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I. Pengantar 
 
 
Pemberlakuan status darurat militer di 
Aceh pada tanggal 19 Mei 2003 membawa 
dampak yang serius terhadap aktivitas para 
pekerja kemanusiaan dan pekerja HAM 
(human rights defender) baik di Aceh 
maupun di luar Aceh, terutama Jakarta. 
Berbagai bentuk teror, ancaman, intimidasi 
dan terutama stigmatisasi, labelisasi serta 
kriminalisasi tertuju kepada para – dan 
terutama – para pekerja HAM terhadap 
sikap dan aktivitas-aktivitas dan pekerjaan 
untuk advokasi, perlindungan dan 
kampanye hak asasi manusia. 
 
Briefing paper ini mencoba untuk melihat 
secara umum gambaran kondisi pekerja 
hak asasi manusia baik di Aceh dan di luar 
Aceh sehubungan dengan kebijakan politik 
pemerintah RI memberlakukan status 
darurat militer, juga menganalisa pola-pola 
yang dilakukan pemerintah RI dalam 
melakukan tekanan terhadap kerja-kerja 
advokasi, perlindungan dan kampanye hak 
asasi manusia di Aceh.  
 

Setelah mengeluarkan Keppres No.28/ 
2003 tentang Pemberlakuan Status Darurat 
Militer di Propinsi NAD dan disusul 
dengan Keppres No.43/2003 tentang 
Pengaturan Kegiatan Warga Negara Asing, 
Lembaga Swadaya Masyarakat dan 
Jurnalis di Propinsi NAD, memungkinkan 
dilakukannya kontrol dan pembatasan 
terhadap kerja-kerja kemanu-siaan 
(humanitarian works), bantuan 
kemanusiaan (humanitarian aid), dan 
advokasi hak asasi manusia (human rights 
advocacy) baik lembaga institusi di 
wilayah regional, nasional dan interna-
sional. Tujuan umum dari Keppres No.43 
ini adalah untuk melakukan kontrol 
terhadap berbagai aktivitas kerja-kerja 
kemanusiaan dan bantuan kemanusiaan 
dan juga kerja-kerja jurnalisme harus 
mendapat izin dari sejumlah departemen 
dan kementrian, seperti Departemen Luar 
Negeri, Departemen Kehakiman dan 
HAM, Kementrian Bidang Kesejahteraan 
Rakyat, Kementrian Bidang Polkam dan 
juga Penguasa Darurat Militer Pusat dan 
Daerah. Semua ijin peliputan dan distribusi 
bantuan keamanan sepenuhnya diatur oleh 
Jakarta. 
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Secara umum briefing paper ini akan 
dibagi ke dalam empat bagian pemba-
hasan. Pertama, melihat konstruksi 
stigmatisasi dan labelisasi terhadap para 
pekerja HAM dalam melakukan advokasi 
terhadap berbagai pelanggaran HAM di 
Aceh secara khusus, maupun terhadap 
kebijakan operasi militer dan pemberlaku-
an keadaan darurat militer secara umum. 
Kedua, melihat dan mendeskripsikan 
ancaman-ancaman, hambatan terhadap 
para pekerja HAM selama pemberlakuan 
keadaan darurat militer. Ketiga, mengana-
lisa bagaimana kemampuan para perkerja 
HAM bekerja dan aturan-aturan yang 
melindunginya dalam situasi darurat mili-
ter. Dan terakhir, merupakan kesimpulan 
dan analisa menyeluruh dari keseluruhan 
pemaparan pada tiga bagian sebelumnya. 
 
 
II. Ancaman dan Tantangan 
Pekerja HAM Dalam Situasi 
Darurat Militer di Aceh: Stigma-
tisasi, Kriminalisasi, Penangka-
pan dan Penahanan 
 
Stigmatisasi dan labelisasi yang seringkali 
bermuara pada kriminilisasi terhadap 
individu, lembaga dan institusi yang 
bekerja di ruang pembelaan hak asasi 
manusia dan bantuan kemanusiaan dalam 
konteks operasi militer di Aceh saat ini 
berjalan dan dilakukan terus menerus. Hal 
ini bukan saja ditujukan kepada individu, 
institusi atau lembaga yang berada dan 
bekerja di Aceh, tetapi juga yang berada di 
luar Aceh (terutama Jakarta) dan juga di 
level internasional. Stigmatisasi dan 
labelisasi yang akhir-akhir ini mengemuka 
adalah yang berkaitan dengan Gerakan 
Aceh Merdeka (GAM) – baik langsung 
atau tidak langsung – dan tuduhan terhadap 
kecenderungan anti-(a)nasionalisme. Kalau 
diperhatikan secara umum politik labelisasi 
model seperti ini bukan merupakan sesuatu 
yang baru dalam kehidupan sosial dan 

politik di Indonesia, dan pola-pola yang 
dilakukan juga masih dalam ruang wilayah 
dari model yang dilakukan pada masa 
politik Orde Baru. 
 
Labelisasi ini mengarah kepada bentuk 
kriminilisasi, di mana kerja-kerja advokasi 
hak-hak asasi manusia terhadap pelang-
garan HAM di Aceh, diasumsikan ber-
korelasi lurus dengan tindakan separatisme 
(kriminal) GAM. Model kriminilisasi ini 
selalu terjadi terjadi terhadap aktivitas 
politik yang “dinilai” merongrong kewiba-
waan pemerintah dengan menolak darurat 
militer. Berbagai kasus subversif menjadi 
cotoh dari politik labelling selama 
pemerintahan Orde Baru, yang sekarang 
ini secara nyata tergambar dengan jelas 
dalam melakukan operasi militer di Aceh 
dalam situasi keadaan darurat militer. Ini 
jelas terlihat ketika PDMD menyatakan 
bahwa organisasi Sentral Informasi Rakyat 
Aceh (SIRA), Solidaritas Mahasiswa 
Untuk Rakyat (SMUR) dan Komisi Untuk 
Orang Hilang dan Korban Tindak 
Kekerasan (Kontras) Aceh merupakan 
lembaga-lembaga yang memiliki kaitan 
dengan GAM. 
 
Sebelum diberlakukannya status darurat 
militer, sejumlah pekerja HAM dan aktivis 
di Aceh terbunuh, hilang atau ditangkap 
dan ditahan dengan sewenang-wenang. 
Beberapa nama bisa kita catat, seperti 
Jaffar Siddiq Hamzah, ketua International 
Forum for Aceh (IFA) yang mayatnya 
ditemukan pada tanggal 3 September 2000 
di Medan; Musliadi, koordinator Koalisi 
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Aceh 
Barat (Kagempar), yang diculik dan kemu-
dian mayatnya ditemukan pada tanggal 3 
Desember 2002 di Jembatan Sunapet, 
Aceh Besar. Demikian juga dengan 
Mukhlis dan Zulfikar, keduanya merupa-
kan staff Link for Community Development 
(LCD) yang diculik pada tanggal 25 Maret 
2003, dan sampai sekarang belum di-
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temukan. Hilangnya dua pekerja HAM 
LCD ini sudah dilaporkan LBH Banda 
Aceh ke Joint Security Committee (JSC) 
yang pada waktu itu merupakan penang-
gung jawab keamanan sebagaimana di-
mandatkan dalam Cessation of Hostilities 
Agreement (CoHA), namun sampai seka-
rang ini belum ada keterangan mengenai 
keberadaan mereka.1 Para pekerja HAM 
merupakan salah stau target penting dalam 
operasi militer di Aceh saat ini, kenapa ini 
terjadi? Paper ini mencoba untuk meng-
analisa persoalan tersebut. 
 
 
II. 1. Kasus-Kasus di Aceh 
 
Stigmatisasi dan labelisasi terhadap 
pekerja HAM di Aceh yang sekarang 
dijalankan oleh pemerintah/TNI/Polri 
mengikuti pola, metode dan cara berpikir 
Orde Baru dalam menerapkan politik 
“labelling”, yang setelah keadaan darurat 
militer diterapkan dan operasi militer 
dijalankan, mulai menyemai korban-
korban politik labelling tersebut. 
 
Ketua Yayasan Srikandi Aceh, Cut Nur 
Asikin, ditangkap polisi dari Mapolresta 
Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 20 
Mei 2003, satu hari setelah diberlakukan 
keadaan darurat militer. Kapolres Kota 
Banda Aceh AKBP Alfons mengatakan 
Cut Nur Asikin dikenai tuduhan terlibat 
dalam berbagai kasus makar dan terorisme, 
karena Yayasan Srikandi yang selama ini 
bekerja untuk memperjuangkan hak-hak 
perempuan dikategorikan memiliki hubu-
ngan yang erat dengan GAM dan akan 
dikenai pasal 106, 107, 108, 109 dan 110 
                                                                                                 
1 Lihat Laporan LBH Banda Aceh, 27 Maret 2003, 
“Perkembangan Terakhir Kasus Penculikan 
Aktivis: Ditemukan Foto Rekaman Peristiwa”. 
Lihat juga surat LBH Banda Aceh 
No.13/SK/LBH/III/2003 tertanggal 26 Maret 2003 
yang ditujukan kepada kepada Joint Security 
Committee (JSC). 

KUHP tentang tindakan makar dan juga 
Perppu No.1/2001 tentang “Terorisme dan 
Pemberantasan Tindak Kejahatan Teroris-
me” dengan ancaman maksimum hukuman 
mati.2 Cut Nur Asikin masih ditahan 
sampai hari ini, setelah ditangkap dari 
rumahnya di Lampulo, Banda Aceh. 
 
Setelah penangkapan Cut Nur Asikin, 
Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada 
tanggal 21 Mei 2003 juga menangkap 
Sheny Angelina, staff sekertariat Henry 
Dunant Centre di Bandara Polonia Medan 
pada saat melakukan transit penerbangan 
ke Banda Aceh. Menurut Kepala Divisi 
Humas Mabes Polri, Brigjen (Pol) Edward 
Aritonang, Angelina ditangkap karena 
diduga terlibat dengan Gerakan Aceh 
Merdeka. Angelina merupakan anggota 
delegasi HDC dalam pertemuan antara 
Pemerintah RI dan GAM di Tokyo yang 
sedang dalam penerbangan kembali 
menuju Banda Aceh, namun ditangkap 
pada saat sedang melakukan transit di 
Medan.3 Namun kemudian Sheny dilepas-
kan karena tidak terdapat bukti yang kuat 
sebagai dasar penangkapannya. 
 
Labelisasi “separatis” menempatkan posisi 
para aktivis HAM di Aceh menjadi satu 
kompartemen dengan posisi politik GAM. 
Generalisasi terhadap yang lain ini terlihat 
dengan jelas saat penangkapan Cut Nur 
Asikin bersamaan dengan 29 orang lainnya 
yang dituduhkan sebagai anggota maupun 
simpatisan GAM. Sebelumnya polisi 
menangkap lima (5) orang juru runding 
GAM yang akan berangkat mengikuti 
perundingan antara Pemerintah RI dan 
GAM di Tokyo, dan 13 diantaranya 

 
2 “Police Round Up Activists, Claiming GAM 
Link”, Jakarta Post, 22 May 2003. “Seorang 
Aktivis Perempuan Ditangkap”, Republika, 21 Mei 
2003, lihat juga “PDM berlakukan Tembak di 
Tempat”, Republika, 22 Mei 2003 
3 “PDM Berlakukan Tembak di Tempat”, 
Republika, 22 Mei 2003. 
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merupakan mahasiswa IAIN Ar-Raniry.4 
Konstruksi kriminilisasi ini merupakan 
cara untuk membangun suatu ruang 
“eksekusi” yang lebih terkontrol untuk 
menekan berbagai bentuk aktivitas yang 
melakukan kiritik atau resistensi terhadap 
operasi militer. Labelisasi ini secara nyata 
telah mempersempit “ruang kerja” bagi 
kerja-kerja monitoring dan perlindungan 
terhadap pelanggaran HAM selama darurat 
militer, sekaligus meminimalisir potensi 
kritik terhadap operasi militer yang 
dijalankan. 
 
Minggu pertama diberlakukannya darurat 
militer telah ditangkap sejumlah pekerja 
HAM. Selain Cut Nur Asikin, pada hari 
Selasa, tanggal 27 Mei 2003, sekitar pukul 
23.30 empat (4) orang staff Koalisi NGO 
HAM Aceh ditangkap aparat kepolisian di 
kantornya di Jalan Jenderal Sudirman, sore 
harinya kantor Koalisi NGO HAM Aceh 
ini sudah digeledah polisi tanpa alasan 
yang jelas. Keempat staff Koalisi NGO 
HAM tersebut adalah Halim al Bambi, 
Surip, Jumiran dan Nandi. Keempatnya 
dilepaskan setelah menjalani pemeriksaan 
dan sejumlah pertanyaan-pertanyaan, ter-
masuk juga menyangkut keberadaan 
sejumlah nama yang mereka yakini 
merupakan target penangkapan aparat.5
 
Akibat dari politik labelling ini kantor 
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban 
Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh untuk 
sementara menghentikan aktivitasnya. 
Tindakan ini diambil sehubungan dengan 
besarnya potensi ancaman bagi para 
pekerja dan sukarelawan Kontras yang 
selama ini aktif melakukan monitoring 
terhadap berbagai tindakan pelanggaran 
HAM selama operasi militer, menyusul 

                                                                                                 
4 “Polisi Tahan 29 Tersangka Makar”, Kompas, 26 
Mei 2003 
5 Laporan Civilian Peace Monitoring Team for 
Aceh (CPMTA), Aceh. 

stigmatisasi Kontras sebagai bagian atau 
setidak-tidaknya terlibat dengan GAM.6  
 
Salah satu sukarelawan KotraS yaitu 
Nuraini (25 tahun) ditangkap oleh Tim 
Gabungan TNI/POLRI yang terdiri dari 
Tim-4 Yonif-315/JRD, Koramil-5/Delima, 
Yonif-642 dan Kepolisian di bawah 
pimpinan Inspektur Dua (Ipda) Popon 
Melaks pada tanggal 19 Juni 2003 sekitar 
pukul 5 subuh di rumahnya di Kecamatan 
Delima, Pidie. Bersama dengan Nuraini 
juga ditangkap ayahnya Zakaria (72) dan 
seorang tetangganya yang bernama 
Zulkifli. Nuraini masih ditahan sampai 
saat ini di Markas Kepolisian Daerah 
Banda Aceh. Selama dalam penahanan, 
kuasa hukum Nuraini dari LBH Banda 
Aceh tidak diperbolehkan untuk menemui-
nya.7 Nuraini kemudian dilepaskan setelah 
ditahan beberapa hari di Mapolda Banda 
Aceh.8
 
 
Pekerja HAM lainnya yang ditangkap 
adalah Muhammad Yusuf, Ketua Pos 
Bantuan Hukum dan HAM (PB HAM) 
Aceh Timur, Nursyamsiah, Ketua 
Pemberdayaan Harkat Inong Bale  (PHIA) 
beserta dua orang staff PHIA yaitu 
Nazaria dan Fitriani. Muhammad Yusuf, 
Nursyaimsiah dan Nazaria ditangkap pada 
saat mereka berada di kantor PB HAM 
Aceh Timur Langsa. Penangkapan oleh 
aparat Polres Aceh Timur tersebut diawali 
dengan penggeledahan terhadap kantor PB 
HAM Aceh Timur, namun sama sekali 
tidak diketahui dan dijelaskan alasan 
penggeledahan termasuk penangkapan 
ketiga orang tersebut.  
 

 
6 Wawancara dengan aktivis Kontras Aceh 
7 Laporan LBH Banda Aceh 
8 Keterangan Afridal Darmi, Direktur LBH Banda 
Aceh 
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Sementara itu, Fitriani staff PHIA lainnya, 
didatangi rumahnya oleh aparat Polres 
Aceh Timur dengan menggunakan sebuah 
mobil Toyota Kijan berwarna abu-abu 
untuk ditangkap, namun kedatangan aparat 
Polres Aceh Timur ini diketahui oleh 
Fitriani yang langsung melarikan diri 
karena merasa ketakutan. Ketakutan ini 
memiliki dasar yang kuat karena – 
sebagaimana dijelaskan pada bagian atas – 
tersebar kabar bahwa aparat TNI dan Polri 
membawa Daftar Pencarian Orang (DPO) 
yang berisikan daftar nama sejumlah 
aktivis HAM yang dikategorikan memiliki 
keterkaitan dengan GAM.  
 
Secara eksplisit tidak pernah ada yang 
melihat dengan jelas DPO tersebut beserta 
nama-nama yang tercantum di dalamnya, 

serta tidak pernah ada dikeluarkan secara 
resmi mengenai daftar nama-nama orang 
yang dicari oleh aparat sehubungan dengan 
aktivitas yang berkaitan dengan GAM 
sehingga banyak para pekerja dan aktivis 
HAM yang memilih “menyelamatkan diri” 
terlebih dahulu, meskipun tidak 
mengetahui persis apakah namanya 
tercantum dalam DPO tersebut. Pada saat 
tidak berhasil menemukan Fitirani di 
rumahnya, aparat Polres Aceh Timur 
mengencam keluarga Fitriani, untuk 
memberitahu Fitriani agar menyerahkan 
diri, dengan ancaman bahwa polisi akan 
mencantumkan nama Fitriani ke dalam 
DPO apabila ia tidak menyerahkan diri ke 
Polisi. Keesokan harinya, 8 Juni 2003, 
Fitriani mendatangi Polres Aceh Timur, 
namun ia langsung ditangkap. 

 
 
 

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).  
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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. 

 
 

Sumber: YLBHI, berdasarkan data dan informasi yang diterima dan diolah. 
 
 
 
 
Berdasarkan politik labelling dan krimina-
lisasi ini, selain penangkapan Penguasa 
Darurat Militer Daerah Mayjen Endang 
Suharya juga “secara tidak resmi” menge-
luarkan daftar pencarian orang (DPO) di 
mana selain anggota GAM, di dalamnya 
juga termasuk nama-nama aktivis HAM 
dan aktivis mahasiswa. Ini terbukti dengan 
pertanyaan-pertanyaan mengenai kebera-
daan nama-nama sejumlah aktivis HAM 
terhadap sejumlah orang yang ditangkap, 
maupun LSM-LSM yang didatangi aparat 
untuk diperiksa.9 Salah satunya adalah 
penggeledahan kantor LBH Banda Aceh 
oleh aparat tidak berseragam, pada hari 
Sabtu tanggal 28 Juni. Penggeledahan 
tersebut dilakukan berdasarkan pencarian 
mereka terhadap Asiah, staff Kontras yang 
masuk daftar pencarian orang dan sekarang 
sedang diburu. Karena tidak berhasil 
menemukan Asiah, aparat mengobrak-

                                                 

                                                

9 Wawancara dengan aktivis Kontras Aceh 

abrik kantor LBH Banda Aceh, yang saat 
itu hanya dijaga oleh seorang office boy.10

 
Daftar pencarian orang tersebut memang 
tidak pernah secara terbuka diumumkan 
kepada publik, tetapi dari beberapa pola 
yang dilakukan seperti menginterogasi 
orang-orang yang ditangkap, penggeledah-
an dan pemeriksaan, aparat selalu mena-
nyakan sejumlah nama berdasarkan 
lembaran kertas yang mereka pegang. 
Lembaran kertas yang menjadi acuan 
dalam mencari orang inilah yang oleh para 
pekerja HAM di Aceh “diyakini” sebagai 
sejenis daftar pencarian orang.11  
 
Salah seorang staff Kontras yakni Asiah 
dan juga Tarmizi seorang staff LBH Banda 
Aceh merupakan dua diantara sejumlah 

 
10 Wawancara Afridal Darmi, Direktur LBH Banda 
Aceh 
11 Wawanacara Andi Rizal, Koordinator Kontras 
Aceh 
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pekerja HAM yang terus diburu oleh 
aparat tanpa tuduhan yang jelas. Kedata-
ngan aparat kepolisian ke kantor LBH 
Banda Aceh pada tanggal 28 Juni adalah 
dengan maksud mencari Asiah dan juga 
Tarmizi, karena diyakini Asiah dan 
Tarmizi “bersembunyi” atau “disembunyi-
kan” di kantor LBH Banda Aceh, setelah 
tidak berhasil menemukan Asiah dan 
Tarmizi aparat Kepolisian menuju kantor 
Kontras Aceh, dan juga tidak dapat 
menemukan Asiah, karena kantor Kontras 
sudah tutup, dan aktivitasnya dihentikan 
sementara.12  
 
Penghentian aktivitas kerja Kontras ini 
merupakan bagian dari upaya menghindar-
kan diri dari labelisasi, kriminalisasi dan 
teror yang dibuat oleh PDMD dan juga 
aparat militer dan polisi, di mana Kontras, 
bersama SMUR dan SIRA, diasosiasikan 
sebagai organisasi atau lembaga yang 
memiliki afiliasi dengan GAM, atau 
setidak-tidaknya memiliki keterkaitan 
dengan GAM. Penguasa Darurat Militer 
Daerah, Mayjen. Endang Suwarya bahkan 
menuduh SIRA dan SMUR sebagai 
simpatisan-simpatisan GAM. 13 Juga para 
pejabat militer TNI menyatakan bahwa 
mereka melakukan tindakan-tindakan tegas 
terhadap setiap pendukung GAM, baik 
sebagai individu maupun organisasional, 
sebagai bagian dari upaya untuk mengura-
ngi dukungan terhadap gerakan separatis 
dan sebagai bagian dari pelaksanaan 
darurat militer.14

 
Pencarian terhadap sejumlah aktivis dan 
pekerja HAM diakui oleh sejumlah pekerja 
HAM yang saat ini masih terus bekerja 
untuk melakukan monitoring terhadap 

                                                                                                 
12 Wawancara Afridal Darmi, Direktur LBH Banda 
Aceh 
13 “Police Round Up Activists, Claiming GAM 
Link”, Jakarta Post, 22 May 2003 
14 Ibid. 

potensi pelanggaran HAM selama darurat 
militer. Menurut penjelasan Afridal Darmi, 
Direktur LBH Banda Aceh, pencarian 
aktivis dan pekerja HAM ini diketahui 
melalui pencarian dan penggeledahan, baik 
di sejumlah kantor dan skertariat sejumlah 
LSM, maupun rumah-rumah pribadi mere-
ka. Menurut pengakuan seorang pekerja 
HAM yang saat ini “menyembunyikan 
diri”, rumahnya didatangi aparat kepolisian 
dan juga SGI (Satuan Gabungan Intelijen), 
sehingga ia memilih untuk bersembunyi 
karena merasa takut. Terutama karena 
dicari-cari oleh aparat SGI.15 Sejumlah 
pekerja HAM kemudian banyak yang 
meninggalkan Aceh, untuk melindungi diri 
mereka dari politik labelling, stigmatisasi 
dan kriminalisasi dari penguasa darurat 
militer dan aparatnya. 
 
Koordinator Kontras Aceh Andi Rizal 
menjelaskan bahwa ketakutan itu memang 
memiliki dasar yang kuat terutama adanya 
operasi pencarian yang dilakukan oleh SGI 
tersebut, dan belum lagi adanya sejumlah 
milisi yang melakukan teror dan intimi-
dasi. Teror dan intimidasi sering dilakukan 
oleh aparat terhadap para pekerja HAM 
yang sekarang masih bertahan untuk tetap 
bekerja di Aceh. Ancaman “bunuh”, 
“tembak”, “tangkap”, “culik” kerap keluar 
dari mulut aparat manakala para pekerja 
HAM dalam bidang bantuan hukum 
melakukan kerja-kerja advokasi terhadap 
orang yang ditangkap dan ditahan, baik di 
kantor kepolisian atau instansi militer.16  
Demikian juga dengan penjelasan Afridal 
Darmi yang mengakui jika salah seorang 
staff LBH Banda Aceh juga masuk dalam 
daftar orang yang dicari oleh aparat. Hal 
ini dikatahui dari pertanyaan-pertanyaan 

 
15 Wawancara dengan salah seorang pekerja HAM 
yang meninggalkan Aceh untuk “menyelamatkan 
diri”. 
16 Wawancara Andi Rizal, Koordinator Kontras 
Aceh 
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aparat saat menggeledah atau mendatangi 
berbagai kantor LSM maupun rumah 
pribadi.17

 
Sampai saat ini sejumlah pekerja HAM di 
Aceh memilih untuk “menyembunyikan 
diri” dan mengurangi aktivitas kerja-kerja 
advokasi HAM sehubungan dengan anca-
man penangkapan dan penahanan, serta 
intimidasi-intimidasi yang seringkali 
diucapkan dan disampaikan kepada para 
pekerja HAM lainnya yang telah berurusan 
dengan aparat keamanan. Penangkapan dan 
penahanan yang dilakukan didasarkan pada 
prinsip labelisasi dan juga kriminalisasi 
sebagai simpatisan GAM, yang dikategori-
kan sebagai tindakan kejahatan separatis-
me. Ini tentu saja bertentangan dengan 
prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia 
universal di mana setiap orang memiliki 
hak atas kebebasan serta keamanan, dan 
juga Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik 
yang menyatakan bahwa setiap orang 
mempunyai hak untuk bebas dari rasa 
takut. 
 
Untuk melakukan kontrol atas lembaga-
lembaga yang bekerja di wilayah advokasi 
HAM maupun kampanye pemajuan HAM, 
Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) 
mengeluarkan aturan yang mengharuskan 
setiap lembaga, yayasan dan LSM untuk 
mendaftarkan organisasinya, kegiatan serta 
nama-nama orang yang bekerja di 
dalamnya, serta keharusan memiliki sema-
cam identity card yang dikaluarkan oleh 
PDMD. Dalam pandangan sejumlah 
pekerja HAM di Aceh tindakan ini 
merupakan upaya kontrol terhadap 
aktivitas lembaga-lembaga tersebut yang 
selama ini kerap “bersuara keras” terhadap 
sejumlah tindak pelanggaran HAM yang 
dilakukan baik sebelum dan sesudah 
penetapan status darurat militer di Aceh, 
                                                 

                                                

17 Wawancara Afridal Darmi, Direktur LBH Banda 
Aceh 

selain itu pula intimidasi, labelisasi, dan 
ancaman penangkapan serta daftar penca-
rian orang (DPO) menghantui seluruh 
kerja-kerja advokasi lembaga-lembaga 
tersebut.18

 
Dari sejumlah informasi yang diperoleh 
dari para pekerja HAM di Aceh, para 
pekerja HAM merupakan target penang-
kapan yang cukup penting oleh aparat 
keamanan. Penggeledahan, pemeriksaan, 
pencarian informasi terhadap sejumlah 
nama pekerja HAM terus terjadi dan 
berlangsung. Pencarian ini ditargetkan 
langsung kepada sejumlah individu yang 
sekarang mengalami keterbatasan dalam 
melakukan pekerjaan – terutama – 
pamantauan pelanggaran HAM selama 
darurat militer. Salah satu bentuk intimi-
dasi adalah adanya teror terhadap orang-
orang yang dekat dengan para aktivis dan 
pekerja HAM yang dijadikan target pen-
carian, misalnya dengan sejumlah aparat 
(biasanya sampai sejumlah 10 orang) yang 
mendatangi rumah para kerabat dari 
mereka yang “ditargetkan” hanya untuk 
“duduk-duduk”.19

 
Ada argumen utama yang diyakini sebagai 
dasar dari upaya “pembersihan” para 
pekerja HAM dari lapangan pemantauan 
dan monitoring yaitu: pertama, menurun-
kan derajat dan intensitas aktivitas peman-
tauan dan monitoring terhadap operasi 
militer yang sekarang sedang berjalan; 
kedua, mengisolasi para pekerja HAM dari 
masyarakat yang merupakan sumber utama 
dalam pengumpulan data dan fakta atas 
setiap tindak pelanggaran HAM yang 
dilakukan selama operasi militer; ketiga, 
membatasi proses advokasi terhadap para 
korban pelanggaran HAM selama keadaan 

 
18 Wawancara dengan sejumlah pekerja HAM di 
Aceh 
19 Wawancara dengan salah seorang pekerja HAM 
di Aceh. 
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darurat militer; keempat, upaya untuk 
memutus jalur informasi antar lembaga dan 
para pekerja HAM, baik di Aceh maupun 
dengan yang di luar Aceh. “Tingkat 
incaran aparat terhadap para pekerja HAM 
lebih tinggi bahkan dari GAM sendiri”, 
demikian pandangan salah seorang pekerja 
HAM di Aceh saat diwawancarai.20

 
 
II. 2. Labelisasi “A-Nasionalis” dan 
Teror: Kasus-kasus di Jakarta  
 
Selain di Banda Aceh, teror dan sitgmati-
sasi juga dilakukan terhadap sejumlah 
lembaga, institusi dan individu yang 
berada di luar Aceh terutama di Jakarta. 
Stigmatisasi sebagai bagian dari GAM 
sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum 
keadaan darurat militer diterapkan, hanya 
keadaan darurat militer memberikan 
payung hukum untuk dilakukannya 
eksekusi penangkapan atau penahanan, 
tanpa memerlukan dasar bukti yang kuat 
atau surat penangkapan kepolisian untuk 
menjalankannya.21 Beberapa bulan yang 
lalu, misalnya, Kepala Staf TNI AD 
Jenderal Ryamizard Ryacudu menyatakan 
adanya “GAM berdasi” di Jakarta yang 
manuver-manuvernya jauh lebih berbahaya 
dari pasukan GAM yang berada di 
lapangan, serta memberikan dukungan 
finansial yang cukup besar. “GAM 
berdasi” yang dimaksudkan Jenderal 
Ryacudu adalah sejumlah anggota DPR 
asal Aceh yang sering melakukan kritik 
terhadap kebijakan TNI dalam menangani 
persoalan Aceh, terutama melalaui 
sejumlah operasi militer.  
 

                                                 

                                                

20 Wawancara dengan sejumlah aktivis dan pekerja 
HAM dan kemanusiaan di Aceh. Nama-nama 
mereka tidak disebutkan dalam laporan ini atas 
permintaan mereka. 
21 Lihat UU No.23/Prp/1959 tentang Keadaan 
Bahaya 

Stigmatisasi ini membawa imbas yang 
cukup signifikan di mana sejumlah anggota 
DPR asal Aceh, perlahan-lahan mulai 
menurunkan “intensitas” kritiknya terha-
dap pemerintah dan TNI dalam kebijakan-
nya terhadap Aceh. Simbolisasi dan 
artikulasi para anggota DPR yang sesuai 
dengan kapasitasnya untuk melakukan 
kontrol terhadap pemerintah – seberapa 
keras pun pandangannya – tetap dinilai 
memiliki interaksi simbolik (symbolic 
interaction) dengan apa yang dituntut oleh 
GAM, maupun elemen-elemen yang di-
anggap sebagai pendukungnya. Model 
stigmatisasi ini, sebagaimana dalam panda-
ngan Herbert Mead, tidak membutuhan 
identifikasi, melainkan sudah menjadi 
sesuatu bentuk yang identik, dan ini 
dipandang sebagai respon yang identik 
sebagai bagian dari keseluruhan cara 
berpikir separatis.22

 
Operasi militer di bawah payung darurat 
militer, juga membawa dampak-dampak 
stigmatisasi, teror dan intimidasi terhadap 
sejumlah institusi yang selama ini konsis-
ten dalam melakukan advokasi kasus-kasus 
pelanggaran HAM, terutama yang terjadi 
di Aceh. Sejumlah lembaga semenjak 
darurat militer masih sebatas perdebatan 
dan rencana, telah melakukan penolakan 
dan kritik terhadap rencana tersebut. 
Penolakan ini disampaikan sejumlah LSM 
kepada Komisi I DPR-RI, dan meminta 
untuk tetap berjalan pada rel CoHA 
(Cessation of Hostilities Agreement).23 
Penolakan terus berlanjut sampai pada saat 
Presiden mengeluarkan Keppres No.28 
tantang Keadaan Darurat Militer di Aceh.24 

 
22 George Herbert Mead, (1962, 2nd edition), Mind, 
Self and Society: From the Standpoint of a Social 
Behaviorist. Chicago: Chicago University Press, 
hlm. 167 
23 “LSM Tolak Operasi Militer di Aceh”, Kompas, 
6 Mei 2003 
24 “Ormas dan LSM Asing Protes Operasi Militer, 1 
Ditangkap”, Warta Kota, 22 Mei 2003 
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Penolakan ini berbenturan langsung 
dengan discourse pemerintah, TNI dan 
parlemen (MPR dan DPR) yang mendu-
kung operasi militer dan darurat militer.  
 
Dukungan terhadap operasi militer juga 
datang dari masyarakat, ini bisa dilihat dari 
sejumlah polling yang dilakukan oleh 
beberapa media massa secara baik secara 
interaktif (non-random sampling) maupun 
secara acak (random sampling) di mana 
rata-rata lebih 60% responden menyetujui 
digelarnya operasi militer.25 Polarisasi ini 
kemudian menghasilkan dua kutub yang 
berlawanan yakni yang menyetujui dan 
menolak operasi militer. Blocking yang 
kemudian muncul adalah kutub yang 
mendukung operasi militer mencerminkan 
sikap nasionalisme yang tulen sementara 
kutub yang menolak operasi militer adalah 
yang mencerminkan sikap anasionalis dan 
sikap yang disebut “memancing di air 
keruh” dan memiliki kecenderungan 
memecah belah bangsa.26

                                                 

                                                                      

25 Media Indonesia, periode pooling 24 April-1 
Mei 2003, non-random sampling, 569 responden 
(53,25% beri ultimatum pada GAM untuk 
menyerah atau diserang); Detik.com, periode 
pooling 10-15 April 2003, non-random sampling, 
4782 responden (Setuju opsi operasi militer 71%); 
Tempo, periode pooling 11-18 April 2003, non-
random sampling, 1634 responden (Setuju operasi 
militer 76,7%); Kompas, periode pooling 9-10 
April 2003, random sampling (via telephone), 1196 
responden (207 responden warga Aceh) (responden 
luar Aceh 79,6% mendukung operasi militer; 
responden di Aceh 54,6% mendukung operasi 
militer) 
26 Hampir rata-rata discourse yang berkembang 
seputar perdebatan kadar nasionalisme, tuduhan 
yang dilontarkan kepada kutub yang di labelisasi 
anasionalis adalah kecenderungannya untk 
memecahbelah bangsa. Salah satu artikel 
bersambung yang ditulis oleh Suwarno Adiwijoyo, 
mantan Asospol Kasospol ABRI yang kini menjadi 
salah satu ketua DPP Partai Amanat Nasional 
(PAN) yakni “Menyiasati Separatisme GAM”, 
Republika 26 Mei 2003 dan “Strategi 
‘Menghancurkan’ GAM”, Republika 27 Mei 2003, 
menyimpulkan bahwa keharusan TNI-Polri akan 

Penolakan terhadap operasi militer oleh 
sejumlah lembaga yang bekerja dalam 
wilayah advokasi HAM, tidak lagi dilihat 
atas dasar pertimbangan kemanusiaan, 
stabilitas sosial-politik wilayah Aceh 
ataupun Hak Asasi Manusia, melainkan 
justru di labelisasi sebagai tindakan tidak 
nasionalis, dan cenderung “memanfaatkan 
situasi keruh di Aceh” untuk memecah 
belah bangsa.27 Argumen ini juga 
ditujukan kepada media massa, di mana 
Komisi I DPR dalam rapat kerja dengan 
Meneg Kominfo menghimbau “segenap 
media massa nasional untuk meliput 
obyektif yang dilandasi rasa patriotisme 
dan kecintaan pada NKRI”.28

 
Imbas yang kemudian paling kentara di 
Jakarta adalah dirusaknya kantor Komisi 
untuk Orang Hilang dan Korban Tindak 
Kekerasan (Kontras) di Jalan Cisadane, 
Jakarta Pusat, yang disusul oleh peng-
aniayaan dan pemukulan terhadap lima 
orang staff-nya, oleh organisasi massa 
pemuda Pemuda Panca Marga (PPM), 
pada hari Selasa, 27 Mei 2003. Kantor 
Kontras dirusak dengan memecahkan dua 
kaca depan, perusakan ruang tamu, peme-
cahan kaca lemari serta penjungkirbalikkan 
meja-meja dan kursi-kursi. Massa juga 

 
bahaya konspirasi global the dead of the Nation 
State, untuk memecah belah negara bangsa (nation 
staat) agar tidak menjadi kuat dan jaya (Lihat: 
Suwarno Adiwijoyo, “Strategi ‘Menghancurkan’ 
GAM”, Republika, 27 Mei 2003). Kesimpulan 
terhadap perkembangan gerakan separatisme di 
Indonesia juga dipandang oleh Suwarno Adiwijoyo  
“antara lain dilakukan oleh kader pembawa ideologi 
Sosialisme/Marxisme-Leninisme-Komunisme, yang 
aksi kegiatannya lebih bersifat penciptaan kondisi 
munculnya berbagai gerakan massa radikal, 
anarkisme, chaos atau bahkan revolusi sosial” 
(Lihat: Suwarno Adiwijoyo, “Menyiasati 
Separatisme GAM”, Republika, 26 Mei 2003) 
27 Lihat argumen dalam artikel Laksda TNI (Purn) 
R. Mangindaan, “Aceh, Awal Distinegrasi NKRI?” 
(Bagian Pertama), Sinar Harapan, 27 Mei 2003 
28 “Batasi Pers, Itu Paradigma Lama”, Kompas, 27 
Mei 2003 
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merusak pintu pagar dan papan nama 
lembaga.29

 
Setelah menyerang, merusak kanotr 
Kontras dan menganiaya sejumlah staff-
nya, sebagian massa PPM tersebut 
kemudian mendatangi kantor Perhimpunan 
Bantuan Hukum dan HAM Indonesia 
(PBHI) yang letaknya tidak begitu jauh 
dari kantor Kontras. Di sini massa tidak 
sempat merusak sebagaimana dilakukan di 
kantor Kontras, nemun sempat melakukan 
pemukulan terhadap salah seorang staff 
PBHI karena yang bersangkutan dinilai 
“tidak dapat menyanyikan lagu Indonesia 
Raya dengan baik”. 
 
Penyerangan terhadap kantor Kontras dan 
juga kantor PBHI didasarkan pada labeli-
sasi bahwa Kontras dan PBHI serta sejum-
lah individu yang berhimpun didalamnya 
merupakan perwujudan lembaga/institusi/ 
individu yang “tidak memiliki jiwa 
nasionalisme” dan cenderung berpihak 
pada separatisme GAM, dan juga menu-
ding bahwa Kontras telah mengadu domba 
warga negara dengan isu HAM.30 Para-
meter dari kadar nasionalisme Kontras oleh 
Helmi Sutikno, pimpinan rombongan PPM 
dinyatakan dengan “Niat kami hanya 
menyampaikan keberatan terhadap per-
nyataan Kontras yang selalu menyudutkan 
TNI-Polri” dan ukuran lainnya adalah “Ori 
Rahman yang mengaku warga Indonesia, 
                                                 

                                                

29 “Kantor Kontras Dirusak Massa PPM”, Kompas, 
28 Mei 2003 
30 “Komnas HAM Pertanyakan Larangan LSM 
Asing Ke Aceh”, Sinar Harapan, 27 Mei 2003. 
Tuduhan ini jelas terlihat dalam sejumlah poster 
yang di bawa oleh para penyerang yang diantaranya 
berbunyi: “Jangan hanya bicara “HAM” renungkan 
“Pancasila” Kalau Kamu Masih Punya Moral 
Untuk Merah Putih”, “HAM Bukan Milik 
Pemberontak Tapi Milik Kami-kami Semua Anak 
Bangsa NKRI”, “Jangan Gadaikan Negaraku! 
Jangan Berlindung di Balik HAM! Awas Kami 
Akan Menggantungmu”, dll. Lihat Release yang 
dikeluarkan Kontras, tertanggal 27 Mei 2003 

di hadapan kami ternyata tidak mampu 
menyanyikan lagu Indonesia Raya”.31 
Sebuah ukuran yang sangat dangkal, dan 
mencerminkan juga banyak cara berpikir 
berpikir seperti itu dalam masyarakat dan 
juga paradigma berpikir petinggi negara 
dan TNI. Bagaimana mungkin mengukur 
kadar nasionalisme hanya karena meng-
kritik tindakan TNI dalam konteks 
pelanggaran HAM? Bagaimana mungkin 
nasionalisme tumbuh dalam diri seorang 
warganegara Indonesia hanya dengan hafal 
lagu Indonesia Raya? Apakah orang-orang 
asing (bukan warganegara Indonesia) akan 
menjadi sangat nasionalis ketika mereka 
mampu menghafal lagu Indonesia Raya? 
 
Dalam sejumlah acara talk show di ber-
bagai stasiun televisi, cara berpikir seperti 
tersebut di atas sangat tercermin dari 
sejumlah pemirsa yang menyampaikan 
pendapat dan pandangannya melalui line 
telephone. Ukuran-ukuran nasionalisme 
secara dangkal dan stigmatisasi anasionalis 
sangat tergambar dari bagaimana sebagian 
dari mereka berargumentasi dan menyam-
paikan pendapatnya. Pola berpikir serupa 
juga yang tergambar dari bagaimana 
Gubernur DKI, Sutiyoso, memandang 
bahaya “orang-orang Aceh yang berada di 
Jakarta” sehingga perlu dilakukan razia 
KTP bagi warga Aceh yang berada di 
Jakarta. Selain itu himbauan yang dilontar-
kan adalah kewaspadaan warga Jakarta 
akan bahaya terorisme GAM di Jakarta.32

 
Secara umum politik labelisasi anasionalis 
ini kemudian bukan hanya mengarah pada 
para pekerja HAM, melainkan juga warga 
Aceh yang lahir, besar dan tinggal di 
Jakarta. Jadi secara sederhana bisa ditarik 
sebuah pola berpikir stigmatik para pe-

 
31 Ibid. 
32 “Warga Jakarta Diminta Waspadai Teroris”, 
Kompas, 22 Mei 2003; “Jakarta Siaga Satu”, 
Republika, 22 Mei 2003 
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tinggi pemerintahan, parlemen serta TNI-
Polri dalam model silogisme seperti ini: 
“Semua orang Aceh adalah GAM, seandai-
nya mereka menyatakan diri bukan GAM, 
maka mereka harus membuktikannya”. 
 
 
II. 3. Keppres No. 43/2003: Legalisasi 
Politik Labelling dan Kriminalisasi 
 
Memasuki satu bulan pelaksanaan operasi 
militer, pada tanggal 16 Juni 2003 Presiden 
RI mengeluarkan Keputusan Presiden No. 
43 tahun 2003 tantang “Pengaturan 
Kegiatan Warga Negara Asing, Lembaga 
Swadaya Masyarakat dan Jurnalis di 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. 
Dalam argumentasi Menkopolsoskam 
Susilo Bambang Yudhoyono, secara 
eksplisit Keppres ini dikeluarkan 
sehubungan dengan tertembak tewasnya 
turis asal Jerman Lothar Heinrich Albert, 
dan juga wartawan lepas asal AS yakni 
William Nessen yang berada bersama 
GAM. Jadi hal utama yang diingin di-
kontrol Keppres No.43 ini adalah kegiatan 
LSM asing dan jurnalis asing yang 
melakukan kegiatannya di Aceh.33 Selain 
itu juga aturan yang berlaku terhadap LSM 
asing maupun nasional yang dalam setiap 
kegiatannya di propinsi NAD harus di 
koordinasikan dengan Menkokesra atas 
nama Presiden selaku Penguasa Darurat 
Militer Pusat.34 Dan keseluruhan bantuan 
kemanusiaan ini disesuaikan dengan opera-
si kemanusiaan yang dilaksanakan Pengua-
sa Darurat Militer Daerah.35

 
Keppres ini diharapkan mampu menjadi 
alat kontrol yang efektif bagi Penguasa 
Darurat Militer Pusat dan Daerah terhadap 
segala bentuk aktivitas yang berhubungan 

                                                                                                 
33 “Wartawan Asing Harus Izin Menlu”, Koran 
Tempo, 18 Juni 2003 
34 Lihat Keppres No.43 tahun 2003, Pasal 3 ayat 2 
35 Lihat Keppres No.43 tahun 2003, Pasal 3 ayat 3 

dengan jurnalistik maupun advokasi bagi 
masyarakat korban pelanggaran HAM 
sekaligus juga bagi setiap bentuk bantuan 
kemanusiaan yang akan disalurkan ke 
Aceh. Pasal 2 ayat 1 Keppres tersebut jelas 
menyebutkan: “Lembaga Swadaya Masya-
rakat baik dari negara asing maupun dari 
Indonesia tidak diperbolehkan melakukan 
kegiatan yang bertentangan dengan tujuan 
pelaksaan Keadaan Darurat Militer di 
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam”. 
Pasal ini memang sangat membingungkan, 
karena dengan jelas menyebutkan “tidak 
diperbolehkan melakukan kegiatan yang 
bertentangan dengan tujuan pelaksaan 
Keadaan Darurat Militer”, sementara 
dalam salah satu dasar Menimbang, 
Keppres No.28/2003 tentang “Keadaan 
Darurat Militer di Aceh” jelas bisa disim-
pulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan 
darurat militer adalah “menjaga keutuhan 
NKRI”.36 Dan ini didasarkan karena GAM 
dinilai telah “merusak ketertiban umum 
dan ketentraman masyarakat, mengganggu 
kelancaran roda pemerintahan dan meng-
hambat berbagai pelaksanaan program 
pembangunan”.37 Tujuan ini – menjaga 
keutuhan NKRI – tentu saja sangat abstrak 
dan rentan, karena semua tindakan dalam 
keadaan darurat militer bisa diintepretasi-
kan sebagai mengganggu keutuhan NKRI. 
Tidak ada penjelasan yang detil dan jelas 
apa yang bisa dikategorikan sebagai 
“mengganggu keutuhan NKRI”. 
 
Keppres No.43/2003 inilah yang memung-
kinkan bagi otoritas politik di Aceh (dalam 
hal ini PDMD) menarik kesimpulan 
subyektif atas tindakan yang dia nilai dapat 
mengganggu keutuhan NKRI. Salah satu 
kasus yang terjadi adalah dilarangnya 
Charmaen Mohamed, aktivis Human 

 
36 Lihat aturan dasar Menimbang, Pasal C, Keppres 
No.28 tahun 2003 
37 Lihat aturan dasar Menimbang, Pasal B, Keppres 
No.28 tahun 2003 
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Rights Watch (HRW) untuk berkunjung ke 
Aceh dalam rangka kegiatan monitoring 
dan bantuan untuk perlindungan Hak Asasi 
Manusia.38 Ini didasarkan pada asumsi 
bahwa aktivitas LSM asing akan 
menjadikan “internasionalisasi” persoalan 
Aceh. Argumen ini dikemukakan oleh 
Professor Azyumardi Azra dalam 
penilaiannya mengenai perlunya pembata-
san masuknya orang asing ke wilayah 
Aceh, untuk mencegah internasionalisasi 
masalah Aceh, dan juga penyusupan orang 
asing ke kantong-kantong GAM.39  
 
Sangsi dari pelanggaran ini oleh 
warganegara asing adalah pemulangan, 
sebagaimana disampaikan oleh Deputi 
Informasi dan Komunikasi Kementrian 
Koordinator Polkam, Alex Bambang 
Riatmojo, yang menyatakan, “Jika ada 
aktivis LSM dan jurnalis asing yang tidak 
melapor ke dua institusi itu (Depkeh HAM 
dan Deplu), maka akan dipulangkan ke 
negaranya”.40 Soal larangan bagi orang 
asing ini dukungan juga datang dari Ketua 
MPR Amien Rais, bahkan Amien Rais 
menilai, “Bisa-bisa mereka merupakan 
agen-agen eksternal yang sedang ikut 
merusak keutuhan RI”.41

 
Keppres No.43/2003 ini sepintas lalu, jika 
dilihat dari argumentasi para pejabat 
pemerintahan maupun militer, dikeluarkan 
dalam rangka mengantisipasi mobilitas 
baik aktivis LSM asing maupun jurnalis 
asing yang dianggap dapat membawa 
dampak persoalan Aceh ke jenjang yang 
lebih tinggi yakni persoalan internasional. 
Ketakutan ini jelas tergambar dari 
                                                 

                                                

38 Wawancara Charmain Mohamed, Peneliti pada 
Human Rights Watch (HRW). 
39 “Wartawan Asing Harus Izin Menlu”, Koran 
Tempo, 18 Juni 2003 
40 “Presiden Keluarkan Maklumat Bagi WNA dan 
Pers Asing”, Serambi, 18 Juni 2003 
41 “Panglima TNI: Keselamatan WNA Resiko 
Pribadi”, Republika, 19 Juni 2003 

pernyataan sejumlah pejabat pemerintahan, 
militer DPR dan MPR yang secara 
seragam mengeluarkan pernyataan senada 
yakni: hindarkan internasionalisasi mesa-
lah operasi militer di Aceh. Ini dilakukan 
setelah adanya berbagai pemberiataan 
media massa asing – seperti AFP – yang 
dinilai memberatkan pelaksanaan operasi 
militer, serta dugaan keterlibatan William 
Nessen wartawan freelance asal Amerika 
Serikat, yang selama beberapa lama 
bersama-sama dengan sejumlah anggota 
GAM.  
 
Namun ada juga pandangan lain yang 
melihat bahwa Keppres No.43 ini justru 
berfungsi juga untuk mengkontrol kegiatan 
LSM nasional yang selama ini terus 
menyoroti persoalan pelanggaran HAM 
semenjak DOM hingga darurat militer. 
Keppres No.43 ini bisa dijadikan dasar 
hukum bagi penangkapan atas sejumlah 
aktivis HAM atas nama “menjaga keutu-
han NKRI” sebagai dasar tujuan pember-
lakuan keadaan darurat militer ini. Hal ini 
diungkapkan oleh Sosiolog dan pekerja 
HAM, Otto Syamsuddin Ishak, yang 
menyatakan penangkapan dan “kriminali-
sasi” para pekerja HAM merupakan pola 
lama yang dilakukan oleh TNI. Menurut  
Otto sudah diketahui semenjak lama bahwa 
TNI selalu enggan untuk dilakukannya 
investigasi terhadap berbagai tindak 
pelanggaran HAM yang terjadi. Menurut-
nya “Penangkapan-penangkapan (para 
pekerja HAM) tersebut merupakan satu-
satunya cara bagi aparat keamanan untuk 
membatasi akses para pekerja HAM dalam 
melakukan investigasi pelanggaran HAM 
di Aceh”.42

 
 

 
42 “Arrest of Rights Activists Condemned”, Jakarta 
Post, 27 May 2003 
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III. Kewajiban Otoritas Politik 
Bagi Perlindungan Para Pekerja 
HAM Dalam Keadaan Darurat 
Militer 
 
 
III. 1. Pekerja HAM dan Aturan-aturan 
Hukum Nasional yang Melindunginya 
 
Dalam bagian lain briefing paper ini yaitu 
pada bagian “Darurat Militer di Aceh 
Dalam Perspektif HAM dan Hukum 
Humaniter” dijelaskan dengan rinci 
bagaimana keadaan darurat militer yang 
dilandasi UU No.23/Prp/1959 tentang 
Keadaan Bahaya, menempatkan militer – 
dalam hal ini Penguasa Darurat Militer – 
menjadi satu-satunya pemegang otoritas 
politik, hukum dan sosial di Aceh. 
Wewenang yang dimiliki oleh Penguasa 
Darurat Militer Daerah di Aceh sangat 
besar, sehingga sangat rentan terhadap 
berbagai tindakan penyimpangan terhadap 
aturan Undang-undang dan hukum positif, 
terutama sekali dengan aturan hukum yang 
berhubungan dengan HAM. 
 
Salah satu “kelemahan” – kalau boleh 
dibilang kelemahan – dari Keppres 
No.28/2003 yang menjadi dasar pember-
lakuan UU No.53/Prp/1959 di Aceh adalah 
tidak dimasukkannya UU No.39 tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia ataupun 
UU No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan 
HAM dan UU No.59/1958 tentang Rati-
fikasi Empat Konvensi Geneva 1949 (yang 
biasa disebut hukum humaniter) sebagai 
aturan dasar Mengingat dalam Keppres 
tersebut. Aturan dalam UUD 1945 sebagai 
aturan dasar Mengingat hanya mencantum-
kan pasal 4 ayat 1, pasal 10 dan pasal 12 
sebagaimana telah diubah dengan peruba-
han keempat. Dari Keppres No.28/2003 ini 
dengan jelas bisa dilihat bahwa upaya 
perlindungan dan penegakan HAM tidak 

menjadi dasar aturan yang dirujuk dalam 
pelaksanaan operasi militer.  
 
Pasal 28 (i) UUD 1945 amandemen 
keempat dengan jelas menyebutkan perlu-
nya perlindungan terhadap hak-hak dasar 
manusia, terutama hak hidup dan hak 
untuk tidak disiksa serta hak kemerdekaan 
pikiran dan hati nurani, hak beragama dan 
hak untuk diakui sebagai pribadi di depan 
hukum. Berdasarkan perlindungan terha-
dap hak warganegara dalam konstitusi 
inilah maka kerja-kerja bagi advokasi dan 
perlindungan HAM di Aceh harus menda-
patkan pengakuan dan perlindungan dari 
negara, karena konsitusi Republik Indo-
nesia dengan jelas mengaturnya. Aturan 
dasar konstitusi inilah yang harus menjadi 
salah satu dasar pijakan bagi seluruh 
wewenang dan otoritas Penguasa Darurat 
Militer yang dijalankan, meskipun Keppres 
No.28/2003 tidak mencantumkannya seba-
gai aturan dasar mengingat, namun secara 
legal Konsitusi Republik Indonesia mengi-
kat seluruh warganegara termasuk Presiden 
selaku Penguasa Darurat Militer Pusat. 
 
Hukum Nasional dalam bentuk UU juga 
memberikan pengaturan bagi perlindungan 
pekerja HAM. Pasal 4 UU No.39/1999 
dengan jelas menyebutkan bahwa hak-hak 
dasar manusia, yaitu hak untuk hidup, hak 
untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui 
sebagai pribadi dan persamaan di hadapan 
hukum dan hak untuk tidak dituntut atas 
dasar hukum yang berlaku surut adalah 
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apa pun. Pasal ini 
dengan tegas dan jelas menunjukkan bah-
wa keadaan darurat militer sekalipun tidak 
membolehkan otoritas yang berwenang 
untuk mengurangi hak-hak dasar ini. 
Selain itu pula para pekerja HAM memiliki 
hak untuk bekerja dan berpartisipasi dalam 
perlindungan dan pemajuan HAM, seba-
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gaimana jelas dinyatakan dalam pasal 100 
UU No.39/1999 yaitu: “Setiap orang, 
kelompok, organisasi politik, organisasi 
masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, 
atau lembaga kemasyarakatan lainnya, 
berhak berpartisipasi dalam perlindungan, 
penegakan dan pemjuan hak asasi 
manusia”. 
 
Stigmatisasi, labelisasi dan kriminalisasi 
sebagai mana yang selama ini dilakukan 
oleh aparat keamanan terhadap para 
pekerja HAM di Aceh dan Indonesia, 
merupakan tindakan yang bertentangan 
dengan pasal 18 ayat 1 UU No.39/1999 ini, 
yang dengan jelas menyebutkan bahwa 
setiap orang yang ditangkap, ditahan dan 
dituntut karena disangka melakukan 
sesuatu tindak pidana berhak dianggap 
tidak bersalah, sampai dibuktikan kesala-
hannya secara sah dalam suatu sidang 
pengadilan. Sementara stigmatisasi, labeli-
sasi dan kriminalisasi merupakan tindakan 
yang sebaliknya, yaitu menjatuhkan 
kesalahan (tuduhan) bahkan sebelum orang 
tersebut ditangkap. Artinya secara legal 
dan normatif hukum nasional memberikan 
perlindungan yang sepenuhnya bagi kerja-
kerja kemanusiaan dan perlindungan hak 
asasi manusia bagi orang-orang yang 
bekerja untuk perlindungan HAM dan 
ditegaskan dengan jelas bahwa dalam 
situasi apa pun – termasuk keadaan darurat 
militer sekalipun – undang-undang ini 
tetap berlaku terhadap setiap warganegara 
Republik Indonesia. 
 
 
III. 2. Undang-undang No. 26/2000: 
Pengikat Pelaksana Operasi Militer 
 
Selain perlindungan terhadap para pekerja 
HAM dan kemanusiaan dalam konstitusi 
dan sejumlah Undang-undang, hukum 
nasional UU No.26/2000 dengan tegas 
memberikan batasan-batasan bagi pelaksa-
na operasi militer, baik yang membuat 

kebijakan sampai yang melakukan pelak-
sanaan operasi lapangan. Pasal 4 dan juga 
pasal 7 UU No.26/2000 dengan jelas me-
nyatakan bahwa perkara pelanggaran hak 
asasi manusia berat, yakni: (a) kejahatan 
genosida dan (b) kejahatan terhadap kema-
nusiaan, akan diperiksa dan diputuskan 
oleh pengadilan HAM. 
 
Dua bentuk kejahatan tersebut, termasuk di 
antaranya pembunuhan, pemusnahan, 
pengusiran atau pemindahan penduduk 
secara paksa, perampasan kemerdekaan 
atau perampasan kebebasan fisik lainnya, 
penganiayaan terhadap kelompok tertentu 
berdasarkan persamaan politik, ras, 
kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis 
kelamin dan penghilangan orang secara 
paksa, merupakan bentuk-bentuk kejahatan 
atas kemanusiaan yang pelakunya harus 
dibawa, diperiksa dan diputuskan dalam 
pengadilan HAM.43

 
Penyelidikan terhadap pelanggaran HAM 
berat ini merupakan wewenang dari 
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 
(Komnas HAM).44 Dalam konteks darurat 
militer di Aceh pada saat ini, maka fungsi 
dan wewenang Komnas HAM sangat jelas, 
yaitu untuk melakukan penyelidikan 
terhadap berbagai tindakan pelanggaran 
HAM kategori berat. Pembunuhan, stig-
matisasi, prasangka kelompok berdasarkan 
etnis dan ras merupakan bentuk pelang-
garan yang sekarang ini dilakukan terhadap 
para pekerja HAM dan kemanusiaan di 
Aceh, sehingga sejumlah orang dari 
mereka harus pergi mengungsi ke luar 
Aceh, demi menjaga keselamatan hidup 
dan fisik mereka.  
 

                                                 
43 Lihat pasal 8 dan pasal 9 Undang-undang 
No.26/2000 
44 Lihat pasal 18, 19 dan 20 Undang-undang 
No.26/2000 
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Bentuk kejahatan seperti tersebut di atas 
harus juga menjadi perhatian Komnas 
HAM, sehingga kerja-kerja perlindungan 
HAM dapat terus dilakukan untuk 
mengkontrol potensi-potensi pelanggaran 
HAM kategori berat yang rentan dalam 
keadaan darurat militer. Kerja-kerja ini 
justru harus dilindungi, dan halangan 
terhadap kerja-kerja ini, berupa ancaman, 
stigmatisasi, kriminalisasi, intimidasi bah-
kan penyiksaan dan pembunuhan haruslah 
dikategorikan sebagai kejahatan kemanu-
siaan, yang pelakunya harus dapat diadili. 
 
 
III. 3. Aturan-aturan Internasional: 
Perlindungan Bagi Pekerja HAM dan 
Kemanusiaan  
 
Sebagaimana telah diuraikan pada bagian 
pertama briefing paper ini yaitu “Darurat 
Militer di Aceh” dengan rinci diuraikan 
tentang perlindungan terhadap warga sipil 
di waktu perang. Dalam konteks ini 
pekerja/aktivis HAM dan pekerja kemanu-
siaan di Aceh adalah mereka yang 
dikategorikan sebagai penduduk sipil yang 
sedang bekerja dalam situasi “perang”. 
Dalam hukum humaniter atau Konvensi 
Geneva tahun 1949 tentang “Perlindungan 
Tehadap Penduduk Sipil di Waktu Perang” 
terutama pasal-pasal 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
33 dan 34 mencantumkan prinsip-prinsip 
yang harus diperhatikan oleh Penguasa 
Darurat Militer, dan tidak boleh dilakukan 
aparatnya di lapangan45, yaitu: 
 
a) Pemaksaan secara fisik dan mental 

untuk mendapatkan keterangan (Pasal 
31) 

b) Menimbulkan tindakan yang menim-
bulkan penderitaan fisik (Pasal 32) 

                                                 
45 Lihat Mochtar Kusumaatmaja, Konvensi-
konvensi Palang Merah Tahun 1949. Bandung 
Binacipta, 1986. 

c) Melakukan penderitaan yang menim-
bulkan penderitaan jasmani atau 
permusuhan terhadap orang yang dilin-
dungi (Pasal 32) 

d) Menjatuhkan hukuman kolektif (Pasal 
33) 

e) Melakukan terorisme, intimidasi dan 
perampokan (Pasal 33) 

f) Melakukan pembalasan (reprisal) (Pa-
sal 33) 

g) Menjadikan mereka sebagai sandera 
(Pasal 34) 

 
Perlindungan ini juga diutamakan kepada 
orang-orang sipil yang tidak turut serta 
dalam permusuhan dan tidak melakukan 
pekerjaan yang bersifat militer selama 
tinggal dalam wilayah yang menjadi arena 
konflik (Pasal 15). Karena itu kalau kita 
merujuk pada Konvensi Geneva – yang 
telah diratifikasi menjadi Undang-undang 
No.59/1958 – maka tindakan stigmatisasi, 
labelisasi, penangkapan dan penahanan 
sewenang-wenang, teror, intimidasi (dalam 
bentuk DPO), dll, terhadap penduduk sipil 
(non-combatan) merupakan tindakan yang 
melanggar Konvensi Geneva 1949 dan 
juga Undang-undang No.59/1958.  
 
Untuk itu perlu dilakukan penyelidikan dan 
pemeriksaan terhadap berbagai bentuk 
pelanggaran ini oleh Komnas HAM, mau-
pun lembaga lainnya yang memiliki 
otoritas dan wewenang untuk melakukan-
nya, karena jika tidak dilakukan maka pe-
kerja HAM dan pekerja kemanusiaan di 
Aceh akan mengalami ancaman dan resiko 
yang sangat besar, karena itu menjadi pen-
ting untuk dilakukan tindakan preventif, 
berupa pemberian perlindungan dan peng-
hentian labelisasi dan kriminalisasi terha-
dap para pekerja HAM dan kemanusiaan. 
 
Selain Konvensi Geneva, aturan interna-
sional lainnya yang memberika pengaturan 
dan perlindungan bagi para pekerja HAM 
dan kemanusiaan adalah “Deklarasi Hak 
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dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok 
dan Badan-badan Masyarakat untuk Pema-
juan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia 
dan Kebebasan Dasar yang Diakui Secara 
Universal”.46 Dalam pasal 1 Deklarasi ter-
sebut jelas disebutkan bahwa, “Setiap 
orang mempunyai hak secara sendiri-
sendiri maupun bersama-sama, untuk 
memajukan dan memperjuangkan per-
lindungan dan pemenuhan hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar di tingkat 
nasional dan internasional”. Pasal ini jelas 
memberikan legalisasi sekaligus perlindu-
ngan bagi mereka-mereka yang bekerja 
untuk pemajuan dan perjuangan untuk 
perlindungan dan pemenuhan HAM seba-
gaimana juga saat ini terjadi di Aceh, 
termasuk untuk mencari, memperoleh dan 
menyimpan informasi tentang HAM dan 
menyebarkannya sebagai bagian dari upa-
ya perlindungan dan pemenuhan hak-hak 
tersebut (lihat pasal 6). Yang paling pen-
ting dari deklarasi ini adalah hak untuk 
mendapatkan pelindungan hukum bagi 
para aktivis dan pekerja HAM dalam 
melakukan pekerjaannya (pasal 9). 
 
Keseluruhan aturan-aturan nasional dan 
internasional tersebut jelas menyebutkan 
bahwa para pekerja HAM memiliki hak 
untuk melaksanakan pekerjaannya dan 
juga hak untuk mendapatkan perlindungan 
hukum atas pekerjaannya. Namun yang 
terjadi di Aceh saat ini adalah para pekerja 
dan aktivis HAM justru terancam karena 
pekerjaannya. Persoalan inilah yang juga 
harus segera diselesaikan oleh pemerintah 
dan lembaga-lembaga tinggi negara 
lainnya, untuk memberikan ruang yang 
terbuka dan transparan bagi masyarakat 
(dalam hal ini para pekerja dan aktivis 
HAM, terutama yang bekerja di Aceh) 

                                                 
46 Ini merupakan versi terjemahan bahasa Indonesia 
yang diterbitkan oleh ELSAM berjudul Deklarasi 
Pembela Hak Asasi Manusia, Jakarta: ELSAM, 
1999. 

untuk dapat melakukan kontrol dan 
monitoring bagi potensi terjadinya pelang-
garan HAM dalam situasi darurat militer. 
Ketidakmampuan otoritas politik dalam 
menjalankan fungi-fungsi tersebut harus 
dijadikan indikasi dan parameter bahwa 
operasi militer dan keadaan darurat militer 
tersebut untuk tidak lagi dilanjutkan. 
 
 
III. 4. Otoritas Politik dan Kewajibannya 
Melindungi Aktivitas Pekerja HAM 
 
Keseluruhan proyek operasi militer yang 
dilakukan pemerintah harus dapat dikon-
trol oleh otoritas politik yang bertanggung-
jawab sepenuhnya atas jalannya operasi 
dalam hal ini pemerintah sipil, dan otoritas 
politik yang bertangungjawab untuk meng-
awasi pelaksana proyek ini, yakni badan 
legislatif atau DPR. Proyek operasi militer 
pemerintah harus mendapatkan kontrol 
yang penuh dari otoritas politik sipil ekse-
kutif (pemerintah), legislatif (parlemen), 
dan yudikatif (peradilan) dan juga dari 
masyarakat secara luas. Namun sebagai-
mana hasil laporan, investigasi dan 
monitoring yang dilakukan oleh para 
pekerja HAM di Aceh, yang terjadi justru 
bertentangan dengan kewajiban-kewajiban 
hukum dan politik yang seharusnya 
dipatuhi pemerintah dan parlemen. Para 
pekerja HAM di Aceh justru bekerja dalam 
situasi terancam, teror dan intimidasi. 
Dalam konteks inilah pemegang otoritas 
politik harus menjalankan kewajibannya 
yakni melindungi masyarakat, termasuk 
para pekerja HAM.  
 
Perlindungan ini haruslah datang dari 
otoritas politik eksekutif, legislatif dan 
yudikatif, terutama eksekutif (pemerintah) 
sebagaimana kewajibannya sebagai penye-
lenggara negara untuk memberikan perlin-
dungan bagi warganegaranya sebagaimana 
dinyatakan pasal 71 Undang-undang 
No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia 
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yang menyatakan, “Pemerintah wajib dan 
bertanggungjawab menghormati, melindu-
ngi, menegakkan dan memajukan hak asasi 
manusia yang diatur dalam Undang-
undang ini, peraturan perundangan lain, 
dan hukum internasional yang diterima 
oleh negara republik Indonesia”. 
 
Lembaga negara lainnya yang diikat oleh 
Undang-undang untuk melakukan kewaji-
ban dan wewenangnya dalam pemenuhan 
dan perlindungan HAM di Indonesia 
adalah Komnas HAM. Fungsi dan kewaji-
ban dan tujuan Komnas HAM jelas sekali 
dalam UU No.39/1999 yaitu meningkatkan 
perlindungan dan penegakan hak asasi 
manusia. Dalam keadaan darurat militer di 
Aceh maka fungsi dan wewenang Komnas 
HAM sangat penting dalam menjalankan 
tujuannya sebagai sebuah lembaga negara. 
 
Selain meningkatkan perlindungan, hal 
penting adalah penegakan HAM, karena 
Komnas HAM memiliki wewenang untuk 
melakukan penyelidikan atas pelanggaran 
HAM kategori berat (Pasal 18 UU No. 
26/2000 tentang Pengadilan HAM). 
Wewenang Komnas HAM ini sangatlah 
penting digunakan dalam rangka memba-
tasi wewenang PDMD yang sangat besar 
di Aceh, sekaligus juga untuk memberikan 
dukungan dan perlindungan bagi para 
pekerja-pekerja HAM yang sangat terbatas 
dalam menjalankan kerja-kerja pemantau-
an mereka. Komnas HAM kemudian 
membentuk Tim ad hoc untuk pemantauan 
keadaan darurat militer di Aceh yang 
diketuai oleh M.M Billah, dan meng-
efektifkan kantor perwakilan Komnas 
HAM di Aceh. Rekomendasi dan desakan 
Komnas HAM kepada pemerintah dan juga 
GAM setelah satu minggu pelaksanaan 
darurat militer adalah untuk kembali 
menempuh jalur perundingan sebagai jalan 
terbaik penyelesaian persoalan di Aceh, 
sebagaimana disampaikan M.M Billah 
salah seorang anggota Komnas HAM 

sekaligus Ketua tim ad hoc Komnas HAM 
untuk Aceh.47

 
Menurut sejumlah pekerja HAM di Aceh, 
saat ini hanya tim Komnas HAM yang 
masih memungkinkan untuk dapat turun ke 
lapangan dan mengumpulkan informasi, 
data dan merekonstruksi peristiwa-
peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi. 
Sementara lembaga-lembaga HAM lainnya 
sudah sangat sulit untuk melakukan moni-
toring dan investigasi lapangan karena 
adanya ancaman penangkapan, intimidasi, 
teror, dll dari aparat keamanan.48 Karena 
itu intensitas kerja Komnas HAM harus 
ditingkatkan karena dengan wewenangnya 
Komnas HAM memiliki keleluasaan jauh 
lebih besar dalam melakukan kerja-kerja 
pemantauan dan perlindungan, serta penye-
lidikan seandainya menemukan indikasi 
terjadinya pelanggaran HAM skala berat 
(gross human rights violation). 
 
Di sisi yang lain otoritas politik legislatif 
yaitu DPR memiliki kewajiban untuk 
melakukan fungsi pengawasan terhadap 
kebijakan dan tindakan pemerintah, dalam 
hal ini operasi militer di Aceh. Salah satu 
yang dilakukan DPR adalah dengan mem-
bentuk Desk Aceh di Komisi I DPR yang 
diketuai Laksamana Muda Franklin. W. 
Kayhatu untuk mencermati perkembangan 
operasi militer di Aceh dan menampung 
pengaduan masyarakat soal kesewenang-
wenangan aparat di Aceh. Yang terpenting 
adalah Desk Aceh ini seharusnya juga 
mampu melakukan pengamatan langsung 
secara berkala/periodik dan intensif untuk 
memantau perkembangan situasi Aceh, dan 
termasuk ancaman-ancaman dan pembata-
san-pembatasan yang dialami para pekerja 
HAM dan kemanusiaan di Aceh saat ini. 
Sejumlah laporan yang diterima oleh Desk 

                                                 
47 “Akhiri Operasi Militer”, Kompas, 27 Mei 2003 
48 Wawancara dengan sejumlah pekerja HAM di 
Aceh 
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ini harus ditindaklanjuti dengan cepat, dan 
DPR harus menggunakan wewenang dan 
otoritasnya untuk mengevaluasi seluruh 
proses operasi militer.  
 
Namun sampai saat ini belum terlihat 
tindakan yang signifikan, terutama secara 
politik, untuk mengeva-luasi dan 
memberikan rekomendasi-rekomendasi 
atas keseluruhan jalannya operasi militer, 
selama kemampuan DPR dalam 
menggunakan otoritasnya untuk 
melakukan kontrol atas operasi militer 
sangat lemah, maka operasi militer 
mimiliki potensi besar untuk berjalan 
menyimpang dari tujuannya, dan kalau ini 
yang terjadi maka DPR harus mengambil 
keputusan politik dengan meminta 
pemerintah untuk mencabut status darurat 
militer, menghentikan operasi militer, dan 
menekan pemerintah untuk kembali ke 
meja perundingan, karena tanpa adanya 
kontrol yang dari otoritas politik sipil yang 
kuat, maka operasi militer akan kembali 
menjadi bumerang bagi hubungan masa 
depan Aceh dan Indonesia. 
 
 
IV. Analisa dan Kesimpulan: Da-
rurat Militer di Aceh: Meng-
hidupkan Kembali Politik 
“Labelling” dan Kriminalisasi 
Ala Orde Baru 
 
 
Dalam keseluruhan pemaparan fakta dan 
data empirik akan problem yang dihadapi 
para pekerja HAM dan kemanusiaan di 
Aceh, ada beberapa dasar argumen yang 
bisa diajukan. Salah satu dasar analisa 
yang akan digunakan dalam briefing paper 
ini adalah analisa terhadap politik labelling 
yang dijalankan rejim Orde Baru dan 
sekarang kembali diterapkan oleh pemerin-
tahan Megawati. Secara umum bisa dilihat 
penjelasan teoritis dari model stigmatisasi 
dan labelisasi dalam sebuah wilayah politik 

relasi negara-masyarakat. Tujuan dari 
analisa teoritik ini adalah untuk memudah-
kan kita dalam melihat bagaimana 
konstruksi labelisasi, stigmatisasi dan 
kriminalisasi secara umum dan secara 
historis dalam kultur politik Indonesia, 
sebagai sebuah nomenkultura politik yang 
harus terus diperhatikan. 
 
 
IV. 1. Model Analisa Symbolic 
Interactionism 
 
Salah satu pendekatan teoritik dalam 
melihat model labelisasi macam ini adalah 
pendekatan symbolic interactionism (inte-
raksionisme simbolik) yang dikembangkan 
oleh para akademisi Chicago School 
seperti George Herbert Mead, Herbert 
Blumer dan Etrving Goffman. Herbert 
Mead memfokuskan dalam melihat tingkah 
laku dari kelompok sosial (social group) 
ketimbang menmperhitungkan tingkah 
laku yang terorganisir dari kelompok sosial 
dalam konteks perilaku dari individu yang 
terpisah yang merupakan bagian dari 
kelompok sosial tersebut. Jadi secara 
umum Mead berargumen bahwa sosial 
group sebagai yang utama, dan itu yang 
kemudian mengarahkan perkembangan 
dari keadaan mental dari kesadaran diri 
individu (self-conscious).49

 
Dalam pandangan Mead ini bisa ditarik 
sebuah kerangka pandang bahwa perilaku 
sosial bisa dilihat secara general tanpa 
perlu memilahnya ke dalam tingkat keter-
organisiran dari kelompok sosial maupun 
individu. Dalam konteks ini Mead 
menggunakan terminologi generalized 
other yang artinya tingkah laku dari 
keseluruhan komunitas, dan kemampuan 

                                                 
49 George Herbert Mead (1962, 2nd edition), Mind, 
Self and Society: From the Standpoint of a Social 
Behaviorist. Chicago: Chicago University Press. 
Hlm. 7 
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untuk mengambil peran dari the 
generalized other menjadi sangat esensial 
bagi the self, yang dalam bahasa Mead 
dinyatakan: “Only in so far as he takes the 
attitudes of the organized social group to 
which he belongs toward the organized, 
co-operative social activity or set of such 
activities in which that group is engaged, 
does he develop a complete self”. Mead 
mengambil cara penggambaran perkemba-
ngan yang penuh (full development) dari 
the self dengan menyatakan: 
 

“So the self reached its full development by 
organizing these individual attitudes of others 
into the organized social or groups attitudes, 
and by thus becoming an individual reflection 
of the general systematic pattern of social 
group behaviour in which it and others are 
involved – a pattern which enters as the whole 
into individual’s experiences in terms of these 
organized groups attitudes which, through the 
mechanism of the central nervous system, he 
takes toward himself, just as he takes the 
individual attitudes of others”.50

 
 
IV. 2. Politik Labelling Ala Orde Baru: 
Konteks Indonesia  
 
Bagaimana melihat pandangan Mead ini 
dalam konteks Indonesia secara umum dan 
Aceh dalam situasi darurat militer secara 
khusus? Dalam konteks pemerintahan 
Orde Baru model labelling a la Mead(ian) 
seperti ini dilakukan dalam memberikan 
label dan stigmatisasi dalam menyingkir-
kan kekuatan politik yang dinilai dapat 
menjadi penghalang dari upaya seized the 
power Soeharto dan jenderal-jenderal Orde 
Barunya. Orde Baru mengkonstruksi 
discourse “bahaya komunisme” terhadap 
setiap individu yang menjadi lawan politik-
nya pada saat awal pengambil alihan 
kekuasaan dari pemerintahan Soekarno.  
 

                                                 
50 George Herbert Mead, Ibid., Hlm. 158 

Orde Baru kemudian memberikan labeli-
sasi dan stigmatisasi “PKI” atau “terlibat 
G30S” terhadap individu dan organisasi 
politik yang pernah berafiliasi atau 
berhubungan dekat dengan PKI. Labelisasi 
dan stigmatisasi ini bukan hanya ditujukan 
kepada mereka yang menjadi anggota PKI, 
tetapi secara general kepada “berbagai 
aktivitas yang dinilai membahayakan pro-
yek politik Orde Baru”. Dan metode ini 
terus dilakukan sampai di saat penghujung 
kejatuhan rejim Soeharto terhadap aktivitas 
Partai Rakyat Demokratik (PRD), Forum 
Kota (Forkot) dan lain-lain. 
 
Sebagaimana jika kita lihat dengan 
menggunakan pandangan Herbert Mead, 
Orde Baru tidak membutuhkan klasifikasi 
atau kategorisasi dari seberapa jauh 
keterorganisiran individu atau kelompok di 
bawah PKI, namun melakukan generalisasi 
dari sikap individu dalam perilaku pattern 
kelompok sosial di mana individu tersebut 
eksis. Pattern dari perilaku kelompok 
sosial ini juga yang kemudian digunakan 
untuk memberikan generalisasi terhadap 
keluarga, teman dan kerabat, sebagai bagi-
an dari perilaku si individu (Mis. individu 
yang menjadi anggota PKI). Generalisasi 
meluas terhadap juga individu yang bukan 
dikategorikan sebagai anggota PKI tetapi 
juga individu yang aktif di organisasi dan 
partai-partai lainnya seperti PNI, Baperki, 
dll yang kemudian di-PKI-kan, karena 
dinilai “mencerminkan” simbolisasi dari 
PKI dan Komunisme. 
 
Di level ini Mead melihat dengan model 
yang ia sebut symbolic interactionism 
(interaksionisme simbolik) dalam melaku-
kan labelisasi terhadap individu atau 
kelompok. Menurut Mead sebuah simbol 
yang signifikan (significant symbol) adalah 
sejenis gesture (gerak, isyarat) yang 
dilakukan oleh manusia. Gesture menjadi 
simbol-simbol yang signifikan (significant 
symbols) pada saat muncul dari si individu 
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yang membuatnya menjadi bentuk respon 
yang sama (dan ini tidaklah harus identik) 
sebagaimana simbol-simbol tersebut di-
duga/diperkirakan untuk ditujukan pada 
siapa pun isyarat/gerak (gesture) tersebut 
ditujukan. Satu set dari isyarat dalam 
bentuk vokal yang dapat dikatakan menjadi 
significant symbols adalah bahasa 
(language), atau lebih lanjut lagi Mead 
menguraikan: “a symbol which answers to 
a meaning in that experiences of the first 
individual and which also calls out the 
meaning in the second individual. Where 
the gesture reaches that situation it has 
become what we call ‘language’. It is now 
a significant symbol and it signifies a 
certain meaning”.51

 
Memahami politik labelisasi Orde Baru 
dengan memahami paradigma teoritik 
Mead memberikan gambaran jelas dalam 
melihat politik labelisasi Mead. Pendeka-
tan Mead dapat digunakan untuk melihat 
bagaimana Orde Baru menjalankan politik 
labelisasinya terhadap aktivitas politik 
radikal yang berseberangan secara tajam 
dengannya. Orde Baru melakukan genera-
lisasi terhadap simbolisasi dan juga 
interaksi simbolisasi antara misalnya PKI, 
PRD dan Forum Kota, yang menyuarakan 
tuntutan perubahan struktural atas tatanan 
masyarakat dan sistem tata pemerintahan.  
 
Di awal tahun 90-an Orde Baru menang-
kap dan memenjarakan tiga orang aktivis 
mahasiswa Yogyakarta yang menyimpan 
buku-buku novel Pramoedya Ananta Toer 
dan buku diktat kuliah Marxisme karangan 
Frans Magnis Suseno, dengan tuduhan 
memiliki kecenderungan komunisme. 
Interaksi simbolis antara membaca karya 
Pram dengan komunisme dijadikan sebuah 
perilaku yang utuh dan sama, sehingga 
dapat di label secara setara sebagai 
“komunis”. 
                                                 
51 George Herbert Mead, Ibid., Hlm. 46 

IV. 3. Politik Labelling Ala Orde Baru: 
Konteks Darurat Militer di Aceh 
 
Bagaimana dengan konteks Aceh? Dalam 
konteks Aceh pemerintahan Megawati 
kembali menghidupkan politik labelisasi 
Orde Baru, dengan menempatkan setiap 
aktivitas yang memiliki kecenderungan, 
atau yang memproduksi simbol-simbol 
yang dinilai memojokkan pemerintah akan 
ditempatkan dalam sebuah ruang wilayah 
yang disebut separatisme. Ini bisa dilihat 
dengan jelas pada saat Penguasa Darurat 
Militer Daerah (PDMD) mengumumkan 
SIRA, SMUR dan Kontras sebagai 
organisasi (dan individu di dalamnya) 
memiliki kaitan (affiliated) dengan gerakan 
separatisme GAM, karena itu ditempatkan 
dalam satu wilayah yang setara yaitu 
sebagai gerakan separatis. 
 
Secara spesifik kita bisa memilah keempat 
organisasi tersebut. Pertama, GAM meng-
konstruksi gagasan dan tuntutan “kemerde-
kaan”; Kedua, SIRA mengkonstruksi gaga-
san dan tuntutan “referendum”; Ketiga, 
SMUR mengkonstruksi gagasan “perjua-
ngan demokratik”; Keempat, Kontras 
mengkonstruksi gagasan “keadilan dan 
penegakan hak asasi manusia”. Keempat 
konstruksi gagasan ini memiliki jenjang 
dan tahapan yang masing-masing berbeda, 
bahkan di antaranya ada yang tidak 
memiliki titik temu yang koheren, namun 
bagi pemerintahan Megawati c.q. TNI 
interaksi simbolis dari empat tuntutan 
berbeda tersebut dimaknai sebagai sebuah 
kesatuan simbolisasi yaitu memisahkan 
diri dari NKRI. Jadi simbol GAM 
menyebabkan munculnya simbol-simbol 
lain yang dinilai memiliki makna yang 
sama dan pasti yaitu: separatisme. 
 
Labelisasi separatisme ini meluas kepada 
banyak aktivis hak asasi manusia, baik di 
Aceh, di luar Aceh terutama Jakarta 
bahkan juga internasional. Banyak aktivis 
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HAM dan lembaga-lembaga HAM 
mendapat stigmatisasi “terlibat” dengan 
Gerakan Aceh Merdeka, dan lembaga atau 
individu lainnya yang dengan keras 
menolak pemberlakuan keadaan darurat 
militer dan operasi militer akan diberikan 
labelisasi dan stigmatisasi sebagai 
anasionalis atau tidak memiliki nasionalis-
me. Simbolisasi penolakan operasi militer 
yang berinteraksi dengan simbolisasi 
pemenuhan keadilan dan penegakan HAM 
dinilai sebagai tindakan yang tidak 
berdasarkan nasionalisme, jadi keseluruhan 
konstruksi nasionalisme dan bersikap 
nasionalisme adalah sikap yang menyetujui 
dilaksanakannya operasi militer.  
 
Model stigmatisasi dan lebalisasi ala Orde 
Baru ini yang sekarang bisa kita lihat 
sedang berlangsung dan bekerja. Pola, 
model, dan metodenya sama dengan apa 
yang dilakukan Orde Baru pada saat 
berkuasa, dan bisa dilihat dan dianalisa 
dengan pendekatan teoritik Mead, sehingga 
secara utuh bisa menggambarkan bagaima-
na konstruksi berpikir dan konstruksi 
politik pemerintah c.q TNI sekarang ini di 
Aceh dalam menciptakan labelisasi, 
stigmatisasi dan berujung pada kriminali-
sasi terhadap para pekerja dan aktivis 
HAM yang saat ini bekerja untuk 
melakukan kontrol terhadap jalannya 
operasi militer. 
 
Tujuan dari politik labelling ini adalah: 
pertama, meminimalisir upaya-upaya 
monitoring, investigasi dan pengungkapan 
terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM 
yang terjadi selama darurat militer; kedua, 
mengisolasi para pekerja HAM untuk tidak 
beritntegrasi secara intensif dengan 
masyarakat; ketiga, mengkonstruksi keta-
kutan secara umum terhadap para pekerja 
HAM untuk meninggalkan wilayah Aceh, 
dan dijauhkan dari ruang lingkup kerja-
kerja advokasi selama berlangsungnya 
operasi militer; keempat, menciptakan 

kontrol dan monopoli informasi atas 
keseluruhan operasi militer di Aceh; 
kelima, melakukan penangkapan terhadap 
perkerja HAM yang dinilai memiliki 
potensi terhadap terjadinya instabilitas 
politik di wilayah Aceh. 
 
Dalam konteks inilah politik labelling 
bekerja, dan mengkonstruksi pemahaman 
masyarakat bahwa kerja-kerja perlindu-
ngan dan pemajuan HAM di Aceh 
merupakan bahaya besar bagi keutuhan 
konsepsi NKRI, dan para pekerja HAM 
dan kemanusiaan merupakan agen-agen 
yang membahayaan keutuhan konspesi 
NKRI tersebut. 
 
 
V. Beberapa Rekomendasi 
 
Seluruh pemaparan di atas bisa dijadikan 
pijakan untuk melihat gambaran secara 
lebih utuh bagaimana situasi darurat militer 
mengakibatkan dampak bagi para pekerja 
HAM dan kemanusiaan di Aceh. Kesulitan 
dan hambatan serta ancaman yang dialami 
oleh para pekerja HAM sampai saat ini 
belum mendapat perhatian yang memadai, 
karena pemerintah telah menerapkan 
politik labelling dan kriminalisasi terhadap 
mereka, sehingga mereka mendapatkan 
banyak kesulitan dukungan maupun perlin-
dungan. Paper ini mencoba untuk meng-
uraikan bahwa aktivitas para pekerja HAM 
tidak memiliki hubungan garis lurus 
dengan aktivitas separatisme GAM seba-
gaimana terus dikonstruksi oleh penguasa 
darurat militer dan petinggi pemerintah, 
TNI, DPR dan MPR, melainkan merupa-
kan bentuk kerja-kerja yang mendapatkan 
mandat baik secara hukum nasional mau-
pun hukum internasional. 
 
Kerja-kerja kemanusiaan, pemajuan dan 
perlindungan HAM dengan tegas dinyata-
kan dalam UU No.39/1999 dan juga UU 
No.26/2000, di mana para pekerja HAM 
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dan kemanusiaan wajib mendapatkan 
perlindungan dari negara dalam situasi apa 
pun juga. Kewajiban negara ini juga 
dengan tegas diamanatkan dalam Kontitusi 
dan kedua UU tersebut, oleh karena itu 
setiap tindakan yang merugikan, meng-
halangi atau menghambat bahkan mengan-
cam kerja-kerja para pekerja HAM dan 
kemanusiaan di Aceh dikategorikan seba-
gai tindakan melanggar hukum, menyalahi 
kewajiban yang dibebankan kepada negara 
selaku penaggungjawab perlindungan bagi 
warganegara. 
 
Ketidakmampuan otoritas politik menja-
min perlindungan bagi para pekerja HAM 
dan kemanusiaan dari berbagai bentuk 
teror, intimidasi, penangkapan dan pena-
hanan memberikan indikasi kuat bahwa 
operasi militer ini akan berjalan tanpa 
kontrol yang kuat, dan memiliki potensi 
kuat untuk terjadinya banyak penyimpa-
ngan sehingga secara umum menjadi 
penting untuk segera mencabut status 
darurat militer dan menghentikan ope-
rasi militer untuk selanjutnya menem-
puh jalur perundingan sebagai jalan 
terbaik penyelesaian persoalan di Aceh. 
Secara lebih spesifik lagi, dalam konteks 
darurat militer sekarang ini beberapa hal 
harus dilakukan baik oleh pemerintah, 
parlemen, TNI, Komnas HAM dan 
lembaga serta institusi negara lainnya yang 
memiliki kewenangan untuk: 
 
1. Memenuhi kewajibannya dalam melin-

dungi hak-hak warganegara yang be-
kerja untuk pemajuan dan perlindungan 
HAM sebagaimana telah diatur dalam 
Konstitusi dan Undang-undang. Oleh 
karena itu tidak boleh terjadi penang-
kapan dan penahanan terhadap para 

pekerja HAM dan kemanusiaan oleh 
karena pekerjaannya. 

2. Menghentikan politik labelling ala 
Orde Baru yang dulu digunakan untuk 
menangkap lawan politik, atau juga 
bentuk teror dan kriminalisasi terhadap 
orang-orang atau organisasi yang 
memiliki perbedaan pandang dengan 
pemerintah, yang sekarang digunakan 
untuk mencegah terjadinya pengung-
kapan tindakan pelanggaran HAM 
yang terjadi selama darurat militer. 

3. Mengusut tuntas kasus-kasus yang 
menimpa para pekerja HAM dan kema-
nusiaan yang sampai sekarang masih 
ditahan maupun masih belum kembali 
(hilang) sebelum keadaan darurat 
militer diterapkan, sebagai wewenang 
dan otoritas yang dimiliki oleh lembaga 
negara untuk melakukan penyelidikan 
dan penyidikan. 

4. Menerima dan menindaklanjuti lapo-
ran-laporan yang berhasil dihimpun 
oleh para pekerja HAM sehubungan 
dengan terjadinya berbagai tidak 
pelanggaran HAM selama berlakunya 
keadaan darurat militer. 
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