan saya 
persembahkan semuanya untuk perjuangan sebagai 
tebusan Negeri Aceh.’)  
 
“Sekarang ini orang-orang TNA sudah melanggar 
sumpah, mereka tidak melaksanakan sumpah ini 
lagi. Mereka telah lupa diri, dan ini yang membuat 
terciptanya kesenjangan baru di sini. Bahkan kami 
kerap mengingatkan teman-teman seperjuangan 
untuk sumpah ini agar mereka tidak lupa diri. 
Namun anehnya ingatan dan peringatan kami itu 
diartikan lain dengan menuduh kami orang-orang 
yang tidak mendukung perdamaian, bahkan kami 
dituduh sebagai perampok – bahkan saparatis baru. 
Mereka sekarang ini ‘poh bangsa droe kedroe demi 
kepentingan uang’ (‘membunuh atau menjual 
bangsa sendiri untuk kepentingan sendiri atau 
uang’).  
 
“Pemimpin-pemimpin yang memimpin dari 
kalangan KPA juga telah berbuat semaunya dan 
telah lupa arti perjuangan ini. Dahulu mereka 
bersumpah untuk tidak menghormati bendera RI, 
namun sekarang dengan penuh semangat mereka 
memberi hormat, lihat saja seperti Gubernur 
Irwandi… Ya, walaupun rakyat sekarang ini masih 
memberi kepercayaan kepada mereka (KPA) baik 
dalam memimpin Aceh, namun kami akan terus 
mengingatkan mereka jika mereka melanggar 
sumpah – walaupun dengan pertumpahan darah 
sekalipun.” 

 
Pejuang muda Pasukan Pedang ini terobsesi dengan “mengingat-ingat” beberapa anggota tertentu 

KPA yang sumpahnya kepada rakyat Aceh mereka langgar, “meluruskan” beberapa anggota KPA 

supaya mereka bisa melihat kesalahan-kesalahan mereka dengan lebih jelas. Karena KPA telah 

menumpahkan darah pemimpin mereka yang dibunuh, Teungku Badruddin, jadi pasukan Pedang 
juga akan menumpahkan darah dari pemimpin tertentu KPA. Mereka tahu siapa yang mereka cari, 

dan kabar-kabar angin berputar bahwa mereka telah mempunyai daftar target.  
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Kesimpulan  
Apakah benar atau tidak bahwa Pasukan Pedang mempunyai “daftar” para pimpian KPA; apakah 

benar atau tidak Teungku Badruddin pernah menyerahkan senjatanya setelah perjanjian damai; 
apakah benar atau tidak bahwa Pasukan Pedang sebenarnya adalah bagian dari pasukan Siluman 

yang jauh lebih besar dengan pejuang anti MOU sebanyak 500 atau lebih; apakah benar atau 

tidak Pasukan Pedang bekerja sama dengan MP-GAM dari luar negeri, atau secar tertutup dengan 

pasukan keamanan Indonesia… fakta-fakta dan bayangan-bayangan ini bukanlah pokok dari studi 
kasus ini. Yang paling penting adalah para penduduk sipil dan kombatan muda yang tidak puas 

mau percaya bahwa hal-hal ini benar. Perlu ditekankan bahwa penelitian kualitatif MSR yang 

berhubungan di sini adalah cerminan dari apa yang disampaikan pada pewawancaranya, 

bukannya untuk membuka beberapa kebenaran fundamental mengenai kejadian di Sawang dan 
para pelaku di belakangnya. Kisah-kisah ini lebih mencerminkan pandangan-pandangan 

masyarakat yang tidak bisa melihat keuntungan dari proses perdamaian yang, sebenarnya, belum 

menguntungkan bagi mereka. Lebih jauh lagi, para responden masyarakat sipil menyatakan 

simpati untuk para mantan kombatan yang tidak bisa tenang di dalam komunitas mereka; mereka 
mempunyai pengertian yang jelas mengenai keadaan yang membuat para pemuda ini kembali 

pada kekerasan.  Dalam keadaan yang sangat mengecewakan dan membuat putus asa, kabar-

kabar angin mengenai Pasukan Pedang menjadi kehidupan mereka dan karena mereka 

mendapatkan nama meskipun penjajakan realistis menunjukkan yang sebaliknya, kabar-kabar 
angin ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi pihak-pihak luar seperti KPA atau 

pasukan keamanan Indonesia.   
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Kata Pengantar 
Studi kasus ini menggambarkan pandangan dan opini mengenai munculnya partai-partai politik 

lokal (Parlok) yang akan memperebutkan kursi legislatif tingkat propinsi pada Pemilu 2009 untuk 
pertama kalinya di Aceh; dan tentu saja ini adalah yang pertama kalinya seluruh Indonesia. 

Laporan ini adalah salah satu dari studi kasus berbasis masyarakat yang berperan dalam temuan 

penelitian kualitatif terhadap Tinjauan Multi-Stakeholder Pemrograman Paska-Konflik di Aceh 

(MSR). MSR adalah sebuah usaha bersama di antara para donor, pemerintah, dan organisasi 
kemanusiaan yang memperhatikan masalah-masalah paksa-konflik di Aceh. Studi kasus berbasis 

masyarakat ini didanai oleh Australian Agency for International Development (AusAID) dengan 

tambahan staf pendukung yang diberikan oleh Bank Dunia. Studi Kasus ini didasarkan pada kerja 

lapangan yang dilaksanakan oleh tiga tim peneliti lapangan MSR yang melaksanakan wawancara 
pribadi dan diskusi kelompok fokus di delapan kabupaten yang berbeda yang terkena dampak 

konflik di Aceh. Tim-tim peneliti MSR mengumpulkan data mereka dalam dua fase: mulai 

tanggal 26 Juli sampai 3 Agustus 2008, dan kemudian mulai tanggal 11 sampai 20 Agustus 2008. 

Iklim politik di Aceh sedang berubah dengan cepat dengan mendekatnya masa pemilu, dan 
bahkan data yang dilaporkan dalam studi kasus ini mungkin tidak lagi mencerminkan keadaan di 

masa sekarang.  

Abstrak 
Studi kasus ini meninjau pandangan masyarakat mengenai parlok-parlok baru di Aceh yang akan 

bersaing pada Pemilu pada bulan April 2009, ini adalah hal yang pertama kali terjadi di Indonesia 

dan merupakan hasil yang penting dari perjanjian damai Helsinki antara GAM dan pemerintah 
Indonesia. Tema-tema penting yang muncul dari transkrip wawancara termasuk: keanekaragaman 

pendapat yang membela dan menentang partai-partai lokal, kesalah-pandangan pada spektrum 

politik yang menyamakan partai-partai lokal secara eksklusif dengan GAM, sebuah pengenalan 

dari strategi-strategi non-formal seperti kabar angin dari orang ke orang dan SMS yang telah 
mempunyai pola penyebaran yang menyebar dan efeknya merasuk secara emosional, kegigihan 

perdebatan politik gaya Orde Baru yang tetap mengucilkan masyarakat biasa dari partisipasi yang 

berarti pada politik electoral, dan peningkatan jumlah perempuan yang mendaftar sebagai calon 

legislatif mewakili partai nasional maupun lokal. Rekomendasi-rekomendasi termasuk 
menghilangkan tentara Indonesia dari keikutsertaan provokatif formal dan non-formalnya di 

dalam politik pemilihan Aceh; meminta partai-partai untuk terlibat di dalam debat-debat politik; 

dan memberikan program pendidikan untuk para pemilih dan penjangkauan supaya tidak buta 

politik yang meminta masyarakat pedesaan untk ikut serta di dalam politik elektoral dan meminta 
pertanggungjawaban dari para pejabat yang terpilih dan tidak hanya berasumsi bahwa para 

politisi adalah “semuanya sama saja”.   
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Pembukaan 
 
“Voting for a local political party is every person’s 
right.  Each local party must compete fairly, do not 
rely upon anything.  It’s up to the parties to 
establish their secretariat wherever they want.  So 
far the people’s trust in their leaders has been in 
crisis.” – GAM Ex-Combatant from Aceh Utara 

“Memilih parlok merupakan hak masing-masing 
setiap orang. Setiap parlok harus bisa bertarung 
secara fair, jangan mengandalkan sesuatu. Jika 
ingin mendirikan secretariat dimana saja terserah. 
Selama ini kepercayaan masyarakat terhadap 
pemimpin mengalami krisis” – Mantan Kombatan 
GAM dari Aceh Utara71 

 

Perjanjian damai Helsinki antara GAM dan pemerintah Indonesia melahirkan beberapa jenis 

peraturan, kebijakan, dan undang-undang yang secara eksklusif diberlakukan di Aceh. Satu dari 

dari pokok-pokok perjanjian itu adalah memperbolehkannya pembentukan parlok-parlok di 
tingkat propinsi, sebuah rancangan politis yang belum pernah dicoba di Indonesia sebelum ini. 

GAM setuju untuk meletakkan senjata dan setuju untuk tetap menetapkan Aceh di dalam 

kerangka kesatuan negara Indonesia asalkan rakyat Aceh bisa mulai menuangkan aspirasinya 

melalui politik electoral lokal. Pada khususnya GAM akan membuat perubahan besar pada 
dirinya dari sebuah pemberontakan bersenjata menjadi sebuah partai politik.   

 

Dalam waktu tiga tahun sejak perjanjian Helsinki, lebih dari dua belas kelompok berusaha 

mendirikan parlok, hanya enam yang berhasil memenuhi semua persyaratan formal untuk berlaga 
pada Pemilu legislatif 2009. Sebagai sebuah pengalaman politik baru dan sebuah hal kunci dari 

perjanjian damai, kegembiraan dan kegelisahan tumbuh dalam mengantisipasi Pemilu 2009. 

Proses politik baru ini pasti mempunyai “luka yang tumbuh”, dan setiap hari ada berita yang 

penuh sensasi seputar partai-partai baru dan pemilu yang akan datang ini, termasuk berbagai 
pertanyaan partisan, kabar angin, vandalisme, dan kekerasan, karena semua partai (lokal dan 

nasional) dan berbagai pihak yang terkait di dalam proses perdamaian menyesuaikan diri terhadap 

pandangan politik yang baru dan berpikir mengenai bagaimana kampanye dan pemilu akan 

dilaksanakan.72 Hampir semua pusat perdebatan ada pada partai politik baru GAM, Partai Aceh 
(PA), dan mantan lawan GAM di dalam pasukan keamanan dan pemerintah pusat Indonesia. PA 

secara luas diharapkan untuk mendapatkan sebagian besar suara di dalam Pemilu 2009 tetapi 

dengan tidak jelasnya margin kemenangan, dan sebagai mantan pergerakan pemberontak 

mendekati kesempatan pertamanya pada kekuasaan legislatif di Aceh, mantan lawan-lawannya 

                                                      
71 Lihat transkrip wawancara A.04 
72 Untuk laporan lebih lengkap mengenai berita dan konflik yang terkait dengan partai politik dan pemilu, lihat laporan 
bulanan dan dua-bulanan Unit Aceh Conflict Monitoring di:  http://www.conflictanddevelopment.org.  Laporan harian 
dari pers lokal dirangkum dalam bahasa Inggris oleh Aceh NiaS Information Group (ANSIG); permintaan untuk laporan 
ANSIG yang lama ataupun baru bisa ditujukan ke ANSIGsteve@gmail.com  
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memperhatikan dengan penuh perhatian. Banyak para pemimpin GAM telah menduduki posisi 

eksekutif di seluruh Aceh sebagai bupati dan gubernur, tetapi mereka mencalonkan diri pada 

akhir 2006 sebagai kandidat independen, sebelum PA atau parlok lainnya secara resmi diakui.73 
 

Studi kasus ini bukannya meninjau sejarah rinci dan dinamika politik formal menjelang Pemilu 

2009 (lihat catatan kaki 3 di bawah), tetapi menjelaskan mengenai apa yang hendak dikatakan 

oleh masyarakat sipil, mantan kombatan yang berperingkat rendah, dan pemimpin lokal di 
masyarakat pedesaan yang terkena dampak konflik – pandangan dan pendapat mereka – 

mengenai munculnya partai-partai lokal di Aceh. Temuan-temuan ini didasarkan pada wawancara 

pribadi dan diskusi kelompok fokus pada bulan Juli dan Agustus 2008 di delapan kebupaten yang 

berbeda di seluruh propinsi. Narasi responden dikelompokkan ke dalam serangkaian tema yang 
muncul dari berbagai wawancara ini, dengan bagian khusus yang didedikasikan untuk dinamika 

politik yang unik di kabupaten-kabupaten di dataran tinggi Aceh tengah, dan kemudian diikuti 

oleh tinjauan dari beberapa tantangan yang dihadapi oleh partai-partai lokal dalam usaha mereka 

untuk menyebarkan pesan di seluruh propinsi ini.  

Pandangan Masyarakat Mengenai Partai Politik Lokal dan Pemilu 2009  
Ketika ditanya mengenai munculnya partai-partai lokal di Aceh selama dua tahun terakhir ini, 
para responden memberikan berbagai macam jawaban yang bisa secara longgar dikelompokkan 

sesuai dengan judul-judul di bawah ini. Keragaman yang ada di dalam pendapat, seperti yang 

dijelaskan di bawah ini, menunjukkan potensi untuk sebuah proses demokratis yang bersemangat 

di dalam demokrasi tingkat propinsi yang baru muncul di Aceh. Akan tetapi narasi dari para 
responden berikut ini juga mencerminkan banyak kekurangan yang perlu ditanggapi di masa 

mendatang ini dan selama proses politik di Aceh terus berkembang.    

Kenetralan - Neutrality 
Beberapa responden yang jeli dan berhati-hati mengemukakan kenetralan dan hak mereka untuk 

menyimpan penilaian mereka sebelum pemilu, tidak terkecuali mengenai partai politik lokal:  
 
“As state civil servants, we must keep a neutral 
stance regarding the elections.  We may not directly 
express our support for one of the parties, whether 
it’s a local or national party, even though we still 

“Kami sebagai PNS harus bersikap netral dalam 
pemilu, kami tidak boleh menampakkan secara 
langsung dukungan kami pada salah satu partai 
polotik baik lokal maupun nasional walaupun kami 

                                                      
73 Untuk sebuah analisa politik mengenai parlok dan pemilu 2009, lihat lembaran briefing International Crisis Group’s 
Asia No.81, dari tanggal 9 September 2008, berjudul “Indonesia: Pre-election Anxieties in Aceh” bisa diunduh secara 
cuma-cuma di http://www.crisisgroup.org. Untuk analisa yang berhubungan dengan pemilu 2006 lihat “Peaceful 
Pilkada, Dubious Democracy:  Aceh’s Post-Conflict Elections and their Implications” oleh Samuel Clark dan Blair 
Palmer, bisa diunduh di http://www.conflictanddevelopment.org.  
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have the right to cast our vote in the election.” – 
Public Health Clinic Doctor from Bireuen 

memiliki hak memberikan suara dalam pemilihan 
umum” – Dokter puskesmas dari Bireuen74 

“I think the local parties are good, but until now the 
people in our village have not openly shown their 
support for a party, whether it’s local or national.  
Maybe in the future they will.” – Village Head from 
Aceh Barat 

“Saya rasa partai lokal bagus, tapi hingga kini 
masyarakat di desa kami ini belum ada yang secara 
terang-terangan memihak partai baik lokal maupun 
nasional. Mungkin untuk kedepannya ada.” – 
Seorang keuchik dari Aceh Barat75 

Apatis 
Beberapa responden menyatakan ketidak-tahuan mereka mengenai parlok-parlok baru, dan ini 
bukan karena mereka belum pernah mendengar sebelumnya. Ketidaktahuan ini lebih 

memperlihatkan ketidak-tahuan yang disengaja, bahwa mereka memang tidak ingin tahu 

mengenai parlok atau tidak ingin berpartisipasi di dalam politik lokal.   

 
“No, I don’t know anything about local parties.” – 
Female University Student from Aceh Tengah 
Studying in Banda Aceh 

“Tidak, saya tidak tahu menahu tentang Parlok” – 
Mahasiswi di Banda Aceh berasal dari Aceh 
Tengah76 

“The women here are not political, and they really 
don’t know anything, nor do they want to know 
anything about this issue.” – Housewife from Aceh 
Utara 

“Ibu-ibu di sini tidak berpolitik, dan mereka sangat 
tidak tau dan tidak mau tau dengan masalah ini.” – 
Ibu Rumah Tangga dari Aceh Utara77 

“Personally, I don’t know much nor do I want to 
know about the local political parties – even though 
local party representatives (especially from Partai 
Aceh) have approached me about opening a branch 
office in this village.” – A GAM Ex-Combatant 
from Aceh Utara 

“Saya secara pribadi kurang dan tidak mau tahu 
tentang adanya Parlok – walaupun ada orang-
orang dari Parlok (khususnya dari PA) yang 
mengajak saya untuk membuat cabang ranting di 
desa ini.” – Seorang mantan kombatan GAM dari 
Aceh Utara78 

Ungkapan Penuh Harapan  
Meskipun ada beragam pendapat mengenai parlok, dan mengenai partai-partai tertentu secara 

khusus, salah satu tema yang paling umum dan fundamental yang muncul dari wawancara MSR 

ini adalah harapan, atau keinginan bahwa pemilu akan berjalan dengan lancar dan sesuai 
tujuannya. Kemudian, para responden mengungkapkan harapan-harapan mereka untuk sebuah 

pemilu yang damai dan adil, karena mereka mengetahui (mungkin berdasarkan pemilu pada akhir 

2006 yang berjalan dengan lancar) bahwa proses demokrasi mempunyai potensi untuk 

membuahkan hasil politik seperti yang diinginkan meskipun hasil sebenarnya bisa bervariasi. 
Bersama dengan perasaan ini ada hal yang terus mengingatkan bahwa siapapun yang 

memenangkan pemilu harus ingat dengat orang-orang dari masyarakat pedesaan dan yang 

seringkali terisolasi yang telah memberikan suaranya kepada mereka, dan memberikan hasil 

positif yang mencerminkan lingkungan paska-konflik yang baru di Aceh: 

                                                      
74 Lihat transkrip wawancara A.13 
75 Lihat transkrip wawancara B.13 
76 Lihat transkrip wawancara C.09 
77 Lihat transkrip FGD A.01 
78 Lihat transkrip wawancara A.03 
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“The existence of local political parties is just fine 
with us, as long as they don’t disrupt the peace 
process.  The community here really hopes that 
there won’t be any more troubles in the future.” – 
Male FGD Participant from Aceh Utara 

“Bagi kami adanya parlok sah-sah saja, asalkan 
tidak menganggu jalannya perdamaian. Masyarakat 
juga sangat berharap agar tidak ada lagi masalah 
ke depan nantinya.” – Peserta FGD (laki-laki) dari 
Aceh Utara79 

“We hope that in the election this time there will be 
no compulsion for us to vote a certain way.  It 
should always be democratic and those who become 
our leaders don’t ever forget the people.” – Public 
Health Clinic Nurse from Bireuen 

“Kami mengharapkan dalam pemilu kali ini tidak 
ada paksaan dalam memilih. Seharusnya tetap 
demokrasi dan jika sudah jadi pemimpin jangan 
melupakan rakyat.” – Perawat puskesmas dari 
Bireuen80 

“We here are just villagers, so we don’t know which 
local party to support, but what matters is that later 
whoever takes office should be a good person.  
Don’t forget the people.” – Community member 
from Aceh Barat 

“Kami ini kan orang desa. Jadi tidak tahu harus 
memihak ke partai lokal mana, yang penting kalau 
nanti udah menjabat, baguslah orangnya. Jangan 
lupa ke rakyat.” – Masyarakat Desa dari Aceh 
Barat81 

“Whoever sits in a legislative seat it doesn’t matter, 
but what’s important is what assistance there will be 
for our village.  It’s all the same to us.  The 
community isn’t really affected by politics because 
their political understanding is low.  The election 
should be really democratic, don’t let there be any 
compulsion, and don’t let any traumas return to this 
communit.  Whoever wins it’s important that the 
village gets attention from the government.” – A 
Village Secretary from Aceh Utara 

“Siapapun yang duduk di kursi legislatif sama saja, 
tetapi yang penting bantuan untuk desa apa. Semua 
sama saja bagi kami. Masyarakat tidak begitu 
terpengaruh dengan politik karena pemahaman 
politik mereka rendah.  Pemilu harus betul-betul 
demokrasi, jangan ada pemaksaan, jangan ada 
trauma kembali di masyarakat. Siapapun yang 
menang yang penting desa mendapat perhatian dari 
pemerintah.” – Seorang sekdes dari Aceh Utara82 

Keluguan Politik dan Kekurangan Informasi di Daerah Pedesaan  
Pada dua kutipan narasi terakhir di atas, sebuah tema baru yang banyak dikenali di antara banyak 

responden muncul, dan itu adalah hal yang dinyatakan oleh para penduduk desa, dan mereka yang 

berbicara untuk mereka, mengenai keluguan politik. “Kami hanyalah penduduk desa,” dan “kami 
tidak mengetahui tentang politik” adalah kalimat yang sering didengar. Kebanyakan dari ini 

adalah, jelas sekali, sebuah tanda kurangnya informasi yang menjangkau wilayah pedesaan, tetapi 

sikap ini juga berasal dari sebuah sejarah panjang pemilu gadungan di mana suara dibeli dan 

dijual, suara dipaksa, dan suara diatur. Jadi tidak mengherankan bahwa para penduduk desa, pada 
waktu diminta untuk memilih sesuai dengan kepercayaan politis mereka untuk pertama kalinya, 

menjadi bingung karena selama ini yang mereka ketahui sampai akhir-akhir ini adalah parade 

politisi yang hanyalah “sama semuanya.” Parlok baru mungkin berjuang untuk mendapatkan 

landasan mereka yang berbeda, tetapi perubahan besar politik yang sedang berlangsung sekarang 
ini di Aceh adalah banyak hal kecuali “sama semuanya,” dan sayang sekali jika masyarakat 

pedesaan yang akhirnya bangkit dari konflik gagal dalam memahami iklim politik baru Aceh: 

 

                                                      
79 Lihat transkrip FGD A.03 
80 Lihat transkrip wawancara B.15 
81 Lihat transkrip wawancara B.04 
82 Lihat transkrip wawancara A.04 
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“I’ve never joined a political party, and I’ve never 
had a party’s membership card.  I’ve also not yet 
heard any explanation about the local political 
parties.  Indeed there was one time at the café when 
someone said that in the elections next year we have 
to choose PA so that Aceh will change and advance.  
I’d like it if some good information about the local 
political parties could reach all the way down to the 
small hamlets.  Right now my thoughts are netural, 
and I still don’t know which party I’ll choose.  I 
don’t have a choice yet, whether it’s a national or a 
local party.” – Transmigrant from West Java living 
in Aceh Timur 

“Saya belum pernah ikut partai, tidak pernah punya 
kartu anggota partai. Saya juga belum pernah 
mendapat penjelasan tentang partai lokal. Memang 
pernah suatu kali, di warung kopi, ada yang bilang 
untuk pemilu kedepan kita mencoblos PA supaya 
ada perubahan Aceh menjadi maju. Saya ingin ada 
penjelasan yang baik sampai ke dusun-dusun 
tentang partai lokal. Saat ini pikiran saya masih 
netral, belum tahu mau kemana akan memberikan 
suara. Belum ada pilihan, baik itu partai nasional 
ataupun partai lokal.” – Transmigran dari Jawa 
Barat yang tinggal di Aceh Timur83 

“The people in our village haven’t heard much yet 
about the existence of local political parties because 
it’s difficult to access the media.  None of the 
parties have come to our village yet, in the sense 
that none of them have put up any banners in this 
village and haven’t opened up any branch offices 
here” – A Village Head from Aceh Barat 

“Masyarakat di desa kami ini belum banyak yang 
mengetahui adanya partai local karena sulitnya 
mendapat media… Untuk desa ini belum ada partai 
yang masuk, dalam artian belum ada parlok yang 
memasang spanduk didesa ini dan belum ada juga 
yang membuka kantor cabang di desa ini.” – 
Seorang Keuchik dari Aceh Barat84 

“It’s obvious that the people are very confused with 
all these parties here now.  For them, they’re only 
looking to see if they are from Aceh or not.” – Male 
FGD Participant from Aceh Utara 

“Jelas masyarakat sangat bingung dengan adanya 
banyak partai sekarang ini. Bagi masyarakat hanya 
melihat ini Aceh atau bukan.” – Peserta FGD (laki-
laki) dari Aceh Utara85 

“For me, more local parties is just more confusing.” 
– Housewife from Aceh Utara 

“Bagi saya, makin banyaknya Parlok makin 
membingunkan saja.” – Ibu Rumah Tangga dari 
Aceh Utara86 

“The community here doesn’t understand political 
issues and they don’t get directly involved in 
politics either.” – A Village Secretary from Aceh 
Tengah 

“Masyarakat di sini tidak mengerti soal politik dan 
masyarakat juga tidak berpolitik langsung.” –
Sekdes dari Aceh Tengah87 

 

Hampir seluruh masyarakat pedesaan di aceh mengetahui tentang iklim politik baru melalui 

pembicaraan kecil di warung kopi desa atau pertemuan-pertemuan non-formal. Orang lain 

mungkin mendengar tentang informasi kampanye partisan. Yang mencolok dari kutipan-kutipan 
ini adalah kebutuhan untuk tidak hanya penjelasan yang berhati-hati mengenai partai, nasional 

dan lokal, dan perbedaan di antara keduanya, tetapi juga jangkauan mengenai proses politik dan 

bagaimana suara mereka berpengaruh, mekanisme dasar dari demokrasi. Hampir semua orang 

pernah mendengar bahwa ada partai-partai lokal, tetapi dari data yang tertera di bawah ini terlihat 
bahwa, untuk banyak orang itu hanya berarti GAM atau partai Aceh. Hal yang terbaik adalah 

bahwa para pemilih memilih “untuk melihat apakah mereka [partai-partai] berasal dari Aceh atau 

bukan.” 

 

                                                      
83 Lihat transkrip wawancara A.10 
84 Lihat transkrip wawancara B.37 
85 Lihat transkrip FGD A.03 
86 Lihat transkrip FGD A.01 
87 Lihat transkrip wawancara C.02 
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Sedikit kurang meyakinkan dibandingkan para penduduk desa yang menyatakan ketidak-tahuan 

politik adalah para pejabat lokal (dan pejabat yang lebih tinggi juga) yang menyatakan ketidak-

tahuan politik mereka. Pernyataan terakhir di atas adalah kutipan dari seorang sekretaris desa dari 
Aceh Tengah yang merupakan contoh dari trend ini. Beliau mengatakan bahwa orang-orang di 

masyarakatnya tidak hanya tidak mengerti mengenai politik, tetapi juga bahwa mereka tidak 

pernah secara langsung terlibat di dalam politik juga. Dari kesan pertama, kata-katanya seperti 

terkesan merendahkan, tetapi ini juga merupakan peninggalan dari masa Suharto di mana rakyat 
(massa, tokoh populis yang kuat di dalam pembicaraan politik jaman Sukarno) suara politiknya 

dilucuti dan ditransformasikan secara sistematis, beberapa orang mengatakan dijinakkan, menjadi 

masyarakat yang tidak mengancam di dalam usaha untuk memerangi komunisme (atau 

pembicaraan populis yang lain, termasuk banyak aspek dari Islam) dan memperkuat kediktatoran 
militer Suharto. 88 , 89  Pemikiran bahwa masyarakat tingkat bawah (pedesaan dan perkotaan) 

Indonesia tidak terdidik secara politik dan tidak mampu untuk melakukan tindakan politik kecuali 

dipancing oleh provokator telah menjadi sebuah hal yang terpatri di dalam pikiran pemerintahan 

Indonesia, baik sipil dan terutama di antara pasukan keamanan. Warisan ini membuat reformasi 
demokratis lebih menantang, sebuah proyek yang memerlukan lebih dari sekedar pendidikan 

untuk para pemilih, karena beberapa pemilih tidak hanya tidak tahu, tidak tertarik, atau bahkan 

ditolak tetapi mereka telah terbiasa untuk memakai suara mereka dengan sinis untuk keuntungan 

pribadi jangka pendek seperti yang secara mengejutkan dikatakan oleh seorang informan terus 
terang kepada pewawancaranya:    

 
“Regarding the political parties, I don’t care if it’s a 
local party or a national party, for me it’s all the 
same.  Later when they sit in the parliament, who 
among them will remember us?  For me, whoever 
gives me money is the one I’ll vote for.  If they 
don’t give money or assistance to me, why should I 
vote?” – Community Member from Aceh Selatan 

“Kalau mengenai partai, saya tidak peduli mau 
partai local, mau partai parnas, buat saya sama 
saja. Nanti kalau sudah duduk di DPR, mana ingat 
lagi dia sama kita? Buat saya, siapa yang kasih 
uang ke saya itulah yang saya pilih. Kalau tidak 
kasih uang atau bantuan ke saya buat apa saya 
pilih?” – Masyarakat Desa dari Aceh Selatan90 

                                                      
88 Untuk keterangan lebih lanjut mengenai transformasi pembicaraan politik di bawah Suharto yang mengorbankan 
rakyat, lihat: Siegel, J. T. (1998). A New Criminal Type in Jakarta:  Counter-Revolution Today. Durham, NC, Duke 
University Press.  
89  Untuk sejarah mengenai pelucutan sistematis partisipasi masyarakat sipil di dalam pembicaraan politik pada 
khususnya di Aceh selama regim Suharto, lihat “Part Two:  Aceh Under the New Order” in: Kell, T. (1995). The Roots 
of Acehnese Rebellion, 1989-1992. Ithaca, N.Y., Cornell Modern Indonesia Project Southeast Asia Program Cornell 
University.    
90 Lihat transkrip wawancara B.43 
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Mendukung Partai Politik Lokal  
Di antara serangkaian pendapat yang dibagikan oleh para responden mengenai parlok-parlok baru, 

banyak yang mendukung dan tidak sabar untuk memberikan suaranya pada sebuah partai Aceh 
untuk pertama kalinya.91 

 
“I’d rather vote for a local political party because 
those who are elected later will be from our own 
people.  Even if he is wrong, he is at least one of our 
own.  Whereas if he is not from here, how would 
that be?  Just like those we voted for in the past, 
whether from the New Order government or even 
before the conflict.” – Housewife from Aceh Utara 

“Saya lebih memilih partai lokal, karena orang-
orang yang dipilih nantinya itu berasal dari kita 
sendiri.  Walaupun dia salah, tapi dia orang kita 
sendiri.  Sedangkan jika ia orang luar, bagaimana? 
Seperti yang pernah kita pilih-pilih sebelumnya, 
baik pada pemerintahan Orde Baru sampai dengan 
sebelum pada masa konflik.” – Ibu Rumah Tangga 
dari Aceh Utara92 

Mendukung Partai Nasional  
Di dalam sebuah diskusi yang ramai di antara para peserta FGD, sebuah kelompok ibu rumah 

tangga di Aceh Utara merasa cukup nyaman untuk menyatakan pendapat politik yang berlawanan. 

Pada kutipan pertama di bawah mendukung partai-partai nasional (dan mengkritik para pemimpin 

GAM di dalam pemerintahan lokal) berasal dari diskusi yang sama dengan kutipan di atas yang 
menyatakan kepastian dukungan (benar atau salah) terhadap partai-partai lokal dari Aceh. 

Mungkin perbedaan sipil pendapat ini menggambarkan potensi demokrasi yang sehat di Aceh 

paska-konflik.  

 
“I’d rather vote for a national political party.  The 
Aceh government’s performance to date has not 
proven any results.  They only sell mere promises.   
Just look at what’s been done by Irwandi and the 
Bupatis that came from GAM before.  They’re all 
‘living beyond their means.’”93– Housewife from 
Aceh Utara 

“Saya lebih pilih partai nasional. Selama ini, apa 
yang sudah diperankan oleh pemerintahan Aceh 
tidak ada buktinya. Mereka hanya mengobralkan 
janji belaka. Lihat saja apa yang dilakukan oleh 
Irwandi, dan Bupati-Bupati yang berasa dar orang 
GAM dahulunya. Semuanya ‘besar pasak dari pada 
tiang.’” – Ibu Rumah Tangga dari Aceh Utara94 

“Officially none of the local political parties are 
here yet except PA.  Some of the national parties 
have approached me.  I myself am more 
sympathetic to the national parties.  I’ve looked at 
the local parties and there is no democracy there 
yet; the national parties are still better, like PAN.  

“Parlok-parlok secara resmi belum ada disini 
kecuali PA.  Ada juga parnas yang mendekati saya. 
Saya sendiri lebih simpati kepada parnas. Saya 
melihat parlok belum ada demokrasi, masih lebih 
baik parnas seperti PAN… Parnas lebih solid, 
parlok masih gontok-gontokan. Ada parlok yang 

                                                      
91 Lebih banyak pernyataan yang memihak pada parlok selain yang dikutip di sini tersedia di beberapa bagian lain dari 
laporan ini.  
92 Lihat transkrip FGD A.01 
93 “Besar pasak dari pada tiang” adalah peribahasa Indonesia yang berarti pengeluaran lebih besar daripada pendapatan 
dan seringkali dipakai untuk mengambarkan orang yang menikmati hidup lebih dari yang sebenarnya dia punyai. 
Dalam kasus KPA, para bupati GAM dan elit KPA yang lain terlihat mengendarai mobil baru dan memakai telepon 
seluler yang mewah, dan masyarakat bertanya-tanya apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka bisa 
mendapatkan semua itu, dan dari mana mereka mendapatkan uang untuk membeli barang-barang tersebut.  
94 Lihat transkrip FGD A.01 
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The national parties are more solid, the local parties 
are still fighting amongst themselves.  There are 
local parties that make false promises.” – A Village 
Head from Aceh Utara 

mengiming-imingi.” – Seorang Keuchik dari Aceh 
Utara95 

 
Kita bisa berasumsi bahwa pada waktu responden mengkritik partai-partai politik lokal, mereka 

biasanya mengacu kepada Partai Aceh, partai GAM, tanpa menyebutkan namanya. Kepala desa 

dari Aceh Utara yang mengatakan bahwa partai-partai lokal “masih berkelahi di antara mereka 

sendiri” dengan jelas mengacu kepada persengketaan internal KPA sejak perjanjian damai, dan 
secara khusus pertikaian antara Teungku Badruddin di Sawang (sebuah kecamatan di Aceh Utara) 

dan pemimpin senior KPA yang menghasilkan lebih dari satu tahun kekerasan dan ketegangan di 

wilayah tersebut.96 

Menentang Partai Politik Lokal   
Banyak responden, bukannya menyatakan keberpihakan mereka terhadap partai nasional, tetapi 
secara terbuka menentang parlok. Meskipun ada perkecualian, secara umum kelompok-kelompok 

yang mempunyai sejarah menentang GAM seperti kelompok milisi anti-separatis dan FORKAB 

juga menolak pembentukan partai-partai lokal. Pemikiran di belakang penentangan mereka itu 

kembali pada perjanjian damai juga. Partai-partai lokal adalah hasil dari perjanjian damai, sebuah 
konsesi kontroversi terhadap GAM, maka dari itu parlok selalu dihubungkan dengan GAM dan 

sejarah konflik Aceh. Tidak mengherankan, hampir semua pendukung gerakan pemisahan diri 

propinsi (ALA dan ABAS) juga menentang adanya parlok. Partai dan badan yang ultra-nasionalis 

seperti militer Indonesia menyatakan bahwa parlok adalah langkah awal menuju federalisme di 
Indonesia, sebuah konsep ppolitik yang beracun di dalam wacana politik nasional yang secara 

otomatis memunculkan disintegrasi dari kerangka kesatuan negara Indonesia. Dengan alasan ini, 

mereka menyatakan bahwa perjanjian damai adalah sebuah dokumen yang tidak legal.   

 
“We haven’t decided our position yet regarding 
which party to support in next year’s elections.  But 
I feel that it would be impossible for local parties to 
become leaders.  Later if ABAS is formed there 
won’t be anything called local parties anymore.  We 
don’t bow before the Helsinki MOU, that is only for 
Aceh province, just for the 3000 GAM members.  
So we weren’t included in that agreement.  But we 
still support the peace, because the current 
conditions make us better.  We also don’t wish for 
the peace to be disturbed.” – Head of FORKAB and 

“Kami untuk pemilu tahun depan memang belum 
menentukan sikap untuk mendukung partai apa. 
Tapi saya rasa tidak mungkin partai lokal bisa 
menjadi pemimpin. Nanti kalau ABAS sudah 
terbentuk tidak ada lagi itu yang namanya parlok. 
Kami kan tidak tunduk pada MoU Helsinki, itu kan 
hanya untuk propinsi NAD saja, hanya untuk GAM 
yang 3000an saja. Jadikan kami ini tidak termasuk 
dalam perjanjian tersebut. Tapi kami tetap 
mendukung perdamaian ini, karena kondisi ini 
membuat kita lebih baik. Kami juga tidak 

                                                      
95 Lihat transkrip wawancara A.18 
96 Lihat studi kasus MSR yang terkait berjudul “Sawang” 
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the ABAS Provincial Secession Preparation 
Committee in Aceh Barat 

mengharapkan perdamaian ini tidak diusik.” – 
Ketua Forkab dan KP3ABAS di Aceh Barat97 

“None of us support the local parties.  For us those 
local parties are ‘catok-catok cot buya’ (only 
benefitting themselves).  For next year’s elections I 
think that many FORKAB members will vote for 
the Democrat Party, GOLKAR, and Republik 
Party.” – Deputy Head of FORKAB and Head of 
the ABAS Task Force in Aceh Barat 

“Kami tidak ada yang mendukung partai lokal. 
Buat kami partai lokal itu ‘catok-catok cot buya’ 
(hanya menguntungkan dirinya sendiri). Untuk 
pemilu tahun depan saya rasa anggota FORKAB 
banyak yang memilih Partai Demokrat, Golkar dan 
Republikan.” – Wakil Ketua Forkab dan Ketua 
Satgas KP3ABAS di Aceh Barat98 

“Those of us who come from regions outside [of 
Aceh] are still afraid to join with the local parties – 
because the conditions in Aceh are still sensitive 
and dangerous and a new conflict could start at any 
time.” – Wife of a GAM Ex-Combatant in Aceh 
Utara originally from Padang [West Sumatra] 

“Kami yang berasal dari luar daerah masih takut-
takut untuk bergabung dengan Parlok – karena 
kondisi Aceh yang masih sensitive dan rawan yang 
bisa saja terjadi konflik baru sewaktu-waktu” – Istri 
Mantan Kombatan GAM di Aceh Utara yang 
Berasal dari Padang99 

 

Kutipan ketiga di atas dari perempuan yang berasal dari Padang mungkin mewakili masyarakat 

transmigran secara formal dan non-formal di Aceh secara luas. Meskipun dia adalah seorang istri 
dari mantan kombatan GAM, dia menyatakan keraguannya tentang partai lokal, tidak yakin 

dengan apa yang mungkin akan terjadi jika mereka memenangkan pemilu 2009, dan bagaimana 

hal tersebut bisa mempengaruhi proses perdamaian yang sedang berlangsung, atau bahkan 

statusnya di Aceh.  

Rasa Kepemilikan Partai Aceh -  Partai Aceh’s Sense of Entitlement 
Di tempat-tempat di mana GAM mempunyai lebih banyak kekuasaan selama konflik, di mana 
dukungan ideologi dan akar rumputnya sangat kuat, seseorang seringkali menemui di antara para 

mantan kombatan dan pendukung fanatik mantan pergerakan kemerdekaan mempunyai rasa 

kepemilikan terhadap partai Aceh (PA) di dalam Pemilu mendatang:  

 
“When were those local political parties born?  
Where were they during the conflict?  Who are their 
fathers?  In my opinion, apart from PA [Partai 
Aceh], none of the other local parties are fit to 
govern Aceh.  Let the Acehnese govern Aceh, 
whatever happens.  Because we are all from Aceh.” 
– Former GAM Combatant from Aceh Timur 

“Kapan parlok-parlok itu lahir? Dimana mereka 
saat konflik? Siapa ayah-ayah mereka? Bagi saya 
selain PA [Partai Aceh], yang lain tidak layak 
memerintah Aceh. Biar orang Aceh yang 
memerintah Aceh, apapun yang terjadi. Karena kita 
sama-sama berasal dari Aceh.” – Mantan 
Kombatan GAM dari Aceh Timur100 

“Some people in the community think that the local 
parties (other than PA) are just people who are 
taking advantage of the situation in Aceh…  In the 
[Acehnese], KPA calls them ‘awak yang sampoh 
darah parang kamoe’ (the people who clean the 
blood on our weapons).  On this matter, the people 
already know in principle which party and which 

“Ada sebagian masyarakat berpandangan bahwa 
adanya parlok (selain dari PA) hanya sebagai 
orang-orang yang mengambil keuntungan dari 
situasi Aceh… Dalam bahasa orang-orang KPA 
‘awak yang sampoh darah parang kamoe’ (Orang 
yang membersihkan darah di senjata kami). Dalam 
hal ini masyarakat pada prinsipnya sudah 

                                                      
97 Lihat transkrip wawancara B.26 
98 Lihat transkrip wawancara B.30 
99 Lihat transkrip wawancara A.03 
100 Lihat transkrip wawancara A.09 
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people rightly deserve their vote… So for the 
people, the parties and candidates they vote for 
depends a lot on how much the parties and 
candidates were involved in the struggle for Aceh. – 
Anggota KPA dari Aceh Utara. 

mengetahui partai dan orang-orang mana saja yang 
sepatutnya dijadikan pilihan… Jadi bagi 
masyarakat, adanya partai-partai dan calon-calon 
yang ditawarkan sangat tergantung sejauhmana 
partai dan calon-calon tersebut memperjuangkan 
Aceh. – Anggota KPA dari Aceh Utara101 

“Only two of the local parties have the right to the 
Acehnese people’s support, SIRA and PA.102  SIRA 
fought through the political process without arms.”   
– Former GAM Combatant from Aceh Utara, now a 
Contractor 

“Hanya dua parlok yang berhak didukung oleh 
rakyat Aceh, SIRA dan PA. SIRA berjuang melalui 
politik tanpa adanya angkatan bersenjata.” – 
Mantan Kombatan GAM dari Aceh Utara, Kini 
Menjadi Kontraktor103 

“I hope that PA will win.  We have felt the 
bitterness of the struggle in the jungles.  We hope 
that PA will totally win.  It would be hard to 
imagine if Aceh was held by people from outside of 
Aceh or a national party.” – Former Commander of 
GAM Batallion Forces in Aceh Utara. 

“Saya berharap PA dapat menang. Kami sudah 
merasakan pahitnya berjuang di hutan. Kami 
berharap PA dapat menang total. Sulit 
membayangkan jika Aceh dipegang oleh orang luar 
Aceh atau partai nasional.” – Mantan Komandan 
Batalion TNA-GAM dari Aceh Utara104 

  
Beberapa anggota partai Aceh percaya bahwa karena tidak ada partai lokal lain yang akan bisa 

muncul tanpa perjuangan GAM selama konflik dan negosiasi GAM dengan pemerintah Indonesia 

menuju perjanjian damai, mereka hanyalah memanfaatkan iklim politik baru di mana mereka 

tidak berperan dalam kemunculannya. Jadi, PA lebih berhak di bandingkan parlok lainnya untuk 
berlaga (dan memenangkan) pemilu. Perasaan-perasaan seperti ini membuat kelompok 

masyarakat sipil lain di Aceh menuduh PA sombong, jenis kesombongan yang akan membuat 

adanya tindakan merusak baik terhadap partai nasional maupun parlok lainnya. Perasaan-

perasaan ini juga dipercayai, tidak tahu apakah ini benar ataupun salah, terhadap posisi yang 
dipegang oleh kelompok-kelompok yang menentang partai lokal secara keseluruhan yang 

menyamakan partai lokal kepada mantan GAM yang hanya mau mendapatkan kekuasaan politik 

dengan cara yang kurang demokratis dan dengan maksud-maksud terselubung untuk 

mendapatkan kemerdekaan melalui proses politik pada waktu mereka mengendalikan sidang-
sidang legislatif tingkat propinsi dan kabupaten di Aceh.    

Lompat Pagar  
Banyak orang setuju bahwa Partai Aceh kemungkinan akan memenangkan pemilu legislatif pada 

bulan April 2009 di tingkat propinsi dan di banyak pilkada tingkat kabupaten. Laporan Aceh 

Conflict Monitoring Update (ACMU) Bank Dunia bulan Oktober-November 2008 mengenai 

fenomena yang di Aceh disebut sebagai lompat pagar, yang mengacu kepada para anggota dewan 
                                                      
101 Lihat transkrip FGD A.03 
102 SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh) adalah sebuah kelompok masyarakat sipil yang sebagian besar terdiri 
dari aktifis mahasiswa universitas yang dibentuk pada awal tahun 1999 dan berjuang untuk sebuah referendum di Aceh 
untuk menentukan apakah Aceh seharusnya merdeka dari Indonesia (mirip dengan referendum Timor Timur). Pada 
tahun 2008, SIRA muncul lagi sebagai salah satu dari enam parlok yang dikenal di Aceh, Partai SIRA (Partai Suara 
Independen Rakyat Aceh).  
103 Lihat transkrip wawancara A.02 
104 Lihat transkrip wawancara A.04 
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legislatif tingkat propinsi dan kabupaten sekarang ini yang meninggalkan satu partai untuk 

bergabung ke partai yang lain. Para pelompat pagar ini “biasanya adalah anggota dari partai 

nasional yang dominan kemudian bergabung ke partai nasional yang lebih kecil atau partai-partai 
lokal.”105 Seorang guru dayah di Aceh Utara, seorang lulusan Universitas Syiah Kuala di Banda 

Aceh, menjelaskan kepada pewawancara MSR mengapa dia berpindah dari keanggotaannya di 

PAN (Partai Amanat Nasional) ke partai Aceh dan sekarang mencalonkan diri dalam kancah 

politik: 
 
“I am a legislative candidate for PA [Partai Aceh].  
One reason among others why I joined with PA is 
because the MOU is a contract between GAM and 
the Indonesian government.  If PA loses then it’s 
possible that this contract will not be realized.  I 
also hope that by joining, PA will no longer take 
extremist positions.  I used to be a volunteer cadre 
for PAN.  I’m not interested in the other local 
parties because they are not tied to the peace 
agreement with the Indonesian government even 
though their concepts may be good.  Almost all the 
villages around here make up PA’s political base.  
It’s unclear if the people’s support is sincere, they 
might want to avoid problems later on.” – Instructor 
from an Islamic boarding school in Aceh Utara who 
is now a Partai Aceh legislative candidate. 

“Saya adalah caleg PA. Alasan saya bergabung 
dengan PA karena antara lain bahwa MoU adalah 
kontrak antara GAM dan RI. Jika PA kalah maka 
bisa jadi kontrak tidak akan terealisir. Juga semoga 
dengan masuknya saya maka PA tidak akan ekstrim 
lagi. Dulu saya adalah kader PAN. Saya dengan 
parlok lain tidak tertarik karena mereka tidak 
terikat perjanjian kontrak dengan RI. Walaupun 
dari segi konsep bisa saja mereka bagus. Hampir 
semua kampung disekitar sini merupakan basis PA. 
Belum tentu masyarakat ikhlas, mereka tidak mau 
bermasalah nantinya.” – Guru Dayah dari Aceh 
Utara yang kini menjadi Caleg Partai Aceh106 

 

Sementara perpindahan responden ini dari PAN ke PA mungkin kelihatan seperti oportunis 

politik tingkat rendah, penjelasannya juga menyatakan bahwa PA mempunyai hak eksklusif untuk 

mengatur Aceh karena mereka mewakili kepentingan penandatangan GAM di dalam perjanjian 
damai. Seperti yang dijelaskan di atas, para pendukung partisan ekstrem yang mendukung 

maupun yang menentang PA telah mengemukakan pemikiran ini, tetapi para pengamat non-

partisan juga percaya dengan hal ini, dan memanfaatkan pandangan yang berlaku ini.  

 
Trend lompat pagar ini bukannya terjadi tanpa kontroversi; ACMU melaporkan bahwa hal ini 

menyumbang sepertiga dari konflik yang berhubungan dengan pemilu pada masa dua bulan di 

Oktober –November 2008. Laporannya mengatakan bahwa meskipun ada kekerasan seperti itu, 

kegiatan lompat pagar terus berlangsung karena ini menguntungkan para politisi yang berpindah 
dan partai yang menerima mereka, tetapi merugikan para pemilih yang memilih partai yang lebih 

kecil atau partai lokal supaya mengubah status quo:  

 

                                                      
105  Lihat buletin ACMU dari bulan Oktober-November 2008. Semua laporan ACMU tersedia di:  
http://www.conflictanddevelopment.org 
106 Lihat transkrip wawancara A.20 
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Rangkaian perpindahan ini dijelaskan baik dengan harapan untuk bisa mendapatkan 

posisi yang lebih tinggi dalam daftar sebuah partai yang lebih kecil, dan juga melalui 

fakta bahwa partai-partai tradisional, yang secara luas dihubungkan dengan pengelolaan 

yang buruk dan kurangnya kemajuan sosio-ekonomi selama masa konflik, diharapkan 

akan mengalami kekalahan yang berat tahun depan. Sementara para elit politik berharap 

untuk tetap berkuasa dengan mengadaptasi warna-warna baru, partai-partai yang lebih 

kecil menyambut mereka dengan alasan kepentingan diri sendiri: “pelompat pagar” 

membawa koneksi politik yang berharga, dana, dan nama yang dikenal. Perilaku 

oportunis di antara para elit politik, termasuk mereka di dalam partai politik yang baru 

berdiri, mencerminkan kelemahan yang nyata di dalam politik Aceh. Jika para elit politik 

yang sama tetap berkuasa, meskipun berada di bawah bendera partai lain, kepercayaan 

pada keuntungan-keuntungan proses perdamaian mungkin akan terkikis karena 

pengharapan yang tinggi mengenai perubahan tidak akan tercapai.107 

Kabar Angin mengenai Partai Politik Lokal Baru 
Seorang pejabat militer dari Koramil di Aceh Timur mengirim sms sebagai berikut kepada kepala 

desa di kecamatan sekitarnya, tetapi kepala desa yang menunjukkan sms ini kepada 

pewawancaranya tidak bisa mengatakan apakah pejabat yang mengirimkan sms ini menulis 
smsnya sendiri atau dia hanya mengirim kembali sms yang dia terima dari sumber lain: 

 
“Be careful, KPA has begun to listing community 
members as members of the GAM party by filling 
in blank GAM party forms.  KPA’s data collection 
methods are not so different than those used by the 
Indonesian Community Party in the past.  People 
should not be seduced by KPA’s deception; it could 
be a trap, but if people want to then feel free to fill 
in the forms completely.  Share this SMS widely 
with your family, neighbors in your community, 
friends, etc., so that people in the community are not 
deceived, and become victims like those caught up 
in the PKI’s September 30th Movement rebellion in 
1965.” – SMS text message sent to a village head in 
Aceh Timur. 

“Hati-hati, KPA sudah mulai mendata masyarakat 
menjadi anggota partai GAM melalui pengisian 
blanko partai GAM. Pendataan yang dilakukan oleh 
KPA tidak jauh beda dengan pendataan yang 
dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia pada 
masa lalu. Masyarakat jangan tergoda tipuan KPA, 
bisa terperangkap tetapi bila masyarakat 
menginginkan silahkan diisi selengkap-lengkapnya. 
SMS ini agar disebarluaskan kepada keluarga, 
famili, tetangga dilingkungan, kerabat, dll, supaya 
masyarakat tidak tertipu, dan menjadi korban 
seperti masa pemberontakan G.30.S/PKI pada 
tahun 1965.” – SMS yang dikirimkan kepada 
seorang keuchik di Aceh Timur108 

 
Pesan ini lebih dari sekedar peringatan tentang ketidak-sadaran menjadi anggota dari sebuah 

partai politik yang tanpa mereka ketahui sudah mendaftar; pesan ini adalah sebuah ancaman yang 

ditutupi dengan tipis dan secara tidak langsung mengatakan bahwa nasib dari para anggota partai 

                                                      
107 Lihat bulletin ACMU dari bulan Oktober-November 2008, halaman 5 
108 Lihat transkrip wawancara A.05 
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GAM mungkin akan mirip dengan nasib kaum komunis pada tahun 1965 yang dibunuh secara 

massal dalam jumlah ratusan ribu, jika tidak jutaan, di seluruh wilayah Indonesia. 

 
Kabar angin menarik bukan untuk menentukan dasar mereka di dalam fakta yang bisa 

dipertanyakan dan sensasional, tetapi karena cara menyebarnya (atau tidak) dengan kecepatan 

seperti virus melalui sebuah komunitas manusia. Keberhasilan sebuah kabar angin bergantung 

dari bisa tidaknya kabar itu masuk dan mengeksplotasi sebuah pandangan masyarakat mengenai 
ketidakpastian, ketidakpercayaan, atau bahaya di tengah-tengah mereka. Pada pemilu mendatang 

di Aceh, di mana partai-partai lokal bersaing dengan partai-partai nasional untuk pertama kalinya 

sebagai hasil langsung dari perjanjian damai antara GAM dengan pemerintah Indonesia, penuh 

dengan spekulasi dan ketidak-pastian mengenai hasil yang akan dicapai. Para peneliti MSR 
mendengar tentang beberapa jenis kabar angin dan intrik:  

 
“As we approach the upcoming elections, we’ve 
recently seen the emergence and growth of 
irresponsible rumors.  For example, a rumor that is 
spreading says that there are some regions in Aceh 
that have been claimed by one party by declaring it 
their own, and that other parties are not permitted to 
come and campaign in those regions.  I’ve heard 
that rumor here and in my opinion that is a violation 
of the peace agreement that can lead to a new 
conflict.  The people don’t know whether it’s 
merely a political trick or not.” – Male FGD 
participant from Aceh Utara. 

“Menghadapi pemilu ke depan juga, sekarang ini 
sudah terlihat adanya isu-isu yang berkembang dan 
tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh isu yang 
berkembang bahwa ada daerah-daerah di Aceh 
yang sudah di klaim oleh suatu partai dengan 
mengatakan itu daerahnya, dan bagi partai yang 
lain tidak dikenankan untuk masuk dan 
berkampanye di daerah tersebut. Saya mendengar 
isu itu di sini, dan menurut saya itu menyalahi 
perdamaian dan bisa menimbulkan konflik baru. 
Masyarakat juga tidak mengetahui apakah itu 
hanya trik politik atau bukan.” – Peserta FGD 
(laki-laki) dari Aceh Utara109 

“One of the local parties in Aceh Tengah was 
infiltrated by two agents from the national 
intelligence agency (BIN) and now they have 
switched to another local party.  Members of that 
first party said that those two intelligence agents 
attended the party’s first congress in Banda Aceh, 
where there was a case of food poisoning and nearly 
all participants and the organizing committee got 
sick, but the two agents representing the Aceh 
Tengah branch of the party were the only ones who 
didn’t get sick.” – Local party activist in Takengon, 
Aceh Tengah 

“Salah satu parlok di Aceh Tengah pernah disusupi 
intel BIN dua orang dan kini beralih ke parlok lain. 
Menurut mereka, kedua intel itu, juga turut hadir 
ketika kongres parlok itu pertama di Banda Aceh 
yang pernah terkena kasus keracunan makanan dan 
hampir semua peserta dan panitia mengalami 
keracunan, namun kedua intel itu yang mewakili 
parlok itu Aceh Tengah, hanya keduanya tidak 
keracunan.” – Aktivis partai lokal di Takengon, 
Aceh Tengah110 

“Partai Aceh has a mission to take over the 
parliament and if they can control the parliament 
then Aceh will become independent.” – Anti-
separatist group member from Aceh Tengah 

“PA mempunyai misi untuk menguasai parlemen, 
dan kalau parlemen sudah bisa dikuasai kemudian 
Aceh akan merdeka.” – Seorang anggota kelompok 
anti-separatis dari Aceh Tengah111 

 

                                                      
109 Lihat transkrip FGD A.03 
110 Lihat transkrip wawancara C.04 
111 Lihat transkrip wawancara C.12 
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Kabar angin mengenai tipuan politik yang keji, penyusupan mata-mata, dan misi-misi rahasia 

yang bangkit dan mengambil keuntungan di atas ketakutan penduduk yang selama bertahun-tahun 

merasakan trauma dari konflik dan diracuni oleh ketidak-percayaan. Karena cerita-cerita seperti 
ini sangat biasa pada masa konflik, kabar-kabar angin yang sekarang ada di sekitar partai-partai 

politik lokal baru dan pemilu mendatang ini ada di dalam kenyataan pengalaman pribadi orang-

orang yang mendengarnya dan melanjutkan kabar tersebut. Penting untuk memperhatikan di 

mana kabar angin berlaku dan bagaimana masyarakat mnerimanya sebagai sebuah alat pengukur 
kualitatif mengenai apa yang paling dipikirkan oleh orang-orang dengan mendekatnya pemilu dan 

pemulihan paska-konflik secara umum.    

Kotak 1:  Proses kabar Angin, atau Apa yang Terjadi Pada Waktu Partai Aceh 
Menyatakan Kemerdekaan  
Rian adalah seorang anti-separatis Gayo dari bener Meriah dan sekarang tinggal di Takengon di 
daerah dataran tinggi sekitar kabupaten Aceh Tengah di mana dia bekerja di terminal bis dan 
membantu LSM lokal mendokumentasikan pelanggaran hak asasi manusia di masa konflik di 
kecamatan dekat situ.112 Dia dikutip di atas memberitahu pewawancaranya mengenai kabar angin 
yang biasanya sering dibicarakan oleh para aktifis anti-GAM di antara mereka, sebuah kabar 
angin yang mencerminkan ketakutan mereka yang paling dalam: “Partai Aceh mempunyai misi 
untuk mengambil alih parlemen dan pada waktu mereka bisa mengendalikan parlemen maka 
Aceh akan menjadi merdeka.” Kabar angin yang beredar di dalam ruang sosial di mana sebuah 
masyarakat tinggal di dalam keadaan yang tidak menentu, berbagi kekhawatiran dan ketakutan 
yang sama. Wawancara Rian yang menghebohkan dengan para peneliti MSR memberikan sebuah 
peluang menuju proses imajinatif pada tingkat individual yang dengan pasti membantu 
mendorong kabar angin ini dari satu orang ke orang lainnya. Berikut ini adalah pembelokan 
spontan dari Rian mengenai konsekuensi dari kemenangan Partai Aceh di dalam pemilu 
mendatang:  
 
“Partai Aceh has a mission to take over the 
parliament and if they can control the parliament 
then Aceh will become independent. 
 
If Aceh is independent, then NATO’s aircraft carrier 
will be standing by in Aceh’s waters, ready at a 
moment’s notice to secure Aceh from attack by the 
Indonesians who don’t want Aceh to be free from 
the unitary state of Indonesia. 
 
But in my opinion, if NATO succeeds in assisting 
Aceh’s liberation, Aceh will become the second 
East Timor; only four Acehnese will be left alive, 
the rest of them will be dead from conflict and war, 
and then Aceh all by itself will be taken over by the 
West. 
 

“PA mempunyai misi untuk menguasai parlemen, 
dan kalau parlemen sudah bisa dikuasai kemudian 
Aceh akan merdeka. 
 
Kalau sudah merdeka nanti kapal induk NATO 
sudah berjaga-jaga di perairan Aceh, siap siaga 
mengamankan Aceh dari serangan RI yang tidak 
ingin Aceh lepas dari NKRI.” 
 
Tapi menurut pendapat saya, kalau NATO itu 
berhasil membantu memerdekakan Aceh, Aceh akan 
menjadi Timtim kedua, orang Aceh nanti hanya 
tinggal 4 orang (yang masih hidup), selebihnya 
sudah meninggal akibat konflik dan perang, dan 
Aceh dengan sendirinya akan diambil alih oleh 
Barat. 
 

                                                      
112 “Rian” (bukan nama sebenarnya) mempunyai cerita sejarah pribadi yang rumit dengan konflik di Aceh dan kisahnya 
telah dibahas secara mendalam di dalam dua studi kasus MSR yag lain yang berjudul “Kelompok Anti-Separatis di 
Aceh” dan “Mantan Tapol di Aceh Tiga Tahun Setelah Perjanjian Damai.”  Data mengenai Rian yang dipakai pada tiga 
studi kasus itu, di mana dia muncul diambil dari transkrip wawancara C.12 
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Personally I disagree with the mission of local 
parties like that, those with the scent of separatism, 
because I was educated based on the nationalist 
ideology (Pancasila) held by my parents and 
throughout my surroundings.  My father was in the 
TNI, and I was raised in the barracks, and until now 
I have never had any separatist throughts, even 
though during the conflict I was once captured and 
tortured (almost until death) by the TNI because 
they accused me of being involved with GAM, 
whereas my younger brother was killed at the hands 
of GAM simply because he was considered the son 
of Pa’I (TNI)113, because my father is a retired TNI 
soldier.” 

Secara pribadi saya tidak setuju dengan misi parlok 
yang seperti itu, yang berbau separatis karena saya 
dididik berdasarkan ideologi nasionalis (Pancasila) 
oleh lingkungan dan orang tua. Ayah saya seorang 
anggota TNI, dan dibesarkan di asrama, dan 
sampai sekarang pun tidak punya pikiran-pikiran 
separatis, meskipun ketika masa konflik saya 
pernah ditangkap dan dianiaya (hampir meninggal) 
oleh TNI karena tuduhan terlibat GAM, sedangkan 
adik saya tewas di tangan GAM hanya karena 
dianggap anak ‘Pa’I’ (TNI), karena ayah saya 
pensiunan TNI.” 

 

Rian memiliki imajinasi yang liar, dan bagian-bagian dari jalan berpikirnya yang menggambarkan 
kehancuran dunia ini mempunyai dasarnya dalam kebenaran-kebenaran kecil. Kapal NATO 

mengingatkan pada kapal Amerika Serikat, Abraham Lincoln, yang berada di perairan lepas 

pantai Aceh Barat tepat setelah tsunami terjadi, sebuah gambaran yang mengganggu untuk TNI 

dan kaum anti-separatis lainnya pada waktu sebelum perjanjian damai ditanda tangani. Kebijakan 
bumi hangus yang dipakai TNI di Timor Timur setelah referendum untuk kemerdekaan membuat 

adanya kemungkinan tanggapan yang mirip untuk bisa terjadi di Aceh jika Partai Aceh berhasil 

menyatakan kemerdekaan dari Indonesia setelah mereka menduduki kursi di badan perwakilan 

propinsi. Sebuah Aceh merdeka secara menyedihkan berada di bawah naungan pengaruh Barat 
mengingatkan pada ketergantungan Timor Timur pada bantuan luar negeri sejak kemerdekaan 

mereka. Ketakutan terbesar Rian digambarkan dalam detil yang menakutkan, tentu saja dipicu 

oleh pengalaman traumatisnya sendiri selama masa konflik, sehingga imajinasinya membawa 

kembali sebagai konsekuensi jika ambisi-ambisi Partai Aceh seperti yang dikabarkan telah 
terpenuhi. Memakai Rian sebagai satu titik awal percontohan, bayangkan seluruh masyarakat di 

seluruh Aceh yang telah hidup melalui berbagai jenis trauma konflik mereka sendiri, setiap orang 

mempunyai skenario ketakutannya sendiri yang masuk kembali ke dalam masyarakat dan 

berputar secara liar menuju masa depan yang mengerikan, skenario yang diatur, misalnya, dengan 
ketidakpastian yang ada karena pemilu mendatang dan partai-partai baru yang berlaga di 

dalamnya, dan hanya perlu sebuah kabar angin untuk memicu tanggapan.            

 

Kotak 2:  Berkampanye melalui SMS 
Bagian mengenai kabar angin yang menyelimuti partai-partai politik baru di Aceh dimulai dengan 
                                                      
113 Pa’I adalah bahasa slang Aceh untuk menyebutkan tentara TNI, tetapi istilah ini sebenarnya berasal dari jaman 
kolonial, bagaimana pejuang pertahanan Aceh melawan Belanda menyebut tentara yang berasal dari bagian lain tanah 
jajahan (seperti Ambon) yang diwajibkan menjadi tentara oleh Belanda dan dikirim ke Aceh untuk membantu 
mengalahkan pertahanan tersebut. Istilah ini kemungkinan merupakan singkatan dari istilah sipahi, nama yang dipakai 
wajib militer India ke dalam tentara kerajaan Inggris, yang mempunyai konotasi negatif mengejek. 
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SMS, yang dikirimkan melalui telpon seluler seorang pejabat militer, dan dimaksudkan untuk 
disebarkan di antara masyarakat di seluruh Aceh. Tujuan dari SMS itu adalah untuk membuat 
masyarakat Aceh untuk berpikir dua kali sebelum memilih partai politik baru GAM, Partai Aceh, 
pada pemilu legislatif mendatang dengan membandingkan kegiatan partai Aceh dengan metode-
metode yang dulu pernah dipakai oleh partai yang sejak lama dikutuk, Partai Komunis Indonesia 
di tahun 1960an. SMS tersebut secara implisit mengancam para pendukung Partai Aceh dengan 
jenis pembunuhan massal yang dipakai untuk membantai dan menghapuskan kaum komunis 
Indonesia pada waktu itu.  
 
Sebagai sebuah teknologi komunikasi yang murah dan tersedia secara luas, SMS adalah sebuah 
alat kampanye yang efektif yang sekarang ini bisa menjangkau sampai pada masyarakat pedesaan 
di seluruh Aceh. Media ini juga bisa dipakai secara anonim, sehingga SMS secara rutin sering 
dipakai untuk mengancam dan menteror individu maupun masyarakat dari kejauhan dengan 
amannya. Misalnya, dengan mendekatnya pemilu 2009 para anggota FORKAB sangat ditekan 
untuk memberikan suaranya bagi Pantai Aceh. SMS puitis dalam bahasa Aceh sering dikirimkan 
dari telepon seluler dengan metafora yang sangat kasar dan ancaman yang tidak terlalu ditutup-
tutupi:    
 
“a young child gathers rattan in 
the mountains of Meuruedu / find 
the best to make a basket / now it 
is almost election season / it is 
time to choose a throne for the 
king / head over there to gam’s 
party / have no doubts my brother 
/ whoever does not choose the 
descendents of Acehnese kings / 
just move to Java / no need to 
stay anymore in Aceh / just get 
the fuck out of here”114 

“anak kecil memotong rotan di 
gunung Meuruedu / pilih yang 
bagus untuk membuat keranjang / 
sekarang hampir masa pemilu / 
saatnya  memilih bangku untuk 
sang raja / ke partai gam kesana 
menuju / janganlah ragu wahai 
saudara / siapa yang tidak 
memilih milik endatu / pindah 
saja ke Jawa / jangan lagi tinggal 
di Aceh / pergi saja keluar 
sana”115 

“si nyak koh awe dig le 
Meuruedu, pileh yang sulu 
peugot keu raga / jino karap troh 
wate pemilu / jak pileh bangku 
bak neuduk raja / ubak partai 
gam keunan neu tuju / bek ragu-
ragu wahe syedara / so nyang 
han pileh atra indatu / beudoh jak 
pap ku keudeh u jawa / bek le di 
Aceh sino meu sue-sue / jak 
sawak iku teubit u luwa”116 

 

Tidak mau kalah, FORKAB mengungkapkan kekecewaan mereka pada para pimpinan Partai 

Aceh selama beberapa tahun belakangan ini dengan sebuah SMS mereka sendiri, yang juga 

disebar luaskan: 
 
“In the year 2000 we ran away, 
fearful of police and soldier’s 
weapons.  In the year 2004 the 
tsunami came, Allah’s judgement 
that brought enormous water.  In 
the year 2006 there was no more 
fighting.  In the year 2007 we 
inaugurated new kings.  In the 
year 2008 they fought amongst 
themselves.  The leaders of the 

“Tahun 2000 melarikan diri 
karena takut senjata polisi dan 
tentara.  Tahun 2004 datang 
tsunami, hukuman dari Allah 
yang mendatangkan air besar.  
Tahun 2006 tak lagi ribut-ribut.  
Tahun 2007 berganti raja.  Tahun 
2008 ribut sendiri-sendiri.  
Pemimpin negeri lupa membalas 
jasa.  Yang terkena tembak tidak 

“Thon 2000 payah plung U gle 
takot ke beude polisi teuntra. 
Thon 2004 teuka tsunami, bala 
Allah bri die k ie beuna.  Thon 
2006 hana lee kiroeh, bak 2007 
meugantoe raja.  Thon 2008 karu 
sabee keu droe-droe, peumimpin 
nanggroe tuwoe keu jasa.  Yang 
keunong beudee hana sopako, 
yang gadoh lako hanaso kira.  Di 

                                                      
114 Meskipun bukan terjemahan langsung, “just get the fuck out of here” mencakup rasa ejekan dan ancaman yang 
sangat tidak senonoh dalam “jak sawak iku” 
115 Terjemahan dalam Bahasa Indonesia dan Inggris tidak selalu mencerminkan nada kasar dan marah yang dikandung 
di dalam beberapa istilah bahasa Aceh di sebelah kanan. 
116 Lihat transkrip wawancara B.21 
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land forgot to compensate their 
people’s service. Nobody cares 
about the victims of shootings, 
nor does anybody care about the 
widows. The aristocrats and 
district leaders are busy with the 
Kijang Innova luxury vans.  In 
the year 2009 we choose the 
people’s representatives, and 
again they bring us promises on a 
heavenly wind.  Those promised 
a car will get a bicycle.  Those 
promised a coffee will get 
poisoned!!  Congratulations to the 
leaders of this land!” 

ada yang peduli, yang hilang 
suami juga tidak ada yang peduli.  
Si uleebalang dan kepala sagoe 
sibuk dengan mobil Kijang 
Innova.  Tahun 2009 pilih lagi 
wakil rakyat, dibawa lagi janji 
angin surga.  Yang janji mobil 
dapatnya sepeda, yang janji kopi 
dapatnya racun!!  Selamat 
kepada pemimpin negeri!” 

Ulee balang ngon peutua sagoe, 
gadoeh ngon moto Kijang 
Innova.  Thon 2009 pileeh lom 
waki, di balom janji angen 
syuruga, yang janji moto 
meuteumee gari, yang janji kupi 
meuteumee tuba!!  Selamat 
kepada pemimpin nanggroe!”117 

 
Pesan-pesan seperti ini tidak biasanya muncul di dalam media masa atau di dalam laporan analisa 

mengenai politik paska-konflik di Aceh karena hal-hal ini berhubungan degan pemilu mendatang 

pada bulan April 2009. SMS mengenai pemilu menyebarkan kabar angin dan ancaman; janji-janji 

kampanye dan fitnah politik; puisi dan penghinaan; ke seluruh penjuru Aceh, dan pesan-pesan 
tersebut adalah dokumen yang bersifat sementara yang disebarkan di seluruh jaringan seluler dan 

dengan mudah bisa lolos dari kearsipan yang suatu hari nanti akan menjadi saksi sejarah terhadap 

babak terbaru dan penting di dalam transisi Aceh menuju perdamaian.    

Partai Politik Lokal di Dataran Tinggi Tengah  
Mengulang kata-kata dari sekretaris desa di Aceh Tengah yang dikutip di atas: “Masyarakat di 

sini tidak mengerti masalah-masalah politik dan mereka tidak terlibat secara langsung di dalam 
politik juga.” Ada seorang pemimpin masyarakat di Bener Meriah dikutip membuat sebuah 

perbedaan kategori: “masyarakat tidak paham dengan parlok, mereka hanya mengerti dengan 

partai nasional”.118 Seperti tercatat di dalam studi kasus MSR yang lain, Dataran Tinggi Tengah 

memperlihatkan sebuah keadaan paska-konflik dibandingkan dengan daerah-daerah pesisir, tidak 
hanya karena keanekaragaman kelompok etnis tetapi juga karena elemen rumit yang ditempatkan 

oleh kelompok-kelompok milisi anti-separatis yang mempunyai genggaman yang kuat dan keras 

pada masyarakat dataran tinggi yang terpencil selama konflik dan sampai sekarang. Para peneliti 

MSR bekerja di kabupaten-kabupaten Dataran Tinggi Tengah Bener Meriah dan Aceh Tengah 
menemukan bahwa masyarakat lokal merasa kurang nyaman mendiskusikan aspek-aspek proses 

perdamaian di Aceh dibandingkan dengan percakapan terbuka yang mereka lakukan dengan 

masyarakat lokal di kabupaten-kabupaten di dataran rendah propinsi ini. Tutup mulutnya 

masyarakat dan adanya ketegangan konflik yang aktif di dataran tinggi membuat para pemimpin 
lebih mudah untuk berbicara atas nama mereka. Ketakutan terhadap politik seringkali 
                                                      
117 SMS dari Nasir Lado, Ketua FORKAB, dikirimkan langsung ke telepon seluler seorang peneliti MSR. 
118 Lihat transkrip wawancara C.08 
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diterjemahkan menjadi keluguan politik dan keengganan untuk terlibat karena dalam pandangan 

pimpinan mereka, mereka semestinya tidak ikut menggoyang perahu.     

 
Di dalam keadaan seperti ini, parlok melihat ini sebagai sebuah tantangan sulit untuk memastikan 

dan memperkenalkan agenda politik mereka di daerah-daerah dataran tinggi di Aceh. Parlok 

secara luas dianggap oleh para elit politik dan pasukan keamanan di dataran tinggi sebagai sebuah 

percobaan politik yang tidak diundang, dan banyak usaha dilakukan untuk memastikan bahwa 
mereka tidak berhasil. Kegiatan-kegiatan parlok disambut dengan ancaman dan peraturan yang 

tidak realistis yang dirancang untuk menghentikan pekerjaan mereka. Seperti dicatat di atas, 

khususnya di dalam ocehan paranoid Rian di Kotak 1, lawan dari parlok menganggap bahwa 

pekerjaan mereka adalah perpanjangan dari konflik, yang secara kuat diidentifikasi dengan GAM, 
dengan sebuah agenda untuk mendapatkan kemerdekaan Aceh melalui proses politik. Para 

pendukung ALA, seperti pendukung ABAS yang dikutip di bawah ini, tidak mengharapkan 

adanya parlok di dalam propinsi baru mereka karena ALA, jika tercapai, tidak akan merasa harus 

mengikuti persyaratan dari perjanjian damai Helsinki.  Sementara itu, masyarakat lokal yang 
terjebak di dalam atmosfir provokatif ini, memilih untuk melindungi diri mereka sendiri dan 

mengamankan keselamatan mereka dengan tidak terlibat dalam diskusi-diskusi politik. Pada 

waktu pewawancara MSR mewawancarai seorang aktifis hak asasi manusia di Takengon, dia 

mengakui secara nyata:  
 
“In my estimation, the local parties won’t win in 
Aceh Tengah.  For example, when GAM still 
existed [before Partai Aceh was formed] and there 
were the regional elections [in late 2006], the only 
districts where GAM candidates lost were Aceh 
Tengah and Bener Meriah.” – Head of SPKP 
(Solidarity Association for Victims of Human 
Rights Violations), Aceh Tengah 

“Menurut pemantauan saya, parlok tidak akan 
menang di Aceh Tengah. Contoh, dulu ketika GAM 
masih eksis dan berlangsungnya pilkada, hanya di 
Aceh Tengah dan Bener Meriah yang tidak 
dimenangkan oleh kontestan dari GAM” – Ketua 
SPKP (Solidaritas Persaudaraan Korban 
Pelanggaran HAM), Aceh Tengah119 

 

Tiga bagian berikut ini menggambarkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh tiga pendukung 

parlok yang berbeda di daerah dataran tinggi tengah: dia aktivis parlok, seorang laki-laki dan 

seorang perempuan, dan seorang mantan kombatan GAM. Mereka menggambarkan tekanan dan 
gangguan baik dari pemerintah maupun pejabat militer karena melaksanakan kegiatan parlok 

yang dianggap biasa saja di kota-kota pesisir. Mereka juga menggambarkan beberapa kegiatan 

penjangkauan di dalam masyarakat.  

Aktivis Parlok #1 di Aceh Tengah 
 
                                                      
119 Lihat transkrip wawancara C.06 
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“One of the local parties in Aceh Tengah was 
intimidated by a certain official in the district 
government because he accused them of bringing 
Communist thinking.  Additionally, there was 
pressure from the chief of district police, requiring 
them to file their [candidate’s] SKCK [police 
records information letter] at the provincial police 
headquarters [in Banda Aceh], even though they 
were filing the SKCK for a legislative candidate at 
the district level only. 
 
Another time, one of the local party offices at the 
sub-district level was interrogated by the local 
military officer, they were asking the local party to 
report to their office and ordered them to lower their 
flag.  The reason he gave was that local security 
would not be able to guarantee local party official’s 
security if anything should happen to them.  ‘Have 
you reported to Koramil [the local military base],’ 
he asked, ‘because the people here do not like the 
local political parties, so if anything happens, who 
will take responsibility for it?’  
 
Talking about the concept of democracy, now there 
is no democracy in Indonesia.  It’s only the 
government’s manipulation of the people.  
Democracy is based on the aspirations of the 
people, not the will of powerful/government.  
Governance and democracy have their roots in 
village communities as their main strength.  Our 
party is trying to socialize this understanding of 
democracy and also revive customary elements of 
village society.” – Local Political Party Leader 
(male) from Aceh Tengah 

“Salah satu partai lokal di Aceh Tengah pernah 
diintimidasi oknum pejabat Pejabat Pemda karena 
dituduh membawa pemikiran komunis, ditambah 
lagi adanya tekanan dari Polres setempat yang 
mengharuskan mengurus SKCK [surat keterangan 
catatan kepolisian] ke Polda NAD, padahal hanya 
untuk SKCK caleg di tingkat Kabupaten. 
 
Pernah juga, salah satu kantor partainya di tingkat 
kecamatan di tanyai oleh Danramil setempat, 
mereka meminta pihak parlok melapor ke kantor 
dan menyuruh penurunan bendera partai. Dengan 
alasan pihak keamanan tidak menjamin ketika 
terjadi sesuatu terhadap mereka. ‘Sudah lapor ke 
Koramil, soalnya disini masyarakat tidak suka 
parlok, kalau diapa-apain, siapa yang bertanggung 
jawab?’ 
 
Berbicara tentang konsep demokrasi, sekarang 
tidak ada demokrasi di Indonesia. Itu hanyalah 
manipulasi pemerintah terhadap rakyat. Demokrasi 
itu adalah berdasarkan aspirasi rakyat, bukan 
kehendak penguasa/pemerintah. Pemerintahan dan 
demokrasi berakar dari masyarakat desa sebagai 
kekuatan utama.  Partai kami mencoba 
mensosialisasikan pemahaman tentang demokrasi 
serta menghidupkan kembali unsur-unsur adat yang 
ada di desa.” – Tokoh Parlok (laki-laki) dari Aceh 
Tengah120 

Aktivis Parlok #2 di Aceh Tengah 
 
“Certain legislative candidates from the national 
political parties are spreading rumors, ranting on 
and on saying that the local political parties are 
illegal and must be erased.  They often speaking ill 
of the local parties. 
 
Regarding political education for women in Aceh 
Tengah, our party recently held a seminar meeting 
about political literacy for the legislative candidates 
and the community (men and women), and 50 
people attended.  In the future, we plan to hold a 
seminar or training program about democracy 
especially for women. 
 
Our party has already made preparations in 
anticipation of the coming elections.  One of our 

“Ada isu-isu yang digembar-gemborkan oleh 
oknum caleg Parnas, bahwa Parlok itu tidak sah 
dan harus dihapuskan. Mereka sering menjelek-
jelekkan Parlok. 
 
Tentang pendidikan politik bagi kaum perempuan di 
Aceh Tengah, baru-baru ini partai kami menggelar 
seminar (pertemuan) tentang pendidikan politik 
bagi para caleg dan masyarakat (laki-laki dan 
perempuan), yang hadir sekitar 50 orang. Rencana 
kami ke depan, mau mengadakan acara 
seminar/pelatihan tentang demokrasi khusus bagi 
kaum perempuan. 
 
Partai kami sudah melakukan persiapan untuk 
menghadapi pemilu mendatang. Salah satu agenda 

                                                      
120 Lihat transkrip wawancara C.04 
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campain agendas is a socialization program, 
democracy education for the community.  Our 
campaign is through programs, not with money. 
 
If we look closely, the local women’s NGOs in 
Aceh Tengah aren’t effective, they have no 
activities that can be taken advantage of by the 
community.  Here there is no women’s solidarity 
NGO like in Bener Meriah. 
 
If you go to the Aceh Tengah district government 
and ask for their data about women’s activities here, 
they might have a lot of data and various kinds of 
activities for women.  But you can’t trust that data, 
it’s all fictive.” – Local Political Party Leader 
(female) from Aceh Tengah 

kampanye kami adalah sosialisasi program, yaitu 
pendidikan demokrasi bagi masyarakat. Jadi kami 
kampanye melalui program, bukan dengan uang.   
 
Kalau kita perhatikan, LSM perempuan lokal di 
Aceh Tengah ini tidak efektif, tidak ada kegiatan 
mereka yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 
Di sini juga tidak ada LSM SP (Solidaritas 
Perempuan) seperti di Bener Meriah. 
 
Kalau anda ke Pemda Aceh Tengah, mengambil 
data tentang kegiatan-kegiatan kaum perempuan di 
sini mungkin datanya banyak dan kegiatan 
perempuannya berbagai macam. Tapi data itu tidak 
bisa dipercaya, itu hanya fiktif belaka.” – Tokoh 
Parlok (perempuan) dari Aceh Tengah 121 

Mantan Kombatan GAM, Pendukung Partai Aceh, di Bener Meriah 
 
“Down along the coast, KPA and the district 
governments get along harmoniously, they can 
pressure the disordered elements of the government.  
The KPA leaders here are still very young, and the 
KPA leaders from the coast are surprised and do not 
trust us, because we joined and went into the 
mountains at a very young age, quite different from 
the coastal areas where the commanders all have 
gray hair. 
 
We don’t pay attention to the rumors that insult 
KPA, that’s normal so we just leave it alone 
especially because there are a lot of groups up here 
that are against KPA.  If I meet with and join 
meetings with KPA from other regions, they often 
criticize us here, they tell us that we are weak and 
can’t achieve much.  But then I answer them, if I 
was a leader down on the coast and you were in 
Bener Meriah, the situation would be the same.  It’s 
all because the local government and their cronies 
hate KPA here. 
 
The Partai Aceh office is getting undermined in 
different ways and its permission to exist is in 
doubt, the incorporation documents are questioned 
all kinds of ways.  They asked us to reduce the party 
flags; we’re not allowed to have a lot for all kinds of 
reasons.  Once we planned to put up flags along 300 
meters of road, but it was criticized and no 
permitted, even though this is the campaign season 
and there is no prohibition against things like that.” 
– KPA Leader from Bener Meriah 

“Kalau di Pesisir KPA dan Pemda harmonis, 
mereka bisa menekan unsur-unsur pemerintah yang 
tidak beres.  Usia para pengurus KPA disini masih 
sangat muda, sehingga KPA pesisir heran dan tidak 
percaya, karena kami naik gunung dalam usia yang 
masih sangat muda berbeda dengan di pesisir yang 
komandannya sudah ubanan. 
 
Kami tidak mau menanggapi isu yang menjelekkan 
KPA, itu sudah biasa dan biar saja begitu lagipula 
sulit untuk itu karena banyak pihak anti KPA.  
Kalau saya bertemu dan ikut pertemuan dengan 
KPA daerah lain, mereka sering mengkritik KPA di 
sini lemah dan tidak bisa berbuat banyak. 
Kemudian saya menjawab, kalau saya yang 
memimpin di pesisir dan anda yang di Bener 
Meriah, nasibnya akan sama. Itu semua karena 
pemda dan antek-anteknya benci dengan KPA 
disini. 
 
Partai Aceh saja kantornya sering digerogoti 
macam-macam dan diragukan izinnya, akte 
pendiriannya dipersoalkan macam-macam. Umbul 
partai juga diminta dikurangi, tidak boleh banyak 
dengan alasan bermacam-macam. Pernah pihaknya 
berencana memasang umbul-umbul sepanjang 300 
meter, tapi dikecam dan tidak diperbolehkan, 
padahal ini masa kampanye dan tidak ada larangan 
untuk hal seperti itu.” – Tokoh KPA dari Bener 
Meriah122 

                                                      
121 Lihat transkrip waawncara C.33 
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Tantangan untuk Memperkenalkan Parlok Baru  
Partai-partai nasional, dan secara khusus kelompok-kelompok ultra-nasionalis seperti militer, 

sulit sekali menyesuaikan diri terhadap kenyataan adanya partai politik lokal di Aceh. Parlok 
sendiri mengalami kesulitan mempelajari peraturan mengenai wacana politik sopan sebagai 

kemajuan kampanye mereka. Setiap hari di akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009 ada laporan 

mengenai bendera partai yang diturunkan atau di hancurkan, atau kejadian kekerasan terhadap 

asset partai (seperti granat yang meledakkan kantor dan kendaraan partai) dan bahkan terhadap 
para pimpinan partai. Selain aspek-aspek buruk dari penyesuaian diri terhadap keikutsertaan 

parlok pada pemilu di Aceh, ada juga tantangan-tantangan logistik dalam mendukung kegiatan 

kampanye politik di daerah terpencil dan daerah bekas konflik:    

 
“The Independent Elections Commission (KIP) in 
Aceh Tengah was just convened and is still unable 
to work optimally.  There are still many obstacles 
that we face in socializing the work program, 
moreover we are still assembling the administration 
and strengthening staff coordination.  It is still very 
difficult to conduct socialization activities out in the 
regions, mainly due to transportation difficulties, 
because the road conditions are tough and the 
regions are so far away.” – Head of KIP 
(Independent Elections Commission) in Aceh 
Tengah 

“Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tengah 
baru terbentuk, dan belum bisa bekerja secara 
maksimal. Masih banyak kendala yang kami hadapi 
dalam mensosialisasikan program kerja, terlebih 
lagi kami masih dalam tahap pembenahan 
administrasi dan penguatan kinerja staf.  Juga 
untuk mensosialisasikan kegiatan ke daerah-
daerah, kelihatannya masih sangat sulit, terkendala 
transportasi, karena medan perjalanan yang berat 
dan lokasi daerah yang berjauhan.” – Ketua KIP, 
Aceh Tengah123 

“We have begun socializing our party in the areas 
closest to Takengon city, because going to the far 
away regions is too hard, for financial reasons, there 
are no funds to cover the transportation (cost of 
gasoline).  Today we planned to have a coordination 
meeting with all the legislative candidates from our 
party, but it’s too hard for them to come here 
because they don’t have any transportation money.  
If we invite the contact persons we have out in the 
regions to come here would be impossible.  They 
also don’t have any money to cover transportation, 
especially for the regions that are really far from 
here.  Right now [August 2008] the communities 
are in a difficult situation because it is a time of 
scarcity.  But in October we will invite them, they 
will want to come because the coffee will be 
ripening then.” – Local Political Party Leader 
(male) from Aceh Tengah 

“Kami sudah mulai mensosialisasikan partai kami 
ke daerah-daerah terdekat dengan kota Takengon, 
karena kalau ke daerah yang jauh-jauh itu susah, 
alasan finansial, tidak ada biaya untuk transport 
(BBM).  Rencana kami hari ini mau rapat semua 
caleg partai kami untuk koordinasi, tapi mereka 
sulit untuk kemari karena tidak ada biaya transport.  
Kalau kami undang contact person yang ada di 
daerah-daerah untuk ke sini tidak mungkin. Mereka 
juga tidak ada dana untuk transport, apalagi kalau 
daerahnya sangat jauh dari sini.  Sekarang ini 
[bulan Agustus 2008] masyarakat kesulitan, sedang 
musim paceklik. Tapi kalau bulan Oktober kita 
undang, mereka mau datang karena kopi sudah 
berbuah.” – Tokoh Parlok (laki-laki) dari Aceh 
Tengah124  

Partisipasi Perempuan di dalam Parlok  
Pimpinan partai politik dari Takengon yang dikutip di atas mengisyaratkan beberapa 
kemungkinan kegiatan yang sensitif terhadap jender pada parlok-parlok baru Aceh. Di sisi lain, 

                                                      
123 Lihat transkrip wawancara C.34 
124 Lihat transkrip wawancara C.04 



  79 

para perempuan dari diskusi kelompok fokus di Aceh Utara yang dikutip di atas juga mengatakan 

bahwa perempuan jarang terlibat di dalam kegiatan politik. Akan tetapi sebuah artikel di Jakarta 

Post baru-baru ini mengatakan bahwa “sekarang ini jumlah perempuan mencapai 28% dari 
jumlah caleg yang memperebutkan kursi di dewan perwakilan lokal pada pemilu 9 April di 

Aceh.”125 Dari 1054 jumlah caleg di seluruh Aceh, lebih dari 300 orang adalah perempuan, ini 

berarti bahwa perempuan di Aceh mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk terpilih 

dibandingkan kaum perempuan di propinsi lain. Pada waktu penelitian lapangan MSR, kepala 
Komisi Pemilu Merdeka yang baru ditunjuk di Aceh Tengah mempunyai data yang mirip:    

  
“Women’s role in the political sphere is beginning 
to show now, such as the female legislative 
candidates that have begun to register themselves, 
both for national and local parties.” – Head of KIP 
(Independent Elections Commission) in Aceh 
Tengah 

“Peran kaum perempuan dalam kancah politik 
sudah mulai kelihatan sekarang, seperti adanya 
caleg-caleg perempuan yang sudah mulai 
mendaftarkan diri, baik untuk parnas dan juga 
parlok.” – Ketua KIP, Aceh Tengah126 

 

Kesimpulan 
 

• Temuan yang ada di antara masyarakat sipil pada waktu ditanya mengenai pemilu yang 
akan datang dan parlok yang akan ikut berlomba untuk pertama kalinya adalah sebuah 

kebutuhan yang penuh harapan untuk sebuah proses pemilihan yang damai dan sukses 

yang akan melanjutkan perubahan Aceh menuju perdamaian. Para responden biasanya 
menambahkan bahwa mereka berharap bahwa para pemimpin Aceh yang terpilih nanti 

tidak akan lupa tentang kebutuhan masyarakat desa yang umum. 

 

• Hanya ada sedikit sekali, di dalam laporan ini mengenai parpol di Aceh yang 
berhubungan dengan landasan kebijakannya. Hal ini karena tidak seorang pun dari para 

responden, kecuali dua pimpinan parlok di Takengon yang menjelaskan kegiatan-

kegiatan penjangkauan mereka, menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan 

kebijakan-kebijakan selain membiarkan rakyat Aceh untuk mempunyai suara di dalam 
politik lokal dan hal-hal yang lebih luas lainnya yang berhubungan dengan proses 

perdamaian. Kedua macam partai (nasional dan lokal) dan para pemilih kekurangan 

pengetahuan politik yang menjadi ciri khas proses demokratis responsif.  

 

                                                      
125 “Women Far Better Off in Aceh: Study” di The Jakarta Post, 14 Februari 2009. 
126 Lihat transkrip wawancara C.34 
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• Juga berhubungan dengan pengetahuan politik, para responden dari masyarakat pedesaan 
menekankan bahwa yang mereka inginkan dari para pemimpin yang mereka pilih nanti 

adalah ‘tidak melupakan mereka” dan untuk membantu “melaksanakan pembangunan” 
untuk desa-desa mereka, dan mereka juga masih mengaku bahwa mereka tidak tahu apa-

apa tentang politik dan percaya bahwa para pimpinan yang terpilih “sama semua”. Para 

responden belum mempunyai pemikiran untuk meminta para pemimpin terpilih mereka 

untuk bertanggung jawab pada janji-janji mereka. Satu pola yang telah muncul para 
pemilu Indonesia setelah jatuhnya rejim Suharto adalah kecenderungan untuk memilih 

partai baru supaya berkuasa karena partai-partai lama selalu terbukti “hanya sama saja” 

dengan rejim yang korup seperti pendahulunya. Bukannya para pemilih belajar untuk 

meminta pertanggung jawaban para pejabat yang terpilih, para politisi lama belajar untuk 
lompat pagar, dari partai yang sudah mapan ke partai-partai yang kecil/lokal yang sedang 

muncul. Partai-partai baru dan politisi-politisi lama sama-sama mendapatkan keuntungan, 

para pemilih tidak.  

 

• Para pimpinan lokal terus memandang rendah pada para pemilih, berasumsi bahwa 
“massa” tidak mengerti dan tidak ingin terlibat di dalam politik lokal. Para politisi dan 

anggota keamanan dari tingkat desa sampai atas di Jakarta kemudian menyatakan bahwa 

mereka berbicara mewakili rakyat dengan hanya sedikit atau bahkan tanpa konsultasi 
dengan mereka. Di dalam konteks Aceh, dan khususnya di dataran tinggi tengah, politik 

seperti ini seperti biasa di antara orang-orang yang dilucuti suaranya mempunyai dampak 

yang buruk secara khusus. Yang sebenarnya adalah ketakutan untuk berbicara seringkali 

disalah tafsirkan menjadi kurang tertarik atau kurang pengetahuan mengenai politik atau 
sebagai tanda-tanda implisit dari dukungan terhadap inisiatif-inisiatif yang dilaksanakan 

oleh para elit politik dan kelompok anti-separatis bersenjata di dataran tinggi. Ini adalah 

paradigma politik Indonesia yang meluas paling tidak sejak awal rejim Orde Baru pada 

akhir tahun 1960an. Bukannya melihat sikap apatis dan ketidaktahuan para pemilih 
sebagi hal yang biasa, pemerintah Aceh mempunyai kesempatan di dalam iklim politik 

yang baru untuk memberikan perhatian khusus terhadap hal-hal yang diperhatikan oleh 

pemilih dan menawarkan dukungan kepara para pemilih untuk belajar mengenai proses 

politik dan ikut terlibat di dalam pemilu dengan cara yang lebih berarti dibandingkan 
hanya memaksa mereka atau membayar untuk suara mereka.  

 

• Penelitian mengenai cerita-cerita dari para pendukung fanatik Partai Aceh, para lawan 
Partai Aceh yang fanatik, dan para oportunis partai Aceh yang sinis dalam studi kasus ini 
telah memperlihatkan bahwa ada pandangan yang berlaku di banyak tempat di Aceh yang 
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menyamakan parlok dengan GAM, padahal pada kenyataan ada enam parlok yang 

berbeda yang akan ikut berlomba pada pemilu April 2009 bersama dengan partai-partai 

nasional. Hanya ada satu dari parlok, partai Aceh, yang secara resmi mewakili aspirasi 
politik mantan pergerakan GAM. Secara lebih khusus, Partai Aceh lebih dekat pada 

mewakili aspirasi politik mantak kombatan GAM dibandingkan mantan organisasi GAM 

secara menyeluruh. Para pendukung Partai Aceh, lawan-lawannya, dan semua orang 

mengerti dengan benar bahwa parlok adalah hasil langsung dari perjanjian damai, yang 
hanya ditanda tangani oleh GAM dan pemerintah Indonesia saja, dan tidak ada 

melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil. Tetapi kemudian mereka dengan salah 

menyimpulkan bahwa parlok hanya diperuntukkan untuk GAM, dan beberapa mantan 

kombatan bahkan menyatakan secara salah bahwa tidak satupun partai lain mempunyai 
hak untuk berkampanye atau mendapatkan suara. Usaha-usaha pengenalan dan 

pendidikan pemilih perlu menekankan bahwa perjanjian damai memperbolehkan tidak 

hanya GAM saja untuk memperjuangkan politik lokal, tetapi semua bagian dari 

masyarakat sipil Aceh untuk memperjuangkan politik lokal.        
 

• Menyamakan parlok dengan GAM hanya membuat para kritisi dan lawan partai Aceh 
berpikir bahwa pada waktu mereka memenangkan pemuli legislatif, partai Aceh akan 

terus memperjuangkan perjuangan GAM menuju kemerdekaan Aceh, hanya saja kali ini 
melalui proses politik bukannya pemberontakan bersenjata.  

 

• Pada bulan-bulan akhir tahun 2008 dan awal 2009, militer Indonesia telah membuat 
pernyataan-pernyataan rutin mengenai pemilu mendatang yang memperingatkan tentang 
sebuah dorongan separatis di antara beberapa parlok. Mereka dikutip di hampir semua 

surat kabar lokal setiap harinya membuat pernyataan terselubung yang memperingatkan 

tentang agenda separatis Partai Aceh. SMS yang dikutip di atas adalah versi kasar dari 

pernyataan yang disebarkan melalui media lain. Lebih jauh lagi, TNI sedang dalam 
proses untuk mengirimkan pasukan ke daerah-daerah rawan konflik seperti Aceh Utara 

untuk menjamin keamanan musim kampanye sampai pemilu selesai. Pengamanan pemilu 

damai adalah tugas dari kepolisian, bukan militer, dan masuknya mereka kembali ke 

dalam masyarakat Aceh tidak diragukan lagi adalah pelanggaran terhadap perjanjian 
damai. Permintaan dari kelompok masyarakat sipil kepada TNI untuk menarik rencana 

mereka tidak hanya ditolak mentah-mentah, tetapi tidak dianggap ada. Ada banyak bukti 

yang mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan dan tindakan-tindakan TNI hanya untuk 

menimbulkan perasaan buruk dibandingkan memfasilitasi langkah penting di dalam 
transisi Aceh menuju perdamaian yang sedang berjalan.     
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• Banyak kampanye yang dilakukan oleh partai-partai politik dilaksanakan di bawah 
tingkatan kegiatan kampanye formal dan media umum tradisional. Banyak pemilih 
menerima informasi yang mungkin akan mempengaruhi pilihan mereka melalui jaringan 

media non-formal dan sementara seperti kabar angin dari orang ke orang dan SMS. Pola 

penyebaran yang seperti virus dan efek emosional yang mendalam mungkin lebih 

menentukan dibandingkan jenis kampanye yang lain, khususnya dengan tidak adanya 
debat politik yang berarti mengenai masa depan Aceh di antara para kontestan pemilu, 

tetapi hal ini lebih sulit dilacak. 
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Kata Pengantar 
Studi kasus ini menjelaskan perkembangan dan pelaksanaan beberapa pelayanan kesehatan Jiwa 

yang dirancang untuk masyarakat-masyarakat paska-konflik di kabupaten Bireuen. Laporan ini 

adalah satu dari beberapa studi kasus berbasis masyarakat yang berperan dalam temuan penelitian 
kualitatif terhadap Tinjauan Multi-Stakeholder Pemrograman Paska-Konflik di Aceh (MSR). 

MSR adalah sebuah usaha bersama para donor, pemerintah, dan organisasi kemanusiaan yang 

memperhatikan masalah-masalah paksa-konflik di Aceh. Studi kasus berbasis masyarakat ini 

didanai oleh Australian Agency for International Development (AusAID) dengan tambahan staf 
pendukung yang diberikan oleh Bank Dunia. Temuan-temuan dari studi kasus ini dilengkapi oleh 

temuan-temuan dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh International Organization 

for Migration (IOM), Harvard Medical School (HMS), International Catholic Migration 

Commission (ICMC), Rehabilitation Action for Torture Victim in Aceh (RATA), Bank Dunia dan 
Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen. Tim peneliti kualitatif MSR berterima kasih kepada semua 

organisasi tersebut atas sumbangan mereka tidak hanya pada studi kasus ini saja, tetapi kepada 

pemulihan kesehatan jiwa paska-konflik di Aceh. Studi kasus ini didasarkan pada kerja lapangan 

yang dilaksanakan oleh satu dari tiga tim peneliti MSR. Tim ini mengumpulkan data mereka di 
Bireuen dari tanggal 26 Juli sampai 3 Agustus 2008.  
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Abstrak 
Di sektor kesehatan masyarakat di Aceh, pemerintah kabupaten Bireuen telah berhasil 

mendapatkan reputasi yang mengagumkan untuk rancangan dan pelaksanaan pelayanan 
kesehatan jiwa, dan secara khusus bagi masyarakat-masyarakat paska-konflik di sana. Studi kasus 

ini menggambarkan tentang beberapa pelayanan kesehatan jiwa di kabupaten Bireuen yang 

dirancang untuk masyarakat yang menderita depresi, kegelisahan, dan penyimpangan stress 

paska-traumatis karena pengalaman-pengalaman traumatis di masa lalu selama konflik. Dimulai 
dengan latar belakang sejarah konflik dan trauma di Bireuen dan hubungan-hubungan empiriknya 

dengan beban kesehatan jiwa pada masa sekarang, laporan ini kemudian akan menggambarkan 

contoh-contoh masalah kesehatan jiwa di Bireuen yang pernah dimuat dalam surat kabar lokal 

dan kemudian serangkaian program yang telah didukung dan dilaksanakan di Bireuen oleh 
pemerintah kabupaten, LSM lokal dan internasional, dan badan-badan donor. Pengalaman dan 

temuan mengenai program penjangkauan berjalan (mobile) yang dilaksanakan oleh International 

Organisation for Migration (IOM) bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen 

digaris bawahi sebagai kasus percontohan. Keberhasilan program seperti itu menghadapi 
beberapa tantangan sekaligus kesempatan untuk memperluas pelayanan yang mirip ke daerah lain 

di Aceh. Studi kasus ini menyimpulkan dengan daftar poin mengenai pelajaran yang didapatkan 

dan rekomendasi yang mengaris bawahi sistem kesehatan masyarakat lokal, 

“mempopulerkan“ kesadaran kesehatan jiwa dan dukungan terhadap reintegrasi paska-konflik 
dan program pemulihan, dan pentingnya dukungan penghidupan serta pencegahan kembalinya ke 

konflik bagi pemulihan berkelanjutan para individu dan masyarakat yang terus menerus 

menderita kegelisahan psikologis yang berhubungan dengan konflik.   

Pendahuluan 
Meskipun beberapa pengamat keadaan paska-konflik menolak hubungan erat antara pengalaman 

paska-trauma dan kegelisahan psikologis yang melemahkan, pengikutsertaan dukungan kesehatan 
jiwa sebagai sebuah intervensi terpadu pada usaha pemulihan paska-konflik tetap sulit didapatkan. 

Di dalam masa transisi Aceh menuju perdamaian sekarang ini, kata-kata stres dan trauma telah 

menjadi bagian yang dimasukkan bersama dengan istilah bahasa Aceh pungo (gila) ke dalam 

kosa kata lokal yang dipakai untuk menggambarkan kegelisahan psikologis yang berhubungan 
dengan konflik.127 Semua orang yang berasal dari daerah konflik di Aceh bisa bercerita tentang 

paling tidak dua atau tiga orang dari desanya sendiri yang menderita stress, trauma, dan pungo 

karena pengalaman traumatis selama konflik. Kita bisa mengunjungi keluarga-keluarga yang 

terkena dampak penyakit jiwa yang berhubungan dengan konflik dan melihat bagaimana hal itu 

                                                      
127 Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai istilah-istilah lokal untuk kegelisahan psikologis dan pemulihan di Aceh, 
lihat halaman 41 sampai 53 dalam kutipan (Good et al., 2006) terdaftar di dalam catatan kaki berikutnya. 
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membebani perekonomian keluarga dan terus mengingatkan masyarakat sekitarnya tentang apa 

yang terjadi di desa mereka selama konflik. Ketidakmampuan untuk melupakan masa lalu dan 

melanjutkan kehidupan adalah hambatan yang paling pribadi dan sekaligus merupakan hambatan 
masyarakat untuk membangun perdamaian dan pemulihan. Berikut ini adalah sebuah gambaran 

dari pengalaman kabupaten Bireuen dengan trauma konflik, penyakit jiwa dan usaha-usaha 

pemulihan.   

Latar belakang: Warisan Konflik pada Kesehatan Jiwa di Bireuen 
Bireuen adalah sebuah kabupaten di Aceh yang berlokasi pada pesisir timur laut kira-kira 

merupakan titik tengah dari jarak Banda Aceh dengan batas propinsi Sumatra Utara. Kabupaten 
ini juga merupakan persimpangan penting, karena jalan raya utama dari pesisir utara yang akan 

naik menuju ke dataran tinggi Bener meriah dan Aceh Tengah berawal dari Bireuen. Daerah ini 

bisa dibilang sebagai salah satu pusat ideologis dan sejarah pergerakan GAM, dengan banyak 

pimpinan senior dan ribuan kombatan serta pendukung GAM yang lain yang bersorak dari 
Bireuen. Kemudian, Bireuen menderita sejarah kekerasan konflik yang panjang dan mendalam, 

terutama selama masa DOM para tahun 1990an sampai pada tsunami pada bulan Desember 2004.    

Menghubungkan Trauma Konflik Masa Lalu dengan Gejala Kesehatan Jiwa Masa Kini  
Dalam sample yang diambil secara acak di dalam 180 orang dewasa sipil dari daerah yang 

konflik tinggi Bireuen, para peneliti dari International Organization for Migration (IOM) dan 
Harvard Medical School (HMS) mencatat penyebaran kejadian-kejadian traumatis yang luas 

selama konflik.128  Misalnya, 85% dari responden dilaporkan hidup melalui pengalaman konflik 

seperti pemboman, pembakaran, dan penembakan senjata di daerah tempat tinggalnya.129  61% 

pernah melarikan diri dari bahaya dan 25% pernah dipaksa bersembunyi. 68% pernah menjadi 
saksi hukuman fisik dan sebaliknya 26% pernah dipermalukan atau dihina di depan umum. 52% 

mengatakan bahwa seorang teman atau saudara mereka pernah diculik, dan 66% mengatakan 

bahwa seorang teman atau saudara mereka dibunuh. 49% melaporkan pemukulan terhadap tubuh 

mereka, dan hal khusus dari kepentingan psikiatris adalah penyebaran luka kepala yang 
dilaporkan di Bireuen seperti pemukulan terhadap kepala (29%), pencekikan (18%), 

penengelaman (6%), dan luka kepala lainnya (9%). Luka kepala, secara khususnya yang 

menyebabkan ketidak-sadaran atau penghambatan pengiriman oksigen ke otak, bisa berakibat 

kelainan kesehatan jiwa syaraf yang berkepanjangan (misalnya bukan masalah psikologis). Pada 
waktu data dari Bireuen di klasifikasikan menurut umur dan jenis kelamin, penyebaran luka di 
                                                      
128 Good, B., M.-J. D. Good, et al. (2006). Penjajakan Kebutuhan Psikososial Masyarakat yang Terkena Dampak 
Konflik di Kabupaten Pidie, Bireuen, dan Aceh Utara. Jakarta & Banda Aceh, International Organization for 
Migration: 58.  
129 Semua data trauma masa konflik dan gejala-gejala kesehatan jiwa masa kini yang disebutkan pada halaman ini 
diambil dari pejajakan kebutuhan psikososial IOM dan HMS seperti yang disebut di atas. 
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kepala (berbagai jenis) mencapai angka yang menakjubkan 68% untuk laki-laki berumur 17 

sampai 29 tahun (28% untuk perempuan), 40% untuk laki-laki berusia 30 sampai 40 tahun (23% 

untuk perempuan), 43% untuk laki-laki berusia 41 sampai 52 tahun, dan 44% untuk laki-laki 
berusia 54 sampai 82 tahun.  

 

Seperti yang telah diketahui oleh para praktisi kesehatan jiwa dan non-spesialis bahwa 

masyarakat yang pernah mengalami trauma konflik yang hebat mempunyai resiko yang tingi 
terhadap kegekisahan psikologis.130 Tentu saja setiap masyarakat yang terkena dampak konflik di 

Aceh mempunyai sederet contoh yang diceritakan sebagai lelucon mengenai stress yang 

berhubungan dengan konflik, trauma dan pungo untuk diceritakan dari desa mereka. Akan tetapi 

kadang-kadang cukup sulit untuk memperlihatkan apa yang telah diketahui oleh para spesialis 
dan korban. Penjajakan psikososial IOM/HMS telah berhasil membandingkan secara sistematis 

pengalaman konflik sebelumnya dengan gejala-gejala kesehatan jiwa yang dilaporkan pada waktu 

ini.131 Misalnya, pada waktu data Bireuen dikumpulkan bersama dengan data dari Pidide dan 

Aceh Utara, responden yang melaporkan adanya luka di kepala selama konflik biasanya 2.2 dan 
2.6 kali mempunyai kemungkinan menderita gejala-gejala yang menunjukkan depresi klinis atau 

stress paska-traumatik (PTSD) dibandingkan mereka yang tidak melaporkan adanya luka kepala. 

Dari sebuah daftar pengecekan dari lebih 40 jenis pengalaman traumatis seperti yang dilaporkan 

pada paragraf di atas, para responden yang melaporkan mengalami 11 jenis atau lebih kejadian 
traumatis selama konflik 11,42 kali lebih tinggi kemungkinannya dalam mengalami gejala-gejala 

depresi klinis dibandingkan responden yang melaporkan kejadian sebanyak tiga jenis atau kurang 

dari itu.  Responden yang sama yang melaporkan 11 atau lebih kejadian traumatis juga 28,19 kali 

lebih mempunyai kemungkinan melaporkan adanya indikasi gejala-gejala PTSD dibandingkan 
responden yang melaporkan tiga kejadian atau kurang dari itu.    

Konflik, Pemakaian Obat, dan Kesehatan Jiwa  
Meskipun data spesifik sulit didapatkan, hanya ada beberapa orang di Aceh akan menyangkal 

bahwa perdagangan dan pemakaian obat ilegal meningkat pada tahun-tahun konflik dan berlanjut 

menjadi warisan yang sulit dikendalikan sejak perjanjian damai. Para profesional medis di 

Bireuen secara teratur mendokumentasikan kasus-kasus penyakit jiwa yang berhubungan dengan 
sejarah para pasien dalam memakai obat-obatan seperti ganja dan methamphetamine. Dalam 

sebuah survei terhadap para remaja dan dewasa muda yang dilakukan pada bulan Januari 2008 

                                                      
130 Untuk tinjauan terbaru, buku berikut ini ditulis oleh seorang ahli di bidang konflik dan trauma untuk pembaca 
umum: Mollica, R. F. (2006). Healing invisible wounds : paths to hope and recovery in a violent world. Orlando, Fla., 
Harcourt.  
131 Data gejala ini dikumpulkan pada bulan Februari 2006, hanya enam bulan setelah pejanjian damai, dan hanya 
beberapa minggu atau bulan setelah penarikan pasukan Indonesia yang menguasai masyarakat sipil.  
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oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen dan Aceh Partners in Health (APiH), para responden 

mau mendiskusikan konflik di dalam sebuah kelompok, tetapi pada kuestioner perorangan, para 

responden telah menyimpulkan hubungan antara konflik dan pemakaian obat. Pertama mereka 
mengatakan bahwa konflik membuat pasar obat terlarang tumbuh dan berkembang, dan kedua, 

stress jiwa dan trauma kehidupan melalui konflik kekerasan membuat banyak pemuda melarikan 

diri dan memakai obat-obatan sebagai sebuah bentuk pengobatan diri sendiri. Pada waktu ditanya 

mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh para pemuda di Bireuen sekarang ini, 43% dari 
sample mengatakan bahwa obat-obatan terlarang adalah masalah terbesar di dalam masyarakat 

mereka, angka ini adalah jawaban yang terbesar. 41% dari sampel mengatakan bahwa mereka 

tahu antara lima sampai sepuluh orang pemuda yang pernah memakai obat ilegal, dan 36% 

mengatakan bahwa mereka mengenal lebih dari 30 orang pemuda yang pernah memakai obat.132 
Hubungan yang rumit antara perekonomian perang, perdagangan obat, pemakaian obat, dan 

penyakit jiwa tidak sejelas hubungan antara pengalaman paska trauma dan kesehatan jiwa masa 

kini seperti yang digambarkan di atas, tetapi ada banyak cerita lucu, secara tidak langsung, bukti 

mengatakan bahwa hubungannya memang benar ada (lihat Kotak 1 dan 2) dan memerlukan 
penelitian tambahan.  

 
“What frequently causes people in the community 
to experience mental disturbances are violence, 
economic factors, and the consumption of illegal 
drugs such as marijuana and other illicit drugs.” – A 
CMHN nurse from Bireuen 

“Yang sering menjadi penyebab masyarakat 
mengalami gangguan jiwa disebabkan karena 
kekerasan, faktor ekonomi, pengkonsumsian ganja 
dan obat-obatan terlarang lainnya.” – Perawat 
CMHN dari Bireuen133 

 

Kotak 1:  Laporan Pers Mengenai Penyakit Jiwa di Bireuen pada Tahun 2008 
Di dalam sebuah artikel di Serambi dari bulan Mei 2008 yang menggambarkan mengenai 
peningkatan pelayanan kesehatan jiwa di Aceh, judul artileknya adalah “ Hampir 10.000 Warga 
Aceh ‘Gila’,” disambung dengan sub-judul “Bireuen Terbanyak” dibandingkan 23 kabupaten dan 
kotamadya di Aceh.134  
 
Di sepanjang tahun 2008, kesadaran mengenai keparahan beban kesehatan jiwa di Bireuen 
meningkat tidak hanya melalui pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Bireuen dan para 
partner lokal dan internasionalnya, tetapi juga melalui artikel-artikel pers seperti ini.  Sebelum 
artikel umum mengenai kesehatan jiwa di Aceh ini, Serambi melaporkan adanya serangkaian 
pembunuhan yang dilakukan oleh orang dengan penyakit psikiatris di Bireuen dan sekitar 
kabupaten Pidie. Pada bulan Maret 2008, Serambi melaporkan adanya seorang laki-laki berusia 

                                                      
132  YAKITA, D. K. K. B. (2008). Laporan Penjajakan Cepat Kesehatan Remaja Bireuen. Bireuen, Pemerintah 
Kabupaten Bireuen:  Dinas Kesehatan: 12.  
133 Lihat transkrip wawancara B.11 
134 “Hampir 10.000 Warga Aceh ‘Gila’: Bireuen Terbanyak” Serambi Indonesia Online.  18 Mei 2008.  
http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaberita&beritaid=47837&rubrik=1&kategori=2&topik=44 
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35 tahun yang membunuh tetangganya dengan pisau tajam yang dicurinya dari kepala desa 
karena lamaran perkawinannya kepada saudara tetanganya itu ditolak.135 Dia mempunyai sejarah 
kelakuan yang labil, dan enam bulan sebelumnya telah dirawat di rumah sakit jiwa di Banda 
Aceh. Juga pada bulan Maret, seorang ibu yang tertekan di Pidie menenggelamkan tiga anaknya 
yang masih kecil-kecil di kamar mandi kemudian menggantung diri. 136  Para tetangga telah 
melihat perubahan kelakuan selama beberapa bulan belakangan pada waktu sang istri mengetahui  
bahwa suaminya mengambil istri kedua di Medan. Dia berargumentasi dan berbicara ke sana-
kemari tidak masuk akal pada pertemuan-pertemuan desa, dan kehadirannya di klinik tempat dia 
bekerja menjadi tidak teratur. Pada akhir bulan April, seorang pemuda di Bireuen membunuh dan 
memotong-motong tubuh ayahnya sendiri, menyatakan hal-hal yang tidak masuk akal, dan 
berbagai alasan misterius, bahwa perintah untuk menmbunuh ayahnya datang dari Arab Saudi.137 
Para tetangga melaporkan kepada Serambi bahwa pemuda itu telah bertingkah aneh selama lima 
hari sebelumnya, memakai sepatu bot, dan bandana, dan berbicara pada dirinya sendiri. Mereka 
curiga bahwa pemuda ini stress karena hutang yang dia tidak bisa bayar. Selain mewawancarai 
polisi dan para tetangga, Serambi juga mewawancarai dua pejabat dinas kesehatan Bireuen yang 
menggaris bawahi penyakit jiwa pembunuh tersebut, menekankan perlunya kerja sama antara 
pelayanan kesehatan dan polisi dalam kasus ini, dan mengetahui bahwa layanan kesehatan jiwa 
berbasis masyarakat di Bireuen masih belum menjangkau desa tempat pemuda yang membunuh 
ayahnya ini.  
 
Juga perlu dicatat bahwa untuk dua kasus pembunuhan oleh orang yang menderita sakit jiwa di 
Bireuen, Serambi melaporkan bahwa keduanya adalah pemakai ganja yang teratur, sehingga hal 
ini berperan dalam kondisi mereka yang tidak stabil. Sementara beberapa pembaca Serambi 
memprotes gaya jurnalisme sensasional yang berfokus pada rincian yang menakutkan dari 
pembunuhan ini dan memasukkan data yang kelihatannya seperti gossip para tetangga yang 
belum terbukti, cerita-cerita ini semuanya menggaris bawahi keadaan psikiatris dari para 
pembunuh tersebut, jadi meningkatkan kesadaran mengenai kesehatan jiwa sebagai masalah yang 
terus ada di Aceh paska-konflik.138 
 

Layanan Kesehatan Jiwa di Bireuen  
Memang mungkin benar bahwa kabupaten Bireuen mempunyai beban penyakit jiwa tertinggi 

perkapita dibandingkan dengan 23 kabupaten dan kotamadya di Aceh, seperti yang telah sering 

dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Bireuen, Dinas Kesehatan Propinsi di Banda Aceh, dan pers 

lokal (lihat Kotak 1), lebih mungkin bahwa Dinas Kesehatan Bireuen mempunyai pengamatan 

                                                      
135 “Pria Stres Gorok Wanita Gandapura:  Pelaku Nyaris Ditembak” Serambi Indonesia Online. 28 Maret 2008. 
http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaberita&beritaid=44937&rubrik=1&kategori=2&topik=2 
136 “Tragedi Maut di Grong-Grong, Pidie:  Bunuh Tiga Anak, Ibu Gantung Diri” Serambi Indonesia Online.  8 Maret 
2008.  
http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaberita&beritaid=43893&rubrik=1&topik=1 
137 “Kasus Anak Cincang Ayah:  Pelaku Mengaku Dapat Perintah dari Arab” Serambi Indonesia Online.  29 April 2008.  
http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaberita&beritaid=46766&rubrik=1&topik=2 
138 Sebagai catatan, tidak ada satupun artikel yang dikutip disini menyebutkan tentang sejarah konflik di Bireuen dan 
Pidie dalam sehubungan dengan penyakit jiwa dari kejahatan-kejahatan yang digambarkan. Meskipun demikian sosok 
pemuda yang berpakaian tidak biasa seperti sepatu bot, celana pendek, dan bandana (dengan variasi seperti berjalan 
tanpa baju, membawa tas punggung dan/atau parang) kelihatan dalam cerita-cerita psikosis di antara para pemuda Aceh. 
Bentuk seperti ini mengingatkan pada gambaran seperti Rambo dari kombatan GAM yang bersembunyi  di 
pegunungan selama masa konflik. Lihat Kotak 2 sebagai contoh lain dari pola ini.  
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yang paling bagus. Dengan kata lain, jumlah beban kasus pasien yang memerlukan layanan 

kesehatan jiwa di Bireuen yang besar dan semakin banyak lebih merupakan catatan bahwa 

kapasitas Dinas Kesehatan lebih tinggi. Meskipun demikian sejarah konflik yang menyeramkan 
dan pengalaman tsunami memang membuat beban kesehatan jiwa di Bireuen lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-rata di Aceh dan daerah lain di Indonesia. Pengamatan yang bagus dari 

Bireuen mencerminkan usaha-usaha yang disepakati oleh Dinas Kesehatan setelah tsunami untuk 

melaksanakan sebuah program Perawatan Kesehatan Jiwa Masyarakat (CMHN) yang baru. 
Keberhasilan program ini tergantung pada komitmen dari pemain utama di Dinas kesehatan, 

sepeti kepala dinas kesehatan dan kepala unit kesehatan keluarga, untuk mengalokasikan sumber 

daya dan mengelola pelaksanaan layanan kesehatan jiwa dari dekat. Dengan memperlihatkan 

pengelolaan dan pemberian layanan yang efektif, Dinas Kesehatan Bireuen juga telah berhasil 
mendapatkan pendanaan eksternal dalam jumlah yang jauh lebih banyak daripada anggaran 

pemerintah. Dana ini mendukung pelatihan perawat dan dokter kesehatan jiwa juga menyediakan 

modal masukan untuk mendirikan dan memulai program-program baru. Di balik Dinas kesehatan, 

ada Bupati Bireuen yang baru Bapak Nurdin Abdul Rahman, yang mendirikan LSM lokalnya 
sendiri (lihat di bawah) untuk mendukung korban-korban penyiksaan selama masa konflik, dan 

dengan demikian mengerti secara langsung pentingnya menangapi trauma konflik. Meskipun 

masih ada banyak masalah yang harus dipecahkan, Dinas kesehatan Bireuen paling idak telah 

membuat contoh bagi daerah lain di Aceh, dan seluruh Indonesia. Contoh dari Bireuen inilah 
yang menjadi fokus dari studi kasus MSR pada diskusi mengenai masalah dan layanan kesehatan 

jiwa paska-konflik.   

Perawatan Kesehatan Jiwa Masyarakat (CMHN) 
Setelah Tsunami, World Health Organization mendukung pengembangan sebuah kurikulum baru 

yang memperkenalkan prinsip-prinsip dasar penyakit jiwa dan pemberian layanan kepada para 

dokter dan perawat yang bekerja di puskesmas-puskesmas di Aceh. Kurikulum tersebut 
dikembangkan oleh fakultas ilmu keperawatan di Universitas Indonesia di Jakarta, dan 

dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Propinsi Aceh untuk pertama kalinya di kabupaten-kabupaten 

yang terkena dampak tsunami, dan kemudian di semua kabupaten dengan dukungan keuangan 

tambahan dari Bank Pembangunan Asia. Para perawat mengikuti tiga tahap pelatihan: dasar, 
menengah, dan lanjut. Pada tahap menengah, para perawat kesehatan jiwa masyarakat (disebut 

CMHN) membuat hubungan di desa-desa dengan melatih para relawan desa yang membantu 

anggota masyarakat mengerti dan lambat laun menghilangkan stigma mereka mengenai penyakit 

jiwa juga membantu para perawat dalam melaksanakan pengamatan awal. Di Bireuen, IOM dan 
APiH bersama-sama dengan Dinas Kesehatan sendiri dan partner yang lain juga telah mendukung 

pelatihan dan pemantauan kegiatan-kegiatan CMHN dan para relawan desa. Meskipun setiap 
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puskesmas di Bireuen paling tidak mempunyai dua CHMN yang telah dilatih sampai tingkat 

menengah, tidak semuanya bisa melaksanakan program relawan desa.  

 
Para relawan desa tidak dilatih secara medis, oleh karena itu mereka tidak mendiagnosa atau 

memberi resep, tetapi mereka merupakan penghubung yang sangat penting antara staf klinis 

puskesmas dengan masyarakat. Para relawan mengisi rincian latar belakang seorang pasien, 

melengkapi pengertian petugas klinis tersebut:  
 
“We have been mental health volunteers since last 
February [2008].  In our village there is a woman 
who has had a serious mental illness, she is even 
poses a danger to the safety of others.  According to 
her family, she became sick because during the 
conflict her husband joined up with GAM and was 
forced to flee from the village and ran away to 
Malaysia because the security forces were chasing 
after him.  Since her husband left and she herself 
was frequently interrogated by the security forces 
about the whereabouts of her husband, she began 
with an acute depression, but in the end suffered 
psychosis.” – Two village volunteers in Bireuen 
describing a case of mental illness (paraphrased) to 
MSR researchers. 

“Kami sudah menjadi kader kesehatan jiwa sejak 
Februari lalu [2008]. Di desa kami ada satu wanita 
yang mengalami gangguan kejiwaan yang parah 
bahkan membahayakan keselematan orang lain.  
Menurut pihak keluarga, ia mengalami sakit jiwa 
karena dulunya ketika konflik sang suami yang 
bergabung dengan GAM terpaksa mengungsi 
(keluar dari kampung) dan lari ke Malaysia karena 
di buru aparat keamanan. Karena ditingaal suami 
dan dirinya juga sering di interogasi aparat 
keamanan mengenai keberadaan suaminya, ia 
awalnya mengalami depresi akut dan akhirnya sakit 
jiwa.” – Dua kader kesehatan jiwa di Bireuen 
menggambarkan kasus kejiwaan (diringkas) kepada 
para peneliti MSR.139 

 
Para CHMN menghargai pengenalan relawan desa ke dalam program karena ini memberi mereka 

orang-orang yang bisa dihubungi di setiap desa, meningkatkan pendidikan kesehatan dan 

pemantauan dasar di dalam masyarakat, dan perujukan menjadi lebih mudah pada waktu 

seseorang memerlukan bantuan darurat.  
 
“Before the DSSJ [Desa Siaga Sehat Jiwa – the 
name for the village volunteer program] program 
was implemented, the people here had less 
acceptance for those with mental illness in their 
community and tended to isolate them.  But after the 
program began, the community began to care and 
no longer viewed mental illness as a source of 
shame.” – A CMHN nurse from Bireuen 

“Sebelum terbentuk DSSJ [Desa Siaga Sehat Jiwa – 
nama program kader kesehatan jiwa], masyarakat 
disini kurang menerima masyarakat yang 
mengalami gangguan jiwa dan cenderung 
mengucilkan mereka. Namun setelah DSSJ 
terbentuk, masyarakat mulai peduli dan tidak lagi 
memandang penyakit kejiwaan sebagai sebuah 
aib.” – Perawat CMHN dari Bireuen.140 

“Since the village volunteer program, there has been 
a reduction in mental illness patients, although we 
still face challenges in both the procurement of 
medicines and patients refusing to comply with their 
medial prescriptions.” – A CMHN nurse from 
Bireuen 

“Semenjak ada program DDSJ, telah terjadi 
pengurangan penderita sakit jiwa walaupun kami 
memiliki kendala dalam penyediaan obat-obatan 
dan pasien sering menolak untuk minum obat.” – 
Perawat CMHN dari Bireuen141 

                                                      
139 Lihat transkrip wawancara B.17 dan B.18 
140 Lihat transkrip wawancara B.10 
141 Lihat transkrip wawancara B.09 
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LSM lokal  
Beberapa LSM lokal yang prihatin dengan kesehatan jiwa dan masalah-masalah psikososial 

banyak dibentuk setelah tsunami dengan dukungan donor-donor internasional, tetapi mereka 
biasanya bekerja dengan para korban tsunami dan lebih sedikit dengan para korban konflik. Akan 

tetapi, sebelum tsunami, ada sebuah LSM yang bernama RATA didirikan pada tahun 1999 untuk 

mendukung para korban penyiksaan selama masa konflik, dengan pelatihan dan dukungan 

keuangan yang diberikan oleh organisasi yang bermarkas di Denmark yang bernama 
International Rehabilitation Council for Torture Victims (ICRT). RATA adalah kependekan dari 

Rehabilitation Action for Torture Victims in Aceh, dan didirikan oleh Bapak Nurdin Abdul 

Rahman, yang baru-baru ini dipilih sebagai Bupati baru Bireuen dan beliau sendiri merupakan 

orang yang selamat dari penyiksaan pada masa DOM dari konflik di Aceh. Pada awalnya 
bermarkas di Banda Aceh, RATA pertama kali mulai dengan luka fisik dari para korban 

penyiksaan tetapi kemudian memperluas layanan mereka menangani efek-efek psikologis dari 

siksaan. Sayangnya, pada waktu darurat militer, RATA harus menutup kegiatannya dan 

membubarkan diri di bawah ancaman pasukan keamanan Indonesia. Pak Nurdin sendiri harus 
mengungsi ke Australia untuk menyelamatkan dirinya. Setelah tsunami, RATA kembali 

membuka layanannya, mendapatkan hibah-hibah kecil dari berbagai donor seperti ICMC 

(International Catholic Migration Commission), dan sekarang bermarkas di Bireuen. RATA 

menggabungkan penyuluhan dan pelayanan kesehatan dasar dengan dukungan penghidupan 
untuk para korban konflik, dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka dengan IOM dan 

sebuah LSM lokal lain yang bermarkas di Bireuen yang bernama Aceh Society Development 

(ASD). Bapak Nurdin masih menjabat di dalam dewan direktur RATA tetapi tidak terlibat dalam 

kegiatan sehari-hari RATA.  
 

Salah satu dari metode RATA adalah menyaring para anggota dari sebuah masyarakat yang 

terkena dampak konflik yang memperlihatkan gejala-gejala depresi atau tekanan psikologis 

lainnya. Orang-orang ini diundang untuk mengikuti kelompok dukungan yang diadakan setiap 
minggu. Sebuah hal yang biasanya diungkapkan oleh peserta adalah bahwa selama konflik, para 

korban penyiksaan tidak diperkenankan untuk mendiskusikan hal-hal yang terjadi pada mereka 

karena hal tersebut bisa mengundang kekerasan yang lebih terhadap mereka atau para anggota 

keluarga mereka. Setelah adanya perjanjian damai, para korban penyiksaan masih dianjurkan oleh 
pemerintah dan para pimpinan masyarakat untuk tidak mendiskusikan hal-hal yang telah terjadi, 

biarlah yang sudah terjadi terjadilah, dan meninggalkan kejadian-kejadian masa konflik di masa 

lalu pada waktu hal-hal tersebut terjadi. Kelompok-kelompok bimbingan RATA menyediakan 

sebuah forum di mana para pesertanya pada akhirnya bisa menjelaskan pengalaman mereka di 
antara peserta lainnya yang mungkin pernah mengalami kekerasan yang mirip dan telah 
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menderita tekanan yang mirip setelahnya. Misalnya, di sebuah desa terpencil dekat hutan di mana 

banyak penduduknya disiksa karena mereka dicurigai sebagai angota GAM, seorang perempuan 

di dalam masyarakat itu tinggal di dekat sebuah mesjid kecil yang secara teratur dipakai oleh 
pasukan keamanan untuk menyiksa orang dari desanya. Setiap hari perempuan ini terpaksa 

menjadi saksi dari kekejaman yang dilakukan terhadap orang-orang yang dikenalnya di dalam 

rumah ibadah di dekat rumahnya sendiri. Merasa tidak berdaya dan bersalah karena tidak bisa 

menolong, dia juga takut akan keamanan dirinya sendiri karena hal-hal yang diketahuinya, jadi 
dia tidak pernah menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Dia mengasingkan diri dari 

masyarakat, menjadi ketakutan dan ketegangan, tidak bisa tidur di malam hari, bahkan selama 

bertahun-tahun sejak perjanjian damai. Dia bergabung dengan kelompok bimbingan RATA dan 

menemukan lingkungan yang mendukungnya: 
 
“Sebelum bergabung dengan kelompok ini, Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan pada waktu saya 
merasa takut dan tidak bisa tenang pada malam hari. Setiap kali saya ingat dan berpikir mengenai kejadian-
kejadian tersebut, saya tidak bisa tidur semalaman. Tetapi sekarang pada waktu saya ingat pengalaman 
yang sulit itu, saya bisa mengambil nafas dalam-dalam dan mulai berpikir tentang hal yang bagus dalam 
hidup saya… Jantung saya jarang berdebar kencang lagi, saya tidak lagi mengalami masalah tidak bisa 
istirahat. Saya tidak lagi takut tanpa alasan yang tidak jelas… Saya merasa lain setelah bergabung dengan 
kelompok dukungan ini. Saya merasa bebas dari berbagai kesulitan yang saya miliki di masa lampau, dan 
saya sekarang mempunyai teman-teman yang bisa dipercaya dan kami saling mendukung dalam kehidupan 
kami sehari-hari.” – korban konflik perempuan, peserta kelompok bimbingan dan penyuluhan RATA.142 

Dukungan LSM Internasional dan Donor  
Seperti yang disebutkan di atas, program kesehatan di Bireuen telah beruntung bisa menikmati 

dukungan yang luas dari LSM internasional dan masyarakat donor, tetapi hal ini bukanlah sebuah 

kebetulan. IOM secara khusus memilih melaksanakan program pilot penjangkauan kesehatan 

jiwa berjalan untuk masyarakat yang terkena dampak konflik di Bireuen bukan hanya karena data 
penelitian menunjukkan bahwa Bireuen mempunyai beban kesehatan jiwa yang paling tinggi, 

tetapi juga karena semangat antusias untuk bekerja dama yang ditemukan oleh IOM pada Dinas 

kesehatan Bireuen. Tujuannya adalah untuk memperlihatkan keberhasilan Bireuen terlebih dahulu, 

karena jika program ini tidak bisa berhasil di sana, kecil kemungkinannya untuk berhasil di 
kabupaten-kabupaten lain. Tentu saja hal ini adalah salah satu faktor mengapa banyak organisasi 

internasional lain seperti Merlin, ICMC, Bank Pembangunan Asia, WHO, APiH dan lain-lain 

yang mendukung program kesehatan di Bireuen selama tahun-tahun setelah tsunami. Kotak 

berikut ini menggambarkan seorang pasien anonim yang menerima perawatan dari puskesmas 
lokalnya dengan bantuan dari IOM dan kemudian mengambarkan beberapa dari temuan-temuan 

program IOM sekarang ini: 
                                                      
142  Dikutip dari Laporan Akhir ICMC mengenai Orang-orang yang Selamat dari  Penyiksaan Mengungkapkan 
Kebutuhan Mereka di Indonesia Fase III, halaman.11-12. Bisa diakses di: 
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PDACM236.pdf 
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143 Bukan nama aslinya. 

Kotak 2: Sebuah Kasus Penyakit Jiwa yang Terkait dengan Konflik dan Penyembuhan di 
Bireuen 
“Ichwan”143 adalah seorang laki-laki berusia 25 tahun yang belum menikah, anak tertua dari tiga 
bersaudara yang tinggal dengan orang tuanya di daerah pedesaan pelosok kabupaten Bireuen. Dia 
berhenti sekolah setelah kelas dua SD dan mulai merokok ganja selama masa remajanya. 
Meskipun Ichwan masih berusia belasan, dia terlibat dalam bisnis perdagangan ganja, bekerja di 
kota dataran tinggi di Takengon, ibukota kabupaten Aceh Tengah. Akhirnya dia ditangkap karena 
kegiatan terlarangnya dan dimasukkan ke dalam penjara Takengon, di sana dia sering dipukuli, 
termasuk di kepalanya. Selama masa darurat militer konflik Aceh pada tahun 2003, penjara 
Takengon tempat Ichwan ditahan mulai dihuni oleh orang-orang yang dicurigai sebagai anggota 
GAM. Ichwan seringkali menjadi saksi penyiksaan para narapidana. Ichwan juga akhirnya 
dituduh terlibat dalam pemberontakan GAM, meskipun dia menyatakan bahwa dia hanya terlibat 
di dalam perdagangan ganja saja.   
 
Selama berada di penjara, Ichwan mulai mendengar suara bisikan-bisikan di telinganya. Setelah 
dibebaskan dari penjara beberapa saat sebelum perjanjian damai, Ichwan kembali ke rumahnya di 
Bireuen dan perubahan pada kelakuannya langsung terlihat oleh keluarga dan tetangganya. 
Kemarahannya cenderung sering meledak-ledak, dia tidak akan melukai orang tetapi akan 
memukul tembok rumahnya sambil berteriak-teriak dan mengutuk dalam bahasa Gayo, bahasa 
yang dipakai di dataran tinggi tengah di Aceh. Pada akhir tahun 2007, Ichwan mengalami 
kecelakaan sepeda motor dan kepalanya terbentur jalanan dan dia kehilangan kesadaran selama 
beberapa waktu. Gejala-gejalanya memburuk tajam setelah kecelakaan itu; para tetangga 
melihatnya duduk berjam-jam di pinggir sungai kecil yang mengalir melaluui desanya, hanya 
memakai celana pendek, bandana di kepalanya, dan membawa sebilah parang. Dia mengancam 
para tetangganya tetapi tetap menghormati keluarganya dan kepala desa, tidur di sembarang 
tempat, dan di rumah dia menjadi pelupa. Sebelum sakit, semua keluarga dan teman-temannya 
mengingat Ichwan sebagai seorang pemuda normal di desanya, mempunyai banyak teman. Tidak 
ada sejarah penyakit jiwa di dalam keluarganya.  
 
Program penjangkauan kesehatan jiwa berjalan dari International Organization for Migration 
(IOM) memilih desa Ichwan sebagai salah satu masyarakat targetnya. Setelah IOM mendukung 
pelatihan relawan desa sebagai bagian dari program Perawatan Kesehatan Jiwa Masyarakat Dinas 
Kesehatan Bireuen, para relawan memperkenalkan Ichwan dan keluarganya kepada staf klinis 
IOM pada bulan Februari 2008. Seorang perawat IOM ingat bagaimana penampilan Ichwan pada 
waktu mereka pertama kali bertemu dengannya: “Ichwan berbicara pada dirinya sendiri, tertawa 
sendiri, dan kata-katanya tidak masuk akal. Proses pemikirannya terganggu. Dia tidak bisa 
menjaga kebersihan dirinya sendiri dan mempunyai infeksi jamur di sekujur kulitnya. Dia 
mengatakan bahwa batu cincinnya menyuruhnya untuk duduk di dekat sungai; dia akan memutar 
cincinnya dan ke mana cincin itu menunjukkan arah, itulah tempat dia akan duduk.” Para dokter 
IOM mendiagnosa Ichwan menderita schizofrenia dan penyakit jiwa yang berhubungan dengan 
kanabis dan mulai memberikan resep untuk pengobatan psikiatris.  
 
Keluarga Ichwan dan para tetangganya terkejut dan terpukau melihat kemajuan dramatis dari 
gejala-gejala Ichwan setelah tim IOM mengunjungi Ichwan untuk kedua kalinya. Gejala-gejala 
anehnya berkurang drastis; dia membersihkan dirinya sendiri, dan memakai pakaian yang bersih. 
Selama kunjungan IOM yang ketiga, keadaannya masih terus meningkat, dan dia mengatakan 
kepada staf klinis IOM bahwa dia mulai membersihkan ladang dan akan memulai menanam 
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Tantangan dan Kesempatan  
 
“Actually we are not afraid to visit civilian 
communities, even though during the conflict these 
communities were suspicious of us, thought we 

“Kami sebenarnya tidak takut untuk mengunjungi 
masyarakat sipil, namun dulu persepsi masyarakat 
sipil mencurigai kami sebagai “cuak” (mata-mata) 

kedelai. Pada waktu ditanyai mengenai penyakitnya, dia mengatakan bahwa dia hanya 
mempunyai ingatan yang tidak jelas mengenai gejala dan keadaannya, tetapi dia mengakui bahwa 
dia merasa malu ketika mendengar dari keluarga dan teman-temannya mengenai hal-hal yang dia 
lakukan, dan sangat bersyukur dia merasa lebih baik. Sampai bulan Desember 2008, Ichwan 
masih berada dalam keadaan sehat, dan dia terus bisa mengatur gejala-gejalanya dengan 
pengobatan. Klinik puskesmas lokal menyadari sejarah pengobatan Ichwan dan akan terus 
melanjutkan pemberian obat kepadanya pada waktu IOM menyelesaikan programnya dan 
menyerahkan data pasien kepada klinik lokal.   
 
Cerita Ichwan mengenai perdagangan dan penyalahgunaan ganja; mengenai terjebaknya dalam 
kejadian konflik di mana dia disiksa dan dituduh terlibat dengan GAM selama dia di penjara; 
mengenai trauma organic kepalanya; dan dari hasil psikosisnya tidak diragukan lagi berhubungan 
dengan semua faktor membuat kasusnya menjadi contoh dari orang-orang lain yang menderita 
penyakit jiwa yang tidak bisa dipisahkan dengan sejarah konflik kekerasan Aceh. Pemulihannya 
yang cepat menambahkan sisi dramatis dari ceritanya. Meskipun kisah hidup Ichwan tentang 
penyakit dan penyembuhannya sangat dramatis dibandingkan dengan cerita yang lain, 
pengalamannya dengan perawatan yang berhasil dari program IOM bukanlah sesuatu yang unik. 
Penjangkauan kesehatan jiwa berjalan dari IOM ke 50 desa yang bekerja sama dengan Dinas 
Kesehatan Bireuen dan Aceh Utara sekarang ini didanai oleh program Bank Dunia untuk 
memperkuat aspek-aspek pemulihan paska-konflik dari proyek SPADA di Aceh.  
 
Ini adalah fase kedua dari usaha Program Bantuan Psikososial dan Kesehatan Langsung IOM. 
Fase pertama adalah usaha awal di 25 desa di Bireuen yang pada awalnya didanai oleh Kedutaan 
Besar Norwegia di Jakarta. Selama fase kedua ini, IOM telah memberikan perawatan kesehatan 
jiwa intensif kepada 1530 pasien, sebagian besar menderita kelainan kegelisahan, stress paska 
traumatis, dan kelainan-kelainan depresif umum, hampir semua yang berhubungan dengan 
pengalaman paska-traumatis. Program ini menjangkau pasien yang mempunyai pengalaman 
kekerasan tingkat tinggi, termasuk tindakan penyiksaan (33% dari pasien), pemukulan (30%), 
pengungsian (40%) dan saksi terhadap tindakan penyiksaan (57%). Hasil analisa awal dari 
sekelompok pasien pertama yang diterima dalam program sebanyak 596 orang menunjukkan 
penurunan gejala-gejala psikologis sejak perawatan dimulai. Untuk perekonomian keluarga, 
tingkat produktifitas para pasien meningkat tiga kali dari rata-rata 8 jam per minggu pada waktu 
pasien merasa sakit ke 24 jam per minggu setelah dia menerima perawatan dari IOM.  
 
Temuan-teman awal menunjukkan pengurangan beban keluarga dalam perawatan anggotanya 
yang sakit dari 22,2 jam per minggunya menjadi 15,5 jam per minggu setelah perawatan.  Dari 
jumlah tersebut, pasien melaporkan pengurangan gejala-gejala kesehatan jiwa sebagai hasil dari 
penerimaan perawatan medis, perawatan lanjutan oleh para dokter dan perawat, dan penyuluhan 
rutin yag berkelanjutan, oleh sebab itu mereka bisa kembali pada kehidupan sosial dan 
perekonomian yang produktif di dalam masyarakatnya. IOM sedang dalam proses pemindahan 
tangan pengelolaan program ini kepada dinas-dinas kesehatan kabupaten Bireuen dan Aceh 
Utara, merek masing-masing sangat antusias mendukung cara penjangkauan bergerak, dan 
berharap untuk melanjutkan penjangkauan yang mirip setelah dukungan IOM selesai. 
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were “cuak” (spies) for the security forces, to such 
an extent that people at that time were afraid to seek 
treatment with us and tended to choose alternative 
medicines such as traditional healers to assist 
them… Up until now, our relationship with the 
community has begun to improve and the people no 
longer feel suspicious of us.  With the peace ever 
since the MOU it is now easier for us to go into the 
communities for health outreach.  So far, from our 
puskesmas, we have been able to conduct maternal 
and child health clinics out in the villages as well as 
outreach on diarrhea prevention.” – Puskesmas 
Doctor from Bireuen 

dari aparat keamanan, sehingga cenderung pada 
masa itu masyarakat takut untuk berobat pada kami 
sehingga memilih pengobatan alternatif seperti 
dukun untuk membantu mereka… Hingga kini, 
hubungan kami dengan masyarakat mulai membaik, 
kini masyarakat tidak lagi mencurigai kami. 
Dengan perdamain pasca MoU ini kami juga lebih 
mudah untuk turun ke masyarakat memberikan 
penyuluhan kesehatan. Sejauh ini dari pihak 
puskesmas kami telah membuat POSYANDU (Pos 
Pelayanan Terpadu) dan penyuluhan mengenai 
Diare” – Dokter Puskesmas dari Bireuen144 

“I have also experienced violence during the 
conflict, at that time I was kidnapped though 
eventually released.  This happened because I was 
‘trapped’ in between the two opposing sides.” – 
CMHN Nurse from Bireuen 

“Saya juga mengalami kekerasan di masa konflik, 
ketika itu saya diculik walupun akhirnya 
dibebaskan. Hal ini terjadi karena saya ‘terjepit’ di 
antara kedua pihak yang bertikai.” – Perawat 
CMHN dari Bireuen145 

 
Satu di antara temuan utama kualitatif penjajakan kebutuhan psikososial IOM / HMS adalah 

bahwa masyarakat-masyarakat yang terkena dampak konflik mempunyai rasa ketidakpercayaan 

yang mendalam terhadap klinik-klinik lokal mereka, paling tidak karena pasukan keamanan 

seringkali memperhatikan dan mencatat pasien yang datang untuk mendapatkan perawatan dan 
berharap untuk bisa menangkap para anggota atau pendukung GAM yang berobat. Pasukan 

militer dan kepolisian Indonesia seringkali menduduki klinik atau membangun pos mereka di 

dekat klinik-klinik, sebuah kehadiran yang membuat orang sakit di desa tidak bisa mencari 

pengobatan. Dari sisi lain, pasukan GAM seringkali dipaksa untuk ‘merekrut’ petugas klinik 
untuk mengobati luka-luka tembakan dan penyakit seperti malaria dan kekurangan gizi yang 

terjadi karena tinggal di hutan-hutan. Sebagai pegawai negeri sipil Indonesia, para petugas klinik 

di Puskesmas merupakan target ideologis bagi pemerasan GAM (pajak nanggroe, sebuah ‘pajak 

negara’ Aceh untuk mendukung GAM) pada waktu mereka mendapatkan gaji bulanan mereka 
dari pemerintah. Karena propaganda konflik dari pasukan keamanan menyamakan masyarakat 

pedesaan dengan GAM, para petugas klinik mengembangkan sebuah ketidakpercayaan yang 

wajar (a healthy distrust) terhadap masyarakat juga. Salah satu dari tujuan program klinik 

berjalan adalah untuk memperkenalkan kembali puskesmas kepada masyarakat dan sebaliknya. 
Kutipan di atas adalah sebuah peringatan mengenai adanya ketegangan-ketegangan tersebut, 

meskipun sudah meningkat sejak adanya perjanjian damai. Para petugas klinik lokal biasanya 

juga merupakan anggota dari masyarakat tempat mereka bekerja, dan telah hidup melalui 

beberapa jenis pengalaman konflik yang mirip dengan pasien yang mereka rawat. Pada waktu 
memperkenalkan konsep penjangkauan berjalan kepada daerah-daerah paska-konflik, para 

                                                      
144 Lihat transkrip wawancara B.13 
145 Lihat transkrip wawancara B.16 



  96 

petugas program kadang-kadang menemui penolakan dari petugas klinik yang, berdasarkan 

pengalaman mereka sendiri, mungkin merasa tidak nyaman dengan memberikan layanan 

pengobatan di sana.     
 
“The satellite health clinic staff should also be 
included in the implementation of the DSSJ 
[comprehensive mental health village volunteer 
program] because if any of the patients have a 
relapse they are typically referred to this clinic and 
not the puskesmas clinic.” – A Satellite Health 
Clinic Nurse from Bireuen 

“Seharusnya dalam pelaksanaan DSSJ [Desa Siaga 
Sehat Jiwa], pihak Pustu juga dilibatkan. Karena 
jika ada pasien yang kambuh, maka dirujuk duluan 
ke Pustu, bukan ke Puskesmas Kecamatan.” – 
Perawat Pustu dari Bireuen146 

 

Selain kemungkinan penolakan psikologis yang menghalangi beberapa petugas klinik untuk pergi 
ke daerah bekas konflik, beberapa tantangan yang mendasar adalah waktu dan angaran. Para 

perawat klinik bertanggung jawab atas berbagai program berbeda yang berbasis di puskesmas, 

dan hanya bisa memberikan waktu beberapa jam saja dalam seminggu untuk kegiatan CMHN 

mereka. Dana untuk transportasi keluar masuk desa-desa terpencil juga terbatas, dan banyak 
CMHN tidak bisa memenuhi kuota yang dialokasikan dari kunjungan lapangan jika klinik tidak 

bisa mengganti biaya transportasinya. Beberapa dari biaya-biaya itu telah ditutup dalam jangka 

waktu yang pendek oleh organisasi-organisasi rekanan seperti APiH dan IOM, tetapi untuk 

jangka panjangnya, Dinas Kesehatan Bireuen perlu memperjuangkan sebuah anggaran 
transportasi yang sesuai. Perawat dari klinik kesehatan satelit (klinik kecil yang dibangun di 

daerah padat penduduk di kecamatan yang jauh dari klinik puskesmas) seperti dikutip di atas 

mengusulkan sebuah kemungkinan solusi untuk mengikutsertakan staf klinik kesehatan satelit ke 

dalam program, sehingga bisa menanggapi hambatan waktu dan ruang yang dihadapi oleh 
CMHN yang berbasis di puskesmas.    

 

Pengadaan obat-obatan merupakan tantangan yang lain. Para pasien yang menggunakan obat-

obatan psikotropika untuk mengontrol penyakit jiwanya harus meminum obatnya secara terus 
menerus untuk berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan untuk beberapa, mungkin harus 

meminumnya seumur hidup. Gangguan dalam penyediaan obat-obat tersebut di puskesmas adalah 

masalah yang sering terjadi. Permintaan dimasukkan sesuai dengan perhitungan waktu untuk 

mengantisipasi kebutuhan yang didasarkan pada beban kasus klinik pada masa ini, tetapi 
pengiriman pesanan obat-obatan melalui sistem pengadaan pemerintah biasanya terlambat, atau 

pengirimannya sendiri mungkin tidak lengkap. Pemerintah kabupaten juga harus mengalokasikan 

cukup dana untuk membeli obat-obatan psikotropika, yang biayanya lebih mahal dibandingkan 

produk-produk obat-obatan lainnya yang disediakan oleh klinik-klinik puskesmas. Untuk 

                                                      
146 Lihat transkrip wawancara B.11 
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menghindari kekurangan, kadang-kadang para pegawai klinik memberikan obat yang cukup 

hanya untuk beberapa hari atau minggu saja, supaya ada cukup obat-obatan untuk dibagikan 

kepada pasien lain sementara mereka menunggu pesanan berikutnya datang. Tetapi hal ini 
menjadi beban bagi para pasien untuk datang kembali untuk mendapatkan obatnya kembali, dan 

biaya transport seringkali menjadi penghalang. Mulai pertengahan tahun 2008, ada kabar bahwa 

Dinas Kesehatan Bireuen telah meminta peningkatan pada anggaran obat-obatan dari dewan 

kabupaten, sekali lagi ini mengisyaratkan komitmen dinas kesehatan untuk menanggapi beban 
kesehatan jiwanya.  

 

Sebuah perbedaan besar antara program CMHN di satu sisi, dan program IOM atau RATA di sisi 

lain adalah orientasi-orientasi mereka terhadap kesehatan jiwa. Kurikulum CHMN disiapkan 
untuk menghadapi penyakit-penyakit yang parah seperti psikosis, dan mempunyai sebuah 

orientasi psikiatris yang berfokus pada diagnosa, perujukan, dan pengobatan. IOM dan RATA 

lebih berfokus pada penyimpangan traumatis yang berhubungn dengan trauma yang merupakan 

bentuk umum dari depresi, kegelisahan, dan khususnya PTSD. Untuk bekerja sama dengan 
program CHMN secara dekat, IOM juga mengambil pendekatan kedokteran menuju diagnosa dan 

pengobatan, tetapi profil-profil penyakitnya berbeda dari yang telah dipelajari oleh staf CHMN. 

Program RATA sama sekali tidak bergantung pada pengobatan psikiatris, lebih berfokus pada 

intervensi-intervensi terapis dan sosioekonomi. Perbedaan ini menggaris bawahi kekurangan dari 
program CHMN jika kantor-kantor Dinas Kesehatan di Aceh bermaksud menangapi masalah-

masalah kesehatan jiwa paska-konflik sendiri setelah kelompok-kelompok seperti IOM tidak lagi 

berada di sana. Program CHMN mempunyai sumber daya di dalam program relawan desa mereka 

sendiri di mana pelatihan mereka bisa diperluas untuk memasukkan ketrampilan dasar dalam 
mengelola kelompok-kelompok pendukung untuk orang-orang yang mempunyai kesamaan 

pengalaman tentang trauma konflik dan kegelisahan psikologis.      

 

Sekarang ini intervensi yang paling besar bagi rakyat Aceh yang menderita penyimpangan 
psikologis adalah perjanjian damai. Rekomendasi paling besar dari studi kasus ini mungkin 

adalah untuk mengikuti dengan dekat semua rekomendasi yang didapat dari proyek MSR yang 

lebih besar dan program-program monitoring paska-konflik yang berhubugan di Aceh, 

rekomendasi-rekomendasi yang dirancang untuk menjaga dan memfasilitasi peralihan menuju 
perdamaian. Seperti yang ditemukan oleh misi Bank Dunia baru-baru ini, masyarakat di Aceh 

Utara di mana IOM juga menjalankan layanan kesehatan jiwa berjalan merasa gugup dengan 

kemungkinan datangnya pasukan keamanan kembali ke desa-desa mereka sebagai sebuah 

tindakan untuk memastikan keamanan pada pemilu mendatang di bulan April 2009.  “Pos desa” 
diduduki oleh pasukan pemerintahan mungkin merupakan sebuah simbol yang paling kuat dari 



  98 

trauma konflik bagi masyarakat sipil di aceh, dan pembukaan kembali pos-pos keamanan di 

tengah-tengah mereka lebih mempunyai potensi untuk menyakiti dibandingkan melakukan hal 

yang baik untuk kesehatan masyarakat dengan semakin dekatnya pemilu.    
 

Akhirnya, bagi mereka yang menderita kegelisahan psikologis yang berhubungan dengan konflik 

di Aceh, banyak orang yang telah menarik kesimpulan bahwa salah satu dari intervensi yang 

terbaik adalah memperkenalkan dukungan penghidupan secara bersamaan dengan perawatan 
kesehatan jiwa. Dinas Kesehatan Bireuen telah mencoba hal ini, begitu juga RATA, dan IOM. 

Intervensi penghidupan IOM untuk sekelompok kecil sampel dari beban kasus pasien 

memasukkan sebuah komponen pemantauan untuk mengukur keefektifannya, tetapi data untuk 

ini masih belum tersedia.   

Kesimpulan  
Pengalaman Bireuen dengan mengembangkan dan melaksanakan berbagai intervensi kesehatan 
jiwa untuk korban konflik menawarkan berbagai pelajaran dan rekomendasi, tetapi juga sebuah 

perasaan harap-harap cemas bahwa intervensi-intervensi paska-konflik di Aceh tidak hanya bisa 

memfasilitasi solusi politik dan rekonstruksi fisik tetapi juga pemulihan dari yang disebut oleh 

Richard Mollica sebagai “luka yang tidak terlihat” dari konflik. 147  Beberapa pelajaran dan 
rekomendasi ini disebutkan dalam poin-poin berikut ini:  

 

• Mungkin poin paling penting yang muncul dari kasus Bireuen adalah sangat pentingnya 
mempunyai kantor dinas kesehatan yang mendukung dan mudah diajak bekerja sama dan 
berkomitmen untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan kesehatan jiwa dari masyarakat-

masyarakat yang terkena dampak konflik di kabupaten mereka. Sejak awal, staf dinas 

kesehatan menyambut baik tim peneliti pertama dari IOM dan HMS yang datang di Bireuen 

untuk melaksanakan penelitian seperti yang disebutkan di atas beberapa bulan setelah 
perjanjian damai. Dari pengumuman hasil-hasilnya, kantor dinas kesehatan dengan hangat 

menerima temuan-temuan penelitian yang secara empiris mendukung hal-hal yang telah 

diketahui oleh semua orang secara intuitif: desa-desa yang mengalami kekerasan konflik 

tingkat tinggi memperlihatkan beban penyakit jiwa yang lebih tinggi. Kantor dinas kesehatan 
Bireuen kemudian secara aktif bekerja sama dalam pengembangan dan pelaksanaan program 

pilot IOM, yang secara hati-hati dirancang untuk menggabungkan kekuatan dari program 

baru CHMN yang telah dilaksanakan dan bekerja bahu-membahu dengannya.      

 

                                                      
147 Lihat kutipan Mollica  
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• Hal ini memperlihatkan bahwa sistem kesehatan umum di Aceh (dan di Indonesia secara 
umum) memerlukan tambahan dukungan dalam usaha-usaha mereka untuk bertanggung 

jawab secara penuh mengenai pelaksanaan layanan kesehatan jiwa yang efektif dan konsisten 
di lingkungan paska-konflik. Sebuah rangkaian masalah mulai dari pengembangan sumber 

daya manusia, sampai keterbatasan anggaran, sampai pengadaan obat-obatan yang menantang 

kelanjutan program CHMN, secara khusus jika akan melaksanakan penjangkauan berjalan 

yang lebih intensif ke masyarakat yang terpencil yang memerlukan perhatian paling besar 
terhadap pemulihan kesehatan jiwa paska-konflik.  

 

• Dalam beberapa tahun sejak perjanjian damai, kesadaran akan penyakit jiwa yang 
berhubungan dengan konflik meningkat baik di pemerintahan lokal maupun masyarakat biasa 
di seluruh Aceh. Hal ini mungkin bisa membantu memperjuangkan program-program yang 

mirip di kabupaten-kabupaten bekas daerah konflik yang berintensitas tinggi di Aceh seperti 

Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie, Pidie Jaya, Bener Meriah, Aceh Selatan, dan lain-lain. 

Program CHMN dan penjangkauan berjalannya ke masyarakat di daerah yang terkena 
dampak konflik adalah contoh-contoh yang tidak hanya untuk daerah lain di Aceh, tetapi 

mungkin juga untuk bagian lain dari Indonesia yang telah mengalami kekerasan politik pada 

sepuluh tahun terakhir ini seperti Maluku dan Papua Barat, memperlihatkan bahwa advokasi 

pada semua tingkat pemerintahan adalah perjuangan yang akan berbuah baik.  
 

• Meskipun hubungan antara konflik dan kesehatan jiwa masyarakat sudah jelas, usaha untuk 
memasukkan dukungan kesehatan jiwa sebagai intervensi terpadu pada usaha-usaha 

pemulihan paska-konflik tetap merupakan sesuatu yang sulit didapatkan. Depresi yang 
berhubungan dengan konflik dan penyimpangan traumatis menghadapi serangkaian tantangan 

pada masyarakat yang sedang melakukan peralihan menuju perdamaian. PTSD telah 

digambarkan sebagai sebuah penyakit yang tidak bisa melupakan masa lalu. Reintegrasi, 

rekonsiliasi, dan usaha-usaha pembangunan perdamaian terhambat karena penyimpangan 
traumatis dan depresi menghambat pasien untuk maju melewati pengalaman masa lalunya 

dan menyesuaikan diri kepada transisi menuju perdamaian.  Data mengenai keproduktifan 

pekerjaan pasien sebelum, selama, dan sesudah sakit menunjukkan bagaimana usaha 

pemulihan ekonomi bisa terhalang pada waktu penyimpangan traumatis dan depresi 
mempengaruhi sebagian besar persentase dari penduduk. Bagian dari “kesensitifan konflik” 

dalam perkembangan intervensi paska-konflik termasuk melatih staf program untuk 

mengenali tanda-tanda dasar kegelisahan psikologis di antara klien mereka dan memastikan 

bahwa sebuah sistem rujukan dilaksanakan untuk orang-orang yang mungkin bisa mengambil 
keuntungan dari beberapa macam dukungan psikososial atau psikiatris pada waktu mereka 
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berpartisipasi dalam program ini. Hal ini relefan tidak hanya untuk penduduk sipil seperti 

janda konflik, yatim piatu, dan para pengungsi, tetapi juga untuk reintegrasi para mantan 

kombatan dan mantan tahanan ke dalam masyarakat. 
 

• Meskipun ada banyak diskusi mengenai kebutuhan komisi kebenaran dan rekonsiliasi di 
Aceh seperti yang telah ditetapkan oleh perjanjian damai, ada wacana yang berkembang yang 

mempertanyakan program-program seperti itu karena sekarang ini diambil dan dilaksanakan 
di banyak lingkungan paska-konflik di seluruh dunia. Mempertimbangkan program 

pemulihan kesehatan jiwa di lingkunan paska-konflik sebagai semacam solusi pintu belakang 

yang memulai proses pemulihan bagi para korban kekerasan sebelum usaha-usaha yang lebih 

formal menuju keadilan sosial bisa dimulai. Pada waktu masalah dilihat sebagai sebuah 
keprihatinan kesehatan atau sebuah intervensi medis, korban dari pelanggaran hak asasi 

manusia yang menjijikkan akan lebih mungkin mendapatkan perawatan dan bantuan 

pemulihan dengan lebih cepat dibandingkan jika mereka ditempatkan di bawah kebenaran 

dan rekonsiliasi dan penekanannya pada bahwa hukum hak aasi manusia, yang biasanya 
cenderung untuk menunda rekonsiliasi dan penyelesaian yang dicari oleh banyak korban 

trauma.  

 

• Perdagangan dan pemakaian obat-obatan di Aceh baik sebagai warisan konflik dan suatu cara 
bagi korban konflik (atau pelaku) untuk mengobati luka mereka sendiri yang tidak terlihat 

perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Meskipun hampir semua orang di Aceh bisa berbagi 

lelucon individual yang berhubungan dengan masalah ini, sebuah peragaan sistematis dari 

permasalahan ini pada tingkat penduduk sulit ditangkap secara empiris dan merupakan bukti 
intuitif bagi para pengamat proses perdamaian juga praktisi kesehatan jiwa di Aceh.   

 

• Paling tidak tiga badan yang menyediakan dukungan kesehatan jiwa di Bireuen (dinas 
Kesehatan, RATA, dan IOM) telah menyimpulkan bahwa dukungan penghidupan bagi para 
korban kekerasan yang menderita penyimpangan depresif dan stress paska-traumatis yang 

dilakukan bersamaan mungkin merupakan sebuah intervensi terapis yang efektif dan 

berkelanjutan. Jika gejala-gejala yang paling berat telah di stabilkan melalui perawatan, para 

pasien yang mempunyai sesuatu untuk dilakukan setiap harinya tidak hanya akan 
menghasilkan pemasukan yang berarti tetapi juga (diharapkan) belajar untuk menggantikan 

kenangan traumatis yang sulit dilupakan dari masa lalu dengan hal-hal mengenai pencapaian 

tujuan-tujuan kehidupan baru di masa kini.  
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• “Pil perdamaian” mungkin merupakan satu-satunya intervensi terapis bagi pemuliahan 
kesehatan jiwa paska-konflik di Aceh. Semua pihak yang berdedikasi untuk menjaga dan 

memfasilitasi transisi menuju perdamaian di Aceh harus tetap menjaga komitmen mereka 
terhadap proses perdamaian dan melihatnya sampai selesai. Di dalam istilah praktis, hal ini 

berarti melihat “kesensitifan konflik” secara serius di setiap jenis program atau itervensi, 

tidak hanya di dalam program penjangkauan kesehatan jiwa. Kesensitifan terhadap konflik 

mempersyaratkan bahwa setiap keputusan yang membawa maju proses perdamaian melalui 
pengalaman lama dan hal-hal yang diperdulikan sekarang dari masyarakat yang dengan amat 

sangat, kadang-kadang skeptis, megharapkan bahwa perdamaian bertahan di tengah-tengah 

mereka.  
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Kata Pengantar 
Studi kasus ini menjelaskan pengalaman pengungsian sebuah keluarga transmigran yang berasal 
dari Jawa Barat yang tinggal di pedalaman Aceh Timur. Laporan ini adalah satu dari beberapa 

studi kasus berbasis masyarakat yang berperan dalam temuan penelitian kualitatif terhadap 

Tinjauan Multi-Stakeholder Pemrograman Paska-Konflik di Aceh (MSR). MSR adalah sebuah 

usaha bersama para donor, pemerintah, dan organisasi kemanusiaan yang memperhatikan 
masalah-masalah paksa-konflik di Aceh. Studi kasus berbasis masyarakat ini didanai oleh 

Australian Agency for International Development (AusAID) dengan tambahan staf pendukung 

yang diberikan oleh Bank Dunia. Studi kasus ini didasarkan pada kerja lapangan yang 

dilaksanakan oleh salah satu tim peneliti lapangan di Kecamatan Peunaron, di daerah pedalaman 
Aceh Timur. Tim peneliti MSR mengumpulkan data mereka dari Peunaron mulai tanggal 26 Juli 

sampai 3 Agustus 2008. 

Abstrak 
Studi kasus ini menceritakan tentang kisah pengungsian konflik dari sebuah keluarga transmigran 

Jawa yang tinggal di daerah pedalaman Aceh Timur. Cerita mereka didahului dengan informasi 
latar belakang dari daerah dan sejarah konflik di sana yang diambil dari sebuah diskusi kelompok 
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fokus yang diadakan dengan para penduduk kecamatan Peunaron. Temuan-temuannya 

merupakan penjelasan yang murni, berfokus pada cerita dan kutipan-kutipan langsung dari 

keluarga yang dibuat profilnya di bawah ini. Pengalaman pengungsian konflik di Aceh beragam, 
setiap cerita terdari dari hal-hal yang rumit dengan keadaan-keadaan yang unik, jadi cerita berikut 

ini tidak dinyatakan sebagai perwakilan dari pengalaman pengungsi untuk semua pengungsi 

konflik dari Aceh. Akan tetapi, keberhasilan dari hidup baru mereka di dalam kecamatan yang 

sama di Aceh Timur di mana mereka mengungsi untuk pertama kalinya mungkin membawa 
pelajaran bagi program-program pemulihan yang perduli terhadap kesejahteraan para pengungsi 

konflik. 

Pendahuluan 
Studi kasus ini menceritakan tentang kisah sebuah keluarga transmigran Jawa yang tinggal di 

Aceh Timur dan mengungsi selama konflik. Kisah mereka sedikit berbeda dari keadaan mayoritas 

transmigran dari Jawa yang diungsikan selama konflik, keluarga ini memutuskan untuk tetap 
tinggal di Aceh dan tinggal dipengungsian di sebuah kota pasar yang paling dekat dengan desa 

tempat tinggal mereka. Meskipun mereka telah menjual tanah mereka di desa tempat tinggalnya 

seperti para transmigran lain yang telah pergi, mereka akhirnya bisa mendapatkan sebidang tanah 

baru di kecamatan yang sama dan memulai kehidupan mereka kembali. Kisah mereka ini unik 
jika dibandingkan dengan yang lain, dan tidak bisa dinyatakan sebagai contoh pengalaman dari 

semua pengungsi konflik dari Aceh, tetapi keadaan pengungsian mereka sangat umum di 

kalangan para transmigran, dan kisah mereka ini menunjukkan apa yang bisa menjadi 

kemungkinan bagi para keluarga pengungsi yang lain yang mungkin ingin kembali ke Aceh. 
Tentu saja banyak pejabat dan kepala desa di pedalaman kecamatan Aceh Timur yang 

menginginkan kembalinya para keluarga pengungsi sebagai salah satu cara untuk memperbaiki 

perekonomian lokal yang terpuruk karena konflik. Di dalam studi kasus ini, kisah keluarga 

transmigran ini menjadi semacam informasi latar belakang mengenai keadaan kecamatan-
kecamatan di pedalaman Aceh Timur tempat mereka tinggal dan apa yang terjadi di sana selama 

konflik, seperti yang didapatkan dari diskusi kelompok fokus yang diadakan oleh para peneliti 

MSR di kota pasar Peunaron. 

 
Meskipun kasus ini menggambarkan pengalaman dari sebuah keluarga transmigran yang berasal 

dari Jawa Barat, penting untuk diingat bahwa ada puluhan ribu keluarga Aceh dan Gayo yang 

juga diungsikan, meskipun mereka tidak pernah meninggalkan propinsi Aceh. Lebih Lanjut, 

pengungsian terjadi di seluruh wilayah Aceh, tidak hanya di Aceh Timur saja. Seringkali tidak 
diperhatikan, misalnya, komunitas-komunitas pengungsi di pantai barat Aceh. Meskipun hampir 

semua pengungsi konflik yang berada di pantai barat telah kembali ke kampung halaman mereka, 



  104 

mereka masih mempunyai pengalaman yang mirip dengan keluarga yang diceritakan dalam studi 

kasus “mulai dari nol” dan mungkin masih mempunyai kebutuhan-kebutuhan pemulihan paska-

konflik yang perlu ditanggapi.  
 

Mengenai data berdasarkan populasi tentang pengungsian konflik di Aceh, ada beberapa sumber 

lain. Salah satunya adalah survei pengungsi yang dilaksanakan oleh International Organization 

for Migration (IOM) dan United Nations Development Program (UNDP). Rangkaian data ini 
dianalisa secara intensif dalam meta-analisa paska-konflik IOM, dan sebuah laporan bersama 

IOM-UNDP mengenai data-data ini akan diterbitkan pada tahun 2009. 

Latar Belakang:  Pedalaman Aceh Timur Selama Konflik  
Para peneliti MSR mengadakan sebuah diskusi kelompok fokus di kota pasar Peunaron Baro di 

sebuah apotek kecil yang dijalankan oleh seorang bidan lokal. 148  Di antara kelima peserta, 

semuanya berada pada usia empat puluhan, ada seorang bidan dan pengusaha kecil keduanya 
adalah orang Aceh, dan tiga orang kepala desa lokal, dua di antaranya merupakan transmigran 

dari Jawa dan yang ketiga adalah orang Gayo. Dari kelima responden ini, para peneliti MSR 

mengerti bahwa Peunaron dulu adalah sebuah desa besar di dalam kecamatan pedalaman Serba 

Jadi. Serba Jadi meliputi daerah pedalaman dan terpencil di Kabupaten Aceh Timur, sebuah 
daerah yang yang dulu dijanjikan untuk pengembangan perkebunan kepala sawit dan ekspor 

pertanian yang besar seperti coklat.149 Suku Gayo merupakan penduduk asli dari Serba Jadi, tetapi 

ribuan transmigran dari Jawa dibawa untuk membantu mengatur dan mengembangkan tanah 

tersebut, juga menyediakan buruh upahan untuk perkebunan. Beberapa orang suku Aceh juga 
tinggal di sana, mencari keuntungan dengan mengerjakan tanah dan mendirikan usaha-usaha kecil 

di kota-kota pasarnya.  

 

Serba Jadi mengalami beberapa kekerasan yang paling buruk, tetapi tidak pernah diberitakan, 
cukup unik jika mengingat kekejian yang dilakukan oleh GAM terhadap para transmigran yang 

tinggal di sana. Selama FGD berlangsung, seorang anggota KPA lokal (mantan GAM) mampir 

sebentar pada diskusi ini, yang kemudian membuat suasana menjadi kaku selama beberapa saat, 

karena topik diskusi sering menyentuh tindakan-tindakan GAM selama konflik. Seperti misalnya, 
para peserta FGD hampir selalu berbicara dengan gaya penghalusan (eufimisme), mengatakan 

“pelaku yang tidak dikenal”, dan “komunitas terorganisir” : 

 
“There was an organized community that hovered 
over and shadowed our existence.  They considered 

“Ada komunitas terorganisir yang membayang-
bayangi keberadaan kami.  Keberadaan kami 

                                                      
148 Lihat gambar 1 dan 2 
149 Lihat gambar 3 



  105 

our presence here as colonialists.” – A Javanese 
village head from the interior of Aceh Timur 

seperti penjajah, anggap mereka” – Kepala Desa, 
etnis Jawa, dari pedalaman Aceh Timur150 

 

Para peserta FGD memperkirakan sekitar 80% dari para transmigran Jawa yang tinggal di Serba 

Jadi pergi diusir maupun karena pilihannya sendiri karena kekerasan konflik yang meningkat 
pada awal dekade ini. Keluarga-keluarga non-Jawa juga diungsikan pada waktu kekerasan yang 

terburuk terjadi tetapi biasanya mereka pergi hanya untuk beberapa minggu atau bulan, dan 

mengungsi di mesjid-mesjid atau kantor polisi di dekat kota pasar atau kota Langsa. Hampir 

semua orang Jawa yang mengungsi meninggalkan Aceh, beberapa pulang kembali ke Jawa, 
sementara yang lain pindah ke propinsi Sumatra Utara untuk tinggal di kota Medan atau 

kabupaten Langkat, kemudian ada yang lain yang pindah lebih ke selatan ke propinsi Riau.   

 

Sampai sekarang, meskipun banyak yang telah kembali untuk memeriksa atau menjual apa yang 
masih menjadi milik mereka, sangat sedikit pengungsi Jawa yang kembali untuk hidup di sana; 

para peserta FGD memperkirakan hanya sekitar 5% dari para trasmigran yang telah kembali. 

Mereka memberikan beberapa alasan yang tumpang tindih mengapa orang-orang itu memilih 

tidak untuk kembali. Pertama, mereka masih merasakan trauma dan tidak ada jaminan bahwa 
situasi akan aman di masa mendatang. Kedua, banyak keluarga kehilangan semua milik mereka 

pada waktu mereka pergi, rumah-rumah mereka dibakar dan tanah lahan mereka sekarang sudah 

ditumbuhi tanaman liar dan tidak produktif, memerlukan terlalu banyak waktu dan biaya untuk 

memperbaikinya. Ketiga, lahan-lahan pertanian dari beberapa mantan transmigran telah disita dan 
diduduki oleh petani lain, jadi membuat status hukum tanah mereka dipertanyakan. Keempat, 

banyak keluarga Jawa yang hanya datang untuk menjual tanah mereka dan tidak mempunyai 

niatan untuk kembali, memulai hidup baru di Sumatra Utara atau Riau. Kelima, ada banyak 

transmigran jawa yang pergi ke Medan dan bagian lain dari Sumatra Utara yang menerima 
kompensasi dari pemerintah untuk kerugian mereka di Aceh yag disebut sebagai dana terminasi. 

Akhirnya, beberapa tahun setelah pengungsian mereka, banyak transmigran Jawa yang telah 

mapan di kehidupan mereka yang lebih baik di tempat-tempat mereka tinggal sekarang. Para 

peserta FGD berbagi kisah yang mereka ketahui tentang para transmigran yang pergi, dan 
beberapa menyatakan penyesalan karena mereka tidak ikut pergi: 

 
“When they fled, they left their houses still in 
inhabitable conditions.  However when they came 
back, their homes were badly damaged:  roofs 
missing, broken windows, etc.  In general, when the 
IDPs left they didn’t sell any of their belongings.  
However the lands they owned were abandoned and 

“Saat warga mengungsi, mereka meninggalkan 
rumah dalam keadaan masih layak huni. Namun 
ketika kembali keadaan rumah sudah rusak berat, 
atap yang copot, jendela yang rusak dan 
sebagainya. Umumnya pengungsi saat pergi tidak 
menjual harta benda mereka. Namun lahan yang 

                                                      
150 Lihat transkrip wawancara A.07 
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neglected.  They fled to Riau or returned to Java.  
Those who fled still feel traumatized, it’s difficult 
for them to return.”  –  A Javanese village head 
from the interior of Aceh Timur 

mereka miliki menjadi terbengkalai. Mereka 
mengungsi ke Riau atau kembali ke Jawa. Mereka 
yang mengungsi masih ada perasaan trauma, sulit 
untuk kembali.” – Kepala Desa, etnis Jawa, dari 
pedalaman Aceh Timur151 

“We have also heard news that some of the IDPs 
who fled Aceh received monetary assistance 
(Termination Fund) as much as 8 million rupiah for 
each household.  Many of them came back to their 
village and asked for letters that acknowledged that 
they used to live here as part of their requirements 
to get that assistance there.”  –  A Javanese village 
head from the interior of Aceh Timur 

“Kami juga mendengar kabar bahwa sebagian 
mereka yang mengungsi di luar Aceh memperoleh 
bantuan uang (Dana Terminasi) sebesar Rp. 8 juta 
rupiah untuk setiap KK di sana. Banyak mereka 
yang kembali ke desa dan meminta surat 
keterangan bahwa mereka pernah tinggal di sini 
sebagai syarat untuk memperoleh bantuan tersebut 
di sana.” – Kepala Desa, etnis Jawa, dari 
pedalaman Aceh Timur152 

“Some of us really hope that they can return again.” 
– A Javanese village head from the interior of Aceh 
Timur  

“Sebagian kami sangat mengharapkan mereka bisa 
kembali lagi.” – Kepala Desa, etnis Jawa, dari 
pedalaman Aceh Timur153 

“I actually wanted to run away from my village, but 
if I fled what about my community?  I would have 
set the example for others.” – A Javanese village 
head from the interior of Aceh Timur 

“Sebenarnya saya ingin lari dari desa, tetapi kalau 
saya lari bagaimana dengan masyarakat saya? 
Saya akan menjadi tolak ukur warga” – Kepala 
Desa, etnis Jawa, dari pedalaman Aceh Timur154 

“Regarding the assistance for IDPs, what’s the 
difference between the IDPs who left the region and 
received 8 million rupiah in termination funds and 
us, the ones who helped the IDPs but didn’t get 
anything?” – A Javanese village head from the 
interior of Aceh Timur 

“Soal bantuan untuk pengungsi, apa bedanya 
antara pengungsi yang mengungsi keluar daerah 
mendapatkan bantuan dana terminasi dari 
pemerintah setempat sebesar Rp.8 juta dengan 
kami, yang membantu pengungsi malah tidak dapat 
bantuan.” – Kepala Desa, etnis Jawa, dari 
pedalaman Aceh Timur155 

 

Sekarang daerah Peunaron telah dipisahkan dari Serba Jadi dan menjadi sebuah kecamatan 

tersendiri. Desa Peunaron sendiri dibagi tiga desa yang berbeda: Peunaron Baro, Alur Pinang, dan 
Sumber Mulia. Para peserta FGD memperkirakan bahwa sekarang ini ada sekitar 2000 keluarga 

yang tinggal di kecamatan Peunaron, dan selama konflik 43 rumah di bekas desa Peunaron 

dibakar. Berikut ini adalah biografi singkat dari sepasang suami istri dari Jawa Barat yang 

mengikuti program transmigrasi pemerintah pada pertengahan tahun 1990an, pindah ke daerah 
Peunaron di Aceh Timur, hidup melalui pengalaman pengungsian yang sulit di sana selama 

konflik, tetapi akhirnya bisa membangun kembali kehidupan mereka.  

                                                      
151 Lihat transkrip wawancara A.07 
152 Lihat transkrip FGD A.02 
153 Lihat transkrip FGD A.02 
154 Lihat transkrip wawancara A.07 
155 Lihat transkrip wawancara A.07 



  107 

Kisah Hidup Pengungsi:  “Dari tidak mempunyai satu sendokpun hingga kini 
mempunyai satu hektar kebun coklat” 

Transmigrasi ke Aceh 
Suratna, berusia 54 tahun, lahir di Ciamis, Jawa Barat dan besar di Kota Bandung.156 Tanpa 

pendidikan yang tinggi, dia hidup susah dengan berjualan rokok dan memelihara bebek. Istirnya 
Nona, berusia 44 tahun, bahkan beberapa lama bekerja di pasar pekerja rumah tangga di Arab 

Saudi. Bersama mereka memutuskan untuk mengikuti program transmigrasi pemerintah, menjual 

semua milik mereka, dan berakhir di sebuah desa transmigrasi di perbukitan pedalaman Aceh 

Timur di Serba Jadi (sekarang kecamatan Peunaron). Mereka menanam kelapa sawit di tanah 
lahan satu hektar dan mempunyai penghasilan yang cukup dari panenan dengan tambahan 

pendapatan sampingan menyewakan perlengkapan pesta pernikahan ke orang-orang di komunitas 

mereka, perlengkapan yang bisa mereka beli dengan uang yang mereka bawa dari jawa Barat.  

Pengalaman Konflik  
Pada waktu sholat malam pada sebuah malam di bulan Ramadan tahun 2001, sebuah kejadian 
berdarah terjadi di mana tiga tentara GAM ditangkap oleh sebuah satuan BRIMOB (Brigade 

Mobil) dan disiksa. Seorang dipotong lehernya, seorang lagi ditembak di punggungnya, dan yang 

ketiga ditembak mati. Seminggu kemudian GAM melampiaskan kemarahan mereka kepada 

masyarakat transmigran: 
 
“One afternoon, a group of GAM came and asked 
all the residents of our village to gather together in 
the village hall.  My wife Nona was washing dishes 
behind the house, but she was forced to immediately 
leave her work behind and didn’t have the chance to 
finish her cleaning.  GAM yelled at her while 
beating the tip of his weapon on the plates that were 
scattered about.” 
 
“The villagers that had gathered in the village hall 
were then divided up by ethnic group.  Javanese 
with the Javanese, Acehnese with the Acehnese, 
also with the Gayo.  Many of the people were 
crying, afraid they would be shot with GAM’s 
weapons that were cocked and ready to shoot.  Then 
one of the GAM leaders spoke, ordering us each to 
go back to our own regions.  Javanese go home to 
Java, Gayo go home to Gayo, and so on with the 
other ethnic groups.  We were ordered to leave then 
and there, and were not allowed to go home and get 
any of our things.” 

“Suatu sore, sekelompok GAM datang meminta 
semua penduduk desa kami berkumpul di balai 
desa. Istri saya Nona yang sedang menyuci piring 
di belakang rumah, dipaksa segera meninggalkan 
pekerjaannya sehingga tidak sempat menyelesaikan 
cuciannya. GAM membentaknya sambil 
memukulkan ujung senjata ke piring-piring yang 
berserakan.” 
 
“Masyarakat yang telah berkumpul di balai desa 
kemudian dipisahkan sesuai dengan sukunya. Suku 
Jawa dengan suku jawa, Aceh dengan Aceh, begitu 
juga dengan Gayo. Banyak warga yang menangis-
nangis menghiba karena takut ditembak GAM 
dengan senjata yang siap terkokang. Kemudian 
seorang pemimpin GAM berbicara memerintahkan 
penduduk untuk kembali kedaerah masing-masing. 
Orang Jawa pulang ke Jawa, orang Gayo pulang ke 
Gayo, demikian juga suku yang lain. Saat itu juga 
kami diperintahkan pergi tanpa diperbolehkan 
pulang ke rumah untuk mengambil sekeping 

                                                      
156 Segala aspek dari kisah Suratna dan Nona (bukan nama sebenarnya), juga kutipan-kutipan langsung mereka, diambil 
dari transkrip wawancara A.10 
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barangpun.” 
 

Suratna dan Nona berjalan 18 kilometer ke Peunaron, merasa bingung dan sedih. Dua hari setelah 

mereka dikejar, Suratna menyewa sebuah truk dan kembali ke desanya untuk melihat apa yang 

bisa diselamatkan. Rumahnya dibakar habis, tetapi tidak semua rumah-rumah yang ada 
dimusnahkan. Rumah keluarga Gayo di sampingnya masih utuh.   

 
“Sadly we tried to scrape through the burnt ruins; if 
there was even one spoon left my wife wanted to 
take it.  But not even one thing was left.  The hoe, 
the sewing machine, and other items it seems had 
been moved somewhere else before those unknown 
perpetrators burned our house down.” 

“Dengan sedih kami mencoba mengais sisa-sisa 
kebakaran, rencana istri saya kalau ada sendok 
satupun yang tersisa akan diambil. Ternyata tak 
satupun ada barang yang tersisa. Cangkul, mesin 
jahit dan barang-barang lain tampaknya sudah 
dipindahkan sebelum rumah dibakar oleh kelompok 
tak dikenal.” 

Hidup dalam Pengungsian  
Di Peunaron, Suratna, Nona, dan keempat anaknya diberi tempat tinggal sementara oleh seorang 
yang baik hati yang berasal dari Tamiang, dia memberi Suratna 30kg beras dan uang Rp. 

100.000,- tiap bulan sebagai upah mengawasi dan memelihara tanah perkebunannya. Mereka 

tinggal di sana selama empat tahun, akhirnya menjual tanah mereka di desa transmigran untuk 

membayar biaya operasi Suratna. Pada waktu dia sakit, sanak keluarga di Jawa Barat mengirim 
uang supaya Suratna dan keluarganya pulang, tetapi Nona menolak, mengingat mereka tidak 

mempunyai apapun di jawa dan harus menahan malu tinggal dengan keluarga mereka. Sedikit 

demi sedikit Suratna dan Nona bisa mandiri lagi, dengan membantu mengangkut hasil panenan 

kelapa sawit ke atas truk pengangkut pada waktu mereka melewati Peunaron.  

Memulai Kembali  
Akhirnya Camat Peunaron memberi Suratna dan keluarganya sebidang tanah seluas 1 hektar di 
kaki bukit yang telah ditinggalkan oleh transmigran lain yang pergi selama masa konflik dan 

tidak pernah kembali. Tanah tersebut, terletak di sisi jalan menuju Lokop (lokasi kecamatan 

Serba Jadi), bisa digunakan untuk menanam coklat. Dia membangun gubuk dari papan sebesar 

tujuh kali enam meter, meninggalkan tuan rumahnya dari Tamiang di Peunaron, dan 
memindahkan keluarganya ke ana. Sejak bulan Agustus 2008, Suratna telah tinggal di rumah 

sederhana ini dengan keluarganya selama dua setengah tahun. Dia juga telah mempunyai 

dokumen tanah yang lengkap untuk menunjukkan kepemilikannya. 

 
“My chocolate garden is thriving… I can collect up 
to 200kg of chocolate per harvest.  The selling price 
is pretty good at 10,000 rupiah per kilogram.  I have 
my own motorbike, and I can send my children to 
school.  What I have now already exceeds what I 

“Kebun coklat saya tumbuh dengan subur… Saat 
ini saya bisa memanen coklat sampai 200 kg sekali 
panen. Harganya pun cukup bagus yaitu Rp.10 ribu 
perkilo. Saya sudah punya sepeda motor sendiri, 
dan bisa menyekolahkan anak.  Apa yang saya 
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used to have in the transmigrant village before.  I 
once visited my old land, the new owner has revived 
the palm oil trees there.  But only ten families live 
in that village now.  There used to be a weekly 
market there every Sunday, but now there is no 
market day there anymore.  The economy there is 
still in decline, not yet like what it used to be.” 

miliki sekarang sudah melebihi dari apa yang 
Bapak miliki dulu. Saya pernah mengunjungi tanah 
itu sekali, disana sudah kembali ditanami dengan 
tanaman sawit oleh pemilik barunya. Kini desa itu 
hanya ditinggali 10 KK saja.  Dulu ada pasar yang 
diadakan tiap hari minggu. Namun kini pasar 
tersebut tidak ada lagi. Perekonomian masyarakat 
masih mundur, belum seperti sediakala”. 

Sejak Perjanjian Damai  
Suratna pertama kali mendengar tentang perjanjian damai dari televisi, radio dan teman-
temannya: 

 
“I felt so happy when I heard the news.  Because I 
have no desire to return to Java, I’ve sold all my 
possessions there, and I want to live here until I 
have grandchildren.  And in fact, I already have two 
grandchildren now.” 

“Perasaan saya senang sekali mendengar kabar itu. 
Sebab saya tidak punya keinginan kembali ke Jawa, 
semua harta di Jawa sudah saya jual, saya ingin 
tinggal disini sampai beranak cucu. Dan benar, 
saya sudah mempunyai dua cucu sekarang.” 

 

Sejak perjanjian damai, Suratna telah menerima bantuan dari pemerintah kabupaten seperti pupuk 

dan bibit jagung. Tetapi dia tidak pernah menerima bantuan sebagai pengungsi konflik, dan dia 
juga tidak pernah memintanya. 

 
“I’ve never received and I’ve never submitted a 
request for assistance.  I don’t know how, but this 
here is enough.” 

“Saya tidak pernah menerima bantuan dan belum 
pernah mengajukan, Saya tidak tahu bagaimana 
caranya, begini saja sudah cukup.” 

“I feel grateful to God with my situation now.  
Although I’ve received minimal assistance, what I 
have done with my own hands feels like more of a 
blessing.” 

“Saya merasa bersyukur dengan keadaan saya saat 
ini. Walaupun dengan bantuan yang minim namun 
apa yang saya usahakan dengan tangan saya 
sendiri terasa lebih berkat.” 

“Since the peace agreement, we have begun to feel 
the peace.  I can work any time without fear.  I 
usually wake up at 3 in the morning and go to the 
market in Peunaron to sell.  What I understand 
about the peace agreement is that if either GAM or 
the security forces make a fuss, then they will be 
given a judgement.  But what is most important now 
is the peace.  There are no grudges anymore.” 

“Sejak perjanjian MoU perdamaian mulai terasa. 
Saya bisa mencari rezeki kapan saja tanpa rasa 
takut lagi. Biasanya saya mulai jam 3 subuh sudah 
pergi ke pasar Peunaron untuk berjualan. Yang 
saya pahami dari MoU adalah seandainya baik dari 
GAM ataupun dari aparat mendahului membikin 
onar maka akan diberikan hukuman. Tapi yang 
paling penting sekarang sudah damai. Sudah tidak 
ada dendam lagi.” 

“The former secretary of my cooperative, a 
Gayonese man, is a GAM member.  Until now we 
still see each other often, say hello, there is no 
trouble.  Even a GAM member from Idi, who I once 
gave a goat to during the conflict, looked all over 
for me to invite me to join his palm oil business.  I 
told him that we already had our own agent here.  
How can I hold a grudge against them, they’re all 
my friends.” 

“Bekas sekretaris di koperasi saya dulu, orang 
Gayo, adalah anggota GAM.  Sampai sekarang 
saya masih sering bertemu, bertegur sapa, tidak 
ada masalah.  Malah seorang GAM yang berasal 
dari Idi, dulu saat konflik pernah saya beri 
kambing, pernah mencari-cari saya untuk mangajak 
bisnis sawit.  Tetapi saya jawab bahwa disini sudah 
ada agennya sendiri.  Bagaimana saya mau 
dendam, mereka toh teman-teman saya semua.” 

“A lot of the villages around here have gotten 
assistance from different groups.  There has been 

“Desa-desa sekitar sudah banyak mendapatkan 
bantuan dari berbagai pihak. Ada bantuan untuk 
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road construction, clean water and washing facilities 
have been built, a new clinic, and also housing 
assistance for those whose houses were burnt down, 
damaged, and so on.  So far I feel the peace, there is 
no more conflict and I have that the peace will 
continue to progress.” 

pembangunan jalan, MCK, klinik dan juga bantuan 
rumah bagi mereka yang rumahnya terbakar, rusak 
dan sebagainya. Sejauh ini saya merasakan 
kedamaian, tidak ada lagi konflik dan saya 
berharap damai ini bisa berjalan seterusnya.” 

“I’ve never joined a political party, and I’ve never 
had a party’s membership card.  I’ve also not yet 
heard any explanation about the local political 
parties.  Indeed there was one time at the café when 
someone said that in the elections next year we have 
to choose PA [Partai Aceh, GAM’s political party] 
so that Aceh will change and advance.  I’d like it if 
some good information about the local political 
parties could reach all the way down to the small 
hamlets.  Right now my thoughts are netural, and I 
still don’t know which party I’ll choose.  I don’t 
have a choice yet, whether it’s a national or a local 
party.” 

“Saya belum pernah ikut partai, tidak pernah punya 
kartu anggota partai. Saya juga belum pernah 
mendapat penjelasan tentang partai lokal. Memang 
pernah suatu kali, di warung kopi, ada yang bilang 
untuk pemilu kedepan kita mencoblos PA supaya 
ada perubahan Aceh menjadi maju. Saya ingin ada 
penjelasan yang baik sampai ke dusun-dusun 
tentang partai lokal. Saat ini pikiran saya masih 
netral, belum tahu mau kemana akan memberikan 
suara. Belum ada pilihan, baik itu partai nasional 
ataupun partai lokal.” 

 

Sekarang Suratna dan istrinya Nona tinggal dengan nyaman dan damai di rumah sederhana dari 

papan, jauh dari keramaian Peunaron tempat mereka tinggal selama empat tahun sebagai 

pengungsi, tetapi masih bekerja keras.157 Meminjam kalimat Nona: 
 
“From without owning even a single spoon, to now 
owning a hectare of chocolate gardens!” 

“Dari tanpa memiliki satu sendokpun, hingga kini 
memiliki kebun coklat satu hektar!” 

Kesimpulan  
Suratna menyatakan bahwa dia tidak menerima banyak bantuan paska-konflik kecuali dari pupuk 

dan bibit dari emerintah kabupaten. Meskipun Suratna tidak memberikan cerita yang mendetail 

mengenai bagaimana terjadinya, kita tidak bisa mengabaikan bahwa Camat Peunaron telah 
mengambil inisiatif untuk memberi Suratna dan keluarganya sebidang tanah yang berukuran 

sama (1 hektar) dengan tanah Suratna dan Nona yang dulu diterima dari transmigrasi mereka ke 

Aceh Timur. Kecamatan-kecamatan di pedalaman di seluruh Aceh meliputi keadaan pertanahan 

yang beragam , secara khusus di tempat-tempat seperti Peunaron dan Serba Jadi di mana banyak 
transmigran telah meninggalkan lahan tanahnya yang telah diatur pada waktu mereka mengungsi, 

mestinya ada beberapa halangan untuk menempatkan kembali keluarga-keluarga pengungsi yang 

ingin kembali. Suratna menyesalkan kemunduran ekonomi dari desa transmigrasinya yang 

pertama. Contohnya diulang berkali-kali di lusinan desa-desa yang dikosongkan di tempat-tempat 
seperti Peunaron, Serba Jadi, dan mungkin beberapa bagian dair bener Meriah dan daerah-daerah 

pedalaman lain yang mengalami konflik yang tinggi. Untuk itulah para pemimpin desa dan 

kecamatan, seperti kepala desa yang dikutip di dalam FGD di atas, berharap bahwa perdamaian 

                                                      
157 Lihat Gambar 4 
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akan bertahan sehingga para pengungsi akan merasa aman untuk kembali dan tinggal. Contoh 

dari Camat Peunaron menunjukkan bahwa pemimpin lokal ingin membantu, tetapi mungkin ada 

halangan birokrasi dan keuangan yang mereka, sebagai pejabat rendahan, hadapi. Meskipun kisah 
Suratna dan Nona mungkin tidak bisa dijadikan contoh untuk kebanyakan pengungsi konflik dari 

Aceg, keberhasilan mereka kembali melalui kerja keras dan bantuan serta inisiatif dari para 

pemimpin lokal menunjukkan contoh untuk membawa lebih banyak pengungsi untuk kembali 

pulang.  
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Lampiran Gambar  

Gambar 1:  FGD di sebuah Apotek Kecil di Peunaron, Aceh Timur 

 

Gambar 2: Sebuah Pemandangan Kota Peunaron, Aceh Timur 
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Gambar 3: Pohon Kelapa Sawit di Kecamatan Peunaron, Aceh Timur 

 

Gambar 4: Tim MSR Parkir di Sebelah Rumah Suratna 

 
Ada beberapa pohon coklat di sebelah kanan dan kiri bangunan di mana mobil diparkir. 
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Kata Pengantar 
Studi kasus ini memberikan sebuah ringkasan singkat dari temuan-temuan lapangan mengenai 

Forum Komunkasi Anak Bangsa, atau FORKAB, sebuah organisasi sebesar satu propinsi yang 
mewakili kepentingan politik para mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang 

menyerahkan diri kepada pemerintah sebelum perjanjian damai pada tanggal 15 Agustus 2005. 

Laporan ini adalah satu dari beberapa studi kasus berbasis masyarakat yang berperan serta dalam 

temuan-temuan penelitian kualitatif untuk tinjauan Multi-Stakeholder Pemrograman Paska-
Konflik di Aceh (MSR). MSR adalah sebuah usaha bersama para donor, pemerintah, dan 

organisasi kemanusiaan yang memperhatikan masalah-masalah paksa-konflik di Aceh. Studi 

kasus berbasis masyarakat ini didanai oleh Australian Agency for International Development 

(AusAID) dengan tambahan staf pendukung yang diberikan oleh Bank Dunia. Studi kasus ini 
didasarkan pada kerja lapangan yang dilaksanakan oleh salah satu dari tim peneliti kualitatif 

berbasis masyarakat pada dua kesempatan yang berbeda: di Pidie mulai tanggal 26 Juli sampai 3 

Agustus 2008. Dan kemudian di Aceh Barat dan Aceh Selatan mulai tanggal 11 sampai 20 

Agustus 2008. 

Abstrak 
Laporan ini secara singkat menjelaskan munculnya organisasi baru dalam pemandangan politik 

Aceh paska-konflik – FORKAB- mewakili kepentingan mantan kombatan GAM yang 

meyerahkan diri selama konflik, sebelum perjanjian perdamaian. Topik-topik yang dimasukkan 

dalam laporan ini menekankan pandangan lokal dari para responden di lapangan dan 
memasukkan strategi perekrutan dan mobilisasi FORKAB, kepemimpinan, sumber anggaran, dan 
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hubungan mereka dengan TNI, pemerintah Propinsi, dan pemerintah pusat di Jakarta. Meskipun 

perhatian terhadap para kombatan yang menyerahkan diri sebagai pihak yang setara di dalam 

proses perdamaian harus dijadikan prioritas, peresmian kepentingan mereka ke dalam sebuah 
badan yang terpisah telah terbukti menjadi hal yang tidak produktif bagi proses perdamaian di 

lapangan. Data yang diberikan di sini menunjukkan bahwa keberadaan FORKAB telah 

menimbulkan ketegangan horisontal di lapangan dan kegiatan-kegiatan FORKAB seringkali 

memprioritaskan kebutuhan organisasi sebagai kekuatan politik di atas kebutuhan para mantan 
kombatan yang dinyatakan FORKAB mereka wakili.  

Apakah FORKAB itu? 
Setelah penandatanganan perjanjian damai Helsinki antara GAM dan pemerintah Indonesia, 

oraganisasi militer gerilya GAM mengubah dirinya menjadi organisasi sipil yang disebut Komite 

Peralihan Aceh (KPA). Semua hal yang berhubungan dengan reintegrasi 3000 mantan kombatan 

seperti yang dijamin oleh perjanjian damai diaslurkan melalui KPA. Para kombatan GAM yang 
menyerahkan diri kepada pemerintah Indonesia sebelum perjanjian damai tidak disambut di 

dalam organisasi KPA; bahkan KPA menganggap mereka penghianat terhadap perjuangan, dan 

untuk itu mereka tidak berhak untuk menerima bantuan reintegrasi apapun.158 Dalam menanggapi 

ketidakadilan dalam proses perdamaian ini, kelompok mantan kombatan yang dipinggirkan ini 
bergabung ke dalam organisasi sipilnya sendiri yang disebut Forum Komunikasi Anak Bangsa, 

(FORKAB), yang dinyatakan keberadaannya pada tanggal 27 Agustus 2006, dan mempunyai 

perwakilan di hampir setiap kabupaten di Aceh. Menurut salah satu pimpinan FORKAB, ada 

paling tidak 13,000 mantan kombatan GAM yang menyerah kepada pemerintah Indonesia tetapi 
tidak dimasukkan ke dalam perjanjian damai.  

  

Selama dalam tahanan, para mantan kombatan yang mendirikan FORKAB diindoktrinasi dengan 

ideologi negara Indonesia. Setelah dibebaskan mereka dianjurkan untuk bergabung dengan milisi 
anti-separatis. Sejak pernyataan resmi organisasi mereka di tahun 2006, para anggota FORKAB 

berharap bahwa mereka bisa berhasil melobi bantuan reintegrasi seperti yang telah diterima oleh 

para anggota KPA. Salah satu dari pendiri FORKAB adalah Teungku Muhammad Sabil dari 

kabupaten Pidie. Sekarang ini, FORKAB di tingkat propinsi di bawah kepemimpinan M. Nasir 
Lado. 

FORKAB di Pesisir Timur Laut Aceh 
Di pesisir timur laut Aceh, pusat sejarah dan ideologi perjuangan GAM untuk kemerdekaan, para 

anggota FORKAB hanya sedikit dan terpisah-pisah, jumlah yang tidak seberapa ini telah menjadi 

                                                      
158 Lihat transkrip wawancara B.30 
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target ancaman dan serangan dengan pengeboman kantor, penembakan mobil, dan pembunuhan, 

secarakhususnya di kabupaten Bireuen, tanpa adanya penyelidikan oleh pihak kepolisian lokal.159 

Kejadian-kejadian seperti ini membuat para anggota FORKAB merasa tersingkirkan tidak hanya 
oleh KPA tetapi juga oleh pemerintah. Dengan semakin dekatnya pemilu 2009, Para anggota 

FORKAB mendapat tekanan yang berat untuk memberikan suaranya kepada Partai Aceh, partai 

politik lokal KPA. SMS berbentuk puisi dalam bahasa Aceh dikimkan melalui telepon seluler 

dengan metafora sangat kasar dan ancaman yang tidak terlalu ditutup-tutupi:  
 
“a young child gathers rattan in 
the mountains of Meuruedu / find 
the best to make a basket / now it 
is almost election season / it is 
time to choose a throne for the 
king / head over there to gam’s 
party / have no doubts my brother 
/ whoever does not choose the 
descendents of Acehnese kings / 
just move to Java / no need to 
stay anymore in Aceh / just get 
the fuck out of here”160 

“anak kecil memotong rotan di 
gunung Meuruedu / pilih yang 
bagus untuk membuat keranjang / 
sekarang hampir masa pemilu / 
saatnya  memilih bangku untuk 
sang raja / ke partai gam kesana 
menuju / janganlah ragu wahai 
saudara / siapa yang tidak 
memilih milik endatu / pindah 
saja ke Jawa / jangan lagi tinggal 
di Aceh / pergi saja keluar 
sana”161 

“si nyak koh awe dig le 
Meuruedu, pileh yang sulu 
peugot keu raga / jino karap troh 
wate pemilu / jak pileh bangku 
bak neuduk raja / ubak partai 
gam keunan neu tuju / bek ragu-
ragu wahe syedara / so nyang 
han pileh atra indatu / beudoh jak 
pap ku keudeh u jawa / bek le di 
Aceh sino meu sue-sue / jak 
sawak iku teubit u luwa”162 

FORKAB di Pesisir Barat Daya Aceh 
Di pesisir barat daya Aceh, ada lebih banyak angota FORKAB dan keberadaan serta dukungan 
dari pihak militer merupakan sebuah kekuatan yangberseberangan dengan KPA. DI Aceh arat dan 

Meulaboh pada khususnya, FORKAB berhubungan erat dengan pemekaran propinsi yang sedang 

berlangsung untuk Aceh barat Selatan (ABAS). Para pimpinan FORKAB di Meulaboh 

merupakan orang-orang yang sama dengan paar pimpinan Komite Persiapan Pembentukan 
Propinsi ABAS, or KP3 ABAS, dan berbagi akntor di Meulaboh (lihat foto). FORKAB menerima 

petunjuak dari para pejabat TNI yang berbasis di daerah dan bertemu secara teratur. Para anggota 

FORKAB secara aktif mempromosikan ABAS sebagai prajurit infanteri di dalam pergerakan 

mereka dan jumlahnya melambangkan kekuatan untuk mengibangi KPA dan para pendukungnya 
yang menolak gerakan pemekaran. Karena para anggota FORKAB telah berhasil melobi BRA 

untuk mendapatkan bantuan reintegrasi, ada kecurigaan, meskipun tidak mungkin untuk 

dibuktikan, bahwa organisasi ini telah mengalirkan dana ini untuk mendukung gerakan 

pemekaran ABAS. Pemakaian dana yang tidak benar ini mungkin membuat adanya ancaman 

                                                      
159 Lihat transkrip wawancara B.21 
160 Meskipun bukan terjemahan langsung, “get the fuck out of here” menangkap perasaan dari penghinaan yang sangat 
tidak senonoh dan ancaman yang terkandung di dalam “jak sawak iku” 
161 Terjemahan Bahasa Indonesia dan Bahasa Ingris tidak sepenuhnya mencerminkan kekasaran dan nada kemarahan 
yang ada di dalam beberapa ungkapan bahasa Aceh yang ada di sebelah kanan. 
162 Lihat transkrip wawancara B.21 
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terhadap proses perdamaian dibandingkan membantu para matan kombatan melakukan 

reintegrasi ke dalam masyarakat dengan damai. 

Gambar:  FORKAB dan KP3 ABAS berbagi kantor di Meulaboh 

 
 

Kotak 1: Seorang Anggota GAM yang Menyerahkan Diri 
“Before joining with FORKAB, I had been with 
GAM for 4.5 years.  My last rank in GAM was as 
the District (sagoe) Commander in Aceh Barat.  
When I was still in GAM, the struggle no longer felt 
in accord with my innermost beliefs.  Nevertheless, 
killing, raping, extortion, and kidnapping are part of 
GAM’s work.  And that no longer felt in accordance 
with my innermost beliefs as a Muslim.  Upon 
joining the movement, we swore an oath to adhere 
to the holy Quran and follow the words and deeds of 
the prophet Muhammad.  But the reality was quite 
different.  Because of that I returned, with my own 
conscience, to the fold of the Indonesian 
motherland, returned to my true inner beliefs. 
 
“On 15 August 2004, I came down from the 
mountains and surrendered.  Before that I had to 
hide for 37 days because I didn’t want my friends 

“Sebelum bergabung dengan FORKAB, saya sudah 
4,5 tahun bergabung dengan GAM. Jabatan 
terakhir saya di GAM adalah Panglima Sagoe di 
wilayah Aceh Barat. Ketika saya masih bergabung 
di GAM dulu, sudah tidak sesuai lagi dengan hati 
nurani. Bagaimana tidak, membunuh, memperkosa, 
memeras dan menculik orang itu sudah bagian dari 
pekerjaan GAM. Sedangkan hal itu tidak sesuai 
dengan hati nurani saya sebagai orang Islam. 
Padahal dulu ketika di bai’at katanya berpegang 
pada kitabullah (Al-Quran) dan sunnah nabi. Tapi 
nyatanya? Karena itulah dengan kesadaran sendiri 
saya kembali ke pangkuan ibu pertiwi, kembali 
pada hati nurani saya yang sebenarnya”  
 
“Pada tanggal 15 Agustus 2004, saya turun dari 
gunung dan menyerah, sebelumnya selama 37 hari 
saya harus sembunyi-sembunyi karena tidak mau 
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who were still in GAM to find out.  When I came 
down, I didn’t surrender because I was starving, 
sick, or because I was bored with living in the 
forest.  I surrendered simply because the struggle 
had deviated from Islam.  After hiding for 37 days, 
finally I went home to meet my family for a 
moment.  And after that the village leaders brought 
me to the nearby military base.  And finally I was 
taught and developed by the head of the base, not 
‘developed’ in the sense of being imprisoned.  I was 
still able to enjoy my freedom just like everyone 
else in my community, and I could stay at home in 
my village.” – FORKAB member, 41, Meulaboh

diketahui kawan-kawan yang masih di GAM. Ketika 
saya turun, saya bukan menyerah karena lapar, 
sakit ataupun karena sudah bosan tinggal di hutan. 
Saya menyerah semata-mata karena perjuangan 
yang sudah menyimpang dari agama Islam. Ketika 
selesai persembunyian saya selama 37 hari, 
akhirnya saya pulang ke kampung untuk bertemu 
keluarga sebentar. Dan setelah itu saya di bawa 
aparat desa ke Koramil. Dan akhirnya saya dibina 
oleh Danramil, bukan dibina dalam arti dipenjara. 
Saya tetap dapat menikmati kebebasan seperti 
masyarakat lainnya dan tinggal di kampung” – 
Anggota Forkab, 41, Meulaboh 

Sumber-Sumber Dana FORKAB  
Berbagai wawancara baik dengan para pimpinan FORKAB dan para anggota biasanya 
membuktikan bahwa memang sulit untuk menemukan bagaimana FORKAB mendapatkan 

sumber dananya. Untuk “alasan keamanan” ORKAB tidak membuka nama-nama donor 

pribadinya, yang hampir semuanya adalah perusahaan-perusahaan kontrak. Akan tetapi para 

pimpinan FORKAB mengakui hubungan dekatnya dengan TNI, yang telah memberikan insentif 
keuangan bagi FORKAB. BRA juga mengalokasikan dana reintegrasi bagi FORKAB sebesar 

lima milyar rupiah sebentar lagi.163 Setiap anggota FORKAB dijanjikan untuk diberi sepuluh juta 

rupiah, tetapi mereka diharuskan untuk memakai sebagian dari uang tersebut untuk membayar 

kembali pengeluaran organisasional kepada FORKAB. Jumlah uang yang dibayarkan kepada 
FORKAB bervariasi dari tempat ke tempat tergantung pada keputusan dari kepemimpinan lokal. 

 

Kotak 2: Mengundurkan Diri dari FORKAB 
Reza dan dua belas temannya adalah kombatan GAM yang menyerahkan diri selama konflik dan mengikuti 
indoktrinasi negara selama penahanan mereka dengan TNI. Pada waktu mereka membawa surat-surat untuk 
menerima tunjangan reintegrasi ke kantor LINMAS KESBANG (Perlindungan Masyarakat dan Kesatuan 
Bangsa), pegawai negeri di sana mengatakan padanya bahwa mereka harus melapor ke FORKAB untuk 
mendapatkan uang mereka.  
 
Mereka datag ke kantor FORKAB dan menemukan bahwa data mereka telah terdaftar di kantor FORKAB 
tanpa sepengetahuan mereka sebelumnya. Reza dan teman-temannya kaget melihat nama mereka tertulis di 
dalam daftar angota FORKAB meskipun mereka tidak pernah bergabung. Dalam daftar itu Reza melihat 
nama-nama dari semua mantan koombatan GAM yang telah menyerahkan diri. Ada 526 orang dalam daftar 
FORKAB ang merupakan kombatan GAm yang telah menyerahkan diri sebelum perjanjian damai tetapi 

                                                      
163  laporan BRA sendiri atas bantuannya terhadap FORKAB bervariasi dalam perhitungan mereka. Dalam draft 
Makalah Strategi BRA yang bertanggal 29 Februari 2008, sampai saat ini ada 3.024 “GAM yang menyerahkan diri 
sebalum MoU” telah menerima satu juta rupiah per orang. Di dalam presentasi BRA para tanggal 2 Juni 2008, BRA 
melaporkan bahwa ada jumlah total 3.024 “GAM yang meyerahkan diri sebelum MoU” yang telah menerima bantuan. 
Di dalam tahun anggaran 2005, 500 anggota FORKAB menerima lima juta rupiah per orang. Pada tahun fiskal 2006, 
1.000 anggota FORKAB menerima sepuluh juta rupiah per orang. Akan tetapi, Saya memisahkan presentasi yang sama 
yang mengatakan bahwa 2704 anggota FORKAB menerima bantuan dalam tahun anggaran 2006, tidak disebutkan 
berapa besar bantuan dialokasikan per orangnya. Untuk tahun anggaran 2008, BRA membuat proposal bahwa 6,000 
“GAM yang meyerahkan diri sebelum MoU” akan menerima sepuluh juta rupiah per orang . 



  119 

hanya 171 dari mereka yang selama ini menerima bantuan reintegrasi. Dan hampir semua dari 171 orang 
ini bisa menjadi anggota FORKAB dan menerima bantuan reintegrasi hanya dengan sepucuk surat dari TNI 
yang menyatakan bahwa mereka pernah ditahan selama konflik, meskipun mereka belum pernah mengikuti 
program indoktrinasi yang Reza dan teman-temannya telah dipaksa untuk ikut.  
 
Di antara mereka yang menerima sejumlah uang, FORKAB mengirimkan enam dan tujuh juta rupiah 
melalui transfer bank. Setiap penerima seharusnya menerima sepuluh juta ripiah, tetapi FORKAB 
mengambil antara tiga sampai empat juta dari setiap individu dengan alasan bahwa dana dari BRA harus 
dipakai untuk administrasi FORKA sendiri dan biaya-biaya organisasional. Reza dan teman-temannya telah 
merasa tersinggung bahwa mereka telah dimasukkan ke dalam daftar FORKAB tanpa ijin mereka, tetapi 
setelah persyaratannya jelas, dan menyadari bahwa banyak orang yang ada di dalam daftar itu sebenarnya 
bukanlah benar-benar kombatan yang menyerahkan diri – dan bahwa para kombatan yang benar-benar 
menyerah dan telah diindoktrinasi belum menerima uang mereka – mereka memutuskan untuk tidak 
memasukkan surat-surat mereka. Para pejabat FORKAB memberi informasi kepada Reza dan teman-
temannya bahwa keanggotaan mereka di dalam organisasi akan dicabut dan sebagai onsekuensinya mereka 
tidak akan menerima bantuan reintegrasi apapun. Sejak itu, Reza dan 12 temannya tidak menerima apapun. 

Hubungan FORKAB dengan Pemerintah Propinsi dan Nasional  
 
“If Irwandi had not been elected governor of Aceh, 
maybe FORKAB wouldn’t have so many 
differences with GAM, but because he comes from 
a GAM background he has treated groups from 
outside his organization as enemies.” – T. Ahmad 
Sabil, FORKAB leader from Pidie 

“Seandainya bukan Irwandi yang jadi gubernur 
mungkin forkab tidak akan berbeda dengan gam, 
tapi karena dia dari gam dia memperlakukan pihak 
luar gam sebagai musuh.” – T. Ahmad Sabil, 
Pembina Forkab Pidie. 

 

Tidak mengagetkan bahwa FORKAB telah mengambil sikap opisisi terhadap pemerintahan Aceh 

yang baru saja terpilih, yang sebagian besar ada di tangan mantan pemimpin GAM. Gubernur 

Aceh Irwandi Yusuf dilihat sebagai sebuah sumber ketidak-adilan dalam menangani bantuan 
reintegrasi untuk para mantan kombatan.164  Lebih jauh lagi, FORKAB percaya bahwa sejak 

kepemilihannya, Gubernur Irwandi tidak bisa mengatur sindiran yang tidak terkontrol dari KPA 

ke dalam semua usaha dan urusan pemerintah. 165  Untuk alasan-alasan ini, FORKAB telah 

kehilangan kepercayaan dan menarik dukungannya terhadap pemerintahan Aceh di tingkat 
propinsi dan kabupaten. Bagaikan balasan atas SMS yang megancam yang dikirimkan oleh KPA 

kepada para anggota FORKAB, SMS berikut dalam bahasa Aceh ini beredar pada bulan Oktober 

2008 untuk menandai kekecewaan FORKAB terhadap mantan rekan seperjuangan mereka:166 

 
“In the year 2000 we ran away, 
fearful of police and soldier’s 
weapons.  In the year 2004 the 
tsunami came, Allah’s judgement 
that brought enormous water.  In 

“Tahun 2000 melarikan diri 
karena takut senjata polisi dan 
tentara.  Tahun 2004 datang 
tsunami, hukuman dari Allah 
yang mendatangkan air besar.  

“Thon 2000 payah plung U gle 
takot ke beude polisi teuntra. 
Thon 2004 teuka tsunami, bala 
Allah bri die k ie beuna.  Thon 
2006 hana lee kiroeh, bak 2007 

                                                      
164 Lihat transkrip waancara B.24 
165 Lihat transkrip waancara B.26 
166 Penjelasan lebih lanjut mengenai peran yang dimainkan oleh SMS dalam kampanye politik di Aceh paska-konflik, 
lihat “Kotak 2: Kampanye dengen SMS” di dalam studi kasus MSR yang berhubungan yang berjudul “Partai Politik 
Lokal di Aceh Paska-Konflik.” 
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the year 2006 there was no more 
fighting.  In the year 2007 we 
inaugurated new kings.  In the 
year 2008 they fought amongst 
themselves.  The leaders of the 
land forgot to compensate their 
people’s service. Nobody cares 
about the victims of shootings, 
nor does anybody care about the 
widows. The aristocrats and 
district leaders are busy with the 
Kijang Innova luxury vans.  In 
the year 2009 we choose the 
people’s representatives, and 
again they bring us promises on a 
heavenly wind.  Those promised 
a car will get a bicycle.  Those 
promised a coffee will get 
poisoned!!  Congratulations to the 
leaders of this land!” 

Tahun 2006 tak lagi ribut-ribut.  
Tahun 2007 berganti raja.  Tahun 
2008 ribut sendiri-sendiri.  
Pemimpin negeri lupa membalas 
jasa.  Yang terkena tembak tidak 
ada yang peduli, yang hilang 
suami juga tidak ada yang peduli.  
Si uleebalang dan kepala sagoe 
sibuk dengan mobil Kijang 
Innova.  Tahun 2009 pilih lagi 
wakil rakyat, dibawa lagi janji 
angin surga.  Yang janji mobil 
dapatnya sepeda, yang janji kopi 
dapatnya racun!!  Selamat 
kepada pemimpin negeri!” 

meugantoe raja.  Thon 2008 karu 
sabee keu droe-droe, peumimpin 
nanggroe tuwoe keu jasa.  Yang 
keunong beudee hana sopako, 
yang gadoh lako hanaso kira.  Di 
Ulee balang ngon peutua sagoe, 
gadoeh ngon moto Kijang 
Innova.  Thon 2009 pileeh lom 
waki, di balom janji angen 
syuruga, yang janji moto 
meuteumee gari, yang janji kupi 
meuteumee tuba!!  Selamat 
kepada pemimpin nanggroe!”167 

 

Alternatif FORKAB seperti dicatat di atas, ditujukan untuk mendukung gerakan pemekaran 

propinsi untuk ABAS yang telah disebutkan sebelumnya dan Aceh Leuser Antara (ALA) di 
dataran tinggi tengah Aceh. Alasan utama mereka mendukung pemekaran propinsi adalah untuk 

menyalurkan dana pembangunan dari pemerintah pusat di Jakarta secara langsung ke daerah-

daerah; jika tidak ada pembagian Aceh menjadi tiga propinsi yang terpisah, FORKAB 

berargumentasi, bahwa tidak akan ada pembangunan daerah.  
 

Munculnya partai-partai politik lokal di Aceh tidak menarik perhatian FORKAB. Sebagai sebuah 

organisasi, FORKAB telah memberikan aspirasi politik mereka terhadap pemerintah propinsi 

dengan partai-partai politik nasional secara langsung di Jakarta di mana mereka menemukan 
kepentingan bersama dengan para politisi tingkat nasional. Mengingat bahwa partai-partai politik 

lokal mempunyai kesempatan kuat untuk mengambil sebagian besar kursi di DPRD propinsi 

Aceh apra pemuli 2009, secara khususnya partai politik KPA, Partai Aceh, partai-partai nasional 

bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang terpinggirkan seperti FORKAB untuk 
mengamankan pemekaran propinsi dan memotong kekalahan mereka di dalam DPRD propinsi 

sebagai usaha untuk mendapatkan kekuasaan.  

Hubungan FORKAB Dengan TNI 
 
“The militias were strong when TNI was here, but 
FORKAB is strong when TNI is not here.” – 
Sarbaini, Spokesperson for FORKAB in Pidie 

“Kalau milisi itu kuat kalau ada TNI, kalau forkab 
kuat itu ketika TNI tidak ada” – Sarbaini, Juru 
bicara  Forkab Pidie. 

                                                      
167 SMS dari Nasir Lado, Ketua FORKAB, dikirimkan langsung ke sebuah telepon seluler peneliti MSR. 
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Tidak bisa dipungkiri bahwa FORKAB mempunyai hubungan yang kuat dengan TNI. Hubungan 

erat antara kedua organisasi ini kembali pada asal mula FORKAB: hampir semua anggota 
FORKAB adalah tahanan TNI selama konflik. Di beberapa tempat seperti Meulaboh, pada waktu 

tim peneliti lapangan MSR ingin bertemu dengan para pimpinan FORKAB di tingkat kecamatan, 

laporan ke pihak militer yang berwenang merupakan prosedur yang diperlukan sebelum 

menghubungi FORKAB secara langsung. Para pimpinan FORKAB di beberapa kabupaten dan 
kecamatan bahkan mendapatkan dana operasional harian dari markas TNI lokal. Terlepas dari 

tingkat lokal, FORKAB juga menerima dana sebesar 600 juta rupiah dari panglima TNI. Dana ini 

dipakai untuk biaya administrasi FORKAB juga sebagai modal usaha untuk para anggota 

FORKAB. Hubungan intim seperti ini meruntuhkan kutipan Sarbaini di atas, menguak 
pernyataannya hanyalah sebagai publikasi yang memutar. 

Kesimpulan:  FORKAB 
Jika reintegrasi mantan kombatan ke dalam masyarakat yang berhasil mengharuskan para veteran 

untuk menghilangkan identitasnya sebagai pejuang gerilya, maka kemunculan FORKAB sebagai 

organisasi lebih menambah kerumitan proses perdamaian daripada memfasilitasinya. Peresmian 

para mantan kombatan GAM yang menyerahkan diri  ke dalam sebuah institusi menantang 
pemerintah propinsi untuk menanggapi keprihatinan mereka dan menantang KPA di lapangan 

dengan dukungan terbuka dari militer lokal dan para elit politik baik di Jakarta dan di kabupaten-

kabupaten di Aceh. 168  Para pimpinan FORKAB telah memakai ancaman kekerasan untuk 

mendapatkan tujuan mereka.169  BRA telah menyetujui memberikan bantuan keuangan kepada 
para kombatan yang menyerahkan diri, sebesar sepuluh juta rupiah. Tetapi FORKAB sebagai 

sebuah institusi mengambil sebanyak 40% dari dana ini untuk mendukung dirinya sebagai sebuah 

organisasi. Dan tidak jelas bagaimana para pimpinan FORKAB memakai dana ini; beberapa 

mencurigai usaha memperkaya pribadi mereka sementara yang lain mencurigai bahwa dana ini 
dipakai untuk membiayai gerakan pemekaran propinsi ABAS dan ALA. Para mantan kombatan 

yang menyerahkan diri merasa dibohongi oleh KPA, oleh pemerintah propinsi, dan mungkin 

sekarang oleh para pemimpin FORKAB juga. Semua ini menambah rumit kalau tidak 

mengancam keberhasilan dari proses perdamaian. 
 

                                                      
168  Lihat “Forkab dan Upaya Perdamaian Serta Pemilu 2009,” sebuah pernyataan oleh pimpinan FORKAB Nasir Lado, 
diterbitkan pada indowarta.com pada tanggal 15 August 2008:  
http://indowarta.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2688&Itemid=39 
169 Lihat artikel Serambi “Forkab Minta Dana BRA untuk 6000 Anggotanya” pada tanggal 22 Juni 2008: 
http://www.serambinews.com/old/index.php?aksi=bacaberita&rubrik=1&topik=43&beritaid=49913 
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Keputusasaan para mantan kombatan yang menyerahkan diri semertinya tidak dianggap remeh 

karena peresmian keputusasaan mereka ke dalam FORKAB sebagai sebuah institusi menciptakan 

kesempatan bagi para pelaku yang lebih berkuasa untuk memeras mereka. Untuk reintegrasi para 
mantan kombatan yang tidak menyerah, dukungan untuk para mantan kombatan FORKAB 

seharusnya diberikan langsung kepada setiaap individunya daripada melalui organisasinya, 

sebagai usaha untuk menekankan pelepasan identitas mantan kombatan mereka. Sebuah usaha 

untuk rekonsiliasi para angota FORKAB dengan mantan rekan mereka di KPA mungkin 
merupakan usaha yang tidak berbuah pada saat ini, mempertimbangkan adanya ketegangan yang 

mendalam di antara mereka. Pengakuan BRA para mantan kombatan sebagai salah satu pihak 

dalam proses perdamaian adalah sebuah awal yang bagus, tetapi perlu dilakukan dengan 

menanggapi status yang mereka gambarkan sendiri sebagai “warga kelas dua” di Aceh sekarang 
ini.170 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                      
170 Lihat catatan kaki 11. 
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Kata Pengantar  
Studi kasus ini memberikan sebuah rangkuman singkat dari penelitian lapangan mengenai 
pandangan-pandangan masyarakat terhadap Komite Peralihan Aceh, KPA, sebuah organisasi di 

seluruh propinsi yang mewakili kepentingan-kepentingan politik dari para mantan kombatan di 

dalam Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah penandatanganan sebuah perjanjian damai dengan 

pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005. Laporan ini adalah salah satu dari beberapa 
studi kasus berbasis masyarakat yang berperan serta dalam temuan-temuan penelitian kualitatif 

untuk tinjauan Multi-Stakeholder Pemrograman Paska-Konflik di Aceh (MSR). MSR adalah 

sebuah usaha bersama para donor, pemerintah, dan organisasi kemanusiaan yang memperhatikan 

masalah-masalah paksa-konflik di Aceh. Studi kasus berbasis masyarakat ini didanai oleh 
Australian Agency for International Development (AusAID) dengan tambahan staf pendukung 

yang diberikan oleh Bank Dunia, tetapi dengan semangat kerja sama, temuan-temuan asli yang 

dilaporkan di sini dilengkapi dengan temuan-temuan dari penelitian yang sebelumnya telah 

dilakukan oleh organisasi-organisasi lain. Studi kasus ini berdasarkan pada kerja lapangan tang 
dilaksanakan pada tiga kesempatan yang berbeda di Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh 

Timur di Aceh, Indonesia. Program Kemasyarakatan dan Pendidikan di Aceh (CEPA, sebuah 

program yang juga didanai oeh AusAID di bawah Pertnership Autralis-Indonesia, sebuah inisiatif 

pemerintah bilateral) bersama dengan LSM lokal Aceh Society Development (ASD) - 
Pembangunan Masyarakat Aceh, mengumpulkan data dari Bireuen pada bulan Oktober 2007. 

Ketua Peneliti Kualitatif dari MSR berterima kasih kepada CEPA karena mau berbagi temuan-

temuan mereka dengan MSR. Tim-tim peneliti MSR mengumpulkan data mereka dari Aceh 

Utara dan Aceh Timur di dalam dua fase, dari 26 Juli sampai 3 Agustus 2008, dan kemudian lagi 
dari 11 sampai 20 Agustus 2008.  
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Abstrak 
Pandangan-pandangan masyarakat terhadap KPA pertama memerlukan pengetian mengenai KPA 

sebagai sebuah organisasi yang hirarkis dan heterogen. Studi kasus ini dimulai dengan 
keanekaragaman ini dengan menggambarkan bagaimana para responden dari sebuah kecamatan 

di Bireuen melihat berbagai pelaki paksa-konflik yang ada di dalam dan tanpa KPA 

danbagaimana kelompok-kelompok ini berhubungan satu sama lainnya. Menyimpulkan dari 

waawncara di daerah yang terkena dampak konflik di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Utara, 
danBireuen, pandangan-pandangan mengenai kelompok-kelompok KPA yang berbeda 

digambarkan oleh para responden ini sendiri. Studi kasus ini menyimpulkan dengan sebuah 

pemeriksaan singkat dari dua transkrip wawancara dari Sawng, sebuah kecamatan di Aceh Utara 

di mana ketegangan dan kekerasan paska-konflik masih tinggi karena pandangan-pandangan yang 
tidak menyenangkan dari kepemimpinan KPA.  

Organisasi KPA  
Untuk menelaah keanekaragaman pandangan-pandangan masyarakat terhadap KPA di tahun-

tahun setelah perjanjian perdamaian, penting untuk kita mengetahui dulu sebuah pengertian 

umum dari struktur KPA sendiri sebagai sebuah organisasi. Sebagai bekas kelompok 

pemberontak, KPA mempunyai hirarki yang mencerminkan struktur komando mantan GAM pada 
masa konflik dan pandangan masyarakat digambarkan berikut ini seringkali beragam tergantung 

pada tingkatan yang berbeda dari hirarki KPA. KPA mempunyai komite pusat (KPA Pusat) di 

tingkat propinsi yang mengawasi semua komponen wilayahnya. KPA membagi Aceh menjadi 

wilayah-wilayah, setiap wilayah mempunyai panglima wilayah. Kemudian setiap wilayah dibagi 
menjadi beberapa sagoe, dan para pimpinan di sana, panglima sagoe, mengawasi KPA di tingkat 

gampoeng. Penduduk di desa-desa di Bireuen, Aceh Utara dan Aceh Timur biasanya 

mengentahui siapa para pimpinan KPA di sagoe tempat mereka tinggal. Pada waktu para 

responden mendiskusikan pendapat-pendapat mereka tentang KPA, ada perbedaan besar dalam 
sikap terhadap para anggota KPA yang tinggal di desa mereka sendiri di satu sisi dan 

kepemimpinan yang ada di tingkat sagoe, wilayah, dan pusat di sisi yang lain.   

KPA Tingkat Lokal: Variasi Internal  
Pada tingkat sagoe dan gampoeng pengertian tentang siapa yang dianggap sebagai anggota KPA 

bervariasi dari satu tempat ke tempat yang lain, ada perbedaan internal yang penting yang 
mempengauhi dinamika KPA di dalam masyarakat tempat mereka tinggal. Misalnya, temuan-

temuan dari sebuah sagoe tertentu di Bireuen menggambarkan berbagai jenis KPA dan 

kelompok-kelompok lain dalam masyarakat yang menyatakan perbedaan rasa kepemilikan 

terhadap organisasi: kepemimpinan KPA tingkat sagoe; KPA meudong (KPA yang merupakan 
kombatan aktif GAM sampai pada MOU); KPA teubit/ hijrah (KPA yang pernah menjadi 
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kombatan GAM tetapi meninggalkan Aceh sebelum MOU); para anggota GAM yang 

menyerahkan diri; KPA inong balee (perempuan mantan kombatan); tahanan yang diampuni; 

korban konflik seperti janda, yatim piatu, dan orang cacat; dan masyarakat yang terkena dampak 
konflik pada umumnya. Setiap kelompok ini dan hubungan mereka satu dengan yang lain 

digambarkan secara mendetil di dalam tabel-tabel dan gambaran di bawah ini:   

 

Tabel 1: Pandangan-Pandangan Mengenai KPA dan Pihak –Pihak Paska-Konflik lainnya 
di Sebuah Sagoe di Bireuen171 
 

Kepemimpina
n KPA Sagoe  

KPA 
Meudon

g 

KPA 
Teubit 

/ 
Hijrah

GAM yang 
menyerahka

n diri 

KPA 
Perempua
n mantan 
Kombatan 

Tahana
n GAM  
yang 

diampu
ni 

Janda 
Konfli

k, 
Yatim 
Piatu, 
Orang 
yang 

Terluk
a 

Masyarak
at yang 
Terkena 
Dampak 
Konflik  

Kapasitas 
untuk 

Menggerakk
an 

Masyarakat  

Tinggi Tinggi Renda
h Tidak Ada Tidak Ada Tidak 

Ada 
Tidak 
Ada Rendah 

Pengaruh 
terhadap 

Pengambilan 
Keputusan 

KPA  

Tinggi Tinggi Renda
h Tidak Ada Tidak Ada Tidak 

Ada 
Tidak 
Ada Rendah 

 

Kepemimpinan KPA Sagoe: Pada tingkat sagoe, yang secara kasar setara dengan tingkat 
kecamatan pada administrasi pemerintahan Indonesia, kepemimpinan terdiri dari seorang 
panglima dan wakil panglima, seorang bendahara, seorang sekretaris, dan seorang petugas 

informasi. Meskipun hanya beberapa orang, kepemimpinan sagoe pada umumnya mempunyai 

peran yang berpengaruh dan mengatur para anggota KPA di sagoe mereka. 

 

KPA Meudong:  Mereka adalah para mantan kombatan yang aktif sampai pada akhir konflik 
pada waktu MOU ditandatangani pada bulan agustus 2005. Kelompok ini kemudian dibagi 

menjadi mantan kombatan GAM dan manyan anggota sipil GAM, yang menunjukkan bahwa di 

beberapa tempat, keanggotaan KPA tidak berarti hanya untuk mantan kombatan saja. KPA 
Meudong mempunyai kekuasaan dan pengaruh untuk melaksanakan instruksi-instruksi dari 

kepemimpinan mereka dan menggerakkan KPA ynag lain dan masyarakat pada umumya. Mereka 

adalah kelompok yang eksklusif jika dibandingkan dengan kelompok KPA lain di masyarakat.  

 

KPA Teubit / Hijrah: Mereka ini adalah para mantan kombatan GAM yang meninggalkan 
masyarakat mereka selama Darurat Militer untuk menyelamatkan diri mereka. Para mantan 
                                                      
171 Disadur dari dokumen CEPA yang tidak diterbitkan:  “Laporan Analisa Dinamika Komite Peralihan Aceh (KPA)” 
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kombatan ini biasanya meninggalkan konflik dengan ijin dari panglima mereka, sehingga 

hubungan mereka dengan pihak kepemimpinan KPA akrab. Ada lebih banyak anggota KPA yang 

termasuk dalam kategori ini dibandingkan dua kelompok yang ada di atas, tetapi pengaruh dan 
kemampuan mereka untuk menggerakkan masyarakat jauh lebih kecil. Para responden 

menganggap bahwa KPA teubit akan bergabung dengan kelompok mana saja yang bisa 

memberikan keuntungan aling banyak bagi mereka. Mereka tidak terlalu bersatu dalam 

pandangan dan tujuan jika dibandingkan dengan KPA meudong atau kepemimpinan sagoe.    
  

GAM yang Menyerah: Para mantan kombatan ini menyerah pada pasukan keamanan Indonesia 
selama masa konflik dan biasanya melewati program “pendidikan kembali” yang diberikan oleh 

TNI untuk menanamkan rasa patriotisme untuk negara Indonesia. Mereka secara terbuka tidak 
dianggap sebagai anggota KPA, dan baru-baru ini telah membentuk organisasi mereka sendiri 

yang disebut FORKAB (Forum Komunikasi Anak Bangsa, liha studi kasus yang berhubungan 

mengenai kelompok ini) dalam sebuah usaha untuk melobi tunjangan-tunjangan paska-konflik 

dari pemerintah. Di Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Timur ada beberapa mantan kombatan yang 
menyerah dibandingkan bagian lain di Aceh. Banyak orang di bagian Aceh ini menganggap 

mantan kombatan yang menyerahkan diri pada pemerintah sebagai penghianat dan mereka 

seringkali diacuhkan dan diasingkan; sehingga mereka tidak mempunyai kekuasaan dan pengaruh 

kepada para anggota KPA.172 
 

Perempuan Mantan Kombatan (Inong Balee): Sebuah kelompok kecil dibandingkan dengan 
laki-laki mantan kombatan, meskipun demikian para perempuan ini juga dianggap sebagai KPA, 

meskipun dengan pengaruh yang kecil dan bahkan lebih kecil lagi keikutsertaannya dalam proses 
pembuatan keputusan. 

 

Tahanan yang Diampuni: Mereka adalah para mantan anggota GAM yang dtangkap selama 
konflik dan dibebaskan sesuai dengan ketentuan-ketentun perjanjian damai. Di sagoe di mana 
data ini dikumpulkan, para tahanan yang diampuni dianggap KPA sebagai anggota dengan posisi 

yang baik, tetapi mereka tidak mempunyai prioritas bagi bantuan reintegrasi yang dialirkan 

melalui struktur KPA karena mereka telah menerima tunjangan-tunjangan reintegrasi dari 

pemerintah.  
 

Janda Konflict, Yatim Piatu, Terluka:  Jumlah korban konflik ini bervariasi dari desa ke desa, 
tetapi demografi ini dikutip berulang-ulang oleh kepemimpinan KPA untuk membenarkan 
                                                      
172  Penting untuk diingat, bahwa di bagian Aceh yang lain tidak semuanya seperti ini. Lihat studi kasus yang 
berhubungan dengan FORKAB. 
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tuntutan mereka untuk bantuan reintegrasi dan dimasukkannya ke dalam proyek-proyek lokal, 

sehingga KPA bisa merawat para keluarga kombatan GAM yang meninggal selama masa konflik. 

Kenyataan bahwa kompensasi untuk korban-korban ini telah berkurang banyak dibandingkan 
tunjangan-tunjangan reintegrasi bagi beberapa KPA, dan KPA tidak pernah memasukkan 

keluarga anggota GAM yang telah meinggal dalam pengambilan keputusan dan usaha mobiliasi 

dalam masyarakat. Paling tidak di satu sagoe di Bireuen, para janda konflik, yatim piatu, dam 

penduduk sipil yang terluka merasa dikhianati oleh KPA dan ada kekecewaan mendalam terhadap 
KPA yang mengeksploitasi status korban mereka untuk keuntungan KPA sendiri.  

 

Anggota masyarakat Biasa yang Terkena Dampak Konflik: Setiap orang di setiap desa di 
Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Timur bisa menyatakan keterlibatannya di dalam konflik baik 
secara langsung atau tidak langsung. Keberhasilan GAM sebagai kekuatan gerilya selama 

bertahun-tahun bergantung pada dukungan secara implisit dan eksplisit dari masyarakat tempat 

tinggalnya. Peran penduduk sipil dalam memberikan perlindingan dan dukungan logistik untuk 

para kobatan GAM selama konflik mengaburkan garis yang ada antara penduduk sipil dan 
kombatan. Pengorbanan penduduk sipil dan penderitaan mereka di rumah selama konflik pada 

waktu pasukan GAM berlindung di gunung-gunung dan hutan-hutan juga merupakan faktor-

faktor yang dimasukkan ke dalam tuntutan moral masyarakat untuk mendapatkan kompensasi 

terhadap KPA dan pemerintah.  
  

Tabel 2: Hubungan Antara KPA dan Pihak-Pihak Paska-Konflik Lain di Sebuah Sagoe di 

Bireuen173 

 KPA 
Meudong 

KPA 
Teubit / 
Hijrah 

GAM yang 
menyerahkan 

diri 

KPA 
Perempuan 

Mantan 
Kombatan

Tahanan 
GAM yang 
Diampuni 

Janda 
Konflik, 
Yatim 
Piatu, 

Terluka 

Masyarakat 
yang 

Terkena 
Dampak 
Konflik  

Kepemimpinan 
KPA Sagoe  5 4 1 5 4 4 3 

KPA Meudong  4 1 3 3 4 3 
KPA 

Teubit / Hijrah   2 3 4 3 3 

Surrendured 
GAM    2 1 2 3 

KPA 
Perempuan 

Mantan 
Kombatan 

    3 4 3 

Tahanan GAM 
yang Diampuni      3 3 

Janda Konflik, 
Yatim Piatu, 

Terluka 
      4 

1. Hubungan Sangat Jelek: Pertikaian dan Persaingan  

                                                      
173 Disadur dari dokumen CEPA yang tidak diterbitkan:  “Laporan Analisa Dinamika Komite Peralihan Aceh (KPA)” 
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2. Hubungan Jelek:  Tidak Berkomunikasi  

3. Netral: Tidak Mendukung Tidak Juga Melawan  

4. Hubungan Bagus  

5. Hubungan Sangat Bagus: Teman Dekat 

Pandangan-Pandangan Masyarakat Terhadap KPA 
 

Kerangka kerja para pelaku di atas di dalam KPA dan di antara KPA dan kelompok-kelompok 

masyarakat dengan tuntutan-tuntutan organisasi memberikan sebuah latar belakang untuk 

menempatkan pandangan-pandangan masyarakat tentang KPA sejak perjanjian damai. Pers sering 
melaporkan rasa frustrasi yang ada mengenai KPA (dan parloknya yang baru, Partai Aceh, lihat 

studi kasus mengenai parlok) karena kelakuan yang sombong dan mengintimidasi terhadap 

masyarakat sekitarnya, tetapi penting di sini untuk membedakan antara pandangan lokal 

mengenai KPA di tingkat desa (gampoeng) dan pandangan mengenai KPA setelah naik pada 
hirarkisnya. Banyak perasaan frustrasi muncul dari dalam KPA sendiri, dengan munculnya 

konflik vertikal dan pandangan sempit di dalam organisasi yang mendapatkan banyak perhatian. 

Pers tidak banyak melaporkan mengenai ribuan reintegrasi mantan kombatan yang diterima 

dengan sambutan hangat kembali ke dalam masyarakatnya.       

Pandangan Positif dan Netral Terhadap KPA 
Secara umum, banyak responden di seluruh Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Timur menyambut 

dengan hangat kembalinya para anggota KPA yang berasal dari komunitas mereka sendiri setelah 

perjanjian damai; tentu saja, banyak orang dari komunitas–komunitas ini berdalih bahwa para 

kombatan GAM tidak pernah benar-benar meninggalkan komunitas yang diperjuangkannya.  
 
“During the conflict there was no pressure on the 
community to become a GAM member so that’s 
why [today] there are no problems between 
members of the community and KPA.  They are 
members of our own community.  Now KPA too go 
to the plantations, mountains, and rice fields to earn 
a living.” – A village head in Aceh Timur  

“Saat berlangsungnya konflik, tidak ada pemaksaan 
bagi masyarakat untuk masuk menjadi anggota 
GAM.  Sehingga antara anggota masyarakat 
dengan KPA tidak ada masalah.  KPA merupakan 
anggota masyarakat sendiri.  Sekarang ini KPA 
juga pergi ke kebun, gunung, sawah untuk mencari 
nafkah.” – Seorang Keuchik dari Aceh Timur174 

 

Responden yang dikutip di atas juga menekankan bahwa dia tidak membedakan KPA dari yang 
orang-orang lain di komunitasnya, yang menunjukkan bahwa dari pandangan beberapa penduduk 

sipil paling tidak, reintegrasi di Aceh telah berjalan sampai ke titik di mana mereka tiak 

menghubungkan para anggota KPA yang tinggal di komunitasnya dengan identitas mereka 

sebagai mantan kombatan:    
                                                      
174 Lihat transkrip wawancara A.05 pp.31 
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“KPA are the same as any other typical members of 
our community, and there have been no problems so 
far… A few months before the MOU, GAM 
members started to quietly return to their own 
homes.  So KPA have been mixing in with their 
community for a long time now and do not feel 
different from one another.” – A village head in 
Aceh Timur 

“KPA sama juga seperti masyarakat biasa, tidak 
ada bermasalah dengan masyarakat selama ini… 
Beberapa bulan menjelang MOU, anggota GAM 
sudah mulai pulang secara diam-diam ke rumahnya 
masing-masing.  Sehingga maysarakat dan KPA 
sudah berbaur sejak lama dan tidak merasa beda 
antara satu dengan lain.” – Seorang Keuchik dari 
Aceh Timur175 

 

Merujuk pada para anggpta KPA yang ada di komunitasnya sendiri, seorang sekretaris desa dari 

Aceh Utara mengatakan: 
 
“Even though they are KPA they still follow village 
procedures.  They join together with the rest of the 
community for mutual assistance projects.” – A 
Village Secretary from Aceh Utara 

“Walaupun mereka KPA mereka tetap ikut 
peraturan desa juga.  Mereka sama-sama 
bergotong royong dengan masyarakat.” – Seorang 
Sekretaris Desa dari Aceh Utara176 

 
Bahkan seorang transmigran Jawa di Aceh Timur yang pernah dipaksa untuk mengungsi dengan 

keluarganya selama konflik bisa mengatakan ini mengenai teman baiknya yang kebetulan 

termasuk di dalam KPA: 

 
“The former secretary of my cooperative, a 
Gayonese man, is a GAM member.  Until now we 
still see each other often, say hello, there is no 
trouble.  Even a GAM member from Idi, who I once 
gave a goat to during the conflict, looked all over 
for me to invite me to join his palm oil business.  I 
told him that we already had our own agent here.  
How can I feel vengeance toward them, they’re all 
my friends.” – Transmigrant from West Java living 
in Aceh Timur 

“Bekas sekretaris di koperasi saya dulu, orang 
Gayo, adalah anggota GAM.  Sampai sekarang 
saya masih sering bertemu, bertegur sapa, tidak 
ada masalah.  Malah seorang GAM yang berasal 
dari Idi, dulu saat konflik pernah saya beri 
kambing, pernah mencari-cari saya untuk mangajak 
bisnis sawit.  Tetapi saya jawab bahwa disini sudah 
ada agennya sendiri.  Bagaimana saya mau 
dendam, mereka toh teman-teman saya semua.” – 
Transmigran dari Jawa Barat yang tinggal di Aceh 
Timur 

Pandangan-Pandangan Kritis Terhadap KPA 
Mungkin mayoritas anggota KPA telah kembali pulang dan berintegrasi kembali di komunitas 

asal mereka, tetapi keputusasaan masyarakat dengan sebagian kecil dari anggota KPA yang 

sangat sombong cenderung mendominasi wawancara-wawancara dengan para responden di 
Bireuen, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Masyarakat-masyarakat yang terkena dampak konflik 

menggambarkan seluk-beluk hutang moral KPA kepada mereka yang tidak dibayar karena 

dukungan mereka atas perjuangan GAM, dan penderitaan yang hebat yang mereka alami di 

rumah di bawah pengawasan TNI sementara para kombatan GAM meneruskan perang gerilyanya 

                                                      
175 ibid 
176 Lihat tarnskrip wawancara A.13 
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dari wilayah perbukitan. Lebih seringnya, kritik-kritik diluncurkan terhadap kepemimpinan di 

tingkat sagoe dan yang lebih tinggi, karena mereka mempunyai aksen yang paling bagus terhadap 

sumber daya reintegrasi dan kerja kontrak, dan hampir semua komunitas masih belum melihat 
cucuran ke bawahnya. Seorang janda konflik dari Aceh Utara mengungkapkan kritikannya dengn 

membandingkan KPA sekarang dengan GA selama konflik:  

 
“Nowadays GAM members are so rich.  Just look at 
that house on the corner of the road over there, 
that’s their house.  They build big houses, even with 
two floors, and they get a lot of contract work and 
assistance.  Honestly, I feel so bitter to see it; before 
[during the conflict] they used to ask for my help, 
they would even come to my house in the middle of 
the night and ask for food.  I also sent food for them 
in the forest… We, the women in this community, 
were the ones ordered by the TNI to take the dead 
bodies of GAM combatants and bury them…  
During the conflict we pitied them because they are 
our sons, Acehnese, from our community.  But now 
they are arrogant; when they ride in their cars they 
don’t greet us, they don’t even lower the car 
windows.  But they (GAM) promised us, if they 
were successful in the struggle, the people would be 
happy; that’s why we were so willing to help them 
and prayed that they would be safe and always 
healthy in their struggle.” – A conflict widow from 
Aceh Utara 

“Orang GAM sekarang ini sudah kaya-kaya.  Lihat 
aja rumah di sudut jalan sana, itu rumah mereka.  
Mereka membuat rumah besar-besar, lantai dua 
lagi, mereka banyak proyek and banyak menerima 
bantuan.  Jujur, saya sakit hati melihatnya, dulu 
mereka sering meminta bantuan kepada saya, 
bahkan tengah-tengah malampun mereka dating ke 
rumah untuk meminta makanan.  Saya juga pernah 
mengirimkan makanan buat mereka di hutan… 
Kami di desa ini (kaum perempuan) yang disuruh 
TNI mengambil mereka dan menguburkan mereka 
secara layak… di waktu konflik, saya kasihan, 
karena mereka jugakan anak-anak dari sini dan asli 
orang Aceh sendiri.  Namun sekarang mereka sudah 
sombong-sombong, bahkan ketika ada di dalam 
mobilpun mereka tidak menyapa, menurunkan kaca 
mobilpun tidak.  Padahal mereka (GAM) dulu juga 
sering berjanji, jika perjuangan ini berhasil 
masyarakat pasti akan senang, makanya kamipun 
yakin dalam membantu dan berdoa agar mereka 
selamat dan selalu sehat dalam perjuangan.” – 
Seorang janda konflik dari Aceh Utara177 

 

Untuk memberikan konteks pada narasi di atas, salah satu dari alasan utama KPA menuntut 

supaya mereka dimasukkan ke dalam proyek lokal dan kerja kontrak di dalam kabupaten mereka 
adalah supaya organisasi mereka bisa memberikan dukungan kesejahteraan bagi para janda 

konflik, yatim piatu korban konflik, dan oarng yang terluka karena konflik. Seperti ditekankan di 

atas, kelompok-kelompok ini terlihat mempunyai tuntutan-tuntutan moral terhadap KPA, dan 

KPA mengeksploitasi orang-orang ini di dalam publikasi mereka, dengan sebuah penunjukan 
terselubung bahwa KPA lebih bisa berbuat lebih bagus dalam pemberian bantuan bagi para 

korban konflik dibandingkan yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Hal ini 

membenarkan tuntutan mereka untuk memenangkan kontrak-kontrak dan mengelola program-

program bantuan tanpa mengikuti praktek tender dan pelaksanaan.  
 

Kemampuan KPA untuk berbuat baik pada landasan sosial ini beragam dari satu daerah ke daerah 

yang lain tergantung pada kemampuan panglima sagoe mengakses sumber daya dan juga 

                                                      
177 Lihat transkrip wawancara A.15 halaman 74 dan transkrip Diskusi Kelompok Fokus AFGD.1 halaman 4. 
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kemurahan hati pihak kepemimpinan untuk memasukkan kepentingan para korban konflik di atas 

kepentingan organisasi. Sebagai contoh, di sebuah sagoe tertentu di Bireuen, panglima sagoe 

yang lalu dikenal memberikan dukungan keuangan untuk para janda konflik, perempuan mantan 
kombatan, dan orang-orang yang terluka karena konflik, diberikan antara Rp. 200.000,- sampai 

Rp. 400.000,- dengan dasar yang tidak teratur setiap bulannya, tetapi sejak dia digantikan pleh 

panglima sagoe yang baru, tidak ada lagi dukungan, kecuali sekantong beras dan Rp. 50.000,- 

pada hari raya. Di sisi lain, banyak janda konflik (meskipun tidak semuanya) di kabupaten yang 
sama telah menerima pembayaran diyat dari pemerintah Indonesia yang dibayarkan dalam empat 

kali pembayaran dengan total sebesar Rp.8.500.000,- yang di dalam istilah keuangan paling tidak 

melemahkan pembenaran KPA terhadap pemerasan pada bisnis lokal dan kepercayaan pada 

keputus-asaan yang dinyatakan oleh para janda konflik dan kelompok-kelompok yang terkna 
dampak konflik di kabupaten-kabupaten ini.178 

Ketegangan Vertikal di dalam KPA 
Sekarang karena GAM telah meletakkan senjata terhadap pemerintahan Indonesia dan mengubah 

diri menjadi KPA, dan akhir-akhir ini menjadi parlok Partai Aceh, untuk menyalurkan aspirasi-

aspirasi mereka untuk otonomi propinsi di dalam kerangka kerja negara Indonesia, perjuangannya 

telah mendapatkan bentuk-bentuk baru. Meskipun praktek bisnis yang sangat resmi oleh kedua 
belah pihak dalam masa konflik merupakan suatu norma yang tidak terkontrol, KPA sebagai 

ekuatan politik yang resmi di Aceh bisa dengan lebih terbuka bersaing untuk sumber-sumber 

daya lokal. Hal ini telah menyebabkan adanya konflik vertikal di badan KPA, karena 

pemimpinnya mempunyai pembedaan akses, menarik batas-batas toleransi di antara mereka yang 
ada di dasar hirarkinya: 

 
“Our appearance (physical/facilities) must be better 
than those in the government.  But there are a few 
who are arrogant, and we can’t bear to think about 
it.  Their desire can’t be suppressed; it’s their own 
private affair.  This happens naturally in Aceh 
because there’s money scattered about but not 
enough for everyone.  Those who used to have 
access are now angry because they don’t have it 
now, and those who have access now have become 
conceited.” – KPA ex-combatant from 
Lhokseumawe 

“Penampilan kita (fisik/fasilitas) harus lebih dari 
orang pemerintah sekarang.  Tetapi ada juga satu-
satu yang sombong, tidak sanggup kita kira itu.  
Nafsu tidak dapat ditekan, itu urusan pribadi 
masing.  Ini wajar terjadi di Aceh karena uang yang 
berserak belum mencukupi.  Yang sudah dapat dulu 
kini marah karena sekarang tidak dapat, yang 
sudah dapat sekarang jadi sombong.” – Seorang 
KPA Mantan Kombatan dari Lhokseumawe179 

 

                                                      
178 Data dan kesimpulan dari dua paragraph sebelum ini diambil dari dokumen CEPA yang belum diterbitkan “KPA – 
Laporan Need Assessment” 
179 lihat transkrip wawancara A.02 halaman11 
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Mantan kombatan yang dikutip di atas bertentangan dengan ekonomi politik yang baru muncul di 

Aceh sekarang ini di mana para pimpinan KPA memiliki akses terhadap sumber-sumber daya  

yang belum dinikmati oleh posisi dan urutan. Di satu sisi, dia mengerti bahwa para pimpinan 
KPA berusaha mencerminkan gambaran yang lebi baik dibandingkan para pimpinan Aceh 

sebelum perjanjian damai, dengn sebuah penampilan yang sombong dan berlebihan akhir-akhir 

ini, tetapi konsekuensi dari transformasi ini menjadi berat baginya karena dia melihat bahwa 

kebutuhan organisasi untuk bersaing dengan pemerintahan dalam sebuah persaingan penampilan 
telah melampaui kebutuhan-kebutuhan veteran perang KPA dan para korban konflik yang mereka 

nyatakan mereka wakili. Dia juga melihat keinginan KPA sebagai sebuah organisasi untuk 

mencerminkan gambaran yang lebih baik dibandingkan pemerintah telah menjadi penutup bagi 

beberapa dari mereka yang mengambil keuntungan pribadi dari akses mereka terhadap sumber-
sumber daya baru. Mereka telah melupakan alasan KPA berjuang untuk sebuah penampilan yang 

lebih bagus itu berhubungan dengan lebih tingginya rasa pertanggung-jawaban dan kinerja 

mereka terhadap para konstituennya. Kegagalan untuk menepati hal-hal yang disebutkan 

belakangan tadi melemahkan kepentingan dari seluruh organisasi dan orang-orang yang 
mendukungnya.  

 

Dua buah kutipan di bawah ini dari wawancara dengan seorang mantan kombatan KPA di Aceh 

Timur:   
 
“Because of the actions of one rotten person all of 
the others take the blame because this [KPA] is an 
organization.” 
– –  
“During the conflict, there were commanders, 
experts in combat strategy.  In a time of war, 
commanders in Peurelak can order GAM 
combatants to go to Sigli to attack the enemy.  But 
now, whenever we ask them anything, they only 
answer ‘I don’t know.’” – KPA ex-combatant from 
Aceh Timur 

“Gara-gara perilaku satu orang yang busuk, semua 
orang lain akan terkena karena ini [KPA – red.] 
merupakan organisasi.” 
 – –  
“Dulu waktu konflik, ada master [ahli strategi – 
red.] perang.  Saat perang, mereka dari Peurelak 
bisa memerintahkan TNA berangkat ke Sigli untuk 
menyerang musuh.  Tapi kini, saat kita tanya 
sesuatu kepada mereka, cuma dijawab ‘saya tidak 
tahu’.” – Seorang KPA Mantan Kombatan dari 
Aceh Timur180 

 
Di dalam kutipan pertamanya, mantan kombatan ini bercermin mengenai bagaimana mereka yang 

berada di luar KPA menilai organisasi ini dengan negatif. Kutipan kedua mencerminkan keputus-

asaannya dengan organisasi tersebut dari posisi dan urutan yang merasa ditinggalkan dan 

dikucilkan dari tunjangan-tunjangan reintegrasi paska-konflik. Tidak jelas apakah informan 
merasa bahwa struktur komando tidak terpadu atau hanya karena panglima tidak bisa lagi 

                                                      
180lihat transkrip wawancara A.08 halaman 38 
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memberi kepada para mantan tentara mereka di dalam perubahan politik ekonomi dari transisi 

Aceh menuju perdamaian. 

 
Hal-hal yang mungkin membahayakan dari keberlanjutan ketegangan vertikal di dalam tubuh 

KPA paling bagus digambarkan dengankejadian-kejadian di Sawang, sebuah kecamatan di Aceh 

Utara, selama dua tahuan terakhir yang telah mengecewakan para mantan kombatan yang 

memberontak kepemimpinan KPA dan menyebabkan meningkatnya kekerasan di daerah. 
Meskipun kasus Sawang bukanlah merupakan perwakilan dari adanya ketegangan vertikal di 

dalam KPA di seluruh Aceh, di mana banyak kantong-kantong kecil para mantan kombatan yang 

kecewa yang menghadapi resiko-resiko tingkat lokal pada proses reintegrasi dan perdamaian 

bahkan dengan berlanjutnya perdamaian yang terus merebak di seluruh propinsi.181   

Kesimpulan: Pandangan-Pandangan Masyarakat Terhadap KPA 
KPA bukanlah sebuah organisasi yang monolitik. KPA merupakan organisasi yang pertama yang 
paling hirarkial yang secara longgar mencerminkan struktur komando GAM/TNA yang lama, 

meskipun data di atas menunjukkan bahwa struktur komando yang lama adalah proses 

kemunduran. Pada tingkat masyarakat (tingkat sagoe dan gampoeng) KPA mempunyai 

sekumpulan anggota yang heterogen dengan tingkatan yang berbeda-beda dalam partisipasi dan 
pengaruh di dalam masyarakat. Data yang diberikan di sini menunjukkan bahwa masyarakat 

mempunyai pengertian yang jelas tentang keanekaragaman KPA sebagai sebuah organisasi. 

Secara umum penerimaan kembali KPA di arahkan kepada para angota mereka sendiri yang telah 

kembali pulang, dan kritikan mereka di berikan kepada tingkatan yang lebih tinggi di dalam 
organisasi KPA. Masyarakat menganggap bahwa kepemimpinan KPA telah melupakan posisi dan 

urutan KPA yang rendah dan pengorbanan dan penderitaan dari masyarakat yang terkena dampak 

konflik selama konflik.  

 
Pada umumnya kemunduran KPA sebagai sebuah organisasi hirarkis dengan kemampuan untuk 

memberikan perintah sejumlah besar mantan kombatan merupakan tujuan sebenarnya dari usaha 

reintegrasi dan pemulihan. Ketika seorang veteran perang tua kembali ke komunitasnya, 

tujuannya adalah bahwa mereka akan mengembalikan ikatan lama mereka dan kepentingan di 
dalam komunitanya sendiri dan pada akhirnya membebaskan hubungan lama mereka dengan 

struktur komando mereka. Sebuah tema yang terulang kembali di dalam studi kasus  adalah 

keinginan yang sangat kuat dari badan-badan masa konflik untuk mendapatkan kembali identitas 

dan pengaruh mereka sebagai sebuah kekuatan politik untuk diperhitungkan dalam Aceh paska 
                                                      
181 Untuk informasi lebih mengenai apa yang terjadi di Sawang. Dan pandangan masyarakat mengenai kejadian-
kejadian tersebut, lihat studi kasus MSR yang berhubungan yang berjudul “Sawang” sebagai contoh bagaimana 
ketegangan vertikal di dalam KPA merosot kembali menjadi kekeraan konflik. 
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konflik kadangkala melebihi komitmen KPA pada masyarakat yang telah mereka nyatakan 

mereka wakili. Dalam skenario terburuk, melupakan akar rumput organisasi yang menciptakan 

keadaan untuk peningkatan kekerasan di tempat-tempat seperti Sawang, yang sayangnya 
menempatkan para mantan rekanan untuk bertarung melawan satu dengan lainnya.182 

 

Data yang dilaporkan di atas secara tidak langsung menunjukkan adanya pelajaran secara 

program yang praktis: program-program reintegrasi yang berbasis masyarakat seharusnya 
mengikutsertakan para anggota KPA lokal di dalam proses pembuatan keputusan, tetapi tidak 

sebagai manajer-manajer eksklusif proses yang ditanggung oleh kelompok masyarakat lainnya. 

Selanjutnya, bantuan pemulihan paska-konflik untuk masyarakat (termasuk KPA tingkat rendah) 

mungkin tidak terhindarkan dari praktek pemerasan buas dari beberapa pemimpin KPA di daerah, 
dan langkah-langkah harus diambil untuk mencegah praktek-praktek ini supaya tidak terjadi.    

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                      
182 Lihat catatan kaki sebelumnya. 
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Kata Pengantar 
Studi kasus ini memberikan sebuah ringkasan singkat dari temuan-temuan penelitian lapangan 

mengenai pandangan-pandangan masyarakat terhadap proses perdamaian di Aceh selama tiga 

tahun terakhir sejak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani sebuah perjanjian damai 
dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 15 Agustus 2005. Laporan ini adalah satu dari 

beberapa studi kasus berbasis masyarakat yang berperan dalam temuan penelitian kualitatif 

terhadap Tinjauan Multi-Stakeholder Pemrograman Paska-Konflik di Aceh (MSR). MSR adalah 

sebuah usaha bersama para donor, pemerintah, dan organisasi kemanusiaan yang memperhatikan 
masalah-masalah paksa-konflik di Aceh. Studi kasus berbasis masyarakat ini didanai oleh 

Australian Agency for International Development (AusAID) dengan tambahan staf pendukung 

yang diberikan oleh Bank Dunia. Studi kasus ini didasarkan pada kerja lapangan yang 

dilaksanakan oleh dua (dari tiga) tim peneliti kualitatif berbasis masyarakat pada dua kesempatan 
yang berbeda: dari tanggal 26 Juli sampai 3 Agustus 2008, dan kemudian dari tanggal 11 sampai 

20 Agustus 2008. Temuan-temuan dari studi kasus ini berdasarkan wawancara dan diskusi 
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kelompok fokus yang dilaksanakan di kabupaten-kabupaten berikut ini di propinsi Aceh: Pidie, 

Aceh Utara, Aceh Timur, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Aceh Selatan. Tim 

penelitian kualitatif MSR berterima kasih kepada Sara Henderson, dan stafnya di Yayasan 
Jembatan Masa Depan (Building Bridges to the Future), sebuah LSM lokal, atas bantuan mereka 

kepada tim MSR di laangan. Pimpinan tim juga berterima kasih kepada Antje Missbah atas 

pemikiran-pemikirannya mengenai peran orang-orang Aceh di perantauan dalam membentuk 

pandangan-pandangan masyarakat mengenai proses perdamaian di Aceh.  

Abstrak 
Pandangan-pandangan mengenai proses perdamaian di antara masyarakat lokal Aceh beragam 
mulai dari mendukung dengan antusias, mendukung yang dipengaruhi oleh kecurigaan dan 

skeptisme, sampai ke diam dan bahkan tetap secara terbuka menolak. Para responden yang  

mendukung proses perdamaian dengan antusias dan penuh syukur secara praktis menekankan 

kemajuan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sementara pendukung perdamaian yang kritis dan 
mereka yang menolaknya menekankan keterpinggiran mereka dan kurangnya partisipasi dalam 

proses yang didominasi oleh dua pelaku kuatnya: pemerintah Indonesia dan GAM/KPA. Pemilu 

2009, dan pada khusus musim kampanye yang mengawalinya, memberikan moment yang bisa 

digunakan untuk mengadakan re-sosialisasi perjanjian damai, persyaratannya dan tujuannya, 
untuk mengurangi ketidakpercayaan masih ada dan kesalahpahaman yang masih dimiliki oleh 

beberapa responden mengenai proses ini. Pemilu itu sendiri adalah salah satu jalan untuk 

masyarakat berpartisipasi dan mempertaruhkan tuntutan mereka terhadap proses perdamaian dan 

lahirnya demokrasi Aceh, dan seharusnya diartikan seperti itu.      

Pandangan-Pandangan Masyarakat mengenai Proses Perdamaian  
Di Aceh ada kemungkinan untuk menemukan berbagai pendapat mengenai proses perdamaian 

karena ada orang-orang yang tinggal di sana. Dan bahkan pendapat seseorang berubah seiring 

berjalannya waktu karena keadaan politik dan keamanan yang telah naik dan turun sejak 

perjanjian damai pertama kali ditandatangani pada bulan Agustus 2005. Untuk itu, akan mustahil 
untuk bisa meerangkum dengan pasti bagaimana masyarakat yang beraneka ragam di propinsi ini 

mengetahui keberhasilan dan kegagalan tiga tahun belakangan ini serta prospek-prospek dan 

tantangan-tantangan bagi proses perdamaian menuju masa depan. Meskipun demikian, tiga tim 

peneliti kualitatif berbasis masyarakat berjalan ke delapan kabupaten yang berbeda di Aceh yang 
terdiri dari wilayah-wilayah geografis utama dari konflik di seluruh Aceh,183 dan ke manapun 

mereka pergi, beberapa pertanyaan ditanyakan kepada para responden perorangan dan diskusi-

diskusi kelompok fokus mengenai proses perdamaian. Meskipun dinamika proses perdamaian di 

                                                      
183 Kabupaten-kabupaten yang dikunjungi disebutkan di atas pada akhir Kata pengantar studi kasus ini. 



  137 

bberapa tempat tertentu  di Aceh biasanya berubah menjadi keprihatinan yang berpikiran sempit, 

setiap tim kembali ke Banda Aceh dengan tiga kesan yang luas yang didapatkan dari interaksi 

mereka dengan para responden di lapangan. Pertama, sebagian besar tetapi bukan berarti 
mayoritas para responden mendukung sepenuhnya prose sperdamaian tanpa ragu dan optimis 

terhadap masa depan, dan mereka merasa dan menggambarkan perdamaian dalam sebuah istilah 

yang konsisten yang dijelaskan dalam beberapa rincian di bawah. Kedua, sebuah kelompok yang 

lebih besar dan beragam dari responden pada dasarnya mendukung proses perdamaian 
sepenuhnya tetapi mempunyai sebuah daftar yang panjang dan tidak konsisten tentang 

keprihatinan dan kritik mengenai proses yang ada sampai sekarang, dan keragu-raguan serta 

pesimisme terhadap masa depan. Keprihatinan ini sulit untuk dirangkum, tetapi beberapa tema 

yang muncul dibahas di bawah. Ketiga, ada suara dari minoritas penduduk yang jumlahnya kecil 
tetapi vokal di Aceh (dan orang Aceh di perantauan) yang tidak mendukung proses perdamaian. 

Beberapa keprihatinan mereka dijelaskan dalam sebuah studi kasus terpisah dalam rangkaian 

laporan kualitatif ini yang berjudul “Pandangan-Pandangan Masyarakat terhadap KPA,” dengan 

tambahan data yang dilaporkan di sini juga. Tiga jenis tanggapan yang luas ini, memakai kutipan-
kutipan langsung dari responden, mengatur sisa dari studi kasus ini, dengan beberapa kesimpulan 

dan rekomendasi pada bagian akhir.   

Dukungan Optimis untuk Proses Perdamaian  
Para responden yang memberikan dukungan optimis dan bahkan dengan penuh kebahagiaan 

terhadap proses perdamaian dengan konsisten berfokus pada keuntungan-keuntungan praktis dan 

dalam seseharian dari perdamaian dibandingkan keuntungan-keuntungan politis dan material dari 
usaha-usaha reintegrasi. Berakhirnya kekerasan, keberangkatan pasukan pemerintah, dan 

berkumpul kembalinya para kombatan dan tahanan dengan keluarga mereka, dan kembalinya 

kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, desa, pasar, dan mesjid tergambar jelas dan berulang di 

dalam dukungan tanpa batas mereka terhadap proses perdamaian dan kelanjutannya. Kutipan-
kutipan berikut menggambarkan hal tersebut, dibagi menjadi beberapa tema yang disebutkan di 

atas:  

 

Mengenai berakhirnya intervensi kekerasan dan pemaksaan  
“Back when the conflict was escalating, the people 
in our community were forced to carry out routine 
night watches at the village military post, including 
in the forest gardens and the outskirt settlements.  
However since the MOU, there are no more night 
watch activities.” – Middle School Teacher, Aceh 
Tengah 

“Dulu, disaat konflik melanda, masyarakat 
diwajibkan menjalani rutinitas jaga malam di posko 
desa termasuk di kebun dan pemukiman penduduk. 
Namun, setelah MoU, aktifitas jaga malam sudah 
tidak ada.” – Guru SMP, Aceh Tengah184 

                                                      
184 Lihat transkrip wawancara C.02 
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“We are very fortunate with the peace because there 
are no longer any fallen victims and we no longer 
live in fear.  We can travel day or night without any 
obstructions at all… I hope the peace will be 
everlasting in Aceh.  In war we can never advance, 
and the peace makes us move forward in thought 
and in rebuilding Aceh for the future.  I very much 
agree with the peace process.” – Amnestied 
Prisoner, Bireuen 

“Dengan adanya perdamaian kita sangat 
beruntung, karena tidak ada lagi korban yang 
berjatuhan dan kita tidak ada lagi ketakutan…  Kita 
bisa pergi siang atau malam tidak ada halangan 
apapun… Saya berharap perdamain ini akan selalu 
ada di Aceh. Dengan berperang kita tidak akan 
maju, jadi perdamain membuat kita lebih maju 
dalam berpikir dan dalam membagun Aceh 
kedepan. Saya sangat setuju dengan proses 
perdamaian.” – Mantan Tapol, Bireuen185 

“In my personal opinion, I am so happy and glad 
that there is peace.  Because of this peace there is no 
more combat, looting, and other acts of violence.  I 
really support this peace.” – Figure in the ABAS 
provincial secessionist movement. 

“Kalau menurut saya pribadi, saya sangat senang 
dan bahagia dengan adanya perdamaian ini. 
Karena dengan damai ini tidak ada lagi kontak 
senjata, pencurian dan perbuatan kekerasan 
lainnya. Saya sangat mendukung perdamaian ini.” 
– Tokoh KP3 ABAS, Aceh Barat186 

 

Langkah-langkah pertama yang diambil dari perjanjian damai tidak bisa disangkal merupakan 

langkah yang paling berhasil dan penting, dan itu adalah penarikan pasukan “tidak alami” dari  
kepolisian dan militer Indonesia dari Aceh dan penyerahan senjata dari GAM secara nyata dan 

simbolik dan perubahan mereka menjadi organisasi sipil. Narasi konflik dari penduduk sipil yang 

cukup beruntung bisa tetap hidup di dalam daerah-daerah konflik yang hebat di Aceh diwarnai 

oleh adanya tindakan-tindakan brutal kekerasan dan penghinaan yang dilakkukan terhadap 
mereka oleh para pasukan pemerintah dan juga oleh GAM dalam skala yang lebih kecil. Strategi 

pemerintah secara eksplisit menargetkan masyarakat pedesaan, yang dianggap sebagai “akar” dari 

kemampuan GAM untuk melaksanakan perang gerilyanya terhadap negara Indonesia. Kisah-

kisah mengenai kekerasan, penyiksaan, pengungsian, dan perekonomian rumah tangga yang 
hancur hampir selalu merupakan bagian dari pos-pos keamanan yang didirikan di desa-desa di 

seluruh propinsi. Penarikan pasukan pemerintah dari pos-pos ini adalah sebuah moment yang 

sangat meggembirakan bagi masyarakat yang tiba-tiba “merasakan” perdamaian secara nyata 

dalam kemajuan kehidupan sehari-hari mereka: pada urutan pertama dari berakhirnya kekerasan 
dan penyiksaan yang sehari-hari terasa seperti dijelaskan di atas, dan pada urutan kedua seperti 

yang dijelaskan di bawah dengan kemampuan untuk pergi ke kebun dan ladang tanpa merasa 

takut, ke pasar tanpa pemerasan, dan ke mesjid setelah matahari tenggelam dan sebelum matahari 

terbit untuk memenuhi kewajiban keagamaan, dan untuk kembali memberikan pelajaran 
keagamaan di malam hari untuk anak-anak. 

 

Mengeai kembali ke kegiatan sehari-hari  
“I am so happy [about the peace], back then 
everything was difficult.  To conduct one’s 

“Saya sangat senang, dulu rasanya semua susah. 
Mau cari rezeki susah, mau berobat ke dokter juga 

                                                      
185 Lihat transkrip wawancara B.53 
186 Lihat transkrip wawancara B.30 
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livelihood was hard, to even go to the doctor we 
were afraid.  During the conflict I often had to 
borrow money from neighbors and relatives just so 
that my family could eat.  But now, even though my 
income is small, thank God I now have enough to 
support my family.” – Community Member, Aceh 
Selatan 

takut-takut. Dulu ketika konflik saya sering sekali 
berhutang baik pada tetangga, saudara, pokoknya 
biar keluarga tetap makan lah. Kalau sekarang, 
walaupun rezeki tidak banyak, alhamdulillah cukup 
untuk menghidupi keluarga.” – Masyarakat, Aceh 
Selatan187 

“During this peacetime we can move around more 
freely to look for work and we feel more 
comfortable with the current security situation 
here.” – Village Head, Aceh Selatan 

“Dengan perdamaian ini kami bisa lebih leluasa 
bergerak mencari rezeki dan lebih nyaman dengan 
kemanan yang terbentuk kini.” – Keuchik, Aceh 
Selatan188 

“In my opinion the peace process has gone well, 
people here are more relaxed, comfortable, and free 
to look for work.  We don’t have fear and caution 
anymore.” – Community Member, Aceh Utara 

“Menurut saya proses perdamaian sudah berjalan 
baik, masyarakat sekarang ini sudah lega, nyaman 
dan bebas untuk mencari rezeki, tidak ada lagi rasa 
takut dan was-was.” – Masyarakat, Aceh Utara189 

“I heard about the MOU from the TV, the radio, and 
my friends.  I felt so happy to hear that news 
because I have no interest in going back to Java; I 
want to stay here [in Aceh] until I have 
grandchildren.  I am no longer fearful to go out and 
work at any time of day… I usually begin at 3 
o’clock in the morning in order to reach the market 
in P to sell my produce.” – Javanese transmigrant 
who fled Aceh during the conflict but has returned 
home again, Aceh Timur 

“Saya pertama dengar tentang MoU dari TV, radio, 
dan dari kawan-kawan. Perasaan saya senang 
sekali mendengar kabar itu. Sebab saya tidak punya 
keinginan kembali ke Jawa, saya ingin tinggal disini 
sampai beranak cucu. Mencari rezeki kapan saja 
sudah tidak takut lagi. Biasanya saya mulai jam 3 
subuh sudah pergi ke pasar P untuk berjualan.” – 
Transmigran dari Jawa yang pernah mengungsi 
akibat konflik dan kini sudah kembali, Aceh 
Timur190 

“We expect that conditions will remain safe; 
security and economic prosperity are our hopes 
here.” – Village Head, Aceh Tengah 

“Kami berharap suasana akan terus aman, 
keamanan dan kesejahteraan ekonomi merupakan 
harapan kami di sini.” – Keuchik, Aceh Tengah191 

 

Tidak bisa ditekankan dengan lebih lagi bahwa cara masyarakat mengalami dan merasakan 

perdamaian adalah kembalinya keamanan dalam kegiatan rutin sehari-hari dalam rumah tangga, 
masyarakat, dan perekonomian lokal. Akhirnya, untuk sebagian responden, ada kisah-kisah 

pribadi megenai berkumpulnya kembali keluarga dengan para tahanan yang diampuni dan mantan 

kombatan yang mewarnai pandangan-pandangan mereka mengenai proses perdamaian: 

 

Mengenai berkumpulnya kembali para tahanan yang diampuni dan mantan kombatan dengan 
keluarga mereka  
“I am so grateful because I can now rejoin my 
family; if there was no peace I wouldn’t know the 
condition of my wife and children.  Before the 
peace, I never dared go home because there were so 
many TNI soldiers in our village.  With the peace 
we can work in peace without fear.  I really support 
this peace process.  I can look for work and even 
though it’s not much I spend my days working in 

“Saya sangat berterima kasih karena sekarang 
sudah bisa berkumpul dengan keluarga lagi dan 
jika tidak ada damai saya tidak tahu bagaimana 
keadaan istri dan anak anak saya. Sebelum damai 
saya tidak berani keluar dan tidak berani pergi 
jauh, karena TNI banyak sekali di desa kami. 
Dengan damai ini kita sudah bisa bekerja dengan 
tenang dan tidak was was lagi. Saya sangat 

                                                      
187 Lihat transkrip wawancara B.43 
188 Lihat transkrip wawancara B.31 
189 Lihat transkrip FGD A.03 
190 Lihat transkrip wawancara A.10 
191 Lihat transkrip wawancara C.01 
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the rubber tree garden owned by one of my 
neighbors, and my wife also works at the industrial 
rubber plantation in another village.  Our lives are 
calm now.” – Former GAM Combatant, Aceh Barat

mendukung perdamaian ini. Saya sudah bisa 
mencari rezeki walaupun tidak banyak tapi hari 
hari saya selalu pergi bekerja di kebun karet orang 
kampung dan istri saya juga mencari uang dengan 
bekerja di kebun PT karet juga di desa lain. Jadi 
kita sudah tenang sekarang.” – Mantan Kombatan 
GAM, Aceh Barat192 

“I am so grateful and give thanks to God because 
with this peace process I was set free from jail and 
could return home where I am able to live in peace 
without fear.  If there was no peace, don’t know 
what my fate would have been, and if there was no 
peace, I certainly would still be unmarried to this 
day, would not have a wife.  I definitely would 
never have known the meaning of a life with wife 
and child, because I would have spent the rest of my 
days in jail.  Now we are free to conduct any 
activity anywhere and we have nothing left to fear.” 
– Amnestied Prisoner, Bireuen 

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena 
dengan adanya proses perdamaian ini ia bisa lepas 
dari penjara dan bisa pulang kekampung halamnya 
dan sudah bisa hidup tenang tanpa rasa takut.  Jika 
belum damai saya tidak tahu bagaimana nasib saya 
dan jika tidak damai tentunya saya sampai hari ini 
belum menikah, belum ada istri. Yang pastinya saya 
tidak tahu arti sebuah kehidupan bersama sang istri 
dan anak, karena saya akan menghabiskan umur 
saya dipenjara. Kini kita sudah bebas beraktifitas 
kapan saja dana dimana saja dan tidak ada lagi 
yang harus kita takuti.” – Mantan Tapol, Bireuen193

Dukungan yang Berhati-hati terhadap Proses Perdamaian: Kritik dan pesimisme  
Meskipun perdamaian tidak bisa disangkal telah meningkatkan kehidupan masyarakat di seluruh 

Aceh, banyak responden, yang meskipun pada prinsipnya mendukung perdamaian di Aceh, 

berbagi dengan pewawancara MSR kritikan dan keprihatinan mereka mengenai proses 

perdamaian sampai sekarang dan ketakutan serta pesimisme merka tentang masa depan. Tema-
temanya sangat beragam dan tidak menyeluruh, dan keprihatinannya kalau tidak dengan masalah 

yang sangat lokal dalam masyarakat responden tersebut atau dengan gambaran yang lebih luas 

mengenai masalah yang berhubungan dengan politik proses perdamaian dan reintegrasi mantan 

kombatan. Jika memungkinkan untuk membuat sebuah kesimpulan umum mengenai pandangan-
pandangan masyarakat yang mengkritik proses perdamaian di Aceh, para responden cenderung 

untuk memberikan tangung jawab kepada dua pihak utama konflik – pemerintah Indonesia dan 

KPA – atas kekurangan-kekurangan dan resiko-resiko yang mereka hadapi. Pada gilirannya para 

responden juga mengatakan bahwa tergantung pada kedua pihak ini untuk menyelesaikan 
masalah-masalah mereka sendiri, dengan pengertian implisit bahwa masyarakat biasa tidak 

berada dalam posisi untuk berpengaruh dalam pencegahan adanya hasil-hasil yang negatif. 

Menariknya, beberapa responden juga mengenali peran dari media masa dalam mempromosikan 

atau mengancam proses perdamaian, mencatat bahwa pres bisa dengan tidak bertangung jawab 
membesar-besarkan kejadian konflik lokal, menciptakan kesan ancaman yang lebih besar 

terhadap perdamaian di Aceh daripada yang sebenarnya ada: 

 

                                                      
192 Lihat transkrip wawancara B.44 
193 Lihat transkrip wawancara B.52 
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Mengenai kedua belah pihak dan media masa  
“The peace really depends on the two sides (KPA 
and TNI) to protect it.  Decisive action, whether 
light sentencing or more harsh measures, should be 
taken against criminals.  The media often writes 
inconsistent news on particular criminal actions.  
Today they say A, tomorrow they say B, and then 
something else again after that.” – Ex-combatant, 
Aceh Utara 

“Perdamaian sangat tergantung dari kedua belah 
pihak (KPA dan TNI) untuk menjaganya. Kepada 
pelaku kriminal perlu diambil tindakan baik secara 
halus ataupun tegas/keras. Media sering menulis 
berita yang tidak konsisten terhadap suatu peristiwa 
kriminal. Hari ini bilang A, besok B, selanjutnya 
lain lagi.” – Mantan Kombatan, Aceh Utara194 

 

Mengenai tanggung jawab GAM  
“The seeds of new conflict grow from within the 
internal ranks of ex-GAM themselves, because 
some former combatants and activists feel let down, 
forgotten, disenfranchised, and discriminated upon.  
The seeds also grow among conflict victims in the 
community such as torture victims, because they 
have been lied to with false promises during this 
period of recovery.” – Former PETA [Anti-
Separatist Group] Member, Aceh Tengah 

“Benih konflik baru itu muncul dari kalangan 
internal ex-GAM, karena sebagian mantan 
kombatan/aktivisnya yang sakit hati, merasa tidak 
dipeduli, dirugikan, dan dideskriminasikan. Benih 
itu juga muncul dari masyarakat korban yang 
teraniaya (akibat penipuan bantuan dan janji-jani 
palsu) pada masa rehabilitasi ini.” – Mantan 
Anggota PETA [Kelompok Anti-Separatis], Aceh 
Tengah195 

“A potential threat to the peace comes from GAM’s 
side because they say that they destroyed their 
weapons but all the robberies lately are done with 
GAM’s weapons, their weapons are supplied by 
their leaders… GAM says they have 3000 
combatants, but that’s just so that they would only 
surrender a few of their weapons.” 
 
“All those big GAM leaders are filthy rich now, 
meanwhile the little GAM members are still living 
in misery.” – A Village Head from Pidie with 
sympathies for FORKAB 

“ Ancaman potensial terhadap perdamaian adalah 
dari pihak GAM, alasannya katanya senjatanya 
sudah dipotong tapi perampokan-perampokan itu 
masih pakai senjata GAM, gam sekarang 
senjatanya dipasok oleh petingginya… Orang GAM 
bilang kami menyatakan tentara 3000 orang supaya 
bisa menyerahkan senjata sedikit.” 
 
 “Orang-orang gam yang besar-besar itu sudah 
kaya raya, sementara gam-gam kecil masih melarat 
hidupnya.” – Seorang Keuchik dari Pidie yang 
memihak pada FORKAB196 

“Our situation here is no different than it was during 
the conflict.  In fact, before the conflict we were 
free to look out for our own livelihood with this tax 
or that tax.  Nowadays it’s not infrequent that we 
are asked by certain people for ‘This tax! That tax! 
Nanggroe tax!’ And so on! … I have a brick factory 
at my house, and we often bring large loads to sell 
in Banda Aceh.  Those certain people are always 
asking for a tax.”197 – Housewife from an especially 
high conflict area where tensions remain hot, Aceh 
Utara 

“Keadaan kami tidak bedanya seperti dahulu. 
Malah menurut saya “dulu kami bebas untuk 
mencari rezeki tanpa adanya pajak ini dan itu”, 
sekarang ini tidak jarang kami dimintai pajak oleh 
orang tertentu, “pajak inilah! Pajak itulah!, pajak 
nanggroelah! Dan sebagainya! … Ya, saya 
mempunyai pabrik pembuatan batu bata di rumah, 
dan kami juga sering membawanya dalam jumlah 
besar ke Banda Aceh. Kami sering dimintai pajak 
oleh orang tertentu.” – Seorang ibu rumah tangga 
dari wilayah konflik berat dimana masih ada 
suasana panas, Aceh Utara198 

 
                                                      
194 Lihat transkrip wawancara A.04 
195 Lihat transkrip wawancara C.12 
196 Lihat transkrip wawancara B.23 
197 Pemakaian istilah “orang tertentu” adalah penghalusan, tetapi dia menyebutkan “Pajak nanggroe” membuat kita 
tahu bahwa dia berbicara mengenai mantan GAM, dan hal ini dikonfirmasikan dengan pembicaraan susulan melalui 
telepon pada bulan Oktober 2008. 
198 Lihat transkrip FGD A.01 
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Mengenai tanggung jawab pemerintah  
“The peace really depends on the government’s 
attitude.  As long the Republic of Indonesia (RI) 
wants to carry out the terms of the peace agreement 
(without sidestepping KPA), the peace will not 
waver.” – Ex-combatant, Aceh Utara 

“Perdamaian sangat tergantung dari sikap 
pemerintah. Selama RI mau menjalankan MoU 
(tidak mengenyampingkan KPA), perdamaian tidak 
akan goyang.” – Mantan kombatan, Aceh Utara199 

“Now community activities move smoothly.  But 
the common people here don’t know what’s 
happening.  Can the current security conditions be 
maintained into 2009?  Or will it totally fall apart?  
GAM’s maneuverability is still reigned in by the 
government (through its policies).  The Indonesian 
government is not fair, not sincere.” – Ex-
combatant, Aceh Timur 

“Akitivitas masyarakat saat ini bergerak sempurna, 
kondusif. Bagi masyarakat awam, mereka tidak tahu 
apa yang sedang terjadi. Apakah tahun 2009 nanti 
keamanan bisa dipertahankan? Atau hancur sama 
sekali? Ruang gerak orang GAM masih dikekang 
oleh pemerintah.” (melalui kebijakan2nya). 
Pemerintah Indonesia tidak fair, tidak ikhlas.” – 
Mantan kombatan, Aceh Timur200 

“It is such a shame that after the peace agreement, 
there hasn’t been nearly enough attention from the 
government, it seems stagnant, particularly in the 
development of infrastructure out in the villages.  
Just for example, look at the road to this village.  
For dozens of years there hasn’t been any change, 
even though when it rains it becomes extremely 
difficult to leave this village.  Roads are such an 
important infrastructure for improving the local 
economy here.” – Community Member from an 
especially high conflict area where tensions remain 
hot, Aceh Utara 

“Alangkah di sayangkan setelah perdamaian ini, 
perhatian pemerintah sangat kurang dan terkesan 
tersendat2 khususnya dalam pembangunan 
(infrastruktur) sarana dan prasarana di desa. Ya 
sebagai contoh lihat saja jalan desa menuju desa G 
ini. Sudah puluhan tahun tidak ada perubahan, 
bahkan jika turun hujan masayarakat sangat sulit 
untuk keluar desa. Padahal jalan merupakan 
sarana yang sangat penting dalam meningkatkan 
perekonomian masyarakat.” – Masyarakat dari 
wilayah konflik berat dimana masih ada suasana 
panas, Aceh Utara201 

 

Meskipun para responden mungkin menyalahkan satu pihak atau pihak yang lain untuk 
kekurangan-kekurangan proses perdamaian, kutipan di atas memperjelas bahwa keluhan-

keluhannya sangat tidak seragam. Satu responden menyalahkan GAM/KPA atas masalah internal 

mereka  yang mengganggu perdamaian sementara yang lain mengeluh tentang praktek-praktek 

pemerasan GAM/KPA terhadap bisnis keluarganya sampai pada titik di mana dia tidak 
merasakan perbedaan di antara masa konflik dan masa damai sekarang ini. Beberapa responden 

menyalahkan pemerintah karena kebijakan-kebijakan yang tidak adil dan tindakan yang tidak 

tulus yang memaafkan GAM/KPA. Sementara orang lain berpikir bahwa pemerintah seharusnya 

lebih keras bekerja pada proyek-proyek infrastruktur umum dalam masyarakatnya. 
 

Seorang responden dari sebuah daerah yang selalu bermasalah di Aceh Utara berbicara mengenai 

proses perdamaian dengan sebuah rujukan nyata terhadap sejarah masa lalu konflik di Aceh. 

Telah dimengerti bahwa sejarah-sejarah konflik dimulai lebih dari seabad yang lalu sampai 
Perang Belanda telah mengendap dan tidak bisa dihapuskan dari identitas rakyat Aceh.   

 
                                                      
199 Lihat transkrip wawancara A.04 
200 Lihat transkrip wawancara A.09 
201 Lihat transkrip FGD A.03 
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Belajar dari sejarah  
“Although the peace process continues to move 
forward and the Acehnese people as a whole feel 
free now to work for their livelihood, the potential 
for new conflicts can always emerge.  The people 
have learned a lot from their history.  Just for an 
example, take the Darul Islam rebellion [in the 
1950s], after only 15 years of peace with Jakarta, 
warfare returned to Aceh.  The lessons and 
experiences from this history continue to haunt us, 
to the extent that a feeling of caution and vigilance 
still rises up within us whenever we gaze into the 
future.” – Community Member from an especially 
high conflict area where tensions remain hot, Aceh 
Utara 

“Walaupun proses perdamaian sudah berjalan, dan 
masyarakat Aceh secara kesluruhan sudah merasa 
bebas untuk mencari rezeki, namun sebenarnya 
potensi-potensi konflik baru bisa saja muncul. 
Masyarakat sudah banyak belajar dari pengalaman 
sejarah, sebagai contoh ketika meletusnya perang 
DI/TII dulu, hanya berselang 15 tahun setelah 
perdamaian dengan Jakarta, namun kemudian 
peperangan meletus kembali. Pelajaran dan 
pengalaman sejarah ini terus saja menghantui 
masyarakat, sehingga masyarakat masih timbul 
rasa was-was dalam menatap masa depannya.” – 
Masyarakat dari wilayah konflik berat dimana 
masih ada suasana panas, Aceh Utara202 

 

Sejarah panjang konflik antara Aceh dengan pasukan luar, baik itu Belanda maupun Indonesia, 

secara alami berakhir pada skeptisme dan kecurigaan mengenai proses perdamaian yang ada 

sekarang ini. Kutipan berikut ini, dari sebuah wawancara kepada seorang guru agama di Aceh 
Utara, merangkum cara-cara masyarakat Aceh yang memandang secara skeptis proses 

perdamaian yang terjadi sekarang ini, mengaris bawahi garis-garis kesalahan, ketidakpercayaan 

dan kesalahpahaman di antara kedua belah pihak, yang dari pandangan masyarakat pedesaan di 

Aceh seringkali kelihatan sangat berjauhan dari satu dengan yang lainnya: 
 

Kecurigaan dan kesalahpahaman  
“The MoU peace agreement serves as a guide to the 
future.  There are many theories about the MoU 
being a better deal than the special autonomy laws.  
If the Republic of Indonesia truly wants to solve the 
Aceh problem then moving forward things should 
improve.  For now I hope there is no return of their 
imperialist impulse.  If there is support from the 
people in Aceh, then Aceh will be peaceful.  But 
there is a misperception among some people in rural 
areas that next year in 2009 Aceh will become 
independent.” – Religion instructor, Aceh Utara 

“MoU sebagai patokan masa depan. Banyak teori 
pada MoU seolah-olah lebih bagus daripada 
OTSUS. Jika RI benar-benar ingin menyelesaikan 
masalah Aceh maka ke depan akan lebih bagus. 
Untuk sekarang semoga tidak ada semangat 
menjajah kembali. Jika ada dukungan dari 
masyarakat Aceh, maka daerah Aceh damai. Ada 
kesalahan persepsi dalam masyarakat kampung, 
bahwa tahun 2009 nanti Aceh akan merdeka.” – 
Guru pesantren, Aceh Utara203 

 

Dalam hanya beberapa kalimat, responden ini secara terbuka membahas berbagai keprihatinan 
mengenai proses perdamaian yang perlu dijelaskan dengan asumsi-asumsi yang mendasari 

pernyataannya. Pertama, dia mendukung proses perdamaian seperti hampir semua orang di Aceh, 

tetapi mempertanyakan apakah proses perdamaian ini adalah satu langkah ke depan atau bukan 

dari undang-undang otonomi khusus yang mendahuluinya dengan menghormati keinginan Aceh 

                                                      
202 Lihat transkrip FGD A.03 
203 Lihat transkrip wawancara A.20 
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untuk lebih mengatur dirinya sendiri. Dengan mempertanyakan apakah pemerintah Indonesia 

mungkin tidak mau menyelesaikan masalah Aceh, pembicara menyuarakan keraguan 

fundamental yang dimiliki oleh rakyat Aceh mengenai ketulusan pemerintah di Jakarta, dan 
mereka menarik sejarah panjang penipuan dan penghianatan dari Jakarta sejak presiden pertama 

Indonesia Sukarno sampai pada keprihatinan ini. Banyak rakyat Aceh menyamakan pemerintahan 

dari Jakarta sejak kemerdekaan Indonesia dengan kolonialisme tidak ada bedanya dengan 

Belanda dan Jepang yang mendahului, dan pandangan ini didukung dengan sejarah eksploitasi 
suber daya alam dan pelanggaran hak asasi manusia secara brutal di Aceh semasa pemerintahan 

Suharto dan Megawati pada khususnya. Jadi dengan menunjukkan bahwa rakyat Aceh mungkin 

juga tidak mendukung proses perdamaian, dia secara terbuka mengingatkan pewawancaranya 

bahwa rakyat Aceh agak mencurigai pihak Jakarta di dalam perjanjian damai karena bukti sejarah 
yang ada. Semua ini bisa berakhir dengan banyak kesalahpahaman, yang bisa dilihat dalam 

kalimat penutup responden mengenai pemilu 2009. Sangat diharapkan bahwa partai politik KPA, 

Partai Aceh, akan memenangkan pemilu legislatif propinsi dan kemudian membuat mereka bisa 

membuat mereka bisa mengatur diri mereka sendiri. Tetapi responden ini menunjukkan bahwa 
banyak rakyat Aceh salah paham mengenai apa artinya mempunyai DPRD dengan mayoritas 

perwakilan dari Partai Aceh, dan secara khususnya mereka salah melihat pemilu sebagai 

semacam referendum yang akan berakhir tidak hanya pada pengaturan diri dalam masalah-

masalah di tingkat propinsi, tetapi untuk merdeka dari Indonesia sebuah negara yang terpisah. 

Penolakan terhadap Proses Perdamaian204 
Mengapa sebagian rakyat Aceh menyalahartikan pemilu 2009 sebagai semacam referendum 
untuk kemerdekaan Aceh dari Indonesia? Responden berikut ini berasal dari sebuah diskusi 

kelompok fokus di sebuah wilayah dengan tingkat konflik tinggi di Aceh Utara di mana 

ketegangan masih tinggi menunjukkan bahwa apapun yang mungkin masyarakat ini katakan 

mengenai proses perdamaian yang ada sekarang, di dalam hati mereka menyamakan perdamaian 
yang sebenarnya di Aceh dengan kemerdekaan: 

 
“On the surface it looks as if the people really 
support the peace process, but we can not see what 
lies beneath that, how they really feel.  There are 
some people who don’t want the kind of peace we 

“Secara kasat mata terlihat (realita) masyarakat 
sangat mendukung perdamaian, namun secara 
isyarat (hati) tidak bisa diartikan. Hal ini karena 
terdapat beberapa masyarakat yang berpandangan 

                                                      
204 Kutipan-kutipan untuk bagian ini sebagian besar diambil dari satu lokasi di Aceh Utara di mana ada penolakan yang 
kuat terhadap proses perdamaian. Sebuah studi kasus terpisah berjudul “Sawang” menganalisa keadaan di sana dengan 
lebih dekat. Meskipun mereka yang menolak proses perdamaian di Aceh merupakan minoritas kecil, komponen 
penelitian kualitatif MSR tidak melakukan perwakilan sampling, jadi tidak adil untuk berasumsi bahwa orang-orang 
yang menolak proses perdamaian adalah mereka yang berasal dari satu wilayah Aceh Utara saja. Beberapa sifat dari 
lokasi ini  - sangat miskin dengan akses yang terbatas terhadap sumber daya pembangunan dan reintegrasi, mempunyai 
sejarah dengan konflik yang berat, dan adanya keadaan keamanan yang tidak menentu – juga dirasakan di wilayah-
wilayah lain di Aceh yang juga merupakan kantong-kantong penolakan terhadap proses perdamaian. 
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have now, rather they want actual peace, in the 
sense of ‘independence.’  Aceh can stand on its own 
just as it did during the age of the sultanate.” – FGD 
participant from an especially high conflict area 
where tensions remain hot, Aceh Utara 

bahwa bukan perdamaian yang begini (yang sudah 
berjalan) yang mereka inginkan, akan tetapi 
perdamaiaan yang sesungguhnya, dalam arti 
‘kemerdekaan.’ Aceh dapat berdiri sendiri seperti 
dulukala seperti pada masa kerajaan.” – Peserta 
FGD dari wilayah konflik berat dimana masih ada 
suasana panas, Aceh Utara205 

 

Responden ini menyatakan bahwa beberapa orang dalam komunitasnya hanya setengah hati 
mendukung proses perdamaian yang ada sekarang, tetapi di dalam mereka masih berharap untuk 

“perdamaian yang sebenarnya,” di mana dalam angan-angan mereka berarti kemerdekaan dari 

Indonesia. Mereka mendukung perjanjian damai yang ada karena mereka tidak mempunyai 

pilihan lain dalam hal ini dan paling tidak hal ini telah mengakhiri kekerasan brutal di masa lalu. 
Mengingat bahwa ada banyak masyarakat di Aceh yang masih mempunyai ketidakpercayaan 

terhadap pemerintah pusat, kesalahan pandangan mereka terhadap proses perdamaian sekarang 

ini dan apa yang dianggap sebagai “perdamaian sebenarnya” untuk Aceh mulai masuk akal dari 

pandangan mereka. Jika mereka mempunyai pilihan, mereka akan memilih kemerdekaan di atas 
proses perdamaian dengan Indonesia sekarang ini, dan mungkin dalam konteks ini pemilu 2009 

dipenuhi dengan berbagai pengharapan yang tidak realistis.   

 
“During the early days of the Helsinki peace 
agreement, not all elements of society said whether 
they agree or not with peace between Indonesia and 
GAM.  In fact they were disappointed with the 
peace agreement.  They were disappointed because 
the peace agreement stated that Aceh was still 
within the unitary framework of the Indonesian 
state.  For them, Aceh must separate from Indonesia 
because that is our history, when Aceh was Aceh, 
and Indonesia did not exist.” – FGD participant 
from an especially high conflict area where tensions 
remain hot, Aceh Utara 

“Menurut saya, saat-saat awal terjadinya 
perdamaian Helsinki, tidak semua elemen 
masyarakat mengatakan setuju atau tidak dengan 
terjadinya perdamaian antara RI dan GAM. Bahkan 
mereka kecewa dengan terjadinya perdamaian itu. 
Mereka kecewa, karena perdamaian itu 
menunjukkan Aceh tetap dalam NKRI. Bagi mereka 
Aceh harus berpisah dengan RI, karena ini 
merupakan sejarah dulu di mana Aceh adalah Aceh 
dan RI tidak ada.” – Peserta FGD dari wilayah 
konflik berat dimana masih ada suasana panas, 
Aceh Utara206 

“Indeed one has to admit that in writing the peace 
has been implemented between the government and 
TNA [GAM’s former military force].  However the 
people now are still cautious and fearful to take any 
action or speak their opinions.” – Sword Force 
Member, Aceh Utara 

“Memang harus di akui secara tertulis bahwa 
perdamaian itu telah di laksanakan oleh pemerintah 
RI dan TNA. Namun masyarakat sekarang ini masih 
ada rasa was-was dan masih takut-takut dalam 
berbuat sesuatu dan mengatakan pendapatnya.” – 
Anggota Pasukan Peudeung, Aceh Utara207 

 

Mereka yang menolak perjanjian damai membuat perbedaan yang jelas antara kedua pihak yang 
menandatangani perjanjian damai tersebut di satu sisi, dan rakyat Aceh pada umumnya di sisi 

yang lain, mencatat bahwa rakyat tidak mempunyai suara di dalam perjanjian tersebut dan masih 

                                                      
205 Lihat transkrip wawancara FGD A.03 
206 Lihat transkrip FGD A.03 
207 Lihat transkrip wawancara A.16 
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merasa tidak mempunyai kekuatan untuk mengatakan yang mereka pikirkan mengenai hal 

tersebut. Meskipun beberapa masyarakat di Aceh mungkin secara diam-diam menolak proses 

perdamaian, hanya sebagian kecil minoritas yang secara terbuka menolak proses perdamaian 
ini.208   

 

Juga penting untuk mengakui peran dari para perantauan Aceh yang tinggal di Malaysia, 

Australia, Denmark, Swedia, Amerika Serikat, dan negara-negara lain. Banyak orang Aceh 
datang ke negara-negara ini dengan status pelarian politik untuk menyelamatkan nyawa mereka 

karena kegiatan-kegiatan mereka dalam pergerakan GAM dan beberapa masih merupakan 

pendukung aktif dari idologi separatis ini. Retoris mereka bisa ditemukan pada situs-situs web, 

kelompok email, dan bahkan pada youtube.  Sangat menggoda untuk tidak memperhitungkan 
kelompok-kelompok ini sebagai aktifis pinggiran yang terputus dari kegiatan dan kemajuan 

sehari-hari dalam proses perdamaian di lapangan, tetapi tetap penting untuk diingat bahwa 

banyak dari orang-orang ini berasal dari masyarakat di mana penolakan diam terhadap proses 

perdamaian yang dijelaskan di atas berlaku.209  Seseorang mungkin berpikir bahwa kelompok-
kelompok ini bisa dengan bebas memberikan suara dan prihatin bahwa keluarga mereka di rumah 

tidak mau membicarakan secara terbuka karena para pelaku yang lebih berkuasa di Aceh 

menekan perbedaan pendapat dan terus maju dengan agenda perdamaian yang ada sekarang. 

Kesimpulan: Pandangan-Pandangan Masyarakat mengenai Proses 
Perdamaian  
Temuan-temuan di atas mewakili sebuah spektrum dari pandangan-pandangan masyarakat 
mengenai proses perdamaian di Aceh mulai dari dukungan yang tidak malu-malu dan penuh 

syukur, sampai pada dukungan yang berhati-hati dengan campuran skeptisme, sampai pada 

penolakan yang diam-diam dan terbuka. Meskipun sulit untuk menarik kesimpulan yang spesifik 

dari pandangan-pandangan yang sangat luas, poin-poin dan rekomendasi-rekomendasi berikut ini 
ditekankan: 

 

1. Banyak responden di dalam masyarakat yang dulu terkena dampak konflik merasa dan 

mengalami proses perdamaian dengan cara sedemikian rupa sehingga menggaris bawahi 

                                                      
208 Lihat beberapa halaan terakhir dari studi kasus yang berhubungan berjudul “Pandangan Pandangan masyarakat 
Terhadap KPA” untuk membaca lebih banyak pernyataan dari beberapa mantan kombatan (yang disebut Pasukan 
Peudeung, atau Pasukan Pedang) dan masyarakat tempat mereka tinggal dan secara terbuka tidak terpengaruh dengan 
dan menolak proses perdamaian sekarang ini. 
209 Untuk sebuah diskusi yang dipaksakan mengenai bagaimana para pelaku dan kejadian yang jauh dari rumah, 
melalui sebuah penggabungan dari teknologi media lama dan baru, mempunyai pengaruh yang tidak diduga di 
lapangan dengan latar belakang konflik yang kelihatannya terisolasi dan berpikiran, lihat: Spyer, P.  2002.  "Fire 
Without Smoke and Other Phantoms of Ambon's Violence:  Media Effects, Agency, and the Work of Imagination" 
Indonesia.  74 (Oktober 2002) hal. 21-36 
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kemajuan-kemajuan dalam rincian keseharian dari kehidupan sehari-hari mereka. Ini dimulai 

dengan keberangkatan pasukan keamanan pemerintah dari desa-desa di seluruh Aceh, menarik 

sumber ketakutan, intimidasi, pemerasan, dan kekerasan yang paling besar dari lingkungan 
mereka, dan kemudian berlanjut dengan berkumpulnya kembali para mantan kombatan dan 

tahanan yang diampuni dengan keluarga mereka. Kemampuan untuk kembali ke ladang dan 

kebun di hutan, pergi ke pasar, sembahyang di mesjid setalah gelap dan sebelum matahari 

terbit, berkumpul dengan tetangga dankeluarga kapan saja adalah hal-hal yang mewarnai kisah 
dari para responden yang mendukung proses perdamaian yang ada sekarang ini dengan penuh 

semangat. Untuk masyarakat biasa, hal-hal ini merupakan elemen-elemen yang paling 

mendasar dari perdamaian, dan harus ditekankan dalam usaha-usaha sosialisasi di seluruh 

wilayah Aceh, pada khususnya di wilayah-wilayah di mana ada skeptisme dan penolakan 
terhadap proses perdamaian. 

 

2. Para responden dengan pandangan-pandangan mengenai proses perdamaian yang beragam 

dari dukungan berhati-hati dan skeptis sampai ke penolakan terbuka mempuyai kritikan yang 
sama bahwa mereka telah ditinggalkan oleh perjanjian damai dan pelaksanaannya. Kisah-kisah 

mereka, meskipun menekankan keprihatinan secara sebagian, semua menekankan pada peran-

peran yang menentukan yang dimainkan oleh pemerintah Indonesia dan GAM (sekarang 

KPA) di satu sisi dan tidak adanya peran masyarakat di sisi lainnya. Ada perasaan yang timbul 
bahwa baik dalam perang maupun damai persyaratqan tidak berada di tanganmereka dan 

dikelola olwh kelompok-kelompok elit yang terlepas dari keprihatinan mereka. Bagi beberapa 

responden, KPA telah berjalan dengan persyaratan dalam perjanjian damai dalam 

kerjasamanya dengan pemerintah Indonesia tanpa memperhitungkan masyarakat yang masih 
menyamakan perdamaian dengan kemerdekaan. Meskipun beberapa reponden mungkin salah 

mengartika pemilu 2009 dengan sebuah referendum, pemilu legislatif propinsi dan kabupaten 

di Aceh mendatang merupakan sebuah kesempatan bagi masyarakat yang belum terpengaruh 

untuk ikut serta dan mendapatkan sebuah proses yang lebih demokratis bagi mereka sendiri. 
Masih ada waktu bagi pemerintah, KPA dan partai politik lokal dan nasional untuk 

mensosialisasikan dan mengungkapkan kembali arti pemilu yang menekankan pada suara 

masyarakat di dalam kelahiran demokrasi Aceh.   

 
3. Transkrip wawancara masih menunjukkan ketidakpercayaan antara berbagai pihak dalam rose 

perdamaian dan juga kesalahpahaman mengenai persyaratan-persyaratan dari perjanjian damai. 

Secara khusus pada sebelum pemilu 2009, direkomendasikan sebuah usaha terkoordinasi 

untuk meneruskan sosialisasi perjanjian damai dan segaa komponennya ke semua tingkat 
masyarakat di Aceh. Hal ini tidak hanya untuk masyarakat yang suaranya ada di dalam studi 
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kasus ini, tetapi juga kepada pasukan militer Indonesia di Aceh, partai politik lokal baru dan 

nasional yang telah ada, pemerintah di semua tingkatan (nasional, propinsi, dan kabupaten), 

kelompok-kelompok milisi dan FORKAB, para mantan kombatan yang tidak terpengarus 
seperti Pasukan Peudeung di Sawang, dan mungkin paling penting adalah KPA dan partai 

politik barunya, Partai Aceh. Usaha seperti ini memperkuat persyaratan dan tujuan dari 

perjanjian damai, menjelaskan kesalahpahaman, dan menyesuaikan kembali pengharapan 

untuk masa depan. Seperti yang banyak dilihat oleh banyak responden bahw proses ini 
sebagian besar terletak di tangan pemerintah dan KPA, usaha-usaha sosialisasi yang 

terkoordinasi bisa dimulai dengan mereka dan kemudian meluas pada kelompok-kelompok 

lain yang di sebutkan di atas pada saat pemilu mendekat. 

 
4. Sebuah pemeriksaan yang jeli terhadap transkrip-transkrip wawancara yang dikutip di atas 

menunjukkan sebuah trend dalam jenis-jenis orang yang mendukung proses perdamaian dan 

mereka yang kritis yang memerlukan sebuah penyelidikan yang lebih resmi. Para responden 

yang mendukung biasanya merupakan penduduk sipil, orang-orang dengan keeterlibatan yang 
kecil atau bahkan tidak sama sekali terhadap konflik di mana lebih banyak responden yang 

mengkritik atau menolak proses perdamaian biasanya merupakan mantan pelaku konflik 

dengan pandangan tertentu (para mantan kombatan GAM, anti-separatis, dll). Hal ini mungkin 

juga menjelaskan mengapa komentar-komentar kritikan lebih mementingkan politik yang 
dimainkan pada proses perdamaian, menyebutkan tanggnga jawab dari pemerintah dan 

kelompok kombatan dalam memfasilitasi (atau mengancam) perdamaian. Kecenderungan 

dalam data kualitatif memerlukan penelitian tambahan atau analisa lebih lanjut mengenai 

rangkaian data yang ada memakai teknik perwakilan sampling untuk membuktikan temuan-
temuan yang dikemukakan. 
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Gambar: Anggota Masyarakat Menonton Para Pelaku Paska-KOnflik di Lapangan Voli  

 
 

Keterangan Gambar: Para mantan kombatan GAM dan TNI bergabung di lapangan voli untuk 
menandai adanya era baru persahabatan paska-konflik di sebuah desa di kabupaten Bener Meriah. 

Masyarakat menonton di sepanjang garis pinggir lapangan di belakang pagar jala. 
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Kata Pengantar 
Studi kasus ini memberikan sebuah ringkasan singkat dari temuan-temuan lapangan mengenai 

pengalaman-pengalaman masyarakat dengan bantuan pemulihan paska-konflik di seluruh Aceh. 
Temuan-temuan ii berupa penjelasan, menekankan pada pandangan dan pendapat masyarakat di 

bandingkan dengan penemuan fakta. Laporan ini adalah satu dari beberapa studi kasus berbasis 

masyarakat yang berperan serta dalam temuan-temuan penelitian kualitatif untuk tinjauan Multi-

Stakeholder Pemrograman Paska-Konflik di Aceh (MSR). MSR adalah sebuah usaha bersama 
para donor, pemerintah, dan organisasi kemanusiaan yang memperhatikan masalah-masalah 

paksa-konflik di Aceh. Studi kasus berbasis masyarakat ini didanai oleh Australian Agency for 

International Development (AusAID) dengan tambahan staf pendukung yang diberikan oleh Bank 

Dunia. Studi kasus ini secara khusus didasarkan pada kerja lapangan yang dilaksanakan oleh tiga 
tim peneliti kualitatif berbasis masyarakat MSR dalam dua kesempatan yang berbeda: dari 26 Juli 

sampai 3 Agustsu 2008, dan kemudian dari 11 sampai 20 Agustus 2008. Tim MSR berterima 

kasih kepada Bobby Anderson dari International Organization for Migration (IOM) karena telah 

berbagi beberapa data dari proyek masyarakat paska-konflik dari dataran tinggi. 

Abstrak 
Studi kasus ini mencatat pengalaman, pendapat, dan pandangan masyarakat mengenai usaha-
usaha pemulihan paska-konflik di berbagai bagian Aceh. Setelah dimulai dengan penggambaran 

berbagai macam bantuan yang telah diterima oleh masyarakat, studi kasus mencatat keputus-

asaan dan keluhan mengenai bantuan pemulihan paska-konflik. Sementara kita mengakui bahwa 

ratusan jika bukan ribuan keluarga dan desa telah menjadi penerima bantuan yang berhasil dari 
pemulihan paska-konflik, masih ada pandangan yang berlaku mengenai kesalahan pengelolaan 

dan korupsi sumber-sumber daya paska-konflik, yang kemudian berakhir pada kecemburuan 

sosial tingkat lokal yang seringkali mencerminkan garis-garis kesalahan dan perpecahan 

masyarakat yang berkembang selama konflik. Studi kasus diakhiri dengan beberapa usulan jenis 
bantuan tambahan yang banyak dirasakan oleh para responden sebagai hal yang tidak perhatikan 

dalam paska-konflik Aceh sampai saat ini, juga beberapa rekomendasi lain. 

Pendahuluan  
Sejak tsunami dan perjanjian damai yang mengikutinya di Aceh, istilah bantuan dalam bahasa 

Indonesia telah menjadi kata  yang dipakaiuntuk semua bantuan kemanusiaan kepada masyarakat 
yang terkena dampak bencana dan konflik. Hampir semua diskusi dengan penduduk desa 

membuka keinginan kuat untuk beberapa macam bantuan bagi masyarakatnya, tetapi seringkali 

untuk mereka sendiri atau rumah tangganya sendiri. Meskipun bantuan mencakup hal-hal yang 

tidak bisa dipegang, seperti perawatan kesehatan, bantuan pendidikan, pelatihan kejuruan, dan 
peningkatan pemerintahan lokal, kesan pertama dari kata tersebut seringkali berupa bantuan fisik, 
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menekankan pada pembangunan kembali perumahan dan infrastruktur, penyediaan masukan 

modal untuk pemulihan penghidupan dan bantuan tunai langsung. Dalam banyak hal, hampir 

semua orang di daerah pedesaan yang terkena dampak konflik Aceh bisa menyatakan semacam 
status korban, dan akhirnya semua orang merasa berhak untuk mendapatkan kompensasi atau 

bantuan pemulihan sejak adanya perjanjian damai. Tentu saja tidak ada cukup bantuan untuk 

semua orang, dan kecemburuan sosial berakhir pada konflik horizontal di dalam masyarakat. 

Banyak pola-pola penyebaran bantuan di tingkat lokal dan kecemburuan sosial yang 
mengikutinya bisa dilacak kembali pada pola-pola perpecahan pada masa konflik di dalam 

masyarakat. Studi kasus ini mencari bukan memilah kebenaran dan keadilan dari tuntutan yang 

ada di sekitar pembagian bantuan paska-konflik di Aceh, tetapi lebih menggambarkan bagaimana 

masyarakat menggambarkan proses dan bagaimana mereka memandang bantuan yang diterima 
sampai hari ini juga masalah-masalah dan keuntungan-keuntungan yang berhubungan dengan hal 

tersebut. 

Jenis-Jenis bantuan yang Diterima  
Masyarakat di seluruh Aceh telah menerima beraneka ragam bantuan pemulihan paska-konflik. 

Di tingkat desa dan antar desa, jalan, jembatan, sistem irigasi, pasar, air bersih, dan fasilitas 

mencuci, lapangan olah raga, rumah-rumah ibadah dan pertemuan, fasilitas kesehatan, dan 
sekolah-sekolah telah dibangun kembali atau dibangun untuk pertama kalinya. Beberapa 

masyarakat menerima peralatan untuk digunakan oleh seluruh masyarakat desa seperti traktor, 

perlengkapan untuk pernikahan, dan perayaan lain, dan kendaraan untuk transportasi umum. 

Akhirnya, ada juga acara-acara kebudayaan dan kegiatan-kegiatan pembangunan perdamaian 
yang dirancang untuk mengumpulkan masyarakat di dalam sebuah semangat rekonsiliasi paska-

konflik. Pada umumnya, proyek-proyek masyarakat yang merupakan hasil dari proses 

musyawarah dan pelaksanaannya secara umum didukung oleh masyarakat secara luas juga. 

Kurangnya konsultasi dengan masyarakat biasanya berakhir dengan tuduhan-tuduhan 
penyelewengan dana dan perencanaan yang jelek, dan beberapa keluarga menyatakan 

pendapatnya bahwa proyek-proyek pemulihan bersama masyarakat seharusnya dibiayai oleh 

anggaran pembangunan pemerintah yang reguler dan bantuan paska-konflik seharusnya langsung 

diberikan kepada para keluarga untuk membantu penghidupan mereka. 
 

Banyak bantuan paska-konflik menitik beratkan pada pengadaan penghidupan dan proyek-proyek 

pemulihan untuk kelompok-kelompok yang lebih kecil dan individu, melalui program-program 

bantuan kesehatan langsung dan kegiatan pembangunan perdamaian lain, seperti pelatihan 
resolusi konflik yang kadang-kadang tersedia untuk kelompok yang lebih kecil atau individu. 

Mungkin bantuan yang paling penting untuk keluarga-keluarga dan individu adalah pembangunan 
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kembali perumahan yang hilang (biasanya terbakar habis) selama konflik. Banyak usaha bantuan 

paska-konflik lain ditujukan pada kelompok-kelompok tertentu seperti para mantan kombatan dan 

janda konflik. 
 

Meskipun ada beraneka ragam program bantuan pemulihan paska-konflik seperti yang disebutkan 

di atas, penting untuk diingat bahwa beberapa, jika ada masyarakat yang menerima bantuan 

paska-konflik yang menyeluruh yang meliputi segala kebutuhan mereka. Pelaksanaannya terbatas 
dan tidak teratur, paling tidak karena penjajakan kebutuhan dalam latar belakang paska-konflik 

menghadapi berbagai tantangan dan sumber daya yang ada untuk pemulihan paska-konflik 

sangatlah terbatas jika dibandingkan dengan pemuliahan paska-tsunami di iwlayah pesisir Aceh. 

Keadaan ini membuat masyarakat mempunyai pandangan yang mengkritik ketidak-mampuan dan 
ketidak-adilan pelaksanaan program-program paska-konflik yang banyak didokumentasikan 

dalam studi kasus ini.   

Keuntungan-Keuntungan bantuan Paska-Konflik yang Dilaporkan di Aceh 
Tidak diragukan lagi ribuan keluarga dan masyarakt telah mendapatkan keuntungan dalam 

berbagai cara dari usaha-usaha pemulihan paska-konflik di Aceh. Tiga cerita mengenai 

keberhasilan didokumentasikan dengan baik dalam laporan dan terbitan untuk para donor, LSM-
LSM, dan badan-badan pemerintah yang telah membantu melaksanakan program bantuan tertentu. 

Para peneliti MSR mendengar beberapa dari kisah-kisah sukses, seperti yang diperlihatkan dua 

kutipan berikut ini:  

 
“Our village received assistance from BRA and 
USAID since the conflict.  We also got six houses 
built by BRR for earthquake victims.  Other than 
that, BRR also built a hygienic washing area.  BRA 
gave us assistance by building a talud road and 
giving us wedding party supplies.  So far the 
assistance has reached the appropriate beneficiaries 
because it was proposed by village consensus.  
None of the assistance has gone to waste.” – Village 
head from Aceh Utara 

“Desa kami mendapat bantuan dari BRA, USAID 
selama pasca konflilk. Juga ada bantuan rumah 
dari BRR sebanyak 6 unit untuk korban gempa. 
Selain itu BRR juga membantu MCK. BRA 
memberikan bantuan membangun talud jalan dan 
teratak untuk pesta. Selama ini bantuan tepat 
sasaran karena diajukan melalui musyawarah desa. 
Tidak ada bantuan yang mubazir.” – Seorang 
keuchik dari Aceh Utara210 

“I’m really pleased with the Aceh provincial 
government now, the road has been widened, and 
there has been assistance for the poor, widows, and 
also orphans, whereas before we never got any 
assistance in our village.” – Female villager from 
Aceh Selatan 

“Saya sangat senang dengan pemerintahan daerah 
Aceh sekarang, di perluaskan jalan dan juga ada 
bantuan untuk fakir miskin, janda juga anak yatim 
sedangkan waktu dulu tidak pernah mendapatkan 
Bantuan di desa kami ini” – Seorang warga desa 
perempuan dari Aceh Selatan 211 

                                                      
210 Lihat transkrip wawancara A.13 
211 Lihat transkrip wawancara B.46 
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Masalah-Masalah dengan Bantuan Paska Konflik yang Dilaporkan di Aceh 
Meskipun banyak kesuksesan di dalam usaha-usaha pemulihan paska-konflik dari para responden, 

para peneliti MSR mendengar lebih banyak mengenai masalah-masalah dan kritikan-kritikan dari 
usaha-usaha ini dari paska responden. Seperti yang telah ditemukan oleh hampir semua peneliti 

pada paska-tsunami dan paska-konflik Aceh, cukup sulit untuk bisa tetap menjadi pengamat 

keadaan yang obyektif pada waktu para responden secara otomatis melihat anda sebagai wakil 

dari bantuan pemulihan dan pembangunan untuk masyarakat mereka. Para responden biasanya 
cenderung untuk memberikan kisah yang dimaksudkan untuk memaksimalkan kemungkinan 

didapatkannya bantuan di masa mendatang. Mungkin inilah alasan mengapa staf peneliti MSR 

cenderung mendengar keluhan dan kritik dari para responden di masyarakat yang terkena dampak 

konflik di seluruh Aceh. Dari proses penjajakan utnuk program pemulihan konflik sampai pada 
penyelesaiannya, para peneliti MSR mendengat keluhan dan masalah mengenai setiap langkah 

pengalaman mereka dengan bantuan: 

Pengumpulan Data  
Memulai dengan proses pengumpulan data untuk menjajaki kerusakan konflik dan status korban, 

masyarakat curiga. BRA meminta tim-tim kecil mereka di tingkat kabupaten untuk 

mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan pemulihan. Tim-tim kabupaten BRA secara garis 
besar bergantung pada daftar yang dimasukkan oleh kepala-kepala desa di seluruh kabupaten, 

yang kemudian di saring dan diseleksi oleh komite kecamatan yang terdiri dari empat pejabat, 

satu dari kepolisian, TNI, KPA, dan kantor kecamatan. Mekanisme ini membuka lemungkinan 

manipulasi pada beberapa tingkatan, dan telah ada banyak laporan mengenai daftar yang 
dimasukkan oleh kepala desa yang tidak sesuai dengan daftar yang ada pada tingkat kecamatan, 

kabupaten, dan propinsi, dan akhirnya berlanjut pada tuduhan korupsi dengan segala macam 

motif. Sebagai tambahan, LSM lokal dan internasional dan badan-badan donor melakukan 

pekerjaan penjajakan mereka sendiri (seperti peneliti MSR ini), yang menimbulkan kelelahan di 
antara masyarakat yang terkena dampak konflik yang melihat adanya terlalu banyak 

penghitungan dan tidak ada hasil.  

 
“Take a look now, the handling of the assistance has 
been really lousy, the data on the total number of 
victims has never been accurate, and some of it has 
been manipulated and who knows what else 
happened, what’s clear is that there are still a lot of 
victims that haven’t received any assistance.” – 
Head of SPKP (Solidarity Association for Victims 
of Human Rights Violations), Aceh Tengah

“Coba perhatikan sekarang, penanganan masalah 
bantuan sangat amburadul, data jumlah korban 
tidak pernah akurat, ada yang dimanipulasi dan 
macam-macam kejadian, yang jelas masih banyak 
korban yang tidak menerima bantuan.” – Ketua 
SPKP (Solidaritas Persaudaraan Korban 
Pelanggaran HAM), Aceh Tengah212 

                                                      
212 Lihat transkrip wawancara C.06 
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Birokrasi 
Salah satu hambatan terbesar untuk mengakses bantuan paska-konflik yang dilaporkan oleh para 

responden adalah birokrasi pemerintah dan persyaratannya untuk menbuktikan identitas dan 
mengkonfirmasikan haknya untuk mendapatkan bantuan. Pengalaman dari keluarga-keluarga 

pengungsi konflik yang mungkin telah kembali ke Aceh tetapi tidak ingin kembali ke komunitas 

asli mereka adalah contoh yang bagus. Tidak bisa membuktikan kependudukan mereka pada 

waktu konflik, atau mungkin terlalu jauh dari tempat tinggal asal mereka untuk mendapatkan 
dokumentasinya, para pengungsi ini tidak bisa menyediakan data yang benar untuk mendapatkan 

status mereka sebagai pengungsi dan korban konflik. Bahkan para korban konflik yang tidak 

mengungsi, peraturan dan persyaratannya membingungkan dan terlalu mahal untuk melakukan 

perjalanan bolak-balik ke badan pemerintahan yang benar di ibukota kabupaten. 
 
“For example, once we were asked to provide letters 
that explained that we were tortured during the 
conflict from both the national security forces 
(TNI/POLRI) and GAM, and we had to go to the 
military base, the police station, and the KPA office.  
Conflict victims were hopeful that they would 
receive some physical assistance, but nothing came 
of it.” – PETA Member (anti-separatist group), 
Aceh Tengah 

“Seperti contohnya, dulu kita tidak pernah diminta 
surat keterangan penganiayaan baik dari aparat 
keamanan (TNI/POLRI) maupun dari GAM, dan 
kita harus ke Koramil, Polsek atau KPA. Sehingga 
masyarakat akses konflik merasa ada harapan 
diberikan bantuan secara fisik, namun itu pun juga 
tidak ada.” – Anggota PETA (kelompok anti-
separatis), Aceh Tengah213 

“There’s too much bureaucracy for people here to 
get through just to take care of some business 
(including assistance), it really prevents us from 
developing or doing anything.” – Villager, Aceh 
Timur 

“Terlalu banyaknya biokrasi yang harus dilalui 
oleh masyarakat dalam mengurus sesuatu 
(termasuk bantuan), sangat menghambat 
masyarakat dalam berkembang atau melakukan 
sesuatu.” – Warga Desa, Aceh Timur214 

“If assistance goes through the bureaucracy then 
very little of it actually reaches its target.  There’s 
too much bureaucracy to go through, and then those 
who aren’t conflict victims get the assistance.” – 
Former village head from Aceh Timur 

“Kalau bantuan yang melalui birokrasi maka yang 
sampai ke sasaran menjadi kecil jumlahnya. Terlalu 
banyak birokrasi yang dilalui, yang bukan korban 
konflik malah dapat bantuan.” – Seorang mantan 
keuchik dari Aceh Timur215 

“If giving assistance, just give it directly and 
personally to the recipient without going through 
any intermediaries such as government agencies.  
We should avoid being forced to send any unused 
assistance funds back to Jakarta.” – A former GAM 
combatant from Aceh Utara 

“Kalau memberikan bantuan, langsung saja ke 
pribadi-pribadi yang bersangkutan jangan melalui 
perantara seperti dinas-dinas. Jangan sampai ada 
bantuan yang tidak bisa diserap terpaksa 
dikembalikan ke Jakarta.” – Seorang mantan 
kombatan GAM dari Aceh Utara216 

“I’ve never received and I’ve never submitted a 
request for assistance.  I don’t know how…” – 
Former conflict IDP of Javanese descent from Aceh 
Timur  

“Saya tidak pernah menerima bantuan dan belum 
pernah mengajukan, Saya tidak tahu bagaimana 
caranya…” – Seorang eks-pengungsi yg etnis Jawa 
dari Aceh Timur217 

                                                      
213 Lihat transkrip wawancara C.12 
214 Lihat transkrip FGD A.02 
215 Lihat transkrip wawancara A.07 
216 Lihat transkrip wawancara A.04 
217 Lihat transkrip wawancara A.10 
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Korupsi 
Adanya keterbatasan jumlah bantuan paska-konflik yang tersedia untuk dibagikan, dan jumlah 

korban konflik yang sepertinya tidak ada batasnya, menimbulkan beberapa tuduhan bahwa 
berbagai rencana pemulihan tersedia untuk orang yang menawar dengan harga paling tinggi atau 

yang mempunyai koneksi. Dalam kasus lain, persyaratan bantuan cukup membingungkan 

sehingga muncul makelar-makelar yang bisa menuntut biaya padahal sebenarnya tidak diperlukan. 

 
“We are conflict victims because our shop was 
burned down during the conflict, and now we have 
to pay annual rent for the new shop we’re using 
now.  The collector isn’t a village official but he 
collects a fee without any clear reason.” – Trader 
from Bener Meriah 

“Kami ini korban konflik karena toko kami dulu 
telah hangus terbakar, sekarang malah yang kami 
tempati harus disewa pertahun. Orang tersebut 
bukan pejabat desa, tapi dia mengutip dengan 
alasan yang tidak jelas.” – Pedagang dari Bener 
Meriah218 

“The assistance is only given if there is some bribe 
for the administrator.” – Villager from Aceh Tengah

“Dan bantuan itu baru diberikan jika ada ‘lapek 
jaroe’ (uang sogokan) kepada yang mengurusnya.” 
– Warga desa dari Aceh Tengah219 

“I’ve already registered with BRA and I even paid 
Rp1,500,000 in ‘administrative fees’ to cover my 
housing reconstruction, but until now there is 
nothing.” – A village head from Aceh Tengah 

“Bahkan saya sudah mendaftarkan diri pada BRA 
dan membayar Rp. 1.500.000,- untuk mengurus 
rumah bantuan untuk saya, tapi sampai saat ini 
bantuan juga belum ada.” – Seorang Kepala Desa 
dari Aceh Tengah220 

Penerima Bantuan yang Salah 
Tidaklah mengejutkan, karena masalah-masalah yang ada dengan pengumpulan data, birokrasi, 

dan korupsi berakhir pada salahnya target pada pelaksanaan proyek-proyek bantuan. Ada juga 
pandangan yang kuat di dalam masyarakat bahwa kelompok-kelompok yang kuat seperti mantan 

kombatan GAM atau mantan anggota milisi mempunyai akses yang lebih besar terhadap bantuan 

pemulihan dibandingkan korban konflik sipil biasa. Di dalam banyak kasus pandangan ini 

mungkin benar bahwa perjanjian damai dimaksudkan untuk mengubah para kombatan menjadi 
masyarakat sipil, dan bagian dari perjanjian adalah untuk meyakinkan para pejuang itu untuk 

meletakkan senjata mereka dan ditukar dengan bantuan pemulihan. Sebagai sebuah pengaturan 

politik, persyaratannya bisa dilihat sebagai sesuatu yang tidak adil dari pandangan kemanusiaan.  

 
“A lot of people here have incorrectly received 
assistance.  The conflict victims are the ones who 
should be receiving assistance, however so far it is 
always the conflict actors who receive and have the 
power to disburse and receive assistance.” – 
Villager from Aceh Timur 

“Di sini juga banyak sekali orang-orang yang salah 
sasaran dalam menerima bantuan. Yang seharusnya 
masyarakat korban konflik yang menerima bantuan, 
namun selama ini ada pelaku konflik yang selalu 
mendapat dan mempunyai wewenang dalam 
menyalurkan atau menerima bantuan.” – Warga 
desa, Aceh Timur221 

“I’ve never received any assistance in this village.  “Saya tidak pernah menerima bantuan di desa ini. 
                                                      
218 Lihat transkrip wawancara C.14. Kios pedagang ini di pasar dibangun dengan bantuan dari USAID dan IOM. 
219 Lihat transkrip wawancara C.26 
220 Lihat transkrip wawancara t C.28 
221 Lihat transkrip FGD A.02 
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The assistance is only for the rich people, the wrong 
target, and that’s why I’m upset to see that.  Rich 
folks, whether from GAM or those who are closest 
to them, always receive the assistance.  Just look at 
the conflict assistance for those whose houses were 
burned in this village; only a few of them actually 
had their houses burned down, the rest of them who 
got it were from GAM or the people closest to them.  
Actually I asked for that housing assistance because 
I’m poor and really need it (just see the condition of 
my house here—it’s always been like this), but they 
asked me if I was willing to take responsibility for 
this assistance when the inspectors come and check.  
I didn’t dare to take it because it’s true that my 
house wasn’t burned down, I’m just a very poor 
widow.  But it really hurt when I saw that others 
were getting houses who never had their houses 
burned down either, even though they are wealthier 
than I am.  They even received other kinds of 
assistance.” – Widow from Aceh Utara 

Bantuan hanya untuk orang kaya saja dan tidak 
tepat sasaran, makanya saya sakit hati melihatnya. 
Orang-orang kaya, baik itu GAM maupun orang-
orang terdekat selalu menerima bantuan. Coba 
lihat saja tentang bantuan konflik bagi rumah yang 
terbarkar di desa ini, itu hanya sedikit dari mereka 
yang benar-benar rumahnya terbakar, selebihnya 
yang menerima bantuan itu dari kalangan GAM 
atau orang-orang terdekat.  Sebenarnya saya 
pernah meminta bantuan itu atas pertimbangan 
saya miskin dan sangat membutuhkannya (lihat saja 
kondisi rumah saya ini – ini tidak berubah dari 
dahulunya), namun mereka menanyakan apakah 
saya sanggup mempertanggungjawabkan bantuan 
ini, bila suatu hari nanti ada kalangan yang 
mengontrol dan mengecek. Saya tidak berani, 
karena memang rumah saya tidak terbakar, saya 
hanya fakir miskin dan seorang janda. Sakit hatinya 
saya datang kemudian setelah saya melihat orang-
orang yang menerima bantuan rumah tersebut yang 
rumahnya juga sebenarnya tidak pernah terbakar 
namun mendapatkan bantuan tersebut, padahal 
mereka tergolong kaya di banding saya. Bahkan 
mereka juga begitu sering menerima bantuan-
bantuan lainnya.” – Seorang janda dari Aceh 
Utara222 

Janji-Janji Palsu  
Laporan-laporan mengenai janji-janji palsu dari pemerintah, LSM, para donor, KPA atau 

kelompok pelaku konflik merebak di seluruh maskyarakat yang terkena dampak konflik. Setiap 
kelompok yang mengunjungi sebuah masyarakat yang terkena dampak konflik untuk 

melaksanakan penjajakan sering diangap sebagai sebuah janji untuk bantuan di masa depan, 

sehingga ada keletihan penjajakan, atau bahkan ketidak senangan, yang banyak dirasakan oleh 

masyarakat. 
 
“There has never been any post-conflict assistance 
given here; what hurts the most since the peace 
agreement is that there is too much funding coming 
in but they only give us hope.” – PETA Member 
(anti-separatist group), Aceh Tengah 

“Bantuan yang diberikan paska konflik ternyata 
tidak pernah ada, yang paling menyakitkan selama 
kejadian paska konflik ini, terlalu banyak dana-
dana berdatangan namun hanya diberi harapan 
saja.” – Anggota PETA (kelompok anti-separatis), 
Aceh Tengah223 

Permintaan-Permintaan yang Tidak Terjawab dan Waktu Penantian yang Panjang  
Sebuah masalah umum di seluruh Indonesia, tidak diragukan lagi, adalah jeda waktu antara 

proposal program dengan pelaksanaannya, dan kadang-kadang tidak ada pelaksanaan sama 

saekali Misalnya seorang mantan pengungsi dari Aceh Timur yang ingin membuka Tempat 

                                                      
222 Lihat transkrip wawancara A.15 
223 Lihat transkrip wawancara C.12 
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pengajian Anak (TPA). Dia mendengar bahwa pemerintah menawarkan dana untuk membangun 

TPA di seluruh desa di seluruh Aceh Timur sehingga dia mengajukan proposal untuk sebuah TPA 

di desanya, tetapi sampai sekaranag belum ada balasan. Di badan pemerintahan, pegawai negeri 
mengatakan padanya ”tunggu sampai anggaran tahun depan.” Capek menunggu, akhirnya dia 

memutuskan untuk tidak meminta dana karena tidak mengerti sepenuhnya prosedur untuk 

memasukkan proposal dan dia tidak merasa nyaman dengan perlakuan yang diterimanya pada 

waktu dia bertanya di kantor pemerintah.224  Permintaan-permintaan yang tidak terjawab dan 
waktu penantian yang panjang merupakan keluhan yang umum di antara para responden yang 

membicarakan program-program pemulihan paska-konflik untuk masyarakat mereka. 

 
“Actually we suggested the road construction two 
years ago, but only now are they building it.” – 
Village Head from Aceh Tengah 

“Sebenarnya kami sudah mengusulkan pembukaan 
jalan itu dua tahun yang lalu, tapi sekarang baru 
terwujud” – Kepala Desa dari Aceh Tengah225 

“In Surip sub-district in Aceh Tengah district, 
electricity arrived only four months ago after the 
communities had been living in the dark for so long, 
without any serious attention from the district or 
sub-district government.” – Local Political Party 
Leader from Aceh Tengah 

“Di Kecamatan Surip, Aceh Tengah kesediaan 
listrik baru tersedia sekitar 4 Bulan yang lalu 
setelah sekian lama warga setempat dicekam gelap 
gulita, tanpa ada perhatian serius dari Pemerintah 
Kabupaten maupun kecamatan.” – Tokoh Partai 
Lokal dari Aceh Tengah226 

“We’ve submitted proposals for housing assistance 
many times, but until now there is no result.” – 
Village Head from Aceh Tengah 

“Proposal untuk bantuan rumah sudah sering kami 
ajukan, tapi hingga sekarang belum ada hasilnya” 
– Kepala Desa dari Aceh Tengah227 

Kecemburuan Sosial atas Pembagian yang Tidak Adil dan Konflik Horisontal  
Masyarakat paska-konflik membawa beban berat putusnya hubungan sosial yang menghalangi 
rekonsiliasi selama waktu damai. Tidak mengejutkan, semua faktor yang diberikan di atas 

melanjutkan ketidak-percayaan di dalam masyarakat, kecurigaan atau korupasi, sebuah perasaan 

ketidak-adilan dan kecemburuan sosial. Para responden seperti para janda dari Aceh Utara yang 

dikutip di atas menyampaikan kekhawatiran yang besar ini kepada par peneliti MSR pada waktu 
membicarakan tentang usaha-usaha pemulihan dalam masyarakatnya.  

 
“If you visit the villages of conflict victims, and if 
you want to see the housing and other kinds of 
assistance, don’t forget to visit the villagers directly, 
and if you can avoid it, don’t visit the village head.” 
– Inter-village Leader from Bener Meriah 

“Kalau ke lokasi desa-desa korban konflik, mau 
lihat bantuan perumahan atau lainnya, jangan lupa 
temui warganya langsung, kalau bisa jangan ke 
Kades-nya.” – Seorang Kepala Mukim dari Bener 
Meriah228 

“I don’t trust anyone anymore, everyone is a liar, an 
imposter… even the ulama (religious leaders) can’t 

“Saya sudah tidak percaya lagi pada semua orang, 
semuanya pembohong, penipu, ulama pun sekarang 

                                                      
224 Lihat transkrip wawancara A.10 
225 Lihat transkrip wawancara C.01. Jalan yang dimaskudkan di sini adalah “Pioneering Trail” yang dibangun oleh 
IOM. 
226 Lihat transkrip wawancara C.04 
227 Lihat transkrip wawancara C.28 
228 Lihat transkrip wawancara C.16 
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be trusted anymore.” – GAM Ex-Combatant from 
Bener Meriah 

sudah tidak bisa lagi dipercaya.” – Mantan 
Kombatan GAM dari Bener Meriah229 

“The government is trying to provoke the 
community against each other with their ways.  
[between those who receive and those who don’t 
receive assistance]” 
 
“We will demand our rights until death.” 
 
“Don’t blame us if something happens later.” 
 
 – Arson Victim from Bener Meriah 

“Pemerintah telah mengadu domba masyarakat 
dengan cara seperti itu. [antara yang dapat 
bantuan dan yang tidak dapat]” 
 
“Sampai mati pun kami akan menuntut hak kami.”  
 
“Jangan salahkan kami kalau nanti terjadi macam-
macam.”  
 
 – Korban Pembakaran Rumah dari Bener 
Meriah230 

“Some members of the community don’t want to 
demand assistance anymore, they’re tired…  This 
becomes an accumulation of disappointment that 
can explode at any time.” – A clinic doctor from 
Aceh Utara 

“Sebagian masyarakat sudah tidak mau menuntut 
bantuan lagi, sudah capek… Ini menjadi akumulasi 
kekecewaan yang dapat meledak sewaktu-waktu.” – 
Seorang dokter puskesmas dari Aceh Utara231 

Kurangnya Pengawasan  
Salah satu masalah dalam pembentukan kelompok bantuan penghidupan adalah kurangnya 

pengawasan yang mencukupi. Sebuah kelompok mantan kombatan, misalnya, diberi sejumlah 

uang untuk memulai sebuah usaha kecil bersama seperti pabrik batu bata atau untuk memulai 

koperasi perkebunan kelapa sawit. Tanpa bantuan kejuruan dan pengawasan yang sesuai, dana 
tersebut akhirnya dibagikan kepada individu dan dengan potongan (atau “biaya”) yang diambil 

seiring perjalanan dana tersebut ke bawah rangkaian komando. Seorang mantan kombatan GAM 

dari Aceh Utara mengatakan kepada peneliti MSR bagaimana hal tersebut terjadi:   

 
“A portion of the government funds is passed 
through the district agencies.  The Aceh Utara 
District Agency for Agriculture, for example, is 
managing a budget of three billion rupiah.  We 
wrote a proposal to get assistance from this agency 
and then our group received 100 million rupiah (for 
ten people).  Then we divided up the money 
amongst ourselves.  I opened up a cellphone shop.  
Actually there is inequity among us because each 
person has a different ability to manage finances…  
Some used the money for consumption needs such 
as buying a motorbike, a cellphone, shoes, and so 
on.  I was only able to suggest that they use the 
money for productive activities.” – GAM Ex-
Combatant from Aceh Utara 

“Dana-dana sebagian oleh pemerintah dititipkan 
melalui dinas-dinas. Dinas Pertanian Kabupaten 
Aceh Utara misalnya, mereka mengelola dana 
sebesar 3M. Kami membuat proposal untuk 
mendapat bantuan dari Dinas ini dan kemudian 
kelompok kami mendapatkan 100 juta (untuk 10 
orang). Kemudian dana tersebut kami bagi-bagi 
setiap orang, saya sendiri membuka toko ponsel. 
Memang ada kesenjangan karena setiap orang 
mempunyai kemampuan yang berbeda dalam 
mengelola keuangan… Ada yang mempergunakan 
uang untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli 
sepeda motor, HP, sepatu atau sebagainya. Saya 
hanya dapat menyarankan supaya mereka 
menggunakan uang tersebut untuk kegiatan 
produktif.” – Mantan Kombatan GAM dari Aceh 
Utara232 

                                                      
229 Lihat transkrip wawancara C.21 
230 Lihat transkrip wawancara C.31 
231 Lihat transkrip wawancara A.01 
232 Lihat transkrip wawancara A.04 
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Penerima keuntungan dari bantuan penghidupan yang lain, baik sebagai sebuah kelompok atau 

individu, tanpa pengawasan, menjual pemasukan modal yang diberikan kepada mereka hanya 
untuk mendapatkan uang tunai, yang mereka gunakan untuk “keperluan konsumsi” tetapi tidak 

mendapatkan program penghidupan yang berkelanjutan.   

Buruknya Perencanaan  
Masyarakat mengenali buruknya perencanaan dalam proyek-proyek pemulihan paksa-konflik 

secara langsung karena mereka secara langsung dipengaruhi oleh hasil dari usaha-usaha yang 

tidak diperhitungkan. Misalnya, di bener Meriah, usaha BRR membangun kembali perumahan 
untuk korban gempa bumi menyebabkan kehancuran jalan karena truk-truk yang membawa 

bahan bangunan ke lokasi pembangunan terlalu berat. Para penerima keuntungan berpikir bahwa 

kerusakan yang terjadi pada kerugian jalan jauh lebih berat dibandingkan keuntungan yang 

didapatkan dengan adanya perumahan baru.233  Proyek lain yang baru dimulai tetapi tetap tidak 
diselesaikan seperti jembatan menuju desa Burlah di kecamatan Ketol di bener Meriah yang 

dimulai dua tahun yang lalu tetapi tidak pernah selesai, meninggalkan Burlah dan desa-desa 

sekitarnya terputus dari pasar dan daerah lain di Aceh.234 Di desa lain di kecamatan yang sama, 

sebuah fasilitas air bersih untuk MCK umum yang dibangun tanpa persediaan air untuk 
membuatnya berfungsi. 235  Para responden mengatakan kepada para peneliti MSR mengenai 

rumah yang dibangun di lokasi yang salah. Beberapa proyek pembangunan kelihatannya lebih 

memberikan keuntungan pada para kontraktor dan pejabat dibandingkan pada penerima 

keuntungan yang sebenarnya. 
 
“The district government’s development policies are 
not clear, especially with regard to the splitting of 
districts, such that access to public transportation 
has become more difficult and more expensive to 
conduct any important administrative business.  
Imagine how much money one needs to spend to go 
to an office or institution located far from their 
village, especially if the business can’t be completed 
in one day.” – Sub-district police chief from Aceh 
Tengah 

“Kebijakan pemerintah dalam hal pembangunan 
juga tidak jelas, terutama pemekaran, sehingga 
akses transportasi menjadi sulit, biaya transport 
mahal untuk menyelesaikan suatu urusan penting. 
Bayangkan berapa habis duit kalau seseorang 
membuat urusan harus ke kantor atau lembaga 
yang jaraknya sangat jauh dari desa ini, apalagi 
kalau urusannya tidak bisa selesai satu hari.” – 
Kapolsek dari Aceh Tengah236 

“For example, this house I’m staying in, this is not 
my house, I’m just staying here temporarily; my 
house is over there (not far from here).  The owner 
of this house doesn’t live here.  Before, his house 

“Contohnya rumah yang saya tempati ini, ini bukan 
rumah saya, saya hanya menumpang saja, rumah 
saya di sana (tidak jauh letaknya). Pemilik rumah 
ini tidak tinggal di sini. Dulu rumahnya di kebun, 

                                                      
233 Lihat transkrip wawancara C.08 
234 Lihat transkrip wawancara C.27 dan Gambar 1 dan 2. 
235 Lihat transkrip wawancara C.20 
236 Lihat transkrip wawancara C.05.  Polisi merujuk pada pemisahan Bener meriah dari Aceh Tengah dan tantangan 
yang dihadapi penduduk di sana untuk menjalankan usaha apapun di ibukota kabupaten yang baru. 
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was in his forest garden, but it was burned down, 
and he got this house as a replacement.” – Village 
head from Aceh Tengah 

kemudian terbakar, dan memperoleh bantuan 
rumah ini.” – Kepala Desa dari Aceh Tengah237 

“In a village in Pintu Rime Gayo, there is a 
relocation settlement for conflict victims that come 
from Aceh Timur, Pidie, and Aceh Tengah.  Tagore 
(the current Bener Meriah district head) built about 
100 housing assistance units there.” – Civil Servant 
from the Agriculture Agency of Bener Meriah 

“Di desa Pintu Rime Gayo, terdapat relokasi 
pemukiman korban konflik yang berasal dari Aceh 
Timur, Pidie, dan Aceh Tengah. Di sana dibangun 
rumah bantuan lebih-kurang sebanyak 100 unit oleh 
Tagore (Bupati Bener Meriah sekarang)” – PNS 
Dinas Pertanian Bener Meriah238 

 

Pegawai negeri yang dikutip di atas ini menunjukkan bahwa Tagore menempatkan motif politik 
dan keuangan sebelum kebutuhan para korban konflik dari bagian-bagian terpisah dan jauh di 

Aceh yang ditempatkan ke dalam perumahan yang dibangun di kecamatan yang terpencil di bener 

Meriah. 

Beberapa Kebutuhan yang Tidak Terpenuhi  

Jalan 
Selama penelitian MSR berjalan, terlihat jelas bahwa beberapa kebutuhan masih belum terpenuhi. 

Meskipun banyak jalan teah dibangun dan dibangun kembali sejak tsunami dan perjanjian damai, 

banyak responden mengulangi kebutuhan akan jalan yang bagus, secara khusus di dataran tinggi, 
di mana para petani yang produktif menghadapi kesulitan membawa hasil mereka ke pasar.239 

 
“If the roads were good, then it would be easy to 
improve the people’s economy once again.” – Bener 
Meriah District Governmnet Official 

“Jika jalan sudah bagus, nanti akan mudah 
membuat ekonomi masyarakat bangkit lagi.” – 
Kabag Pemerintahan Pemda Bener Meriah240 

Bantuan kepada Pengungsi Konflik  
Meskipun hampir semua pengungsi konflik telah kembali pulang, hampir semua tetap tidak 
terdokumentasi dan beberapa telah pindah ke lokasi lain karena mereka telah kehilangan rumah di 

desa asal mereka. Pengungsian membuat mereka semakin sulit untuk dilacak dan kebutuhan-

kebutuhan mereka terus terselip di dalam retakan-retakan. 

 
“In a small house made of wooden planks there 
lives more than one family, with several people per 
family.  And there are others who live in the homes 
of other people because they have not gotten any 
housing assistance yet.” 

“Dalam sebuah rumah kecil, rumah papan, ada 
yang tinggal lebih dari 1 KK, dengan beberapa 
jiwa/KK. Dan ada juga yang masih menumpang di 
rumah orang lain karena belum ada rumah 
bantuan.” – Kepala Desa dari Bener Meriah241 

                                                      
237 Lihat transkrip wawancara C.01 
238 Lihat transkrip wawancara C.24 
239 Lihat Gambar 3 
240 Lihat transkrip wawancara C.22 
241 Lihat transkrip wawancara C.23 dan Gambar 4 dan 5 
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Bantuan untuk Anak Korban Konflik  
Yang biasanya lolos dari perhatian usaha-usaha pemulihan paska-konflik di Aceh adalah 

kebutuhan anak-anak dan diperlukan penelitian tambahan mengenai keberadaan kombatan anak-
anak selama konflik di Aceh. 

 
“I’m looking after two conflict orphans, the children 
of my deceased older brother, and until now there 
has been no assistance for their education.  I am 
unable to pay for their schooling because I also have 
my own children that I have to send to school.” – 
Villager from Aceh Tengah 

“Saya juga mempunyai tanggungan 2 anak yatim 
piatu korban konflik, anak almarhum abang saya 
dan hingga sekarang tidak ada bantuan sehingga 
bagaimana nasib pendidikan mereka karena saya 
tidak sanggup menyekolahkan mereka, karena saya 
juga punya anak-anak sendiri yang harus saya 
sekolahkan.” – Warga Desa dari Aceh Tengah242 

Bantuan untuk Membersihkan Ladang  
Di daerah-daerah konflik di seluruh Aceh, tanah-tanah pertanian ditumbuhi rumput liar dan rusak 
karena penduduk tidak diperbolehkan ataupun terlalu takut untuk memelihara kebun dan ladang 

mereka yang dulunya pernah produktif. Sebuah awal yang sederhana tapi perlu untuk 

perekonomian lokal adalah memberikan bantuan keuangan sementara kepada keluarga-keluarga 

yang ingin menyatakan kembali haknya terhadap tanah mereka dan membuat tanah tersebut 
produktif lagi.243 

Kesimpulan  
Sebuah sentimen umum di antara pendapat para responden mengenai pemulihan paska-konflik 

adalah antipati dan kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah lokal untuk menangani program-

program bantuan untuk masyarakat mereka. Banyak orang merasa bahwa semua tunjangan 

pemulihan paska-konflik berhubungan dengan badan-badan dan LSM asing, tanpa menyadari 
bahwa pemerintah lokal selalu terlibat dekat dengan dalam pelaksanaan pemrograman paska-

konflik untuk masyarakat mereka, baik yang dananya dari pemerintah ataupun badan-badan 

donor. BRA telah mendapatkan reputasi yang buruk di kabupaten-kabupaten, kadang memang 

pantas tetapi sering juga karena ketidakadilan. Di satu sisi, kesalahan terbesar BRA adalah 
membuat orang berharap banyak pada waktu BRA tahu bahwa mereka tidak mungkin bisa 

memenuhi harapan yang begitu tinggi. BRA dan badan-banda pemerintah lainnya gagal 

mengkomunikasikan sejumlah masalah-masalah kunci: terbatasnya dana yang ada, perlunya 

untuk memprioritaskan terkena dampak paling buruk, kriteria untuk bisa mendapatkan, 
mekanisme pemberian, dan waktu pelaksanaan. Di sisi lain, Seua orang di Aceh menganggap diri 

mereka sebagai korban konflik dan tidak masuk akal untuk berasumsi bahwa semua orang bisa 

menerima kompensasi atas kehilangannya. Satu rekomendasi adalah untuk BRA dan badan-badan 

                                                      
242 Lihat transkrip wawancara C.26 
243 Lihat transkrip wawancara C.27 
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pemerintah lainnya untuk melakukan kegiatan humas yang lebih baik dan usaha-usaha yang bisa 

dilakukan supaya masyarakat mengenali keterlibatan pemerintahnya sendiri di dalam program 

bantuan. Sosialisasi perlu diprioritaskan dalam perencanaan untuk program-program dan 
intervensi di masa mendatang, bukan sebagai masalah kedua atau pemikiran setelahnya. 

 

Kecemburuan sosial yang meliputi di sekeliling pelaksanaan program-program pemulihan paska-

konflik di lihat sebagai sumber dari konflik di masa depan dalam masyarakat lokal. 
Keseimbangan antara pemulihan dan kompensasi untuk warga sipil korban konflik di satu sisi 

dan keuntungan-leuntungan pemulihan untuk para mantan kombatan dan anggota milisi di sisi 

lain adalah sumber-sumber ketegangan yang terbesar. Para korban konflik biasa melihat bahwa 

pemulihan paska-konflik sebagai usaha kemanusiaan, yang membuat akomodasi politik dan 
bantuan pemulihan bagi para mantan pelaku konflik merupakan sebuah sumber dari kecemburuan 

sosial di masyarakat lokal. Digabungkan dengan adanya ketidak-efisienan, birokrasi, dan korupsi 

kecil di dalam pelaksanaan program, seperti yang dirangkum di dalam banyak faktor di atas, 

tingkat keputusasaan sangatlah tinggi. 
 

Banyak dari wawancara yang dikutip di atas berasal dari para responden yang berada di Dataran 

Tinggi Tengah, dan ini mungkin mencerminkan keadaan unik pada daerah itu di mana 

pelaksanaan bantuan paska-konflik merupakan yang paling buruk, secara khusus pada bantuan 
perumahan para korban konflik dan kompensasi untuk kombatan anti-separatis. Pelaksanaan yang 

buruk dari program perimahan di Bener meriah dan Aceh Tengah, dimarakkan dengan korupsi 

yang tersebar, seperti yang dicatat oleh aktifis HAM dari Takengon yang dikutip di atas, adalah 

satu-satunya masalah yang berhubungan dengan bantuan paska-konflik yang berakhir dengan 
protes dan demontsrtasi dengan jumlah terbsear sejak perjanjian damai, dengan berbagai 

demonstrasi masa korban konflik di Banda Aceh sepanjang tahun 2008.244 

 

Program-program yang membawa ketegangan di dalam masyarakat hampir selalu berhubungan 
dengan aset-aset fisik seperti pembangunan kembali perumahan dan pengadaan dukungan 

penghidupan. Ketegangan yang sudah lama ada di antara kelompok-kelompok di dalam 

masyarakat lokal seringkali diperburuk karena persaingan dan pandangan mengenai pembagian 

yang tidak merata atas sumber-sumber daya bantuan fisik yang terbatas. Hal ini kemudian 
membuat apra peneliti MSR menyimpulkan bahwa program pemulihan yang berfokus pada 

bentuk-bentuk yang tidak bisa disentuh seperti perawatan kesehatan (termasuk kesehatan jiwa), 

                                                      
244 Demonstrasi-demonstrasi ini dicatat di dalam laporan bulanan dan dua-bulanan ACMU (Aceh Conflict Monitoring 
Update) Bank Dunia, bisa dilihat di http://www.conflictanddevelopment.org 
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pendidikan, kegiatan pembangunan perdamaian, dan program –program pelatihan lebih berhasil 

dan mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat. 
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Lampiran Gambar-Gambar  

Gambar 1 dan 2: Jembatan yang Tidak Selesai Menuju Desa Burlah, Kecamatan Ketol, 

Bener Meriah 
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Gambar  3: Para Petani Dataran Tinggi Tidak Bisa Membawa hasil Panenan Mereka Ke 

Pasar 

 

Gambar 4 dan 5:  Berbagai keluarga Pengungsi Tinggal Berdesakan di Gubug Sementara 

 

9 Pengungsi korban konflik tinggal bersama berdesakan di dalam gubug berukuran 4x4m ini 



  167 

 

9 Pengungsi korban konflik tinggal bersama berdesakan di dalam gubug berukuran 4x4m ini 

Gambar 6 dan 7:  Bantuan Perumahan BRA di Kecamatan Pante Pirak, Aceh Barat 
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Gambar 8 and 9:  Pusat Belajar Anak-Anak, Bener Meriah 
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Gambar 10: Bantuan Ternak, Bener Meriah 
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Gambar 11: Bantuan Perumahan BRA, Aceh Tengah 

Gambar 12:  Pasar yang Baru, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah 
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Kata Pengantar 
Studi kasus ini memperlihatkan sebuah rangkuman singkat dari temuan-temuan penelitian 
lapangan mengenai kelompok-kelompok anti-separatis di Aceh, khususnya kelompok-kelompok 

yang sering disebut “milisi” yang melawan perjuangan GAM untuk kemerdekaan Aceh dari 

Indonesia, dan berjuang untuk membela intergritas wilayah negara Indonesia, seringkali dengan 

dukungan dan pendanaan dari pemerintah Indonesia dan pasukan keamanan.245 Temuan-temuan 
ini menggambarkan dan meliputi tahun-tahun konflik dari tahun 1998 sampai perjanjian damai 

pada bulan Agustus 2005, juga tahun-tahun paska-konflik setelah itu. Laporan ini adalah salah 

satu dari beberapa studi kasus yang berbasis masyarakat yang berperan dalam temuan penelitian 

                                                      
245 Forum Komunikasi Anak Bangsa (FORKAB), sebuah organisasi yang mewakili kepentingan para kombatan GAM 
yang menyerah kepada pasukan Indonesia selama konflik, bisa juga dianggap sebagai bagian dari kelompok-kelompok 
anti-separatis di Aceh, dan menjadi subjek dari sebuah studi kasus yang lain untuk MSR. Studi kasus ini berfokus pada 
kelompok-kelompok anti-separatis yang biasa disebut kelompok “milisi”. 
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kualitatif terhadap Tinjauan Multi-Stakeholder Pemrograman Paska-Konflik di Aceh (MSR). 

MSR adalah sebuah usaha bersama di antara para donor, pemerintah, dan organisasi kemanusiaan 

yang memperhatikan masalah-masalah paksa-konflik di Aceh. Studi kasus berbasis masyarakat 
ini didanai oleh Australian Agency for International Development (AusAID) dengan tambahan 

staf pendukung yang diberikan oleh Bank Dunia. Studi kasus ini didasarkan pada kerja lapangan 

yang dilaksanakan oleh dua (dari tiga) tim peneliti kualitatif berbasis masyarakat pada dua 

kesempatan yang berbeda: di Pidie, Aceh Tengah, dan Bener Meriah dari tangal 26 Juli sampai 3 
Agustus 2008, dan kemudian di Aceh barat, Aceh Selatan, dan diteruskan penelitian di kabupaten 

Aceh Tengah dan Bener Meriah dari tanggal 11 sampai 20 Agustus 2008. 

Abstrak 
Meskipun beberapa kelompok anti-separatis muncul di Aceh atas inisiatif dari masyarakat lokal 

yang terancam oleh GAM selama konflik, banyak kelompok lain yang dikembangkan dan 

didukung oleh pasukan keamanan dan para politisi Indonesia sebagai strategi anti pemberontakan 
yang mewajibkan partisipasi dari penduduk sipil. Studi kasus ini melihat pada awal mula dari 

kedua jenik kelompok anti-separatis (yang sering disebut “nilisi”) di Aceh, dengan fokus pada 

dataran tinggi tengah dan daerah pantai barat propinsi Aceh. Para peneliti MSR di dataran tinggi 

menemui keengganan yang ekstrim dan ketakutan di atara para informan pada waktu diminta 
untuk mendiskusikan kelompok-kelompok milisi seperti PETA yang masih ada dan mempunyai 

kapasitas untuk mobilisasi di daerah tersebut. Para peneliti MSR di pantai barat menemukan 

bahwa kelompok-kelompok anti-separatis di sana masih ada, tetapi hanya namanya saja, apra 

anggotanya telah tersebar, berkampanye hanya untuk bantuan reintegrasi. Di kedua daerah, ada 
hubungan yang dekat antara kelompok-kelompok milisi anti-separatis, FORKAB, dan gerakan-

gerakan pemisahan propinsi lokal, di mana mereka bersama di bawah sekelompok politisi yang 

menaungi ketiga daerah konstituensi itu.  Sebagai sebuah koalisi, mereka memperjuangkan 

kepentingan bersama dalam mencegah pengalihan kekuasaan yang meningkat kepada bekas 
musuh mereka, GAM/KPA. 

Pendahuluan: Kelompok-Kelompok Anti-Separatis di Aceh 
Semua sejarah pasukan keamanan Republik Indonesia harus memasukkan asal mula dan peran 

yang dimainkan pasukan-pasukan liar lokal, atau kelompok-kelompok milisi. Pembentukan 

pertama pasukan bersenjata Indonesia, selama perang revolusi kemerdekaan Indonesia dari 
Belanda, sebagian besar merupakan jaringan kelompok-kelompok pertahanan lokal yang 

dikoordinasikan dengan longgar, beberapa di antaranya dilatih oleh pihak Jepang selama 
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pendudukannya di Indonesia pada masa Perang Dunia II. 246  Selama awal tahun-tahun 

kemerdekaan Indonesia di bawah Sukarno, militer Indonesia menghadapi tantangan dalam 

usahanya untuk menarik dan mengatur kelompok-kelompok milisi di seluruh kepulauan 
Indonesia. Tetapi baru pada masa rejim Suharto pasukan militer dan kepolisian Indonesia 

meresmikan peran bagi  orang sipil di dalam kebijakan keamanan nasional.247 Pada awalnya 

dirancang sebagai pengamatan kejahatan lingkungan yang terkoordinasi, pasukan keamanan 

nasional di Aceh mengambil model ini untuk usaha-usaha anti-pemberontakan selama masa 
konflik, mewajibkan ribuan warga sipil untuk ikut serta. Selama pemerintah Indonesia 

memberlakukan Daerah Operasi Militer (dikenal sebagai DOM) pada tahun 1990an, nama-nama 

dari kelompok-kelompok ini mencerminkan ideologi partiotisme Indonesia seperti “Unit Ksatria 

Penegak Pancasila” dan “Bela Negara”. 248  Sampai pertegahan tahun 1991, Gubernur Aceh 
Ibrahim Hasan, memperkirakan enam puluh ribu warga sipil telah dimobilisasi untuk usaha-usaha 

anti pemberontakan.249  

 

Antara akhir DOM di tahun 1998 dan pernyataan Darurat Militer (dikenal dengan DM) di Aceh 
pada bulan Mei 2003, masyarakat di dataran tinggi tengah propinsi mengelola kelompok-

kelompok pertahanannya sendiri untuk menanggapi serangan-serangan GAM yang secara khusus 

menargetkan desa-desa transmigran jawa. Karena pasukan keamanan Indoesia bergerak melawan 

GAM masuk ke dataran tinggi, mereka kemudian terpicu untuk mengembangkan kelompok-
kelompok pertahanan masyarakat sipil, memberikan pelatihan dan dukungan keuangan, kadang-

kadang menyediakan senjata dan pada akhirnya meminta desa-desa untuk mengorganisir 

kelompok-kelompok merek sendiri tidak hanya di dataran tinggi, tetapi di desa-desa di seluruh 

Aceh. Setiap kelompok pertahanan lokal mempunyai namanya sendiri, tetapi secara kolektif 
warga sipil dan GAM menyebut mereka “milisi” daripada nama resmi mereka “kelompok anti-

separatis”. Kelompok terbesar yang muncul adalah PETA (Pembela Tanah Air) pertama kali 

berbasis di dataran tinggi, tetapi kemudian mereka mewakili kelompok-kelompok anti-separatis 

di seluruh Aceh, pada khususnya  setelah perjanjian damai. PETA dan kelompok-kelompok lain 
pada khususnya tidak dimasukkan ke dalam perjanjian damai, secara teknis di mata pemerintah 

Indonesia tidak ada kelompok-kelompok milisi, dan untuk itu mereka tidak pernah diminta untuk 

menyerahkan senjatanya, yang masih menjadi poin yang tidak disetujui dengan GAM. Sejak 

                                                      
246 Lihat sebagai contoh Anderson, B. R. O. G. and Cornell University. Proyek Indonesia Modern. (1972). Java in a 
time of revolution : occupation and resistance, 1944-1946. Ithaca, Cornell University Press.  
247 Lihat Barker, J. (1998). "State of Fear:  Controlling the Criminal Contagion in Suharto's New Order." Indonesia 
66(Oktober 1998).  
248 Lihat Robinson, G. Ibid."Rawan Is as Rawan Does:  The Origins of Disorder in New Order Aceh."(Rawan adalah 
Rawan: Asal Mula Kekacauan di Aceh Orde Baru) pp.143-4 
249 Kell, T. (1995). The Roots of Acehnese Rebellion, 1989-1992. Ithaca, N.Y., Cornell Program Asia Tenggara Proyek 
Indonesia Modern Universitas Cornell. hal.75  
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perjanjian PETA telah melobi untuk bantuan reintegrasi meskipun mereka tidak dicantumkan dari 

penjanjian damai resmi. Kelompok-kelompok anti-separatis dari daerah-daerah yang mempunyai 

mayoritas penduduk orang Aceh secara efektif sudah bubar, sementara di daerah-daerah yang 
lebih beragam kesukuannya di dataran tinggi tengah, PETA masih merupakan kekuatan yang 

diakui, dan tidak bisa disaangkal mempunyai potensi untuk mengganggu proses perdamaian, 

seperti yang ditunjukkan oleh berbagai kejadian kekerasan di sana yang memperpanjang 

ketakutan dan ketegangan di daerah lebih dari tiga tahun setelah tiga tahun perjanjian damai.   
 

Dengan alasan-alasan yang antara lain disebutkan di bawah ini, mungkin terlalu dini untuk 

menyusun sejarah sosial yang lengkap mengenai kelompok-kelompok anti-separatis di Aceh yang 

memasukkan pandangan-pandangan masyarakat. Selama dua putaran singkat kerja lapangan, tim-
tim peneliti MSR merasa kesulitan untuk berbicara kepada orang biasa dan mengetahui perasaan 

mereka mengenai kelompok-kelompok ini dengan metodologi yang sistematik. Berikut ini adalah 

penggambaran mengenai asal mula kelompok-kelompok anti-separatis di dataran tinggi setelah 

DOM, kegiatan-kegiatan mereka pada waktu itu dan sampai setelah perjanjian damai, dan 
pandangan-pandangan masyarakat mengenai kelompok-kelompok ini sebagaimana yang bisa 

dikumpulkan oleh tim-tim peneliti MSR di dalam cara yang terbatas dan bantuan dukungan. Studi 

kasus ini kemudian menyimpulkan dengan perbandingan terhadap peninggalan dari kelompok-

kelompok yang mirip di daerah pantai barat Aceh.   
 

 

Kotak 1: Sejarah Kehidupan Seorang Anggota PETA Nominal 
Rian (bukan nama sebenarnya) dianggap sebagai seorang angota PETA sekarang ini hany 
akarena dia telah bergabung dengan usaha PETA sekarang untuk mengelola pengumpulan 
retribusi dan keamanan di Terminal Bis Takengon (lihat gamabr 1 dan 2 di bawah), meskipun dia 
menyatakan bahwa dia tidak pernah ikut serta dalam operasi-operasi anti-pemberontakan mereka 
selama masa konflik.  
 
Dia berasal dari suku Gayo keluarga pemilik tanah yang sederhana di Bener Meriah, dan selama 
bertahun-tahun masa konflik bisa tetap memelihara posisi netral antara pihak-pihak yang 
bermusuhan pada konflik di mana dia dulu bekerja sebagai sebuah “pasar preman” di kecamatan 
Timang Gajah, tempat di mana dia mempunyai hubungan akrab dengan beberapa anggota GAM. 
Ayahnya adalah pensiunan TNI, dan selama konflik pasukan GAM membunuh adik Rian hanya 
karena hubungan ayahnya dengan militer Indonesia. Karena GAM menjadikan adiknya sebagai 
target dan bukan Rian sendiri, TNI, mungkin memperhatikan kedekatan hubungan antara Rian 
dengan GAM di Timang Gajah, mencurigai bahwa Rian mempunyai hubungan simpatik dengan 
GAM, jadi dia ditangkap, di siksa, dan dibiarkan mati di kantor polisi Timang Gajah.  
 
Rian bertahan hidup pada serangan ini, dan polisi berhasil merawatnya kembali menjadi sehat 
dan mencegah petugas intelejen TNI mencarinya. Rian menyangkal tuduhan-tuduhan TNI, dan 
sebagai seorang putra petugas TNI menyatakan bahwa dia terpelajar dan selalu mendukung 
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kesatuan negara Indonesia. Sekarang dia menyewa sebuah rumah di Takengon dengan istri dan 
anak-anaknya, bekerja di terminal bis, dan sebagai sampingan Rian mengkoordinir pencatatan 
pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia untuk SPKP (Solidaritas Persaudaraan Korban 
Pelanggaran HAM) di salah satu kecamatan di Aceh Tengah. Cerita Rian menggaris bawahi 
tantangan untuk membuat kejadian-kejadian konflik masuk akal berdasarkan pada cerita-cerita 
narasi, pada khususnya di dataran-dataran tinggi di mana kelompok-kelompok anti-separatis 
sangat berarti tetapi tidak diakui sebagai pelaku konflik, dan pada khususnya untuk suku Gayo 
yang kesetiaannya seringkali tidak dianggap dan selalu dicurigai.250 
 

Kelompok-Kelompok Anti-Separatis di Dataran Tinggi Tengah  

Asal Mula 
Rian dan segala kepelikan dan hubungan yang lemah dengan para pelaku konflik di semua pihak, 
yang melaporkan kepada para peneliti MSR mengenai asla mula kelompok-kelompok pertahanan 

anti-separatis di masyarakatnya. Menurut Rian, selama tahun 2000 GAM meluncurkan sebuah 

pertahanan yang baru dan agresif menyerang di dataran-dataran tinggi Aceh tidak seperti 

kampanye sebelumnya, yang satu ini ditandai dengan kekerasan yang diarahkan kepada 
masyarakat transmigran asal Jawa. Sebelum ini, para aktifis GAM di dataran tinggi menjaga 

kerendahan dirinya, jarang melakukan kekerasan dalam usaha merka untuk mempromosikan 

perjuangan GAM melawan pemerintah Indonesia. Serangan baru di tahun 2000 ini melibatkan 

tentara GAM dari pesisir utara Aceh di mana suku Aceh tinggal dan paling menderita di bawah 
usaha-usaha anti-pemberontakan Indonesia selama masa DOM. Para transmigran dari Jawa 

dilihat sebagai agen-agen kolonialisme Indonesia di Aceh, dan GAM menyerang masyarakat ini 

dengan melakukan tindakan-tindakan provokatif seperti pembakaran rumah-rumah, pembunuhan, 

dan kejahatan kemanusiaan lain.   
 

Pada awal tahun 2001, para transmgran jaawa di sekitar Rian mengorganisir masyarakatnya ke 

dalam kelompok-kelompok pertahanan mereka sendiri pertama atas inisiatif mereka sendiri untuk 

mencegah kekerasan yang lebih parah lagi yang dilakukan oleh GAM terhadap mereka. Senjata-
senjata mereka adalah parang, pedang, pisau, dan tombak… tidak ada senjata api, meskipun 

mereka mencoba membuat pistol rakitan sebelum kedatangan TNI. Tidak ada dukungan dari TNI 

pada waktu ini; bahkan TNI belum datang ke dataran tinggi untuk mulai melakukan operasi 

penyapuan terhadap GAM; kelompok-kelompok pertahanan diri ini berdiri sendiri. Bagi banyak 
kelompok anti-separatis yang asal mulanya dari masa ini selama konflik, nama milisi, atau milisia 

tidaklah sesuai karena di Indonesia istilah ini mempunyai konotasi pelatihan, dukungan, dan 

pengembangan oleh pasukan bersenjata Indonesia, seperti yang ada pada sejarah kelompok-

kelompok milisi yang dudukung oleh militer di Timor Timur.  
                                                      
250 Lihat transkrip wawancara C.12 
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“Actually, they don’t agree with being called 
‘militia’, because they organized not upon 
TNI’s orders, but upon their own initiative and 
their own conscience.” – Rian, member of the 
Front/PETA of Takengon Terminal 

“Sebenarnya mereka tidak setuju dijuluki 
milisi, karena mereka lahir bukan atas 
kehendak TNI, melainkan karena inisiatif dan 
kesadaran mereka sendiri” – Rian, Seorang 
anggota Front/PETA Terminal Takengon251 

 

Pada pertengahan tahun 2001, pasukan TNI dari daerah lain di Indonesia, melaporkan secara 

langsung ke pusat komando di Jakarta (yang disebut sebagai pasukan non-organik, atau pasukan 

BKO), tiba di daerah dataran tinggi, termasuk daerah tempat tinggal Rian. TNI mulai mendukung 
kelompok-kelompok anti-separatis dengan pelatihan dan keanggotaannya meningkat. Kelompok-

kelompok anti-separatis juga menerima dukungan organisasional dari Pujakesuma  (Putra Jawa 

Kelahiran Sumatera) cabang Takengon, Pujakesuma adalah sebuah paying jaringan untuk suku 

Jawa kelahiran Sumatra yang memberikan kredibilitas terhadap keberadaan kelompok-kelompok 
pertahanan diri lokal dan membangkitkan dukungan masa di antara warga bersuku Jawa yang 

tinggal di dataran tinggi Aceh. Akan tetapi dengan tumbuhnya kekuatan dan jumlah dari 

kelompok-kelompok anti-separatis ini, sekelmpok kecil anggotanya meluncurkan serangkaian 

serangan membabi buta dank eras terhadap masyarakat sipil, menambahkan perasaan ketakutan  
yang disebabkan oleh kekacauan dan kekerasan yang tidak bisa diperhitungkan di dataran-dataran 

tinggi yang telah dilakukan baik oleh GAM maupun TNI.  

Tantanga-Tantangan dalam Mendapatkan Umpan Balik Mengenai Kelompok-Kelompok 

Anti-Separatis  
Para peneliti MSR yang bekerla di dataran-dataran tinggi Aceh menyadari adanya rasa 

keengganan, berhati-hati, danketakutan pada waktu ditanyai mengenai kelompok-kelompok anti-
separatis di daerahnya dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan konflik. Keengganan 

yang sangat jelas terlihat untuk berbicara dan mengakibatkan kurangnya informasi dari satu sisi 

merukan satu hal yang informatif dan menyingkapkan sebuah waancara yang jujur dan tidak 

disensor. Kejadian-kejadian dan fakta-fakta yang ada sekarang mengenai kelompok-kelompok 
tersebut menunjukkan beberapa penjelasan. Pertama, anti-separatis di dataran tinggi tidak diakui 

di dalam perjanjian damai, dan untuk itu tidak diminta untuk menyerahkan persenjataan mereka. 

PETA, yang sekarang berbicara untuk semua kelompok anti-separatis, tidak pernah menghentikan 

mobilisasi pasukan mereka. Kedua, posisi ideologis PETA menikmati dukungan dari para elit 
politik seperti pejabat pemerintah kabupaten, politisi nasional di Jakarta, dan pasukan keamanan 

yang masih bermarkas di daerah dataran tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk 

memobilisasiPETA untuk tujuan-tujuan politisnya. Ketiga, Identitas dari para anggota PETA 

                                                      
251 Lihat transkrip wawancara C.12 
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masih mempunyai kapasitas yang tidak bisa dipertanyakan untuk dimobilisasi, seperti yang telah 

dibuktikan oleh kejadian Atu Lintang. Status mereka yang tidak jelas yang membuat mereka tidak 

diikutsertakan dalam proses perdamaian formal dan mereka tetap mempunyai potensi untuk 
menjadi pengganggu. Di dataran-dataran tinggi, dengan populasi yang berragam, seseorang tidak 

pernah bisa yakin dengan komitmen ideology dari orang-orang yang lalu lalang di masyarakat 

tersebut. Keadaan-keadaan seperti ini di dataran tinggi Aceh tidak hanya membuat mereka curiga 

terhadap para peneliti MSR yang datang dari banda Aceh, tetapi juga curiga kepada hampir 
semua orang, termasuk tetangganya.   

Kotak 2:  “Sekarang Mereka Telah Melupakan Kami” 
Sepertinya berbicara mewakili seluruh masyarakat Gayo di dataran tinggi Aceh, ketua SPKP 
(Solidaritas Persaudaraan Korban Pelanggaran HAM) yang tidak terlalu bias, lebih khawatir 
mengenai mereka yang disebut sebagai kelompok milisi di daerah tersebut dibandingkan dengan 
GAM:  

“If we look back to the conflict, GAM’s 
presence was actually beneficial for the 
people here.  If there was no GAM here, all of 
the Gayo would have been killed by the 
Javanese and the TNI.  GAM never bothered 
the Gayo here, the Acehnese and the Gayo 
have no quarrel between them.  The problems 
that frequently occurred were between the 
militias and the Gayo community.” – Head of 
SPKP, Aceh Tengah 

“Jika kita lihat pada masa konflik, 
keberadaan GAM itu sebenarnya sangat 
menguntungkan bagi masyarakat di sini. 
Kalau tidak ada GAM, sudah habis orang 
Gayo terbunuh oleh Jawa dan TNI.  Di sini 
GAM tidak pernah mengganggu Suku Gayo, 
Aceh dan Gayo tidak ada masalah.   Masalah 
yang kerapkali terjadi adalah antara Milisi 
dan sebagian masyarakat Gayo.” – Ketua 
SPKP, Aceh Tengah252 

 
Seorang lelaki yang berumur dari Timang Gajah menceritakan pengalamannya dengan kelompok 
milisi lokal di lingkungannya selama konflik dan setelah perjanjian damai kepada para peneliti 
MSR. Seorang anggota milisi pernah mengambil sepeda motor orang tua ini, menyatakan bahwa 
kendaraan itu akan diamankan di kantor polisi selama mereka dievakuasi dari desa mereka karena 
kekerasan konflik. Tetapi pada waktu keadaan kembali aman, orang tua ini melihat bahwa sepeda 
motornya tidak lagi berada di kantor polisi tetapi dipakai sendiri oleh si anggota milisi ini. 
Karena sikap dari anggota milisi ini, orang tua ini tidakpernah meminta kembali sepeda 
motornya. Dia membiarkan anggota milisi ini memiliki mototnya tetapi tetap merasa kecewa dan 
kemudian menjadi benci terhadap para milisi: “Biarkan dia ambil dari saya, Saya pikir saya 
akanmembeli satu lagi,” katanya. Di samping kejadian sepeda motor ini, orang tua ini 
mengatakan pada pewawancara MSR bahwa kelompok milisi lokal belum melakukan apapun 
untuk masyarakat dalam rangka menerima bantuan pembangunan kembali perumahan mereka 
paska-konflik, meskipun pada masa konflik masyarakat membantu kelompok-kelompok milisi 
dalam menjaga keselamatan dan keamanan. “Sekarang mereka telah melupakan kami,” kata 
lelaki tua itu sambil menghela nafas.253 
 

                                                      
252 see interview transcript C.06 
253 Lihat transkrip wawancara C.31 
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Anti-Separatist Group Names 
As mentioned above, and also below in the West Coast section of this case study, local anti-

separatist groups take names with Indonesian nationalist overtones, many of which recall historic 
events associated with Indonesia’s struggle for independence from the Dutch.  The name PETA, 

Pembela Tanah Air, the Homeland Defenders, has its origins during the Japanese occupation.  

The Japanese trained Indonesians in an effort to create a local military force to support the 

Japanese in the war effort.  PETA members in turn unsuccessfully rebelled against the Japanese, 
though the event remains a marker in Indonesian national history.  Although PETA technically 

disbanded after the Japanese surrender, PETA members were an important element in the nascent 

TNI during the revolutionary war against the Dutch, including General Sudirman and supposedly 

former President Suharto himself.254 
 

Meskipun istilah “milisi” di antara kelompok-kelompok anti-separatis sendiri tidak dianggap 

karena konotasinya sebagai boneka dari kekuatan TNI, hampir semua orang di Aceh memakai 

istilah ini dengan bebas untuk mengacu pada mereka. Nama-nama lain yang sering digunakan 
termasuk “front” yang datang dari kelompok masa konflik yang bernama Front Perlawanan Anti-

GAM. Sekarang ini hampir semua kelompok anti-separatis di seluruh Aceh dengan nama-nama 

khusus mereka, meskipun hampir semua kelompok yang ada di dataran rendah telah bubar, 

berada di bawah PETA sebagai kelompok paying, meskipun PETA sendiri bukanlah sebuah nama 
yang dikenal secara resmi. 255  Untuk mendapatkan pengakuan resmi ini, para angota PETA 

mengakses sumber-sumber daya pemerintahan melalui organisasi anti-separatis sepupu mereka, 

FORKAB, yang terdiri dari mantan kmbatan GAM yang menyerahkan diri kepada TNI sebelum 

perjanjian damai.256 

Bantuan BRA untuk PETA 
Sebagai sesuatu yang mempunyai potensi untuk menjadi pengganggu proses perdamaian, 
meskipun mereka bukan bagian dari proses tersebut, merupakan sebuah tantangan untuk 

mengakomodasi kelompok-kelompok anti-separatis ini ke dalam usaha reintegrasi.  Solusinya 

adlah menjadi anggota FORKAB, yang diakui oleh BRA dan berhak menerima bantuan 

reintegrasi sebesar sepuluh juta rupiah. Keanggotaan FORKAB, pada gilirannya, melampaui 
jumlah anggota mantan kombatan GAM yang menyerahkan diri sebelum perjanjian damai. Di 

                                                      
254 Ensiklopedi Nasional Indonesia, (ed. 1989) 
255 PETA sebagai sebuah milisi kontra-pemberontakan tidak mempunyai pengakuan resmi, tetapi para anggota PETA 
pada perwujudan mereka yang terbaru sebagai preman terminal bis telah mendapatkan pengakuan resmi dari 
pemerintah kabupaten Aceh Tengah…bukan sebagai kaum anti-separatis, tetapi sebagai pemungut pajak. (lihat gambar 
1 dan 2 di bawah) 
256 Lihat studi kasus MSR yang berhubungan mengenai FORKAB. 
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dataran tinggi saja, PETA menyatakan mempunyai 8000 anggota, dan 36000 anggota di seluruh 

propinsi Aceh, meskipun jumlah itu hampir mustahil untuk dibuktikan. 

Kelompok-kelompok Anti-Separatis di Pantai Barat  
Selama tahun-tahun terakhir konflik, pada masa darudat militer (DM) dari tahun 2003 sampai 

2005, TNI secara agresif mendukung perkembangan kelompok-kelompok milisi di sepanjang 
pantai barat sebagai bagian dari tnggapan mereka terhadap perluasan perekrutan besar-besaran 

yang dilakukan oleh GAM di sana setelah berakhirnya DOM. Kelompok-kelompok ini sesuai 

dengan pengertian bahasa Indonesia kolokial mengenai istilah milisi bahwa mereka dibentuk 

secara khusus di bawah pengawasan TNI. Setiap kepala desa diharuskan untuk memberikan 
paling tidak sepuluh orang pemuda untuk direkrut menjadi kelompok milisi lokal. Seorang kepala 

desa dari Aceh barat di kecaatan Kawai XVI menggambarkan kepada para peneliri MSR 

bagaimana kelompok milisi lokal yang bernama Front Cempala didiirikan di daerahnya: 
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Kotak 3: Perekrutan dan Pendanaan untuk Front Cempala, Aceh Barat 
Front Cempala,257 sebuah kelompok milisi, didirikan pada tahun 2003, meliputi sepuluh desa di 
kecamatan Kaway XVI di kabupaten Aceh Barat. Pemimpin mereka yang antusias, Yusrizal, 
berusia awal empat puluh tahunan, adalah satu dari sepuluh kepala desa yang termasuk dalam 
usaha perekrutan ini. (“Di desa ini tidak ada satu orang pun yang mendukung, apalagi bergabung 
dengan GAM”) Mereka telah menerima perintah dari komando militer lokal untuk menyediakan 
sepuluh pemuda dari setiap desa.  
 
Wakil pimpinan DPRD kabupaten Aceh Barat yang terkenal, Tjut Agam, bertugas sejak tahun 
1994 sampai sekarang (2008), memberikan dukungan politik dan keuangan kepada Front 
Cempala. Mereka menerima pelatihan dari militer dalam berbagai latihan baris-berbaris sampai 
teknik pencarian hutan untuk mencari para angota GAM dengan parang. Untuk semua pelatihan 
berat mereka, tidak seorangpun dari anggota yang direkrut oleh Front Cempala berhasil 
menemukan kombatan GAM, tetapi mereka secara rutin menjalankan perintah dari TNI untuk 
mencari GAM di hutan. Alasan yang diberikan untuk melaksanakan operasi-operasi ini adalah 
untuk menghentikan GAM dari penculikan, pemerasan, dan pembunuhan orang di masyarakat 
mereka.  
 
Para kepala desa membuat petisi kepada Komando Daerah Militer Iskandar Muda di banda Aceh, 
juga para komandan yang bermarkas di Jakarta, untuk persenjataan, tetapi permintaan mereka 
ditolak. Sekarang, tiga tahun setelah perjanjian damai, para angota yang direkrut telah lama 
menghentikan misi pencarianhutan mereka dan Front Cempala hanya ada dalam nama saja. 
Setiap anggota Front Cempala berhak menerima sepuluh juta rupiah sebagai bantuan reintegrasi, 
dikurangi biaya sebesar dua ratus ribu rupiah, meskipun tidak seorang pun yakin siapa yang 
mengambil biaya itu dan mengapa biaya itu diambil. Sekarang Yusrizal tidak lagi yakin bahwa 
pergerakan pertahanan terhadap GAM telah sepenuhnya beralhir:  “kami tidak berani menyatakan 
bahwa sekrang tidak ada lagi separatis.”258 

Penggabungan Konstituensi di Aceh Barat 
Pengamatan terus menerus Yusrizal terhadap separatis tidaklah sesuai dengan situasi sekarang di 
mana GAm, sekarang KPA, telah menyerahkan aspirasinya untuk merdeka dari Indonesia. 

Ternyata pendukug Yusrizal (dan sekitarnya) di DPRD kabupaten Aceh barat, Tjut Agam, tidak 

hanya mendukung kelompok-kelompok milisi anti-separatis seperti Front Cempala selama 

konflik, tetapi sejak tahun 2003 dia juga telah menjadi salah satu sponsor dan pemimpin 
pergerakan pemekaran propinsi ABAS (Aceh Barat Selatan). Selanjutnya,politisi ini juga menjadi 

sponsor FORKAB di Aceh barat. Melihat bahwa ketiga konstituensi di Aceh Barat – kelompok 

milisi, FORKAB, dan penggagas pemekaran propinsi ABAS – semua bergabung pada sebuah 

rangkaian politisi yang mendukung mereka, mengembangkan spekulasi, meskipun sulit 
dibuktikan, bahwa dana reintegrasi BRA untuk kaum anti-separatis seperti FORKAB 

dankelompok-kelompok milisi, mungkin disimpangkan menuju kegiatan-kegiatan kampanye 

ABAS di meulaboh, atau sekedar dicuri oleh para elit politik di sana. Ironisnya di sini meskipun 

GAM/KPA telah menyerahkan separatisme dan menjadikannya proses plitik, kelompok-
                                                      
257 “Cempala” adalah singkatan dari Cerdas, Energik, Mandiri, PintAr, Loyal dan Amanah. 
258 “Yusrizal” (bukan nama sebenarnya) kutipan-kutipannya diambil dari tarnskrip wawancara B.36 
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kelompok anti-separatis memperjuangkan agenda separatis jenis lain (pemisahan dari propinsi 

Aceh, bukan Indonesia) seperti ALA di dataran tinggi dan ABAS di pantai barat.  

Kesimpulan: kelompok-Kelompok Anti-Separatis Aceh 
Poin-poin berikut merangkum beberapa temuan utama mengenai kaum anti-separatis, dan di 

dalam beberapa kasus yang tidak dapat ditemukan oleh para peneliti MSR bisa merupakan hal 
yang hampir sama bergunanya dengan temuan mereka: 

 

1. Lebih dari tiga tahun setelah perjanjian damai, kelompok-kelompok anti-separatis masih 

ada. Sebuah keragaman kelompok di seluruh propinsi secara tidak resmi telah 
digabungkan di bawah payung nama PETA, yang status resminya tetap tidak diakui 

secara teknis. Meskipun PETA bukan merupakan bagian dari proses perdamaian, mereka 

tetap mempunyai potensi menjadi pengganggu  

2. PETA tetap kuat di daerah dataran tinggi Aceh di mana beragam kelompok etnis tinggal. 
PETA dilihat sebagai sebuah kekuatan lokal yang bisa meraih kekutan politik melalui 

intimidasi dan beberapa tindakan kekerasan. 

3. Mendekati pandangan-pandangan masyarakat mengenai kelompok-kelompok anti-

separatis, khususnya di dataran tinggi, tetaplah sulit. Para responden di dataran tinggi 
sangat enggan membicarakan keberadaan dan kegiatan-kegiatan PETA yang 

menunjukkan bahwa tingkat ketakutan masih tinggi.  

4. Kelompok-kelompok anti-separatis di bagian-bagian Aceh yang rata-rata penduduknya 

bersuku Aceh secara efektif telah bubar, hanya ada namanya saja, dan berkumpul hanya 
untuk melobipemerintah untuk bantuan reintegrasi, yang sebagian telah dicapai malalui 

afiliasinya dengan FORKAB.   

5. Meskipun sebagian besar tidak aktif, kelompok-kelompok anti-separatis menikmati 

dukungan dari para politisi dan hubungan dekatnya pada FORKAB dan gerakan 
pemekaran propinsi seperti ALA dan ABAS. Konstituensi-konstituensi ini bersatu dalam 

oposisi mereka terhadap GAM/KPA dan kendaraan politik mereka partai Aceh, dan 

melihat pemekaran propinsi sebagai sebuah strategi yang efektif untuk memotong 

bangkitnya GAM/KPA di dalam kancah politik Aceh. Secara implisit para pelaku koalisi 
politik paska-konflik ini mempunyai potensi untuk digerakkan sebagai pengganggu 

terhadap proses perdamaian.  

Rekomendasi 
1. Bentuk dari penelitian kualitatif MSR tidak memberi kesempatan untuk penyelidikan 

lebih dalam megenai kelompok-kelompok anti-separatis, secara khususnya di dataran 
tinggi Aceh. Sebuah suasana penuh misteri dan ketakutan mengelilingi PETA, kegiatan 
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mereka dan dukungan mereka. Hampir tidak ada satupun dari para informan MSR yang 

mau memperkenalkan para angota PETA kepada tim MSR. Dan, tidak diragukan lagi 

bahwa keberadaan dan kapasitan mereka untuk menggerakkan melihat kejadian-kejadian 
yang terjadi di tahun lalu. Untuk ini dibutuhkan metode penelitian yang lebih mendasar 

dan lebih sabar lagi. Di pantai barat, ada lebih sedikit misteri dan ketakutan, tetapi masih 

ada perasaan bahwa adanya jaringan dukungan dan hubungan yang tidak diketahui pada 

kelompok-kelompok lain yang terus menerus mendukung kelompok-kelompok bekas 
milisi di sana.  

2. Mungkin salah satu tujuan utama dari penelitian di masa mendatang adalah untuk melihat 

jaringan pendanaan yang mendukung kedua kelompok, baik kelompok-kelompok anti-

separatis dan gerakan pemekaran propinsi di daerah dataran tinggi dan pantai barat perlu 
diperhatikan secara khusus 

3. Masyarakat dataran tinggi dan pantai barat cukup terisolir dibandingkan dengan daerah-

daerah konflik di pantai timur, hal ini ikut berperan dalam artian bahwa pemekaran perlu 

dilakukan untuk mendatangkan usaha pemulihan di sana. Masyarakat pedesaan yang 
terisolir mempunyai sedikit sumber informasi mengenai proses perdamaian yang datang 

dari Banda Aceh dan Jakarta. Dialog-dialog yang seringkali diadakan dan perhatian yang 

diberikan pada bagian-bagian dari Aceh dalam usaha-usaha pembangunan perdamaian 

membelokkan “ide-ide pasar” yang lebih maju bagi penduduk  tergantung pada ketakutan 
dan ketegangan yang diciptakan oleh pihak-pihak yang mempunyai potensi menjadi 

pengganggu proses perdamaian.259 

 

                                                      
259 Frequent dialogue with and attention paid to these parts of Aceh in peace building efforts yields an improved 
“marketplace of ideas” for populations subject to the fear and tension created by potential spoilers of the peace process. 
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Gambar 1: Tanda-Tanda Baru di Takengon Mengumumkan Pengelolaan PETA di 

Terminal Bis 

 

Gambar 2: Tanda-Tanda Baru di Takengon Mengumumkan Pengelolaan PETA di 

Terminal Bis 
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Gambar 3:  Kaos Anti-Separatis Dari Masa Konflik  
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Kata Pengantar 
Studi kasus ini memberikan sketsa biografi singkat dari delapan orang mantan tahanan politik 

yang berasal dari Aceh. Temuan-temuannya menjelaskan, menekankan sejarah kehidupan mereka 
yang berhubungan dengan konflik di Aceh, penahanan mereka sebagai tahanan politik, dan apa 

yang telah terjadi pada mereka selama tiga tahun sejak perjanjian damai. Laporan ini adalah salah 

satu dari studi kasus berbasis masyarakat yang berperan serta dalam temuan-temuan penelitian 

kualitatif untuk tinjauan Multi-Stakeholder Pemrograman Paska-Konflik di Aceh (MSR). MSR 
adalah sebuah usaha bersama para donor, pemerintah, dan organisasi kemanusiaan yang 

memperhatikan masalah-masalah paksa-konflik di Aceh. Studi kasus berbasis masyarakat ini 

didanai oleh Australian Agency for International Development (AusAID) dengan tambahan staf 

pendukung yang diberikan oleh Bank Dunia. Studi kasus ini didasarkan pada penelitian lapangan 
yang dilaksanakan oleh ketiga tim peneliti kualitatif bebasis masyarakat dalam dua kesempatan 

yang berbeda: dari tanggal 26 Juli sampai 3 Agustus 2008, dan kemudian lagi dari tanggal 11 

sampai 20 Agustus 2008. 

Abstrak 
Studi kasus ini secara singkat mendokumentasikan pengalaman biografis dari delapan mantan 
tahanan politik (Tapol – Napol) dari Aceh, dengan menekankan pada konflik dan pengalaman 

penahanan mereka, dan apa yang telah mereka lakukan dengan kehidupan mereka selama tiga 

tahun sejak perjanjian damai. Temuan-temuannya bersifat deskriptif dan umum seperti berikut 

ini: Pertama, ada berbagai cara bagi orang Aceh untuk menjadi tahanan politik selama konflik. 
Berbagai kisah dari delapam mantan tahanan politik di dalam lima profil yang diberikan berikut 
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ini sangat mencengangkan pertentangan dari pengkategorian sederhana mereka. Kedua, ada 

ribuan mantan tawanan politik yang dibebaskan sebelum perjanjian damai yang tidak pernah 

menerima bantuan pemulihan atau reintegrasi selama tiga tahun sejak adanya perjanjian damai, 
bahkan untuk mereka yang mempunyai dokumentasi lengkap mengenai kasus—kasus mereka. 

Ketiga, meskipun studi kasus ini tidak bisa dikatakan sebagai sampel yang mewakili, perbedaan 

antara mereka yang menerima bantuan pemulihan dan reintegrasi dan mereka yang tidak 

menunjukkan bahwa banyak pembangunan perdamaian bisa dicapai di Aceh dengan melanjutkan 
bantuan kepada mereka yang masih menuntut pengakuan dan kompensasi atas kerugian mereka 

dan luka yang terjadi selama penahanan mereka. Akhirnya, pengalaman dalam membantu 2000 

orang tahanan asli adalah bagian yang mudah dari proses perdamaian Aceh yang sedang 

berlangsung. Keberhasilan tambahan mungkin bisa dicapai dengan memberikan bantuan yang 
mirip kepada ribuan para mantan tahanan politik lain di Aceh yang masih menunggu bagian 

mereka dari pemulihan paska-konflik Aceh. 

Pendahuluan 
Singkatan dalam bahasa Indonesia TAPOL dan NAPOL merupakan kependekan dari tahanan 

politik dan narapidana politik. Keduanya jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi 

“political prisoner” tetapi secara teknis politik perbedaannya adalah bahwa TAPOL adalah 
Tahanan Politik yang menunggu pegadilan. 260  Sementara NAPOL adalah orang yang sudah 

terbukti bersalah dengan keputusan pengadilan atas dirinya.261 Para aktifis HAM mewakili para 

tahanan politik di Aceh akan membantah bahwa perbedaan antara TAPOL dan NAPOL pada 

dasarnya tidak berarti karena dalam keadaan konflik, dan terutama dalam keadaan darurat militer, 
pelaksanaan hukum tidak mengikuti peraturan prosedur peradilan, ada banyak pemberontak Aceh 

dan orang sipil ditahan dan/atau dituduh secara acak kadang-kadang dengan tidak semestinya. 

Jadi, dalam penggunaan dalam praktek, paling tidak di Aceh, ada dua kata tersebut selalu dipakai 

sebagai satu frase, TAPOL-NAPOL, yang meliputi semua jenis tahanan politik tanpa melihat 
prosedur peradilan yang dipakai dalam setiap kasus.  

 

Setelah penandatanganan perjanjian damai Helsinki pada bulan Agustus 2005, 200 orang tahanan 

politik diampuni oleh pemerintah Indonesia dalam minggu-minggu dan bulan-bulan yang 
mengikuti seperti yang telah disetujui dalam MOU itu sendiri. Sebanyak 2000 orang yang cukup 

beruntung ini diproses oleh pemerintah Indonesia dengan bantuan dari Misi Monitoring Aceh 

                                                      
260 Tahanan adalah status seorang yang ditahan sebelum sidangnya, pada waktu dia masih di bawah tanggung jawab 
pasukan keamanan (selama pemeriksaan), kemudian seorang jaksa (pada waktu berkasnya diserahkan dari polisi ke 
seorang jaksa), kemudian hakim (bagian terakhir dari pengadilan sebelum di vonis). 
261 Setelah seorang tahanan diputus, dia akan menjadi narapidana dan menjadi tanggung jawab dari administrasi 
lembaga pemasyarakatan.  
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(Aceh Monitoring Mission, AMM) dan International Organization for Migration (IOM). Mereka 

menerima lima juta rupiah dalam waktu lima bulan setelah pembebasan mereka, sembilan juta 

dalam pelatihan kejuruan dan bantuan untuk memulai usaha kecil, juga sepuluh juta rupiah lagi 
dalam bentuk bantuan langsung tunai dari BRA. 

 

Mereka yang kurang beruntung adalah para tahanan politik yang dibebaskan baik sebelum atau 

lama sesudah MOU. Hampir semua dari ribuan TAPOL-NAPOL yang tidak terhitung dan tidak 
terdokumentasikan dengan baik tidak pernah menerima bantuan pemulihan atau reintegrasi, 

karena mereka tidak terhitung dalam 2000 orang penerima bantuan yang disebutkan di dalam 

perjanjian damai. Beberapa orang menolak bahwa mereka seharusnya mempunyai hak yang sama 

dengan ke 2000 orang tahanan yang diampuni, tetapi mekanisme dan angaran untuk mendukung 
proses tersebut, yang seharusnya dilakukan oleh BRA, tetap tidak diketahui, paling tidak menurut 

para mantan tahanan politik yang berbicara dengan staf MSR di lapangan.  

 

Salah satu dari hambatan administratif yang dihadapi oleh para mantan tahanan politik pada 
waktu mereka berusaha mengakses bantuan reintegrasi adalah pengadaan surat resmi dari badan-

badan yang memasukkan mereka ke dalam penjara. Ada beberapa alasan mengapa surat-surat ini 

sulit didapatkan: 

1. Beberapa tahahan politik ditahan oleh pasukan itelijen, di dalam kasus ini tidak pernah 
ada pengakuan resmi mengenai penahanan mereka. Para tahanan sendiri seringkali tidak 

pernah menemukan badan atau unit mana yang menahan mereka. Hampir semua tahanan 

politik dibebaskan lama sebelum perjanjian damai.   

2. Tahanan politik lain ditangkap oleh pasukan yang menduduki wilayah tersebut yang 
diimpor dari bagian lain di Indonesia (dikenal dengan istilan BKO) dan dilaporkan secara 

langsung kepada panglima pusat di Jakarta, dan sejak itu meninggalkan Aceh sesuai 

dengan perjanjian damai. Setelah BKO pergi, hampir semua tahanan politik tidak bisa 

melacak pasukan-pasukan yang dulu menduduki untuk mendapatkan surat dari unit 
administrasi tertentu yang menahan mereka.  

3. Beberapa tahanan politik mungkin tahu pasti polisi lokal dan banda militer mana yang 

menangkap mereka, tetapi badan-badan ini mungkin menolak memberikan pengakuan 

penahanan pada masa konflik tanpa alasan yang jelas.  
 

Telah disetujui secara luas bahwa para mantan tahanan politik berhak untuk mendapatkan 

semacam bantuan perbaikan dan reintegrasi. Hampir semua tahanan politik kehilangan asset dan 

penghidupan serta dianggap berhutang besar untuk membayar pasukan keamanan untuk hukuman 
yang lebih ringan atau untuk menyelamatkan hidupnya. Sementara di dalam tahanan, banyak 
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tahanan politik disiksa dan menjadi cacat permanen sebagai hasilnya. Setelah perjanjian damai, 

ribuan mantan tahanan politik melaksanakan pekerjaan administrative mengadakan surat yang 

membuktikan penahanan mereka di masa lalu dan mendaftarkan diri mereka pada kantor BRA 
lokal untuk mendapatkan bantuan. Tetapi  terlepas dari 2000 orag yang menerima pengampunan 

tepat setelah perjanjian damai, sebagian besar dari mayoritas mantan tahanan politik tidak 

menerima bantuan sama sekali. Studi kasus ini secara singkat mendokumentasikan biografi 

delapan tahanan politik yang berbedadi dalam lima profil, hanya seorang yang menerima bantuan 
melalui proses pengampunan yang mengikuti perjanjian damai. Perbedaan besar yang 

didokumentasikan di bawah antara mereka yang telah menerima bantuan dan mereka yang belum 

membuat kasus kuat untuk peninjauan ulang masalah mantan tahanan politik di Aceh tiga tahun 

setelah perjanjian damai.  

Profil-Profil Mantan Tahanan Politik 

Dona, Pidie Jaya 
Dona dilahirkan di sebuah desa di kecamatan Bandar Dua, Pidie (sekarang Pidie jaya) pada tahun 
1978 dan menyelesaikan pendidikannya hanya sampai tamat SD.262 Desanya dikenal sebagai 

sebuah tempat pelatihan pasukan pemberontak GAM di masa konflik. Kisah mengenai bagaimana 

Dona memutuskan untuk bergabung dengan GAM mengingatkan kita pada banyak pengikut 

muda yang bergabung dengan GAM untuk membalas dendam pada hal-hal yang dilakukan 
terhadap teman-teman dan keluarganya oleh pasukan keamanan Indonesia selama tahun 1990an, 

tetapi alasan Dona untuk bergabung masih unik dibandingkan dengan kisah pembalasan dendam 

lainnya. Satu hari Dona sakit dengan demam dan kesakitan pada perut bagian bawah. Pada waktu 

dibawa ke dukun desa, dukun itu mengatakan pada Dona bahwa roh seorang perempuan yang 
telah diperkosa oleh tentara TNI telah merasuki dirinya. Pada waktu dia merasa lebih sehat, 

perasaan marah tumbuh dari pengalaman kerasukan roh dan pada tahun 2001 dia memutuskan 

untuk mengikuti pelatihan militer di bawah arahan seorang panglima GAM yang terkenal pada 

waktu itu, sekarang sudah meninggal dunia, Teungku Abdullah Syafei, pada waktu GAM 
menawarkan pelatihan kepada perempuan. Paling tidak dengan pelatihan militer Dona akan 

memiliki kekuatan dan ketrampilan untuk membela dirinya sendiri jika ada orang yang mencoba 

melakukan kekerasan seksual kepadanya. Pelatihannya berakhir dalam waktu tiga bulan dan 

kemudian dia pulang ke rumah untuk membantu orang tuanya berkebun. Pada waktu konflik 
memburuk, Dona memutuskan untuk bersembunyi di Medan dari tahun 2001 sampai awal 2004 

di mana dia bekerja sebagai pengasuh bayi. Pada waktu dia kembali ke rumah untuk menengok 

keluarganya Brigade rajawali yang berperasi di Bandar Dua pada waktu itu menemukan dia dan 

                                                      
262 Kisah Dona (bukan nama sebenarnya) dan kutipan langsungnya diambil dari transkrip wawancara B.45. 
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menangkapnya. Dia menghabiskan waktu dua hari di interogasi secara intensif di pos Rajawali 

kemudian dia ditransfer ke penjara di kantor polres Sigli, pada pengadilannya dia dihukum 

penjara selama tiga tahun, tetapi keluarganya menjual emas sebanyak 15 mayam untuk membayar 
petugas keamanan untuk mengurangi hukumannya jadi hanya 10,5 bulan saja, dia menghabiskan 

waktunya di sebuah penjara di Sigli.  

 

Selama hukumannya, Dona menggubah lirik lagunya ke dalam lagu-lagu pop Aceh dan Indonesia, 
lirik-lirik yang mencerminkan pengalamannya dan pengalaman teman-temannya selama konflik. 

Lagu kesukaannya adalah yang berjudul “Cut Bang,” dengan lirik yang dia nyanyikan dalam 

bahasa Aceh kepada pewawancara MSRnya: 

 
English Bahasa Indonesia Bahasa Aceh 
The neck was slit and brought to 
the beach / The blood poured out 
like a heavy rain / Oh Lord the 
man I loved is no longer here / It 
felt as if the Earth quaked at the 
moment Cut Bang died / My life 
carries on without direction 
anymore 

Leher dipotong dibawa ke pantai 
/ Darah mengalir seperti hujan 
lebat / Ya Allah tak ada lagi 
orang yang sangat aku cintai / 
Bumi terasa berguncang saat Cut 
Bang tiada lagi / Hidup ku 
laksana tiada arah lagi 

Di koh takue di ba u pante / 
Darah dilee ban ujeun keunong 
sa / Ya allah hana lee ureung 
yang that lon cinta / Rasa bumoe 
meuguncang saat Cut Bang hana 
lee / Udep lon disinan ban angen 
ba 

 

Dia menggubah 15 buah lirik lagu dan memberikannya sebagai hadiah kepada teman-temannya di 

penjara. Pada waktu di penjara, dia mempunyai pacar, seorang narapidana lain yang 

membawakan makanan untuknya. Sekarang mereka masih bersama meskipun pacarnya pergi ke 
Malaysia untuk mencari pekerjaan, dan dia tidak takin apakah pacarnya serius mau 

mengawininya pada waktu dia kembali nanti. Dona dibebaskan dari penjara pada tanggal 25 

Desember 2004, sehari sebelum tsunami. Sekarang dia bekerja di rumah membantu orang tuanya 

membuat makanan kecil tradisional Aceh seperti pulur bakar dan dia juga bekerja sebagai buruh 
tani di ladang tembakau. Dia mempunyai pendapatan yang hanya cukup untuk menyekolahkan 

kedua adiknya ke sekolah, dua orang yang bisa menempuk pendidikan yang lebih tinggi di Sigli. 

 

Setelah perjanjian damai. Dona mendengar dari teman-temannya bahwa mantan kombatan dan 
mantan TAPOL-NAPOL berhak mendapatkan bantuan reintegrasi dari BRA untuk memulai 

usaha kecil. Dona mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan seperti sehelai surat yang 

menyatakan hukuman penjaranya dan memasukkannya ke kantor BRA di Sigli. Paling tidak 

Dona berharap untuk membayar kembali seharga 15 mayam emas yang dijual oleh orang tuanya 
untuk mengurangi hukuman penjara Dona. Akan tetapi sampai bulan Juli 2008, Dona masih 

belum menerima bantuan apapun dari BRA atau badan lainnya. Dia telah mengunjungi kantor 



  191 

BRA di Sigli sebanyak dua kali untuk menanyakan dan tidak mendapatkan hasil. Dengan putus 

asa dia mengatakan kepada pewawancara MSRnya:  

 
“There are others who have received assistance 
three times, and I haven’t even gotten anything 
once.  There are even people who get reintegration 
assistance who don’t deserve it, but they have close 
connections with government officials.” 

“Orang lain saja ada yang sudah tiga kali 
menerima uang tersebut, saya satu kali pun tidak 
pernah, bahkan banyak orang yang tidak ada hak 
pada dana reintegrasi mendapatkan dana tersebut 
karena dia dekat dengan pejabat terkait” 

 
Akhirnya dia menyerah, berpikir bahwa “wong cilik” seperti dia tidak mempunyai kekuatan 

untuk menuntut hak-haknya terhadap bantuan reintegrasi. Dia telah memutuskan bahwa 

perdamaian hanyalah untuk para mantan kombatan yang menduduki jabatan tinggi.  

 
“Back then we fought together for the Acehnese 
people, we even experienced for ourselves what it 
was like to sleep in the forest, meanwhile some of 
those who hold high office today never knew what 
it was like to sleep in the forest, they never felt the 
pain as we did when we were in jail, but now they 
have forgotten us small people.  If there were no 
field operatives like us, how could our struggle ever 
have succeeded?  I feel like it was all in vain and 
I’m disappointed with this struggle.” 

“Dulu sama-sama berjuang untuk rakyat Aceh, 
malah kami langsung yang mengalami bagaimana 
tidur di hutan, sedangkan mereka yang kini ada 
jabatan, tidak semuanya pernah merasakan tidur di 
hutan, tidak pernah merasa sesakit kami di penjara, 
tapi sekarang ini mereka lupa pada kami orang 
kecil ini. Kalau tidak ada orang lapangan seperti 
kami ini, mana mungkin juga perjuangan ini 
berhasil. Saya merasa sia-sia dan menyesal dalam 
perjuangan ini”  

Empat orang Muhammad, Pidie Jaya 
Empat pemuda yang bernama Muhammad usia mereka berkisar dari 24 sampai 26 tahun, 

semuanya berasal dari desa yang sama di Pidie Jaya, semuanya di penjara sebagai tahanan GAM 

di Penjara Keudah di banda Aceh, penjara yang sama dengan gubernur Aceh yang sekarang, 

Irwandi Yusuf juga ditawan dan kemudian dibebaskan oleh kekuatan tsunami yang 
menghancurkan pada tanggal 26 Desember 2004.263 Keempat Muhammad dari Pidie Jaya ini juga 

dibebaskan oleh tsunami, yang menghancurkan penjara, dan mereka semua kebali ke rumah dan 

tetap menjaga kerendahan dirinya sampai perjanjian damai pada bulan Agustus 2005. Selain dari 

keajaiban mengenai bagaimana mereka menyelamatkan diri dan melarikan diri, para mantan 
tapol-napol ini sedih dan merasa kecewa, juga malu dengan masyarakat mereka sendiri, selama 

diskusi kelompok fokus dengan para peneliti MSR pada bulan Juli 2008. Hampir tiga tahun 

setelah perjanjian damai, tidak satupun dari keempat orang ini yang menerima bantuan reintegrasi 

dari BRA atau badan lainnya. M. Saleh ditahan sebagai anggota GAM pada waktu darurat militer 
dan telah menyelesaikan hukuman selama 18 bulan dari hukuman 2 tahunnya pada waktu tsunami 

terjadi. Sekarang dia bekerja sebagai nelayan dan petani. M. Hasan dituduh oeh TNI membakar 

                                                      
263 Kisah dan kutipan-kutipan langsung dari keempat Muhammad (bukan nama sebenarnya) diambil dari transkrip 
wawancara B.47, B.48, B.49, dan B.50. 
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sekolah yang ada di desanya. Sekarang dia bekerja sebagai nelayan dan juga sebagai agen 

menjual ikan kecil-kecil untuk persediaan perikanan lokal. M. Nurdin juga ditahan karena 

membakar sekolah di desanya dan telah ditahan selama dua setengah tahun di penjara keudah di 
mana para prajurit TNI sering menyiksanya sampai akhirnya tsunami membebaskannya. 

Sekarang dia bekerja sebagai pengemudi truk yang bekerja pada rute Sigli ke Takengon, di mana 

dia mendapatkan Rp.100.000,- per minggu, dan tidak mempunyai tanag untuk mendapatkan 

tambahan pemasukan dari pertanian. M. Hermansyah juga ditahan karena membakar hangus 
sebuah sekolah dan dihukum dua tahun ke penjara Keudah di banda Aceh pada bulan Juni 2003.  

 

Keempat Muhammad didaftar dan diverifikasi oleh BRA, dan keempat-empatnya mempunyai 

surat-surat yang memastikan penahanan mereka, dan mereka semua telah menyerahkan proposal 
kepda BRA, tetapi sejak bulan Juli 2008 tidak seorang pun mendapatkan berbagai paket 

reintegrasi. Para pemuda ini adalah calon yang ideal untuk pelatihan kejuruan dan pengembangan 

usaha kecil. M. Saleh berbicara untuk keempatnya pada waktu dia mengatakan: 

 
“We are all full of disappointment and sadness 
because until now we haven’t received any 
assistance while others with similar experiences as 
ours have gotten funds for small business 
development.” – M. Saleh, Pidie Jaya 

“Kami semua penuh kekesalan dan kesedihan 
karena sampai sekarang belum menerima bantuan 
apa apa sedangkan orang orang lain yang sama 
nasib dengan kami sudah mendapakan bantuan 
berupa dana untuk dijadikan sebagai modal 
usaha.” – M. Saleh, Pidie Jaya 

Nur, Bireuen 
Pada tahun 1998 waktu dia masih merupakan seorang remaja muda, Nur mengamati bahwa setiap 

kali TNI datang ke desanya di kecamatan Jangka, Bireuen untuk melakukan operasi penyapuan, 

para tentara akan mengambil pemuda dan mereka tidak akan kembali.264 Mereka yang kembali 

biasanya mempunai luka fisik yang parah atau luka mental. Nur memutuskan bahwa dia akan 
lebih aman jika meninggalkan desanya dan bergabunag dengan GAm di pegunungan. Meskipun 

di sana dia bukanlah seorang tentara yang mengelas senjata untuk GAM, karena dia masih sangat 

muda, dia bekerja menjadi seorang pembantu. Pada waktu Nur pulang untuk menengok orang 

tuanya, dia menemukan bahwa kaum laki-laki yang masih tinggal di desanya adalah orang-orang 
tua, dia adalah satu-satunya orang dewasa muda di masyarakatnya, sehingga dia langsung 

ditangkap oleh TNI yang bermarkas di desanya dan dikirim ke penjara Porong, dekat Surabaya di 

Jawa Timur. Dia menghabiskan waktu dua setengah tahun dari hukuman seumur hidupnya 

sampai pada perjanjian damai pada bulan Agustus 2005, pada waktu dia diberi amesti oleh 
pemerintah Indonesia dan dikirim pulang.  

 

                                                      
264 Kisah Nur (bukan nama sebenarnya) dan kutipan-kutipan langsung diambil dari transkrip wawancara B.52. 
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Seperti semua tahanan yang diberi ampunan pada minggu-minggu dan bulan-bulan setelah 

perjanjian damai, Nur bisa mendapatkan bantuan reintegrasi yang diberikan oleh pemerintah 

dengan bekerja sama dengan International Organization for Migration (IOM).  Segera setelah 
pembebasannya, Nur diberi dua setengah juta rupiah untuk bantuan pemasukan kembali, dan 

kemudian menerima dua pembayaran sebesar 1,5 juta rupiah selama lima bulan kemudian untuk 

memperlancar perubahan kembalinya ke masyarakat asalnya. Beberapa bulan kemudian, Nur 

menerima sembilan juta rupiah paket bantuan kejuruan untuk pengembangan usaha kecil dari 
IOM, yang dipakainya untuk membeli sebuah sepeda motor. Dia memakai sepeda motornya 

untuk menjual ikan di desanya dan desa-desa sekitarnya. Dia juga menerima tambahan sepuluh 

juta rupiah dari BRA, yang dipakainya untuk membayar hutang selama dia berada di penjara. 

Tidak lama setelah kembali, Nur melamar seorang perempuan muda dan menikah. Sekarang, 
pada usia 23 tahun, Nur tinggal dengan istrinya dan mereka mempunyai seorang bayi laki-laki 

yang berumur 19 bulan.  

 

Para peneliti MSR memakai waktu selama satu jam mewawancara Nur dengan istri dan anak 
bayinya di rumah mereka. Dia berbiara dengan antusias, senang, dan percaya diri pada waktu dia 

menggambarkan kebahagiaan, keberhasilan, dan perdamaian di kehidupan barunya sejak 

pengampunannya dari penjara. Nur jelas merupakan satu dari mantan tahanan politik yang lebih 

beruntung di Aceh paska-konflik sekarang, karena dia tidak hanya bisa mendapatkan bantuan 
reintegrasi, tetapi dia juga berhasil dalam usaha-usahanya untuk memulai kehidupannya setelah 

penjara. Nur bersyukur atas bantuan reintegrasi yang diterimanya, tanpa itu dia tidak akan bisa 

membayar hutang-hutangnya, menikah, dan memulai sebuah keluarga:  

 
“I am so grateful and give thanks to God because 
with the peace process I was able to get out of jail 
and return to my home village.  Now I can live in 
peace, without fear.  If there was never any peace I 
don’t know what my fate might have been; without 
peace I certainly wouldn’t have been able to get 
married, I wouldn’t have a wife.  For sure I would 
never know the meaning of having a life with a wife 
and child, because I would have spent the rest of my 
life in jail.  Now we are free to do our activities 
anytime and anywhere, and there is nothing left for 
us to fear.” 

“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena 
dengan adanya proses perdamaian ini saya bisa 
lepas dari penjara dan bisa pulang kekampung 
halamnya dan kini sudah bisa hidup tenang tanpa 
rasa takut.  Jika belum damai saya tidak tahu bagai 
mana nasib saya dan jika tidak damai tentunya saya 
sampai hari ini belum menikah, belum ada istri. 
Yang pastinya saya tidak tahu arti sebuah 
kehidupan bersama sang istri dan anak, karena 
saya akan menghabiskan umur saya dipenjara. Kini 
kita sudah bebas beraktifitas kapan saja dana 
dimana saja dan tidak ada lagi yang harus kita 
takuti” 

Rian, Aceh Tengah 
Rian dianggap sebagai seorang anggota kelompok anti-separatis PETA (pembela Tanah Air) 
sekarang karena dia bergabung dengan peruahaan PETA dalam mengelola pungutan pajak dan 

keamanan di terminal bis Takengon, meskipun dia menyatakan bahwa dia tidak ikut serta dalam 
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operasi-operasi anti pemberontakan mereka selama konflik. 265  Dia berasal dari suku Gayo 

keluarga pemilik tanah tyag sederhana di bener Meriah, dan selama bertahun-tahun masa konflik 

tetap memelihara posisi netral di antara dua sisi yang bermusuhan pada masa konflik karena dia 
bekerja sebagai preman pasar di kecamatan Timang Gajah, di mana dia memelihara hubungan 

baik dengan para pemimpin lokal GAM. Ayahnya adalah pensiunan pejabat TNI, dan selama 

konflik pasukan GAM membunuh adik laki-laki Rian, tetapi bukan Rian sendiri, TNI, mungkin 

menyadari hubungan akrab Rian dengan GAM di Timang Gajah, mencurigai bahwa Rian 
mempunyai hubungan yang akrab dengan GAM, sehingga menangkapnya pada bulan Maret 2001, 

menyiksanya, dan meninggalkan dia supaya mati di kantor polisi Timang Gajah. Rian berhasil 

selamat dari serangan ini, dan polisi bisa merawat dia sampai kembali sehat selama dia di penjara 

dan mencegah petugas intelijen TNI yang memburunya. Rian menyangkal tuduhan TNI, dan 
sebagai anak dari petugas TNI dia menyatakan bahwa dia berpendidikan dan selalu mendukung 

negara kesatuan Indonesia. Sekarang dia menyewa rumah di Takengon dengan istri dan anak-

anaknya, bekerja di terminal bis dan mengemudi becak motor yang berafiliasi dengan serikat 

pekerja terminal PETA, dan sebagai sampingan Rian mengkoordinir pendokumentasian 
pelalanggaran-pelanggaran Ham untuk SPKP (Solidaritas Persaudaraan Korban Pelanggaran 

HAM) dai salah satu kecamatan di Aceh Tengah.   

 

Rian adalah jenis korban yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori yang mudah, sebuah 
keadaan umum di dataran tinggi tengah, khususnya di antara suku Gayo, yang kesetiaannya 

sering disalahartikan dan selalu dicurigai. Meskipun demikian Rian disiksa dan menghabiskan 

waktu di penjara sebagai tahanan politik, sebagai seorang yang dicurigai sebagai anggota GAM, 

sebuah tuduhan yang tidak masuk akal mengingat hubungan keluarga Rian dengan TNI. 
Pengalamannya sulit untuk dikategorikan dan mungkin tidak mengherankan bahwa Rian tidak 

menerima bantuan apapun sejak dia dibebaskan dari penjara. Untuk ini, secara implisit Rian 

menyalahkan BRA, yang dilihatnya sangat bias dalam memberikan bantuan terhadap mantan 

GAM dan simpatisan GAM: 
 
“There are problems with BRA’s manner, because 
their assistance is not transparent, distributed 
unevenly, corrupt, and monopolized too much by 
KPA members working within the organization, to 
the extent that other conflict victims are ignored.  Of 
course BRA has given assistance to victims in the 
community, but not that much, and there are still so 
many others that haven’t gotten anything.  Only 

“Ada masalah akibat ulah BRA, karena bantuan 
tidak transparan, tidak merata, KKN, dan terlalu 
dimonopoli oleh KPA di dalamnya, sehingga para 
korban yang lain diabaikan. Memang BRA ada 
memberikan bantuan kepada masyarakat korban, 
tetapi tidak seberapa, dan masih banyak sekali 
korban yang tidak dapat. Hanya orang-orang yang 
dekat dengan oknum-oknum BRA itu saja yang 

                                                      
265 Kisah Rian (bukan nama sebenarnya) dan kutipan langsung diambil dari transkrip wawancara C.12. Sebuah versi 
yang mirip dengan kisah Rian juga muncul di dalam studi kasus MSR mengenai kelompok-kelompok anti-separatis 
dalam Aceh paska-konflik. 
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those who are close to BRA crony officials benefit, 
such as KPA or ex-GAM, the others don’t.” – Rian, 
Aceh Tengah 

diuntungkan, seperti KPA atau mantan GAM, 
selainnya tidak.” – Rian, Aceh Tengah 

Hasbi Lacak, Aceh Timur 
Hasbi Lacak berjuang di wilayah Peurelak di Aceh Timur di bawah perintah Teungku Ishak Daud 

seblum dia dibunuh.266 Tugas Hasbi adalah menangani senjata mortir. Dia bertubuh kekar dengan 

tinggi badan 155 cm, dan lebih kelihatan seperti nelayan dibandingkan mantan kombatan GAM. 
Dia berasal dari sebuah keluarga pejuang: ‘Saya mempunyai saudara di Kopassus dan polisi, juga 

ada tujuh saudara lainnya yang bergabung dengan GAM.” Hasbi tidak pernah berpikir akan 

bergabung dengan GAM, bahkan selama tahun 1990an dia pernah bekerja sebagai sopir untuk 

pasukan TNI. Pada waktu pamannya ditembak mati di tahun 2001, karena dituduh menjadi 
bagian dari GAm, Hasbi pindah ke Malaysia dan bekerja secara legal selama dua tahun. Kembali 

pada tahun 2003, pasukan TNI menangkapnya dan menuduhnya sebagai bagian dari 

perpanjangan GAM di Malaysia, dan memasukkannya ke dalam penjara selama enam bulan. Pada 

waktu dibebaskan, merasa benci dan marah, Hasby benar-benar bergabung dengan GAM pada 
awal tahun 2004 dan mengikuti pelatihan militer untuk menjadi pejuang GAM. Selama darurat 

militer padawaktu TNI menyerang pedalaman Aceh Timur, Pasukan GAM dilumpuhkan dan 

dibubarkan, dan Hasby dipaksa kembali ke kota Idi Rayeuk di mana dia tinggal dalam 

penyamaran dan sendirian. Akhirnya dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara selama 
sembilan tahun, tetapi melarikan diri setelah sembilan bulan pada waktu pasukan GAM bisa 

membakar penjara dan membebaskan para tahanan. Dia bergabung kembali dengan pasukan 

GAM di pegunungan dan tinggal di sana sampai pada waktu tsunami; Hasby menelpon 

saudaranya yang berada di TNI dan menanyakan apakah dia harus menyerahkan diri dan 
saudaranya mengatakan bahwa lebih baik dia pergi ke Malaysia daripada menyerahkan diri. Jadi 

hasby melarikan diri ke Malaysia dan mendapatkan suaka melalui UNHCR. Sewaktu 

memperlihatkan para pewawancara MSR kartu identitas UNHCR yang telah kedaluwarsa, Hasby 

mengatakan bahwa, “ selama konflik, lebih berbahaya membawa kartu UNHCR daripada 
membawa senjata karena mereka takut bahwa Aceh akan menjadi masalah internasional, sebuah 

hal yang memalukan bagi Indonesia.” Adik laki-laki Hasby, juga GAM, mendapatkan suaka dan 

sekarang tinggal di Kanada. Hasby kembali ke Aceh setelah perjanjian damai. 

 
Malihat kembali pada pengalamannya di penjara sebagai tahanan politik di Idi Rayeuk, Hasbi 

menceritakan sebuah kisah yang menggaris bawahi banyak ketegangan yang masih tetap ada dan 

tersulam dalam masyarakat di mana saudara dari keluarga yang sama terlibat di dalam pasukan 

yang berbeda dan bermusuhan selama konflik: 

                                                      
266 Kisah Hasbi Lacak (bukan nama sebenarnya) dan kutipan langsung diambil dari transkrip wawancara A.11. 
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“I had a memorable experience while I was in jail.  
A BRIMOB [mobile police brigade] officer, also 
from Idi Rayeuk, named TH, tortured me.  But at 
that time there was another BRIMOB officer from 
Surabaya who watched over me, and he treated me 
well.  For 28 days the BRIMOB officer from 
Surabaya never hit me.  He even gave me food and 
cigarettes.   
 
One day, TH came into my cell and arrogantly 
asked ‘Where is the political prisoner?’  He shouted 
at me: ‘You’re so great joining GAM, my men, my 
family, many of them are dead.’  I answered, ‘that is 
my business, now I am a political prisoner.  You 
don’t have the right to hit me anymore.’  TH didn’t 
care, he took a knife and brutally cut up my ears and 
my back.  I said to TH, ‘You, as a person from Idi 
shouldn’t act like that, the BRIMOB guys from 
Surabaya are nicer to me.’  The BRIMOB officer 
from Surabaya actually forbid TH from doing that 
and told him, ‘TH, don’t do that, you’re from Idi, 
one day you’ll meet him again.’  I know TH’s 
family, I know his parents and his younger siblings.  
I was so angry then. 
 
When I got out of jail, I called TH to let him know 
that I was out.  He didn’t believe me, but I 
convinced him when I told him, ‘If you don’t 
believe me just ask your parents, I have already 
visited them.’  Even though I held a grudge against 
TH, I didn’t do anything to his parents.  When I 
visited TH’s parents, I reminded his father to tell 
TH not to bother returning home, because if I meet 
him again I will shoot him. 
 
After the peace agreement I once met TH again.  I 
was sitting in a coffee shop with some other security 
forces.  Suddenly he showed up and said hello.  ‘I 
don’t know you,’ I said to him, ‘you’re better off 
just moving (your seat) away, I’m afraid something 
unpleasant might happen.’  The last information I 
heard about him, TH is sitting in the Aceh Timur 
police station prison for five months because he was 
involved in a crystal meth case, an undocumented 
motorbike, and a stolen car.” – Hasbi Lacak, Aceh 
Timur 

“Ada sebuah pengalaman berkesan selama saya 
berada dalam tahanan. Seorang Brimob asal Idi 
Rayeuk bernama TH, menyiksa saya. Padahal saat 
itu ada aparat lain yaitu brimob asal Surabaya 
yang menjaga saya. Brimob Surabaya 
memperlakukan saya dengan baik. Selama 28 hari 
dalam tahanan Brimob Surabaya tersebut tidak ada 
memukul saya. Rokok dan makanan mereka 
berikan. 
 
Suatu hari, TH masuk ke dalam ruang tahanan 
saya, dengan arogannya bertanya “Mana tahanan 
politik?  Ia memaki saya “kamu enak sekali masuk 
GAM, anggota saya, keluarga saya, banyak yang 
mati”. Saya menjawab “ itu urusan saya, sekarang 
saya tahanan politik. Abang tidak ada hak untuk 
memukul saya lagi”. TH tidak peduli, ia mengambil 
pisau, mengiris telinga dan punggung saya dengan 
kejamnya.  Saya bilang ke TH “Kamu, orang Idi 
jangan begitu, mereka yang Brimob Surabaya 
bagaimana baiknya dengan saya”. Brimob dari 
Surabaya sebenarnya sudah melarang. “TH, jangan 
kamu lakukan itu, kamu orang Idi, suatu saat kamu 
akan berjumpa lagi dengan dia”. Saya mengenal 
keluarga Tajul Huda, mengenal ibu-bapak dan 
adik-adik dia. Saya merasa marah sekali saat itu. 
 
Saat saya keluar dari LP, saya menelepon TH 
memberitahukan saya sudah keluar dari penjara. Ia 
tidak percaya, namun saya meyakinkan dia dengan 
berkata “Kalau kamu tidak percaya tanya saja 
sama orang tua kamu, saya sudah mengunjungi 
mereka”. Walaupun saya mendendam kepada TH, 
tetapi saya tidak mencelakakan orang tuanya.  
Ketika mengunjungi orangtua TH, saya 
mengingatkan bapaknya supaya TH jangan pulang, 
karena kalau berjumpa saya akan saya tembak.  
 
Pasca MoU saya pernah berjumpa kembali dengan 
TH. Saat itu saya sedang duduk disebuah warung, 
dengan aparat juga. Tiba-tiba ia datang ke tempat 
saya dan menyapa saya. “Saya tidak kenal dengan 
kamu, sebaiknya pindah (tempat duduk) saja, saya 
takut akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan” 
saya bilang kepadanya. Informasi yang terakhir, TH 
sudah mendekam dalam tahanan Polres Aceh Timur 
selama 5 bulan karena terlibat kasus sabu-sabu, 
sepeda motor bodong (tanpa dokumen) dan mobil 
curian.” – Hasbi Lacak, Aceh Timur  

 

Pada waktu Hasby menceritakan suaka adik laki-lakinya di kanada, dia membandingkan bantuan 

yang diterima oleh dirinya sendiri, menyatakan bahwa sementara adiknya menerima berbagai 
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macam bantuan transisional dari UNHCR dan pemerintah Kanada, dia belum pernah menerima 

apapun di sini di Aceh kecuali statusnya sebagai mantan tahanan politik.   

 
“I once submitted a proposal for ex-political 
prisoner reintegration assistance to the BRA office 
in Banda Aceh, but until now I haven’t gotten 
anything.  Then I heard that there was assistance for 
conflict victims with physical injuries, and so I 
returned with another proposal. [Hasbi was once 
shot in the shoulder and the back.  Because of the 
shooting he received treatment in Malaysia.] I 
received assistance for my injuries eight months 
later from the BRA office in Idi Rayeuk.  The total 
amount was ten million rupiah, but after they cut 
one million, I only got nine million.  Until now I 
only received that compensation for my injuries, but 
I haven’t received anything for my status as a 
former political prisoner nor for my house that was 
burned down.  But I’ve heard that other ex-political 
prisoners have gotten assistance.  Until now I still 
hold onto my letter that verifies my es-political 
prisoner status.” – Hasbi Lacak, Aceh Timur 

“Saya pernah mengajukan permohonan bantuan 
Napol kepada BRA Banda Aceh, namun hingga kini 
belum ada hasilnya. Kemudian saya mendengar ada 
bantuan untuk korban cacat konflik, saya pun 
kembali mengajukan permohonan bantuan. [Hasbi 
pernah terkena tembakan peluru di bahunya dan 
punggung belakang. Akibat tembakan itu ia sempat 
dirawat di luar negeri Malaysia] Saya mendapatkan 
bantuan cacat sekitar 8 bulan kemudian melalui 
kantor BRA Idi Rayeuk. Jumlah yang diberikan 
Rp.10 juta. Namun setelah dipotong satu juta, saya 
hanya mendapat Rp. 9 juta. Sejauh ini cuma 
bantuan korban cacat yang saya terima. Sedangkan 
bantuan sebagai napol ataupun rumah terbakar 
saya belum saya terima. Tapi saya dengar orang 
lain ada yang mendapat bantuan napol. Sampai 
hari ini saya masih menyimpan surat keterangan 
napol.” – Hasbi Lacak, Aceh Timur 

 

Sekaang Hasby hidup dengan layak, bahkan bekerja sama dengan petugas TNI dalam proyek-
proyek usaha lokal. “Saya sering bertemu dengan orang-orang yang dulu saya perangi, dan kami 

bergurau mengenai itu sekarang…’Oh, kamu yang menembak saya di pertempuran!’ dan kami 

tertawa bersama.” Dia tidak tertarik untuk ikut serta dalam konflik di masa depan, lebih memilih 

untuk mengejar kepentingan-kepentingan usahanya seperti menjual karet dan coklat dengan harga 
yang lebih bagus sekarang dibandingkan pada waktu mereka dalam konflik, dan tanpa pemerasan 

dari pasukan keamanan. Dia aktif di partai politik lokal, partai Aceh, sebuah partai politik lokal 

baru yang mewakili kepentingan politik para mantan GAM, dan mengelola kegiatan kampanye 

untuk 16 desa, di mana dia yakin bahwa PA akan memenangkan 100% suara: “dan itu karena 
rakyat mendukung kita dan kita tidak akan pernah mempunyai masalah dengan atau 

memperlakukan masyarakat dengan buruk!”  

Kesimpulan  
Secara umum, mantan tahanan politik yang telah dibebaskan sebelum perjanjian damai belum 

pernah menerima bantuan reintegrasi atau pemulihan selama lebih dari tiga tahun setelah 
perjanjian damai. Meskipun paling tidak 2000 tahanan politik menerima pengampunan dan 

bantuan reintegrasi yang lengkap selama tahun pertama setelah pembebasannya dari penjara. Ini 

merupakan sumber dari kecemburuan sosial dan titik perdebatan bai ribuan mantan tahanan 

politik lainnya yang belum menerima pengakuan mengenai penderitaan, kerugian, dan luka yang 
mereka hadapi selama penawanan mereka. 
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Biografi-biografi singkat yang diceritakan di atas menunjukkan perbedaan yang bervariasi 

dalampengalaman antara Nur dari Bireuen di satu sisi yang menerima pengampunan dan bantuan 
reintegrasi, dan tujuh mantan tahanan politik lainnya yang digambarkan di atas yang tidak 

menerima. Ada kisah dengan sejarah yang rumit seperti Rian dari Aceh Tengah dan Hasby dari 

Aceh Timur yang tidak bisa dimasukkan ke dalam kategori sederhana “tahanan politik”, cerita 

mereka melewati celah-celah dan apakah mereka juga berhak menerima bantuan reintegrasi tetap 
merupakan sebuah perntanyaan yang perlu dipikirkan. Tetapi ada beberapa kasus yang jelas 

seperti Dona dan keempat Muhammad dari Pidie jaya yang tidak diperhatikan karena mereka 

dibebaskan (atau melarikan diri) sebelum MOU. 

 
Masalah para mantan tahanan politik dan tuntutan mereka akan pengakuan dan kompensasi 

adalah sebuah perjuangan yang lengsung terutama bagi mereka yang bisa memberikan 

pendokumetasian yang benar. Pengalaman IOM dan BRA dalam membantu 200 para mantan 

tahanan yang diampuni adalah bagian yang paling mudah dari proses perdamaian Aceh. 
Melanjutkan dengan berbagai macam mantan tahanan politik yang didokumentasikan di Aceh 

mungkin jauh lebih rumit dibandingkan 2000 yang pertama diampuni, tetapi jauh kurang bisa 

dikendalikan dan merupakan tugas yang lebih memuaskan dibandingkan dengan urusan lain yang 

tidak selesai dalam proses perdamaian yang sedang berlangsung di Aceh.    
 


