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Laporan Pemantauan Konflik di Aceh 
1– 30 November 2007 

 

Bank Dunia/DSF 
 

 

Di bulan November, jumlah konflik meningkat tajam setelah sempat mereda selama bulan 

puasa, tetapi kekerasan masih tetap dalam tingkat rendah.
1
 Terdapat 26 kejadian demonstrasi, 

yang merupakan angka tertinggi yang pernah dicatat dalam Laporan ini. Demonstrasi terbesar 

terjadi di Aceh Barat Daya (Abdya), dimana baik pendukung Bupati Akmal Ibrahim maupun 

penentangnya saling unjuk kekuatan dalam pengerahan masa dalam jumlah ribuan. Situasi 

konfrontatif serupa juga terjadi di Nagan Raya, dimana sekelompok koalisi masyarakat sipil  

menuntut Bupati turun dari jabatannya. Di Aceh Tenggara, meski pemerintah propinsi ikut 

turun tangan untuk mengakhiri konflik atas hasil pilkada, namun hingga kini masyarakat 

masih terpecah-belah dan Bupati baru masih belum mampu menjalani roda pemerintahan 

dengan baik.. Kasus-kasus ini semakin menunjukkan bahwa stabilitas politik masih rentan di 

beberapa wilayah di Aceh. Konflik politik ini berpotensi besar berubah bentuk menjadi 

konflik dengan kekerasan. Terakhir, lima konflik yang terjadi di bulan ini menunjukkan 

ketegangan yang terus berlangsung antara Aceh dan Jakarta mengenai pelaksanaan proses 

perdamaian, dan ketegangan antara mantan kombatan GAM dengan aparat keamanan 

pemerintah. Meski Forum Koordinasi dan Komunikasi (FKK) Damai Aceh telah 

menunjukkan kapasitasnya dalam menangani kasus skala-terbatas dengan mengedepankan 

efisiensi dan kenetralannya, namun FKK masih belum membuktikan kemampuannya dalam 

mengatasi isu yang lebih luas, apalagi mencari jalan keluar mengenai ketidak–sesuaian yang 

terjadi dalam pelaksanaan MoU.  

 

Setelah libur Lebaran, Jumlah 

konflik meningkat kembali, namun 

kekerasan tetap rendah 
Setelah rendahnya tingkat konflik 

yang tercatat pada bulan lalu, 

jumlah konflik meningkat tajam 

pada bulan November, dimana 

terdapat 102 insiden (lihat Figur 1). 

Sebagian besar karena tingginya 

jumlah pertikaian administratif. 

Sementara itu jumlah konflik politik 

dan sengketa atas akses sumber 

daya masih tetap stabil. Sedangkan 

kekerasan masih rendah, dengan 11 

insiden kekerasan yang dilaporkan bulan ini. Namun masih terlalu dini untuk menyimpulkan 

bahwa turunnya kekerasan sejak  September sampai dengan November adalah bersifat 

sementara saja, atau menandakan bahwa Aceh sedang mengalami kondisi kembali ke situasi 

                                                 
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.  

 
Figur 1: Insiden kekerasan vs. # total konflik per bulan 
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relatif normal setelah tingginya angka kekerasan yang mewarnai setengah tahun pertama. 

Insiden kekerasan bulan November mengakibatkan satu kematian, jumlah kasus kematian 

yang lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya.
2
 

 

Demonstrasi meningkat, tetapi  tidak ada kekerasan 

Terjadi 26 kali demonstrasi di 

bulan November, yang merupakan 

angka tertinggi yang tercatat sejak 

data dikumpulkan (lihat Figur 2). Ini 

merupakan perkembangan yang 

signifikan. Ada beberapa catatan 

terhadap demonstrasi-demonstrasi di 

bulan November. Pertama, tidak 

satupun demonstrasi yang disertai 

kekerasan. Hal ini merupakan 

catatan tersendiri karena iklim 

demonstrasi di Indonesia yang 

sering dijadikan sebagai ajang “unjuk kekuatan”.
3
  Kedua, ketidakpuasan atas penyaluran 

bantuan dan tuduhan korupsi adalah faktor penyebab utama terjadinya demonstrasi-

demonstrasi bulan ini. Ketiga, demonstrasi sering digunakan sebagai alat untuk meluapkan 

ketidakpuasan ketika cara-cara lain telah gagal ditempuh; hanya 50% demonstrasi saja yang 

mengusung isu baru, sedangkan selebihnya mengenai isu yang telah pernah diprotes 

sebelumnya melalui cara lain, seperti pernyataan di pers atau delegasi. Keempat, demonstrasi 

menyebar di seluruh Aceh. Setengahnya (13 dari 26) terjadi di Kota Banda Aceh, tetapi 

selebihnya terjadi di kabupaten lain. Terakhir, mahasiswa memimpin setengah dari jumlah 

demonstrasi tersebut, sedangkan yang lain dipimpin oleh NGO, perempuan, supir becak, atau 

warga desa. Dilihat dari jumlah masa, demonstrasi terbesar bulan ini adalah demonstrasi yang 

melawan Bupati Aceh Barat Daya. Tabel berikut menunjukkan jumlah dan isu demonstrasi 

yang tejadi pada bulan November.   

 
Tabel 1: Jenis demonstrasi yang terjadi November 2007 

Jumlah Isu Contoh 

7 Proyek pemerintah / Korupsi • Masyarakat memprotes rendahnya kompensasi tanah untuk 
membangun kantor pemerintahan 

• Masyarakat menginginkan penurunan kepala desa karena 
dugaan korupsi 

• Mahasiswa protes atas pengelolaan program beasiswa 

• Pengungsi protes penyaluran program subsidi beras 

7 Masalah dalam penyaluran 
bantuan (termasuk korupsi) 

• Lima diantaranya ditujukan kepada BRR 

• Protes ditujukan pada BRA atas rumah yang diberikan pada 
penerima yang tidak berhak 

• Supir becak-motor protes atas korupsi proyek bantuan yang 
diberikan kepada mereka 

5 Demonstrasi politik • Dua demonstrasi untuk menurunkan Bupati Aceh Barat Daya, 
dan demonstrasi balasan oleh pendukungnya 

• Demonstrasi untuk menurunkan Bupati Nagan Raya 

                                                 
2
  Catatan tertinggi kematian terkait konflik akhir-akhir ini terdapat pada bulan Juni, ketika 12 orang 

meninggal. Sejak itu, kematian mulai menurun, dengan dua meninggal pada bulan Juli, dua di bulan 

Agustus, tiga di bulan September, dan satu di bulan Oktober. 
3
 Beberapa protes disebut dalam surat kabar sebagai “delegasi” daripada demonstrasi, yang berarti 

kelompok orang yang menuntut seseorang di suatu tempat, dalam jumlah besar. Kelompok yang 

demikian biasanya menunggu di depan kantor pemerintah seharian sampai pejabat menerima mereka; 

kehadiran gerombolan besar adalah taktik untuk mendesak aparat bertindak. Sebaliknya, demonstrasi 

melibatkan plakat dan orasi, dan seringkali diiringi yel-yel bernada marah dan merobohkan pagar, 

dibuat sebagai intimidasi agar aparat memandang serius protes ini. Banyak aparat yang masih 

memandang demonstrasi sebagai aksi provokatif, bukan sebagai perilaku demokratis normal.    

     Figur 2: Jumlah demonstrasi, per bulan 
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4 Protes atas ujian akhir 
Nasional SMA 

• Protes oleh kelompok siswa di Banda Aceh, Lhokseumawe, dan 
Bireuen 

3 Isu-isu lain • Demo menuntut pembebasan tahanan politik masih berlanjut 

• Mendukung penghentian kekerasan terhadap perempuan 

• Demo menuntut qanun yang mengatur soal kesenian 

 

Unjuk kekuatan antara penentang dan pendukung Bupati Aceh Barat Daya 
Di Aceh Barat Daya (Abdya), krisis 

politik yang tengah berlangsung kini 

berujung pada unjuk kekuatan antara 

penentang dan pendukung Bupati 

Akmal Ibrahim, yang menggelar 

demonstrasi dengan mengumpulkan 

ribuan pendukung (lihat Kotak 1).
4
 

Demonstrasi ini merupakan dampak 

dari ketidakpuasan terkait kegagalan 

bupati dalam memenuhi janji 

politiknya untuk menyediakan tanah, 

asuransi jiwa, dan bantuan 

pembangunan bagi kelompok rentan. 

Para penentang Akmal yang 

tergabung dalam satu wadah 

bernama Koalisi Gempa juga 

mensinyalir bahwa Bupati terpilih  

menggunakan politik uang dan 

menyelewengkan APBD untuk 

membayar hutang-hutangnya pada para elit yang memberi dukungan keuangan selama masa 

kampanye.  

 

Tampaknya protes anti-Akmal yang sedang berlangsung ini justru sebagian besar dikoordinir 

oleh elit, termasuk mantan sekutu-kutunya yang kecewa karena Akmal tidak memenuhi janji 

dan hutang politiknya. Khususnya, usahawan Rafli Aris sepertinya memainkan peran kunci 

dalam menggalang dukungan Anti-Akmal (lihat Kotak 2). Ada indikasi kuat bahwa sebagian 

demonstrasi diwarnai oleh kepentingan pribadi, dan bahwa politik kotor menyebar di kedua 

belah pihak. Setidaknya ini terlihat dari demonstran yang dibayar baik yang pro maupun anti-

Akmal. Pemisahan terjadi hingga ke seluruh komponen masyarakat Abdya, mulai dari 

kelompok elit sampai masyarakat biasa.
5
  Anggota DPRK Abdya berada dalam tekanan kedua 

belah pihak. Sejauh ini, pemerintahan propinsi menghindar untuk turun tangan, dan lobi-lobi 

intensif dari kubu Akmal maupun penentangnya sedang berlangsung untuk mengamankan 

dukungan dari pemerintah provinsi). Konflik politik ini segera harus diselesaikan untuk 

mengendalikan situasi yang semakin memanas, dan mungkin akan berakhir dengan kekerasan 

antar pendukung kedua kubu. Pembakaran pada 12 November di kantor Camat Tangan-

Tangan, dimana camatnya merupakan salah seorang anggota tim sukses Akmal, menjadi 

peringatan serius kemungkinan semakin parahnya konflik politik ini. 

 

 

 

 

                                                 
4
 Latar belakang masalah di Abdya bisa dilihat di Laporan bulan Agustus, September, dan Oktober. 

5
 Catat bahwa situasi di Abdya menggambarkan ambiguitas peran atau istilah kelompok masyarakat 

(masyarakat sipil atau masyarakat madani). Konflik politik di Indonesia seringkali diiringi dengan 

pembentukan organisasi “masyarakat sipil”, beberapa diantaranya tidak memiliki latar belakang yang 

jelas dan menjadi front pendukung elit tertentu, kelompok kepentingan atau partai politik. Formasi 

organisasi yang demikian memungkinkan kepentingan pribadi dengan meng-atasnamakan “legitimasi 

demokratis”.  

Kotak 1:  Insiden politik Abdya pada bulan November 
 

• 6 November, Blangpidie. Ribuan demonstran menuntut Bupati  
Akmal Ibrahim diturunkan dari jabatannya. Dibawah tekanan 
para demonstran, 17 dari 25 anggota DPRK Abdya menanda 
tangani rekomendasi yang mendukung pencopotan Bupati. 

• 12 November, Blangpidie. Ribuan demonstran mendukung 
Akmal. 15 anggota DPRK bergabung didalamnya, termasuk 
mereka yang sebelumnya menandatangani rekomendasi 
penurunan Akmal. 

• Pada hari yang sama di kecamatan Tangan-Tangan, terjadi 
aksi pembakaran dengan sasaran kantor Camat yang baru 
dilantik Akmal. 

• 19 November, Banda Aceh. Mahasiswa Abdya berdemo 
menuntut pemerintah propinsi turun tangan untuk 
menyelesaikan .krisis politik di Abdya. 

• 21 November, Jakarta. Gerakan Anti Korupsi Indonesia 
(GAKI) melaporkan Akmal Ibrahim ke KPK atas 
penyelewengan APBD 2007. 
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Kotak 2: Musuh-musuh Akmal – terdiri dari koalisi kelompok masyarakat sipil, konstituen yang kecewa, 
dan elit politik dengan kepentingan pribadi 
 

• Koalisi Gempa (Gerakan Masyarakat Pembaharuan Abdya). Berbagai kelompok anti-Akmal kini 
bergabung dalam satu organisasi yaitu Koalisi Gempa. Di dalamnya termasuk Jaringan Demokrasi Rakyat 
Aceh – JDRA), yang memimpin demonstrasi anti-Akmal pada bulan September; dan Group 59, yang 
merupakan kelompok kontraktor yang sebagian besar mantan kombatan dan selama ini menuntut 
penyelidikan 208 proyek. Mereka mengklaim bahwa Akmal tidak melakukan proses-proses tender terhadap 
proyek ini. (lihat Laporan September dan Oktober) 

• Rafli Aris, seorang usahawan yang dekat dengan Letjen George Toisutta, Pangkostrad. 6  Rafli Aris 
meminjamkan Rp. 4 milyar kepada Akmal Ibrahim untuk kampanyenya. Sebagai imbalannya, menurut Rafli, 
Akmal seharusnya memberinya proyek-proyek, tapi hal tersebut tidak ditepatinya. Rafli menyampaikan 
niatnya untuk mengadukan Akmal ke KPK. 

• Nasir Alue, mantan komandan militer GAM. Nasir Alue mengklaim telah menanda tangani MoU dengan 
Akmal, dimana Nasir akan mendukung Akmal dan, sebagai balasannya, Akmal akan mendukung 
pembentukan partai politik local (yaitu Partai GAM). Perannya di unjuk rasa bulan November masih belum 
jelas. 

• H. Said Syamsul Bahri, Ketua DPRK Abdya. Pada bulan Oktober, 22 dari 25 anggota DPRK 
menandatangani mosi tidak percaya terhadap Syamsul Bahri, yang dituduh otoriter dan menyelewengkan 
posisinya untuk kepentingan pribadi (lihat Laporan Oktober). Beberapa sumber mengatakan bahwa mosi itu 
dimotori oleh Akmal Ibrahim. 

• Kompol Sumardi, Kapolres Abdya. Sebelumnya dekat dengan Akmal, Kompol Sumardi disinyalir 
memberikan kontribusi dana bagi kampanye Akmal. Ketika protes melawan Akmal memuncak, Kapolres 
menyerahkan “proposal” kepada Bupati untuk mendanai “pengeluaran tambahan” pasukannya, namun Akmal 
menolak. [Hasil wawancara dengan Kompol Sumardi] 

• Figur politik. Fahruddin dan Sulaiman, keduanya calon yang gagal dalam pemilihan Bupati, juga mungkin 
terlibat dalam mendukung protes yang tengah terjadi dengan berharap menggantikan posisi Akmal jika 
diturunkan.  Rafli memberi kontribusi finansial dalam kampanye Fahruddin dan Sulaiman.  

 

Protes anti-Bupati juga bertambah besar di Nagan Raya 
Di Nagan Raya, situasi serupa dengan Abdya juga terjadi. Pada tanggal 19 dan 27 November, 

koalisi kelompok masyarakat sipil bernama Gempar (Gerakan Masyarakat Pembaharuan 

Nagan Raya),
7
 melakukan demonstrasi di Banda Aceh menuntut Bupati T. Zulkarnaini 

dinonaktifkan dari kedudukannya guna memperlancar proses penyelidikan atas tuduhan 

korupsi dan nepotisme. Kasus utama terhadap T. Zulkarnaini, bupati yang terpilih kembali 

dari partai Golkar, berkaitan dengan pencucian uang dan kecurangan dalam pendanaan 

kampanye. Sebelumnya pada awal tahun ini, Said Jamalul Quris, mantan ajudan Zulkarnaini, 

divonis sepuluh bulan penjara di Medan karena menggunakan identitas palsu untuk membuka 

rekening untuk menyimpan jumlah dana yang besar. Disinyalir dana itu merupakan kontribusi 

dana kampanye dari 15 pengusaha Nagan Raya yang totalnya mencapai Rp. 8 milyar lebih. 

Badan Pemeriksa Keuangan juga melaporkan sejumlah kasus atas penyelewengan APBD 

ketika Zulkarnaini menjabat sebagai bupati pada periode sebelumnya. Bupati juga dikenal 

menempatkan keluarganya pada posisi-posisi kunci. Terlepas dari sejumlah kesamaan dengan 

Abdya, situasi di Nagan Raya memiliki beberapa perbedaan. Pertama, proses hukum yang 

sedang berjalan tampaknya memberi alasan yang lebih kuat bagi demonstran di Nagan Raya 

untuk meminta  intervensi dari pemerintah propinsi guna menonaktifkan Bupati Zulkarnaini. 

Kedua, sampai sekarang belum ada indikasi kuat bahwa kelompok masyarakat di Nagan Raya 

dimanipulasi oleh kepentingan pribadi. Meski demikian, kedua situasi ini memiliki potensi 

untuk menimbulkan insiden-insiden kekerasan. 

  

                                                 
6
 George Toisutta adalah Panglima Komando Operasional TNI (Pangkoops) di Aceh selama periode 

darurat militer (2003-2004)  
7
 Catat kemiripan nama dengan koalisi Abdya. Gempar dibentuk tiga bulan lalu, jauh sebelum Gempa 

yang pertama terdengat pada 6 November. Terlihat jelas bahwa nama gerakan Nagan Raya terinspirasi 

dan diadaptasi para pemrotes di Abdya.  
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Kebuntuan politik di Aceh Tenggara 
Tercatat tidak ada insiden terkait situasi politik di Aceh Tenggara (Agara) yang diberitakan 

oleh surat kabar selama bulan November. Meskipun demikian, investigasi yang dilakukan 

peneliti Bank Dunia menemukan indikasi kuat bahwa situasi relatif stabil akhir-akhir ini --

yang seakan menutup sembilan bulan konflik terkait pilkada (lihat Laporan sebelumnya)--

sebenarnya masih sangat rentan. Bupati terpilih Agara, Hasanuddin (atau lebih dikenal 

dengan Sanu), menghadapi banyak musuh, termasuk perseteruan dengan DPRK. 

Pelantikannya pada 1 September berlangsung dengan pengamanan ketat dari polisi, dan 

diboikot oleh sebagian besar anggota DPRK. Sejak itu, fungsi pemerintahan kabupaten 

menjadi tersendat bahkan DPRK menolak bertemu Bupati Sanu untuk membahas RAPBD. 

Baik KIP Aceh Tenggara maupun DPRK tetap menganggap bahwa bupati terdahulu, Armen 

Desky, memenangkan pilkada, dan saat ini sedang menunggu hasil Mahkamah Konstitusi 

terhadap pengesahan kemenangan Sanu yang telah diumumkan pada Mei 2007 oleh KIP 

Provinsi Aceh yang sebelumnya telah memecat anggota KIP Aceh Tenggara. 

 

Konflik antara pendukung Sanu dan Desky terjadi di seluruh tingkatan dalam kabupaten 

tersebut. Semua birokrat, kontraktor, dan tokoh masyarakat memiliki loyalitas yang jelas 

kepada salah satu dari mereka. Dan tindakan permusuhan sepertinya akan ditujukan kepada 

pada mereka yang mendukung kandidat yang “salah”. Setelah pergantian pejabat 

pemerintahan (reshuffle), mereka yang mendukung Sanu tersaring untuk mendapatkan posisi 

dan para kontraktor akan sulit mendapat proyek apabila sekutu mereka mengalami kekalahan 

dalam pilkada. Para kepala desa yang mendukung Desky juga merasa bahwa mereka akan 

dikucilkan oleh warga desa pro-Sanu. Lebih jauh, masih banyak desa yang terbelah dengan 

ketegangan tinggi yang pro maupun kontra. Di beberapa desa, perpecahan pendukung Desky 

dan Sanu benar-benar nyata misalnya, mereka saling tidak menghadiri pernikahan yang lain, 

sembahyang di masjid berbeda, dan berbelanja di kedai yang berlainan pula. 

 

Di sebagian besar tempat, persaingan (dalam bentuk permusuhan) terjadi di semua lini, 

bahkan antar etnis, agama, dan klan.
8
 Di satu sisi, meski tidak ada insiden kekerasan yang 

terjadi sejak pelantikan Sanu, ada tanda-tanda bahwa Armen Desky sedang mempersiapkan 

para pendukungnya untuk aksi lanjutan meskipun tidak jelas apa yang terjadi bila ia kalah 

banding di MK. Di sisi lain, ketua DPRK, yang merupakan keluarga dekat Desky, 

menyatakan bahwa dia akan mendukung pemerintahan Sanu, dan sesungguhnya Desky dan 

Sanu bisa mencegah terjadinya konflik kekerasan terbuka (karena istri Sanu adalah sepupu 

Desky). Persoalan lainnya adalah, Armen Desky memiliki hubungan dekat dengan beberapa 

organisasi kepemudaan (seperti IPK, Hikmatan, Pemuda Pancasila, dan Forkab), dimanan 

beberapa anggotanya memiliki latar belakang kriminal dan milisi. Dan seorang kepala desa 

pro-Desky mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan hak politik Desky diinjak-injak. 

Bila MK memenangkan Desky, kemungkinan konflik politik Agara akan terus berlanjut 

selama beberapa waktu ke depan, karena pihak Desky mencoba menggunakan keputusan 

tersebut untuk menggeser Hasanuddin dan menempatkan Desky sebagai Bupati terpilih.  

 

FKK berhasil menangani insiden skala terbatas antara GAM dan aparat keamanan, 

namun masih belum menunjukkan kemampuannya mengatasi persoalan terhadap 

implementasi MoU  
Pada bulan November, lima konflik kembali menyibak ketegangan yang ada antara Aceh dan 

Jakarta dalam pelaksanaan proses perdamaian. Kasus ini diantaranya adalah insiden antara 

mantan kombatan GAM dan aparat keamanan. Dua dari lima kasus tersebut berakhir dengan 

kekerasan dimana salah satunya mengakibatkan kematian (lihat Tabel 2) 

 

                                                 
8
 Baik Desky dan Sanu berasal dari etnis Alas, dimana klan dilihat penting. Namun hubungan klan 

tidak menentukan dukungan politik; banyak klan Desky mendukung Sanu. Secara kasar, Aceh 

Tenggara terdiri dari 17% penduduk Kristen, sebagian besar Batak dan Karo yang tinggal di perbatasan 

Sumatera Utara. Desa-desa ini cenderung mendukung Desky daripada Sanu, setelah sebuah kampanye 

Sanu diberitakan akan memotong suplai tuak dan melarang peternakan babi.  
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Tabel 2: Ketegangan yang berhubungan dengan MoU dan Insiden GAM vs aparat keamanan di bulan 
November  

Jenis Konflik 
Jumlah 
Insiden 

Keterangan 

Isu terkait 
MoU 

2 

• 1 November, Banda Aceh. Ratusan mahasiswa berdemonstrasi menuntut 
pembebasan sembilan tahanan politik GAM yang masih ditahan di penjara 
Jawa dan Sumatera. Sebuah delegasi DPR Aceh dan anggota Forum 
Keadilan Tapol Napol Aceh (FKTNA) menyampaikan tuntutan yang sama 
kepada Departemen Hukum dan HAM di Jakarta. 

• 26 November, Banda Aceh. Ketua BRA, Muhammad Nur Djuli, secara 
terbuka menuntut agar pencairan tahap kedua dana reintegrasi yang 
sudah disetujui oleh pemerintahan pusat untuk tahun anggaran 2007 
segera dilakukan. Karena dana tersebut, sebesar Rp. 450 milyar, harus 
digunakan sebelum 26 Desember jika tidak uang tersebut akan 
dikembalikan ke Jakarta. Maka penundaan pencairan membahayakan  
pelaksanaan program-program kunci BRA, seperti program perumahan 
dan bantuan pemberdayaan ekonomi bagi korban konflik. 

Insiden GAM 
vs aparat 
keamanan 

3 

• 16 November, Aceh Besar. Polisi menyita dua mesin bubut yang dituduh 
pernah digunakan anggota KPA untuk membuat senjata rakitan. Setelah 
proses penyelidikan, FKK menyimpulkan bahwa tuduhan tersebut tidak 
kuat, karena satu mesin dalam kondisi rusak sedang satu lainnya tidak 
pernah digunakan selama satu setengah tahun belakangan. 

• 22 November, Pidie. Seorang mantan kombatan yang merupakan 
gerombolan Si Teh (lihat Laporan September), terbunuh saat ditangkap 
polisi. 

• 26 November, Calang. Pemukulan putra seorang anggota KPA oleh 
seorang anggota polisi menyebabkan terjadinya aksi pemukulan balasan 
dari KPA dan masyarakat (tiga anggota polisi luka-luka). 

 

 

Tidak ada satupun insiden GAM vs polisi yang masuk dalam kriteria konfrontasi ala militer, 

karena insiden-insiden tersebut lebih kepada masalah pribadi. Semua kasus mengarah pada 

tuduhan bahwa polisi menggunakan kekuatan berlebihan. Seperti yang sudah kami sampaikan  

pada Laporan bulan lalu, peningkatan disiplin dan profesionalisme aparat keamanan adalah 

prioritas, karena penyalahgunaan kekuatan yang terus saja berlangsung memunculkan aksi 

balasan dan memicu perseteruan dari kalangan mantan kombatan maupun masyarakat. 

Khususnya penangkapan anggota GAM/KPA harus didasarkan pada bukti kuat dan mengikuti 

prosedur operasional. Kondisi kematian Hamdani Sulaiman, tersangka perampokan bersenjata 

yang  dibunuh polisi pada 22 November, sangat mencurigakan.
9
 Kebetulan, Hamdani juga 

merupakan anggota geng Si Teh, yang juga tewas ketika penangkapannya pada bulan 

September, hanya beberapa hari setelah polisi menetapkannya sebagai tersangka utama 

perampokan dan pembunuhan petugas administrasi sekolah (lihat Laporan September). Perlu 

dicatat bahwa Forum Komunikasi dan Koordinasi Damai Aceh (FKK) memainkan peran 

kunci pada kasus 16 dan 26 November, dimana forum tersebut berhasil menjadi mediator 

antara polisi dan GAM/KPA dan mampu meredakan ketegangan serta menunjukkan 

kemampuannya dalam menangani insiden skala kecil dan sensitif dengan cara yang efisien 

dan tak berpihak. 

 

Meski demikian, FKK masih belum membuktikan kapasitasnya dalam menangani isu yang 

lebih luas dan mencari jalan keluar atas perselisihan antara Aceh dan Jakarta mengenai 

pelaksanaan butir-butir penting MoU, misalnya pembebasan tahanan politik dan dana 

reintegrasi. Hal ini disebabkan karena FKK tidak memiliki mandat dan kewenangan seperti 

yang diberikan kepada AMM. Kesulitan lainnya adalah ketidakmampuan GAM menghasilkan 

satu suara. Kemenangan Irwandi Yusuf pada pilkada 2006 telah mengurangi legitimasi Malik 

Mahmud untuk berbicara atas nama mantan gerakan separatis tersebut. Sehingga tidak jelas 

dengan siapa pemerintah pusat harus bernegosiasi. Sebagai contoh, pada 12 November, 

                                                 
9
 40 anggota polisi bersenjata api “terpaksa” membunuhnya karena ia bertahan dan mengeluarkan pisau.  
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sekelompok orang yang menyebut dirinya sebagai Pemantau Pelaksanaan MoU Helsinki 

(Helsinki MoU Watch), memuat iklan satu halaman penuh di harian Serambi yang berisikan 

matriks rekapitulasi 21 pasal MoU–yang menurut kelompok ini– sebagian tidak diakomodir 

kedalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UU PA) dan sebagian lainnya tidak 

diimplementasikan secara tepat bahkan ada yang tidak diimplemetasikan sama sekali. 

Kelompok ini sebelumnya juga menyebarkan dokumen yang sama pada saat perayaan dua 

tahun MoU. Anggota kelompok ini termasuk Nur Djuli (ketua harian BRA), mantan juru 

bicara GAM Bakhtiar Abdullah, dan dua tokoh GAM lain yang dekat dengan Irwandi. 

Kecuali jika GAM berhasil mengatasi perpecahan internalnya, dan menunjukkan niat untuk 

melanjutkan negosiasi, akan lebih memudahkan bagi pemerintah dengan siapa berbicara 

mengenai isu terkait butir-butir MoU yang paling sensitif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


