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Laporan Pemantauan Konflik Aceh 
1 – 31 Desember 2007 

 
World Bank/DSF 
 
Pada bulan Desember, kasus-kasus kekerasan berskala lokal di Aceh meningkat secara drastis 
hingga mencapai angka tertinggi sejak Januari 2005, dimana tercatat sebanyak 27 insiden.1 
Lebih dari setengah kasus berbentuk kekerasan yang serius bahkan menyebabkan kematian; 
tercatat empat orang tewas, 49 orang luka-luka dan 16 gedung hancur atau rusak. Kejadian 
yang paling mencolok meliputi serangkaian tiga pembunuhan dan satu percobaan 
pembunuhan, termasuk pembunuhan Tgk Badruddin, seorang mantan komandan TNA di 
Sawang, Aceh Utara, pada tanggal 27 Desember 2007. Rangkaian penembakan dan serangan 
teror, termasuk pelemparan granat di pendopo Bupati Bireuen, mengingatkan kita kepada 
jenis-jenis kejadian yang mencemari paruh pertama tahun 2007, serta juga mengingatkan kita 
akan adanya kelompok-kelompok yang tetap mau menggunakan kekerasan dalam mencapai 
tujuan atau menyuarakan keluhan mereka. Tindakan kekerasan sporadis merupakan pola 
umum yang terjadi daerah pasca-konflik, dan dampak insiden sejenis itu terhadap penciptaan 
proses perdamaian belum terbukti kritis. Namun demikian, kejadian pada bulan Desember 
merupakan sebuah perkembangan yang mengkhawatirkan terhadap situasi di Aceh. Hal ini 
menunjukkan adanya isu-isu yang belum terpecahkan dan tantangan-tantangan besar yang 
masih perlu diatasi, seperti meningkatnya perpecahan dalam barisan pihak GAM/KPA. 
Gelombang protes anti-Bupati di Kabupaten Nagan Raya juga telah melahirkan sejumlah 
insiden, yang  menggambarkan bahwa konflik politik daerah juga berpotensi memunculkan 
kekerasan. Sejumlah perselisihan yang berhubungan dengan implementasi MoU dan program 
reintegrasi, termasuk demonstrasi pengungsi di Banda Aceh masih berjalan secara damai. 
Meskipun demikian, hal ini menuntut adanya kerjasama yang lebih erat antara pemerintah 
daerah dan pemerintah pusat dalam memisahkan pertentangan yang masih ada terhadap 
implementasi MoU, serta menciptakan kinerja yang lebih baik dalam pengelolaan dana 
reintegrasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Sebagai bagian dari program dukungan analisis bagi proses perdamaian, Progran Konflik dan 

Pemngembangan Bank Dunia Kalarta menggunakan metodologi pemetaan konflik melalui surat kabar 
untuk merekam dan mengkategorikan semua laporan tentang insiden konflik di Aceh yang diberitakan 
di dua surat kabar (Serambi dan Aceh Kita). Program ini mempublikasikan perkembangan per bulan, 
sejauh mungkin didukung oleh kunjungan lapangan, yang terangkum dalam bahasa Inggris dan 
Indonesia. Laporan Pemantauan Bulanan dapat diakses melalui : www.conflictanddevelopment.org. 
Dataset tersedia bahi mereka yang membutuhkan, dengan menghubungi Blair Palmer di 
bpalmer@worldbank.org atau Adrian Morel si amorel1@worldbank.org. Terdapat leterbatasan dalam 
menggunakan surat kabar untuk memerakan konflik; lihat Patrick Barron dan Joanne Sharpe (2005) 
“Counting Conflict: Using Newspaper Reports to Understand Violence in Indonesia”, Indonesian 

Social Development Paper No. 7. Jakarta: World Bank, juga tersedia di website. 
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Kekerasan skala lokal mencapai angka tertinggi sejak Januari 2005 
Setelah relatif turun sejak bulan September tahun lalu, tindakan kekerasan 2  skala lokal 
meningkat secara drastis pada bulan Desember hingga mencapai puncak tertinggi sejak 
Januari 2005, sebanyak 27 insiden yang tercatat (lihat Figur 1). Lonjakan tersebut lebih 
mencolok lagi karena terjadi pada saat jumlah keseluruhan konflik justru relatif menurun 
dengan 86 konflik. Sekitar 25% konflik pada bulan Desember berunjung pada setidaknya satu 
insiden kekerasan. 
 

Figur 1 : Insiden kekerasan skala lokal vs jumlah total konflik skala lokal 
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Insiden Kekerasan Jumlah Total Konflik

 
 

Beberapa hal dapat disimpulkan dari insiden di bulan Desember (lihat Tabel 1 untuk 
ringkasan): 

• Sebagian besar dari kasus yaitu lebih dari 50% (15 kasus) dalam bentuk kekerasan 
yang serius (menggunakan senjata, pembakaran). 

• Lonjakan intensitas kekerasan tersebut disebabkan oleh sejumlah penembakan, 
serangan teror serta kekerasan politik. Tiga orang terbunuh dan enam orang terluka 
dalam empat rangkaian “pembunuhan misterius”(petrus), termasuk kasus 
pembunuhan Tgk Badruddin, seorang mantan komandan TNA3 (lihat seksi tentang 
kasus Badruddin di bawah ini). Dalam bentuk teror, sebuah granat meledak di 
pendopo Bupati Bireuen, sementara kekerasan politik terjadi di Nagan Raya yang 
diperparah dengan aksi pengeroyokan dan pembakaran (lihat seksi tentang konflik 
daerah di bawah ini). 

• Kekerasan yang berhubungan dengan bantuan pasca tsunami juga mencapai angka 
tertinggi sejak MoU. Empat kejadian menyebabkan satu orang terluka serta 
pembakaran 12 unit bangunan. Kejadian-kejadian tersebut merupakan sepertiga dari 
keseluruhan tindakan kekerasan yang berhubungan dengan bantuan yang terdata sejak 
bulan Oktober 2006 (sebanyak 12 kasus). Hal ini menunjukkan meningkatnya 
frustrasi para penerima bantuan sebagai akibat buruknya manajemen penyaluran 
bantuan pasca-tsunami. Dengan demikian, diperlukan peningkatan pengawasan, 
evaluasi, serta mekanisme penanganan keluhan.  

• 27% kasus kekerasan yang tercatat terjadi di Banda Aceh. Meskipun, kebanyakan 
merupakan tindakan kekerasan ringan yang hanya menyebabkan pengrusakan 
bangunan dan luka-luka ringan. Hampir separuh (46%) dari insiden serius yang 
meliputi semua kasus pembunuhan dan kematian terjadi di Kabupaten Bireuen, Aceh 
Utara dan Aceh Timur. 

 
 
 
 

                                                 
2 Kita menggunakan kata-kata konflik skala lokal untuk menbedakan konflik tersebut dari insiden 
militer antara pasukan bersenjata GAM dan TNI/Polri.  
3 Teuntra Nanggroe Aceh (Aceh Army): Sayap militer GAM. 
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Tabel 1: Insiden kekerasan di bulan Desember 2007 

Jumlah Tipe Kejadian Korban 

5 

Pembunuhan, 
percobaan 

pembunuhan dan 
penculikan 

• 10 Desember, Banda Alam, Aceh Timur. Pembunuhan 
seorang kepala desa. 

• 27 Desember, Sawang, Aceh Utara. Pembunuhan 
Tgk. Badruddin, dan penculikan seorang anggota 
KPA. 

• 28 Desember, Dewantara, Aceh Utara. Seorang warga 
tertembak dalam usaha penculikan. 

• 29 Desember, Peusangan Selatan, Bireuen. Seorang 
warga dibunuh.  

3 tewas 
(tertembak) 
1 diculik 
6 terluka (tiga 
orang luka 
tembak) 

2 
Serangan teror 
(motif tidak jelas) 

• 10 Desember, Bireuen. Serangan granat terhadap 
pendopo Bupati. 

• 15 Desember, Lawe Alas, Aceh Tenggara. 
Pembakaran kantor KPA. 

1 bangunan 
dirusak 

2 Kekerasan politik 
• 8 Desember, Kuala, Nagan Raya. Penyerangan 

terhadap ketua demonstran anti-Bupati. Kemudian, 
dua unit rumah dibakar dalam aksi balas dendam. 

1 terluka 
2 gedung 
dibakar 

4 
Bersangkutan 
dengan bantuan 
paska-tsunami 

• Syah Kuala, Banda Aceh. Lima unit rumah Yayasan 
Bakrie dibakar. 

• Ulee Lheue, Banda Aceh. Tujuh unit shelter PMI 
dibakar. 

• Banda Sakti, Lhokseumawe. Penyarangan terhadap 
seorang perantara. (Penyaluran bantuan nelayan yang 
tidak tepat sasaran) 

1 terluka 
(parang) 
12 gedung 
dibakar 
 

3 
Aksi main hakim 

sendiri 
• Pencuri dihakimi massa di Banda Aceh, Bireuen dan 

Lhokseumawe. 

1 tewas 
4 terluka 

3 
Pemukulan oleh 
aparat keamanan 

• Tiga kasus, termasuk salah satunya kejadian di 
penjara Tanjung Gusta, Medan. 27 tahanan asal Aceh 
dianyayai oleh petugas LP. 

30 terluka 

7 
Masalah pribadi 
(dendam, dsb) 

• Di Aceh Utara (2 kasus); Banda Aceh (2); Pidie (1); 
Aceh Tenggara (1); Langsa (1). 

7 terluka 

1 Lain-lain • Pidie. Jembatan dibakar oleh masyarakat 1 jembatan 

 
Pembunuhan dan serangan teror mengingatkan kita kepada jenis-jenis kejadian yang 
mencemari paruh pertama tahun 2007, serta juga mengingatkan kita akan adanya kelompok-
kelompok yang tetap mau menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan atau menyuarakan 
keluhan mereka. Pemerintah, aparat keamanan dan KPA4 telah terbiasa mengatakan bahwa 
pelaku tindak kekerasan tersebut merupakan “kelompok yang tidak senang dengan suasana 
damai di Aceh”. Pernyataan tuduhan seperti ini memiliki dua implikasi. Pertama, ini 
cenderung menghalangi usaha untuk menyelidiki dinamika sebenarnya yang ada di balik 
kejadian tersebut, dimana persaingan politik dan kepentingan ekonomi dan meningkatnya 
frustasi akibat kelemahan  proses reintegrasi ikut menjadi penyebab. Yang kedua, ini hanya 
cenderung membesar-besarkan dampak dari kejadian tersebut terhadap prospek 
keberlangsungan perdamaian. Tindakan kekerasan sporadis merupakan hal yang biasa terjadi 
di daerah pasca konflik. Walaupun kejadian bulan Desember merepresentasikan kondisi yang 
terus memburuk, akan tetapi kondisi ini tidak bisa menjadi pembenaran terhadap permintaan 
penambahan pasukan atau kembalinya AMM (Aceh Monitoring Mission). 5 Sebaiknya, untuk 
menangani kasus-kasus dan tantangan terhadap masa transisi Aceh pasca perang tersebut, 
diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan daerah yang ada. 
 

                                                 
4 Komite Peralihan Aceh (Aceh Transition Committee): Organisasi masyarakat sipil perwakilan mantan 
kombatan/GAM . 
5 Ibrahim KBS, Juru Bicara KPA, dalam jumpa pers pada tanggal 15 januari.    
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Pembunuhan Teungku Badruddin: teka-teki seputar pembunuhan seorang mantan 

kombatan 
Pada tanggal 27 Desember 2007, Tgk 
Badruddin, salah seorang mantan 
komandan TNA, dibunuh oleh 
sekelompok orang bersenjata di Sawang, 
Aceh Utara. Kejadian ini kemudian 
diikuti dengan insiden kekerasan lain, 
termasuk satu kasus penculikan dan dua 
kasus penembakan dimana salah satu 
kasus tersebut menyebabkan kematian 
(lihat Kotak 1). 6  Kejadian-kejadian 
tersebut kembali mengingatkan kita pada 
kehidupan di masa konflik,  
menghebohkan Aceh dan menarik 
perhatian media nasional.  
 
Husaini, yang diduga sebagai pimpinan 
kelompok pembunuh Badruddin, 
tertangkap oleh pihak kepolisian pada 
bulan Januari. Dia merupakan mantan 
penembak jitu TNA dan anggota KPA.7 
Tiga hari kemudian, Husaini meninggal 
dalam masa tahanan. Menurut 
keterangan resmi kepolisian, dia tewas 
akibat radang paru-paru. Namun KPA 
membantah dengan mengatakan mereka telah menemukan bukti bahwa Husaini mengalami 
penyiksaan.8 Sejauh ini, tuduhan bahwa Husaini bertanggung jawab terhadap pembunuhan 
Badruddin belum terbantahkan meskipun oleh pihak KPA yang biasanya sangat cepat 
mempertanyakan tuduhan terhadap anggota mereka. Namun demikian, sejumlah pertanyaan 
yang menyelimuti kasus tersebut tetap belum terjawab.  
 
Ada sejumlah penjelasan berbeda tentang latar belakang dan motivasi Badruddin. Pihak 
keamanan dan media telah menyatakan Badruddin sebagai kriminal murni dan tersangka 
dalam beberapa kasus kejahatan bersenjata, termasuk perampokan mobil Cardi pada bulan 
Mei (lihat Laporan Mei 2007). Dia juga disebut sebagai Komandan GAM “pemberontak” 
yang melawan MoU Helsinki serta menolak untuk mengakui legitimasi KPA berbicara atas 
nama mant 
an kombatan. Polisi juga beranggapan bahwa dia bertanggung jawab terhadap serangan granat 
di rumah Sofyan Dawood, mantan Juru Bicara KPA, pada tanggal 29 April tahun lalu (Lihat 
Laporan April 2007). Sebaliknya, para pendukungnya mengambarkan dia sebagai seorang 
ulama terhormat, seorang pemimpin yang berhati mulia yang mengecam cara bagaimana 
sebagian besar mantan kombatan yang telah diabaikan dalam pelaksanaan proses perdamaian. 
Pada tanggal 4 Juni tahun yang lalu, dia selamat dari percobaan pembunuhan  yang telah 
merenggut nyawa putri bungsunya. 

                                                 
6 Meskipun kurangnya bukti kuat hubungan kejadian tanggal 28 dan 29 Desember terhadap kasus 
Badruddin, banyak tersebar asumsi bahwa itu merupakan rangkaian serangan balas dendam yang 
didalangi oleh pembunuhnya. Gubernur Irwandi Yusuf dalam konferensi Pers di Lhokseumawe pada 
tanggal 29 Desember mengisyaratkan bahwa penembakan tersebut dilakukan oleh "kelompok 
penyerang  Sawang". 
7 Pada tanggal 7 Januari di Syamtalira Bayu, seorang anggota polisi ditembak dan senjatanya dirampas 
oleh pelaku. Namun sampai sekarang belum terbukti insiden ini berhubungan dengan kasus Badruddin 
atau penagkapan Husaini. 
8 Ibrahim KBS, Harian Aceh, 12 Januari. Catatan bahwa peristiwa bulan Januari tidak dimasukkan 
dalam peristiwa kekerasan dalam bulan Desember dan tidak terdapat dalam Tabel 1.  

Kotak 1:  Kronologi 

• 24 Mei, Sawang, Aceh Utara. Satu unit mobil INGO Cardi 
dirampok sekawanan pria bersenjata. Polisi mengeluarkan 
perintah penangkapan terhadap Tgk. Badruddin, 
tersangka dalam beberapa kasus kriminal lainnya. 

• 4 Juni, Makmur, Bireuen. Usaha pembunuhan yang gagal 
terhadap Tgk. Badruddin. Dia dan istrinya terluka serius 
dan putri bungsu mereka yang baru berusia 4 tahun 
terbunuh. 

• 6 Juni, Bireun. Setelah melarikan diri dari Rumah sakit, 
Badruddin akhirnya ditangkap oleh Pihak Kepolisian. 

• 27 Desember, Sawang, Aceh Utara. Badruddin, yang 
dibebaskan dengan penuh teka-teki, diserang tiba-tiba dan 
dibunuh oleh kelompok bersenjata. Beberapa saat 
kemudian, sorang anggota KPA diculik dan disiksa oleh 
para pengikut Badruddin. 

• 28 Desember, Dewantara, Aceh Utara dan 29 Desember, 
Peusangan, Bireuen. Seorang masyarakat ditembak oleh 
kelompok bersenjatayang mencoba menculiknya. Satu 
orang lainnya diserang dan dibunuh. 

• 6 Januari, Sawang, Aceh Utara. Husaini, seorang anggota 
KPA, ditangkap pihak Kepolisian atas tuduhan 
pembunuhan Badruddin.  

• 10 Januari, Lhokseumawe. Husaini tewas dalam tahanan. 
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Sejumlah pertanyaan tak terjawab lainnya juga muncul seputar kondisi pembunuhannya. 
Ibrahim KBS, Juru Bicara KPA, mempertanyakan kenapa Badruddin berkeliaran bebas pada 
saat dia seharusnya sedang menjalani hukuman tujuh bulan kurungan penjara atas kasus 
perampokan mobil Cardi.9 Kecurigaan dengan cepat menyebar bahwa polisi dengan sengaja 
merencanakan pembebasannya dan memberi petunjuk kepada musuh-musuhnya, sehingga 
dapat saja diduga ikut berperan aktif dalam merancang eksekusi tersebut. Skenario ini dan 
kekaburan penyebab kematian Husaini dalam tahanan polisi menguatkan teori bahwa aparat 
keamanan berada di belakang kejadian tersebut, yang bisa saja bertujuan untuk memicu 
perpecahan dalam struktur GAM.  
 
Adanya perselisihan dalam kubu GAM merupakan faktor utama dalam banyak kasus 
kekerasan pasca-MoU. Keretakan yang ada semakin melebar diakibatkan oleh kesenjangan  
dalam upaya reintegrasi. Mayoritas mantan kombatan tidak benar-benar mendapatkan bantuan 
dari dana reintegrasi. Pola jaringan yang mengedepankan keuntungan materi yang diciptakan 
oleh kemenangan dalam Pilkada 2006 lebih banyak menguntungkan kalangan elit gerakan, 
sementara anggota GAM di tingkat Sagoe ke bawah belum menunjukkan peningkatan dalam 
kondisi kehidupan mereka.. Keadaan tersebut telah melahirkan frustasi dan kekecewaan 
sehingga memperkuat godaan untuk memilih kegiatan-kegiatan illegal seperti perampokan, 
pemerasan, dan pembalakan liar. Sebagaimana dikemukakan oleh Fakhrul Razi, Peneliti 
konflik dan perdamaian di Universitas Indonesia dan Syiah Kuala, “fenomena seperti Tgk. 
Badruddin mudah sekali muncul di Aceh; banyak tokoh-tokoh yang memiliki frustrasi yang 
sama terhadap proses perdamaian dan berpotensi untuk mendapatkan pengikut lebih banyak”. 
10 Ratusan pengikut Badruddin menghadiri acara pemakamannya di Sawang, termasuk yang 
berdatangan dari Bireuen dan Aceh Timur, bahkan beberapa diantaranya menenteng senjata. 
 
Sejak saat itu, KPA dan Gubernur Irwandi telah berulang kali meminta para mantan kombatan 
untuk menguburkan semua “dendam masa lalu” dan menunjukkan kesabaran lebih besar 
terhadap proses reintegrasi. Sehari setelah kematian Husaini, Irwandi Yusuf mencium senjata 
tersangka pembunuh tersebut sebagai symbol dan ajakan untuk meredakan keadaan.11 Namun, 
persoalan yang tidak selesai diatasi berpotensi besar untuk melahirkan kekerasan selanjutnya. 
Menjelang ulang tahun ketiga MoU Helsinki, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian 
upaya-upaya reintegrasi agar dapat mengidentifikasi kekurangan yang ada dan berusaha 
mencari jalan keluar yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan terutama yang 
menyangkut para mantan kombatan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Ditangkap pada tanggal 6 Juni 2007, semestinya Badruddin dibebaskan pada bulan Januari. Polisi 
menyatakan bahwa tahanan yang telah divonis bukan lagi tanggung jawab mereka, tetapi tanggung 
jawab lembaga pemasyarakatan. Kemudian polisi memberikan penjelasan lebih jauh bahwa Badruddin 
dibebaskan lebih dulu karena dapat Cuti Menjelang Pembebasan (CMP - Kapolres Aceh Utara, AKP 
Bambang E. Subandono, dalam konferensi pers di Lhokseumawe pada tanggal 30 Desember). Namun 
demikian, perlu dicatat bahwa CMP hanya dapat diberikan kepada tahanan/napi yang divonis untuk 
lebih dari satu tahun (lihat website Direktorat Jenderal Pemasyarakatan: www.ditjenpas.go.id). 
10  Wawancara dengan tim Laporan, Januari 2008. 
11 Mencium senjata atau pakaian korban merupakan isyarat berkabung tradisional diantara pejuang 
GAM.  
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Konflik Politik di Daerah Tingkat II: serangan granat di Bireuen dan “premanisme” di 

Nagan Raya. 
Pada tanggal 10 Desember di Bireuen, 
sebuah granat telah dilempar ke 
pendopo Bupati Nurdin A. Rahman. 
Peristiwa ini merupakan insiden 
terakhir dalam serangkaian serangan 
teror yang menargetkan Bupati Nurdin 
dan Wakil Bupati Teungku Busmadar 
(lihat Kotak 2), yang berafiliasi dengan 
GAM. Laporan-Laporan Pemantauan 
sebelumnya telah membahas 
bagaimana ketegangan meningkat 
antara pimpinan KPA setempat dengan 
Bupati menyangkut pencalonan sekretaris daerah serta mutasi besar-besaran pejabat daerah 
(termasuk pergantian para kepala dinas) yang dilakukan oleh Nurdin. Menurut Nurdin, upaya 
“pembersihan” birokrasi tersebut berdasarkan sebuah investigasi dari Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) yang telah membuktikan adanya korupsi di masa pemerintahan Bupati yang 
sebelumnya, Mustafa A. Glanggang, sehingga Mustafa sendiri sedang menjalani persidangan. 
Meskipun KPA Batee Iliek menganggap pembersihan itu diperlukan, mereka tetap menuduh 
bahwa Nurdin lebih mengutamakan kroni-kroninya yang kebanyakan berasal dari bagian 
timur kabupaten. 12  Selain perselisihan dengan KPA,  isu mutasi juga kemungkinan 
melahirkan musuh-musuh lain, terutama dari yang merasa terancam oleh tuduhan korupsi. 
 
Di Nagan Raya, konflik yang sedang terjadi di antara koalisi masyarakat sipil Gempar dan 
Bupati Zulkarnaini juga melahirkan kekerasan. Gempar menuntut bahwa Zulkarnaini, yang 
dituduh melakukan tindakan korupsi dan nepotisme,13 harus turun dari jabatannya sebagai 
bupati (lihat Laporan bulan November). Pada tanggal 8 Desember, Samsuardi alias Juragan, 
koordinator Gempar dan ketua KPA Nagan Raya, diserang oleh sekelompok orang. Tak lama 
berselang, dua rumah milik anggota tim sukses Bupati dibakar. Pada demonstrasi besar 
tanggal 10 Desember, Juragan mengancam akan melakukan kudeta terhadap bupati. 
Kemudian Polisi menangkap 15 orang yang diduga terlibat dalam insiden tanggal 8 Desember 
tersebut. Pemerintah Provinsi menghimbau agar masyarakat Nagan Raya tidak terpancing 
“provokasi” tersebut. Kejadian di Nagan Raya mengilustrasikan pola umum dari konflik-
konflik politik di Indonesia, dimana unjuk kekuatan melalui demonstrasi dan demonstrasi 
balasan terkadang berujung kepada terjadinya serangan fisik dan aksi-aksi premanisme. Di 
Aceh Barat Daya (Abdya), protes terhadap Bupati juga terjadi melalui demonstrasi dan 
demonstrasi balasan (lihat Laporan Agustus hingga November), namun sejauh ini belum 
terjadi insiden kekerasan seperti di Nagan Raya. Di Aceh Tenggara, dimana protes mantan 
bupati terhadap hasil Pilkada telah menimbulkan serangkaian insiden kekerasan pada bulan 
Agustus lalu (lihat Laporan bulan Agustus dan November), kondisi sekarang juga terlihat 
lebih tenang. Meskipun demikian, ketegangan di kedua kabupaten tersebut masih tinggi. 
Berkenaan dengan situasi Nagan Raya dan Abdya, Pemerintah Provinsi dengan tegas 
mengatakan bahwa penghentian bupati harus berdasarkan pada tuntutan yang solid dan 
mengikuti prosedur yang tepat. Namun sejauh ini Pemerintah Provinsi belum juga mengambil 
tindakan untuk mencegah kekerasan lanjutan dan memfasilitasi penyelesaian konflik secara 
damai. Tindak lanjut yang tepat terhadap laporan yang dikeluarkan tahun lalu oleh Badan 

                                                 
12 Dalam sebuah wawancara dengan tim Laporan, Teungku Dedi, komandan KPA wilayah Balee Iliek 
(Bireuen), mengatakan kepada pegawai yang baru ditunjuk dengan SDM (Semua Dari Matang, kota di 
bagian timur Bireuen). Daftar 15 pegawai yang baru ditunjuk oleh Nurdin tidak dapat terbantah bahwa 
menunjukkan dugaan nepotisme dan kedaerahan.  
13 Tabloid Modus Aceh telah mempublikasi daftar 25 pejabat Nagan Raya, semuanya anggota keluarga 
Bupati. Ajudan Bupati, yang kebetulan juga saudara Zulkarnaini, menyatakan bahwa tidak salah 
berbuat demikian, sebagaimana Nabi Muhammad SAW sendiri sering memberikan posisi 
pemerintahan kepada anggota keluarganya (wawancara tim Laporan dengan T. Banta Idi, Desember). 

Kotak 2:  Serangan teror terhadap pemerintah Bireuen sejak 
Juni 2007  

• 14 s/d 20 Juni. Sejumlah kasus teror dan intimidasi terhadap 
calon Bupati Nurdin Rahman dan calon Wabup Busmadar. 

• 29 Juli. Pelemparan granat di kantor Wabup Busmadar.  

• 27 September. Konvoi Busmadar dilemparkan batu di jalan 
pulang dari safari Ramadhan di kecamatan Pandrah. 

• 3 Oktober. Konvoi tang dipimpin pejabat pemkab Azhari 
Usman dilemparkan batu di kec. Juli. 

• 10 Desember. Sebuah granat meledak di pendopo Bupati 
Nurdin Abdul Rahman.  
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Pengawasan Keuangan (BPK) tentang indikasi korupsi di bawah pemerintahan Zulkarnani, 
mungkin bisa menjadi suatu langkah dalam menanggulangi ketegangan. 
 

Implementasi MoU dan dana reintegrasi tetap menjadi  sumber konflik. 
Sejumlah konflik bulan Desember berhubungan dengan isu-isu tentang pelaksanaan MoU dan 
program bantuan reintegrasi (lihat Tabel 2). Meskipun semua bentuk demonstrasi dan protes 
dilakukan secara damai akan tetapi kejadian ini penting menjadi catatan bagi pemerintah 
daerah dan pemerintah pusat untuk menemukan cara bekerjasama yang lebih baik dalam 
menyelesaikan perselisihan yang ada dan menjamin keefektifan pengelolaan dana reintegrasi.  
 
Tabel 2: Konflik yang berhubungan dengan implementasi MoU dan bantuan reintegrasi di bulan Desember 
2007 

Persoalan Insiden  

Para tahanan GAM  
(Tapol / Napol) 

• 2 Desember. Departemen Hukum dan HAM menyatakan bahwa 
Tapol/Napol GAM yang masih dalam tahanan tidak berhak untuk 
amnesti, sehingga menimbulkan protes dari SIRA. 

Hak Asasi Manusia dan 
pembentukan Komisi 

Kebenaran dan Rekonsiliasi 
(KKR) 

• 10 Desember di Banda Aceh dan Langsa. Demonstrasi menuntut 
investigasi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan pembentukan Komisi 
Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). 

Partai politik lokal 
• 20 Desember. Pernyataan Pangdam IM yang menyatakan bahwa Aceh 

tidak butuh partai lokal tetapi kesejahteraan ekonomi telah mengundang 
protes dari KPA. 

Bantuan Reintegrasi 

• 3 Desember. Demonstrasi korban konflik di Bener Meriah menyangkut 
penyaluran bantuan diyat. 

• 12 Desember. Mantan tahanan GAM Aceh Timur berdemonstrasi 
menuntut janji penyediaan rumah dan tanah bagi mereka. 

• 12 sampai 27 Desember. Demonstrasi pengungsi Bener Meriah dan 
Aceh Tengah di DPRA terhadap masalah dalam pengelolaan program 
perumahan.  

 
Ketidakpuasan bantuan perumahan bagi korban konflik menjadi isu utama bulan Desember 
2007, ketika sekitar 800-an pengungsi dari Bener Meriah dan Aceh Tengah berangkat ke  
Banda Aceh dan melakukan demonstrasi selama tiga minggu berturut-turut di depan kantor 
DPRA. Protes ini merupakan kelanjutan dari demontrasi sebelumnya yang dilakukan pada 
bulan Juli 2007 untuk mengungkapkan kesalahan pengelolaan program perumahan dari biaya  
tahun 2005 (sebelum pembentukan BRA), dimana sekitar 2000 unit rumah telah dibangun di 
dua kabupaten tersebut dibawah pengawasan Pemerintah Daerah tk II. Berdasarkan 
investigasi kelompok masyarakat sipil dan kunjungan anggota dewan , ditemukan indikasi 
penggelapan dana yang menyebabkan rendahnya standar mutu bangunan. Sebagai hasil dari 
demonstrasi bulan Desember Gubernur Irwandi berjanji  melakukan investigasi terhadap 
kasus tersebut dalam waktu 40 hari.   
 
Pada tahap awal pelaksanaan program perumahan BRA juga telah menerima kritik yang 
cukup luas. Pembentukan Task Force Perumahan pada bulan Agustus yang lalu atas 
permintaan Gubernur dan Ketua BRA, M. Nur Djuli, telah membawa peningkatan yang 
signifikan. Proses verifikasi tuntutan yang lebih ketat telah membawa perubahan pada daftar 
penerima manfaat; pembayaran Rp 35 juta / unit rumah (US$ 3800) dalam dua tahap 
disalurkan kepada 3.075 penerima mulai pada akhir Oktober 2007, dan 2638 unit di 16 
kabupaten sedang dalam proses pembangunan dan rehabilitasi hingga akhir Desember. Akan 
tetapi capaian ini tetap masih jauh dibawah target 11.000 unit yang ditetapkan oleh BRA 
untuk tahun 2007. BRA mengalami kesulitan dalam upaya menjamin mendapatkan dana yang 
cukup dari Pemerintah Pusat. Dana sebesar Rp.450 milyar (US$ 49.7 juta) dari alokasi APBN 
2007 yang telah dijanjikan kepada BRA, akhirnya dibatalkan dengan alasan dokumentasi 
yang diterima di Jakarta tidak lengkap.  
Untuk tahun 2008, Rp.1.085 trilyun (US$ 117 juta) sudah direncanakan akan dialokasikan 
kepada BRA oleh pemerintah pusat dan provinsi dalam beberapa tahap dari bulan Maret 
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sampai September 2008. Dana tersebut untuk menyelesaikan kegiatan tahun 2007 serta 
program tahun 2008. Untuk menghindari terjadinya kembali komplikasi dan penundaan-
penundaan seperti yang telah terjadi dengan dana 2007, BRA dan Pemerintah Pusat 
diharapkan dapat menjalin koordinasi yang lebih baik. BRA juga semestinya berlandaskan 
pada capaian Task Force Perumahan untuk memperluas verifikasi tuntutan yang lebih baik, 
mengontrol kualitas, monitoring dan prosedur penanganan keluhan kepada programnya yang 
lain. 
 
 


