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A.  PROLOG 

 La Kasspia adalah lembaga yang lahir pada 10 Desember 1999 untuk  melakukan kajian 

terhadap fenomena-fenomena dan realitas sosial politik yang ada di dalam sebuah masyarakat. 

Fokus kajian diarahkan pada upaya pengembangan demokrasi dan terciptanya sebuah 

masyarakat yang berkeadilan di dalam menghormati hak-hak asasi manusia. Anggota La Kasspia 

terdiri dari mahasiswa-mahasiswa Aceh, dan beberapa Dewan Pakar sebagai pengarah kerja 

kajian.      

 Lingkup kerja La Kasspia adalah Aceh dengan target kerja internasional. La Kasspia 

berupaya menjadi sebuah jendela baru bagi dunia di dalam memahamii persoalan Aceh. Dalam 

rangka ini, salah satu dari kerja rutin La Kasspia adalah menerbitkan laporan tri wulan atas 

perkembangan situasi sosial politik yang ada di Aceh. Tujuan laporan ini untuk memberikan 

kontribusi informasi yang lebih objektif  kepada pihak-pihak yang memiliki komitmen atas 

perjuangan demokrasi dan hak-hak asasi manusia, untuk selanjutnya dapat dijadikan acuan 

dalam memahami sekaligus mencari solusi bagi kasus Aceh.  

 Laporan-laporan yang tertuang dalam naskah ini bersumber dari berbagai kajian yang 

telah dilakukan La Kasspia secara rutin selama 3 bulan. Di samping itu, kajian-kajian tersebut 

juga bersumber dari berbagai media massa, baik cetak atau elektronik, dari lembaga-lembaga 

formal, seperti DPRD, kelompok-kelompok gerakan mahasiswa, organisasi-organisasi 

massa/golongan, Institusi-institusi Mahasiwa, seperti Senat Universitas, beberapa LSM, dan dari 

GAM (Gerakan Aceh Merdeka). 

 
B.  KONDISI KEAMANAN  

Situasi dan kondisi keamanan di Aceh semakin memburuk memasuki awal tahun 2000. 

Akselerasi konflik bersenjata antara GAM dan TNI/POLRI semakin meningkat. Di beberapa 

Kabupaten di Aceh, terutama Aceh Pidie dan Aceh Utara, kontak senjata di lapangan antara 

kedua belah pihak yang bertikai semakin sering terjadi. Tentu saja semua ini menimbulkan 

implikasi yang sangat luar biasa kepada kehidupan sosial masyarakat. TNI/POLRI sejauh yang 



dapat dipantau mulai melakukan operasi pengepungan terhadap GAM, dengan sasaran utama 

menghancurkan kekuatan Panglima Komando Tertinggi GAM, Tgk. Abdulah Syafi’ie. 

Pola operasi TNI/POLRI berada dibawah Operasi Sadar Rencong (OSR) yang saat ini 

memasuki OSR III. Pada OSR III yang dimumkan oleh Kapolda Aceh, pola operasi berubah dari 

defensif ke pendekatan represif. Di samping itu, operasi teritorial diarahkan pada operasi tempur 

akibat konflik bersenjata yang semakin meningkat. Sejauh yang dapat diamati, meskipun pada 

bulan Maret keamanan di Aceh cenderung dapat dikendalikan oleh pihak TNI/POLRI, akan tetapi 

situasi dan kondisi keamanan tersebut lebih bersifat semu. Masyarakat lebih merasa hidup dalam 

ketakutan dari pada rasa nyaman.  

Sejalan dengan situasi dan kondisi kemanan yang semakin memburuk di Aceh, jumlah 

tindak pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia juga meningkat. OSR III telah menimbulkan 

kekhawatiran di kalangan masyarakat terhadap tindakan aparat militer. Selain ketakutan akan 

timbulnya konflik bersenjata yang lebih besar diantara GAM dan TNI/POLRI, operasi militer 

tersebut juga telah menimbulkan lonjakan korban yang justru berasal dari kalangan sipil tak 

bersenjata  

 
C.  SITUASI PELANGGARAN HAM  

Setelah pawai akbar referendum pada tanggal 8 November 1999 dan Peringatan Ulang 

Tahun Aceh Merdeka, 4 Desember 1999, pemerintah Indonesia semakin sadar akan kekuatan di 

tingkat rakyat yang semakin besar menginginkan merdeka. Realita ini dianggap dapat 

membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk itu Operasi 

Sadar Rencong (OSR) III yang sedang digelar semakin ditingkatkan.  

 Akibat dari peningkatan OSR III, dengan alasan mengejar GAM, telah terjadi distorsi aksi 

oleh pihak TNI/POLRI di lapangan terhadap kehidupan masyarakat. Kontak senjata yang sering 

terjadi diantara GAM dan TNI/POLRI berimplikasi pada pola sweeping yang dilakukan kemudian 

oleh TNI/POLRI terhadap warga sekitar. Operasi penyisiran ini sangat merugikan warga 

setempat, selain terjadinya teror dengan pola shock theraphy, TNI/POLRI juga sering melakukan 

aksi-aksi kekerasan terhadap warga sipil yang tidak bersalah, seperti penembakan, penculikan 

dan yang lebih memprihatinkan lagi adalah dilakukannya aksi pembakaran terhadap rumah-

rumah penduduk serta pusat kegiatan ekonomi dan pendidikan masyarakat. Secara umum 

suasana Aceh saat ini, banyak pengamat mengatakan, lebih buruk dari masa Daerah Operasi 

Militer (1989-1998). Beberapa alasan yang dikemukakan adalah semakin beraninya TNI/POLRI 

melakukan aksi-aksi kekerasan secara terbuka dan brutal. Pembakaran-pembakaran yang terjadi 

di banyak tempat dan wilayah menjadi indikator semakin arogansinya aparat negara terhadap 

masyarakat sipil.  

 



    Tabel Aksi Pembakaran TNI/POLRI  

      Daerah/Wilayah Kerugian/Pembakaran 
 

� Lhok sukon/ Aceh Utara   � Pasar, rumah penduduk 

� Beureunuen/ Aceh Pidie  �             Idem 

� Samalanga/ Aceh Utara  �                = 

� Matangkuli/ Aceh Utara  �                = 

� Peudada/ Kab. Bireuen  �                = 

� Pusong/ Aceh Utara  �                = 

� Krueng Geukueh/ Aceh Utara  �                =  

� Cot Iju/ Kab. Bireuen  �                = 

� Cot Keueng/ Aceh Besar   �                = 

� Jimjim/ Lueng Putu/ Aceh Pidie �                =   

� Desa Sukaramai/ Aceh Tengah �                = 

                                                           Sumber: Media Massa 

 

 Di samping aksi-aksi pembakaran tersebut, tindakan diluar prosedur lainnya yang 

dilakukan oleh aparat keamanan adalah tindakan intimidasi dan teror terhadap aktivis-aktivis 

hak-hak asasi manusia. Pola ini dilakukan sebagai upaya untuk menakut-nakuti atau 

membungkam para relawan kemanusiaan untuk tidak mencampuri persoalan-persoalan yang 

sedang dilakukan oleh pihak militer. Akan tetapi pola ini juga melahirkan tindakan-tindakan 

kekerasan yang melanggar hak-hak asasi manusia. Beberapa warga sipil ataupun kelompok 

relawan kemanusiaan telah menjadi korban (Ir. Sukardi dari LSM Rumpun Bambu, relawan PCC, 

dan beberapa aktivis mahasiswa dan Palang Merah Indonesia). 

 Dari data yang berhasil dikumpulkan, tindak kekerasan yang terjadi setelah DOM dicabut 

semakin meningkat. Ini menandakan eskalasi kekerasan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia 

di Aceh semakin tidak terkendali. Laporan Amnesti Internasional untuk Aceh mengatakan bahwa 

sejauh ini Pemerintah Indonesia belum mampu melindungi warga sipil dari akses yang 

ditimbulkan akibat operasi militer. Wilayah Aceh Utara yang merupakan salah satu daerah yang 

mengalami tragedi kemanusiaan terberat pada masa DOM, saat ini situasinya tidak berubah, 

malah semakin buruk. Meskipun diakui, Aceh Utara juga merupakan daerah basis GAM setelah 

Pidie, namun dampak yang diterima oleh masyarakat daerah tersebut jauh lebih memprihatikan 

dari wilayah Pidie. Sedikitnya 173 orang meninggal/hilang dan 259 warga mengalami 

penganiayaan dalam berbagai insiden di Aceh Utara sejak pencabutan DOM (7 Agustus1998) 

hingga Februari 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATA KORBAN MENINGGAL/ HILANG 

DAN PENGANIAYAAN PER KECAMATAN DI ACEH UTARA 
 

KECAMATAN MENINGGAL HILANG PENGANIAYAAN 

Sawang 15 - 1 

Muara Batu 6 - 1 

Nisam 24 3 31 

Dewantara 10 - 27 

Muara Dua 5 2 7 

Kuta Makmur 1 - 1 

Banda Sakti 13 13 129 

Blang Mangat 1 - 5 

Syamtalira Bayu 7 2 - 

Samudera 2 - 6 

Meurah Mulia 6 1 - 

Syamtalira Aron 1 1 7 

Matang Kuli 11 3 1 

Lhok Sukon 2 1 2 

Baktiya 9 0 4 

Seunuddon 10 1 5 

T. Jambo Aye 20 2 24 

Cot Girek 11 - 8 

Sumber: Bappeda Aceh Utara, Bidang Sosial Budaya 

 

 Selain Aceh Utara, Aceh Pidie, dan Aceh Timur, yang pada masa DOM menjadi target 

utama operasi militer dan merupakan wilayah basis dari GAM, kini (pasca DOM) wilayah yang 

menjadi operasi militer meluas hingga hampir keseluruh Aceh. Aceh Barat dan Aceh Selatan 

termasuk merupakan wilayah Aceh yang memilki intensitas tinggi akan pelanggaran hak-hak 

asasi manusia. Beberapa kasus pelanggaran hak-hak asasi manusia  tercatat di wilayah Aceh 

Barat, diantaranya Pembataian Tgk. Bantaqiah. Sementara di wilayah Aceh Selatan untuk bulan 

Februari 2000 saja tercatat 22 tewas terbunuh, sedangkan bulan sebelumnya (Januari 2000) ada 

17 orang tewas terbunuh. Data ini belum ditambah dengan jumlah warga sipil yang hilang dalam 

aksi penculikan, yang hingga saat ini belum diketahui nasibnya.         

 Laporan Situasi pelanggaran hak-hak asasi manusia di Aceh juga dinilai meningkat 

berdasarkan investigasi dan laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi untuk Orang Hilang 

dan Anti Kekerasan (Kontras). Pada periode Desember 1999-Maret 2000 terdapat 314 orang 

korban pelanggaran hak-hak asasi manusia, terdiri dari 74 orang dinyatakan hilang dan 232 

orang tewas. Dari 232 orang tewas tersebut, 22 orang diduga memiliki hubungan dengan GAM, 

200 warga sipil, dan dua purnawirawan ABRI. Sedangkan identitas pelaku, aparat keamanan 48 

kasus dengan korban 83 orang, dan kelompok orang tidak dikenal 19 kasus dengan korban 20 

orang. Pelaku yang tidak diketahui 63 kasus dengan korban 129 orang. 

 Selain tindak kekerasan di atas, tindak pelanggaran seksual juga terjadi. Berdasarkan 

laporan dari masyarakat dan korban, tindak kekerasan seksual berupa perkosaan dilakukan oleh 

oknum-oknum militer. Aksi-aksi ini dilakukan diiringi dengan pemerasan, perampokan dan 



pemukulan bagi keluarga korban. Tercatat beberapa daerah di wilayah Aceh Utara menjadi 

tempat dari operasi-operasi tersebut.  

 
D.  GERAKAN MAHASISWA DAN REFERENDUM 

Perjuangan referendum yang dipelopori sekaligus dimotori oleh mahasiswa masih terus 

berlajut. Akan tetapi intensitas perjuangan referendum ini cenderung redup sejak bulan Januari 

hingga memasuki Maret. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab menurunnya intensitas 

gerakan referendum tersebut, diantaranya: 

1. Semakin gawatnya situasi keamanan di Aceh telah menyebabkan mahasiswa dan masyarakat 

takut untuk melakukan aksi-aksi referendum. 

2. Sejalan dengan situasi pertama telah menyebabkan kondisi psikologis di lapangan terhadap 

gerakan mahasiswa yang sering mendapatkan teror, intimidasi dan tindakan represif dari 

aparat keamanan negara. Pada banyak kasus, mahasiswa sering menjadi sasaran sweeping 

utama di jalan raya oleh TNI/POLRI. 

3. Gerakan mahasiswa mulai mencari arah gerak perjuangan baru yang lebih berorientasi 

kepada misi-misi diplomasi dan kampanye ke luar Aceh. 

Meskipun demikian ada beberapa hal signifikan yang telah dilakukan oleh mahasiswa 

sepanjang awal tahun 2000. Beberapa hal utama adalah pembentukan TIM 21 dengan misi 

genjatan senjata, dan pelaksanaan Kongres Mahasiswa dan Pemuda Aceh serantau II (KOMPAS-

II). 

 

D.1.  TIM 21 

 TIM 21 lahir sebagai respon mahasiswa atas perkembangan situasi keamanan dan 

kemanusiaan di Aceh yang semakin memburuk. TIM ini lahir pada 23 Januari oleh 28 kelompok 

gerakan mahasiswa dan 1 organisasi Rabithah Thaliban Aceh. Misi tugas yang dilaksanakan oleh 

TIM 21  adalah berupaya mewujudkan sebuah tahapan bagi terwujudnya gencatan senjata di 

Aceh antara pihak GAM dan TNI/POLRI. Melihat situasi akibat konflik bersenjata yang sudah 

berdampak begitu luas terhadap masyarakat, TIM 21 mengambil insiatif awal agar terciptanya 

peredaan ketegangan antara kedua belah pihak. Beberapa kerja penting yang telah dilakukan 

oleh TIM 21 ini adalah: 

1. Melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada diseluruh Aceh akan 

pentingnya sebuah kondisi peredaan ketegangan. 

2. Pada kerja yang lebih khusus, sosialisasi juga dilakukan kepada institusi-insitusi TNI/POLRI 

yang ada di Aceh dan pada GAM ditingkatan komando pusat dan wilayah. 

3. Melakukan kampanye secara rutin melalui media massa lokal dan nasional. 



4. Melakukan kerja-kerja diplomatik kepada pemerintah Indonesia, dengan tahapan akhir 

adalah Presiden RI.   

 

Dari beberapa kerja utama TIM 21 tersebut, ada beberapa hasil awal yang dicapai bagi 

terwujudnya sebuah perubahan damai di Aceh. Adanya keinginan baik dari pihak GAM untuk 

melakukan peredaan ketegangan dan respon positif dari pihak TNI/POLRI di tingkat daerah 

dalam hal gencatan senjata merupakan momentum penting yang dapat menjadi landasan 

perundingan. Akan tetapi momentum ini menjadi menguap karena tidak direspon secara cermat 

oleh pihak -pihak pengambil keputusan politik, baik di tingkat pusat maupun daerah.  

Abdurahman Wahid sebagai presiden Indonesia tidak melihat peluang yang ditawarkan 

oleh TIM 21 sebagai langkah baru menuju perundingan. Hal ini terlihat setelah TIM 21 

melakukan kerja diplomasi kepada pemerintah RI (Gus Dur) tidak ditindaklanjuti ketingkat 

pengambilan keputusan yang tepat. Akhirnya kerja Tim ini hanya berhasil di tingkat sosialisasi 

lokal tanpa mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah pusat. Akibatnya, kesadaran awal 

terhadap peredaan ketegangan antara GAM dan TNI/POLRI hilang karena tidak diikuti oleh 

political will pemerintah Indonesia. Dan konflik bersenjata pun berlanjut kembali. 

 
D.2.  KONGGRES MAHASISWA DAN PEMUDA ACEH SERANTAU II       

 Konggres Mahasiswa dan Pemuda Aceh Serantau (KOMPAS II) berlangsung pada tanggal 

20-25 Februari 2000. KOMPAS merupakan forum musyawarah tertinggi mahasiswa dan pemuda 

Aceh, baik yang ada di Aceh maupun yang berada diluar Aceh. KOMPAS ini berlangsung setiap 

tahunnya, dan untuk tahun ini merupakan kongres yang kedua kalinya. KOMPAS II dihadiri oleh 

lebih kurang 400 anggota yang terdiri dari berbagai komponen mahasiswa dan pemuda, serta 

organisasi Thaliban Aceh  

Pada KOMPAS pertama telah melahirkan sebuah rekomendasi yang sangat monumental, 

yaitu tuntutan referendum bagi penyelesaian kasus Aceh. Pada KOMPAS II kali ini, ada dua 

rekomendasi yang dilahirkan: 

1. Mempertegas tuntutan referendum dan perluasan dari kerja kerja SIRA yang meliputi 

diplomasi dan kampanye ke luar Aceh. 

2. Memandang perlu pelaksanaan Kongres Rakyat Aceh bagi penyelesaian kasus Aceh secara 

bertahap. 

Selain dua rekomendasi yang dilahirkan tersebut, tidak ada lagi hal-hal signifikan yang di 

hasilkan pada KOMPAS II.  

 
 
 
 



E.  PERTEMUAN BONDAN DAN ABDULLAH SYAFI’IE 

Pada Bulan Maret ini ada sebuah momen politik penting yang terjadi di Aceh, yaitu 

pertemuan Bondan Gunawan dan Panglima Perang Aceh Merdeka Tgk. Abdullah Syafi’ie. 

Pertemuan ini merupakan silaturrahmi antara dua orang muslim pada hari raya Idul Adha (16 

Maret 2000). Berdasarkan informasi yang dikumpulkan di lapangan, pertemuan ini sebelumnya 

tidak diketahui oleh pihak GAM, termasuk Tgk. Abdullah Syafi’ie sendiri. Jadwal yang seharusnya 

tertulis adalah pertemuan antara Tgk. Abdullah Syafi’ie dengan kelompok LSM. Bagaimanapun 

pertemuan tersebut adalah sebuah langkah maju bagi perkembangan politik Aceh ke depan. 

Mengenai agenda khusus yang dibawa oleh Bondan kepada GAM masih merupakan rahasia. 

Namun satu hal yang sangat disesalkan adalah peristiwa yang terjadi setelah pertemuan 

Bondan dan Syafi’ie, yaitu dilakukannya penyisiran dan pemukulan terhadap masyarakat di 

empat desa yang menjadi wilayah pertemuan mereka (Teupin Raya, Aceh Pidie). Hal ini telah 

mencoreng itikad baik pemerintah di mata masyarakat Aceh. Teridentifikasi dari laporan yang 

diterima mahasiswa dan masyarakat, terdapat puluhan korban kekerasan dari TNI/POLRI yang 

ingin mencari dan menangkap Tgk. Abdullah Syafi’ie.   

 
F.  KONGRES RAKYAT ACEH     

 Seperti telah diungkapkan pada bagian di atas, salah satu rekomendasi dari hasil 

KOMPAS II adalah pelaksanaan Kongres Rakyat Aceh (KRA). Kongres ini diharapkan dapat 

menjadi sebuah forum bermusyawarah bagi membahas penyelesaian kasus Aceh. Sejauh ini 

persiapan-persiapan ke arah KRA sedang dirintis, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana sudah 

terbentuk. Jadwal acara ditetapkan pada tanggal 22-28 April 2000, di Banda Aceh, dengan target 

peserta sekitar 1100 orang dari berbagai lapisan masyarakat, baik yang ada di Aceh maupun 

yang berada di luar Aceh.  

   Meskipun acara ini berusaha menampung aspirasi seluas mungkin, akan tetapi sejauh ini 

pihak GAM sebagai salah satu komponen penting dan utama belum menunjukkan tanda-tanda 

akan ikut serta. Bahkan beberapa Panglima Wilayah (Pang Sagoe wilayah Bate Iliek dan 

Meurehom Dayah) mengeluarkan pernyataan miring terhadap kongres ini. Demikian juga asumsi 

yang beredar di kalangan mahasiswa bahwa GAM tidak akan mengambil bagian di dalam KRA, 

atau bahkan sebahagian pihak meramalkan GAM akan memboikotnya. 

 

G. EVALUASI 

Dari beberapa paparan singkat di atas tentang realita dan fenomena yang terjadi di Aceh 

sepanjang awal tahun ini (Januari-Maret), La Kasspia mencoba merangkumnya menjadi sebuah 

evaluasi dan analisa bagi perkembangan situasi Aceh ke depan.  

 



G.1.  KONDISI KEAMANAN DAN PELANGGARAN HAM   

Dalam masalah keamanan di Aceh, La Kasspia  menilai pemerintah pusat belum 

menemukan pola format baru di dalam menangani masalah Aceh. Hal ini terlihat dari masih 

banyaknya terjadi distorsi yang dilakukan oleh TNI/POLRI terhadap masyarakat. Dari sejumlah 

data dan informasi yang berhasil dikumpulkan oleh La Kasspia terlihat bahwa tindak kekerasan di 

Aceh semakin meningkat setelah pelaksanaan OSR. Bahkan sejumlah pelanggaran yang 

dilakukan oleh aparat keamanan memiliki modus operandi yang sama pada masa DOM. 

 Banyak kalangan mengakui bahwa Gus Dur ingin menyelesaikan persoalan Aceh dengan 

cara yang lebih baik, akan tetapi ketidakmampuannya di dalam mengontrol persoalan keamanan 

di tingkat daerah semakin memperkeruh kasus Aceh. Mentalitas aparat kemanan yang belum 

berubah (pola Orde Baru) menjadikan pendekatan kemanan sangat represif. Secara umum pihak 

TNI/POLRI menganggap rakyat sebagai perisai GAM di dalam melakukan perang gerilya sehingga 

dijadikan sebagai target operasi. Bukan hanya GAM dan rakyat banyak, mahasiswa sebagai agen 

perubahan dan benteng moral masyarakat juga menjadi sasaran teror TNI/POLRI di lapangan. 

Pada saat pemeriksaan identitas di lapangan, petugas keamanan secara  terang-terangan 

menjadikan mahasiswa sebagai sasaran pemeriksaan dan penganiayaan.               

Di samping telah menimbulkan kerugian moral dan kemanusiaan, seperti penculikan, 

teror, pembunuhan, pemerkosaan dan berbagai tindak intimidasi lainnya, aparat keamanan juga 

telah melumpuhkan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat seperti aksi-aksi pembakaran 

rumah penduduk dan pertokoan. Situasi ini tentu saja semakin menimbulkan ketakutan di dalam 

masyarakat, di samping memperparah krisis kepercayaan masyarakat Aceh kepada pemerintah 

pusat. 

Posisi GAM sendiri di dalam pemahaman masyarakat dianggap sebagai dewa penolong 

bagi pembebebasan penderitaan bangsa Aceh, namun ironisnya hingga saat ini masyarakat Aceh 

harus berulang kali menerima penderitaan itu kembali. 

 

G.2.  PERAN MAHASISWA, LEMBAGA-LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF 
DAERAH 

 
Mahasiswa pada awalnya dapat menjadi benteng moral terakhir bagi penegakkan HAM 

dan keadilan di Aceh, namun akibat represif yang begitu kuat harapan ini tidak sepenuhnya 

dapat meringankan penderitaan rakyat. Setelah tuntutan referendum yang begitu bergelora dan 

akbar pada tanggal 8 November 1999, gerakan mahasiswa terkesan mengalami anti klimaks. 

Kejenuhan, kekecewaan, dan kesalahan mahasiswa di dalam beberapa langkah politik untuk 

mewujudkan referendum mengakibatkan kondisi kekacauan di Aceh menjadi vakum.  

Sebenarnya, jika dicoba cermati lebih jauh tradisi pergerakan mahasiswa di Aceh 

cenderung baru, terutama mulai marak setelah rezim ORBA runtuh. Sebelumnya, terutama pada 



masa DOM, Aceh hampir dapat dikatakan tidak memiliki kecenderungan pergerakan mahasiswa. 

Semangat kepedulian kepada rakyat-pun tidak begitu kuat dibangun di dalam tradisi akademis di 

Aceh, berbeda seperti umumnya kampus-kampus di Jawa. Akibatnya, setelah reformasi bergulir 

dan terkuaknya lembaran hitam tragedi kemanusiaan pada masa DOM, mahasiswa Aceh dengan 

segala kekurangannya harus memikul beban untuk menyelesaikan persoalan masyarakat yang 

sangat luar biasa. Akhirnya sebuah bentuk perjuangan pun lahir dari dendam kemanusiaan 

dengan semangat yang instan tanpa dibekali dengan wacana  yang matang. Dan menjadi wajar 

jika akhirnya terkesan bahwa gerakan mahasiswa di Aceh cenderung kehilangan arah gerakan 

moral kerakyatannya. Tuntutan-tuntutan atas nama HAM dan demokrasi menjadi kurang populer 

dibandingkan dengan tuntutan-tuntutan yang lebih bersifat politis, yaitu referendum dengan 

kemasan moral untuk mengobati luka sejarah. 

Tentu saja ketimpangan peran dan sumber daya reformis membuat konflik Aceh semakin 

rumit, selain mahasiswa yang memilki daya dobrak tinggi karena didukung oleh emosi rakyat 

namun kehilangan peran moral gerakan, institusi-institusi pemerintahan di tingkat propinsi dapat 

dikatakan mandul dan tidak peka kondisi. DPRD di tingkat propinsi dan kabupaten tidak 

sepenuhnya dapat menjadi saluran aspirasi rakyat. Artikulasi kepentingan dan aspirasi dari 

bawah menjadi macet akibat kepekan sosial dan politik dari lembaga legislatif ini menurun. 

Pemerintah daerah (Pemda) juga memiliki karekter politik yang sama. Sepanjang krisis 

kemanusiaan dan politik berlangsung di Aceh, lembaga eksekutif dan legislatif tidak pernah dan 

belum mampu melakukan kerja-kerja politik yang signifikan. Institusi-institusi negara ini masih 

belum mampu memposisikan dirinya secara utuh di saat harus berhadapan dengan aspirasi 

rakyat dan kepentingan politik Jakarta (Pusat). Akibatnya kondisi konflik menjadi statis akibat 

kevakuman peran dari lembaga-lembaga negara di tingkat daerah ini.    

Dengan diberikannya kewenangan yang lebih penuh kepada lembaga legislatif dan 

lembaga pemerintahan di daerah seharusnya dapat menjadi pendorong gerak kerja wakil rakyat 

ini. Namun, sekali lagi peran kewenangan ini belum diimplementasikan secara optimal, dan sekali 

lagi rakyat mencari saluran aspirasi non-formal. Tidak ada satu saluran aspirasi yang benar-benar 

memiliki legitimasi di Aceh yang dapat menjadi media bagi penyaluran kehendak rakyat. Akhirnya 

saluran ini terpecah-pecah berdasarkan klaim-klaim massa yang dimiliki oleh berbagai komponen, 

seperti GAM, Ulama, Mahasiswa, dan komponen-komponen kecil lainnya. 

 

H.  PROYEKSI KONDISI 

 Dari evaluasi di atas, La Kasspia melihat persoalan Aceh ke depan akan semakin rumit. 

Proyeksi ini didasarkan atas peta penyelesaian yang sedang dirancang saat ini yaitu Kongres 

Rakyat Aceh yang akan dijadikan sebuah wahana bagi penyelesaian kasus Aceh. Meskipun secara 

formal Kongres Mahasiswa (KOMPAS II) telah merekomendasikan tentang KRA, namun masih 



banyak di kalangan mahasiwa dan intelektual lainnya yang belum sepenuhnya sepakat. Asumsi 

utama polemik ini menyangkut pra kondisi KRA (kondisi Aceh) yang tidak kondusisf bagi 

pelaksanaan KRA, di samping belum adanya upaya-upaya serius dari pemerintah untuk 

menyelesaikan persoalan keamanan di Aceh. Pihak GAM sendiri dapat disimpulkan tidak akan 

mengambil bagian dalam KRA ini.  

 Jika KRA juga tetap diaksanakan dalam kondisi seperti sekarang ini, dapat diramalkan 

bahwa hasil yang akan dicapai akan dengan pihak GAM, akibatnya konflik bersenjata akan terus 

berjalan. Lebih jauh dari itu, KRA dapat memicu konflik horizontal di kalangan masyarakat Aceh, 

diantara kelompok sipil yang pro referendum atau merdeka dengan kelompok sipil yang pro 

terhadap otonomi.  

 Bagaimanapun dalam kajian yang telah dilakukan oleh La Kasspia persoalan utama yang 

harus diselesaikan adalah konflik diantara GAM dan pemerintah Indonesia. Penyelesaian ini dapat 

berupa sebuah perundingan atau pertemuan informal diantara kedua belah pihak. Dan dalam hal 

ini La Kasspia sudah mulai melakukan penjajakan mengenai pertemuan informal dalam bentuk 

Konferensi Internasional antara pihak GAM dan pemerintah RI. Sejauh ini, pihak GAM telah 

menyatakan kesediaannya.   

 
I.  PROLOG 

 Pada bagian penutup laporan ini, La Kasspia sekali lagi belum melihat celah atau peluang 

yang berarti bagi penyelesaian kasus Aceh. Pertemuan Bondan dan Abdullah Syafi’ie lebih kepada 

sebuah kampanye politik Gus Dur, yang berbeda asumsinya dari pihak GAM. La Kasspia 

memandang sikap keras GAM ini akan semakin membuat penyelesaian Aceh menjadi rumit, di 

samping ketidakmampuan Jakarta di dalam mengontrol aparat keamanan (TNI/POLRI) untuk 

bersikap lebih manusiawi. 

 Mengenai KRA, dalam kondisi seperti saat ini akan sangat sulit untuk mengharapkan hasil 

yang lebih optimal bagi penyelesaian Aceh. Sekali lagi, bagi La Kasspia sengketa utama yang 

harus diselesaikan adalah pertentangan antara GAM dan RI melalui sebuah pertemuan informal. 

Dalam pertemuan ini dapat saja dicapai sebuah kesepakatan dengan landasan kompromi 

kemanusiaan sebelum langkah-langkah politik diambil lebih jauh. 

 Selanjutnya untuk mencoba memberi sedikit peluang bagi langkah perdamaian, La 

Kasspia pada program kerja enam bulan pertama tahun ini mencoba menyusun beberapa agenda 

utama : 

• Kampanye Hak-hak asasi manusia dan demokrasi di berbagai media ; media massa, forum 

kajian (diskusi dan seminar).  



• Kampanye dan pendidikan hak-hak asasi manusia dan demokrasi di tingkat pelajar (SMU) 

guna memberi penyadaran awal kepada mereka tentang konsep-konsep HAM dan demokrasi 

yang disesuaikan dengan kondisi daerah Aceh. 

• Melakukan peran Parliament’s Watch di DPRD Tingkat I Aceh dengan memberikan laporan 

evaluasi yang berisi kritik bagi kinerja DPRD selama enam bulan terakhir, sekaligus 

memberikan saran bagi solusi Aceh. 

• Menjajaki sebuah seminar internasional untuk menghadirkan Nur Misuori ke Aceh guna 

memperkaya komparasi wacana. 

• Menjajaki konferensi internasional antara pihak GAM dan pemerintah Indonesia bagi 

terwujudnya landasan kompromi kemanusiaan di Aceh. Konferensi ini rencananya akan 

dilaksanakan di negara yang berada pada posisi netral dalam pertentangan antara GAM dan 

pemerintah RI. Pada prinsipnya pihak GAM telah menyepakati ide ini, namun sejuh ini La 

Kasspia belum melakukan penjajakan lebih jauh dengan pihak pemerintah Indonesia. 

• Mengupayakan terwujudnya program studi komparasi ke beberapa negara yang memiliki 

karakteristik permasalahan seperti Aceh, diantaranya Filipina (Moro), Spanyol (Quebec), 

Kanada (Basque). Program ini merupakan program utama untuk mencari referensi solusi 

yang lebih komprehensif dan informasi yang signifikan dari negara-negara tersebut di dalam 

menangani setiap tuntutan kemerdekaan.      

• Menggarap media informasi bagi kampanye hak-hak asasi manusia dan demokrasi. Pada 

program ini sasaran utama bagi La Kasspia adalah melahirkan sebuah media informasi dalam 

bentuk News Letter, penyediaan perpustakaan bagi mahasiswa dan masyarakat untuk 

menambah wawasan mengenai hak-hak asasi manusia dan mengisi kolom-kolom opini di 

media massa. Untuk jangka panjang La Kasspia  memandang semakin perlu adanya sebuah 

media informasi indipenden yang mengkampanyekan hak-hak asasi manusia dan demokrasi 

kepada masyarakat yang dapat diakses secara murah, dan untuk ini La Kasspia memandang 

perlunya stasiun penyiaran Radio. 

• Menjajaki peluang membuka hubungan kebudayaan dengan negara-negara luar untuk Aceh, 

Seperti Perancis, Kanada, Belanda, Inggris, Jerman, Swedia, Norwegia, Denmark. Hal ini 

dipandang perlu, mengingat konflik yang telah dialami oleh masyarakat Aceh selama 

bertahun-tahun telah mengakibatkan kemunduran di bidang pendidikan dan budaya 

masyarakat. Dengan dibukanya kerjasama budaya antara Aceh dan dunia luar diharapkan 

dapat mempercepat proses pemulihan sosial dan budaya di Aceh serta menambah wacana 

masyarakat, seperti yang terdapat di beberapa kota di Jawa. 

• Mengupayakan kerjasama dengan berbagai negara atau NGO’s luar negeri untuk 

memberikan informasi dua arah mengenai Aceh dan dunia. Program yang akan dirintis ini 

sangat penting mengingat dinamika kasus Aceh yang sedemikan cepat perlu diketahui oleh 



pihak-pihak luar yang memilki komitmen tinggi terhadap hak-hak asasi manusia dan 

demokrasi. 

• Mengupayakan peluang pelatihan dan pendidikan pekerja kemanusiaan Aceh agar lebih 

profesional. Program ini sangat mendesak mengingat tuntutan kemanusiaan Di Aceh 

membutuhkan tenaga-tenaga sukarelawan yang lebih profesional. 

                   

Dari beberapa paparan program kerja utama yang sudah dan akan dilakukan oleh La 

Kasspia ini diharapkan dapat memberikan sedikit ruang bagi terciptanya kehidupan penegakkan 

hak-hak asasi manusia dan demokrasi di Aceh. Namun bagaimanapun La Kasspia tetap 

membutuhkan dukungan dan saran dari berbagai pihak yang memiliki komitmen terhadap 

perjuangan dan penegakakn nilai-nilai hak-hak asasi manusia dan demokrasi.        

 

 

 

  

 

 

      


