
 1 

Figur 1: Insiden kekerasan vs jumlah total konflik, per bulan 
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Pada bulan ketiga dalam masa kampanye untuk pemilihan umum 2009, suasana tenang yang 
biasanya menjadi ciri khas bulan suci Ramadhan diganggu oleh 43 insiden kekerasan. 
Ketegangan politik merupakan factor utama dalam kasus yang paling mencolok di bulan 
September, termasuk sejumlah pembakaran dan peledakan granat terhadap Partai Aceh (PA).1 
Penyerangan tersebut terjadi hampir setiap hari pada puncaknya dan meluas di sepanjang 
basis-basis GAM di pesisir Timur, dengan latar belakang meningaktnya ketegangan antara 
KPA, kelompok antiseparatis dan aparat keamanan. Intimidasi tetap menjadi keprihatinan 
bagi terlaksananya pemilihan umum. Karena penundaan dalam pembentukan Panwaslu, Aceh 
belum memiliki jalur institusional yang tepat untuk melaporkan dan menindaklanjuti kasus-
kasus intimidasi. Perselisihan terkait pendaftaran calon legislatif dan pertikaian internal partai 
juga berperan dalam ketegangan pra-pemilu. Keputusan Bupati Aceh Besar untuk mundur 
dari jabatannya menggarisbawahi tantangan yang dihadapi pemerintahan Aceh dalam masa 
transisi ini. Akhirnya, penculikan seorang konsultan Bank Dunia oleh sebuah kelompok 
sempalan mantan kombatan di Sawang, Aceh Utara, menujukkan bagaimana kemiskinan, 
kekurangan kapasitas pemerintah dan ketidakseimbangan dalam pembagian manfaat 
perdamaian merupakan masalah yang tetap menpengaruhi situasi keamanan dan mencoreng 
keberhasilan proses perdamaian di daerah-daerah yang paling tertinggal.  
 
Bulan puasa dinodai oleh puncak dalam intensitas kekerasan 
Tahun-tahun sebelumnya, bulan puasa Ramadhan ditandai dengan menurunnya jumlah baik 
konflik maupun insiden kekerasan. Namun pada bulan September ini konflik malah mencapai 
puncak baru, dengan 206 isu dilaporkan, dan kekerasan tetap ti tingkat tinggi yang sama 
dengan bulan Augustus, yaitu 43 kasus, rata-rata 1.5 kejadian per hari (see Figur 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 1 di bawah ini merincikan insiden-insiden bulan September. Sebagaimana terjadi di 
bulan Agustus, puncak kekerasan pada bulan ini terutama diakibatkan oleh meningkatnya 
ketegangan politik dalam persiapan pemilu tahun depan (23% dari semua insiden). Namun, 
kasus-kasus terkait pemilu di bulan Agustus terutama terdiri dari pengrusakan attribut 
                                                
1 Sebagai bagian dari program dukungan analisis bagi proses perdamaian, Program Konflik dan 
Pembangunan Bank Dunia, didanai oleh DFID-UK dan Kedutaan Belanda, menggunakan metodologi 
pemetaan konflik melalui koran untuk memantau insiden konflik di Aceh sebagai diliputi oleh dua 
koran provinsi (Serambi and Aceh Kita). Program ini menerbitkan laporan yang dapat dibaca  online di 
www.conflictanddevelopment.org.  Dataset tersedia untuk yang berminat; hubungi Adrian Morel di 
amorel1@worldbank.org. Terdapat keterbatasan dalam menggunakan koran untuk memetakan konflik; 
lihat Barron and Sharpe (2005) di www.conflictanddevelopment.org/page.php?id=412.  
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kampanye (lihat Laporan bulan Agustus), sedangkan kekerasan politik meningkat pada bulan 
September dengan serangkaian pembakaran dan peledakan granat, hampir semua diarahkan 
kepada Partai Aceh (lihat seksi tentang pemilihan berikut ini). Juga terkait erat dengan 
meningkatnya suhu persaingan politik, bulan ini ditandai dengan sejumlah bentrokan antara 
KPA, elemen dari milisi antiseparatis dan aparat keamanan.  
 
Tabel 1:Insiden kekerasan pada bulan September, menurut jenis isu 

Isu # kasus %  Korban 
KPA vs antiseparatis 2 3 terluka Incidents melibatkan 

mantan kombatan KPA vs aparat keamanan 2 
9.5% 

3 diculik 
“Kelompok bersenjata” vs aparat keamanan 1 2.5% 2 terluka 

Intimidasi terhadap pejabat KIP 3 - 
Terkait pemilihan Penyerangan terhadap partai-

partai politik 
7 

23% 
6 gedung rusak 

Pemilikan tanah 2 1 meninggal, 3 terluka 
Masyarakat vs perusahan 
sawsta / badan pemerintah 3 5 gedung rusak 

Pertikaian mengenai 
sumber daya 

Kontrak / tender 2 

16% 

- 
Terkait bantuan 1 2.5% -  

Kasus khalwat 2 2 terluka 
Main hakim sendiri 

Pengeroyokan pencuri / maling 5 
16% 

6 terluka 
Isu pribadi (bales dendam) 5 11.5% 1 meninggal, 6 terluka 
Lain (termasuk satu penemuan mayat) 8 19% 1 meninggal, 2 diculik, 2 terluka 

Total 43 100% 
3 meninggal, 24 terluka, 5 
diculik, 11 gedung rusak 

 
Jumlah korban meninggal pada bulan September termasuk relatif rendah (tiga).2 Namun 
demikian, Figur 2 di bawah ini, yang menggabungkan angka-angka mengenai insiden konflik 
maupun kasus-kasus kriminal murni, 3  menunjukkan bahwa bulan ini ditandai dengan 
peningkatan tajam dalam jumlah kasus yang melibatkan bentuk kekerasan yang paling serius 
(lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan Augustus). Secara khusus, jumlah kasus 
penculikan, setelah mengalami penurunan dari Juni hingga Agustus, meningkat lagi di 
September dengan angka tertinggi yaitu enam kasus, termasuk satu insiden dimana korban 
merupakan anggota komunitas bantuan internasional (lihat seksi mengenai penculikan 
konsultan Bank Dunia). 
 
                         Figur 2: Kasus yang melibatkan kekerasan serius, Oktober 07 - September 08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 Sebelas kematian dicatat pada bulan Juli dan tujuh pada bulan Agustus. Rata-rata terjadi lima per 
bulan pada tahun 2008. 
3 Kasus-kasus kriminal murni (seperti curas, penculikan demi uang tebusan dll) tidak diperhitungkan 
dalam data bulanan kami mengenai insiden konflik sebagaimana Figur 1 dan Tabel 1. Berbeda, Figur 2 
juga termasuk kasus kriminal. Contohnya, di Tabel 1 hanya terhitung empat kasus penculikan, 
sedangkan di Figur 2 terhitung enam kasus, termasuk dua yang kriminal murni.  
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Kekerasan meningkat di antara musuh-musuh masa konflik pada saat pemilihan 2009 
mendekat  
Kampanye untuk pemilu tahun depan yang dimulai pada bulan Juli di tengah keprihatinan 
mengenai intimidasi (lihat Laporan Juli-Agustus), dinodai pada bulan September oleh 
serangkaian serangan sangat serius terhadap Partai Aceh (PA).  
 
Pada tanggal 9 September, granat meledak di 
rumah mantan Panglima GAM dan Ketua KPA / 
PA, Muzzakir Manaf, di pinggir kota Banda Aceh. 
Lima kasus pembakaran dan pengranatan kantor 
perwakilan PA cepat menyusul, dengan frekwensi 
hampir satu kejadian sehari mulai tanggal 15 
hingga 20 September, di sepanjang pesisir Timur 
dan di Aceh Tenggara (lihat Kotak 1). Pada 
tanggal 21 September, sebuah kantor Partai SIRA 
juga dibakar. 4  Modus operandi kasus-kasus 
tersebut menunjukkan bahwa penyerangan-
penyerangan lebih dimaksudkan untuk meneror 
daripada melukai orang, 5 dan tidak ada korban 
yang dilaporkan. Di satu sisi, insiden-insiden ini 
mirip seperti sejumlah kasus pengranatan yang 
terjadi pada bulan April dan Mei 2007 (delapan 
kasus  selama dua bulan). Namun, dari segi 
frekwensinya serta luasnya daerah geografis yang 
diliputi dalam kejadian-kejadian September, 
insiden-insiden tersebut menunjukkan peningkatan 
dibandingkan segala kejadian pasca-MoU 
sebelumnya.  Kasus-kasus 2007, dimana korban 
bervariasi (termasuk tokoh-tokoh GAM, tapi juga 
politikus non-GAM dan aparat keamanan), 
rupanya terpusat pada dinamika tingkat kabupaten 
masing-masing dan tidak terkait erat satu sama 
lain. Berbeda, semua insiden September 
sepertinya mencerminkan suatu upaya untuk  
menyerang Partai Aceh di sejumlah daerah 
sekaligus.  
 
Hal ini menjadi alasan bagi KPA/PA untuk menuduh bawah para penyerangan tersebut 
merupakan bagian dari rencana yang diatur oleh “faksi-faski pemerintahan Jakarta” untuk 
merusak kampanye pemilu,6 dan kemungkinan dilaksanakan oleh anggota milisi antiseparatis. 
Ketegangan antara KPA dan pihak milisi memang sedang meningkat. Di basis-basis Gam 
khususnya, mantan kombatan GAM yang menyerah sebelum MoU dan kemudian dibina dan 
diatur oleh TNI menjadi front-front antiseparatis (sekarang di bawah organisasi payung 
Forkab –Forum Komunikasi Anak Bangsa), mengalami tekanan dari KPA untuk berpindah 
pihak lagi dan mendukung PA. Pada sisi lain, partai-partai nasional telah mendekati 
organisasi seperti Forkab demi mengurangi dukungan bagi partai-partai lokal.7 Ketegangan 
politik bisa jadi berperan dalam bentrokan yang terjadi di Aceh Utara akhir-akhir ini antara 

                                                
4 Insiden-insiden serupa berlanjut pada bulan Oktober, dengan pembakaran kantor PA di Langsa pada 
11 Oktober dan pengranatan kantor pusat KPA di Banda Aceh pada 23 Oktober. 
5 Penyerangan dilakukan pada dini hari atau sekitar magrib, pada waktu lokasi sasaran sedang sepi. 
6 Adnan Beuransyah, Juru Bicara PA, Harian Aceh, 18 September.  
7 Penemuan kujungan lapangan gabungan yang dilakukan Ausaid dan Bank Dunia. Forkab mengaku 
ada 13.000 mantan  kombatan GAM yang menyerah sebelum MoU. Ini merupakan jaringan grassroots 
yang sangat berguna jika digunakkan untuk berkampanye, terutama di basis Forkab di Aceh Barat.  

Kotak 1: Kekerasan politik dan insiden-insiden di antara 
kelompok mantan kombatan dan aparat keamanan di 
bulan September  
• 4 September, Cot Girek, Aceh Utara. Sebagai aksi 

bales dendam untuk pembunuhan anggota Berantas 
pada 26 Agustus, empat anggota KPA dipukuli 
sekelompok anggota milisi antiseparatis.   

• 9 September, Lamreung, Krueng Barona Jaya, Aceh 
Besar. Granat meledak di depan rumah Muzzakir 
Manaf, Ketua KPA dan Partai Aceh (PA).  

• 15 September, Muara Dua, Lhokseumawe. Kantor PA 
dibakar. 

• 16 September, Langsa. Kantor PA dibakar. 
• 17 September, Kota Juang, Bireuen. Kantor PA 

digranat. 
• 19 September, Baktiya, Aceh Utara. Granat ditemukan 

di depan kantor PA, tetapi dimusnahkan sebelum 
meledak. 

• 20 September, Aceh Tenggara. Kantor PA dibakar.  
• 21 September, Kota Juang, Bireuen. Kantor Partai 

SIRA dibakar. 
• 24 September, Lhokseumawe. Pertikaian antara masa 

KPA dan mantan kombatan GAM yang menyerah di 
kantor BRA wilayah.    

• 28 September, Peureulak, Aceh Timur. Anggota TNI 
dari Tanah Jambo Aye, Aceh Utara, diculik. Kodim 
Aceh Utara menuduh KPA. Kemudian, TNI menculik 
Ketua dan Wakil Ketua PA Aceh Timur. Mereka 
dibebaskan setelah membantu aparat untuk melacak 
lokasi penyembunyian tentara yang diculik dan 
membebaskannya.  
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KPA dan Berantas (Benteng Rakyat Antiseparatis), sebuah milisi yang sebagian keanggotaan 
terdiri atas GAM yang menyerah (lihat Kotak 1).  
 
Rasa saling curiga juga memperparah di antara KPA/PA dan aparat keamanan. Kegagalan 
polisi untuk menangkap pelaku penyerangan-penyerangan bulan September memperkuat 
kecurigaan KPA akan kemungkinan ada pembiaran dari pihak keamanan, atau bahwa ada 
oknum aparat yang secara sengaja terlibat dalam “kampanye hitam” lawan PA melalui 
penyebaran misinformasi maupun operasi rahasia.8 Penculikan seorang anggota TNI di Aceh 
Timur, yang segera diikuti oleh penculikan dua pemimpin PA oleh pihak militer (lihat Kotak 
1), menunjukkan bagaimana ketegangan masih dapat meningkat dengan cepat dan berbahaya 
antara mantan musuh masa konflik ini. Khususnya, bahwa TNI berani melawan hukum 
dengan melakukan aksi bales dendam adalah hal yang sangat memprihatinkan. Insiden ini 
juga menggarisbawahi kurangnya jalur komunikasi formal antara KPA dan TNI untuk 
menyelesaikan masalah secara damai. Menigkatkan disiplin internal dalam tubuh militer 
maupun KPA/PA sangat diperlukan untuk menjamin lancarnya pelaksanaan pemilihan. 
Respons dari polisi yang lebih transparen dan efisien dalam menyelidiki kejadian seperti 
pembakaran dan pengranatan bulan September pasti dapat mengurangi rasa curiga.  
 
Teori-teori lain juga beredar mengenai penyerangan-penyerangan tersebut. Persaingan 
internal dalam tubuh KPA, yang sudah terpecah-pecah oleh perselisihan lokal dan perebutan 
lahan dalam akses kepada sumber keuntungan legal maupun ilegal, dilaporkan telah 
diperparah akibat persaingan antara calong legislatif PA untuk mendapatkan nomor-nomor 
urut tertinggi di daftar partai. Di setiap daerah pemilihan, hanya caleg-caleg yang dapat salah 
satu dari nomor urut teratas yang benar-benar punya peluang untuk menjadi anggota dewan. 
Kata beredar bahwa kejadian-kejadian bulan September kemungkinan didalangi tokoh-tokoh 
KPA/PA yang kecewa karena tidak terpilih sebagai caleg atau mendapatkan nomor urut yang 
terlalu rendah. Desa-desus lain menyatakan bahwa PA mungkin telah mendalangi sendiri 
penyerangan-penyerangan tersebut dengan tujuan mendongkrak popularitasnya dan merubah 
imejnya sebagai pelaku intimidasi utama.  
 
Konflik-konflik lain terkait pemilihan 
Ancaman dan tekanan terhadap pendukung partai-partai politik dan pemilih tetap terjadi. 
Intimidasi menjadi salah satu isu utama dalam konflik terkait pemilihan di bulan September 
(37.5% - lihat Tabel 2 di bawah ini). Akibat penundaan pembentukan Panwaslu yang terus-
menerus, Aceh masih belum memiliki jalur institusional yang tepat untuk melaporkan dan 
menindaklanjuti kasus. Setelah dibentuk, Panwaslu akan membutuhkan dukungan agar 
berhasil dalam mencegah insiden. Selama Pilkada 2006, kinerjanya dihalangi beberapa 
kekurangan, termasuk kapasitas dan wibawa yang rendah serta terbatasnya otonominya dari 
KIP.9  
 
Tabel 2: Konflik terkait Pemilu di bulan September 

Isu # kasus %  
Masalah administrasi / hukum umum  2 8.5% 

Intimidasi / kekerasan terhadap 
partai-partai 

7 
Praktek-praktek 
kampanye yang tidak 
sehat Lain 2 

37.5% 

Uji baca Al Qur’an 5 
Pendaftaran caleg 

Lain 2 
29% 

Isu internal partai Nomor urut 3 25% 

                                                
8 Pembentukan kembali pos-pos militer di beberapa daerah, termasuk Aceh Utara dan Bener Meriah, 
juga meningkatkan kekhawatiran KPA maupun masyarakat sipil.  
9 Lihat laporan yang segera akan diterbitkan oleh Conflict and Development Program: Samuel Clark 
dan Blair Palmer (2008). “Peaceful Pilkada, Dubious Democracy: Aceh’s Post-Conflict Elections and 
their Implications” (mengenai Pilkada 2006 dan dampaknya), Indonesian Social Development Paper 
No. 11. Jakarta: World Bank. Akan dapat dibaca online di www.conflictanddevelopment.org 
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Penyeberangan ke partai lain 2  
Lain 1 

 

Total 24 100% 
 
Sumber kedua terjadinya konflik adalah pendaftaran calon legislatif. Khususnya, sejumlah 
kasus ancaman dan intimidasi terhadap pejabat KIP dilaporkan, yang dilakukan bacaleg yang 
tidak lulus uji baca Al Qur’an. Akhirnya, seperempat dari konflik terkait pemilu merupakan 
perselisihan internal partai, seperti caleg yang memprotes atau menarik pencalonan karena 
tidak puas dengan nomor urut yang mereka dapatkan, atau partai yang re-call anggota Dewan 
karena sudah menyeberang ke partai politik lain.  
 
Keputusan Bupati Aceh Besar untuk mengundurkan diri menggarisbawahi tantangan-
tantangan pemerintahan di Aceh  
Pada tanggal 5 Desember, Bukhari Daud, Bupati Aceh Besar, menimbulkan kontroversi 
dengan mengumumkan keputusannya untuk mengudurkan diri.  Lebih membingungkan lagi 
adalah penolakannya untuk mengucapkan alasannya tindakan tidak terduga tersebut. 
Menanggapi permintahan dari DPRK dan Depdagri untuk memikirkan ulang keputusannya, 
Bukhari Daud menerima untuk tetap bekerja untuk sementara. Akhirnya beliau juga 
memberikan beberapa penjelasan dalam surat kepada DPRK. Beliau menyatakan bahwa 
“iklim politik dan birokrasi tidak sehat” dan menyesali filsafat politik yang dominan di Aceh 
“bahwa politik adalah untuk mengalahkan dan menguasai, kalau tidak Anda akan dikalahkan 
atau dikuasai”.10 Sebuah teori disampaikan oleh media bahwa Bukhari mundur karena  di 
bawah tekanan oleh Tim Sukses-nya yang ikut campur dalam nominasi pejabat dan proses 
tender.  Tuduhan-tuduhan ini antara lain diarahkan kepada Wakil Bupati Anwar Ahmad, 
namun segera dibantah oleh PAN dan PBR, dua partai politik yang mendukung tiket Daud / 
Ahmad pada Pilkada 2006. Sumber-sumber yang dekat dengan Bukhari mengatakan bahwa  
sang Bupati, seorang akademik yang cukup dihormati dan memiliki tingkat keagamaan tinggi, 
telah lelah atas ketidakmampuannya untuk menerapkan standar moral yang lebih tinggi di 
kalangan birokratik yang lumpuh dengan kapasitas rendah dan dimana kepentingan pribadi 
lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat.  
 
Kasus ini telah menjadi sebuah peringatan akan tantangan-tantangan yang dihadapi 
pemerintahan di Aceh, terutama pada waktu menjelang pemilihan umum tahun depan. Kasus  
ini mengajak Aceh untuk menyadari bahwa korupsi dan kapasitas rendah benar-benar dapat 
menimbulkan krisis pemerintahan, dan bahwa birokrasi perlu direformasi jika diharapkan 
untuk mengatasi segala tantangan masa transisi ini. Kasusnya juga menunjukkan bahwa 
pemerintahan yang tidak sehat diakitbatkan oleh kebiasaan buruk dunia politik yang 
didominasi oleh patronase, terutama dalam cara mendapatkan beking politik pra-pemilihan. 
Sebagai bales budi untuk dukungan mereka pada masa kampanye, individu-individu dan 
partai-partai yang kaya dan berpengaruh akan mendesak calon mereka untuk mendapatkan 
imbalan setelah dia telah menjabat. Maka membanggun pemerintah yang sehat mulai dengan 
pengawasan pemilu yang lebih ketat, terutama pemantauan pendanaan kampanye dan 
pengawasan oleh media dan masyarakat sipil akan bagaimana jaringan patronase beroperasi. 
 
Penculikan konsultan Bank Dunia meningkatkan kekhawatiran akan keamanan 
Pada tanggal 23 September, seorang asing yang bekerja dengan Bank Dunia sebagai 
koordinator Laporan Pemantauan Konflik di Aceh diculik oleh sekelompok pemuda lokal 
yang bersenjata pedang di Sawang, Aceh Utara. Konsultan tersebut dilepaskan pada hari yang 
sama, setelah dapat menyakinkan para penculiknya agar membatalkan tuntutan tebusan 
sebesar Rp. 5 miliar.  
 
Kasus ini merupakan kejadian pertama yang dilaporkan media di mana sasarannya adalah 
anggota komunitas bantuan internasional. Tujuh warga negara Cina yang bekerja untuk 

                                                
10 Serambi, 14 September.  
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sebuah perusahaan swasta Indonesia diculik di Gayo Lues pada bulan April lalu. Penculikan 
seorang petugas keamanan dari LSM Save the Children pada bulan Agustus kemudian 
ternyata hanya merupakan informasi palsu. Penculikan sering terjadi pada masa pasca konflik 
di Aceh (dengan rata-rata 3.5 kasus per bulan selama 2008, hampir satu kasus per minggu), 
tetapi selama ini sasarannya biasanya warga Aceh.  
 
Sumber keprihatinan lain pada kasus baru ini, 
adalah bahwa motivasi para pelaku tidak hanya 
kriminal. Mereka anggota Pasukan Peudeung 
(PP), sebuah kelompok mantan kombatan 
sempalan yang diduga “anti-MoU”. PP sebagian 
besar terdiri atas pengikut-pengikut muda 
almarhum Teungku Badruddin (lihat Kotak 2). 11  
Mereka sedang frustrasi mengenai betapa proses 
perdamaian, di mata mereka, gagal untuk 
memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat 
Aceh, dan mereka sudah sering menjadi 
pengacau program-program bantuan di Sawang. 
Pasukan Peudeung ini menggunakan intimidasi 
dan ancaman sebagai cara untuk mendapat 
perhatian komunitas internasional atas keluhan 
mereka. Para penculiknya dalam kasus baru ini 
juga menggunakan alasan serupa sebagai 
pembenaran tindakan mereka, sehingga 
mencerminkan kesediaan PP untuk mengambil 
tindakan lebih serius yang khusus memilih 
sasaran dari komunitas internasional.  
 
Namun, ancaman dari PP ini tidak perlu dibesar-
besarkan. Walaupun PP terindikasi memiliki 
hubungan dengan kelompok serupa di 
kabupaten-kabupaten lain, Pasukan Peudeung 
hanyalah sekelompok pemuda yang tidak 
terorganisir dengan kuat dan hanya beroperasi di Sawang utara dan beberapa kecamatan di 
sekitarnya. Bisikan lokal yang menyebutkan adanya “pasukan siluman” berupa 500 kombatan 
yang tidak setuju dengan MoU, sepertinya tidak benar atau dibesar-besarkan, karena jumlah 
anggota PP yang secara aktif terlibat dalam kriminalitas dan intimidasi tidak lebih dari 
beberapa belasan. Struktur PP sudah lemah setelah meninggalnya pemimpinnya, Tgk. 
Badruddin, dan selanjutnya semakin kacau lagi dengan ditangkapnya salah satu anggota 
seniornya, Tgk. Brimob, Juli lalu. Rupanya penculikan terhadap konsultan Bank Dunia 
dilakukan oleh beberapa elemen tanpa sepengetahuan anggota lainnya, dan informasi dari 
lapangan menunjukkan bahwa banyak anggota sangat tidak senang dengan akibat-akibat 
negatif terhadap PP yang disebabkan oleh kejadian tersebut. Dukungan masyarakat setempat 
terhadap PP sepertinya juga sudah berkurang.     
 
Keadaan di Sawang merupakan contoh mengenai bagaimana proses perdamaian, walaupun 
berhasil secara keseluruhan, masih bisa gagal pada tingkat lokal dalam menghasilkan 
kepercayaan dan keyakinan pada masyarakat umum dan khususnya pada mantan kombatan. 
Dari hasil penelitian Ausaid/Bank Dunia yang menilai persepsi masyarakat Aceh terhadap 
proses perdamaian, kecaman dan nilai pesimisme terburuk ditemukan di Sawang. Sawang 
merupakan salah satu kecamatan yang terkena dampak konflik paling berat, dan juga salah 
satu yang termiskin. Walaupun kecamatan Sawang dialokasikan dana terbesar kedua di antara 
kecamatan lain pada anggaran Aceh Utara tahun lalu, sangat sedikit kemajuan terlihat pada 

                                                
11 Untuk lebih banyak mengenai Pasukan Peudeung, lihat juga Laporan Juli-Agustus. 

Kotak 2: Tgk Badruddin… anti-MoU? 
Tgk Badruddin dan KPA Sawang terlibat dalam 
perselisihan dan pertengkaran yang berujung kepada 
pembunuhan Tgk Badruddin pada  bulan Desember 
tahun lalu (lihat Laporan Desember 2007). Salah satu 
sebab pertengkaran tersebut adalah Badruddin dan 
anak-buahnya dikeluarkan dari daftar penerima dana 
reintegrasi 25 juta Rp per orang untuk mantan kombatan 
GAM. Salah satu sebab lain adalah perbedaan pendapat 
politik antara KPA dan Badruddin. Badruddin dicap 
sebagai tokoh “anti-MoU” oleh KPA. Sebenarnya 
Badruddin lebih menentang caranya elit GAM, menurut 
dia, telah mengkhianati cita-cita masyarakat Aceh demi 
kepentingan pribadi mereka. Dalam sebuah dokumen 
tertanggal 26 Maret 2007, Badruddin menuduh KPA telah 
memanfaatkan MoU guna menjadi “Raja baru di Aceh”. 
Dia menuntut pembubaran organisasi tersebut, 
pencabutan UUPA 2006 serta penerapan butir-butir MoU 
yang lebih tegas dan “sesuai dengan keinginan 
masyarakat Aceh” [Dokumen disediakan kepada tim 
Laporan pada bulan Maret 2008]. Penyitaan mobil Cardi 
oleh Badruddin pada tahun 2007, yang mengakibatkan 
dia ditangkap dan divonis tujuh bulan penjara, dibenarkan 
oelh para pendukungnya sebagai cara yang sah untuk 
menarik perhatian komunitas internasional akan 
“gagalnya MoU” [wawancara dengan Pasukan 
Peudeung, Maret - Mei 2008].  
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infrastruktur dan pelayanan masyarakat sejak 2005.12 Pengangguran dan kemiskinan yang 
luas menyebabkan suasana keamanan yang paling bergejolak di provinsi Aceh ini. Pada masa 
pasca insiden penculikan ini, momentum seharusnya dimanfaatkan untuk memulai 
pembicaraan antara semua pihak (stakeholders), termasuk pemerintah tingkat kabupaten 
maupun kecamatan, pasukan keamanan, dan para donor, untuk membentuk kerangka 
mengenai cara meningkatkan pelayanan masyarakat di wilayah ini. Keterpecahan pada PP 
mengenai insiden ini juga dapat memberikan kesempatan untuk melibatkan kelompok ini 
secara lebih produktif, menyusul usaha serupa yang dimulai oleh Interpeace sebelumnya.  

                                                
12 Rp. 14 myliar telah dialokasikan untuk proyek rehabilitasi jalan utama Sawang, namun sampai 
sekarang jalan tesebut masih dalam kondisi sangat hancur.  


