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I. Pengantar 
 
Penetapan status darurat militer di propinsi 
Nanggroe Aceh Darussalam merupakan 
sebuah fase penting dalam upaya penyele-
saian masalah Aceh. Sebuah “perjudian 
besar” sedang dimainkan oleh para petinggi 
pemerintahan, TNI, Polri, Parlemen (MPR 
dan DPR) dan insitusi-insitusi negara 
lainnya, taruhannya adalah mesa depan 
Aceh. Opsi darurat militer ini menjadi anti-
klimaks dari sebuah proses perundingan 
yang sedang berlangsung dalam sebuah rel 
bernama Cessation of Hostilites Agreement 
(CoHA) dan kemudian mengalami kebun-
tuan. Dan puncak dari kebuntuan tersebut 
adalah deadlock-nya perundingan Joint 
Council di Tokyo pada tanggal 17 Mei lalu, 
yang kemudian dijadikan dasar oleh Pre-
siden RI untuk mengeluarkan Keputusan 
Presiden (Keppres) No.28 tahun 2003 ten-
tang Pemberlakuan Status Darurat Militer di 
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang 
berlaku efektif mulai tanggal 19 Mei 2003. 
 
Ketidakharmonisan hubungan antara Peme-
rintah (pusat) RI dengan Aceh baik seke-
lompok orang maupun secara regional telah 
berlangsung semenjak proklamasi kemerde-
kaan, bahkan jika dirunut lebih jauh ke 
belakang, hubungan wilayah Aceh dengan 
pemerintah pusat kolonial Belanda juga 
merupakan hubungan yang paling buruk di 

antara wilayah-wilayah lainnya di seluruh 
kepulauan nusantara, baru pada awal abad 
20-lah Aceh baru bia dikatakan “takluk” 
oleh pemerintah kolonial.  
 
Tulisan ini mencoba untuk melihat kon-
tekstualitas persoalan di Aceh dengan 
perspektif historis dan melakukan analisis 
atas situasi politik Aceh sekarang ini. 
Maksud tulisan ini adalah melihat konteks 
persoalan Aceh dalam sebuah rentang 
waktu yang cukup panjang sekaligus 
memahami mengapa persoalan Aceh 
sampai sekarang ini tidak kunjung selesai. 
Ada babakan-babakan penting yang perlu 
menjadi titik perhatian dalam melihat pro-
ses pembentukan Aceh baik dari sebuah 
negara independen sampai menjadi sebu-
ah propinsi bagian dari Republik Indone-
sia. Fokus utama analisis ini adalah meli-
hat bagaimana relasi ekonomi-politik-
budaya antara Aceh dan Indonesia terben-
tuk, dan melihat kecenderungan-kecende-
rungan yang bisa diprediksikan akibat 
dari kebijakan-kebijakan politik yang 
akan diambil atas Aceh. 
 
Konteks yang akan dilihat adalah hubu-
ngan politik antara Aceh dengan Pemerin-
tah RI (Jakarta) yang sampai saat ini be-
lum menujukkan hubungan yang koheren-
sial dan harmonis. Latar belakang historis 
dari ketidakharomisan relasi politik antara 
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Aceh dengan Pemerintah (Pusat) RI, dalam 
konteks pemerintahan republik, dengan juga 
melihat lebih ke belakang bagaimana relasi 
Aceh dengan wilayah-wilayah di sekitarnya 
terbentuk, dan melihat konteks ini semua 
dalam melihat perkembangan Aceh akhir-
akhir ini terutama setelah penandatanganan 
perjanjian CoHA dan rencana operasi mili-
ter pemerintah RI. Dalam keseluruhan pem-
bahasan ini akan dilihat apakah operasi mi-
liter (darurat militer) dapat menyelesaikan 
persoalan Aceh, dalam konteks ini relasi 
Aceh – dengan struktur pemerintahan Pusat 
(setelah kemerdekaan biasa disebut Jakarta) 
yang telah berlangsung selama ratusan 
tahun. 
 
 
II. Aceh: Konteks Sebelum dan 
Pada Masa Kolonialisme 
 
Sebagai salah satu kekuatan yang penting 
dalam archipelago Malaya, Aceh bukanlah 
sebuah negara-bangsa (nation-state) yang 
kohesif seperti yang dikenal sekarang ini, 
dan tidak juga bisa didudukkan secara se-
derhana pada saat Belanda berkuasa, seba-
gai dasar dari Indonesia: Negara baru pasca 
perang. Pada abad 14, Lhouksemauwe 
(Aceh Utara) merupakan pelabuhan Kera-
jaan Pasai, dan merupakan pusat perdaga-
ngan dan pendidikan Islam yang signifikan 
(Reid, 1969, hal.1). Pada saat Portugis 
mengambil alih kekuasaan perdagangan di 
semenanjung Malaya di tahun 1511, wila-
yah pantai utara Aceh merupakan produsen 
lada terbesar yang berada di bawah kekua-
saan Portugis. Kekuasaan intervensionis 
Portugis kemudian ditentang oleh Sultan 
Aceh Ali Mughayat Shah (1514), yang men-
deklarasikan Aceh sebagai negara merdeka 
(independent state) dan pemegang kontrol 
atas kekayaan ekonomi (Kathiritambhy-
Wells, 1969, hal.455). Pada pertengahan 
pertama tahun 1520-an ia mengumpulkan 
kekuatan-kekuatan anti Portugis untuk me-
ngusir Portugis dari wilayah Pantai Utara, 
dan berhasil menaklukkan Pidie dan Pasai 

secara permanen dengan dukungan ma-
syarakat, yang kemudian dijadikan wila-
yah Aceh Besar dan penduduknya diakul-
turasikan menjadi orang Aceh. Masa 
Sultan Ala’ad-din Riayat Shah al-Kahar 
kontrol kerajaan Aceh semakin luas sam-
pai Aceh Timur dan Sumatera Utara, dan 
mengalami puncaknya pada masa Sultan 
Iskandar Muda (1607-1636), di mana 
kekuasaannya meliputi Pariaman (yang 
berada di bawah kekuasaan kerajaan 
Minangkabau), dan juga pelabuhan-
pelabuhan penting di sekitar Semenan-
jung Malaya seperti Pahang, Kedah, 
Perak (Hall, 1981, hal.369). James Siegel 
menilai bahwa semenjak saat itu dimulai-
lah tradisi Aceh sebagai sebuah negara 
Islam  (Siegel, 2000, hal. 37). 
 
Namun tahun 1641 saat Belanda meng-
ambil alih kontrol atas semenanjung Ma-
laya, menggerogoti kekuatan politik dan 
perdagangan Aceh di Semenanjung Ma-
laya. Ini disebabkan beberapa hal, di 
antaranya munculnya perlawanan dari 
beberapa wilayah seperti Pariaman yang 
bekerjasama dengan kolonial Belanda, 
juga perlawanan dari beberapa gubernur 
wilayah yang mengkontrol pusat perda-
gangan dan pajak di wilayah pantai Barat. 
Tahun 1666-1667 Belanda mengerahkan 
kekuatan militernya untuk menguasai 
Malaka, dan semenjak itu kontrol Sultan 
Aceh atas wilayah itu berakhir, dan hanya 
menguasai wilayah yang ada sampai 
sekarang ini kita lihat (Reid, 1969, hal.5). 
Semenjak itu kekuasaan Sultan hanya 
menjadi simbol, dan hanya memiliki kon-
trol atas Banda Aceh dan pelabuhannya, 
wilayah-wilayah lain dikuasai para ulee-
balang, yang secara politik menjadi inde-
penden dari kekuasaan sentralistik kesul-
tanan Aceh, dan secara ekonomi mengua-
sai perdagangan di wilayah kekuasaan 
mereka (Siegel, 2000, hal. 33).  
 
Pada masa kekuasaan Tuanku Ibrahim 
(1838-1870) Kesultanan Aceh kembali 
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mencoba mengambil kontrol penuh atas 
seluruh wilayah Aceh termasuk beberapa 
wilayah Sumatera Utara seperti Langkat, 
Deli dan Serdang. Antagonisme antara 
kekuatan imperium Belanda dan Aceh atas 
Semenanjung Malaya, membuat Inggris 
menandatangi perjanjian untuk memberikan 
sepenuhnya kekuasaan Sumatera ke tangan 
Belanda, dengan jaminan Inggris tetap 
memiliki kebebasan untuk berdagang di 
wilayah tersebut. Perjanjian ini melegitimasi 
Belanda untuk mengambil alih kontrol atas 
seluruh Sumatera dan mengobarkan perang 
selama 40 tahun untuk menguasai Aceh, 
wilayah terakhir di Sumatera yang belum 
dikuasai, sekaligus kontrol atas perdagangan 
di wilayah Semenanjung Malaya. Dalam pe-
rang ini, kaum uleebalang menjadi lebih 
kompromistis terhadap kekuasaan Belanda, 
karena mereka lebih mementingkan untuk 
mempertahankan wilayah mereka sendiri-
sendiri. Hal ini yang kemudian membuat 
kaum ulama mangambil alih kepemimpinan 
perlawanan terhadap pendudukan pemerin-
tah kolonial Belanda, yang memunculkan 
pemimpin kharismatis Tgk. Chik di Tiro 
dari Pidie (Reid, 1969, hal.252). Namun 
mulai tahun 1903 administrasi uleebalang di 
bawah kontrol Belanda mulai berjalan 
stabil, dan pada tahun 1913 Belanda bisa 
dikatakan “berhasil” menaklukkan Aceh di 
mana ulama menyerah dalam perlawanan 
gerilya tersebut (Reid, 1979, hal.282) 
 
Pada masa pendudukan Belanda kaum ula-
ma mendapatkan posisi sentral dalam ma-
syarakat Aceh, karena kaum uleebalang 
semakin tergantung kepada kekuasaan Be-
landa, dan semakin terasing dari masyarakat 
Aceh, dan karena kehilangan kekuasaan 
kontrol atas perdagangan di wilayahnya 
sendiri, maka uleebalang menjadi para tuan 
tanah, sebagai sumber bagi pemasukan eko-
nomi (Siegel, 2000, hal.27). Kepemimpinan 
kaum ulama atas masyarakat dan kebutuhan 
untuk mengembangkan pendidikan Islam 
dalam sekolah dayah (sejenis madrasah) 
mendorong dibentuknya PUSA (Persatuan 

Ulama Seluruh Aceh) di mana ketua per-
tamanya adalah salah satu ulama paling 
kharismatis yaitu Tgk. Daud Beureuh dari 
Pidie (Reid, 1989, hal.25). PUSA inilah 
yang paling dekat dan bersentuhan gera-
kan populis dari seluruh karakter yang 
ada di Aceh, dan persentuhan dengan 
gerakan kaum nasionalis di Indonesia 
membuat concern terhadap gerakan 
pembebasan nasional semakin besar 
(Reid, 1989, hal.25-26), dan menjadikan 
PUSA menjadi semakin politis, juga pada 
organisasi pemuda di bawah PUSA yaitu 
Pemuda PUSA.  
 
 
III. Aceh: Konteks Pendirian 
Republik Indonesia dan Revo-
lusi 
 
Banyak ulama PUSA mendukung invasi 
Jepang tahun 1942, dengan asumsi Jepang 
dapat mengusir kekuasaan Belanda, na-
mun Jepang tetap melanjutkan cara Be-
landa dengan menggunakan uleebalang 
untuk mengatur pemerintahan, dan meng-
isolasi PUSA menjadi dari organisasi 
politik menjadi organisasi keagamaan 
semata-mata. Banyak pemimpin PUSA 
yang dijadikan alat propaganda Jepang 
untuk kepentingan perang Jepang, dan 
uleebalang melakukan mobilisasi tenaga 
kerja dan pengumpulan hasil panen beras, 
yang dalam revolusi sosial kemudian 
membayar mahal akibatnya sebagai agen 
kolonial Belanda maupun Jepang. 
 
Dengan kekalahan dan jatuhnya Jepang 
dalam perang pada tahun 1945, Aceh 
bergabung dalam perjuangan kemerdeka-
an Indonesia. Dengan salah satu aktivi-
tasnya menyumbangkan pesawat Seula-
wah untuk kepentingan revolusi. Banyak 
anggota pemuda bersemangat dengan ide-
ide kaum nasionalis Indonesia, dan pada 
bulan Oktober 1945 ulama-ulama tua 
menunjukkan dukungannya dengan me-
ngeluarkan “Deklarasi Ulama Seluruh 
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Aceh” yang ditandatangani empat ulama 
terkemuka termasuk Tgk. Daud Beureuh, 
dan mendeklarasikan perjuangan tersebut 
sebagai “perang suci”. Anthony Reid meng-
gambarkan Daud Beureuh sebagai “ulama 
ternama pertama yang memberikan duku-
ngan kuat bagi Republik” (Reid, 1979, 
hal.197). Namun dukungan ini tidak me-
munculkan pejabat baru dalam kepemim-
pinan Republik di Aceh di mana masih 
banyak posisi-posisi politik tetap dikuasai 
oleh para uleebalang, di mana gerak revo-
lusi yang datang dari koalisi ulama dan 
pemuda yang dididik di madrasah dan revo-
lusi nasional dengan cepat berkembang 
menjadi revolusi sosial antara ulama dan 
pemuda  menghadapi uleebalang. Pada bu-
lan Maret 1946 banyak uleebalang yang 
dibunuh dan dibantai, sehingga kekuasaan 
politik, ekonomi dan militer di Aceh kemu-
dian diambil alih ulama PUSA dan keku-
atan-kekuatan  yang berasosiasi dengannya 
(Reid, 1979, hal. 210, 254). 
 
Perjuangan pemerintah pusat melawan aksi 
polisionil Belanda dan tentara sekutu mem-
buat kepemimpinan baru di Aceh bekerja 
secara otonom, dan melakukan konsolidasi 
di seluruh bidang. Belanda tidak berusaha 
untuk kembali menduduki Aceh, yang 
konsekuensinya Aceh menjadi sumber ter-
penting untuk mendukung Republik. Duku-
ngan dana diperoleh dari perdagangan barter 
yang menguntungkan di Selat Malaka 
dengan Penang dan Singapura, yang seluruh 
aktivitas perdagangan ini berada di bawah 
kontrol PUSA (Morris, 1985, hal. 99). Na-
mun loyalitas Aceh terhadap pemerintah pu-
sat selama periode revolusi ini sangat jelas 
terinspirasi oleh fakta bahwa Aceh memiliki 
kebebasan untuk mengatur sendiri segala 
urusannya tanpa adanya campur tangan 
politik dari pusat (Morris, 1985, hal. 98). 
Perbedaan antara revolusi di Jawa dan Aceh 
menjadikan revolusi di Aceh melampui se-
kedar revolusi nasional (melawan kolonial-
isme Belanda) tetapi menjadi revolusi sosial 

dan melihat keduanya sebagai hal yang 
tidak terpisah. 
 
Problem hubungan antara Aceh dan 
pemerintah Republik di Jakarta (Pusat) 
kemudian muncul sebagaimana terjadi 
pada masa pendudukan Belanda maupun 
Jepang. Selain karena Indonesia kemu-
dian didirikan berdasarkan prinsip seku-
lerisme, sementara para ulama PUSA 
menginginkan negara yang berdasarkan 
negara Islam, pemerintah pusat juga 
meluaskan otoritas mereka di Aceh, de-
ngan memasukkan Aceh menjadi bagian 
dari propinsi Sumatera Utara, yang juga 
merupakan langkah-langkah yang diambil 
untuk mencabut kontrol PUSA atas 
administrasi sipil, angkatan perang dan 
ekonomi, dan secara umum mengikis 
otonomi Aceh. Hasilnya adalah muncul-
nya pemberontakan di tahun 1953 di 
bawah kepemimpinan Tgk. Daud Beu-
reuh. Pemberontakan ini dideklarasikan 
sebagai perjuangan Darul Islam (DI).  
 
Pemberontakan ini mendapat dukungan 
luas masyarakat Aceh. Gagal memadam-
kan pemberontakan secara keseluruhan, 
pemerintah pusat kemudian menjadikan 
Aceh sebagai propinsi sendiri dengan Ali 
Asjmy, bekas pemimpin Pemuda PUSA, 
sebagai Gubernur. Dua tahun kemudian 
Aceh diberikan status “daerah istimewa” 
dengan diberikan otonomi di bidang ke-
agamaan, hukum adat dan pendidikan. Ini 
memenuhi sebagian tuntutan dari gerakan 
pemberontakan, dan insurgensi tersebut 
berakhir, meskipun beberapa di antara-
nya, seperti Daud Beureuh, tidak berhenti 
berjuang sampai tahun 1962. Bulan 
Desember tahun itu juga sebuah konfe-
rensi yang dihadiri 700 tokoh-tokoh Aceh 
dilangsungkan, untuk menyatakan wila-
yah tersebut kembali kepada situasi damai 
dan harmonis (Sjamsuddin, 1985, hal. 6-
7,111-112). 
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IV. Aceh: Konteks Orde Baru  
 
Tradisi hubungan politik yang selalu buruk 
antara Aceh dengan pemerintahan di pusat 
(baik dalam konteks kolonialisme maupun 
republik di bawah Soekarno) kembali terjadi 
pada pemerintahan Orde Baru di bawah 
Soeharto. Orde Baru mengkonstruksi narasi 
pembangunan yang berpondasikan pertum-
buhan ekonomi dan stabilitas politik. Narasi 
ini merubah tatanan politik dan ekonomi di 
wilayah Aceh. Kepemimpinan ulama PUSA 
mulai digantikan oleh teknokrat hasil pen-
didikan sekuler maupun birokrat sipil seba-
gai elit-elit baru di Aceh, dan stabilitas po-
litik dijaga dengan membangun kekuasaan 
teritorial angkatan bersenjata di seluruh 
Indonesia. Bahkan kemudian PUSA diinte-
grasikan ke dalam Majelis Ulama Indonesia 
(MUI). 
 
 
IV. 1. Narasi “Pembangunan” dan 
Dampaknya Terhadap Aceh 
 
Narasi pembangunan Orde Baru ini dibawa 
oleh agen-agennya yakni kaum teknokrat 
yang membawa “ide-ide untuk mencapai 
kemajuan” dalam bidang ekonomi. Kekaya-
an alam di Aceh kemudian dieksploitasi 
dalam konteks narasi pembangunan. Ber-
bagai pabrik didirikan seperti LNG dan 
Pupuk Iskandar Muda. Produk LNG 
misalnya di awal tahun 1990-an mencapai 
40% dari seluruh produksi dunia (Financial 
Times, 22 March 1991), yang merupakan 
negara eksportir LNG terbesar di dunia. 
Tahun 1991 hampir 90% hasil pupuk Aceh 
diekspor (Kompas, 6 Januari 1992). Pertum-
buhan ekonomi dan industri di Aceh ini 
kemudian menciptakan “pemukiman kaya 
kaum pendatang” dan menciptakan perbeda-
an sosial dan budaya yang mencolok di 
antara orang-orang yang bekerja di industri-
industri besar dengan lingkungan populasi 
yang berada di sekitarnya. Kontrol atas 
semua hasil-hasil ekonomi dipusatkan di 

bawah kekuasaan Orde Baru, konsentrasi 
kekuasaan dan otoritas yang terpusat di 
Jakarta atas kebijakan industri, keuntu-
ngan ekonomi, dan agen-agen birokrasi, 
serta lisensi-lisensi bagi proyek industri 
baru sangat dipengaruhi oleh efek Jakarta 
(Jawa)-sentris. Pada sisi lain pembangu-
nan di Aceh tidak mengalami kemajuan 
signifikan, jika dibandingkan dengan 
keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh 
wilayah tersebut. 
 
Lahirnya teknokrat-teknorat sebagai elit 
baru di Aceh, secara politik dan ekonomi 
menyingkirkan peran ulama yang sebe-
lumnya sangat dominan. Untuk menjaga 
berlangsungnya proses eksploitasi ekono-
mi ini, Orde Baru menempatkan militer 
sebagai penjaga stabilitas ekonomi-
politik, serta memangkas otoritas peme-
rintah lokal. Jabatan-jabatan politik lokal 
seperti Gubernur dan Bupati sepenuhnya 
ditentukan oleh pemerintah pusat. Sentra-
lisasi kekuasaan dan absennya otoritas 
wilayah, melahirkan perlawanan dari 
sekelompok masyarakat yang menamakan 
dirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di 
bawah kepemimpinan Hasan di Tiro, pada 
tahun 1976. 
 
Pendirian dan perlawanan GAM didasar-
kan pada klaim historis bahwa Aceh me-
rupakan negara bebas dan merdeka, sam-
pai saat kolonialisme Belanda menyata-
kan perang terhadap Negara Aceh yang 
berdaulat, karena itu transfer kekuasaan 
atas Aceh dari pemerintah kolonial Belan-
da kepada pemerintah kepada pemerintah 
Republik Indonesia merupakan proses 
yang ilegal atau tidak berdasarkan hukum 
(Lihat ANLSF, Proklamasi Kemerdekaan 
Acheh-Sumatra dalam Suara Acheh 
Merdeka, 15 November 1991). Meskipun 
dalam konteks politik dan ekonomi, 
eksploitasi kekayaan Aceh bagi kepen-
tingan elit politik Jakarta, hilangnya otori-
tas lokal bagi kontrol atas politik dan 
ekonomi Aceh, serta reduksifikasi kultur 
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Aceh (yang Islamis) ke dalam kultur Jawa 
(yang sekuler) sebagai narasi yang dikon-
struksi dalam menandingi narasi Orde Baru. 
 
Sentralisme kekuasaan dan eksploitasi eko-
nomi (kekayaan bumi Aceh), hilangnya 
secara perlahan kultur Aceh yang Islami, 
serta absennya otoritas lokal, merupakan 
narasi partikular yang kemudian dikem-
bangkan oleh GAM. Narasi partikular ini 
melihat Aceh teralienasi dari proyek “men-
jadi Indonesia” yang pada awalnya telah 
bersama-sama didirikan. Narasi ini kemudi-
an dikonstruksi dan berkembang menan-
dingi narasi pembangunan Orde Baru. 
Narasi ini melahirkan bentuk-bentuk per-
lawanan dengan ide dasar bagi gerakan 
untuk memerdekakan diri dan memisahkan 
dari republik, karena republik dinilai tidak 
mampu memenuhi janji dari kontrak pendi-
rian republik. Aksi-aksi bersenjata kemudi-
an dilakukan untuk mendukung narasi 
partikular yang perlahan mulai menempati 
ruang-ruang yang sebelumnya dipenuhi oleh 

narasi pembangunan Orde Baru. Pening-
katan aktivitas bersenjata, penyerangan 
terhadap kantor-kantor perusahaan besar 
atau kantor-kantor polisi dan instansi 
militer, serta kontak senjata dengan aparat 
militer, melahirkan tindakan counter-
insurgency yang dahsyat dari pemerintah 
Orde Baru.  
 
Dalam rangka mempertahankan narasi 
pembangunan, pemerintahan Suharto 
pada tahun 1989 melakukan operasi mili-
ter, yang berkembang dengan penetapan 
dan penerapan status Daerah Operasi 
Militer (DOM) di Aceh dalam rangka 
menumpas gerakan separatisme GAM. 
Sepanjang sembilan tahun diberlakukan-
nya DOM, ribuan korban masyarakat sipil 
tewas, hilang, mengalami  perkosaan dan 
pelecehan seksual, atau mengalami 
penyiksaan yang meninggalkan trauma 
yang mendalam, sebagaimana bisa dicatat 
oleh Koalisi NGO HAM Aceh pada tabel 
berikut: 

 
 
 
 
 
 

 
Jenis Kasus 

 

 
Jumlah Korban 

 
Pembunuhan Kilat/Sewenang-wenang di luar Proses Hukum 
 

 
1,321 orang 

 
Orang Hilang  

 
1,958 orang 

 
 
Perkosaan 

 
128 orang 

 
 
Pembakaran Rumah 

 
597 rumah 

 
 

Sumber: Hasil Investigasi dan Pendataan Koalisi NGO HAM Aceh 
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IV. 2. Doktrin dan Praktek Militer 
Dalam Aksi Counter Insurgency  
 
Menurut hasil studi Geoffrey Robinson 
(1998), doktrin dan praktek militer yang 
dijalankan di Aceh merupakan salah satu 
faktor yang menjadi dasar kekuatan Orde 
Baru dalam melakukan aksi counter 
insurgency terhadap GAM. Doktrin dan 
praktek militer ini menurut Robinson di-
lakukan dengan dua wilayah: pertama, 
institusionalisasi teror sebagai sebuah me-
tode dalam menghadapi ancaman “rasa 
tidak aman” terhadap keamanan nasional; 
dan kedua, mobilisasi yang sistematis dan 
memaksa masyarakat sipil untuk ikut 
membantu dalam operasi counter insur-
gency sebagai mata-mata (Robinson, 
1998, hal.140). Operasi ini dikenal 
dengan nama Operasi Jaring Merah. 
 
Institusionalisasi teror ini muncul dalam 
bentuk pembunuhan kilat di luar proses 
hukum (extra judicial killings), pembaka-
ran terhadap rumah-rumah penduduk desa 
yang dituduh sebagai pendukung GAM, 
penyerangan/penggeledahan pada malam 
hari dari rumah ke rumah, penangkapan 
sewenang-wenang (arbitrary arrest), 
penyiksaan secara rutin terhadap orang-
orang yang sudah ditahan, pemerkosaan 
terhadap perempuan-perempuan yang di-
yakini memiliki hubungan dengan GAM, 
dan eksekusi secara terbuka (public 
execution) (Amnesty Interntional, Shock 
Therapy, 1993).  
 
Menurut Robinson huku-man dari negara 
berbentuk teror yang paling mengerikan 
adalah pembunuhan terencana  (targeted 
killings) terhadap orang-orang tertentu 
dan eksekusi secara terbuka (public 
executions). Selama dua tahun pertama 
operasi counter insur-gency, mayat-mayat 
korban di Aceh yang umumnya anak 
muda banyak ditemukan di pinggir-
pinggir jalan besar, dekat desa-desa yang 

menjadi basis pos keamanan, di pasar-
pasar umum, di perkebunan, dan di 
pinggir kali atau sungai, yang merupakan 
bentuk peringatan terhadap masyarakat 
lainnya untuk tidak memberikan duku-
ngan kepada kelompok pemberontak 
(Robinson, 1998, hal.141). Dalam laporan 
Amnsety International (1993) pembu-
nuhan-pembunuhan misterius di Aceh 
tersebut merupakan kebijakan dari peme-
rintah pusat yang termasuk di dalamnya 
kebijakan “shock therapy” untuk men-
capai strategi kemanan yang sukses dan 
tujuan-tujuan politik kemanan (Amnesty 
International, 1993, hal.8). 
 
Mobilisasi masyarakat sipil untuk dilibat-
kan dalam operasi counter insurgency ini 
adalah sebagai pagar betis pada saat 
penyerangan daerah-daerah yang diduga 
sebagai basis GAM, juga untuk melaku-
kan kegiatan mata-mata dan juga untuk 
menumbuhkan keberanian masyarakat 
dalam memburu dan membunuh siapa 
saja yang diduga berkaitan atau men-
dukung GAM (Robinson, 1998, 143). 
Kolonel Syarwan Hamid, Komandan Ko-
rem 011 waktu itu, sekaligus Komandan 
Operasi Militer untuk Aceh, merupakan 
orang yang berada di belakang strategi 
ini, sebagaimana pernyataan Kolonel 
Syrawan Hamid: “Anak-anak muda yang 
berada di garis depan. Mereka menge-
tahui dengan baik siapa saja anggota 
GPK. Setelah itu kita yang memberes-
kan”. (Kompas, 11 Juli 1991). 
 
Pola-pola dan metode inilah yang seka-
rang digunakan kembali dalam kebijakan 
darurat militer maupun sebelumnya. 
Banyak pembunuhan politik terjadi seper-
ti pembunuhan terhadap Rektor IAIN Ar-
Ranniry Professor Dr. Safwan Idris, Rek-
tor Universitas Syah Kuala Professor Dr. 
Dayan Dawood, pembunuhan terhadap 
aktivis HAM Jaffar Siddiq Hamzah, dll, 
yang memiliki tujuan untuk membangun 
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institusionalisasi teror terhadap masyara-
kat bahkan melebar kepada para politisi 
dan akademisi.  
 
Mobilisasi masyarakat sipil dalam bentuk 
milisi juga disinyalir kembali dilakukan 
dalam operasi militer saat ini, sebagai-
mana temuan Tim Ad Hoc Pemantau 
Perdamaian di Aceh Komnas HAM yang 
diduga dimanfaatkan untuk mengalihkan 
konflik vertikal menjadi konflik horizon-
tal. Temuan ini disampaikan oleh Ketua 
Tim ad hoc Komnas HAM yaitu M.M. 
Billah (Kompas, 11 Juni 2003). 
 
 
V. Aceh Dalam Politik Pasca-
Otoriterianisme: Operasi Militer 
Sebagai Panglima 
 
Perubahan yang terjadi di Indonesia pada 
tahun 1998 membawa dampak luas bagi 
konstelasi politik lokal. Peran militer 
yang begitu dominan dalam politik men-
jadi sorotan, dan kemudian dalam bebe-
rapa hal dikurangi. Perubahan ini juga 
berdampak terhadap Aceh. Status DOM 
dicabut, dan kasus-kasus pelanggaran 
HAM mulai diungkap kepada publik se-
bagai bagian dari kejahatan politik dan 
kemanusiaan dari pemerintahan Orde 
Baru.  
 
Sebuah landasan tuntutan baru muncul, 
yakni bagaimana keadilan terha-dap 
korban dan pelaku kejahatan pelang-garan 
hak asasi manusia selama DOM 
dilaksanakan. Korban mendapatkan pro-
ses rehabilitasi dan rekonstruksi yang 
layak, dan pelaku dibawa ke depan 

pengadilan untuk mempertanggung-
jawabkan kejahatan HAM yang telah 
dilakukannya selama operasi militer masa 
DOM dan pasca DOM. 
 
Namun pengakuan pemerintah atas ter-
jadinya pelanggaran berat pasca DOM 
tidak ditindaklanjuti oleh proses hukum 
(pro-justitia), bahkan tidak merubah tata-
nan politik di Aceh. Pemerintahan pasca 
Soeharto kembali melanjutkan watak dan 
perilaku rejim Orde Baru dalam wajah 
pemerintah lokal di Aceh di mana 
korupsi, kolusi, nepotisme dan wajah 
militeristik masih tetap dipertahankan.  
 
Beberapa pelanggaran HAM skala berat 
justru berlangsung pada masa sesudah 
dicabutnya DOM dan digantikan oleh 
beberapa operasi militer seperti Operasi 
Sadar Wibawa, Operasi Sadar Rencong I, 
II, III, Operasi Meunasah, Operasi 
Pemulihan Keamanan, seperti Peristiwa 
Idi Cut (Aceh Timur), Tragedi Beutong 
Ateuh (Tengku Bantaqiah), Tragedi 
Simpang KKA, Peristiwa Gedung KNPI, 
dll.  
 
Dalam Kasus peradilan koneksitas kasus 
Beutong Ateuh (Tengku Bantaqiah) dan 
Peristiwa Gedung KNPI keputusan pe-
ngadilan dirasa tidak memenuhi rasa kea-
dilan masyarakat, karena vonis yang 
dijatuhkan hakim sangat ringan diban-
dingkan dengan jumlah korban jiwa yang 
jatuh dalam dua peristiwa tersebut. Dari 
berbagai hasil laporan investigasi dapat 
dikalkulasikan bahwa dari bulan Januari 
1999 sampai September 2002 tercatat:  
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Jenis Kasus  

 

 
Jumlah Korban 

Pembunuhan Kilat (sewenang-wenang) di Luar Proses Hukum 2,508 orang 
Orang Hilang 533 orang 
Penyiksaan 2,946 orang 
Penangkapan Sewenang-wenang 1,600 orang 

 
 

Data diolah dari berbagai hasil laporan, investigasi dan pendataan yang dilakukan oleh: 
 LBH Banda Aceh, Kontras Aceh dan Koalisi NGO HAM Aceh 

 
 
 
 
Dari jumlah korban yang di atas terlihat 
sangat jelas terjadinya ekstensifikasi luar 
biasa pada bentuk kekerasan yang ber-
langsung dalam masa politik pasca-
otoriterianisme. Ekstensifikasi kekerasan 
ini merupakan akibat langsung dari berba-
gai operasi militer yang dijalankan oleh 
pemerintahan Habibie, Abdurrahman Wa-
hid dan belakangan Megawati Soekarno-
putri.  
 
Dalam upaya untuk menurunkan terjadi-
nya ekstensifikasi kekerasan bersenjata, 
pada masa kepemimpinannya pemerinta-
han Abdurrahman Wahid mencoba untuk 
mencari solusi damai bagi penyelesaian 
Aceh. Salah satunya adalah dengan meng-
adakan kesepakatan Jeda Kemanusiaan 
antara TNI dan GAM, namun kesepa-
katan ini tidak berjalan efektif dan skala 
kekerasan dan konflik bersenjata terus 
meningkat.  
 
Dalam menghadapi situasi ini Presiden 
Abdurrahman Wahid kemudian menge-
luarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.4 
Tahun 2001 yang isinya antara lain mela-
kukan langkah-langkah komprehensif di 
bidang ekonomi, politik, sosial, hukum, 
ketertiban masyarakat, keamanan serta 
informasi dan komunikasi (Lihat Inpres 
No.4/2001). Untuk sektor keamanan dan 
ketertiban Inpres ini memberikan wewe-
nang penuh kepada Kepolisian RI sebagai 

pemegang komando bagi pemulihan pro-
ses keamanan di Aceh. Selain itu untuk 
mengakomodasi problem ketimpangan 
sosial-ekonomi dan otonomi politik, 
Presiden Wahid mengeluarkan Undang-
Undang No.18/2001 tentang Otonomi 
Khusus NAD yang kemudian dijalankan 
pada pemerintahan Megawati. 
 
Meskipun demikian, persoalan keadilan 
hukum yang belum dilaksanakan, serta 
proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang 
kurang dijalankan oleh pemerintah RI 
terus melahirkan tuntutan dan perlawanan 
masyarakat sipil Aceh. Masyarakat sipil 
Aceh menciptakan landasan baru bagi 
dasar perjuangan mereka, yakni pencarian 
keadilan bagi para korban pelanggaran 
HAM di masa lalu. Landasan baru ini 
diidentifikasikan sebagai “luka hati rakyat 
Aceh”, di mana harga diri, hak dan 
martabat rakyat Aceh selama ini diinjak-
injak.  
 
Landasan tuntutan baru ini muncul dari 
gerakan masyarakat sipil di luar GAM 
seperti NGO, mahasiswa, aktivis perem-
puan, aktivis politik lokal Aceh, dll. 
Landasan baru ini melengkapi landasan 
absennya otoritas politik dan perampasan 
kekayaan ekonomi Aceh yang menjadi 
narasi GAM, dan menjadi satu kesatuan 
narasi partikular yang muncul sebagai 
narasi perlawanan terhadap narasi besar 
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yang dikonstruksi Orde Baru dan rejim-
rejim sesudahnya. 
 
Narasi partikular yang dikonstruksi 
masyarakat Aceh mengemuka ini menjadi 
narasi yang lebih universal yang berujung 
pada tuntutan diadakannya referendum, di 
mana aksi menuntut diadakannya referen-
dum diikuti sekitar dua juta warga Aceh 
menjadi wacana hegemonik, menandingi 
wacana otonomi yang dikonstruksi peme-
rintahan pasca Suharto. GAM dan gera-
kan resistensi masyarakat semakin meluas 
yang membongkar narasi yang dikon-
struksi Orde Baru dan rejim-rejim 
sesudahnya, yang berujung pada di tan-
datanginya kesepakat damai Cessation of 
Hostilities Agreement (CoHA) tanggal 9 
Desember 2002, untuk menghentikan me-
runcingnya kontak senjata antara GAM 
dengan TNI, dan semakin banyaknya 
korban masyarakat sipil yang jatuh. 
 
 
VI. CoHA: Menyemai Benih Per-
damaian di Aceh 
 
Penandatanganan CoHA pada tanggal 9 
Desember 2002 memberikan nafas segar 
dan ruang baru yang baik bagi upaya 
penyelesaian konflik antara pemerintah 
RI dan GAM sepanjang 26 tahun, khusus-
nya 13 tahun terakhir ini. Terbukti selama 
dua bulan pertama penandatanganan 
CoHA, kontak senjata yang selama 26 
tahun terjadi bisa dihentikan oleh kedua 
belah pihak. Masyarakat Aceh menyam-
but baik upaya perdamaian ini. Ini 
terbukti dengan terjadinya perubahan di 
kota-kota Aceh terutama Banda Aceh 
yang selama sebelum penandatanganan 
perjanjian damai, aktivitas masyarakat 
hanya berlangsung sampai sekitar pukul 
7-8 malam, setelah penandatanganan bisa 
berlangsung sampai pukul 10-11 malam. 
Masyarakat tidak lagi ditakutkan oleh 
akan adanya kontak senjata, sweeping, 

pemungutan pajak secara liar, dan 
lainnya. 
 
CoHA secara umum memiliki empat 
fokus agenda yaitu: keamanan, humani-
tarian, rekonstruksi dan dialog masya-
rakat sipil. Agenda keamanan adalah 
penghentian kontak senjata dan keke-
rasan, penentuan zona damai, demili-
terisasi (relokasi TNI dan penggudangan 
senjata-senjata GAM) dan reformulasi 
Brigade Mobil (Brimob) di Aceh menjadi 
polisi sipil. Agenda humanitarian adalah 
penyaluran bantuan kemanusiaan. Agenda 
rekonstruksi adalah rehabilitasi bagi 
korban kekerasan dan rekonstruksi bagi 
terjadinya kerusakan fasilitas umum 
masyarakat (sekolah, rumah sakit, kantor 
pemerintah, dll). Agenda dialog masyara-
kat sipil adalah penyusunan dan 
penyelenggaraan dialog secara menyelu-
ruh (all inclusive dialog) untuk mencip-
takan ruang sipil yang lebih kuat dan 
permanen serta membangun struktur 
tatanan masyarakat yang demokratis di 
Aceh. 
 
Untuk mengawasi implementasi isi 
kesepakatan CoHA dibentuk sebuah 
Komite Keamanan Bersama (Joint 
Security Committee) atau JSC yang 
beranggotakan perwira militer senior dari 
TNI dan GAM serta perwira militer 
senior pihak ketiga yang ditunjuk oleh 
kedua belah pihak (Pemerintah RI dan 
GAM) yang kemudian ditunjuk seorang 
perwira tinggi senior dari Thailand seba-
gai ketua JSC. Mandat bagi komisi ini 
adalah melakukan pengawasan, penyelidi-
kan, pelaporan dan penyebaran informasi 
(Lihat Pasal 3 ayat (b) dalam CoHA). 
 
Selama dua bulan pertama setelah penan-
datanganan CoHA, proses membangun 
saling kepercayaan (trust building) antara 
kedua belah pihak berjalan dengan baik. 
Ini bisa dilihat dari dukungan yang 
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diberikan oleh media nasional maupun 
lokal mengenai besarnya harapan akan 
berjalannya proses perdamaian dengan 
baik dan lancar. Upaya awal dari penan-
datanganan CoHA adalah dilakukannya 
penghentian kontak senjata dan tindak 
kekerasan termasuk terhadap masyarakat 
sipil, pengendalian pasukan, perubahan 
posisi pasukan dari posisi menyerang 
menjadi posisi bertahan, pelarangan 
penambahan jumlah personil dan pera-
latan perang, serta pemberian jaminan 
kepada masyarakat sipil untuk menyam-
paikan aspirasinya. 
 
Dalam dua bulan tersebut JSC berhasil 
membentuk dan menetapkan zona-zona 
damai di wilayah konflik sebagaimana 
dimandatkan dalam CoHA, dan berhasil 
dicapai kesepakatan bahwa kedua belah 
pihak (pasukan TNI/Polri dan pasukan 
GAM) yang berlokasi di wilayah tersebut 
tidak diperbolehkan masuk ke dalam 
zona-zona damai tersebut. Daerah perta-
ma yang berhasil ditetapkan sebagai zona 
damai adalah Kecamatan Indrapuri di 
Aceh Besar (Kompas, 26 Januari 2003), 
dan pada bulan Februari berhasil ditetap-
kan enam zona damai berikutnya yakni: 
Kecamatan Kawai XVI di Kabupaten 
Aceh Besar, Kecamatan Sawang di 
Kabupaten Aceh Selatan, Kecamatan Tiro 
di Kabupaten Pidie, Kecamatan Peusa-
ngan di Kabupaten Bireun, Kecamatan 
Simpang Kramat di Kabupaten Aceh 
Utara dan Kecamatan idi Tumong di 
Kabupaten Aceh Timur (Kompas Cyber 
Media, 10 Februari 2003). 
 
Kerja-kerja JSC dapat dikatakan berjalan 
dengan baik, terlepas beberapa kekurang-
an yang terjadi namun secara umum 
terlihat berupaya menjalankan mandatnya 
dengan maksimal. Akhir bulan Januari 
dalam laporannya JSC melihat bahwa 
menurut hasil monitoring dan investigasi 
mereka, telah terjadi penurunan kontak 

senjata yang sangat signifikan setelah 
penandatanganan CoHA, meskipun keke-
rasan terhadap penduduk sipil masih 
terjadi (Kompas, 26 Januari 2003), dan 
dalam menindaklanjuti hasil-hasil temu-
annya JSC kemudian menjatuhkan sangsi 
terhadap pihak-pihak yang dinilai telah 
melanggar kesepakatan CoHA. Beberapa 
sangsi dijatuhkan kepada kedua belah 
pihak yang melakukan kesepakatan 
CoHA diantaranya kepada GAM yang di-
nilai telah melakukan pelanggaran serius, 
yakni penyerangan terhadap TNI di 
daerah Longkop di Kabupaten Aceh 
Timur dan terjadinya peristiwa penem-
bakan terhadap dua orang anggora TNI di 
daerah Lamno Kabupaten Aceh Jaya pada 
tanggal 16 Januari 2003. Sementara 
terhadap pemerintah RI (dalam hal ini 
TNI) JSC juga menjatuhkan sangsi atas 
pelanggaran ringan kasus intimidasi 
terhadap anggota GAM oleh aparat TNI 
di Bireun tanggal 14 Januari 2003. 
 
 
VII. Krisis CoHA: Mengembali-
kan Aceh ke Dalam Lingkaran 
Kekerasan Militerisme 
 
Namun memasuki bulan ketiga setelah 
penandatanganan CoHA, tepatnya mema-
suki bulan Maret 2003, komitmen kedua 
belah pihak untuk melakukan penghentian 
permusuhan berjalan tidak sebagaimana 
yang diharapkan seperti di dua bulan awal 
setelah penandatanganan. Kedua belah pi-
hak masih belum sepenuhnya mengenda-
likan pasukan yang ada di lapangan. Ini 
masih terlihat dengan aktifnya pergerakan 
pasukan dari satu tempat ke tempat yang 
lain, yang mengakibatkan mulai terjadi-
nya kontak senjata, maupun mulai mem-
pengaruhi kehidupan masyarakat sipil. 
Selain itu beberapa aksi damai masyara-
kat sipil dihentikan dan dilarang.  
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Puncaknya adalah penyerangan terhadap 
kantor JSC di Aceh Tengah awal bulan 
Maret. Kemudian memasuki bulan April 
si-tuasi semakin meruncing dan memanas 
dengan disusul berbagai peristiwa seperti 
rencana penculikan Tengku Amri Wahab 
tanggal 4 April, Pembakaran kantor 
Komite Keamanan Bersama atau JSC di 
Langsa, Aceh Timur, tanggal 6 April, 
penembakan dua inspektur polisi di 
Lamtamot, Aceh Besar tanggal 7 April 
dan penembakan hingga tewas terhadap 
sembilan warga sipil di Kecamatan Tiro, 
Mutiara dan Delima, Kabupaten Pidie 
(Suara Pembaruan, 15 April 2003).  
 
Puncak dari krisis implementasi CoHA 
adalah penyerangan dan perusakan terha-
dap kantor JSC di Aceh Tengah pada 
awal Mei 2003. Kantor JSC di wilayah ini 
kemudian ditutup dan seluruh personilnya 
ditarik kembali ke Banda Aceh. Kemu-
dian tanggal 6 April 2003 massa merusak 
dan membakar kantor JSC di Aceh 
Timur. Alasan yang dikemukakan atas 
penye-rangan dan perusaka kantor JSC ini 
adalah ketidakpuasan masyarakat atas 
kinerja JSC yang mereka nilai lamban 
(Kompas Cyber Media, 7 April 2003). 
Semenjak terjadinya penyerangan dan 
perusakan terhadap kantor-kantor JSC di 
kedua wilayah tersebut, berbagai aksi 
kekerasan meningkat.  
 
Krisis implementasi CoHA akhirnya ber-
ujung pada penolakan GAM terhadap 
pertemuan untuk pembahasan Dewan 
Bersama (Joint Council) pada tanggal 25 
April 2003 sebagaimana dimandatkan 
dalam CoHA. Krisis ini direspon peme-
rintah RI di bawah Presiden Megawati 
dengan mengajukan proposal bagi di-
jalankannya Operasi Terpadu sebagai 
jawaban atas persepsi mereka tentang 
“kebuntuan proses perundingan damai”. 
Operasi Terpadu yang akan direncanakan 
meliputi: operasi pemulihan keamanan, 

operasi kemanusiaan, operasi penegakan 
hukum dan operasi pemantapan pemerin-
tahan daerah yang rencananya akan 
difokuskan di lima kabupaten yaitu: 
Kabupaten Aceh Pidie, Kabupaten Aceh 
Utara, Kabupaten Bireun (Aceh Jeumpa), 
Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten 
Aceh Timur yang menjadi basis konflik, 
dengan populasi penduduk kurang lebih 
dua juta jiwa. Namun dalam konteks ini 
juga dikedepankan rencana pemberlakuan 
keadaan darurat militer untuk mengefek-
tifkan pelaksanaan Operasi Terpadu. 
 
Perubahan yang terjadi juga bisa dilihat 
dalam pemberitaan media massa. Setelah 
tanggal 25 April ini terlihat mulai terjadi 
perubahan orientasi pemberitaan yang 
sebelumnya sangat mendukung proses 
kesepakatan damai, perlahan berubah 
drastis mendukung operasi militer sebagai 
jawaban krisis perdamaian Aceh. Analisa 
ini bisa dilihat dengan jelas dalam tulisan 
yang menganalisis pemberitaan media 
massa dari tanggal 10 April 2003 sampai 
10 Mei 2003.  
 
Pemberitaan media-media massa ini bisa 
disimpulkan sebagai dukungan mereka 
terhadap discourse pemerintah mengenai 
operasi militer. Dalam berita, tulisan, ana-
lisa bahkan redaksional, terlihat bahwa 
problem Aceh di tempatkan dalam sebuah 
ruang yang hanya diisi oleh Pemerintah 
RI dan GAM. Dalam ruang ini keter-
libatan, pandangan, gagasan masyarakat 
sipil Aceh sama sekali hampir tidak men-
dapatkan tempat.  
 
Puncak dari kegagalan proses perdamaian 
melalui jalan perundingan ini adalah dike-
luarkannya Keputusan Presiden (Keppres) 
No.28 Tahun 2003 mengenai Status Daru-
rat Militer untuk Propinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam (NAD) yang berlaku efektif 
mulai tanggal 19 Mei 2003 pukul 00.00 
sampai jangka waktu enam (6) bulan. 
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Dasar dari pertimbangan penetapan status 
darurat militer ini adalah situasi di Aceh 
yang dinilai dalam keadaan bahaya 
dengan tingkatan darurat militer, dan 
penguasa tertinggi darurat militer pusat di 
tangan Presiden RI dan penguasa darurat 
militer daerah NAD dipegang Panglima 
Kodam Iskandar Muda.  
 
 
VIII. Darurat Militer: Menutupi 
Kegagalan Reformasi Pemerin-
tahan Lokal 
 
Dari keseluruhan pemaparan Aceh dalam 
berbagai konteks dalam perspektif 
historis, bisa ditarik benang merah 
mengapa kemudian pemerintah Megawati 
mengambil sebuah kebijakan penetapan 
status darurat militer di Aceh, dan pelak-
sanaan operasi militer intensif untuk 
menghadapi perlawanan GAM.  
 
Dalam hal ini pemerintahan Megawati 
terjebak dalam penyelesaian politik ala 
Orde Baru dengan kembali melakukan hal 
yang sama, yaitu memangkas otoritas 
politik lokal Aceh, sekaligus mengambil 
kekayaan alam tanpa memberikan distri-
busi yang adil, sekaligus melakukan 
represi yang berlebihan kepada potensi 
resistensi yang muncul dari masyarakat 
dengan menerapkan status DOM sehingga 
mengakibatkan banyaknya jatuh korban 
jiwa maupun trauma berkepanjangan 
yang dialami masyarakat Aceh. Kondisi 
ini melahirkan gerakan perlawanan baru 
yang dipimpin Hasan Tiro, dan terus ber-
langsung sampai saat ini di mana darurat 
militer diberlakukan di Aceh. 
 
Apa yang bisa dilihat dari keseluruhan 
konteks ini? Satu hal yang bisa dilihat 
bahwa wilayah Aceh secara historis 
memiliki otoritas politik yang kuat ter-
hadap wilayahnya sendiri, setiap usaha 
yang berusaha memangkasnya akan selalu 

menghadapi perlawanan yang kuat. Ini 
bisa dilihat bahwa persoalan ketidak 
adilan ekonomi, absennya otoritas politik 
lokal, tingginya tindak pelanggaran 
HAM, terjadi hampir di seluruh wilayah 
di Indonesia di bawah pemerintahan 
Soekarno maupun Orde Baru, namun di 
Aceh gerakan resistensi terhadap hal ter-
sebut tumbuh paling kuat dan signifikan. 
Semasa pemerintahan Soekarno perlawa-
nan daerah bermunculan di Jawa, Kali-
mantan, Sulawesi dan Sumatera, hanya 
tidak ada gerakan perlawanan yang 
muncul sekuat di Aceh. Demikian juga 
pada masa Orde Baru, masyarakat Aceh 
kembali melakukan gerakan resistensi 
yang kuat pada saat otoritas politik dan 
ekonomi lokal dipangkas dan dirampas. 
Artinya bercermin pada konteks-konteks 
sebelumnya maka bisa disimpulkan bah-
wa penetapan darurat militer merupakan 
jalan paling tidak populer dan tidak akan 
menyelesaikan masalah Aceh. 
 
Dalam menghadapi persoalan Aceh ini 
pemerintah hanya menempatkan GAM 
sebagai faktor tunggal dan bukannya 
melihat kembali pada kesalahan-kesa-
lahan kebijakan yang selama ini diambil 
dan dijalankan. Penyederhanaan masalah 
oleh Pemerintah RI hanya dengan me-
nempatkan GAM sebagai faktor tunggal 
bisa disimpulkan bahwa Pemerintah RI 
berusaha melepaskan tanggung-jawabnya 
atas kesalahan-kesalahan politiknya da-
lam menghadapi persoalan Aceh selama 
ini, dan untuk menutupi semua aib berupa 
ketidakbecusan kebijakan yang tidak pada 
tempatnya, kebobrokoan pemerintah dae-
rah Aceh, pengabaian atas kejahatan 
HAM yang dilakukan aparat negara, 
ketidakadilan distribusi ekonomi, kegaga-
lan pemenuhan rasa keadilan hukum 
masyarakat maka pemerintah mengambil 
jalan pintas: darurat militer! 
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Di satu salah satu sisi misalnya pelaksa-
naan pemerintahan daerah jelas terlihat 
kebobrokan yang mencolok, terutama 
dalam hal penyalahgunaan wewenang dan 
korupsi. Dalam tabloid anti korupsi 
Lacak, dipaparkan 50 penyalahgunaan 
wewenang Pemda Aceh (dalam hal ini 
Gubernur Abdullah Puteh) berupa mark-
up, tender proyek yang tidak transparan, 
dan defisit anggaran tahun 2003 sampai 
Rp.85 milyar (Lacak No. 4, Th.I, Mei 
2003, hlm. 4-5), belum lagi menguapnya 
dana pendidikan yang dialokasikan 
semenjak tahun 2000 tanpa adanya lapo-
ran dan alokasi yang jelas (Lacak No.4, 
Th.I, Mei 2003, hlm.7). Di sisi lain 
keboborokan ini tidak diikuti dengan 
tindakan politik berupa pembersihan apa-
rat pemerintah lokal yang gagal mem-
pertanggungjawabkan hasil kerjanya, me-
lainkan membiarkan keboborokan itu 
menyebar dan meluas. Hampir tidak ada 
instropeksi, koreksi dan evaluasi atas 
berbagai tindakan penyimpangan tersebut, 
dan tetap berkutat dan bergelut hanya 
pada “bahaya ancaman GAM” semata. 
 
Ketidakmampuan pemerintah lokal untuk 
menciptakan ruang yang lebih luas bagi 
partisipasi masyarakat sipil, juga bagi 
rehabilitasi dan restrukturisasi serta 
ketidakmampuan pemerintah pusat untuk 
memberikan keadilan hukum bagi 
ketidakadilan yang selama ini terjadi 

terhadap masyarakat Aceh, merupakan 
dasar bagi pemerintah untuk menutupi 
semua kesalahannya dengan menempat-
kan GAM sebagai faktor utama masalah 
di Aceh.  
 
Jika ini yang terjadi maka jelas nampak di 
depan kita bahwa Pemerintah RI akan 
menutupi ketidakmampuannya dengan 
menciptakan kesalahan-kesalahan baru, 
dan semakin menumpuknya kesalahan-
kesalahan politik yang akan dibuat 
pemerintah, akan semakin menempatkan 
Aceh sebagai wilayah yang teralienasi, 
dan akan semakin melahirkan persoalan-
persoalan baru yang lebih laten, yaitu 
semakin membesarnya gerakan resistensi 
dan separatisme terhadap pemerintah 
pusat dan pemerintahan republik.  
 
Dan jika ini yang terjadi maka korban 
jiwa di kalangan sipil akan jatuh sangat 
banyak, karena pemerintah tidak mampu 
menyelesaikan masalah demi masalah, 
melainkan justru menciptakan masalah-
masalah baru, melalui operasi-operasi 
militer dan darurat militer. Sampai tulisan 
ini dibuat sejumlah korban telah jatuh 
selama satu (1) bulan setelah diberlaku-
kannya darurat militer. Laporan ini 
merupakan kompilasi dari berbagai 
sumber yang dihimpun oleh media Suara 
Pembaruan (20/6) :  

 
 
 

 
Sumber 

 

 
Korban Sipil 

 
TNI 

 
Polri 

 
GAM 

Mabes TNI - 26 orang - 202 orang 
Mabes Polri 110 orang - 3 orang 96 orang 
Dinas Kesehatan Propinsi NAD 157 orang - - - 
PMI 197 orang - - - 

 
 
 

 14



Laporan YLBHI No. 5, Juli 2003.  

Di lain pihak pemerintah/TNI juga mem-
berlakukan politik labelling dan krimina-
lisasi terhadap para pekerja HAM yang 
saat ini sedang melakukan pekerjaan 
pemantauan pelaksaan darurat militer di 
Aceh. Labelisasi dan kriminalisasi ini 
diarahkan kepada para pekerja HAM 
yang dinilai mengkritik kebijakan darurat 
militer di Aceh dengan mengasosiasikan 
para pekerja HAM dan kemanusiaan ini 
sebagai “pendukung” atau “bagian dari” 
Gerakan Aceh Merdeka.  
 
Sejumlah organisasi dinyatakan memiliki 
keterkaitan dengan GAM yakni SIRA 
(Sentral Informasi Referendum Aceh), 
SMUR (Solidaritas Mahasiswa Untuk 
Rakyat) dan Kontras (Komisi untuk 
Orang Hilang dan Korban Tindak Keke-
rasan) Aceh. Ketiga organisasi dan lem-
baga ini dinyatakan sebagai bagian dari 
GAM. “Pengkandangan” ketiga organi-
sasi tersebut ke dalam satu ruang “labe-
lisasi” merupakan pola-pola labelisasi ala 
Orde Baru, yang mengambil generalisasi 
terhadap setiap aktivitas yang dinilai 
menentang kebijakan pemerintah. 
 
Menurut pandangan sejumlah aktivis 
HAM di Aceh, labelisasi ini lebih kepada 
upaya teror untuk mencegah dilakukan-
nya kerja-kerja pemantauan dan monito-
ring pelanggaran HAM selama darurat 
militer, karena kerja-kerja tersebut akan 
semakin menyudutkan kebijakan darurat 
militer, dan pelaksanaan operasi militer di 
lapangan, sehingga setiap bentuk kritik 
maupun evaluasi terhadap operasi terse-
but seminimal mungkin dihindari.1
 
 
 
 
 
                                                 

                                                

1 Wawancara dengan sejumlah aktivis HAM di 
Aceh 

Labelisasi ini diyakini dengan ada Daftar 
Pencarian Orang yang dikeluarkan oleh 
Penguasa Darurat Militer Daerah yang di 
dalamnya terdapat sejumlah nama pekerja 
HAM dan kemanusiaan di Aceh di 
antaranya Tarmizi (LBH Banda Aceh), 
Asiah (Kontras Aceh), dan Kautsar bin 
Muhammad Yus.  
 
Daftar pencarian orang tersebut 
merupakan metode untuk mencari 
keterangan terhadap sejumlah nama yang 
diyakini tertera dalam daftar tersebut, 
yang secara formal tidak pernah 
diumumkan secara terbuka. Hanya dari 
sejumlah interogasi dan sweeping 
terhadap sejumlah kantor LSM, berbagai 
pertanyaan atas nama-nama orang yang 
dicari dirujuk pada sebuah daftar yang 
piegang oleh aparat yang melakukan 
pencarian, sebagaimana pada saat 
pencarian sejumlah nama ke kantor LBH 
Banda Aceh.2  
 
Selain nama-nama yang dicari tersebut, 
sejumlah pekerja HAM juga sudah 
ditangkap dan ada yang ditahan, 
sebagaimana dicatat oleh Aceh Working 
Group (AWG),3  yakni: 
 
 
 
 

 
2 Wawancara Afridal Darmi, Direktur LBH Banda 
Aceh 
3 Lihat Amiruddin dan Daniel Hutagalung, 
Darurat Militer di Aceh dan Pekerja HAM dan 
Kemanusiaan Dalam Keadaan Darurat Militer di 
Aceh. Aceh Working Group Briefing Paper, Juli 
2003. 
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Pekerja HAM di Aceh 
Yang Ditangkap dan Ditahan Selama Operasi Militer  

 
 
Nama 
 

 
Pekerjaan 

 
Tanggal Penangkapan 

 
Pelaku 

 
Keterangan 

Cut Nur Asyikin Ketua Yayasan Srikandi, 
Aceh 

Selasa, 20 Mei 2003 Aparat Polri 
Mapolresta 
Banda Aceh 

Tanggal 20 Mei 2003, pukul 17.00, 
aparat kepolisian mapolresta Banda 
Aceh mendatangi rumah Cut Nur 
Asyikin di Jl. Flamboyan, Lampulo 
Banda Aceh. Korban kemudian 
ditangkap dan dibawa ke Mapolresta 
Banda Aceh serta ditahan di sana. 
Sampai hari ketiga penahannya, 
korban tidak diperbolehkan bertemu 
dengan kuasa hukumnya. 

Halim al Bambi Staff Koalisi NGO HAM 
Aceh 

Selasa 27 Mei 2003 Aparat Polisi Pada tanggal 27 Mei 2003 pukul 23.20, 
kantor Koalisi NGO HAM Aceh di Jl. 
Jenderal Sudirman untuk keduakalinya 
digeledah. 4 orang staff yang 
bermalam di sana ditangkap. 
Sebelumnya pada hari yang sama 
pada jam 18.00, aparat juga 
menggeledah kantor tersebut. Saat itu 
tidak diketahui alasan penggeledahan 
dan penangkapan ke empat pekerja 
HAM tersebut. 

Surip Staff Koalisi NGO HAM 
Aceh 

Selasa 27 Mei 2003 Aparat Polisi Idem 

Jumiran Staff Koalisi NGO HAM 
Aceh 

Selasa 27 Mei 2003 Aparat Polisi Idem 

Nandi Staff Koalisi NGO HAM 
Aceh 

Selasa 27 Mei 2003 Aparat Polisi Idem 

Muhammad Yusuf Ketua Pos Bantuan Hukum 
dan HAM (PB HAM) Aceh 
Timur 

Sabtu 7 Juni 2003 Aparat Polisi 
Polres Aceh 
Timur 

Pada hari Sabtu 7 Juni 2003 pukul 
17.00 aparat mendatangi kantor Pos 
Bantuan Hukum dan HAM (PB HAM) 
Langsa, Aceh Timur. Aparat kemudian 
menangkap Ketua PB HAM Aceh Timur 
dan 2 orang pekerja HAM PHIA 
(Pemberdayaan Harkat Inong Aceh).  

Nursyamsiah Ketua Pemberdayaan 
Harkat Inong Bale (PHIA) 

Sabtu 7 Juni 2003 Aparat Polisi 
Polres Aceh 
Timur 

Idem. Ditangkap bersama dengan 
Halim al Bambi di kantor PB HAM 

Nazaria Staff Pemberdayaan Harkat 
Inong Bale (PHIA) 

Sabtu 7 Juni 2003 Aparat Polres 
Aceh Timur 

Idem 

Fitriani Staff Pemberdayaan Harkat 
Inong Bale (PHIA) 

Minggu 8 Juni 2003 Aparat Polres 
Aceh Timur 

Pada pukul hari Sabtu 7 Juni 2003 
pukul 18.00 aparat kepolisian Polres 
Aceh Timur dengan 1 unit mobil Toyota 
Kijang warna abu-abu mendatangi 
rumah staff PHIA yang lainnya yakni 
Fitriani. Karena takut korban lalu 
melarikan diri. Fitriani ditangkap setelah 
sehari sebelumnya rumahnya didatangi 
aparat polisi, dan diancam akan 
dimasukkan DPO jika tidak 
menyerahkan diri, keesokan harinya 
(8/6/2003) Fitriani mendatangi kantor 
Polres Aceh Timur dan langsung 
ditangkap 

Nuraini Relawan Kontras Kamis 19 Juni 2003 Tim Gabungan 
TNI/Polri terdiri 
dari Tim-4 Yonif 
315/JRD, 
Koramil-
5/Delima, Yonif-
642 dan Polisi 
pimpinan Ipda 
Popon Melaks 

Tanggal 19 Juni 2003 sekitar pukul 
05.00 Tim Gabungan TNI/Polri 
menangkap Nuraini beserta ayahnya 
Zakaria dan seorang tetangganya 
Zulkifli. Nuraini ditangkap karena 
dicurigai memliki keterkaitan dengan 
GAM karena selalumenyampaikan 
informasi yang berkaitan dengan tindak 
kekerasan aparat kepada lembaga-
lembaga HAM di Banda Aceh. 

 
 
Untuk menghindari kemungkinan-kemu-
ngkinan tersebut maka jalan perundingan 
adalah jalan paling baik yang bisa dilaku-

kan, karena pertama dapat mengembali-
kan kepercayaan masyarakat Aceh atas 
kemauan politik pemerintah dalam me-

 16



Laporan YLBHI No. 5, Juli 2003.  

nyelesaikan persoalan Aceh secara damai. 
Kedua dapat menghindari jatuhnya kor-
ban masyarakat sipil yang – dalam tradisi 
Aceh – hanya akan menumbuhkan benih-
benih perlawanan baru, dan ketiga me-
nyelesaikan persoalan di tingkat pemerin-
tahan lokal Aceh yang selama ini bobrok 
dan tidak mampu mengakomodasi berba-
gai kepentingan masyarakat. Keempat, 
akan menempatkan masyarakat sipil seba-
gai aktor penting dalam pelaksanaan pro-
ses perdamaian, sehingga bentuk perlawa-
nan bersenjata bisa diminimalisir, sehing-
ga tidak berpotensi mengakibatkan kor-
ban-korban jiwa yang baru. 
 
Pemberian otoritas politik lokal bukan di-
lihat dari sekedar menempatkan wakil pe-
merintah pusat di wilayah Aceh, melain-
kan memberikan ruang yang lebih luas 
bagi munculnya kepemimpinan politik lo-
kal dari persetujuan dan pilihan masyara-
kat Aceh sendiri, otoritas politik lokal bu-
kan sekedar kepanjangan tangan pemerin-
tah pusat, melainkan otoritas politik lokal 
yang mempunyai wewenang untuk mem-
bangun dan mengembangkan tatanan pe-
merintahan yang demokratis, dan mena-
nggalkan wajah militeristik yang selama 
ini dilekatkan dalam setiap kebijakan po-
litik yang diputuskan terhadap Aceh, se-
hingga kontrol masyarakat atas pelak-
sanaan pemerintahan lokal yang bersih 
dan efektif dapat berjalan dengan baik.  
 
 
IX. Membaca Keseluruhan Kon-
teks: Analisis Terhadap Perkem-
bangan Terakhir Situasi Aceh 
 
Dari keseluruhan pemaparan Aceh dalam 
berbagai konteks dalam perspektif 
historis, sebuah benang merah bisa ditarik 
untuk melihat bagaimana konflik Aceh 
saat ini terus berkepanjangan, seakan-
akan tidak menemui titik akhir yang 
diharapkan. Dari keseluruhan konteks, 

bisa dilihat bahwa Aceh sebagai sebuah 
wilayah secara historis memiliki otoritas 
politik yang independen dan kuat dalam 
berhubungan dengan wilayah-wilayah 
atau otoritas politik lainnya di sekitar Se-
menanjung dan Selat Malaka. Dari abad 
15 sampai 18, Kerajaan Aceh merupakan 
kerajaan yang mempunyai kekuasaan 
politik dan ekonomi di wilayah tersebut. 
Kekuasaan Portugis di Semenanjung 
Malaya berhasil diambil alih, dan kemu-
dian kekuasaan Kerajaan Aceh menguasai 
sampai wilayah Pariaman di Sumatera 
Barat. Kekuasaan atas wilayah inilah 
yang kemudian menghantarkan Aceh ber-
perang melawan Kerajaan Belanda yang 
ingin merebut wilayah perdagangan yang 
berada di bawah kontrol Kerajaan Aceh. 
Perang untuk merebutkan wilayah ter-
sebut berlangsung selama 40 tahun, di 
mana Aceh akhirnya “kalah”, meskipun 
kekuasaan kolonialisme Belanda hanya 
kuat di Banda Aceh dan kota pelabuhan 
Lhokseumawe, dan terus mendapatkan 
perlawanan sporadis para pejuang-
pejuang Aceh. 
 
Jatuhnya Jepang membawa ulama-ulama 
Aceh yang terhimpun dalam PUSA untuk 
mengambil kontrol atas administrasi sipil, 
ekonomi dan angkatan perang. Usaha 
Belanda untuk kembali menguasai Hindia 
Belanda tidak sampai menduduki Aceh, 
hanya berpusat di Jawa dan Irian Barat. 
Dalam periode ini Aceh secara otonom 
mengendalikan sendiri pemerintahannya, 
dan bahkan memberikan dukungan penuh 
terhadap perjuangan revolusi nasional 
melawan Belanda. Namun setelah kekua-
saan Belanda barakhir, pemerintahan 
Soekarno kembali mengurangi otoritas 
politik pemerintahan lokal di Aceh, se-
hingga melahirkan perlawanan ulama-
ulama Aceh di bawah Teungku Daud 
Beureuh. Negosisasi yang panjang yang 
kemudian berhasil menghentikan perla-
wanan masyarakat Aceh, dan memberi-
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kan Aceh otonomi khusus untuk 
menyelenggarakan hukum adat, keagama-
an dan pendidikan. 
 
Pemerintahan Orde Baru kembali melaku-
kan hal yang sama, yaitu memangkas 
otoritas politik lokal Aceh, sekaligus 
mengambil kekayaan alam tanpa membe-
rikan distribusi yang adil, sekaligus 
melakukan represi yang berlebihan po-
tensi resistensi yang muncul dari masya-
rakat dengan menerapkan status DOM 
sehingga mengakibatkan banyaknya jatuh 
korban jiwa maupun trauma berkepan-
jangan yang dialami masyarakat Aceh. 
Kondisi ini melahirkan gerakan perlawa-
nan baru yang dipimpin Hasan Tiro, dan 
terus berlangsung sampai saat ini, hingga 
penandatanganan kesepakatan CoHA. 
 
Apa yang bisa dilihat dari keseluruhan 
konteks ini? Satu hal yang bisa dilihat 
bahwa wilayah Aceh secara historis 
memiliki otoritas politik yang kuat ter-
hadap wilayahnya sendiri, setiap usaha 
yang berusaha memangkasnya akan selalu 
menghadapi perlawanan yang kuat. Ini 
bisa dilihat bahwa persoalan ketidak 
adilan ekonomi, absennya otoritas politik 
lokal, tingginya tindak pelanggaran 
HAM, terjadi hampir di seluruh wilayah 
di Indonesia di bawah pemerintahan 
Soekarno maupun Orde Baru, namun di 
Aceh gerakan resistensi terhadap hal ter-
sebut tumbuh paling kuat dan signifikan.  
 
Semasa pemerintahan Soekarno perlawa-
nan daerah bermunculan di Jawa, Kali-
mantan, Sulawesi dan Sumatera, hanya 
tidak ada gerakan perlawanan yang mun-
cul sekuat di Aceh. Demikian juga pada 
masa Orde Baru, masyarakat Aceh kem-
bali melakukan gerakan resistensi yang 
kuat pada saat otoritas politik dan 
ekonomi lokal dipangkas dan dirampas. 
Artinya bercermin pada konteks-konteks 
sebelumnya maka bisa disimpulkan 

bahwa operasi militer merupakan jalan 
paling tidak populer dan tidak akan 
menyelesaikan masalah Aceh. 
 
Dalam menghadapi persoalan Aceh ini 
pemerintah hanya menempatkan GAM 
sebagai faktor tunggal, bukannya melihat 
kembali atas kesalahan-kesalahan kebija-
kan yang selama ini diambil dan dijalan-
kan. Penyerdehanaan masalah oleh Peme-
rintah RI hanya dengan menempatkan 
GAM sebagai faktor tunggal bisa disim-
pulkan bahwa Pemerintah RI berusaha 
melepaskan tanggungjawanya atas kesala-
han-kesalahan politiknya dalam mengha-
dapi persoalan Aceh selama ini. Ketidak-
mampuan pemerintah lokal untuk men-
ciptakan ruang yang lebih luas bagi par-
tisipasi masyarakat sipil, juga bagi rehabi-
litasi dan restrukturisasi serta  ketidak-
mampuan pemerintah pusat untuk mem-
berikan keadilan hukum bagi ketidak-
adilan yang selama ini terjadi terhadap 
masyarakat Aceh, merupakan dasar bagi 
pemerintah untuk menutupi semua kesala-
hannya dengan menempatkan GAM 
sebagai faktor utama masalah di Aceh.  
 
Jika ini yang terjadi maka jelas nampak di 
depan kita bahwa Pemerintah RI akan 
menutupi ketidakmampuannya dengan 
menciptakan kesalahan-kesalahan baru, 
dan semakin menumpuknya kesalahan-
kesalahan politik yang akan dibuat 
pemerintah, akan semakin menempatkan 
Aceh sebagai wilayah yang teralienasi, 
dan akan semakin melahirkan persoalan-
persoalan baru yang lebih laten, yaitu 
semakin membesarnya gerakan resistensi 
terhadap pemerintah pusat. Dan jika ini 
yang terjadi maka korban jiwa di ka-
langan sipil akan jatuh sangat banyak, 
karena pemerintah tidak mampu menye-
lesaikan masalah demi masalah, melain-
kan justru menciptakan masalah-masalah 
baru, melalui operasi-operasi militer. 
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Untuk menghindari kemungkinan-
kemungkinan tersebut maka jalan perun-
dingan adalah jalan paling baik yang bisa 
dilakukan, karena pertama dapat 
mengembalikan kepercayaan masyarakat 
Aceh atas kemauan politik pemerintah 
dalam menyelesaikan persoalan Aceh 
secara damai. Kedua dapat menghindari 
jatuhnya korban masyarakat sipil yang – 
dalam tradisi Aceh – hanya akan menum-
buhkan benih-benih perlawanan baru, dan 
ketiga menyelesaikan persoalan di tingkat 
pemerintahan lokal Aceh yang selama ini 
bobrok dan tidak mampu mengakomodasi 
berbagai kepentingan masyarakat. Ke-
empat, akan menempatkan masyarakat 
sipil sebagai aktor penting dalam 
pelaksanaan proses perdamaian, sehingga 
bentuk perlawanan bersenjata bisa dimini-
malisir, sehingga tidak berpotensi meng-
akibatkan korban-korban jiwa yang baru. 
 
Pemberian otoritas politik lokal bukan 
dilihat dari sekedar menempatkan wakil 
pemerintah pusat di wilayah Aceh, me-
lainkan memberikan ruang yang lebih 
luas bagi munculnya kepemimpinan 
politik lokal dari persetujuan dan pilihan 
masyarakat Aceh sendiri, otoritas politik 
lokal bukan sekedar kepanjangan tangan 
pemerintah pusat, melainkan otoritas 
politik lokal yang mempunyai wewenang 
untuk membangun dan mengembangkan 
tatanan pemerintahan yang demokratis, 
dan menanggalkan wajah militeristik 
yang selama ini dilekatkan dalam setiap 
kebijakan politik yang diputuskan ter-
hadap Aceh, sehingga kontrol masyarakat 
atas penyelenggaraan pemerintahan lokal 
yang bersih dan efektif dapat berjalan 
dengan baik.  
 
Namun dari apa yang bisa dicermati dari 
pemberitaan media massa bahwa operasi 
militer merupakan jalan satu-satunya 
yang dipilih. Dukungan media terhadap 
kebijakan ini juga terlihat dengan jelas, di 

mana hampir semua media terlihat mem-
berikan dukungannya bagi pelaksanaan 
operasi militer yang direncanakan peme-
rintahan Megawati. Termasuk juga parle-
men (MPR dan DPR) memberikan 
dukungan penuh dengan menyetujui 
anggaran dana 1.23 trilyun yang diajukan 
pemerintah untuk membiayai Operasi 
Terpadu ini (Kompas, 13 Mei 2003).  
 
Dalam pemberitaan media massa suara 
dari masyarakat sipil di Aceh nyaris 
terabaikan. Dalam hasil penelitian yang 
disampaikan dalam pertemuan ini juga, 
harian Kompas misalnya dari tanggal 10 
April sampai dengan 10 Mei rentang 
waktu yang dijadikan periode penelitian, 
dari 289 pemuatan narasumber berita 
hanya 14 kali memuat narasumber dari 
masyarakat sipil Aceh, sementara dari 
pejabat pemerintah RI/TNI/Polri 118 kali. 
Lainnya kebanyakan adalah politisi Jakar-
ta, anggota MPR/DPR pusat, tokoh 
masyarakat Jakarta dan LSM Jakarta. 
Demikian juga tiga media nasional lain-
nya yakni Republika, Media Indonesia, 
dan Suara Pembaruan yang menjadi 
subyek penelitian, memberikan porsi 
yang kurang lebih sama. Maka hipotesa 
awal bisa diambil bahwa media massa 
terpengaruh secara kuat oleh kebijakan 
politik pemerintah, kalau tidak mau 
dibilang berada di bawah kontrol.  
 
Namun langkah yang kemudian diambil 
pemerintah RI melalui Presiden Megawati 
adalah dengan mengeluarkan Keputusan 
Presiden (Keppres) No.23 Tahun 2003 
tentang Penetapan Status Darurat Militer 
untuk Propinsi NAD. Langkah ini sangat 
mengejutkan karena pelaksanaan Operasi 
Terpadu dilaksanakan di dasarkan pada 
status darurat militer di Aceh. Penetapan 
status darurat militer akan mengembali-
kan situasi Aceh sama seperti masa 
DOM, bahkan bisa lebih buruk dari itu 
karena situasi sekarang ini adalah perang 
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terbuka, dan ada 27.000 pasukan TNI 
ditambah 1 Brigade Linud dan 1 Brigade 
Marinir di Aceh dalam melaksanakan 
Operasi Terpadu dalam konteks situasi 
darurat militer.  
 
Dengan melihat pengalaman historis 
Aceh, status darurat militer yang akan 
diikuti dengan operasi militer besar-
besaran akan memaksa masyarakat Aceh 
kembali berhadapan dengan pemerintah 
pusat, sebagaimana pernah terjadi di masa 
Soekarno, Soeharto dan juga setelah 
DOM. Situasi ini akan membuat hubu-
ngan politik pemerintah dan masyarakat 
Aceh akan semakin memburuk, dan 
potensial untuk terus menumbuhkan resis-
tensi masyarakat Aceh terhadap Pemerin-
tah RI, sekaligus juga sangat potensial 
bagi terjadinya banyak pelanggaran HAM 
kategori berat terhadap masyarakat sipil 
yang terjepit dalam situasi yang tidak 
mereka inginkan, karena sebagian besar 
masyarakat Aceh memilih untuk menye-
lesaikan persoalan di wilayahnya melalui 
jalan damai. Ini terlihat dengan datangnya 
sejumlah tokoh-tokoh masyarakat Aceh 
ke Jakarta untuk menghimbau perlunya 
diambil jalan perundingan sebagai upaya 
penyelesaian yang diinginkan masyarakat 
Aceh. Namun suara masyarakat Aceh 
tersebut kurang mendapatkan perhatian 
baik dari pemerintah RI maupun dari 
media massa, yang lebih mendukung 
pelaksanaan operasi militer. 
 
Minimnya ruang bagi suara masyarakat 
Aceh memperlihatkan dengan jelas bahwa 
GAM merupakan satu-satunya faktor 
yang diperhitungkan oleh pemerintah. 
Keberadaan elemen lain yakni masyarakat 
sipil tidaklah diperhitungkan sebagai fak-
tor penting bagi penyelesaian persoalan 
Aceh. Karena itu kebijakan yang akan 
diambil akan sangat membahayakan bagi 
masyarakat sipil karena posisi mereka 
tidak dijadikan faktor untuk pengambilan 

keputusan atau kebijakan politik terhadap 
Aceh. Sesungguhnya faktor inilah yang 
paling penting untuk dilihat, karena 
keseluruhan proses pengambilan keputu-
san atas Aceh akan sangat bergantung 
kepada bagaimana masyarakat akan 
menentukan sikap politiknya, karena 
kalau faktor ini diabaikan maka ini akan 
menjadi bumerang bagi pemerintah, di 
mana masyarakat justru akan mengambil 
posisi berlawanan dengan pemerintah, 
dan Operasi Terpadu tidak akan berjalan 
sebagaimana yang diinginkan. 
 
Dalam melihat masyarakat Aceh dalam 
konteks saat ini ada tiga aktor utama yang 
harus dilihat oleh pemerintah RI maupun 
komunitas nasional dan internasional. 
Pertama adalah GAM yang menuntut 
kemerdekaan Aceh dari Indonesia dan 
mengedepankan perlawanan bersenjata 
(armed struggle) dalam memperjuangkan 
tuntutannya. Kedua adalah elit-elit politik 
lokal atau pejabat pemerintahan lokal 
yang menuntut pemenuhan otoritas politik 
lokal dan persentase distribusi kekayaan 
ekonomi yang lebih besar bagi Aceh yang 
mengedepankan cara-cara formal seperti 
dibuatnya Undang-undang untuk meng-
akomodasi tuntutan tersebut. Ketiga 
adalah masyarakat sipil yang bisa 
diidentifikasi pada para ulama, mahasis-
wa, kalangan LSM, para aktivis perem-
puan yang mengajukan tuntutan bagi 
pemenuhan rasa keadilan masyarakat 
yang selama ini menjadi korban untuk 
dilaksanakannya investigasi dan penga-
dilan bagi kasus-kasus pelanggaran HAM 
di masa lalu dan yang terus berlangsung.  
 
Kalangan ini mengedepankan referendum 
sebagai cara paling baik dalam malihat 
aspirasi masyarakat Aceh yang sampai 
saat ini belum diakomodasi oleh pemerin-
tah RI. Aktor-aktor ini harus di lihat 
secara seimbang pada saat pemerintah 
mengambil sebuah kebijakan politik. Se-
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lama ini pemerintah hanya melihat GAM 
dan elit politik lokal, tanpa pernah 
menyertakan masyarakat sipil dalam 
pengambilan keputusan atau kebijakan. 
Aktor ketiga inilah yang sekarang ini 
memainkan peran penting dalam mem-
perjuangkan proses perdamaian di Aceh. 
Karena itu penting bagi semua kalangan 
terutama komunitas internasional untuk 
melihat aspirasi dan pandangan masyara-
kat sipil Aceh dan mendukung sepenuh-
nya upaya kelompok ini untuk terus 
memperjuangkan perdamaian di Aceh, 
karena kalau dukungan kepada kelompok 
masyarakat sipil tidak diberikan maka 
yang akan dilakukan pemerintah adalah 
melakukan operasi militer yang akan 
mambawa implikasi-implikasi, yang akan 
diakibatkannya. 
 
 
X. Implikasi-implikasi yang Di-
akibatkan Oleh Operasi Militer 
 
Operasi militer akan membawa beberapa 
implikasi yang bisa diprediksikan. Dalam 
analisa ini akan dilihat dua implikasi yang 
signifikan yaitu: implikasi politik dan 
implikasi sosial, serta pelanggaran hukum 
humaniter dalam pelaksanaan operasi 
militer. 
 
X. 1. Implikasi Politik  
 
Ada dua hal penting yang bisa 
mengakibatkan akibat negatif dari operasi 
militer secara politik: Pertama, operasi 
militer akan membuat semakin hilangnya 
kepercayaan rakyat Aceh terhadap 
pemerintah Republik Indonesia. Setelah 
dicabutnya status Daerah Operasi Militer 
(DOM), pemerin-tah tidak serta-merta 
meninggalkan kebijakan operasi militer 
dalam menanga-ni persoalan di Aceh, 
melainkan memecahnya ke dalam 
berbagai operasi militer seperti Operasi 
Wibawa, Operasi Sadar Rencong, Operasi 

Meunasah, Operasi Pemulihan Keamanan 
Aceh dan kemudian pemberlakuan status 
darurat militer. Akibat dari berbagai 
operasi ini adalah sejumlah kasus 
pelanggaran HAM kategori berat seperti 
kasus Kasus Simpang KKA, Kasus 
Betong Ateuh (Tengku Bantaqiah), Kasus 
Gedung KNPI tahun 1999, yang semakin 
menumbuhkan ketidak percayaan pendu-
duk Aceh akan upaya pemulihan dan 
dihentikannya operasi militer di Aceh 
untuk memasuki jalan baru bagi 
penyelesaian konflik berkepenjangan. 
Pengadilan koneksitas untuk Kasus 
Tengku Bantaqiah dan Kasus Gedung 
KNPI dirasakan sangat tidak memenuhi 
rasa keadilan masyarakat, sementara 
kasus-kasus pelanggaran HAM pada masa 
DOM tidak satu pun yang berusaha 
diungkap.  
 
Jadi satu hal yang pasti Operasi terpadu 
yang akan dilaksanakan pemerintah RI 
akan mengembalikan situasi Aceh seperti 
yang terjadi pada operasi-operasi militer 
sebelumnya, dan ini akan semakin men-
jauhkan simpati dan kepercayaan masya-
rakat Aceh akan adanya upaya penye-
lesaian secara damai, dan hanya akan 
menambah jumlah korban pelanggaran 
HAM, dan semakin menambah luka-luka 
masyarakat yang sama seklai belum 
disemuhkan semenjak DOM diberlaku-
kan. Dan implikasi ini akan terus berkem-
bang berupa makin menguatnya resistensi 
masyarakat Aceh terhadap pemerintah RI 
baik dalam bentuk perlawanan bersenjata, 
maupun bentuk-bentuk perlawanan lain-
nya. 
 
Kedua, operasi militer akan mempenga-
ruhi politik regional di Asia Tenggara, 
karena akan menyebabkan sejumlah 
pengungsi yang mungkin akan mengungsi 
ke beberapa negara tetangga seperti 
Malaysia, Thailand atau Singapura seba-
gaimana yang terjadi pada masa DOM 
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dan sesudahnya. Persoalan pengungsi 
Aceh di Malaysia merupakan persoalan 
yang cukup rumit antara pemerintah RI 
dan pemerintah Malaysia, yang sampai 
saat ini masih berlangsung, dan rencana 
operasi militer dalam konteks Operasi 
Terpadu akan semakin menambah rumit 
permasalahan keamanan regional dalam 
hal pengungsian. 
 
X. 2. Implikasi Sosial 
 
Selain implikasi politik, beberapa 
implikasi sosial jelas akan terjadi 
seandainya operasi militer jadi 
dilaksanakan, diantaranya: pertama, akan 
jatuhnya korban masyarakat sipil dalam 

jumlah yang besar. Asumsi ini di 
dasarkan pada analisis terhadap operasi-
operasi militer yang sudah dilakukan baik 
pada masa DOM maupun sesudahnya. 
Pada masa DOM bisa dicatat banyak 
jatuh korban jiwa, perkosaan dan 
pelecehan seksual terhadap perempuan, 
orang hilang, penyiksaan, dan tindakan-
tindakan pelanggaran HAM kategori berat 
lainnya terhadap warga sipil yang selalu 
menyertai setiap tindakan operasi militer 
di mana pun. Sampai dengan tanggal 31 
Juli 2003 pelaksanaan darurat militer 
sejumlah korban di masyarakat sipil 
berjatuhan sebagaimana dapat dicatat 
sebagai berikut: 

 
 

Korban Warga Sipil Selama Darurat Militer di Aceh dari 19 Mei 2003 sampai 18 Juni 2003 
 

Jenis-jenis Kasus  
Kabupaten 

Pembunuhan Penyiksaan Penangkapan Penghilangan 

 
Jumlah Total 

Aceh Timur 35 9 18 4 66 
Aceh Utara 35 41 10 2 88 
Pidie 7 7 8 0 22 
Aceh Jeumpa 36 24 7 4 71 
Aceh Selatan 12 3 0 1 16 
Aceh Barat 3 10 0 2 15 
Aceh Besar 31 2 6 0 39 
Aceh Tengah 8 0 0 1 9 
Banda Aceh 9 5 1 1 16 
Aceh Singkil 0 0 0 0 0 
Aceh Tenggara 0 0 0 0 0 
Sabang 0 0 0 0 0 
Jumlah 176 101 50 15 342 

 
 

Korban Warga Sipil Selama Darurat Militer di Aceh dari 19 sampai 30 Juni 2002 
 

Jenis-jenis Kasus  
Kabupaten 

Pembunuhan Perkosaan Penyiksaan Penangkapan Penghilangan 

 
Jumlah 

Total 
Aceh Timur 7 0 0 0 0 7 
Aceh Utara 9 4 0 1 0 14 
Pidie 1 0 0 14 0 15 
Aceh Jeumpa 3 1 0 0 0 4 
Aceh Selatan 3 0 0 2 0 5 
Aceh Barat 7 0 0 0 0 7 
Aceh Besar 3 0 0 1 0 4 
Aceh Tengah 1 0 0 0 0 1 
Banda Aceh 4 0 3 3 0 10 
Aceh Singkil 0 0 0 0 0 0 
Aceh Tenggara 1 0 0 0 0 1 
Sabang 0 0 0 0 0 0 
Jumlah 39 5 3 21 0 68 

 

 22



Laporan YLBHI No. 5, Juli 2003.  

Korban Warga Sipil Selama Darurat Militer di Aceh dari 1 sampai 18 Juli 2003 
 

Jenis-jenis Kasus  
Kabupaten 

Pembunuhan Penyiksaan Penangkapan Penghilangan 

 
Jumlah Total 

Aceh Timur 6 0 5 o 11 
Aceh Utara 30 26 21 5 82 
Pidie 8 32 39 5 84 
Aceh Jeumpa 13 0 4 1 18 
Aceh Selatan 5 1 4 1 11 
Aceh Barat 4 1 12 5 22 
Aceh Besar 3 1 18 5 27 
Aceh Tengah 0 0 5 0 5 
Banda Aceh 1 1 3 5 10 
Aceh Singkil 1 0 0 0 1 
Aceh Tenggara 0 0 0 0 0 
Sabang 0 0 0 0 0 
Jumlah 71 62 111 27 271 

 
 

Korban Warga Sipil Selama Darurat Militer di Aceh dari 19 sampai 31 Juli 2003 
 

Jenis-jenis Kasus  
Kabupaten 

Pembunuhan Penyiksaan Penangkapan Penghilangan 

 
Jumlah Total 

Aceh Timur 18 12 3 2 23 
Aceh Utara 14 0 24 3 47 
Pidie 8 3 1 1 13 
Aceh Jeumpa 16 0 6 0 22 
Aceh Selatan 10 0 4 2 16 
Aceh Barat 1 0 2 5 8 
Aceh Besar 5 6 5 1 17 
Aceh Tengah 1 0 0 0 1 
Banda Aceh 1 2 0 0 3 
Aceh Singkil 0 0 0 0 0 
Aceh Tenggara 0 0 0 0 0 
Sabang 0 0 0 0 0 
Jumlah 74 23 45 14 160 

 
Sumber: Diolah dari Investigasi Kontras Aceh, Laporan Monitroing Lapangan, Laporan/Pengaduan Masyarakat, Koran 

Serambi Indonesia, Koran Waspada dan Koran Tempo 
 
 
Kedua, terjadinya tindak kejahatan perko-
saan sebagaimana pernah terjadi pada 
masa DOM, dan kini terjadi lagi selama 
darurat militer terhadap empat (4) perem-
puan penduduk Desa Alui Lhok, Keca-
matan Paya Bakong, Kabupaten Aceh 
Utara. Keempat korban yakni SD (25 
tahun), HS (25 thn), AS (21 thn) dan NL 
(19 thn), diperkosa oleh tiga (3) orang 
aparat TNI anggota Batalyon Infantri 
Yonif 411/Pandawa Salatiga yakni Pratu 
Awaluddin, Pratu Husni Dwila dan Praka 
Seprianus Lau Webang. Ketiga terdakwa 
telah dijatuhi vonis penjara dan dipecat 
dari kesatuan serta kedinasan militer. 
Namun vonis terhadap ketiga terdakwa 

yakni Seprianus (3 tahun, 6 bulan), Husni 
Dwila (3 tahun) dan Awaluddin (2 tahun, 
6 bulan) (Kompas, 20 Juli 2003) masih 
terlalu jauh dari pemenuhan rasa keadilan 
korban, karena ketiganya dapat digolong-
kan terhadap kejahatan terhadap kemanu-
siaan yang melanggar Pasal 9 UU 
No.26/2000 yang menjelaskan bahwa, 

 
“pembunuhan; pemusnahan; perbudakan; 
pengusiran atau pemindahan penduduk secara 
paksa; perampasan kemerdekaan fisik secara 
sewenang-wenang; penyiksaan; perkosaan, 
perbudakan seksual, serta bentuk kekerasan 
seksual lainnya; penganiayaan terhadap suatu 
kelompok tertentu yang didasari alasan paham 
politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama 
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dan jenis kelamin; serta penghilangan orang 
secara paksa.” 

 
merupakan bentuk kejahatan atas kema-
nusiaan di mana pelakunya harus diperik-
sa di pengadilan HAM. 
 
Kejahatan perkosaan juga melanggar UU 
No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia, pasal 33 ayat (1) “Setiap orang 
berhak untuk bebas dari penyiksaan, 
penghukuman, atau perlakuan kejam, ti-
dak manusiawi, merendahkan derajat dan 
martabat kemanusiaannya”, Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana Pasal 285 
“Barangsiapa yang dengan kekerasan atau 
dengan ancaman memaksa perempuan 
yang bukan isterinya bersetubuh dengan 
dia, karena perkosaan, dipidana dengan 
pidana penjara selama-lamanya dua belas 
tahun”, juga UU nomor 7 tahun 1984 
tentang Pengesahan Konvensi Penghapu-
san Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Perempuan dan Pasal 3 Konvensi Geneva 
1949 Ke-IV tentang Perlindungan Orang-
orang Sipil di Waktu Perang. Kasus 
perkosaan lainnya terjadi pada tanggal 18 
Juni 2003 di Bireun yang menimpa 
seorang siswi kelas III SMP di Bireun 
yang melaporkan telah diperkosa oleh 
aparat Brimob Polda Sumatera Utara 
bernama Baratu Muhammad Solihin yang 
berposko di bekas Kantor Kejaksaan 
Negeri Bireuen. Perkosaan dilakukan saat 

korban dalam perjalanan pulang dari 
sekolah bersama adik dan seorang rekan-
nya (Tempo Interaktif, 19 Juni 2003). Saat 
ini berkas kasusnya telah dilimpahkan ke 
Kejaksaan Negeri Bireun. 
 
Ketiga, terjadinya pengungsi besar-
besaran di dalam negeri (internally dis-
placed persons) yang akan membawa 
dampak luas bagi masyarakat yang 
mengungsi itu sendiri, maupun wilayah-
wilayah lain yang akan dijadikan tempat 
pengungsian. Pengungsian ini akan meng-
akibatkan dampak ikutan (detterent effect) 
terutama terhadap anak-anak yang mem-
butuhkan tempat berteduh yang layak, 
serta perhatian yang serius terhadap aki-
bat berkembangnya penyakit di tempat 
pengungsian sebagaimana umumnya 
terjadi. Pengungsian ini juga akan 
membawa dampak yang buruk bagi 
kelanjutan pen-didikan atau studi anak-
anak yang sedang menempuh pendidikan. 
Anak-anak dipaksa meninggalkan bangku 
sekolah untuk melakukan pengungsian 
sampai batas waktu yang tidak 
ditentukan, dan selama pengungsian tidak 
ada jaminan bahwa kelangsungan 
pendidikan mereka akan terus berjalan. 
Ini bisa dilihat dalam data-data yang 
dikumpulkan People Crisis Centre (PCC) 
sampai dengan 19 Juli 2003, yaitu: 

 
 

Jumlah Pengungsi Berdasarkan Data-data People Crisis Centre (PCC) sampai 19 Juli 2003 
 

Wilayah Jumlah Pengungsi Lokasi Pengungsian 
Aceh Timur 5.479 jiwa 1 lokasi 
Aceh Tamiang 2.661 jiwa 1 lokasi (611 KK) 
Aceh Utara 12.199 jiwa 3 lokasi 
Aceh Jeumpa belum jelas - 
Aceh Pidie 1.449 jiwa 1 lokasi 
Aceh Barat 5.477 jiwa 2 lokasi 
Aceh Selatan 17.105 jiwa 6 lokasi 
Aceh Jaya dan Aceh Barat Daya 5.106 jiwa 2 lokasi 
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Keempat, hilangnya mata pencaharian 
masya-rakat di wilayah konflik. Sebagian 
besar masyakarat Aceh yang tinggal di 
daerah konflik menggantungkan hidupnya 
dari pertanian, sehingga aksi operasi 
militer akan memaksa mereka meninggal-
kan kampung halaman untuk mengungsi 
menghindari diri menjadi korban 
peperangan. Meninggalkan kampung 
halaman berarti meninggalkan seluruh 
kekayaan dan hak milik mereka termasuk 
pekerjaaan sehari-hari sebagai penyam-
bung hidup. Selama dalam pengungsian 
tidak akan ada jaminan bahwa mereka 
akan mendapat perlakuan layak, dan akan 
mendapatkan pekerjaan mereka yang 
hilang akibat perang. Masyarakat di 
wilayah konflik ini jelas akan kehilangan 
mata pencarian hidupnya untuk jangka 
waktu yang tidak bisa ditentukan. 
 
Kelima, berkembangnya wabah penyakit 
me-matikan. Dalam setiap tempat-tempat 
pengungsian salah satu bahaya yang 
paling besar adalah munculnya penyakit 
akibat tingkat higienisitas yang rendah di 
setiap tempat pengungsian. Penyakit 
muntaber, diare, malaria, bahkan mung-
kin demam berdarah akan menjadi 
penyakit yang membahayakan terutama 
bagi anak-anak balita dan ibu-ibu yang 
sedang hamil. Di barak-barak penampu-
ngan di Reuleut, Kecamatan Musa Batu, 
Kabupaten Aceh Utara misalnya, sampai 
tanggal 3 Agustus 2003, sebanyak 1.014 
orang pengungsi usia di bawah tiga tahun 
sampai usia dewasa menderita sejumlah 
penyakit. Penyakit-penyakit yang 
dominan adalah penyakit skabies (kudis) 

yang diderita sebanyak 383 orang, infeksi 
akut saluran pernapasan (ISPA) sebanyak 
406 orang, dan diare sebanyak 225 orang. 
(Kompas, 4 Agustus 2003). Kasus 
pengungsian di Maluku, Poso dan juga 
Aceh pada masa operasi militer pasca 
DOM menunjukkan bahwa wabah pe-
nyakit ini merenggut banyak korban jiwa, 
terutama di kalangan anak-anak, ibu-ibu 
hamil dan orang-orang lanjut usia 
 
Keenam, potensi bahaya kelaparan di 
tempat-tempat pengungsian. Problem ini 
hampir sering terjadi di lokasi-lokasi 
pengungsian, di mana bantuan makanan 
dan obat-obatan hampir selalu menjadi 
masalah utama, sehingga tidak jarang 
anak balita yang sakit dan meninggal 
dunia karena kurang makan, air bersih 
atau kurangnya gizi. Juga distribusi 
barang yang terhambat menyebabkan 
sejumlah wilayah tidak bisa dicapai 
dalam pendistribusian kebutuhan pangan 
sehari-hari. 
 
Ketujuh, terjadinya kerusakan infra-
struktur di sektor pendidikan dengan 
dibakarnya sejumlah sekolah menjadikan 
banyak anak-anak kehilangan tempat 
belajar. Kerusakan ini menghambat 
proses pendidikan di tingkat pendidikan 
dasar dan menengah, selain juga arus 
pengungsian yang menyebabkan sebagian 
besar dari anak-anak harus meninggalkan 
bangku sekolah karena mengungsi, 
jumlah sekolah yang sampai saat ini 
dibakar atau dirusak adalah sebagai-
berikut: 

 
 
 
 
 

 25



Laporan YLBHI No. 5, Juli 2003.  

 
 

Kab/Kota 
 

 
TK 

 
SD 

 
MI 

 
SLTP 

 
MTs 

 
SMU 

 
MA 

 
SMK 

 
SKB 

 
Jumlah 

Bireun 3 97 22 9 2 4 1   138 
Pidie 1 191 28 24 5 2 1  1 253 
Aceh Besar  14 4 9 2 2    31 
Aceh Jaya  12 2 1 1  2   16 
Aceh Timur  30 3 6 2 4    47 
Banda Aceh  1        1 
Aceh Barat  6  2  -    8 
Aceh Tamiang  4        4 
Aceh Utara  3        3 
Nagan Raya  3 1 1   1   6 
Jumlah 4 361 60 52 12 12 5 0 1 507 

 
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 

 
 
 
Selain sekolah sejumlah fasilitas umum 
juga rusak dan dibakar yakni 1 (satu) 
buah Puskesmas, 6 (enam) buah Pus-
kesmas pembantu dan 9 (sembilan) buah 
poliklinik desa. Sedangkan pembakaran 
terhadap kendaraan umum tercatat 38 
armada bus/minibus penumpang umum, 
truk dan mobil tangki.4
 
Beradasarkan keseluruhan analisis dalam 
tulisan ini maka beberapa rekomendasi 
di-usulkan bagi komunitas internasional 
untuk terlibat secara aktif bagi terus 
berlangsungnya proses perdamaian di 
Aceh maupun upaya bagi perlindungan 
masyarakat sipil di Aceh. 
 
 
XI. Kesimpulan dan Rekomen-
dasi 
 
Secara umum baik Dewan Perwakilan 
Rakyat, Komnas HAM dan juga 
komunitas internasional harus melakukan: 
pertama mendesak kedua belah pihak 
yakni pemerintah RI dan GAM untuk 
kembali ke meja perundingan dan 
                                                 
4 Data diperoleh YLBHI dari sejumlah laporan 
yang masuk dan juga monitoring terhadap 
sejumlah media massa. 

kembali kepada kesepakatan CoHA, serta 
menghindari tindakan militer sebagai ja-
lan menyelesaikan problem Aceh, dengan 
terus memonitoring pelaksanaan operasi 
militer dan status darurat militer di Aceh, 
serta terus mengikuti perkembangan sesu-
dahnya. Kedua, mendesak kedua belah pi-
hak untuk menyertakan masyarakat sipil 
Aceh dalam setiap perundingan dan pe-
ngambilan keputusan karena semua kepu-
tusan tersebut akan memiliki dampak bagi 
masyarakat Aceh. Ketiga, melihat dan 
menempatkan masyarakat sipil Aceh se-
bagai faktor penting bagi setiap pembua-
tan keputusan menyangkut Aceh, dan 
tidak hanya melihat Pemerintah RI dan 
GAM sebagai aktor-aktor yang memiliki 
kepentingan politik di Aceh 
 
Dalam situasi darurat militer di Aceh 
seperti saat ini dan implementasinya 
dalam bentuk operasi militer maka 
komunitas internasional dihimbau untuk: 
 
Pertama, tetap mendesak kedua belah 
pihak untuk kembali ke meja perundingan 
dan kem-bali kepada koridor kesepakatan 
damai (CoHA) sebagai solusi terbaik bagi 
konflik Aceh 
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Kedua, memberikan dukungan sepenuh-
nya bagi perlindungan masyarakat sipil 
yang ter-ancam aksi militer kedua belah 
pihak. Operasi militer yang akan 
dilakukan adalah operasi militer konven-
sional, sehingga memiliki potensi besar 
bagi terjadinya berbagai bentuk 
pelanggaran hak asasi manusia 
 
Ketiga, meminta kepada United Nation 
High Commission of Refugees (UNHCR) 
untuk terlibat aktif dalam membantu 
pengungsian yang merupakan akibat 
langsung dari operasi militer, memonitor 
keadaan pengungsi, memberikan bantuan 
makanan, obat-obatan dan keperluan-
keperluan sehari-hari bagi para pengungsi 
 
Keempat, meminta kepada Palang Merah 
Internasional (ICRC) untuk terlibat aktif 
da-lam memonitoring setiap pelanggaran 
terhadap masyarakat sipil yang terjadi 
selama dilaksanakannya operasi militer, 
dan memo-nitoring situasi Aceh dengan 

melihat landasan-landasan hukum huma-
niter, konvensi Geneve untuk melindungi 
masyarakat sipil dalam situasi perang, 
serta pemberlakuan manusiawi bagi 
tawanan-tawanan perang berda-sarkan 
prinsip-prinsip dalam konvensi Geneve. 
 
Kelima, meminta kepada UNICEF untuk 
memonitoring dan memantau perkemba-
ngan dan kondisi anak-anak yang menjadi 
korban operasi militer, baik yang berada 
di tempat pengungsian maupun yang 
masih berada dalam wilayah-wilayah 
konflik 
 
Keenam, meminta kepada negara-negara 
yang selama ini memberikan dukungan 
bagi pemulihan dan restrukturisasi di 
Aceh untuk memprioritaskan bantuannya 
secara langsung kepada masyarakat sipil 
supaya tidak terjadi penyimpangan 
penyaluran bantuan kepada hal-hal yang 
bukan untuk kepentingan masyarakat  
sipil. 
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