
 1

La Kasspia  Aceh Institute for  Social Political Studies 

Jl. Tgk. H.M. Daud Beureuh, 157 B, Banda Aceh 
(0651) 32838, E-mail: lakasspia_aceh@yahoo.com  
 

 

JALAN MASIH PANJANG DAN SULIT 
Laporan Kajian La Kasspia  

Terhadap Joint of Understanding 
Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka 

Jenewa-2000     
 
PROLOG 

 Tercapainya kesepakatan kemanusiaan antara pemerintah Indonesia dan 

Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dimediasi oleh Henry Dunant Centre(HDC) 

merupakan satu langkah maju bagi penyelesaian konflik Aceh berkepanjangan. 

Menurut data dan informasi yang dapat dikumpulkan, kesepakatan, Joint of 

Understanding (JoU) tersebut memuat butir-butir perdamaian bagi terciptanya 

iklim kemanusiaan yang lebih kondusif di Aceh. Butir-butir perdamaian tersebut 

adalah: 

Sasaran Penghentian Kekerasan 

• Mengrimkan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Aceh yang menjadi 

korban konflik. 

• Adanya keamanan untuk mendukung pengiriman bantuan kemanusiaan dan 

mengurangi ketegangan dan kekerasan. 

• Mendorong tumbuhnya kepercayaan diri masyarakat menuju tercapainya 

suatu solusi damai. 

 
Sebagai implementasi terhadap butir-butir kesepakatan di atas, kedua 

belah pihak menyepakati pembentukan sebuah forum kerjasama bagi realisasi 

pelaksanaannya. Forum kerjasama di Swiss ini terdiri dari perwakilan RI dan 

GAM. Sedangkan Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue bertindak 

selaku fasilitator. HDC juga memfasilitasi proses pengumpulan dana untuk 

bantuan kemanusiaan.   
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Struktur Organisasi 

1. Forum Kerja Sama (Joint Forum), sebagai organ tertinggi upaya 

penghentian kekerasan kemanusiaan. Tugasnya memformulasikan dan 

mengatur serta mengawasi kebijakan dasar, meninjau kemajuan penghentian 

tindak kekerasan kemanusiaan dan meneruskan dukungan penting bagi 

keberhasilan pelaksanaannya. Selain itu juga dibentuk Tim Pemantau, yang 

menilai pelaksanaan aksi kemanusiaan dan melaporkan temuan mereka 

kepada Forum Bersama. Keanggotaannya terdiri dari 5 orang yang disetujui 

oleh kedua belah pihak.   

2. Komite Bersama untuk Tindakan Kemanusiaan (Joint Committee on 

Humanitarian Action, JCHA). JCHA menjadi badan penyelenggara kebijakan 

Joint Forum dan mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan. Tugasnya 

memperkirakan kebutuhan, menyusun skala prioritas, mobilisasi sumber, 

dan perencanaan.  Komite ini yang akan mengirimkan bantuan kemanusiaan. 

Bahkan JCHA menjadi penjamin akses yang aman dalam pengiriman 

bantuan kemanusiaan. Komite ini terdiri dari 10 anggota yang diangkat dari 

kedua pihak. Anggota Komite akan memilih seorang ketua. Komite akan 

difasilitasi oleh HDC.     

3. Komite Bersama untuk Jaminan Keamanan (Joint Committee on 

Security Modalities, JCSM). Badan ini menjamin pengurangan tensi dan 

penghentian kekerasan; menyiapkan aturan dasar dari sifat kegiatan yang 

berhubungan dengan masa perdamaian (Humanitarian Pause); menjamin 

tidak terjadinya aksi penyerangan bersenjata dari kedua pihak; memfasilitasi 

kehadiran dan pergerakan resmi serta non-ofensif dari kekuatan-kekuatan 

bersenjata. Badan ini juga memberi jaminan bagi berjalannya fungsi normal 

kepolisian dalam rangka penegakan hukum serta menjaga ketertiban publik, 

termasuk kontrol terhadap kerusuhan, larangan perpindahan orang sipil 

bersenjata, dan mendukung penghentian aksi ofensif dari elemen bersenjata. 

Komisi ini terdiri dari 10 anggota yang ditunjuk oleh kedua belah pihak. 

Mereka juga akan diamati oleh tim pemantau yang menilai pelaksanaan 

jaminan kemanan dalam masa perdamaian, serta menyeldiki pelanggaran 

dan melaporkan temuan mereka kepada forum bersama.  
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Selain itu, rehabilitasi yang diberikan jangan hanya berupa bantuan 

material, melainkan yang jauh lebih penting adalah rehabilitasi mental 

masyarakat secara keseluruhan. Ketakutan, kecemasan, dan depresi sudah 

menjadi air yang mengalir dalam jiwa rakyat Aceh hari ini. Mentalitas 

masyarakat semacam inilah yang harus menjadi fokus dari komite yang dibentuk 

tadi khususnya yang bergerak dalam bidang pemberian bantuan kemanusiaan. 

Adapun tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak 

pasca JoU ditandatangani adalah: 

• Fase pertama dari masa perdamaian adalah selama tiga bulan, yang dimulai 

tiga minggu sejak penandatanganan Kesepahaman Bersama. Fase ini akan 

ditinjau ulang 15 hari sebelum batas waktu berakhir untuk diperbaharui. 

• Sebelum adanya pemutusan kesepakatan secara sepihak dari Kesepahaman 

Bersama ini, masing-masing pihak setuju untuk melakukan konsultasi 

kepada Forum Bersama di Swiss. 

Selama masa antara penandatanganan dan pelaksanaan, kedua belah 

pihak akan melakukan pengendalian sepenuhnya untuk tidak melakukan apapun 

yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Kesepahaman Bersama. 

Bahkan kedua belah pihak setuju mengumumkan inisiatif ini melalui media dan 

cara-cara lain, dengan maksud menggalang dukungan terhadap masa 

perdamaian. 

 
KOMITMEN YANG TIDAK PASTI 

 Sudah menjadi kewajaran sejarah di banyak catatan-catatan konflik 

melalui tahap-tahap diplomasi, negosiasi dan perundingan. Bagaimanapun 

perang sebagai sebuah usaha antara dua atau lebih kubu yang bertikai dengan 

menggunakan kekerasan senjata, tidak selalu mampu untuk menyelesaikan 

benturan kepentingan atas tujuan yang ingin diraih oleh masing-masing pihak.  

 Dicapainya upaya-upaya diplomasi yang mengarah kepada sebuah 

kesepakatan kemanusiaan antara GAM dan RI dapat menjadi parameter bagi 

upaya pemecahan konflik secara damai, peaceful setlement. Adapun beberapa 
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korelasi konsideran yang dapat dijadikan asumsi di dalam memahami karakter 

politik GAM-RI saat ini adalah: 

1. Realita konflik yang berjalan berimplikasi pada stigma sejarah bagi 

kemanusiaan di Aceh, sehingga melahirkan proses kesadaran awal pada 

reposisi peran militer di lapangan ke arah pendekatan yang lebih politis 

(diplomasi dan negosiasi). Dalam bahasa yang lebih sederhana adanya upaya 

dari kedua belah pihak untuk memindahkan konflik di lapangan ke meja 

perundingan.  

2. Berangkat dari perjalanan sejarah dan karakteristik masyarakat Aceh, telah 

melahirkan persepsi bagi pemerintah Indonesia bahwa peperangan 

(pendekatan militerisme) tidak akan mampu menyelesaikan persoalan dan 

konflik di Aceh. 

3. Di sisi lain, dalam versi GAM, kesepakatan Jenewa menjadi awal dari sebuah 

babak baru di dalam perjuangan kemerdekaan secara politik.  

Secara lebih umum kesepakatan Jenewa telah memberi ruang yang lebih 

besar kepada masyarakat Aceh bagi kehidupannya yang telah hancur akibat 

konflik. JoU yang selama ini lebih dianggap tabu bagi banyak pihak telah mampu 

menjadi media untuk tukar pikiran akal sehat dan transformasi kesadaran antara 

GAM-RI di dalam memahami persoalan Aceh, yang sebelumnya sering terjadi 

tukar menukar mayat.  

Dalam kacamata psikologi sosial, JoU bisa menjadi media untuk 

mengurangi tindakan agresi dari kedua belah pihak. Pendekatan ini dapat 

menjadi persepsi timbulnya perang dari sikap agresi. Karena salah satu penyebab 

timbulnya agresi -yaitu isyarat agresi yang berupa senjata- sudah disepakati 

untuk tidak digunakan. Kalau kesepakatan ini didasari oleh ketulusan dan 

kejujuran sejati para pihak bertikai, maka pintu awal menuju kedamaian mulai 

terintis. Di samping hal ini bisa menjadi faktor yang mampu mengeliminir dua 

faktor penyebab agresi lainnya, yakni provokasi dan kondisi oversif. Yang 

pertama memandang bahwa agresi sering terjadi sebagai usaha untuk membalas 

agresi (counter agression). Karena dalam agresi ada usaha korban -TNI/POLRI 

dan GAM- untuk menghindari.  
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Bentuk-bentuk penghindaran ini tidak saja sekedar menghindar, tetapi 

juga berusaha memberi perlawanan. Kemungkinan semacam ini dilakukan 

dengan dasar pemikiran bahwa cara bertahan paling baik adalah dengan 

menyerang (pacem para bellum). Sehingga timbullah apa yang disebut dengan 

counter agression secara terus menerus. Tindakan ini semakin meningkat 

eskalasinya, karena didukung oleh motivator kedua berupa adanya kondisi 

oversif. Kondisi dimana ada ketidaksenangan dari masing-masing pihak 

terhadap kehadiran pihak lain. Ketidaksenangan ini muncul dari anggapan 

bahwa kehadiran pihak lain dapat mengganggu. Oleh karena tidak ingin 

diganggu sekaligus ingin menghilangkan rasa ketidaksenangan, maka pihak yang 

tidak menyenangkan itu harus dikurangi atau dihilangkan.  

Selain itu, menurut Berkowitz, faktor yang sering menjadi penyebab 

utama agresi adalah rasa frustasi. Dari sini para pihak berusaha mencari sumber 

frustasi untuk mengurangi dan menghilangkan rasa frustrasinya. Dalam konteks 

Aceh, sumber frustrasi dimaksud adalah TNI/Polri dan GAM. Yang disebut 

pertama menjadi sumber frustrasi bagi GAM, sedang yang disebut kedua menjadi 

sumber frustrasi bagi TNI/POLRI. Sehingga setiap peristiwa aksi kekerasan atau 

senjata dilatarbelakangi oleh perasaan frustrasi tadi. Masing-masing pihak 

merasa menjadi sasaran agresi. Untuk itu kedua belah pihak mencari sasaran 

untuk menghilangkan rasa frustrasinya. 

Dalam kenyataannya, tidak semua penyaluran frustrasi melalui agresi 

ditujukan pada sumbernya, tetapi juga pada pihak lain. Sehingga muncullah 

istilah yang dalam term psikologi disebut dengan displaced agression (sasaran 

pengganti). Sasaran pengganti ini biasanya memiliki kesamaan dengan sumber 

frustrasi. Apabila tidak ditemukan sasaran yang mirip, maka tindakan agresi itu 

diarahkan kepada obyek lain baik berupa manusia atau benda lainnya. Dari data 

kekerasan sering terjadi penculikan dan kekerasan terhadap mahasiswa, aktivis 

LSM, dan lain-lain serta pembakaran gedung-gedung dan sekolah atau 

perkantoran. Bahkan dalam perspektif psikologi, tindakan kekerasan yang terjadi 

di Aceh bukan lagi pada level agresi, melainkan sudah memasuki wilayah hiper 

agresi, karena ekspresi dari rasa frustrasi tidak hanya mengarah kepada makhluk 

hidup berujud manusia tetapi juga benda mati seperti gedung.  
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Sikap dan tindakan agresi semacam ini, melahirkan dampak yang tidak 

baik bagi proses pembelajaran dan pendidikan masyarakat. Karena masyarakat 

akan belajar dari kondisi obyektif yang dihadapi yakni perilaku agresi. Lambat 

laun akan tercipta sikap agresifitas masyarakat. Fenomena arak-arakan dan 

pemotongan rambut beberapa waktu yang lalu merupakan bukti faktual untuk 

itu. Pembentukan sikap agresifitas masyarakat ini berlangsung lewat tahapan 

modelling -peniruan model- hingga proses belajar terkondisi. Modelling 

biasanya terjadi tanpa didasari oleh rasionalitas berpikir, sehingga orang yang 

menyaksikan aksi kekerasan di Aceh menjadi ikut-ikutan agresif. Kondisi 

kekerasan yang disodorkan oleh realitas kseharian mereka (baca; masyarakat) 

sangat mampu untuk mengkondisikan masyarakat melakukan proses belajar 

tentang agresi.  

Dengan adanya kesepakatan Jenewa maka semua akibat agresi di atas bisa 

dieliminir sedemikian rupa, sehingga di samping mengurangi eskalasi kekerasan 

dari kedua belah pihak, juga menurunkan tingkat pembelajaran rakyat terhadap 

tindakan atau prilaku agresi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya lagi salah satu 

faktor yang mendorong terjadinya agresi yaitu isyarat agresi berupa senjata.  

Akan tetapi meskipun begitu kesepakatan Jenewa telah melahirkan 

berbagai polemik di tingkat nasional. Reaksi keras muncul dari kalangan 

legislatif Indonesia yang menganggap Abdurahman Wahid sebagai Presiden 

Indonesia telah melakukan langkah-langkah politik yang terlalu jauh dan dapat 

merugikan prestise Indonesia di hadapan GAM dan dunia internasional. DPR-RI 

memandang langkah JoU tersebut secara tidak langsung telah menjadikan GAM 

sebagai sebuah gerakan yang diakui.  

Penandatanganan JoU yang terjadi di Jenewa oleh pihak Indonesia yang 

diwakili oleh wakil pemerintah resmi (duta besar) menjadi justifikasi atas GAM 

sebagai sebuah bentuk pemerintahan di pengasingan dan secara eksplisit kasus 

Aceh tidak lagi menjadi persoalan dalam negeri Indonesia semata. Kenyataan ini 

telah dipandang oleh banyak pihak “integrasi” sebagai kekalahan politik luar 

negeri Indonesia yang dapat mengancam kepentingan nasional.  

Dalam pemahaman lebih umum yang coba dibentuk pada kasus Aceh 

adalah sebuah konflik dalam negeri yang dapat diselesaikan dengan melakukan 
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rehabilitasi dan kompensasi kepada propinsi tersebut. Internasionalisasi kasus 

Aceh ditambah dengan penandatangan kesepakatan antara pihak GAM dan RI 

dalam pandangan kebanyakan elit politik Indonesia, hanya akan membawa 

Indonesia kepada perangkap internasional seperti pada kasus Timor Leste. 

Ambiguitas sikap Indonesia ini tentu saja dapat mengaburkan makna 

kesepakatan itu sendiri. Lontaran-lontaran pernyataan berikutnya terkesan lebih 

sophistik di dalam memahami JoU, yang dianggap tidak sebagai upaya gencatan 

senjata. Hal ini didasarkan pada persepsi bahwa pemerintah RI tidak mengakui 

GAM sebagai sebuah bentuk perjuangan politik, sehingga sebuah perundingan 

menjadi tidak relevan bagi pemerintah Indonesia. Padahal dalam hirarki legal 

dan yuridis JoU hanya merupakan tingkat terendah dari sebuah kesepakatan. 

Secara hirarkis, urutan tertinggi sebuah perundingan atau kesepakatan adalah 

traktat, konvensi, persetujuan, MoU, dan seterusnya.  

Bagi Indonesia sendiri secara moral telah bersikap ganda di dalam 

memahami sebuah gerakan separatis dan upaya-upaya penyelesaiannya. Pada 

tahun 1994 Indonesia secara sukarela pada level negara menjadi tuan rumah bagi 

upaya penyelesaan konflik antara pemerintah Filipina dan Moro, dan apakah 

pada saat itu pemerintah Indonesia mengakui Moro sebagai gerakan separatis? 

Tentu saja kontradiksi yang muncul pada upaya-upaya penyelesaian kasus Aceh 

di tingkat nasional dapat memberi dampak yang buruk terhadap langkah 

penyelesaian yang lebih holistik. Akibat dari pelemik dapat mengacaukan 

peredaan ketegangan, détente, dengan menimbulkan hubungan asimetri antara 

GAM dan RI serta perbedaan interpretasi pasca JoU antara kedua belah pihak 

sehingga mampu meletupkan konflik baru 

 Mencermati keruhnya persepsi dan pandangan elit-elit politik nasional 

Indonesia terhadap JoU tersebut maka akan sangat sulit untuk menjamin 

kesepakatan tersebut dapat dijalankan dengan komitmen yang tinggi dari kedua 

belah pihak. Secara politik JoU tersebut tentu tidak dapat dijadikan sebagai 

solusi pamungkas bagi kasus Aceh, mengingat kesepakatan yang coba dibangun 

barulah pada tahap kemanusiaan. Sedangkan persoalan di Aceh memiliki 

kompleksitas tinggi selain masalah kemanusiaan yang membutuhkan proses 

waktu dan kebijakan nurani, bukan estimasi politik semata. Di tingkat 
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internasional sendiri memandang kesepakatan tersebut sebagai sinyal good will 

politic antara pemerintah RI dan GAM dalam upaya awal mengakhiri krisis 

kemanusiaan di Aceh. Amerika Serikat melalui kementerian luar negerinya 

mendukung secara penuh langkah-langkah ke arah penyelesaian politik yang 

lebih komprehensif dan damai, peaceful setlement, dengan menggunakan 

pendekatan-pendekatan hukum dan politik di dalam mempelajari sumber-

sumber sengketa (casus belli). Dan harapan ke arah itu agaknya akan semakin 

sulit mengingat komitmen yang dibangun oleh kedua belah pihak tidak 

didasarkan pada landasan konsesus yang jelas secara unilateral.         

 
TIGA BULAN YANG MENENTUKAN ACEH 

JoU diharapkan dapat berjalan efektif selama tiga bulan. Pada masa 

tersebut langkah-langkah konkrit di dalam menciptakan iklim yang lebih 

kondusif bagi kemanusiaan diharapkan dapat diwujudkan oleh kedua belah 

pihak. Namun seperti lazimnya hukum besi internasional yang berlaku pada 

realita, suatu persetujuan di meja perundingan, amat tergantung pada 

perimbangan kekuatan militer yang ada di lapangan. Maksudnya, sebuah realita 

klasik diplomasi memberikan sebuah pelajaran berharga bahwa pasal-pasal 

kesepakatan tidak selalu mampu memberi peluang bagi perubahan, akan tetapi 

“medan laga” yang menentukan.  

Memang diakui akan sangat sulit menyelaraskan komitmen yang 

dibangun di meja perundingan dengan kondisi obyektif yang ada di lapangan. 

Pihak-pihak yang bertikai tidak akan sepenuhnya mampu meredam pola aksi-

reaksi di lapangan di antara para pemegang senjata. Kasus-kasus kecil dan sepele 

dapat saja menimbulkan sikap ofensif baru yang dapat membatalkan 

kesepakatan yang diambil. Dalam kasus Aceh, kemampuan Gus Dur sebagai 

presiden di dalam mengendalikan keamanan di Aceh akan benar-benar diuji, di 

samping kemampuan para petinggi GAM di lapangan untuk mengendalikan diri 

dan mematuhi butir-butir kesepakatan. Namun sekali lagi jalan ke arah 

terciptanya kondisi yang kondusif akan sangat sulit, karena dari beberapa 

indikasi yang dilontarkan oleh pengamat masalah Aceh termasuk Presiden RI, 

kehadiran pihak ketiga (provokator) sering memperkeruh persoalan. Secara 
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sempit Aceh dapat menjadi sebuah area konflik antara, proxy war, antara 

benturan-benturan kepentingan politik yang lebih besar ruang lingkupnya, 

sehingga masa tiga bulan yang menentukan ini harapan senapan atau bom tidak 

akan berdentam atau meledak (cantonment) lagi masih menjadi pertanyaan 

besar. 

Ketika kesepakatan ini “gagal”, maka harapan bagi terciptanya sebuah 

perundingan baru akan sangat sulit, karena pemerintah Indonesia akan berpikir 

dua kali agar mampu memberikan argumen bagi rasionalisasi kebijakan politik 

kepada DPR-RI, yang dapat saja parlemen mengeluarkan mosi tidak percaya 

(impeachment) bukan hanya pada kasus Aceh mungkin juga ditambah pada 

upaya pemerintah untuk pencabutan Tap XXV/MPRS/1966. Dalam hal ini 

nantinya Gus Dur akan sangat berhati-hati.  

Di samping itu jika Kesepakatan Jenewa  tidak mampu menciptakan jeda 

bagi kemanusiaan, dimana konflik di lapangan yang secara langsung juga telah 

mengangkangi kesepakatan damai yang diambil, maka understanding untuk 

tahap berikutnya akan sangat sulit dilakukan oleh kedua belah pihak yang telah 

memilki kecurigaan sejarah dan politik yang panjang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asumsi kedua, meskipun JoU pada masa 3 bulan ini dapat berjalan baik, 

namun persoalan yang menghadang Aceh ke depan juga akan semakin berat. 

Seperti telah dikemukakan di atas, upaya-upaya penyelesaian yang lebih 

komprehensif termasuk masalah politik harus menjadi agenda pokok bagi kedua 

belah pihak yang bertikai. Untuk sampai kepada sebuah kesepahaman dan 

kesepakatan politik tersebut akan harus melalui proses yang sulit dan sangat 

MoU KONFLIK 

* Gus Dur akan 
sulit melakukan 

pendekatan baru. 
* GAM akan 

semakin tidak 
percaya pada RI 

KONFLIK 

* Peran    
   Internasional? 
* Model  
   Kebijakan   
   pusat? 
* Perang? 
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panjang, mengingat pihak Indonesia sekali lagi tidak akan dapat mentolerir 

adanya “persamaan derajat” secara politis dengan GAM. Upaya paling mungkin 

yang akan dapat dilakukan oleh pihak Indonesia adalah menyelesaikan kasus 

Aceh pada lingkup dalam negeri, dengan “memaksakan” paket kebijakan dari 

Jakarta. Untuk itu sejauh mana rakyat Aceh dapat menerima, menjadi persoalan 

pokok antara Aceh dan Jakarta. 

Di sisi lain, jika asumsi kedua ini berlaku dan masa damai mampu 

diwujudkan oleh kedua belah pihak yang yang bertikai (GAM-RI), maka secara 

logis kedua belah pihak, baik GAM atau TNI/POLRI akan melakukan upaya-

upaya konsolidasi internal dan persiapan militer yang luar biasa di jeda 

kemanusiaan bagi sebuah persiapan konflik (perang) yang jika mungkin akan 

terjadi lagi. Persiapan-persiapan ini membawa pengertian ke arah persiapan-

persiapan tempur yang lebih matang jika perundingan berikutnya menemui jalan 

buntu dan tidak dapat diperbaharui kembali (kontroversi mengenai JoU di 

tingkat nasional). Dan jika itu terjadi, maka GAM dan TNI/POLRI akan benar-

benar melakukan peperangan yang intensitas kekerasannya lebih tinggi. 

Kekhawatiran ini dapat saja terjadi menimbang tuntutan merdeka GAM hingga 

saat ini  belum bergeser. Dalam persepsi GAM, kesepakatan Jenewa merupakan 

awal dari perjuangan, bukan akhir dari sebuah konflik panjang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maka tiga bulan ke depan adalah tiga bulan yang menentukan bagi Aceh 

dan sejauh mana internasional berperan bagi penciptaan landasan penyelesaian 

yang lebih baik menjadi sebuah persoalan utama. Karena sekali lagi, belajar dari 

banyak pengalaman proses perundingan dan diplomasi yang dilakukan secara 

MoU 
Jeda Kemanusiaan 

*  GAM 
konsolidasi 
internal 
(siap  
tempur) 

*  Perbaikan 
kehidupan 
rakyat 
(paket 

Penyelesaian politik? 
* Gus Dur VS DPR 
* GAM tetap ingin   
   merdeka 
* Internasional? 

Perundingan 
dengan konsesi 
politik yang 
tegas, atau 
pemaksaan 
kebijakan Jakarta 
yang dapat 
berakibat perang 
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instan/simplisitas hanya akan lebih berakibat buruk bagi masa depan 

penyelesaian. Proese perundingan Kamboja, Palestina, Moro, dan Timor Leste 

dapat menjadi contoh yang sangat dekat bagi kita. 

 
VISI PERDAMAIAN  

Bagaimanapun bendera putih perdamaian telah dikibarkan, namun alam 

belum menunjukkan tanda-tanda badai akan berlalu. Untuk itu harus ada 

kesadaran gerak secara penuh dari seluruh pihak untuk menciptakan sebuah 

kondisi bagi kemanusiaan yang lebih baik di Aceh. Untuk itu upaya–upaya yang 

krusial dan signifikan harus dilakukan secara cepat dan tepat, mengingat waktu 

terkadang tidak sepenuhnya berpihak kepada Aceh.  

1. DPRD Aceh, mengingat lembaga ini sebagai saluran formal aspirasi rakyat 

kepada pemerintah, maka dalam situasi dan kondisi Aceh tiga bulan ke 

depan, peran serta yang pro-aktif dari lembaga ini akan sangat membantu. 

Terutama menyangkut  saluran dari keinginan yang ada di dalam masyarakat 

harus sepenuhnya dapat termanifestasi di dalam pola gerak, pola sikap, dan 

pola fikir dari dewan rakyat. Sikap empati -usaha penyelaman terhadap 

subyek yang bermasalah terutama rakyat- diupayakan dapat diwujudkan ke 

dalam bahasa kerja anggota dewan berdasarkan suara rakyat.     

2. Mahasiswa, sebagai benteng moral rakyat sekaligus agen dari sebuah 

perubahan sosial, dalam posisi jeda kemanusiaan ini agar mampu memantau 

secara total setiap dinamika konflik yang nyata atau potensial di masyarakat 

sehingga tercipta sebuah simetri sikap antara pihak-pihak yang bertikai. 

Meskipun Kesepakatan Jenewa telah menghasilkan beberapa organ kerja 

pelaksana, namun dalam keseluruhan tindakan di Aceh, peran serta 

mahasiswa yang independen di dalam mengawasi hasil-hasil  kesepakatan 

tersebut merupakan peran serta yang sangat berarti. Keikutsertaan 

mahasiswa secara sukarela dengan mobilitas yang tinggi dan netralitas nilai 

yang didasarkan pada komitmen kerakyatan, secara relevan akan dapat 

meminimalisir potensi konflik. Pola pengawasan perdamaian ini dapat 

berjalan secara inheren dengan kerja-kerja kemanusiaan oleh mahasiwa di 

tingkat rakyat. Meskipun diakui kehadiran mahasiswa sebagai pengawas 
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perdamaian  belum mampu melahirkan sebuah komitmen sikap yang pasti 

diantara kedua belah pihak, akan tetapi sekurang-kurangnya kehadiran 

tersebut dapat mendeteksi atau bahkan mencegah implikasi konflik secara 

luas kepada rakyat (counter agression).  

3. Rehabilitasi dan meletakkan landasan penyelesaian yang holistik. 

Di samping penguatan basis ekonomi rakyat melaui rehabilitasi bertahap dan 

menyeluruh, upaya-upaya pembahasan solusi kasus Aceh secara holistik 

harus terus dilakukan. Karena menimbang dasar analisa akan rentannya Jeda 

Kemanusiaan ini terhadap kegagalan, maka program-program rehabilitasi 

kehidupan rakyat hendaknya dapat berjalan secara simultan dengan 

pembahasan-pembahasan ataupun pendekatan-pendekatan penyelesaian 

politik yang komprehensif bagi jangka panjang.     

 
EPILOG 

 Tiga bulan Jeda Kemanusiaan  adalah tiga bulan yang sangat menentukan 

dan berat bagi Aceh. Selama senapan masih berdentam selama itu juga 

perundingan dan komitmen tidak memilki daya pengaruh yang kuat. 

Bagaimanapun berdasarkan pengalaman-pengalaman sejarah, konflik dan 

perundingan akan terus berlanjut jika sebuah konsesi politik tidak lahir secara 

tegas dari pihak-pihak yang bertikai. Pengalaman Moro dan pemerintah Filipina, 

ataupun Kesepakatan Oslo antara Israel dan Palestina menunjukkan bahwa 

“jangan lihat pasal-pasalnya, tapi lihatlah di medan laga”. Sekarang kita melihat 

Aceh, jalan masih panjang dan sulit, hikayat penderitaan masih belum berhenti. 

Kesadaran akan realita, bukan euphoria pada idealita menjadi sine qua non 

untuk mewujudkan Aceh yang bermartabat dan damai. 

 

 

 

Banda Aceh, 20 Mei 2000 
Divisi Sosial Politik La Kasspia   

           
      


