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Position Paper 
Yayasan LBH Indonesia 

Tentang Nota Kesepahaman (MoU) Pemerintah RI – GAM 
 
Konteks Historis Konflik Aceh sebagai Pijakan dalam Melihat MoU 
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia 
dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki, Finlandia merupakan sebuah 
momentum yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Setelah konflik yang 
berkepanjangan selama hampir 30 tahun, sebuah pendekatan baru dalam 
menyelesaikan konflik telah dilakukan. Pada prinsipnya proses perdamaian yang 
dimulai dengan penandatangan Nota kesepahaman ini harus dilihat secara 
positif dengan mengacu pada konteks historis konflik antara Aceh dengan 
pemerintah pusat di Jakarta.  

Hubungan buruk antara pemerintah pusat dengan Aceh dalam konteks historis, 
bisa dililihat baik  pada masa sebelum dan pada masa kolonialisme, pada masa 
awal kemerdekaan, masa Orde Baru maupun setelah Orde Baru. Sebagai sebuah 
wilayah kerajaan (kesultanan) yang penting dalam perdagangan dan pendidikan 
Islam, Aceh sudah relatif memiliki otoritas dan ideologi politik yang cukup 
mapan. Perlawanan mereka terhadap kekuasaan pemerintah Hindia Belanda 
membuktikan hal tersebut. Ketika Proklamasi 17 Agustus 1945 
dikumandangkan, ide-ide nasionalisme yang sudah berkembang sebelumnya 
mendapatkan ruang geraknya, sehingga Aceh secara penuh mendukung jalannya 
revolusi nasional melawan penjajahan. Dukungan terhadap perjuangan 
kemerdekaan Indonesia ini ditunjang dengan diberikannya otonomi dalam 
pengeloalaan sumber daya ekonomi di Aceh.  

Namun hubungan harmonis ini tidak berjalan lama semenjak otonomi ini 
dihapus dengan memasukkan Aceh sebagai bagian dari Propinsi Sumatera Utara. 
Konflik awal ini memuncak dengan didirikannya Darul Islam (DI) Tgk. Daud 
Beureuh pada tahun 1953. Pemerontakan DI berakhir dengan dibentuknya 
Propinsi Daerah Istimewa Aceh, di mana dengan staus Daerah Istimewa tersebut 
mampu meredam beberapa aspek yang mendorong perlawanan DI. 

Potensi konflik yang sudah ada antara pemerintah pusat dengan Aceh kembali 
memanas akibat narasi pembangunan yang dikonstruksi oleh Orde Baru. Narasi 
pembangunan yang berpondasikan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik 
ini memaksa kepemimpinan ulama di Aceh “tersingkir” oleh teknokrat dan 
birokrat, serta ekspolitasi ekonomi oleh pemerintah pusat. Inilah yang 
mendasari lahirnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1976.  

Dengan berpijak pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, pemerintah 
menanggapi perkembangan GAM secara represif melalui doktrin dan praktek 
militer. Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 
1989, hingga berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998. Namun perubahan politik 
tahun 1998 tidak mengubah watak dan perilaku yang represif dan eksploitatif. 
Korupsi dan pelanggaran HAM masih marak terjadi di Aceh.  
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Upaya untuk menurunkan derajat konflik di Aceh dijalankan melalui Jeda 
Kemanusiaan, yang diikuti oleh pemindahan kekuasaan dari tentara ke polisi 
serta pemberian otonomi melalui Undang-Undang Otonomi Khusus NAD  pada 
masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Namun tidak berjalan efektif karena 
masih ada problem keadilan hukum yang belum terpenuhi, khususnya berkaitan 
dengan persoalan HAM dan korupsi. 

Upaya berikutnya melalui Cessation of Hostilities Agreement  (CoHA) pada 
awal tahun 2003 hanya berhasil di 2 bulan pertama. Pada bulan ketiga, kedua 
belah pihak tidak mampu mengontrol pergerakan pasukan. Konflik bersenjata 
tetap berlangsung dan memuncak pada penyerangan terhadap kantor JSC (Joint 
Security Committee). Penolakan GAM untuk menghadiri pertemuan 
pembahasan Dewan Bersama (Joint Council) direspon oleh pemerintahan 
Megawati dengan menjalankan Operasi Terpadu dan adanya Kepres tentang 
Status Daerah Militer untuk Provinsi NAD.  

Sejarah konflik yang berkepanjangan serta belajar dari pengalaman gagalnya 
upaya-upaya perdamaian sebelumnya menunjukkan bahwa: pertama, akar dari 
persoalan di Aceh adalah ketimpangan sosial dan sentralisasi politik pemerintah 
pusat di Jakarta. Kedua, proses perdamaian selalu menemui jalan buntu ketika 
tidak ada konsistensi dan kejelasan dalam penyelesaian ketimpangan  sosial 
dan pemberian otonomi politik kepada rakyat Aceh. Ketiga, kegagalan 
pemerintah pusat untuk memenuhi tuntutan rakyat Aceh selalu ditutupi dengan 
upaya-upaya represif melalui operasi militer. Keempat, otonomi politik 
tersebut harus membuka ruang yang lebih luas bagi penghormatan terhadap 
kultur dan aspek sosial budaya Aceh. Oleh karena itu, ketika proses perdamaian 
dimulai dengan komitmen untuk memberikan otonomi ekonomi-politik kepada 
rakyat Aceh, mengakomodir kultur lokal (dalam hal ini Syariat Islam) di Aceh 
dan mempertegas penolakan terhadap penggunaan kekerasan dalam 
penyelesaian konflik, harus disikapi secara positif sebagai sebuah penghargaan 
sekaligus tuntutan kepada kedua belah pihak untuk menjaga konsistensi dalam 
melaksanakan kesepakatan-kesepakatan yang ada. 

 
Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dengan GAM: Sebuah Awal bagi 
Proses Perdamaian yang Sejati 
Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dengan GAM diawali dengan sebuah 
komitmen bersama untuk memulai sebuah proses penyelesaian konflik secara 
damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat. Ini mempertegas bahwa 
masing-masing pihak tidak akan menggunakan kekerasan; menyelesaikan 
konflik secara radikal dalam artian menyelesaikan problem Aceh hingga ke akar 
persoalannya; serta membangun relasi yang saling percaya dan saling 
menghormati antar kedua belah pihak. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini tidak 
terbatas pada perdamaian di Aceh melalui proses yang demokratis dan adil. 
Bencana Tsunami di Aceh akhir tahun lalu menambah pentingnya sebuah 
pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan berkeadilan di wilayah Aceh, 
yang juga merupakan tujuan dari penandatanganan Nota Kesepahaman ini.  
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Pada bagian pertama Nota Kesepahaman, disepakati hal-hal mengenai aturan 
penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, partisipasi politik rakyat Aceh, 
perekonomian Aceh serta penegakan hukum di Aceh. Pengalaman konflik 
selama ini di Aceh menunjukkan bahwa pemberian otonomi khusus melalui UU 
no. 18 tahun 2001 tidak cukup mengakomodir aspirasi rakyat Aceh dalam 
menyelesaikan problem teknokrasi dan birokrasi yang tersentralisir sejak jaman 
Orde Baru, serta ketidakadilan ekonomi akibat eksploitasi pemerintah pusat 
terhadap sumber daya Aceh. Keseluruhan Butir 1 dari Nota Kesepahaman ini 
merupakan sebuah jawaban dari bagaimana rakyat Aceh diberi hak untuk dapat 
mengatur dirinya sendiri, baik dalam hal politik, ekonomi, sosial dan budaya. 

Dalam Nota Kesepahaman ini dipertegas mengenai kewenangan pemerintah 
daerah Aceh di semua sektor publik yang akan diselenggarakan bersamaan 
dengan administrasi sipil dan peradilan, kecuali dalam bidang hubungan luar 
negeri, pertahanan luar, keamanan nasional, hal ikhwal moneter dan fiskal, 
kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama. Dalam butir-butir berikutnya, 
otonomi politik tersebut juga mencakup keterlibatan pemerintah daerah 
(legislatif dan/atau eksekutif) dalam pengambilan kebijakan nasional yang 
berkaitan dengan Aceh. Selain itu, rakyat Aceh juga memperoleh kembali hak-
hak sipil dan politiknya, seperti hak dipilih dan memilih, membuat partai 
sendiri, memiliki KTP yang sama dengan WNI lainnya, dst.  

Mengenai kesempatan untuk membentuk partai yang berbasis di Aceh 
sebenarnya dalam butir 1.2.1 tidak secara otomatis merujuk pada partai lokal, 
mengingat masih ada konsepsi “…yang memenuhi persyaratan nasional”. 
Dengan pemahaman tersebut, perlu direvisi UU no. 31/2002 tentang Partai 
Politik, khususnya pasal 13 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Kepengurusan 
partai politik tingkat nasional berkedudukan di ibukota negara”. Soal partai 
politik “lokal” ini sebenarnya juga sudah disinggung dalam pasal 28 ayat (1) UU 
no. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, meskipun juga tidak 
otomatis merujuk pada keberadaan partai lokal. 

Beberapa poin yang berkesan memberikan ruang yang terlalu luas bagi Aceh 
dalam pengelolaan ekonomi, khususnya mengenai hak untuk menetapkan 
tingkat suku bunga berbeda dengan yang ditetapkan oleh Bank Sentral Republik 
Indonesia (Bank Indonesia), harus diberikan penjelasan secara rinci. 
Penjelasan/klarifikasi tersebut harus memaparkan dasar pemikiran, tujuan dan 
terutama implikasi yangg mungkin muncul berkaitan dengan kebijakan 
tersebut. Karena secara logika ekonomi, tidak mungkin Aceh memiliki suku 
bunga sendiri sementara tanpa mengubah mata uangnya. Artinya, harus ada 
penjelasan oleh pemerintah Indonesia mengenai apa dasar pemikiran 
diterimanya butir tersebut dan bentuk implementasi seperti apa yang akan 
dilakukan untuk menjalankan butir tersebut. 

Mengenai hutang luar negeri, dalam pasal 170 ayat (1) UU no. 32 tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat 
melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri 
dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh 
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pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Artinya, secara prinsip semua pemerintah 
daerah berhak memperoleh dana melalui hutang luar negeri. Dan butir 1.3.1 
dari Nota Kesepahaman hanya mempertegas hal tersebut.  

Adanya ketimpangan ekonomi akibat eksploitasi sumber daya alam yang 
dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa ada distribusi yang adil kepada 
pemerintah daerah merupakan persoalan laten yang ada di Indonesia saat ini. 
Dalam konteks Aceh, seperti sudah dipaparkan di atas, persoalan tersebut juga 
menjadi salah satu dasar dari konflik yang terjadi 30 tahun ini. Oleh karena itu, 
hal-hal yang berkaitan dengan pemberian konsesi kepada rakyat Aceh berupa 
kewenangan perpajakan, perdagangan, pariwisata dan pengelolaan sumber 
daya alam harus dipahami sebagai harga yang harus dibayar oleh pemerintah 
atas ketidakmampuannya menjalankan prinsip keadilan sosial bagi rakyat 
Indonesia.  

Selama ini rakyat Aceh dibatasi hubungannya, khususnya dalam hal 
perdagangan dan transportasi, sehingga harus selalu melalui Provinsi Sumatera 
Utara. Dengan dibukanya akses langsung di tingkat nasional maupun 
internasional, potensi-potensi ekonomi dan perdagangan di Aceh akan semakin 
tergali sebagai sebuah wilayah yang secara geografis strategis dalam lalu lintas 
perdagangan nasional maupun internasional. 

Sumber daya hidrokarbon yang berlimpah di Aceh selama ini tidak pernah 
memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat Aceh. Oleh karena itu, 
diperlukan mekanisme pembagian yang baru dan lebih adil antara pemerintah 
pusat dengan pemerintah daerah Aceh dalam pengelolaan sumber daya 
hidrokarbon ini. Memang dalam pasal 4 ayat (4) UU no. 18/2001 tentang 
Otonomi Khusus untuk Provinsi NAD, Pemerintah Daerah hanya memperoleh 
55% untuk pertambangan minyak bumi, dan 40% untuk gas alam. Oleh karena 
itu, perubahan menjadi 70% alokasi hasil minyak bumi dan gas alam 
(hidrokarbon) bagi Pemerintah Daerah Aceh harus menjadi bagian dari revisi 
terhadap UU no. 18/2001 tersebut. 

Menyangkut butir-butir mengenai penegakan HAM, perdebatan mengenai asas 
retroaktif sebenarnya tidak relevan mengingat pemerintah Indonesia 
bagaimanapun juga tetap memiliki kewajiban untuk melakukan penuntutan 
terhadap praktek pelanggaran HAM berat. Kalaupun ada ruang untuk membuat 
pengadilan HAM ad hoc untuk pelanggaran HAM sebelum UU no. 26 tahun 2000 
disahkan, harus melalui usulan DPR dan dibentuk melalui Keputusan Presiden. 
Dan harus pula dipahami bahwa pengadilan HAM ini adalah pengadilan terhadap 
individu-individu yang melakukan kejahatan, baik individu yang bersala dari 
kalangan sipil, tentara, GAM, pegawai negeri atau siapapun juga. Artinya, 
pengadilan HAM ini, berdasarkan praktek internasional, bukanlah pengadilan 
atas sebuah institusi ataupun bangsa tertentu.  

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk di Aceh, sesuai dengan 
pasal 29 (b) UU no. 27 tahun 2004, memiliki ruang untuk mengajukan ke 
pengadilan HAM ad hoc sebuah kasus yang tidak mencapai rekonsiliasi. Itu 
berarti bahwa KKR tidak bisa ditempatkan sebagai subtitusi dari proses 
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pengadilan. KKR merupakan institusi yang dibentuk karena adanya keterbatasan 
pengadilan serta konteks transisi yang mengakibatkan tidak memungkinkannya 
dilakukan penuntutan. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari butir ini 
harus disusun mengenai persoalan-persoalan yang akan ditelusuri oleh KKR 
Aceh, serta sampai sejauh mana penelusuran ke belakang (masa lalu) itu 
dilakukan. 

Untuk soal keamanan, butir-butir dalam Nota Kesepahaman ini sudah mencoba 
untuk merinci hal-hal yang harus dilakukan maupun tidak boleh dilakukan oleh 
masing-masing pihak. Namun, kami melihat masih ada ketimpangan dan 
keraguan mengenai jumlah senjata yang dimiliki oleh GAM yang akan 
diserahkan kepada AMM. Oleh karena itu, harus tetap diwaspadasi adanya 
elemen-elemen lain yang memang lebih mengharapkan kekerasan dan 
peperangan tetap terjadi di Aceh. Karena bagaimanapun juga, tujuan akhir dari 
Nota Kesepahaman ini adalah perdamaian dan keadilan di Aceh. 

Keberadaan pihak ketiga yang bisa diterima dan dianggap netral oleh semua 
pihak tetap merupakan sesuatu yang penting, berdasarkan pengalaman upaya 
pelaksanaan proses perdamaian sebelumnya. Namun dalam hal ini keberadaan 
Misi Monitoring Aceh (AMM) tetap harus disusun dan dipertegas mengenai 
batasan wewenang dan tanggung jawab, serta masa berlaku dari AMM. 
Demikian juga mengenai keterlibatan dan peran masyarakat sipil Aceh yang 
selama ini menjadi pelanduk dalam pertarungan para gajah, untuk dapat 
melakukan pemantauan secara aktif sebagai wujud partisipasi rakyat Aceh 
dalam proses perdamaian.  
 

Penutup 
Nota Kesepahaman ini memang memberikan secercah harapan bagi tercapainya 
perdamaian di Aceh. Namun bukan berarti tanpa kelemahan, sehingga harus 
ada penyempurnaan. Beberapa butir yang memerlukan klarifikasi dan 
penjelasan lebih lanjut harus memiliki tuntunan operasional yang lebih rinci. 
Sehingga dengan tuntunan operasional tersebut tidak memberikan ruang bagi 
perdebatan diskursif yang kontraproduktif bagi proses perdamaian itu sendiri. 
Karena berdasarkan pengalaman CoHA, perdebatan diskursif semacam itu 
cenderung menjebak sehingga proses perdamaian terhenti di tengah jalan dan 
memberi kesempatan bagi kelompok yang lebih memilih jalan kekerasan untuk 
menghancurkan proses perdamaian yang sedang berjalan. 

Proses perdamaian yang sudah dimulai dengan penandatangan Nota 
Kesepahaman harus dipandang sebagai momentum yang tidak akan datang dua 
kali. Apabila proses ini kembali menemui jalan buntu atau gagal, maka akan 
jauh lebih sulit untuk memulai kembali proses penyelesaiaan konflik yang lebih 
beradab ini. Dan kembali air mata dan darah akan mewarnai wajah Aceh dan 
wajah Indonesia. Maka sekali lagi, komitmen dan konsistensi dari semua pihak 
dalam melaksanakan Nota kesepahaman ini menjadi taruhan yang sangat besar, 
bukan hanya tentang keberadaan Aceh sebagai bagian dari Republik Indonesia, 
tetapi juga menjadi taruhan bagi pondasi kebangsaan dan ke-Indonesia-an kita. 



Revised 9/13/2005 1:25 PM 

Untuk itu, kami melihat ada beberapa catatan penting yang harus diperhatikan 
agar supaya harapan-harapan perdamaian tersebut tidak menjadi sia-sia. 
Pertama, dengan dasar pemikiran bahwa Nota Kesepahaman ini merupakan 
sebuah upaya untuk memperbaiki relasi antara pemerintah pusat dengan 
daerah (dalam hal ini Aceh), maka Nota Kesepahaman ini harus dijadikan 
pangkal tolak dalam melihat dan membangun Indonesia di masa depan. Artinya, 
jangan hanya Aceh yang bisa memperoleh keadilan dan kesejahteraan, akan 
tetapi juga seluruh wilayah Indonesia lainnya. Pembagian keuangan pusat-
daerah, desentralisasi politik, penghargaan dan penghormatan terhadap nilai-
nilai lokal, serta ruang bagi pembentukan partai lokal, hendaknya jangan hanya 
diberikan kepada rakyat Aceh. Karena bagaimanapun juga, semua daerah harus 
dilihat sebagai sesuatu yang istimewa bagi Indonesia. Upaya-upaya yang sama 
juga harus dilakukan untuk dijadikan model dalam menyelesaikan konflik-
konflik yang terjadi selama ini di Indonesia, termasuk misalnya konflik di 
Papua. 

Kedua, untuk mewujudkan keseimbangan dan hubungan yang lebih baik antara 
pemerintah pusat dengan daerah sebagai bagian dari upaya mempertahankan 
keutuhan Republik Indonesia, pemerintah harus membuka dan melakukan 
dialog dengan berbagai kelompok nasional. Ini sekaligus juga sebagai bentuk 
transparansi pemerintah RI tentang status Aceh dalam konteks Republik 
Indonesia. 

Ketiga, bagaimanapun juga Nota Kesepahaman ini merupakan sebuah proses 
perdamaian yang harus dihargai dan dihormati. Oleh karena itu proses awal 
dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini merupakan titik krusial yang harus 
menjadi tanggung jawab bersama, khususnya hingga tanggal 31 Desember 2005. 
Kapasitas dan keseriusan pemerintah Indonesia untuk melaksanakan Nota 
Kesepahaman ini menjadi sangat penting dan menentukan. 

Keempat, untuk dapat secara konsisten dan tepat menjalankan Nota 
kesepahaman ini, harus segera dilakukan koordinasi dan pembahan mengenai 
implementasi dan langkah-langkah yang lebih kongkrit dengan institusi, instansi 
dan departemen terkait, termasuk Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Bank 
Indonesia, Departemen Dalam Negeri, dan lain-lain. 

Kelima, harus dilihat dan dicermati pula mengenai relasi internasional 
berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini. Relasi ini menyangkut pihak asing 
(baik negara maupun modal), pemerintah RI serta pihak lokal (termasuk 
pemerintah daerah dan juga GAM). Ini penting mengingat pada masa 
berikutnya, pihak internasional akan lebih tajam dalam menyorot isu-isu yang 
berkaitan dengan Aceh, khususnya berkaitan dengan pelanggaran HAM, baik 
hak-hak sipil politik maupun ekosob. Pada prinsipnya, ketika hak-hak sipil dan 
politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Aceh dihargai dan  
dipenuhi oleh Pemerintah Indonesia, tidak akan ada justifikasi bagi siapapun 
untuk menuntut ataupun mendukung pemisahan Aceh dari pangkuan Republik 
Indonesia. 

 


