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Peradilan mantan juru runding Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Sofyan Ibrahim Tiba, 
Amni bin Ahmad Marzuki, Teuku Muhammad Usman Lampoh Awe, Teuku 
Kamaruzzaman, dan Nashiruddin bin Ahmad, mereka dituduh sebagai teroris dan telah 
melakukan makar. Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksanya akan 
menjatuhkan putusan minggu depan 20-21/10/2003. Peradilan para Juru Runding GAM 
dapat masuk dalam kategori peradilan sesat. Beberapa alasan yang sangat kasat mata 
menyebutnya demikian adalah; satu, perkara mereka diklasifikasi sebagai tindak pidana 
teroris sesuai UU 15/2003; dua,  pemeriksaan persidangan para terdakwa tanpa 
perimbangan hak antara jaksa dengan penasehat hukum; tiga, pemeriksaan persidangan 
tanpa menghadirkan saksi-saksi. Bahkan terdengar informasi bahwa sebanyak 500-an 
(lima ratus) berkas perkara yang para terdakwanya dituduh terlibat dalam GAM 
diperlakukan mirip dengan perkara kelima mantan juru runding tersebut. 

Juru Runding adalah Teroris? 

Pemerintah RI melalui Jaksa Agung cq. Kejaksaan negeri menuduh juru runding yang 
mewakili GAM sebagai teroris dan makar. Tuduhan tersebut telah menegasikan fakta 
yang tak terbantahkan (notoire feiten) bahwa adanya juru runding bertugas 
menyelesaikan konflik bersenjata yang terjadi di Aceh antara GAM dengan TNI (dahulu 
ABRI). Konflik bersenjata itu telah terjadi sejak penerapan Daerah Operasi Militer 
(DOM) di Aceh sekitar tahun 1985. 

Para terdakwa dituduh dengan Pasal 13, 15 jo. Pasal 6 Perpu nomor 1 tahun 2002 
sebagaimana ditetapkan dengan UU nomor 15 tahun 2003. Tempus delicti (waktu 
kejadian) yang dituduhkan sejak bulan Juni 2000 hingga ditangkapnya para juru runding 
oleh Penguasa Darurat Militer Daerah tanggal 19 Mei 2003. Karena sejak Juni 2000 
tersebutlah petinggi GAM menunjuk para terdakwa sebagai perwakilan GAM untuk 
melakukan perundingan dengan Pemerintah RI yang difasilitasi oleh The Henri Dunant 
Centre (HDC). 

Padahal, Pasal 46 menyebutkan bahwa ketentuan Perpu 1/2002 dapat diberlakukan surut 
untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Perpu ini, yang 
penerapannya ditetapkan dengan UU atau Perpu tersendiri. Sementara hingga saat ini 
tidak ada UU atau Perpu khusus yang memberlakukan surut UU teroris bagi konflik 
bersenjata di Aceh. Sehingga tuduhan jaksa itu sebenarnya telah bertentangan dengan UU 
Terorisme itu sendiri. 

Selain tuduhan jaksa itu melanggar Pasal 46 UU 15/2003, masih ada sudut pandang lain 
yang lebih mengecewakan rasa keadilan. Yaitu, para mantan juru runding diadili oleh 
pihak perunding Pemerintah RI. Peradilan ini akan menjadi suatu peristiwa yang 
menakutkan dan dikhawatirkan menjadi kecaman bagi dunia internasional, karena juru 
runding dikategorikan Pemerintah RI sebagai bagian dari anggota GAM. Karena dengan 
mengakui pelaksanaan Nota Kesepakatan Penghentian Permusuhan / The Cessation of 
Hostilities Agreement (COHA), mutatis mutandis, Pemerintah RI melakukan 
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perundingan, quod non (seandainya benar demikian), dengan teroris yaitu juru runding 
wakil dari GAM. Demikian pula menurut Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1368 
tahun 2000 dan nomor 1373 tahun 2001 secara tersirat bahwa bagi siapa saja yang 
melakukan perundingan dengan teroris, maka akan diklasifikasikan sebagai pendukung 
teroris. Maka lebih jauh lagi, HDC-pun mau tidak mau, selaku fasilitator menjadi 
lembaga pendukung teroris. Pemerintah RI pastilah tidak bermaksud ceroboh dengan 
menuduh HDC seperti itu. 

Prinsip Equal Arms Tidak Dipenuhi 

Prinsip ini diakui oleh KUHAP artinya adalah dengan memberikan berkas-berkas yang 
telah dimiliki oleh jaksa penuntut umum bagi penasehat hukum terdakwa sehingga 
kesempatan yang sama akan dipergunakan oleh pihak terdakwa/tersangka melalui 
penasehat hukumnya. Berkas dimaksud adalah berita acara pemeriksaan (BAP) di tingkat 
penyidikan dijadikan panduan hakim, penasehat hukum terdakwa pada saat pemeriksaan 
persidangan untuk menemukan fakta. Kelima perkara juru runding itu tidak mendapatkan 
BAP selama proses persidangan, bahkan hingga selesai pembelaan dilakukan tanpa 
mempergunakan BAP tersebut. 

Demikian pula ada informasi bahwa hingga saat sekarang ini telah kurang lebih sebanyak 
500-an (lima ratus) berkas perkara yang para terdakwanya dituduh terlibat dalam GAM 
tidak mendapatkan BAP untuk kepentingan pembelaannya. Sungguh ironis. 

Prinsip Selfincrimination Dilanggar 

KUHAP secara tegas melarang prinsip selfincrimination. Menurut Pasal 189 ayat (3) 
KUHAP bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, 
jika dilihat pula aturan Pasal 66 KUHAP bahwa tersangka atau terdakwa tidak dibebani 
kewajiban pembuktian. Dalam persidangan juru runding GAM, para terdakwa telah 
dijadikan sebagai saksi-saksi. Jaksa memisahkan (splitsing) perkara kelima juru runding 
tersebut menjadi lima berkas perkara untuk memberikan kesan bahwa para terdakwa 
menjadi saksi bagi terdakwa lainnya. Persidangan terdakwa Teuku Kamaruzzaman yang 
menjadi saksinya adalah terdakwa Sofyan Ibrahim Tiba, terdakwa Nashiruddin bin 
Ahmad, terdakwa T. Muhammad bin Usman, dan terdakwa Amni bin Ahmad Marzuki. 
Demikian kelima para terdakwa itu saling bergantian menjadi saksi bagi sesama terdakwa 
lainnya. 

Kemudian, masing-masing kelima terdakwa tersebut tidak diangkat sumpahnya ketika 
diperiksa didepan persidangan. Maka proses persidangan kelima juru runding itu dapat 
dikatakan tidak ada saksi yang diajukan didepan persidangan, sehingga tidak mungkin 
ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang akurat. Lebih jauh lagi, hakim tidak akan 
dapat mempergunakan prinsip Unus Testis Nullus Testis; satu saksi bukanlah saksi. 

Penutup  

Untuk menghindari terjadinya kesalahan fatal “Peradilan Sesat” maka ketiga masalah 
hukum itu – tuduhan terorisme, prinsip equal arms, dan prinsip selfincriminating – 
haruslah diperhatikan oleh aparat penegak hukum, Jaksa dan Hakim. 

Oleh karena proses persidangan kelima mantan juru runding itu telah berjalan, maka 
sangat penting untuk dipertimbangkan pertanyaan: Apakah penegakan hukum bagi 
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mantan juru runding GAM dapat menyelesaikan persoalan konflik bersenjata di NAD? 
Jangan-jangan peradilan itu meningkatkan ketidakadilan yang dirasakan rakyat Aceh 
serta menginternasionalisasikan konflik bersenjata internal Aceh sehingga meningkatkan 
ancaman disintegrasi bangsa? Waktulah yang akan menjawabnya, tetapi para penegak 
hukumlah yang dapat mempengaruhi jawabannya.  
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