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SALEUM

MENgHAdIRKAN 

tapak-tapak sepuluh 

tahun perdamaian 

Aceh tentu tidak 

mudah. Tapi, membi-

arkan jejak terhapus oleh waktu juga tidak 

bijak. Pilihannya, Khazanah Aceh berupaya 

menghadirkan seluruh momentum itu 

dalam edisi khusus perdamaian, meski 

tentu tidak sempurna. Perdamaian Aceh 

yang sudah bertahan sepuluh tahun tentu 

hal sangat berharga. Seperti yang pernah 

disampaikan Wali Nanggroe Tengku Malik 

Mahmud Al-Haythar dalam pertemuan 

redaksi. “Fokus pada masa depan adalah 

kunci bertahannya perdamaian Aceh.” 

 Aceh mesti fokus pada masa depan 

yang sudah dicanangkan sejak lam-

pau oleh generasi teladan Aceh. Masa 

depan Aceh itu hanya bisa diraih dengan 

menghadirkan standar terbaik dalam 

tata kelola Aceh. disitulah tantangan-

nya. dalam sepuluh tahun masa damai 

ada yang sudah dicapai dengan baik dan 

ada juga yang masih perlu diperbaiki agar 

lebih baik. Ada juga yang masih perlu kerja 

keras untuk mencapainya. Khazanah Aceh 

dengan daya dukung yang ada menyajikan 

semuanya dalam fragmen-fragmen peng-

ingat. Semua untuk satu maksud agar 

semua pihak bergerak dalam irama yang 

mendorong perbaikan terus menerus. Per-

baikan yang dimaksud tentulah mengacu 

pada maksud Wali Nanggroe, Tengku Ma-

lik Mahmud Al-Haythar bahwa kekhusu-

san Aceh mesti dipahami dalam konteks 

bahwa membangun Aceh haruslah lebih 

baik dari sistem yang ada. Itu artinya 

perlakuan atas Aceh tidak boleh dibawah 

standar nasional. Untuk itu, seperti kerap 

diingatkan oleh Wali Nanggroe, kebijakan 

yang masih mengandung multitafsir mesti 

perlu diperjelas dan dipertegas. Kebijakan 

yang belum mencerminkan semangat MoU 

Helsinki perlu diperbaharui. 

Semua itu pasti butuh kesungguhan 

dan kesabaran semua pihak. Salah satu 

caranya adalah dengan terus menjaga 

perdamaian Aceh. Riak-riak karena pem-

bangunan yang di dalamnya terikut politik 

sangat wajar dalam iklim demoktasi. Tapi, 

sejauh kita merawat persatuan, menjaga 

perdamaian, dan hidup dalam Islam maka 

segenap tantangan pasti bisa ditemukan 

resolusinya. 

Melalui edisi khusus Khazanah Aceh 

ini Wali Nanggroe Tengku Malik Mahmud 

Al-Haythar mengharapkan MoU Helsinki 

dapat dijadikan spirit untuk menata masa 

depan Aceh jauh lebih baik.

KHAZANAH MENGHADIRKAN
JEJAK SEPULUH TAHUN DAMAI ACEH
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BUKU TAMU

Redaksi menerima kiriman 
berbagai tulisan yang terkait 
dengan tugas dan wewenang 
Wali Nanggroe. Tulisan da-
pat dikirim ke alamat email 
antero@consultant.com . 
Khusus untuk rubrik Rakyat 
Bertanya Wali Nanggroe Men-
jawab harap mencantumkan 
nama alamat dan identitas 
yang lengkap. Setiap pertan-
yaan yang dimuat mulai edisi 
mendatang akan mendapat-
kan sofenir dari majalah ini.

Saya masih ingat dengan pesan yang disampaikan oleh Bapak Jusuf 

Kalla yang pada masa itu begitu teguh menginginkan perdamaian Aceh 

terwujud ‘Hamid ingat tema utama perdamaian adalah soal martabat, pu-

langkan mereka ke kampung halamannya dengan harga diri’.

Sebenarnya di meja perundingan itu hanya 20 persen saja masalah 

dibicarakan, yang banyak justru diluar meja perundingan antara saya, 

Presiden Ahtisaari, Bapak Malik Mahmud dan Bapak Zaini Abdullah dengan 

cara berjalan kaki dipinggiran sungai kota Helsinki.

Jadi penyelesaian masalah itu adalah penyelesaian diluar meja pe-

rundingan, karena kalau sedang berada di meja perundingan kesannya for-

mal, jadi ada saatnya kami berempat berjalan bersama sambil berbincang. 

Tapi sering kali Ahtisaari memanggil saya dan mengatakan ‘Kenapa kamu 

tidak jalan-jalan bertiga saja, sambil menikmati keindahan alam Helsinki, 

disitu banyak masalah yang akan mencair’.

Kesan yang paling saya ingat waktu itu ketika kami berjalan, saya 

tidak pakai baju mantel dan waktu itu udara diluar dingin sekali, lalu Bapak 

Malik Mahmud mengeluarkan mantelnya dan dia pakaikan ke saya, pada-

hal kami baru saja berdebat dengan sengit.a

“

”HAMID AWALUDDIN
Ketua Delegasi RI pada perundingan dengan GAM di Helsinki dan 

Penulis Buku “Damai di Aceh – Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki”

gfx.dagbladet.no (MAA)

teStiMoNi

46

48

49

50

Doa Dikamoe 
(Nanggroe Lam 
Aman)

hiKAYAt

MoU Helsinki dan 
MoU Cot Trieng

rANgKANg KuPi

huKuM
UUPA dan Hal-hal
yang Belum Selesai
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Merawat Damai untuk Kemajuan Aceh

AlHAMdUlIllAH, 
pada momentum 
yang dirahmati Allah 
ini, kita telah diper-
kenankan untuk da-

pat menjadi saksi atas perjalanan 
10 tahun perdamaian Aceh yang 
telah banyak menyimpan dinamika 
dan sejarah panjang.

Sudah sepatutnya kita ber-
syukur karena masih diberi kekua-
tan oleh Allah SWT hingga mampu 
merawat damai di Aceh dan dapat 
memperingati hari ulang tahun 
ke 10 ditanda-tanganinya Nota 
Kesepahaman Bersama antara 
Pemerintah Republik Indone-
sia dan gerakan Aceh Merdeka 
yang lebih dikenal dengan MoU 
Helsinki, pada hari Senin Tanggal 
15 Agustus 2005, di kota Helsinki 
Finlandia.

Hari penyelesaian Kon-
flik bersenjata di Aceh, yang 
telah berjalan selama 30 tahun 
lamanya dengan korban jiwa 
dan harta benda yang tak terkira 
besarnya. Ini merupakan momen 
sejarah besar untuk Aceh secara 
khusus dan Indonesia pada um-
umnya, yang turut dikagumi oleh 
masyarakat dunia.

dalam kesempatan ini, 
kami memberikan penghargaan 
yang setingi-tingginya kepada 
pemerinah RI yang pada masa 
itu dipimpim oleh Bapak Susilo 
Bambang Yudhoyono  dan Ba-
pak Jusuf Kalla dalam usaha 
bersama mencari jalan terbaik 
bagi penyelesaian konflik di Aceh 
hingga selesai.

Kami menyampaikan peng-

hargaan dan ucapan terima kasih 
kepada Martti Ahtisaari  Mantan 
Presiden Finlandia, Ketua dewan 
direktur Crisis Management 
Initiative (CMI) sebagai Fasilita-
tor proses negosiasi dan Negara 
Finlandia yang telah berkenan 
menjadi tuan rumah perundingan.

Kami menyampaikan peng-
hargaan dan ucapan terima kasih 
kepada Negara-negara sahabat 
dan komunitas internasional, 
termasuk UNI EROPA dan ASEAN 
yang terlibat didalam proses 
perundingan dengan memberi-
kan dorongan pada para pihak 
sehingga dapat berunding serta 
telah memberikan bantuan moral 
dan finansial kepada lembaga-
lembaga yang terlibat didalam 
proses perundingan tersebut.

Apresiasi juga kepada lemba-
ga-lembaga civil society, media 
massa nasional dan interna-
sional yang telah turut membantu 
dalam mempublikasikan proses 
perdamaian ini, sehingga menjadi 
contoh perdamaian dunia yang 
dipelajari oleh Negara-negara 
yang mengalami konflik bersen-
jata didaerahnya masing-masing 
seperti Filipina dengan Bangsa 
Moro, Thailand dengan Patani, 
Colombia bahkan Papua telah 
datang ke Aceh untuk melakukan 
studi banding dalam menyelesai-
kan konflik yang sedang mereka 
alami.

Peranan semua pihak yang 
tersebut diatas sangat penting, 
dalam menetukan berjalannya ta-
hapan perundingan dengan lan-
car yang begitu komplek dan sulit 

 Foto: Edo/Keurukon Katibul Wali



PEUNUTOH WALI

Merawat Damai untuk Kemajuan Aceh
dalam mengakomodir para pihak 
yang bertikai. Namun demikian, 
usaha ini akhirnya menghasilkan 
juga nota kesepahaman bersama 
antara pemerintah RI dan gAM 
yang ditandatangani oleh Menteri 
Hukum dan HAM dari pihak 
Pemerintah RI Excellency Hamid 
Awalauddin dan saya sendiri dari 
pihak gAM yang dilaksanakan di 
pentas dunia.

Perlu ditegaskan di sini 
bahwa, konstitusi Indonesia dan 
MoU Helsinki telah diturunkan 
menjadi Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2006 tentang Pemer-
intahan Aceh. Selanjutnya telah 
diimplementasikan kedalam PP 

dan PERPRES serta Qanun Aceh. 
Inilah yang menjadi pondasi 
Aceh ke depan, sebagai hukum 
khusus yaitu hukum positif yang 
berlaku dalam tatanan hukum di 
Indonesia.

Harapan kami kepada se-
luruh rakyat Aceh, supaya tidak 
melupakan penderitaan yang 
pernah kita alami pada masa 
konflik, dengan segala tantangan 
dalam mencapai perdamaian 
yang abadi di Aceh. Kita juga 
menghimbau kepada seluruh 
masyarakat Aceh tetap tabah, 
bertawakal, menyatukan pikiran 
dan saling mendukung untuk 
menjalankan tahapan pem-

bangunan Aceh kedepan yang 
dijalankan secara bertahap, demi 
mencapai kesejahteraan rakyat 
sebagaimana yang kita dicita-
citakan. Insyaallah.

Kita semua berharap adanya 
peran aktif dari jajaran pemer-
intah pusat dan pemerintahan 
Aceh, agar ikhlas, tidak jenuh 
memperhatikan dan merawat 
perdamaian yang telah sama-
sama kita capai. Kita tidak mem-
biarkan seorangpun merenggut 
arti perdamaian ini. diatas itu 
semua, cara yang paling utama 
dalam merawat damai ialah 
dengan peran dan kontribusi kita 
semua mewujudkan kesejahter-

aan rakyat, menuju Aceh yang 
berkeadilan dan bermartabat.

Untuk itu, dalam perayaan 
momentum dan peristiwa 10 ta-
hun damai Aceh yang sedang kita 
syukuri serta kita kenang ini, kami 
himbau khusus kepada jajaran 
pemerintahan Aceh dan jajaran 
pemerintahan Kabupaten/Kota di 
seluruh Aceh supaya senantiasa 
memperhatikan, menjalankan 
pembangunan Aceh secara 
prioritas, penuh tanggung-jawab 
dan tepat pada sasarannya. 
Jadikanlah MoU Helsinki sebagai 
semangat Aceh untuk maju.a

TENgKU MAlIK MAHMUd Al-HAYTHAR

 Foto: Keurukon Katibul Wali



60 Tahun Detak 
Sejarah Aceh
Dari Zaman merDeka hingga masa Damai (1945 – 2005)

22 Agustus 1945
Sejumlah tokoh dan pejuang 
Aceh berkumpul di rumah Teuku 
Abdullah Jeunib di Banda Aceh. 
Tergalang pemikiran, agar rakyat 
Aceh, tokoh, dan pejuang di Aceh 
mendukung Soekarno-Hatta.

23 Agustus 1945
Sebanyak 56 tokoh hadir dalam 
pertemuan lanjutan di “Shu Cho-
kan” (Kantor Residen Aceh, kini 
kantor Gubernur Aceh). Tengku 
Muhammad Daud Beureueh ab-
sen. Teuku Nyak Arief mengambil 
Alquran, berdiri, lalu berucap, 
”Wallah, Billah, saya akan setia 
untuk membela kemerdekaan 
Republik Indonesia sampai titik 
darah terakhir”. 

15 September 1945
Teuku Muhammad Daud Cum-
bok, putra hulubalang Desa Cum-
bok menentang kemerdekaan RI 
di Aceh. Pejuang kemerdekaan 
RI di Aceh pimpinan Sjamaun 
Gahara menyerbu Markas Daud 
Cumbok. Daud Cumbok disebut-
sebut meninggal. Peristiwa 
Cumbok ini merupakan konflik 
pertama antara kelompok pro-RI 
dengan penentangnya.

15 Juni 1948
Soekarno secara khusus datang 
ke Aceh menemui Gubernur Milit-
er Aceh, Daud Beureuh. Soekarno 
meminta Beureuh membantu 

“Republik Indonesia” yang secara 
de facto praktis Jogjakarta saja 
dan ikut mendesak Belanda 
agar mengakui kemerdekaan 
RI. Bila menang, Aceh akan 
diberi kesempatan mengatur 
pemerintahan tersendiri. Daud 
Beureuh bersedia. Dia minta para 
saudagar Aceh mengumpulkan 
emas untuk membantu Soekarno 
membeli dua pesawat Dakota.

19 Desember 1948
Ibukota RI pindah dari Jakarta 
ke Yogyakarta. Soekarno-Hatta 
menunjuk Syafruddin Prawirane-
gara mendirikan Pemerintah 
Darurat Republik Indonesia 
(PDRI) di Bukit Tinggi Sumatera 
Utara. Tengku Daud Beureueh 
membantu pemerintah darurat 
tersebut.

17 Desember 1949
Penampilan Daud Beureueh 
untuk membantu Syafruddin 
disambut tokoh ulama lain, di 
antaranya Hasan Ali, Ayah Gani, 
H.M. Nur E.L. Ibrahimy, dan 
Teuku Amin. Mereka melobi 
Syafruddin untuk mendirikan 
Provinsi Aceh. Syafruddin setuju 
dan mengeluarkan Ketetapan 
PDRI Nomor 8/Des/WKPH ter-
tanggal Kutaraja, 17 Desember 
1949. Daud Beureueh diangkat  
sebagai Gubernur Militer Aceh. 
Akhir 1949
Daud Beureueh bersikukuh men-

dukung kemerdekaan RI. Bahkan, 
ia mengalang pengumpulan dana 
dari rakyat Aceh untuk membi-
ayai perjuangan RI. 

8 Agustus 1950
Di Jakarta, Dewan Menteri Re-
publik Indonesia Serikat memu-
tuskan, wilayah Indonesia dibagi 
10 provinsi. Provinsi Aceh, telah 
berdiri pada 17 Desember 1949,
dilebur dengan Provinsi Suma-
tera Utara.

23 Januari 1951
Perdana Menteri M. Natsir mem-
bacakan surat peleburan provinsi 
Aceh di RRI Banda Aceh.

21 April 1953
Daud Beureueh terpilih seba-
gai Ketua Umum Kongres Alim 
Ulama se-Indonesia di Medan. Ia 
minta segenap ulama men-
dukung pemilu 1955 supaya RI 
menjadi Negara Islam Indonesia 
(NII). Gagasan senada dicetus-
kan lebih dulu oleh Kartosoewirjo 
pada 7 Agustus 1949 di Jawa 
Barat, pasukannya dikenal
DI/TII.

20 September 1953
Daud Beureueh memutuskan 
melawan Jakarta dan beker-
jasama dengan NII Kartosuwiryo. 
Jakarta menyebutnya “pember-
ontakan” dan mengirim pasukan 
dari Jawa ke Aceh. 

23 September 1955
Tokoh Aceh menggelar Kongres 
Batee Krueng (Kongres Rakyat 
Aceh). Beureueh diangkat 
sebagai Kepala Negara dan 
Wali Nanggroe Aceh. Aceh 
menjadi Negara Bagian Aceh 
dari konfederasi NII pimpinan 
Kartosoewirjo. 

27 September 1955
Pemerintah RI mengirimkan 
pasukan tentara dengan sandi
Operasi 19 Agustus. 

27 Januari 1957
Menteri Dalam Negeri RI Sunaryo 
melantik Ali Hasjmy sebagai 
Gubernur Aceh dan Letnan 
Kolonel Sjamaun Gaharu sebagai 
Pangdam Aceh. Pelantikan ini 
menandai pembatalan likuidasi
Provinsi Aceh. 

Juli 1957
Gubernur Ali Hasjmy dan Pang-
dam Aceh mengikat perjanjian 
dengan DI/TII di Aceh dalam Ikrar 
Lam The. Gejolak di Aceh
mereda.

15 Februari 1958
Beureueh bergabung dengan 
Pemerintah Revolusioner Repu-
blik Indonesia (PRRI) - Per-
mesta, serta memutus hubungan 
dengan DI/TII Kartosoewirjo. 
PRRI-Permesta dengan DI/TII, 

KALEIDOSKOP
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melalui Operasi Sabang-Merauke 
mengadakan operasi ber-
sama menumpas orang-orang 
Soekarno.

Desember 1958
DI/TII di Aceh mengirim Perdana 
Menteri Negara Aceh, Hasan Ali 
ke pertemuan di Genewa. Tengku 
Hasan Di Tiro yang sedang kuliah 
di AS menghadiri pertemuan 
dalam kapasitas sebagai pe-
muda Aceh yang peduli DI/TII. 

16 Mei 1959
Provinsi DI Aceh berdiri, Wakil 
Perdana Menteri RI Mr. Hardi
mengeluarkan Surat Keputusan 
Nomor 1/Missi/1959, isinya
memberikan otonomi bidang 
pendidikan, agama dan adat 
istiadat.

25 Mei 1959
Kedua belah pihak sepakat 
berdamai dan menetapkan Aceh 
sebagai “Daerah Istimewa” 

dimana Aceh boleh mendapatkan 
“otonomi”, termasuk memakai 
syariat Islam. Ibrahim Hasan dan 
Syamsuddin Mahmud men-
gatakan Aceh setia terhadap 
proyek kebangsaan “Indonesia.” 
Daud Beureuh membuktikannya 
dengan bersedia mendukung 
proklamasi Soekarno-Moh. Hatta 
pada 17 Agustus 1945.

8 Februari 1960
Republik Persatuan Indonesia 
didirikan dengan Presiden Sya-
fruddin Prawiranegara dan Wakil 
Tengku Daud Beureueh. Ikut ber-
gabung mantan Perdana Menteri 
RI M. Natsir dan Burhanuddin 
Harahap. Bahkan Sumitro Djojo-
hadikusumo  bergabung, hanya 
di dalam tubuh PRRI. Soekarno 
membalas dan mengadakan 
“Operasi 17 Agustus” dan “Ope-
rasi Merdeka”. 25 Agustus 1961
Presiden Republik Persatuan In-
donesia, Syafruddin Prawirane-
gara menyerah kepada RI di 

Padang Sidempuan, Sumatera 
Utara. Diikuti oleh M. Natsir, 
Beureueh menolak jejak pre-
sidennya. Bahkan, ia mem-
proklamasikan Republik Islam 
Aceh. 

22 Desember 1962
Diadakan rekonsiliasi dalam 
momen Musyawarah Kerukunan
Rakyat Aceh (MKRA) dan lahir 
“Ikrar Blang Padang”. Beureueh
menerima perdamaian dan me-
ngakhiri (1964) pemberontakan
gagasan NII atau Republik Islam 
Aceh. Rakyat Aceh sementara
menikmati damai dengan ongkos 
4.000-5.000 nyawa saudara
mereka.

1972
Daud Beureueh kembali me-
ngumpulkan kekuatan DI/TII 
untuk menggalang perlawanan 
pemerintah pusat dan mengutus 
Zainal Abidin (Menteri Dalam 
Negeri Pemerintah Islam Negara 

Aceh) menjemput kakaknya, 
Tengku Hasan Di Tiro di Kolum-
bia AS. Tengku Hasan Di Tiro 
menyambut hangat.

4 Desember 1976
Tengku Hasan Di Tiro mendeklar-
asikan kemerdekaan “bangsa 
Acheh” di
bukit Tiro. 

20 Mei 1977
GAM diproklamasikan sebagai 
reaksi atas kebijakan pemerintah
Presiden Soeharto yang mendiri-
kan projek-projek multinasional
di Aceh sejak 1970. 

24 Mei 1977
Para tokoh GAM membentuk 
kabinet dan Daud Beureueh 
mengusulkan Tengku Hasan Di 
Tiro sebagai Ketua GAM dan Wali 
Nanggroe Aceh. 

Awal 1978
TNI mengadakan penyergapan, 

Daud Beureueh (bertongkat) bersama ulama Aceh. Dok. Keluarga
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Abdullah Syafei dkk. lari ke Ma-
laysia, Thailand sampai akhirnya 
terdampar di Libia.

Awal 1989
Sebanyak 11 pejuang eks-Libia 
mendirikan Majelis Pemerinta-
han (MP) GAM di Kualalumpur 
dipimpin Husaini dan Sekretaris
Tengku Don Zulfadli, menyata-
kan Aceh merdeka pada 2004.
Tengku Hasan Di Tiro marah 
dan mengeluarkan mereka dari 
keanggotaanGAM. Zulfadli tewas 
ditembak lawannya 1 Juni 2000.

1989-1998
Soeharto menerapkan kebijakan 
Aceh sebagai Daerah Operasi
Militer dengan sandi “Operasi 
Jaring Merah” atas permintaan
Gubernur Aceh Ibrahim Hasan. 
Korban tewas diperkirakan
4.000-5.000 jiwa (sumber lain 
menyebut 8.344).

7 Agustus 1998

8 November 1999
Referendum meledak di Banda 
Aceh 

4 Desember 1999
GAM merayakan hari ulang 
tahun secara terbuka; dipimpin 
Abdullah Syafei.

Februari – Mei 2000
TNI menggelar operasi bernama 
sandi “Sadar Rencong-II”

2 Juni – 2 Sep 2000
Jeda Kemanusiaan tahap-I, 
ditandai dengan digelarnya ope-
rasi “Cinta Meunasah-I”. 

1 September 2000
Rektor Unsyiah, Dayan Dawood, 
meninggal ditembak ketika 
sedang dalam perjalanannya 
dari kampus ke rumahnya di 
Lampriet, Banda Aceh.

6 September 2000
Rektor IAIN Ar-Raniry meninggal 

Presiden Habibie secara resmi 
mencabut status DOM pada 
Aceh.

3-4 Januari 1999
Peristiwa Pusong, Aceh Utara. 
Tercatat tak kurang 17 tewas, 
14 luka-luka. Penembakan 
membabi-buta dilakukan pada 
massa yang berdemo di depan 
rumah Bupati Aceh Utara.

4-9 Januari 1999
Perburuan Ahmad Kandang di 
Aceh Utara. 

5 Januari - 5 Maret 1999
TNI melakukan “Operasi 
Wibawa”; sebanyak 730 jiwa 
rakyat Aceh dan 170 aparat 
tewas.

24 Maret 1999
Mahasiswa membentuk Sentral 
Informasi Referendum Aceh 
(SIRA) untuk menggalang Sidang 
Umum Masyarakat Pejuang Ref-

erendum (SUMPR) di Mesjid
Baiturrahman, Banda Aceh. 

26 Maret 1999
Presiden Habibie berkunjung 
ke Banda Aceh. Kehadirannya 
disambut demonstran.

3 Mei 1999
Tragedi Simpang KKA, Kreung 
Geukuh, Aceh Utara. Tak kurang 
46 orang tewas, 156 luka-luka. 
Peristiwa ini diabadikan RCTI 
yang meliput langsung dan 
disiarkan pada 4 Mei 1999

Mei 1999 – Januari 2000
TNI melakukan operasi “Sadar 
Rencong-I”

23 Juli 1999
Tragedi Bantaqiah di Beutong 
Ateuh, Aceh Barat. Tak kurang 57 
orang tewas. Peristiwa terjadi di 
pesantren yang juga merupakan 
tempat tinggal Tengku Banta-
qiah dan para santrinya. 

Hasan Tiro (alm) dan Kombatan GAM di Libya.
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ditembak di rumahnya

15 September 2000 – 15 Jan 
2001
Jeda Kemanusiaan tahap-II, 
ditandai dengan digelarnya Ope-
rasi “Cinta Meunasah-II” hingga 
Februari 2001

15 Januari – 15 Feb 2001
Terjadi kesepakatan penghentian 
kekerasan yang disebut masa 
Moratorium.

Desember 2000
Ahmad Kandang muncul sebagai 
Panglima GAM lainnya. Ia tewas 
oleh TNI.

16 Januari 2000
Abdullah Syafei dikabarkan ter-
tembak. MPR GAM di Kualalum-
pur membantah, bahwa Abdullah 
Syafei benar masih hidup.

29 Nov 2000
Presiden Abdurrahman Wahid 
mengundang tokoh intelektual, 
ulama, dan santri Aceh ke Istana 
Merdeka. Disepakati, penyelesai-
an Aceh melalui dialog TNI dan
GAM dengan menunjuk Henry 
Dunant Centre (HDC) sebagai 
mediatornya.

Awal 2001
Gus Dur kian melancarkan 
inisiatif untuk menyelesaikan 
masalah Aceh bukan sekadar 
melalui pendekatan keamanan, 
hingga memberlakukan Inpres
4/2001.

Februari – Agustus 2001
TNI menggelar operasi bernama 
sandi “Operasi Pemulihan Ke-
tertiban dan Hukum-I” 

September 2001 – Februari 2002
TNI menggelar operasi bernama 
sandi “Operasi Pemulihan Ke-
tertiban dan Hukum-II” 

Maret 2002

TNI menggelar operasi bernama 
sandi “Operasi Pemulihan Ke-
tertiban dan Hukum-III” 

9 Desember 2002
Cessation of Hostilities Agree-
ment (Perjanjian Penghentian 
Permusuhan, COHA). Ini terjadi 
pada masa pemerintahan Pre-
siden Megawati Soekarnoputri.

18 Mei 2003
Presiden Megawati memaklu-
matkan Aceh sebagai Daerah 
Militer melalui Keppres 28/2003. 
Sebelumnya, Megawati telah 
mengeluarkan Inpres 7/2001 dan
Inpres 1/2002.

18 November 2003
Presiden Megawati memperpan-
jang status Darurat Militer untuk 
Aceh melalui Keppres 97/2003

18 Mei 2004
Presiden Megawati memaklu-
matkan status Darurat Sipil bagi 
Aceh melalui Keppres 43/2004

November 2004
Presiden Megawati memperpan-
jang status Darurat Sipil  untuk 
Aceh

22 Desember 2004
Wakil Presiden Jusuf Kalla 
megundang Martti Ahtisaari
yang merupakan Kepala Crisis 
Management Initiative (CMI) 
untuk memfasilitasi negosiasi 
damai RI dan GAM

18 Mei 2005
Status Aceh sebagai Darurat 
Sipil berakhir

9 Agustus 2005
Awal tahap penarikan pasukan 
TNI nonorganik. Proses yang di-
laksanakan dalam empat tahap 
ini berakhir pada 31 Desember 
2005.

10 Agustus 2005

Presiden SBY menerbitkan Kep-
pres 21/2005 tentang pemberian 
remisi kepada Napi

15 Agustus 2005
Pukul 12.00 waktu setempat 
(16.00 WIB) MoU Damai
diteken Hamid Awaluddin (Men-
kumham, sebagai wakil Pemer-
intah RI) dan GAM (Perdana 
Menteri Malik Mamud), dengan 
fasilitasi Martti Ahtisaari. Pe-
rundingan yang memakan lima 
kali putaran dialog itu berlang-
sung di Smolna Etalaesplanadi 6, 
The Government Banquet  Hall, 
Helsinki, Finlandia.

15 Agustus 2005 - 14 September 
2005
Sebanyak 80 personel Tim Pe-
mantau Awal (Initial Monitoring 
Presence, IMP) datang dan di-
sebar ke 5 tempat, yakni 1 Kan-
tor Pusat di Banda Aceh, serta 
4 pos di Banda Aceh, Bireuen, 
Lhokseumawe, dan Meulaboh.

30 Agustus 2005
Presiden SBY menerbitkan Kep-
pres 22/2005 tentang Pemberian 
Amnesti Umum dan Abolisi ke-
pada Setiap Orang yang Terlibat 
GAM.

31 Agustus 2005
Presiden SBY mengamnesti 
1.421 napi eks-GAM: 958 orang 
di Aceh dan 463 orang di luar 
Aceh (3 diantaranya menolak 
kembali ke Aceh).

15 September 2005
Misi Pemantauan Aceh (Aceh 
Monitoring Mission, AMM 
berpersonel 223 orang di bawah 
pimpinan Pieter Cornelis Feith, 
dibentuk. Tujuan utama AMM
adalah untuk memantau pelak-
sanaan MoU Helsinki. Tanggal 
ini juga ditetapkan sebagai awal 
pengumpulan senjata (decom-
missioning) untuk kemudian 
dilakukan pemusnahan, di Lapa-

ngan Blang Padang, Banda Aceh. 
Proses yang dilaksanakan dalam 
empat tahap ini berakhir pada 19 
Desember 2005

28 November 2005
Gubernur Aceh membentuk Tim 
Sosialisasi MoU Helsinki, ber-
dasarkan SK Gubernur Aceh No.
330/255/2005.

19 Desember 2005
Akhir decommissioning semua 
senjata, amunisi, dan alat 
peledak milik GAM.

21 Desember 2005
Masa akhir tugas pelucu-
tan senjata dilaksanakan di 
Lapangan Blang Padang, Banda 
Aceh. Misi berhasil mengum-
pulkan dan memusnahkan 840 
senjata. Upacara ini dihadiri dan 
dihantarkan dengan pidato oleh 
Pieter Feith (Ketua AMM), Mayor 
Jenderal Bambang Dharmono 
(Perwakilan Khusus Pemerintah 
Indonesia), serta Irwandi Yusuf 
(Perwakilan Senior GAM).

24 Desember 2005
Terbentuk Forum Bersama 
Pendukung Perdamaian 
Aceh (SK Gubernur NAD No. 
330/406/2005)

29 Desember 2005
Pasukan nonorganik terakhir 
TNI, berjumlah 3.300 personel, 
meninggalkan Aceh melalui 
Pelabuhan  Lhokseumawe. Den-
gan ini, berarti TNI telah secara 
total mematuhi MoU Helsinki. 

31 Desember 2005
Upacara penarikan terakhir pasu-
kan polisi nonorganik di Pelabu-
han Lhokseumawe, dihadiri 
Inspektur Jendral Pol. Bahrum-
sah Kasman (Kapolda Aceh) dan 
Letnan Jenderal Nipat Thonglek 
(Wakil Ketua Utama AMM).a

RR
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Tahapan 
Perdamaian Aceh
Jeda Kemanusiaan

Pada tahun 1999 sebuah 
institusi internasional Henry 
dunant Centre (HdC) di Jenewa, 
menginisiasi sebuah trobosan 
damai di kenal sebagai dialog 
kemanusiaan. Pada masa itu 
organisasi HdC baru saja ber-
ganti bentuk organisasinya, mulai 
berperan dalam proses dialog 
kemanusiaan di Aceh. Mereka 
masuk sesudah melakukan 
diskusi dan persetujuan dari 
presiden Abdurahman Wahid. 
HdC juga tertarik sesudah 

mengadakan analisis terhadap 
kebutuhan faktor kemanusiaan 
membantu Aceh. 

Proses perundingan soft 
power yang difasilitasi oleh 
Henry dunant Centre (HdC) itu 
melahirkan Jeda Kemanusiaan 
I dan II (Joint Understanding on 
Humanitarian Pause For Aceh). 
dalam konteks konflik politik, 
Aceh merupkan kasus pertama 
yang ditangani HdC yang disebut 
sebut ‘dialog kemanusiaan’. 
Sebagai sebuah lembaga non 
pemerintah dari Swiss HdC bisa 

diterima oleh beberapa anggota 
pemerintah di Jakarta. Ini memu-
dahkan diskusi-diskusi di Jenewa 
untuk mengakhiri konflik agar 
memungkinkan akses bantuan 
kemanusiaan bagi Aceh. Proses 
‘dialog kemanusiaan inilah yang 
melahirkan gencatan senjata 
pada tahun 2000 yang dikenal 
sebagai ’jeda kemanusiaan’, yang 
berlangsung hingga tahun 2001.

Perundingan Jenewa
Suatu terobosan utama lain-

nya dalam prakarsa perdamaian 

Aceh ini adalah di desember 
2002 ketika para pihak (pemer-
intah Indonesia dan gAM) 
menandatangani perjanjian 
gencatan permusuhan (CoHA). 
Perjanjian ini membahas tentang 
gencatan senjata dilanjutkan 
dengan tindakan de-militarisasi 
dan termasuk selanjutnya dialog 
tentang aturan otonomi yang 
akan dilanjutkan dengan pemili-
han daerah di Aceh. Namun say-
angnya dalam waktu yang tidak 
terlalu lama kemudian, perjanjian 
tersebut di langgar, dan kekuatan 

DARI JENEWA SAMPAI HELSINKI

Perjanjian penghentian permusuhan (CoHA), 9 Desember 2002 di di Jenewa, Swiss. Juru Runding Gerakan Aceh Merdeka saat tiba di Tokyo, Jepang Mei 2003 untuk mengikuti Tokyo Meeting.Foto: partaiaceh.com
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keamanan Indonesia melancar-
kan operasi militer terbesar di 
Aceh.

Proses perundingan 
Jenewa gagal karena mun-
culnya persepsi yang berbeda 
antara pemerinh Indonesia dan 
gerakan Aceh Merdeka (gAM). 
Pihak Indonesia menuding gAM 
ingin menginternasionalisasi-
kan proses perundingan yang 
berlansung di Jenewa. Proses 
perundingan Jenewa dilihat 
sebagai cara gAM untuk mem-
perkuat legitimasi kasus Aceh. 
Sementara Pemerintah Indonesia 
(RI) mengambil posisi sebaliknya 
menginginkan bahwa semua pe-
rundingan akan hanya terjadi di 
tingkat pemerintah lokal, sebagai 
masalah internal yang semata-
mata merupakan urusan dalam 
negeri. Akhirnya secara total 
perbincangan gagal terjadi pada 
tahun 2003 dan sekali lagi Aceh 
berlanjut dalam perang, kali ini 
di bawah pemerintahan presiden 

Megawati.

Perundingan Tokyo
Upaya penyelesaian Aceh 

dengan dialog kembali dilakukan 
antara Pemerintah Indonesia dan 
gAM melalui perundingan masa 
depan Aceh. Pada perundingan 
ini, Indonesia memberi tiga syarat 
untuk gAM, yakni gAM harus mau 
bergabung dengan Negara Kesat-
uan Republik Indonesia, menerima 
otonomi khusus sebagai solusi 
final, dan peletakan senjata.

dalam perundingan di Tokyo, 
yang berlangsung pada bulan Mei 
2003, turut hadir Henry dunant 
Center yang berperan sebagai 
mediator, serta delegasi Jepang, 
Amerika Serikat, dan Uni Eropa 
sebagai pengawas, serta utusan 
dari beberapa negara ASEAN. 
delegasi gAM yang berangkat ke 
Tokyo terdiri atas 6 orang yang 
diketuai Tengku Malik Mahmud 
Al-Haythar.

Perundingan damai Tokyo 

ini gagal karena kondisi yang 
tidak kondusif dan tidak me-
mungkinkan kedua pihak untuk 
mencapai kesepakatan. Salah 
satunya disebabkan oleh adanya 
penangkapan para juru runding 
delegasi gAM dari Aceh dian-
taranya Sofyan Ibrahim Tiba, 
Nasruddin Ahmad, Muhammad 
Usman lampoh Awe dan Teuku 
Kamaruzzaman waktu itu ingin 
bertolak ke Tokyo. Penangkapan 
ini dilakukan menjelang pember-
lakukan darurat Militer di Aceh.

MoU Helsinki
Perjalanan 30 tahun Aceh 

dari masa perang ke perdama-
ian masih harus dilihat dalam 
konteks yang lebih luas dari 
transformasi luar biasa dalam 
politik Indonesia antara tahun 
1998 dan 2006, dalam dimensi 
demokratisasi, pengaruh militer 
menurun drastis dalam berbagai 
politik sipil dan transisi gAM 
dari kaum pemberontak yang 

memimpin menjadi politikus 
yang dipilih. Tsunami 2004 
membantu mendesak. 

Perundingan damai ini 
dimediasi oleh CMI (Crisis Man-
agement Initiative) pimpinan 
Martti Ahtisaari. Perundingan 
melahirkan MoU Helsinki pada 
15 Agustus 2005, dimana kedua 
belah pihak sepakat menghen-
tikan pertikaian permanen dan 
menyelesaikan konflik Aceh 
dengan damai. Perjanjian damai 
ini diharapkan dapat menjawab 
pemenuhan kebutuhan dasar 
konflik bersenjata di Aceh untuk 
sebuah self-government untuk 
Aceh (pemerintahan sendiri, un-
tuk penurunan kemiskinan, pen-
ingkatan kualitas pendidikan, 
bagi hasil kekayaan alam dan 
adanya partisipasi pemilihan 
dan keterwakilan yang repre-
sentative) dalam bingkai negara 
kesatuan Republik Indonesia.a

YZR

Wakil RI-GAM pada perundingan damai di Helsinki, Finlandia, pada Agustus 2005. Foto: bbc.comJuru Runding Gerakan Aceh Merdeka saat tiba di Tokyo, Jepang Mei 2003 untuk mengikuti Tokyo Meeting. Foto: m.liputan6.com
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PAdA Maret 2002 
setelah konflik Poso 
dan Ambon selesai, 
Jusuf Kalla, Hamid 
Awaludin, dan Farid 

Husain, mediator perundingan 
damai itu, bergegas meninggalkan 
Indonesia bagian timur untuk 
masuk ke daerah konflik Aceh 
yang terletak di Indonesia bagian 
barat.

Ketiganya mulai membuka 
jalur komunikasi ke pemimpin 
gerakan Aceh Merdeka (gAM). 
Mereka ingin melakukan pendeka-
tan dengan cara informal. Farid 

Jejak Langkah 
Perunding Damai Aceh

Husain membangun komunikasi 
dengan panglima gAM dari hutan 
Aceh sampai luar negeri, seperti 
Malaysia, Singapura, Belanda, dan 
Swedia. Hamid dan Kalla melobi 
agar gAM mau duduk berunding.

Bulan Oktober 2003, Hamid 
dan Farid bersama penghubung 
gAM, Mahyudin, terbang ke 
Amsterdam. Saat mereka tiba, tak 
satu pun orang gAM Amsterdam 
yang muncul. Keesokan harinya, 
Mahyudin menghubungi orang 
gAM di denmark. gayung bersam-
but. Yusran, orang gAM denmark 
itu, bersedia bertemu Hamid. 

Mereka berbincang selama empat 
jam. Tapi perbincangan tersebut 
tak mencapai kesepakatan apa 
pun.

Hamid dan Kalla berinisiatif 
menemui orang gAM Malaysia di 
kota Batam, yaitu Harun Kan-
cil dan Kandang. Kedua orang 
gAM ini setuju membuat jadwal 
pertemuan utusan pemerintah 
Indonesia dengan para orang gAM 
di Malaysia. Namun, orang-orang 
gAM di Malaysia ternyata tak 
punya pengaruh kuat secara poli-
tik. Masih belum puas, tim Kalla 
pun kembali mencari hubungan 

dengan gAM di Belanda. di kota 
Amsterdam, mereka berhasil men-
emui anak-anak muda gAM. 

Perbincangan itu berlangsung 
semalam suntuk di atas perahu 
yang mengitari kota Amsterdam.

“Anda hebat perang, tidak 
mungkin mengalahkan Indonesia 
tapi kami susah juga mengalah-
kan gAM. Sudah 30 tahun perang, 
kalau begitu kita berjabat tangan 
malam ini, kita perang 100 tahun 
saja,” ucap Kalla, setelah menden-
gar umpatan keras para gAM 
muda itu.

Pada Oktober 2004,  Kalla 

M. Jusuf Kalla, Tengku Hasan Tiro dan Tengku Malik Mahmud Al-Haythar. Foto: Vivanews
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berhasil menghubungi panglima 
gAM di Aceh, Muzakir Manaf, den-
gan bantuan gubernur Aceh saat 
itu, Abdullah Puteh. Kalla bicara 
langsung dengan Muzakir melalui 
telepon.

“Percuma bicara dengan 
saya, karena kami ditentukan oleh 
pimpinan (di Swedia),” ucap Kalla 
menirukan jawaban Muzakir saat 
itu.

dua bulan sesudah Kalla men-
ghubungi Muzakir Manaf, Aceh 
dilanda tsunami. Ribuan korban 
bergelimpangan, termasuk sejum-
lah aktivis gAM yang ditahan di 
penjara Aceh.

a a a

JAKARTA di awal tahun baru 2005 
sangat sibuk dan panik. Rapat 
demi rapat digelar Jusuf Kalla 
selaku wakil presiden, mendamp-
ingi Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono atau SBY. Sebuah tim 
perunding perdamaian dengan 
kelompok gAM pun dibentuk Kalla 
dan disetujui SBY.

Tim perunding ini terdiri dari 
Hamid Awaludin, Sofyan djalil, 
Farid Husain, Usman Basyah, dan I 
gusti Agung Wiseka Puja.

Hamid menjabat Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
Farid Husain menjabat staf ahli 
Jusuf Kalla dan juga seorang 
dokter. Sofyan djalil adalah Men-
teri Informasi dan Komunikasi. 
Usman Basyah menjabat deputi 

Menteri Koordinasi Politik Hukum 
dan Keamanan, sedangkan I gusti 
Wiseka Puja merupakan direktur 
Hak Asasi Manusia, Kemanusiaan, 
dan Sosial Budaya. 

Mereka berbagi peran. Hamid 
membaca buku-buku tentang 
Aceh untuk mempelajari sejarah 
Aceh dan ideologi gAM. Sofyan 
mempelajari peta Aceh untuk 
mengidentifikasi daerah yang 
jadi basis gAM. Farid bertindak se-
bagai pemasok informasi tentang 
orang-orang gAM. Puja mem-
perkuat misi kemanusiaan dan 
Usman Basyah berkonsentrasi 
pada hukum dan hubungan politik 
internasional.

Masa itu, Kalla seringkali me-
manggil Hamid dan Sofyan secara 

mendadak ke istana ataupun ke 
rumah dinasnya.

“Sofyan, Hamid, apa artinya 
MM?” tanya Kalla.

“Tidak tahu, Pak,” jawab 
Hamid.

“Setelah kami keluar, saya 
dengan Pak Sofyan saling bertan-
ya, MM itu nama orang atau nama 
kota? Tidak ada jawaban dari 
kami,” tutur Hamid kepada hadirin 
dalam peluncuran bukunya.

Pukul sepuluh malam di hari 
yang sama,  Hamid menerima 
telepon dari Kalla.

“Kamu buat apa? ‘saya 
sedang membaca buku tentang 
Aceh.’ Kamu sudah tahu artinya 
MM? ‘Belum, Pak’. MM itu art-
inya Tengku Malik Mahmud,” ujar 

Foto: Murizal Hamzah
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Hamid, mengutip percakapannya 
dengan Kalla.

Setelah Kalla menutup tel-
eponnya, Hamid segera menel-
epon Sofyan. “Pak Sofyan, saya 
sudah temukan jawaban MM. ‘Apa 
pak?’ Tengku Malik Mahmud. Esok 
harinya bertemu di sidang kabinet, 
Pak Sofyan langsung temui 
wapres. ‘Pak kami sudah temukan 
arti MM itu’. Apa? ‘Tengku Malik 
Mahmud.’ Itu kan dari Hamid tadi 
malam saya telepon kata wapres,” 
kata Hamid, lagi.

Kelucuan menyangkut inisial 
nama itu terus terjadi.

Suatu saat Kalla menanyakan 
kepanjangan “Sd”.

“Kami sudah temukan Pak, Sd 
itu Sofyan dawood, tokoh gAM,” 
ucap Hamid. “Kan masih ada satu 
lagi Sd. ‘Siapa, Pak?’ Bagaimana 
kamu berunding dirimu sendiri 
tidak tahu. Sd itu Sofyan djalil,” 
kata Hamid, menceritakan kembali 
pembicaraannya dengan Kalla. 

Sebagai konseptor, Kalla 
merancang semua perundingan. Ia 
membuat formasi tim dan persia-
pan awal. Ia mengatur bagaimana 

mengawal proses perundingan 
sampai akhir perundingan. Ia juga 
menjadi eksekutor putusan pada 
situasi genting dalam perund-
ingan. Ia memang sejak awal 
merancang taktik dan strategi juru 
runding pemerintah Indonesia.

Formasi tim kecil itu tak ada 
orang Jawa di dalamnya. Farid, 
Hamid, dan Kalla adalah orang 
Bugis, Makassar. 

“Ini minta maaf kenapa orang 
Makassar. Pertama kita punya 
pengalaman di dua tempat (Poso 
dan Ambon). Kedua, maaf ini, 
kalau saya bawa orang Jawa, 
langsung dimaki-maki. Oh, orang 
Jawa ini menjajah kita,” kata Kalla. 

“Minta maaf, atas pengalaman 
itu (orang Jawa), jangan masuk 
(tim perunding). dalam buku 
sejarah, saya temukan bahwa di 
Aceh ada orang Bugis jadi raja dan 
jangan lupa orang Aceh tidak ada 
jadi raja di Bugis,” katanya, lagi.

Kalla menginginkan tim 
pemerintah Indonesia berunding 
face to face, bertemu langsung 
dengan pihak gAM. “Kenapa 
face to face, you tahu body 

saling curiga. Upaya genjatan 
senjata tak memiliki jaminan 
kuat karena kedua pihak masih 
menguasai senjata di wilayah 
teritorinya masing-masing. Masa 
COHA justru dimanfaatkan gAM 
dan TNI untuk memobilisasi 
kekuatan militer mereka.

Sejarah COHA itu dipelajari 
Kalla. Perundingan damai yang ia 
rintis kali ini menjadi taruhan tera-
khir Indonesia untuk mengakhiri 
perang di Aceh. Ia ingin perundi-
ngan damai dibangun dengan rasa 
saling percaya yang kuat. Ia pun 
bergerak mendekati orang-orang 
di lapangan, gAM dan TNI, sebe-
lum duduk di meja perundingan.

Karena itu ia sangat mewanti-
wanti Hamid, ketua tim juru rund-
ing, untuk mempelajari ilmu body 
language atau bahasa tubuh.

“Mid, kau datang jabat tangan 
erat dengan Pak Malik. lihat 
matanya supaya Anda meng-
etahui cahayanya, keinginannya, 
spiritnya, dan keunggulan masing-
masing,” ucap Kalla. 

“Jangan tidak. Kalau inderect 
(tak langsung), pulang! Tidak ada 
pertemuan indirect yang berhasil. 
Harus direct (langsung bertemu)! 
Mereka mau marah silahkan, kau 
tenang saja,” ucap Kalla, men-
genang masa itu.

a a a

MENdEKATI akhir Januari 2005, 
Kalla semakin sibuk membekali 
tim perunding Indonesia. Semua 
pertemuan dilakukan dengan 
rahasia dan sangat tertutup. 
Pertemuan pun hanya diadakan di 
istana presiden dan wakil presiden 
atau di rumah dinasnya di Jalan 
Jaksa, Jakarta Pusat.

Kalla juga mengumpulkan 
para duta besar negara sahabat 
untuk memberikan dukungan 

language (bahasa tubuh). Saya 
tidak mengatakan kesalahan, tapi 
COHA (Cessation of Hostilities 
Agreement) itu tidak ketemu di 
Jenewa. Indonesia di kamar 1, Pak 
Malik (Mahmud) di kamar 2. Ada 
perantara, ngomong sini ngomong 
sana. Pasti itu tidak baca body 
language,” katanya. 

Ia mempelajari pemikiran dan 
karakter tokoh-tokoh perjuangan 
gAM, termasuk mempelajari 
sebab-sebab gagalnya perund-
ingan gAM dan pemerintah 
Indonesia.

Pada tahun 2000 hingga 
2002, pemerintah Indonesia dan 
gAM duduk berunding dengan 
difasilitasi Henry dunant Center. 
Perundingan itu menghasilkan 
kesepakatan penghentian per-
musuhan dan jeda kemanusiaan, 
demi keamanan dan kesejahter-
aan rakyat Aceh.  Namun, sebulan 
kemudian, terjadi kontak senjata 
antara TNI (Tentara Nasional Indo-
nesia) dan gAM. Para perunding 
gAM juga ditangkap dan dijeblos 
ke penjara.

COHA gagal, karena sikap 

Foto: theguardian.com

Hamid Awaludin, Pieter Feith, dan Tengku Malik Mahmud Al-Haythar.
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internasional terhadap perund-
ingan damai antara pemerintah 
Indonesia dengan gAM yang akan 
digelar ini. duta besar yang diun-
dang antara lain dari negara libya, 
Amerika Serikat, Inggris, Australia, 
Swedia, Finlandia, Singapura, dan 
Jepang. Kalla memilih negara-
negara itu dengan perhitungan 
dan alasan yang kuat.

libya dilibatkan karena 
menjadi tempat latihan militer 
gAM. Swedia, karena negara itu 
jadi markas para pemimpin gAM, 
macam Tengku Hasan di Tiro, 
yang juga warga negara Swedia. 
lalu Finlandia sebagai mediator 
perundingan, yang melibatkan 
mantan presiden Finlandia, Martti 
Ahtisaari. Inggris diminta menger-
ahkan kekuatannya di Uni Eropa 
untuk menekan para petinggi gAM 
di Swedia untuk duduk berund-
ing. Begitu juga Amerika Serikat, 
dengan kekuatan politiknya bisa 
mempengaruhi dunia interna-
sional untuk mendukung upaya 
perdamaian Aceh-Indonesia. 
Jepang pun demikian, dengan 
kekuatan ekonominya bisa 
menekan petinggi gAM agar mau 
berunding. Singapura dilibatkan 
dalam strategi ini karena Tengku 
Malik Mahmud, pemimpin gAM, 
berkewarganegaraan Singapura, 
dan  bermukim di Swedia dengan 
paspor Singapura.

Skenario perundingan 
langsung disusun. Kalla membe-
berkan sketsa kompromi antara 
pemerintah dan gAM. Sketsa 
dari skenario 23 Januari 2005, 
yang dibuat Kalla itulah kemudian 
dijadikan ‘kitab kuning’ oleh Hamid 
di meja perundingan. 

a a a

EMPAT hari setelah skenario itu 
selesai,  delegasi Indonesia segera 

terbang ke Helsinki, Finlandia mel-
alui bandara Singapura. Kepergian 
dan kegiatan mereka dilakukan 
secara diam-diam dan tertutup.

“Sampai enam bulan yang 
tahu isi dan jalannya perundingan 
cuma lima orang ditambah dua 
orang, saya dan presiden. Ndak 
ada yang tahu lainnya,” kenang 
Kalla. 

Hari pertama di putaran 
pertama, 28 Januari 2005, ske-
nario penawaran otonomi khusus 
mendapat perlawanan sengit dari 
gAM, yang menghendaki refer-
endum dan kemerdekaan. Kedua 
pihak terlibat debat sengit dan 
emosional. Jalannya perundingan 
terancam deadlock alias buntu. 

“Pada hari pertama saya 
memberikan pandangan tentang 
perjuangan gAM untuk ke-
merdekaan Aceh. Tetapi, mungkin 
Pak Hamid kurang mengerti mak-
sud saya menceritakan sikap gAM 
waktu itu. Tiba-tiba saya lihat Pak 
Hamid marah,” kata Tengku Malik 
Mahmud.

“Sorenya saya sudah terasa, 
saya bilang pada teman-teman. 
Kalian harus berhenti malam ini 
untuk pulang besok,” ucap Tengku 
Malik Mahmud. “Tetapi esok pagi, 
kami dijemput oleh Pak Juha Cris-
tensen yang menyampaikan kabar 
bahwa kami diundang oleh Pak 
Ahtisaari untuk bertemu dengan 
pihak RI (Republik Indonesia),“ 
lanjutnya. 

Semula Tengku Malik tak pu-
nya kesan baik terhadap Hamid.

“Saya perhatikan Pak Hamid 
yang duduk di muka saya. Beliau 
dalam perdebatan seolah-olah 
serius, yang banyak bicara Pak 
Sofyan djalil. Pak Hamid tetap 
diam. Beliau melihat handphone-
nya, sekali-kali dia berbicara atau 
meletakkan handphone-nya. Saya 
berpikir, dengan siapa Pak Hamid 
berbicara. Pada kami, saya lihat 
Pak Hamid mulutnya komat-
kamit, terus saya bilang mungkin 
dibacanya mantra. Hee... hee... 
Ada doa ajaib di mulut beliau. Tapi, 
dalam hati saya, ndak apa-apalah. 

Kalau untuk perdamaian, saya 
bilang amin,” kisah Tengku Malik, 
sambil tersenyum-senyum meng-
ingat peristiwa itu.

lama-kelaman kesan Tengku 
Malik terhadap Hamid berubah.

“Hebat sekali Pak Hamid ini 
seperti komputer canggih, bisa 
menerima handphone, kemu-
dian bisa menjawab persoalan 
sekaligus. dan yang mengher-
ankan bahwa apabila Pak Hamid 
berbicara, semuanya keputusan-
nya positif. Jadi saya sudah tidak 
khawatir lagi kalau Pak Hamid 
diam-diam tidak punya persoalan, 
saya akan berdebat dengan Pak 
Sofyan saja,” kata Tengku Malik 
lagi.

Suasana mulai mencair. 
Ketegangan-ketegangan bisa ter-
atasi. Tenggat waktu perundingan 
sesuai dengan skenario pemerin-
tah Indonesia. Berlangsung lima 
kali putaran selama kurang lebih 
enam bulan. 

“Saya harus 30 hari, lima hari 
kali enam bulan, tidurnya dini hari 

Martti Ahtisaari, Presiden SBY, dan Tengku Malik Mahmud Al-Haythar saat peringatan 1 tahun perdamaian Aceh. Foto: bing.com



karena perbedaan waktu. Mereka 
rapat, di sini jam dua malam, 
baru selesai. Terpaksa tungguin 
hasilnya,” ujar Kalla.

Kalla juga mendengar jalan-
nya perundingan melalui rekaman 
telepon Hamid dan memberi in-
struksinya melalui pesan pendek.

Taktik itu sangat jitu. Perso-
alan-persoalan yang terancam 
deadlock bisa diatasi. Soal senjata 
gAM dan pasukan TNI, misalnya, 
sempat menjadi perdebatan 
panjang dan terancam jalan buntu. 
Kalla pun langsung menggunakan 
ilmu dagangnya, yaitu sistem cash 
and carry, ada uang ada barang.

“Pokoknya senjata dibagi 
tiga, 800 senjata gAM dibagi tiga, 
serahkan masing-masing 300. 
Batalyon TNI berjumlah 30-an. 
Oke, setiap 300 senjata kembali 
10 batalyon. Itu jalan tengahnya. 
Waktu itu Ahtisaari bilang oke, 
cash and carry,” kisah Kalla. 

Pada saat perundingan masuk 
ke putaran keempat di bulan Mei 

2005, negosiasi tentang partai 
lokal sangat alot. gAM menolak 
bergabung dengan partai nasional 
yang ditawarkan pemerintah 
Indonesia. Sebaliknya, pemerintah 
Indonesia tak menerima konsep 
partai lokal yang diinginkan gAM 
karena dianggap berlawanan den-
gan konstitusi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia atau NKRI. 

“Pak Hamid bilang itu melang-
gar konstitusi, saya bilang ini kan 
urusan dan tugasnya pemerintah. 
Jadi kalau konstitusi tidak boleh, 
Pak Hamid bilang ke Pak Jusuf 
Kalla dan SBY, ubah saja konstitusi 
untuk memungkinkan terbentukn-
ya partai lokal di Aceh. dan, kita 
mendapat kedamaian di Aceh,” 
tutur Tengku Malik.

Pemerintah Indonesia sangat 
keberatan terhadap pembentukan 
partai lokal di Aceh, karena curiga 
gAM menjadikan strategi ini untuk 
menuntut kemerdekaan Aceh. 

Ahtisaari berperan penting 
untuk mengatasi hal ini. Hamid 

mengutip kata-kata Ahtisaari saat 
perundingan dalam bukunya.

“Jika Anda tetap tidak mau 
melupakan ide dan pembicaraan 
tentang kemerdekaan, lebih baik 
Anda meninggalkan tempat 
dan pertemuan ini. Pokoknya 
tak ada pembicaraan tentang 
kemerdekaan. Saya hanya mau 
berbicara dengan Anda semua 
dalam kerangka otonomi khusus,” 
kata Ahtisaari kepada pihak gAM. 

“Anda hanya membuang-
buang waktu saya. Ingat, sebe-
lum Anda meninggalkan ruangan 
ini, saya ingin mengatakan bahwa 
mimpi Anda untuk merdeka 
tidak akan pernah kesampaian. 
Paling tidak, selama saya masih 
hidup atau Anda masih hidup. 
Saya akan menggunakan semua 
pengaruh saya agar Anda tidak 
mendapatkan dukungan apa pun 
di dunia internasional,” katanya, 
sambil membanting pensil di atas 
meja.

Pada malam itu, Jusuf Kalla 
sangat bingung. Ia benar-benar 
cemas tuntutan pembentukan 
partai lokal dari gAM dapat meng-
gagalkan perundingan damai 
yang mendekati putaran akhir. di 
tengah ketakutan itu, seorang kyai 
Mesir, sahabatnya menelepon. 
Ulama Mesir itu tahu kegundahan 
Kalla. Sang ulama meminta Kalla 
membaca ayat tertentu.

Entah karena pengaruh ayat 
itu atau kebetulan, kedua pihak 
yang berunding mulai lebih santai 
dan saling mendekat.

Hamid tampak sering berbic-
ara secara pribadi dengan Tengku 
Malik Mahmud dan Zaini Abdullah, 
Menteri luar Negeri gAM waktu 
itu. Mereka mulai berbicara dari 
hati ke hati.

“Pak Hamid, tolonglah 
sekali lagi, berikanlah rakyat Aceh 
harapan. Kami telah melepaskan 

tuntutan kemerdekaan dan kami 
akan menghentikan perlawanan 
terhadap pemerintah. Tetapi beri 
kami kendaraan khusus, partai 
politik lokal. Biar rakyat Aceh 
mengenang bahwa kita memberi 
martabat buat mereka. Pak Hamid, 
saya ini sudah tua dan ingin sekali 
melihat Aceh damai sebelum ajal 
saya diambil oleh yang di atas 
sana,” ujar Tengku Malik Mahmud 
Al-Haythar. Kata-kata Tengku Ma-
lik Mahmud Al-Haythar ini dikutip 
Hamid dalam bukunya.

Saat itu Tengku Malik Mah-
mud Al-Haythar haru dengan 
wajah memerah. Tengku Malik 
Mahmud Al-Haythar kemudian 
menggamit tangan Hamid dan 
berkata, ”Pak Hamid masih amat 
muda dibanding saya. Mungkin 
Pak Hamid akan menyaksikan dan 
menikmati apa yang kita lakukan 
di sini. Orang Aceh akan mengerti 
dan tahu balas budi, Pak Hamid.” 

Setelah itu Hamid menelepon 
Jakarta. Hamid juga melaporkan 
ucapan Tengku Malik Mahmud 
Al-Haythar di putaran terakhir 
perundingan tersebut, “Masalah 
nama gAM, pada akhirnya akan 
hilang bila masanya tiba.”

Mendengar perkataan 
Tengku Malik Mahmud Al-Hay-
thar, hilanglah bayang-bayang 
kemerdekaan yang menghantui 
delegasi Indonesia sejak pertama 
kali datang berunding.

Akhirnya pembentukan partai 
lokal di Aceh diterima pemerintah 
Indonesia. Pada 17 Juli 2005, 
rancangan Perjanjian Helsinki 
ditandatangani bersama.

Pada  15 Agustus 2005, 
rancangan itu disahkan seba-
gai Perjanjian damai Helsinki. 
Penandatanganannya disaksikan 
Ahtisaari.a

BASIlIUS TRIHARYANTO

Teungku Hasan Tiro saat  tiba kembali di Aceh. Foto: rizkiaffiat.wordpress.com



Aceh Ditangan 
6 Presiden RI
Zaman Soekarno (1945 – 1966)

Aceh kecewa. Kekece-
waan Aceh kepada pemerintah 
terkaita hilangnya kedudukan 
militer dan turunnya status 
Aceh dari sebuah daerah 
istimewa menjadi karesidenan, 
menyebabkan Tengku daud 
Beureuh menyatakan diri ber-
gabung dengan Negara Islam 
Indonesia (21 September 1953). 
Pemerintah berusaha menga-
tasi pemberontakan ini dengan 
mendatangkan pasukan dari 
Sumatera Utara dan Tengah. 
Karena terus terdesak pasukan 
daud Beureuh melakukan pem-
berontakan dari hutan-hutan, 
di pegunungan Bukit Barisan. 

Selain tindakan represif, pemer-
intah juga melakukan tindakan 
persuasif dengan mengadakan 
Musyawarah Kerukunan Rakyat 
Aceh (desember 1962), atas 
prakarsa Kolonel M. Yasin (Pan-
glima Kodam I ISkandar Muda). 
Musyawarah ini membawa 
hasil yang sangat positif, karena 
daud Beureuh akhirnya bersedia 
kembali ke tengah-tengah 
masyarakat Aceh dan menerima 
Amnesti dari pemerintah.

Pada masa orde lama 
juga pernah terjadi Peristiwa 
Pulot-Cot Jeumpa bulan Maret 
1954. Namun, melalui Perdana 
Menteri waktu itu Ali Sastroam-
idjojo membantah keras bahwa 

alat negara telah melakukan 
pembunuhan massal seperti di-
beritakan oleh sementara surat 
kabar baik yang terbit di daerah 
maupun di Jakarta.

Pada bulan Maret 1954 
dalam rangka operasi mi-
liter mengejar pemberontak, 
sebuah iring-iringan truk militer 
melewati desa kecil. Sampai di 
sebuah jembatan iring-iringan 
truk itu dijebak oleh segerom-
bolan pemberontak Tembak-
menembak terjadi antara militer 
dengan pemberontak. Korban 
pun berjatuhan di kedua belah 
pihak.

Masyarakat Aceh di 
Jakarta, melalui perhimpu-

nan masyarakat Aceh Taman 
Iskandar Muda mulai me-
mikirkan penyelesaian yang 
terbaik bagi masyarakat Aceh. 
Pendekatan-pendekatan harus 
dilakukan dengan pemerintah 
pusat. dalam menghadapi 
Peristiwa Pulot-Cot Jeumpa 
ini, masyarakat Aceh menuntut 
jalur hukum yang berlaku.

Pada tanggal 13 April 1954 
Pemerintah memberi keteran-
gan di dalam rapat paripurna 
terbuka dPR RI mengenai 
Peristiwa Cot-Jeumpa. Harian 
Peristiwa yang terbit di Kutaraja 
(Banda Aceh) menyebutkan 
Peristiwa Cot-Jeumpa sebagai 
“Banjir darah yang Membasai 
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Bumi Tanah Rencong” karena 
64 orang penduduk yang tidak 
berdosa telah menjadi korban 
tindakan alat negara yang tidak 
bertanggung jawab (Al-Chaidar, 
dkk. Aceh Bersimbah Darah, 
Pustaka Alkausar, Jakarta. 
1998. hal 31). dari keterangan 
Pemerintah, baik yang diucap-
kan di dalam dPR, maupun yang 
diberikan di luar dPR, dapat 
diambil kesimpulan bahwa 
dalam penyesuaian Peristiwa 
daud Beureueh ini pemerin-
tah mempergunakan tangan 
besi, yaitu dengan mengambil 
tindakan kekerasan senjata 
untuk membasmi “gerombolan-
gerombolan” liar yang member-
ontak dengan senjata terhadap 
Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan pemberitaan 
Peristiwa yang dirintis pada 
awal tahun 1954, Tengku Hasan 
di Tiro yang tinggal di New York 
Amerika Serikat mengetahui 
sepak terjang Indonesia. diplo-
mat cerdas ini menilai eksekusi 
massa itu adalah genosida. 

Tengku Hasan di Tiro yang 
dicabut paspor diplomatik Indo-
nesia pada tahun 1954 semakin 
yakin, Aceh yang diibaratkan 
sebagai bagian dari puluhan 
kamar yang berteduh dalam ru-
mah bernama Indonesia sudah 
waktunya dipertanyakan.

Berhasilkah Tengku Hasan 
di Tiro menempatkan kasus Cot 
Jeumpa, Pulot dan leupeung 
dalam agenda PBB? Beberapa 
surat kabar terbitan Medan 
Sumatera Utara seperti lem-
baga, Tangkas, dan Warta Berita 
menulis kasus yang dilapor oleh 
Tengku Hasan di Tiro tertera 
dalam agenda PBB. “Bila kemu-
dian tak dibicarakan di PBB itu 
lain soal. Kejadian di Aceh itu su-
dah jadi perhatian internasional,” 
tulis Zakaria M. Passe di Majalah 
Tempo edisi 24 Oktober 1987.

Zaman Soeharto (1968-1998)
gerakan Aceh Merdeka 

atau yang biasa disebut dengan 
gAM, merupakan organisasi 
separatisme yang telah berdiri di 

Aceh sejak tahun 1976. Tujuan 
didirikannya gAM ini ialah agar 
Aceh dapat lepas dari Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, 
dan membuat negara kesatuan 
sendiri dengan nama Nanggroe 
Aceh darussalam. gerakan Aceh 
Merdeka juga dikenal dengan 
nama Aceh Sumatera National 
Liberation Front (ASNlF).

Pada awalnya, gAM ada-
lah sebuah organisasi yang 
diproklamirkan secara terbatas. 
deklarasi gAM yang dikuman-
dangkan oleh Tengku Hasan di 
Tiro dilakukan secara diam-diam 
disebuah kamp kedua yang ber-
tempat di bukit Cokan, Pedala-
man Kecamatan Tiro, Pidie. 
Setahun kemudian, teks tesebut 
disebarluaskan dalam versi tiga 
bahasa; Inggris Indonesia, dan 
Aceh. Penyebaran naskah teks 
proklamasi gAM ini, terungkap 
ketika salah seorang anggotanya 
ditangkap oleh polisi dikarena 
pemalsuan formulir pemilu di 
tahun 1977. Sejak itulah, pemer-
intahan orde baru mengetahui 
tentang pergerakan bawah tanah 

di Aceh.
Pada awalnya, gerakan 

ini terdiri dari sekelompok 
intelektual yang merasa kecewa 
atas model pembangunan di 
Aceh. Hal ini terkait dengan 
penyelenggaraan pemerintahan 
di bawah orang-orang Jawa. 
Kelompok intelektual ini bera-
sumsi bahwa telah terjadi kolo-
nialisasi Jawa atas masyarakat 
dan kekayaan alam di Aceh. 
Untuk mendapatkan dukungan 
dari masyarakat, kalangan pe-
muda, serta tokoh-tokoh agama 
di Aceh, Tengku Hasan di Tiro 
mereproduksi gagasan anti-
kolonialisasi Jawa. gagasan-
gagasan Tengku Hasan di Tiro 
ini semakin memuncak setelah 
pemerintah orde baru meng-
eksplorasi kekayaan gas alam 
dan minyak bumi di Aceh Utara 
sejak awal 1970-an.

Sebab lain terjadinya gera-
kan separatisme gAM di Aceh, 
di perkuat oleh dukungan yang 
datang dari para tokoh darul 
Islam (dI) di Aceh yang belum 
diselesaikan 
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secara tuntas di era orde 
lama. Tokoh-tokoh dI/TII yang 
gagal melakukan pemberon-
takan di Aceh, merasa bahwa 
dukungan mereka kepada gAM 
akan dapat membantu Aceh 
memperoleh kemerdekaannya 
sendiri.

Munculnya kelompok gAM 
ditanggapi oleh pemerinta-
han orde baru dengan cara 
yang represif. gAM dipandang 
sebagai gerakan pengacau 
liar sehingga harus dibasmi. 
dimasa orde baru, tidak ada 
toleransi bagi kaum pemberon-
tak yang dapat menyebabkan 
instabilitas politik. Hampir tidak 
ada kebijakan orba yang men-
coba untuk mengintegrasikan 
pihak-pihak yang memberon-
tak, bahkan terhadap keluarga 
mereka sekalipun. Pendekatan 
militer menyebabkan terjadinya 
kekerasan dan pelanggaran 
HAM di Aceh, seperti peng-
hilangan orang, pembunuhan, 
pemerkosaan, dan penculikan. 
Sedangkan Tengku Hasan di 
Tiro, sebagai ketua kelompok 
gAM, diasingkan di Swiss dan 
baru saja kembali ke tanah air 
pada tahun 2008 kemarin.

Separatisme di Aceh justru 
semakin berkembang setelah 
tindakan represif dari pemer-
intahan orde baru. dengan 
munculnya generasi baru yang 
mendukung gAM yang terdiri 
dari para korban daerah Operasi 
Militer. generasi ke-2 kelompok 
gAM ini melakukan eksodus ke-
luar dan melakukan perjuangan 
dari luar Aceh, melalui Malaysia, 
libya, dan Jenewa.

Zaman Habibie (21 Mei 1998)
Presiden BJ. Habibie dalam 

pidato kenegaraan di depan 
rapat paripurna dPR tanggal 16 

Agustus 1998 resmi meminta 
maaf kepada rakyat Aceh atas 
tindak kekerasan yang dilaku-
kan oleh oknum ABRI, dan ber-
janji menyelidiki kasus-kasus 
pelanggaran HAM yang terjadi 
di Aceh. Presiden RI ketiga ini 
juga berjanji menarik secara 
bertahap 4.000 pasukan non-
organik dari Aceh.

Sayangnya, fakta yang 
diungkap oleh berbagai tim 
pencari fakta mengenai korban 
dOM tidak ditanggapi. Keadaan 
ini melahirkan tuntutan referen-
dum. Suasana makin memanas. 
Pendekatan security approach 
dan kekerasan kembali terjadi. 
Timbullah berbagai insiden 
kerusuhan ditengah aparat 
pemerintah Aceh yang terkesan 
lumpuh. Aceh bagai daerah 
tanpa hukum. 

Konflik Aceh dengan 
Pemerintah RI yang awalnya 
lebih banyak melibatkan gAM 
lewat perlawanan senjatanya, 
kemudian ikut menyeret kalangan 
pemuda dan mahasiswa yang 
tergabung dalam SIRA, yang ikut 
didukung oleh kalangan ulama 
yang tergabung dalam Himpu-
nan Ulama dayah Aceh (HUdA). 
Pemerintah kemudian menyikap-
inya dengan pemberian Otonomi 
yang seluas-luasnya kepada 
Aceh, yang tertuang dalam UU 
Nomor 44 Tahun 1999 tentang 
Keistimewaan Aceh.

Zaman Gus Dur (20 Oktober 
1999)

desakan referendum yang 
makin menguat di Aceh mem-
buat sikap politik di Pemerintah 
Pusat terbelah.  Abdurrahman 
Wahid dan Ketua MPR Amin 
Rais termasuk yang pernah 
menyatakan dukungannya atas 
referendum. Namun, Menko 

Polkam Wiranto, Menteri dalam 
Negeri Soerjadi Sudirja, Menteri 
Hukum dan Perundang-undan-
gan Yusril Ihza Mahendra, dan 
Kapuspen TNI Mayjen Sudra-
jad berpendapat lain. Menurut 
mereka masalah Aceh harus 
diselesaikan dalam kerangka 
NKRI, yaitu dengan pemberian 
otonomi khusus. Akhirnya, 
dalam rapat konsultasi dengan 
Pimpinan dPR tanggal 8 de-
sember 1999 Presiden men-
egaskan bahwa ia tidak akan 
membiarkan Aceh lapas dari 
Indonesia.

dibawah kepemimpinan 
Abdurrahman Wahid inilah awal 
jalan damai melalui jalur non 
formal untuk pertama sekali 
ditempuh. gus dur, melalui 
timnya, mencoba melakukan 
lobi informal segi tiga yang 
melibatkan tokoh masyarakat 
Aceh, politisi lokal dan politisi 
nasional secara intensif. gus 
dur sendiri membuka pintu 
keterlibatan bagi mediator as-
ing yaitu Henry dunant Center 
(HdC) dalam proses dialog dua 
pihak. Hasil positif yang diper-
oleh yaitu terjadinya penghen-
tian permusuhan yang disebut 
“Jeda Kemanusiaan.” Tapi, 
usaha ini tidak bertahan lama, 
dan pendekatan militer kembali 
terjadi atas persetujuan dPR 
dan dPA. Pemerintah mem-
buat keputusan pemberlakuan 
Operasi Milter Terbatas dan 
melalui Intruksi Presiden Nomor 
4 Tahun 2001 tentang langkah-
langkah Komprehensif  dalam 
Rangka Penyelesaian Masalah 
Aceh untuk masa berlaku se-
lama enam bulan.

Zaman Megawati (23 Juli 2001)
Megawati mengalawi 

langkah politiknya dengan 

dikeluarkannya Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2001 Tentang 
Otonomi Khusus bagi Provinsi 
Nanggroe Aceh darussalam 
sebagai suatu tawaran gAM. 
Tawaran ini diterima gAM 
dengan kesediaannya meng-
hentikan perlawanan terhadap 
pemerintah RI, namun tidak 
dalam kontek sedang berdamai. 
Ada empat aspek utama dalam 
UU tersebut, yaitu aspek kultural 
dengan mengadopsinya dalam 
sistem pemerintahan; aspek 
keagamaan dengan mengakui 
pengaruh Islam yang kuat 
dalam masyarakat Aceh;  aspek 
politik dan pemerintahan yang 
memberi hak membentuk Qanun 
yang dapat mengesampingkan 
UU lain yang lebih umum; dan 
aspek keuangan dengan mem-
berikan porsi 70 % bagi untuk 
Aceh dari penerimaan gas dan 
minyak bumi.

Untuk melanjutkan Jeda 
Kemanusiaan, maka pada 9 
desember 2002 dilahirkan 
CoHA (Cessation of Hos-
tilities Framework Agreement) 
yaitu perjanjian penghentian 
permusuhan yang memberikan 
kerangka kerja untuk negosiasi 
lebih lanjut  penyelesaian kon-
flik Aceh. Namun tidak berarti 
tanpa penolakan dalam internal 
pemerintah. KSAd Jendral 
Ryamizard Ryacudu termasuk 
kelompok yang enggan meng-
gunakan cara dialog.

Namun gAM menolak pe-
nyerahan senjata yang men-
jadi bagian isi CoHA. Sebagai 
reaksinya, pada 18 Mei 2003 
Presiden Megawati menerbitkan 
Keputusan Presiden  Nomor 28 
Tahun 2003 Tentang Pernyataan 
Keadaan Bahaya dengan Ting-
kat Keadaan darurat Militer di 
Provinsi Nanggroe Aceh (NAd)  
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darussalam, dan berlaku efektif  
pada hari berikutnya dengan 
cakupan seluruh wilayah NAd 
dengan masa berlaku selama 
enam bulan. Perbedaan sikap 
terjadi dalam dPR. Ketua dPR, 
F-PdIP, F-Pg, F-PPP, F-PKB, 
F-TNI, dan F-KKI menyatakan 
dukungannya. Sedangkan F-
Reformasi, F-PBB dan F-PdU 
menyarankan pencegahan 
terhadap pemberlakuan darurat 
militer atau sipil di Aceh.

Status ini kemudian 
diturunkan melalui Keputusan 
presiden Nomor 43  Tahun 2004, 
Tentang Pernyataan Perubahan 
Status Keadaan Bahaya yaitu 
dari Tingkatan Keadaan darurat 
milter menjadi Keadaan bahaya 
dengan Tingkat Keadaan 
darurat Sipil di Provinsi NAd.  
Keputusan penurunan status 
darurat ini berlaku untuk enam 
bulan tanpa dikuti penghentian 
operasi terpadu dan penguran-
gan pasukan TNI dan Polri di 
Provinsi NAd.  Kemudian pada 
tanggal 1 Juni 2004 pres-
iden mengeluarkan Instruksi 
Presiden Nomor 17 Tahun 2004 
Tentang Pelaksanaan  Operasi 
Terpadu dalam Keadaan Bahaya 
dengan Tingkat Keadaan daru-
rat Sipil di Provinsi NAd.

Zaman Susilo Bambang 
Yudhoyono (20 Oktober 2004)

di masa Pemerintahan SBY-
JK terjadi perubahan pendekatan 
yang mendasar dalam menyele-
saikan masalah konflik di Aceh  
dengan menggiatkan kembali 
dialog antara dua pihak. Wakil 
Presiden Yusuf Kalla menjadi 
aktor penting dalam proses ini. 
dalam perundingan ini pemerin-
tah menawarkan proposal otono-
mi khusus. Namun dari semula, 
gAM hanya mempunyai dua 

pemerintah Indonesia dan gAM. 
Menkumham Hamid Awalud-
din menyatakan bahwa MoU 
terdiri daru dua garis besar, yaitu 
masalah prinsip dan masalah 
substansi. Prinsip pertama, MoU 
adalah penyelesaian masalah 
Aceh secara damai, menyeluruh 
dan bermartabat. Prinsip kedua, 
perundingan dan penyelesaian 
masalah Aceh dilakukan secara 
jujur dan demokratis dalam 
kerangka NKRI dan konstitusi. 
Prinsip ketiga, penyelesaian 
damai ini dilakukan untuk 
mempermudah pembangunan 
kembali Aceh pasca tsunami.

dari perjalanan melelahkan 
menemukan jalan damai di Aceh 
di atas dapat kita beri beberapa 
catatan pentingnya. Pertama, 

adanya perubahan strategi yang 
berulang. Kadang menggunakan 
negosiasi, namun jika menemui 
kebuntuan, cara coersive masih 
seting menjadi pilihan. Namun 
faktanya strategi coersive 
melalu operasi militer tidak 
pernah mampu menyelesai-
kan masalah. Kedua, terlihat 
bahwa di masing-masing pihak 
terutama di pihak RI terdapat 
beberapa kubu yang ber-
beda sikap dalam penyelesaian 
konflik Aceh. Pihak yang lebih 
mengedepankan dialog yang 
diwakili oleh deplu dan dephan 
di satu pihak dan di pihak lain 
terdapat TNI yang memilih jalur 
penyelesaian militer.a

RISMAN A. RACHMAN

sasaran, yaitu tercapainya gen-
jatan senjata dan pengamanan 
program bantuan kemanusiaan 
internasional dan rekonstruksi 
aceh pasca tsunami.

Sedangkan di pihak pemer-
intah, kubu “garis keras” yang 
diwakili Panglima TNI Jenderal 
Endiartono Sutarto meminta 
pemerintah untuk tidak pernah 
ragu mengambil tindakan tegas 
terhadap gAM jika upaya men-
capai solusi damai melalui pe-
rundingan gagal.Melalui proses 
yang panjang yang mencapai 
lima putaran dengan difasilitasi 
oleh lSM Internasional Crissis 
Management Inititive (MCI), pada 
pada tanggal 15 Agustus 2005 
ditandatanganilahMemorandum 
of Understanding (MoU) antara 

Ilustrasi. 
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Mengenang Sebuah 
Momentum Kunci

HElSINKI 16 Juli 
2005 – Tengah 
hari di Wisma 
duta, residensi 
dubes RI di ping-

gir ibukota Finlandia itu, terasa 
tegang. Sejumlah wartawan yang 
meliput perundingan RI-gAM, 
mondar-mandir. Sebagian de-
legasi RI masih di dalam gedung. 
duduk di taman disitu memberi 
peluang bagi saya untuk me-
mantau sikon dan menyimpulkan 
proses damai Aceh. 

Pada titik itulah, formula-
runding yang ditempuh Martti 
Ahtisaari bekerja dengan baik. 
Formula itu – ‘Nothing is agreed 
untill everything is agreed’ (Tak 
ada kesepakatan selama kes-
eluruhannya belum disepakati) 
– memaksa semua pihak – yakni 
Ahtisaari selaku juru damai, RI 
dan gAM - untuk mencapai 
sukses. Tanpa formula itu, setiap 
sukses hanya akan menonjolkan 
prestasi sepotong dan prestise 
sepihak dari salah satu dari 
ketiga pihak tersebut. Suksesnya 
perundingan yang konvensional 
akan berpotensi melambungkan 
nama sang juru-damai atau 
menguntungkan salah satu pihak 
yang bersengketa. Selain itu, 
sepanjang lima babak perundin-
gan di Helsinki, metode perund-
ingan itu memungkinkan ketiga 
pihak, RI, gAM dan juru damai 
mengakhiri perundingan secara 

bermartabat.
Formula tersebut membuat 

ketiga pihak terikat dalam sebuah 
komitmen tak tertulis untuk 
mensukseskan suatu persetu-
juan damai. Sebab, alternat-
ifnya adalah kegagalan yang 
akan menjadi beban politik dan 
moral bersama bagi ketiga pihak 
tersebut. Apalagi yang menjadi 
taruhan bukanlah sepotong kue 
untuk sesaat, melainkan nasib 
hari depan dari sebuah negeri 
(Aceh) dan sebuah negara (RI) 
dan rakyatnya.  

dengan formula ‘magis’ itu, 

dan berkat wibawa kuat mantan 
Presiden Finlandia Ahtisaari, 
berkembanglah suasana informal 
yang baik dan menjaga saling-
percaya. “Hubungan kedua 
delegasi, 25 dari gAM dan 25 
dari RI itu sehari-harinya (selama 
perundingan) bagus,” ungkap 
sebuah sumber Finlandia yang 
tak ingin disebut namanya. Sum-
ber lain dari kalangan Indonesia 
mengutip kata-kata salah satu 
anggota delegasi RI seperti ini: 
“lebih enakan ngomong dengan 
gAM disini daripada di Cilangkap 
(Mabes TNI) atau di Senayan (di 

kalangan anggota dPR).”
Martti Ahtisaari menyadari 

kunci dari formula yang dit-
erapkannya. dalam wawancara 
untuk Radio Nederland setelah 
persetujuan damai diteken, 
saya bertanya apa kunci untuk 
menjamin perdamaian kedepan? 
Jawabnya: itu tergantung pada 
kedua pihak yang bersangkutan. 
Artinya, sekali diteken, tang-
gungjawab pihak perantara, sang 
juru damai, berakhir. Selebihnya 
proses pasca MoU Helsinki 
menjadi tanggungjawab politik 
moral pihak-pihak yang berdamai 

KOLOM
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RI dan gAM. Walhasil, berbeda 
dengan kebanyakan persetu-
juan damai internasional, MoU 
Helsinki ini tidak menetapkan 
lembaga pengawas pelaksanaan 
persetujuan. dengan berakhirnya 
eksistensi formal gAM, tang-
gungjawab beralih sepenuhnya 
kepada pemerintah pusat di 
Jakarta dan pemerintahan Aceh.

Kembali ke suasana tegang 
di Wisma duta di pertengahan 
Juli 2005 tadi. di petang hari 
itulah saya melihat Farid Hussein 
bergegas keluar gedung menuju 
halte bus. Tokoh kepercayaan Ju-
suf Kalla ini mengingatkan saya 
pada film thriller-nya Alan Pekula 
‘All President’s Men’ (1976), 
karena itu di Jakarta Post saya 
sebut dia sebagai salah satu dari 
‘All Wapres Men’. Saya duga dia 
hendak segera menemui delegasi 
gAM di tempat mereka menginap 
- di Radisson Hotel. 

Saya sempat ragu akankah 
saya buntuti dia, tapi akhirnya 
saya putuskan tetap duduk manis 
di taman Wisma duta (foto 
terlampir) sambil menghirup 
kopi dan sesekali mendekati 
kerumunan kolega wartawan 
yang berbicara dengan ang-
gota delegasi RI. disitulah saya 
menghimpun unsur-unsur berita, 
mengingat kembali jumpa pers 
dengan Ahtisaari sebelumnya, 
dan mencoba menyimpulkan apa 
yang terjadi. 

Ketegangan di pertengahan 
Juli 2005 itu ternyata berkisar 
seputar usulan gAM tentang par-
tai lokal. Berikut rekonstruksinya. 

Awal Juli 2005: Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono 
menggelar pesta pernikahan 
putranya Agus Harimurti di 
Istana Bogor. di saat itulah 
Mayjen Bambang dharmono, 
yang pernah menjadi Panglima 

Operasi saat darurat militer di 
Aceh datang untuk pamit sebe-
lum menuju Helsinki. Bambang 
bukan anggota delegasi utama. 
dia dikirim untuk membahas 
soal perlucutan senjata, namun 
Presiden SBY menitipkan sebuah 
pesan penting: “Mbang, pokokn-
ya, soal partai lokal itu, no way!”

Pesan Kepala Negara inilah 
yang kemudian menimbulkan 
kemacetan dan ketegangan di 
babak terakhir perundingan di 
bulan Juli 2005. gAM berkeras 
menuntut adanya partai-partai 
lokal Aceh berbasis di Aceh. 
Sedangkan Jakarta hanya me-
nawarkan kemungkinan adanya 
partai lokal di Aceh sebagai 
cabang partai nasional yang 
berbasis di Jakarta. Istilah 
“nasional” sebagai ajektif parpol 
itu membuat perundingan jadi 
panas. Usul Jakarta tersebut 
ditolak oleh gAM.

Juru damai Martti Ahtisaari 
mengingatkan soal partai lokal 
adalah soal azas demokrasi. Ini 
harus dipenuhi sepanjang tidak 
mengubah UUd RI. Menjawab 
pertanyaan saya, Ahtisaari 
menandaskan: “No one argued, 
not least GAM, (to) want to have 
a political party of their own. The 
question was principled: anyone 
who wants to participate will 
have to be facilitated. There are 
existing parties already in Aceh 
and new ones will definitely come 
forward.” (Tak ada yang menya-
takan suatu pihak ingin membuat 
partai politik sendiri, gAM pun 
tidak. Masalahnya adalah soal 
azas: setiap orang yang ingin 
berperan politik harus men-
dapat peluang. di Aceh sudah 
ada sejumlah parpol dan pasti 
akan ada parpol-parpol baru). 
dengan kalimat itu, Ahtisaari 
mengisyaratkan bahwa dia tidak 

Foto: acehlon.comPengurus Partai Aceh, partai lokal yang lahir setelah kesepakatan damai di Helsinki.

24 AgUStUS 2015 KHAzANAH AceH



membawakan suara suatu pihak 
mana pun, melainkan menegas-
kan bahwa ini adalah soal azas 
berdemokrasi. (Hal inilah yang 
kelak kurang dipahami para 
politisi dPR di Jakarta).

Perundingan pada 16 Juli 
2005 berlangsung panas: 7 jam, 
dengan 5 kali breaks (istirahat), 
diselingi puluhan kali telpon 
Jakarta-Helsinki, total 12 jam. 
Ketua delegasi RI Hamid Awaludin 
mengakui, inilah babak terpanjang 
dan tersulit selama perundingan 
RI-gAM. disini Jusuf Kalla ber-
peran kunci. JK, seorang saudagar, 
terbiasa bertindak pragmatis 
ketimbang menyoal rumusan 
undang undang. dia menyanggupi 
mencari jalan untuk memenuhi 
tuntutan gAM dengan berjanji 
akan mendesak dPR untuk me-
nyesuaikan UU 31/2002 tentang 
pemerintahan daerah. Tak kurang 
11 (sebelas) kali kiriman fax 
mondar-mandir antara JK di Ja-
karta dan delegasi RI di Helsinki.

Tanpa kesepakatan ttg partai 
lokal, tak akan ada persetujuan 
damai sesuai metode ‘Noth-
ing is agreed until everything 
is agreed’. Tanpa kesepakatan 
tentang butir prinsipal ihwal 
partai lokal, perundingan Helsinki 
akan gagal. delegasi RI & gAM 
sempat panas, tegang mencari 
jalan keluar. dua ketua delegasi, 
Tengku Malik Mahmud Al-Hay-
thar (gAM) dan Hamid Awaluddin 
(RI), berbincang sambil berjalan 
menyusuri tepian sungai. Yang 
satu meratap, menuntut, yang 
lain berkeras dan mendengar. 
di Wisma duta Helsinki, pada 
16 Juli, Farid Hussein tiba-tiba 
kabur, entah kemana. Esoknya, 17 
Juli Hamid Awaluddin dan Sofyan 
djalil datang ke Koningstedt, 
tempat delegasi gAM berkum-
pul,. Pada hari tersebut rupanya 
tercapai kata sepakat tentang 
perlunya partai lokal berbasis 
Aceh sebagai bagian dari paket 
otonomi khusus untuk pemerin-

tahan Aceh.
Sebulan kemudian, pada 15 

Agustus MoU Perdamaian ditan-
datangani di gedung Smolna, 
Helsinki. Sebuah berkah bagi 
rakyat dan negeri Aceh setelah 
bertahun-tahun terjepit di tengah 
perang.

Wapres Jusuf Kalla ber-
peran kunci di awal dan akhir 
perjalanan menuju perdamaian. 
dalam proses itu, SBY selaku 
Panglima Tertinggi berhasil 
mengendalikan situasi dengan 
menge-rem semangat perang 
yang disuarakan KSAd Jen-
deral Ryamizard Ryacudu dan 
menolak Ryacudu menjadi 
Panglima TNI. Pada momen itu 
pula JK mengirim Farid Hussein 
yang menggunakan jasa Juha 
Christensen untuk mendekati 
pihak gAM. Ketika pendekatan 
awal ini gagal, Farid dan Juha 
menggandeng redaksi sebuah 
harian Helsinki untuk melobi 
mantan Presiden dan mantan 

perunding konflik Namibia, Martti 
Ahtisaari selaku Ketua lSM CMI 
(Crisis Management Initiative). 
Menurut wartawati Finlandia 
Katri Merikallio (penulis buku 
pertama tentang perdamaian 
Aceh, ‘Making Peace: Ahtisaari 
and Aceh’), yang saya temui di 
Helsinki, Ahtisaari telah mengirim 
undangan kepada pemerintah RI 
dan pihak gAM, tiga hari sebelum 
terjadi musibah tsunami 26 
desember 2004. Sesuai kelazi-
man diplomatik, undangan resmi 
baru dikirim setelah kedua pihak 
menyatakan kesediaan berund-
ing. Ini berarti tsunami disini 
tidak berperan sebagai penyebab 
perdamaian, melainkan hanya 
sebagai akselerator penting yang 
memacu perundingan. Pada 
titik ini pun, akhirnya, soal partai 
lokal menjadi momentum krusial 
karena azas demokrasi disini 
menjadi argumen kunci. 

Penolakan semula Jakarta 
terhadap gagasan perlunya partai 
lokal Aceh mencerminkan 
perspektif sentralistis warisan 
militer Orde Baru yang melegiti-
masi kedaulatan absolut  - “NKRI 
Harga Mati” yang menghalalkan 
kekerasan negara atas sesama 
warga demi menjaga suatu 
negara kesatuan. 

Sayangnya, hingga kini, 10 
tahun sejak perdamaian Helsinki, 
Jakarta, terutama kalangan ten-
tara, tetap mencurigai partai lokal 
dapat menjadi wahana bagi Aceh 
menuju kemerdekaan Aceh.a

ABOEPRIJADI SANTOSO 

Penulis adalah wartawan. di masa 
konflik dia banyak meliput masalah 
Aceh (desember 1999 hingga 2004) 
hingga perdamaian di Helsinki dan 
melaporkan untuk Radio Nederland 
dan The Jakarta Post.

Martti Ahtisaari bersama delegasi GAM untuk perundingan Helsinki.
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Mengazankan Damai Dari Baiturrahman

AdAKAH mesjid yang tidak sekedar 
menjadi tempat sujud? Ada! Mesjid itu 
bernama Mesjid Raya Baiturahman. 
di mesjid yang dibangun pertama kali 
oleh Sultan Iskandar Muda pada 1612 

M inilah ragam peristiwa perlawanan dan perdama-
ian terekam. Mesjid Raya Baiturrahman adalah 
rekaman jejak perlawanan, perdamaian, sekaligus 
kesujudan orang Aceh, doeloe juga kini. Tercatat, 
di mesjid inilah Jenderal Kohler tewas, 1873. Ini 
bukti bahwa perlawanan Aceh bukan perlawanan 
biasa. Tapi perlawanan bangsa yang digerakkan 
oleh spirit Islam. Mesjid adalah tempat suci. Rumah 
Allah, dan siapapun yang mencoba merusak atau 
memasukinya tanpa ikatan syahadah harus dilawan 
secara total. Kematian Sang Jenderal Belanda itu 
adalah buktinya. Belanda sadar situasi. Maret 1877, 
gubernur Jenderal Van lansberge menyatakan 
akan membangun kembali Masjid Raya Baitur-

rahman yang telah terbakar itu.  Peletakan batu 
pertama dilaksanakan oleh Jenderal Mayor Vander 
selaku gubernur Militer Aceh pada waktu itu, Kamis 
9 Oktober 1879. Tahun 1883 mesjid baru selesai 
dibangun, dengan satu kubah. di mesjid yang baru 
dipakai lagi sejak 1893 inilah ragam peristiwa 
direkam, khususnya paska Indonesia merdeka. 
Masjid itu jadi saksi. Saat konflik dI/TII berakhir, 
mesjid Raya Baiturahman menjadi saksi berakhirnya 
perlawanan daud Beureueh terhadap Pemerintah 
Indonesia. Referendum yang dituntut oleh rakyat 
Aceh pada 1999 juga dikumandangkan di Mesjid 
Raya Baiturahman. Saat itu, 17 September 1999, KH 
Abdurrahman Wahid alias gus dur dipapah Azmi 
dan Afdal Yasin, membuka selubung papan yang 
bertulis dukungan terhadap referendum. dan, ribuan 
orang berkumpul untuk berdoa dan berzikir dihari 
dilakukan penandatanganan naskah perdamaian 
MoU Helsinki di Findlandia, 15 Agustus 2005 silam. 

KLIK

Pelepasan merpati pada peringatn 10 Tahun MoU Helsinki.
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Mengazankan Damai Dari Baiturrahman

Hari itu, Senin 15 Agustus bertepatan waktu Hel-
sinki jam 12.00 atau 16.00 waktu Indonesia Barat, 
bertempat di Smolna the government Bunked Hall 
(Balai Pertemuan Finlandia) yang berjarak hanya 
200 meter dari Istana Presiden Finlandia Kota Hel-
sinki, gerakan Aceh Merdeka (gAM) dan Pemerintah 
Republik Indonesia (RI) bersepakat berdamai dalam 
ikatan MoU Helsinki. 

Peristiwa itu disaksikan mantan Presiden Fin-
landia yang menjadi fasilitator perundingan, Martti 
Ahtisaari, dan Menteri luar Negeri Finlandia Erkki 
Tuomioja selaku tuan rumah. Peristiwa itu men-
dapat liputan luas. Presiden, Wakil Presiden, Ketua 
dPR RI, dan Ketua dPd juga menyaksikan siaran 
langsung dari Istana Merdeka. dan di Mesjid Raya 
pun rakyat dengan penuh haru menengadahkan 
tangan untuk berdoa atau bersujud. 

di sana-sini, warga  meneriakkan takbir Allahu 
Akbar ketika mereka menyaksikan upacara penan-

datanganan itu. Warga yang larut dalam kegembi-
raan juga ada yang bertepuk tangan meriah. “damai, 
damai, damai,” teriak mereka. 

Sejak 15 Agustus 2005, disetiap peringatan 
perdamaian Aceh, mulai dari peringatan damai 
pertama hingga perayaan perdamaian ke-10 Mesjid 
Raya Baiturrahman selalu menjadi tempat pe-
rayaan. dari mesjid inilah, pesan-pesan untuk terus 
menjaga, merawat, dan mengisi perdamaian Aceh 
dikumandangkan. Adakah nama mesjid “Baiturrah-
man” menjadi daya dorong tersendiri bagi perjala-
nan Aceh yang kini cenderung ke jalan damai? Allah 
pemilik segenap rahasia. 

Terus “mengazankan” perdamaian penting 
sebab di dalam dinamika perkembangan waktu, apa 
yang sudah direncanakan dalam perwujudannya 
ternyata tidak semudah membalik telapak tangan. 
disinilah keteguhan untuk terus menzikirkan damai 
menjadi keharusan.a

RISMAN A RACHMAN

Foto: portalsatu.com/Adi Gondrong
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SOSOK

dI Banda Aceh 
ada warung kopi 
bernama de 
Helsinki. Nama 
ini sudah pasti 

terinspirasi nama Helsinki 
sebagai ibukota Finlandia.

di negeri yang dikenal 
sebagai salah satu negara 
paling bahagia, indah dan 
damai inilah bermukim sosok 
mediator konflik Aceh, Martti 
Ahtisaari.

Mantan Presiden Finlandia 
ke-10 ini oleh Wali Nanggroe 

Tengku Malik Mahmud Al-
Haythar dinilai sosok dengan 
reputasi internasional. “Martti 
bukan sosok sembarangan. dia 
sosok yang oleh PBB dipercaya 
sebagai diplomat, utusan khu-
sus dan mediator PBB. Urusan 
Kosovo ada ditangan beliau. 
Jadi, reputasinya mendunia,” 
kata Wali Nanggroe Aceh.

Sebagaimana sudah 
diketahui, penyelesaian konflik 
Aceh yang berbuah MoU Hel-
sinki terjadi 15 Agustus 2005. 
Tapi, proses penanggangan 

konflik Aceh melalui tangan 
dingin Martti Ahtisaari sudah 
terjadi sejak Februari 2004. 
“Sebelumnya, Handry dunan 
Cen-ter (HdC) yang menjadi 
fasilitator untuk konflik Aceh,” 
terang Wali.

“Kitapun tidak semba-
rangan memutuskan men-
erima Martti Ahtisaari melalui 
lembaga CMInya,” kenang Wali 
Nanggroe.

Walipun berkisah proses 
penelusuran rekam jejak 
Martti Ahtisaari dan CMI (Crisis 

Management Initiative). “Kami 
sempat berkunjung ke PBB. 
dan melalui kontak person 
disana, kami menelesuri jejak 
Martti Ahtisaari,” kata Wali.

Inspirasi Otonomi Aland
Keyakinan Wali bertam-

bah karena di Finlandia ada 
Kepulauan Aland yang memiliki 
kewenangan khusus atau oto-
nomi. Ketentuan otonomi ini 
diatur dalam undang-undang 
otonomi pada 1920. Setelah 
itu, pada 1951 dan 1991 diubah 

Sosok Martti Ahtisaari 
Sebagai Juru Damai Aceh

Martti Ahtisaari, Mantan Presiden 
Republik Finlandia

Lahir 1937. Mr. Ahtisaari terpilih 
menjadi Presiden Republik Finlandia 
pada bulan Februari 1994. Menjabat 
Presiden sejak 1 Maret 1994 hingga 
29 Februari 2000. Mr. Ahtisaari mendi-
rikan Crisis Management Initiative 
(CMI), ia menjabat sebagai ketua. 
Antara tahun 2000 dan 2008 Martti 
Ahtisaari terlibat dalam berbagai tugas 
perdamaian, mediasi dan resolusi 
konflik. 

Pada tahun 2005 menjadi 
momen fenomenal banginya, ketika 
memfasilitasi proses perdamaian 
antara Pemerintah Indonesia (RI) dan 
Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Medio 

BIoGRAPHy 14 November 2005 dan 29 Februari 
2008 Mr. Ahtisaari berperan sebagai 
Utusan khusus Sekretaris Jenderal 
PBB untuk proses status masa depan 
untuk Kosovo. Martti Ahtisaari adalah 
pemenang Nobel Perdamaian tahun 
2008.

Sejarah profesional
t Martti Ahtisaari telah menjalani 

sebagian besar karirnya pada Ke-
menterian Luar Negeri Finlandia 
dan Perserikatan Bangsa Bangsa 
(PBB).

t Mempublikasi berbagai tulisan di 
Kementerian Luar Negeri Finlan-
dia, 1965-1973.

t Sebagai Duta Besar Finlandia 
untuk Republik Tanzania, 1973-
1976, merangkap beberapa 
wilayah Zambia, Somalia dan 

Mozambik (1975-1976)
t Anggota Senat Institusi PBB untuk 

Namibia, 1975-1976.
t Anggota United Nations Commis-

sioner untuk Namibia, 1977-1981.
t Wakil khusus Sekretaris Jenderal 

PBB untuk Namibia, 1978-1988.
t Wakil Sekretasis Negara bidang 

International Development Co-
operation di Kementerian Luar 
Negeri Finlandia, 1984-1986.

t Wakil Sekretaris Jenderal di PBB 
untuk Administrasi dan Manaje-
men, 1987-1991, memimpin

t Operasi PBB (UNTAG) di Na-
mibia, 1989-1990.

t Sekretaris Negara di Kementerian 
Luar Negeri Finlandia, 1991-1993.

t Ketua Kelompok Kerja Konferensi 
Internasional Bosnia Herzegovina 
tentang bekas Yugoslavia 1992-

1993 dan sebagai Penasehat khu-
sus untuk Konferensi Internasional 
tentang bekas Yugoslavia dan 
Sekretaris Jenderal Perwakilan 
Khusus untuk bekas negara 
Yugoslavia pada tahun 1993

t Presiden Republik Finlandia, 
1994-2000.

Tugas pasca-presiden
t Setelah melepas jabatan Pres-

iden, Martti Ahtisaari mendirikan 
sebuah lembaga Crisis Manage-
ment Initiative (CMI). Sebagian 
besar kegiatan pasca-presiden, 
berurusan dengan resolusi konflik, 
krisis manajemen dan mediasi 
perdamaian.

t Inspektur senjata tentara IRA’s 
dengan sesama inspektur Cyril 
Ramaphosa tahun 2000
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sedemikian rupa namun tetap 
dengan nama yang sama.

Penduduk Kepulauan Aland 
adalah penduduk asli Swedia. 
Ceritanya, sejak tahun 1154, 
negara Finlandia telah men-
jadi bagian Kerajaan Swedia. 
Finlandia baru merdeka pada 
tahun 1917.

Penduduk di Pulau Aland 
ini dihuni warga asal Swedia 
yang tidak mau lagi kembali 
ke Swedia tapi juga tidak mau 
tunduk sepenuhnya dengan 
Finlandia.

dengan status otonomi 
Pulau Aland berhak mengatur 
daerahnya, memiliki bahasa 
resmi Swedia dan juga 
memiliki bendera sendiri. 
Pulau Aland juga memiliki 
perangko sendiri dan war-
ganya terbebas dari wajib 
militer.

“Konsep otonomi dari Pu-
lau Aland ini dijadikan usulan 
oleh Martti. Karena kami su-
dah tahu tentang Aland maka 
usulan ini menjadi inspirasi,” 
kisah Wali.a

t Ketua panel independen pada 
keamanan dan keselamatan 
personil PBB di Irak tahun 2003

t Utusan khusus OSCE CIO untuk 
Asia Tengah 2003-2004

t Utusan khusus PBB untuk Afrika 
tahun 2003-2005

t Fasilitator dalam proses perdama-
ian antara Pemerintah Indonesia 
(RI) dan Gerakan Aceh Merdeka 
(GAM) pada tahun 2005. Proses 
penandatanganan Nota Kesepa-
haman (MoU) yang mengakhiri 
konflik sepanjang tiga dasawarsa 
di Aceh.

t Utusan khusus Sekretaris 
Jenderal PBB untuk proses status 
masa depan Kosovo 2005-2008

•	
Aktivitas Hingga saat ini:
t Sebagai Chairman of the Board, 

Crisis Management Initiative (CMI)
t Wakil Ketua dari Hubungan Luar 

Negeri Dewan Uni Eropa (ECFR)
t Ketua the Governing Council of 

Interpeace
t Direktur At-Large dari ImagineNa-

tions Grup
t Anggota Komite dari the Mo 

Ibrahim Foundation
t Anggota Penasihat Senior Dewan 

Internasional dari Forum Re-
gional Asia Barat dan Afrika Utara 
(WANA)

t Ketua Komisi Independen 
Turki, memeriksa tantangan dan 
kesempatan yang diberikan untuk 
proses keanggotaan Turki dalam 
Uni Eropa

t Ketua dewan pengawas Nasional 
Opera Finlandia.

Pendidikan
Mr. Ahtisaari lulus dari University 

of Oulu, Finlandia pada tahun 1959 
dan menerima Doktor Kehormatan 
(Pedagogi) dari universitas pada tahun 
1989. Dia memegang 19 gelar doktor 
kehormatan dari bidang yang berbeda 
di seluruh dunia.

Penghargaan
t Presiden Ahtisaari telah menerima 

berbagai penghargaan diantara-
nya:

t Franklin D. Roosevelt Four Free-
doms Award tahun 2000

t The Hessen Peace Prize tahun 
2000

t The J. William Fulbright Award for 
International Understanding tahun 
2000

t Tribute of Appreciation by the 

Department of State of the USA 
tahun 2005

t The Gold Medal from the 
American-Scandinavian Founda-
tion tahun 2006

t Manfred Wörner Medal of the 
German Ministry of Defense tahun 
2007

t UNESCO Félix Houphöuet-Boigny 
Peace Prize tahun 2008

t Nobel Peace Prize tahun 2008
t Pada tahun 2002 ia diangkat 

sebagai Honorary Officer di Order 
of Australia. Pada tahun 2004 ia 
diberikan penghargaan Order of 
the Companions of Oliver Tambo 
(Supreme Companion) oleh Afrika 
Selatan.

t Warga Kehormatan Nambia.

WWW.CMI.FI

RR
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Inspirasi Wali Merawat Perdamaian

PAlINg tidak,  ada 
tiga momentum 
istimewa pada 
tahun ini. Pertama, 
17 Agustus ini 

adalah HUT 70 Tahun Indonesia 
Merdeka.  Tidak diragukan lagi, 
70 tahun lalu, para ulama Aceh 
mengeluarkan maklumat men-
dukung pernyataan Proklamasi 
Indonesia di Jakarta. 

Kedua, tahun ini MoU RI-gAM  
berada pada angka 10 tahun.  

Hingga tahun ke 10, kondisi Aceh 
termasuk aman dari letusan 
senjata dan sebagainya.  Sesuatu 
yang patut disyukuri plus meng-
harukan. di belahan dunia lain, 
jarang terjadi perundingan 
selesai dalam hitungan delapan 
bulan sejak dialog pertama pada 
Januari 2005 yang berakhir pada 
penandatanganan pada Agustus 
2005. 

Momentum istimewa ketiga 
tahun ini genap lima tahun ini-

siator Aceh Merdeka dr. Tengku 
Hasan M. di Tiro, B.S.,M.A., ll.d, 
Ph.d berpulang ke Rahmatullah. 
Al-Fatihah.

Bicara perdamaian Aceh 
adalah mengupas Tengku 
Hasan di Tiro. Semua sepakat, 
pria karismatik yang meninggal 
dunia pada 3 Juni 2010 ini identik 
dengan pendiri Acheh Sumatra 
National liberaton Front (ASNlF) 
yang dideklarasikan pada Sabtu 
pagi, 4 desember 1976 di gunung 

Halimon Pidie. Tengku Hasan 
di Tiro punya keinginan besar 
mewujudkan rakyat yang adil, 
makmur, dan bermartabat. dalam 
bahasa sederhana, menghad-
irkan masyarakat madani atau  
baldatun thayyibah wa rabbun 
ghafur. 

Sebagaimana dimaklumi, 
RI-gAM teken Nota Kesepakatan 
(MoU) pada Senin, 15 Agustus 
2005 di Helsinki yang mengakhiri 
pertumpahan darah sejak 1976.  

Foto: Dokumen GAM
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Inspirasi Wali Merawat Perdamaian
Momentum bersejarah ini dilak-
sanakan setelah Ketua  Yayasan 
Crisis Management Initiative 
(CMI) Martti Oiva Kalevi Ahtisaari  
memfasilitasi dialog selama 
lima kali pertemuan yakni 27-29 
Januari, 21-23 Februari, 12-16 
April, 26-31 Mei dan kelima pada 
12-17 Juli. Tidak berlebihan kita 
menyebut inilah dialog tercepat 
di dunia untuk menuntaskan 
kekerasan bersenjata. Semua 
pihak bergegas menyelesaikan 
perang ini agar aksi rehabilitasi 
dan rekonstruksi dapat dilakukan 
secepatnya tanpa perlu was-was 
dalam balutan desingan peluru.

Tsunami
Ada yang berkoar-koar, 

RI-gAM berjabat tangan karena 
ada goncangan gempa bumi 
berkekuatan 8,9 Skala Richter 
yang disusul hempasan smong 
alias ie beu na pada Ahad, 26 
desember 2004. dengan kata 
lain, setelah bencana alam ter-
besar di dunia dalam 100 tahun 
terakhir ini, barulah RI-gAM 
mempersiapkan langkah awal ke 
meja perundingan. Pemahaman 
seperti ini sering digaungkan. 
Benarkah demikian?

Sekedar ingatan kecil, adalah 
Juha Christensen warga Finlan-
dia yang memantau situasi Aceh 
sejak Juni 2003. Setelah berbagai 
lobi, akhirnya Presiden Finlandia  
Martti Ahtisaari  (1 Maret 1994-1 
Maret 2000) melalui CMI men-
girim undangan kepada RI-gAM 
pada 24 desember 2004 untuk 
berunding pada Januari 2005. 

Hasan di Tiro sudah meninggal 
dunia atau yang pulang Tengku 
Hasan di Tiro palsu.  Setelah 
bertemu warga di Rumah Allah 
SWT, Tengku Hasan di Tiro yang 
didampingi oleh Malik Mahmud, 
Zaini Abdullah, Irwandi Yusuf dan 
lain-lain meluncur ke Meuligoe 
gubernur.

3 Juni lalu, genap lima tahun 
Tengku Hasan di Tiro kembali ke 
hadiran Allah SWT.  lulusan 

Normaal Islam Institut 
Bireuen ini pergi untuk selamanya 
tanpa meninggalkan harta benda.  
Mantan juru bicara Indonesia 
di PBB itu  berpulang ke 
Rahmatullah meninggalkan satu 
istri dora Endzweif di Amerika 
Serikat dan satu putra tunggal 
dr. Karim Michel Tiro. Selebihnya, 
penulis buku Perang Atjeh 
1873-1927 yang terbit pada 1948 
itu hanya mewariskan ideologi 
keacehan serta seperangkat 
pelajaran kehidupan.  Semestinya 
hal-hal yang dilakukan oleh Wali 

Neugara menjadi inspirasi dalam 
merawat perdamaian Tanoh 
Endatu.  Perdamaian itu bukan 
semata tidak terjadi letupan 
senjata,  bebas dari aroma 
amunisi serta tidak ada lagi teror 
terhadap siapa pun. Perdamaian 
hakiki diawali dari  rasa aman, 
pemikiran serta kesadaran bahwa 
warga memperoleh keadilan 
dalam berbagai aspek.

Semua sepakat, tsunami 2004 
yang mempercepat proses dialog 
bersejarah ini.  perundingan ini 
menjadi mata air bagi rakyat untuk 
mempertahankan MoU Helsinki. 
Cukup sudah air mata tumpah 
sejak konflik Aceh hingga hen-
takan gempa bumi yang disusul 
hempasan air lumpur tsunami.

Sederhana 
Tidak ada yang membantah 

salah satu karakter Wali yakni 
hidup sederhana. Suatu ketika 
Zaini Abdullah hendak  membeli 
televisi baru untuk ditempatkan 

demikian tulis  penasihat juru 
runding gAM damien Kingsbury 
di buku Peace in Aceh; A Personl 
Account of the Helsinki Peace 
Process halaman 19.

Pasca RI-gAM teken MoU 
Helsinki, Tengku Hasan di Tiro 
pulang ke Banda Aceh pada 
Sabtu, 11 Oktober 2008. Momen 
yang tepat untuk saling memaaf-
kan pada Hari Raya Idul Fitri 1429 
H, 1 Oktober 2008 ke 10. dalam 
usia 83 tahun, dia  menyapa 
warga di Masjid Raya Baiturrah-
man Banda Aceh. Tatapan per-
tama. Peristiwa bersejarah yang 
membantah propaganda kepada 
pria kelahiran  Jumat, 9 Jumadil 
Awal 1344 H (25 September 
1925) yang menyatakan Tengku 

Dokumen GAMTengku Malik Mahmud Al-Haythar bersama Tengku Hasan Di Tiro. 



di kediaman Wali lantai 5
Apartemen Alby Jalan Alby-

vägen blok 11 STR 145 57 Nors-
borg. Namun mantan pegawai di 
KBRI New York  tersebut menolak 
dengan dalil televisi lama masih 
bagus. 

Pada kesempatan lain,  
hingga perundingan jeda 
Kemanusiaan tahun 2002, Wali 
mengenakan tali pinggang  yang 
dihadiahkan oleh Teungku Mu-
hammad Usman lampôih Awé 
tahun 1977. Ini memperlihatkan 
mantan wartawan Seman-
gat Merdeka tersebut  sangat 
menghargai pemberian Meutroe 
Peng gAM (Menteri Keuangan).  
Selama masih  bisa dipakai, tidak 
ada alasan untuk membuang. 

 Hidup sederhana menjadi 
rujukan untuk mencapai Aceh 
yang berkeadilan, makmur, dan 
sejahtera dalam lindungan Allah 
SWT. Kita dapat mencegah me-
letup kecemburuan sosial dengan 
menerapkan pola hidup seder-
hana serta berbagi rezeki yang 
diamanahkan oleh Allah SWT. 
Mempersempit jurang antara si 
kaya dengan si miskin berarti 
memperlemah meledaknya ge-
jolak sosial yang berpotensial 
terjadi konflik komunal.  Banyak 
pengamat politik memperkirakan 
kecil kemungkinan di Bumi Cut 
Nyak dhien ini terjadi konflik 
vertikal bersenjata pada masa 
kini dan mendatang. Yang dikh-
watirkan konflik horizontal yang 
berpeluang terjadinya riak-riak 
perdamaian ini.

Cerdas
Orang bodoh makanan orang 

pandai. Orang cerdas, kecil ke-
mungkinan bisa ditipu. Sedan-
gkan, orang bodoh berpeluang 
besar untuk terus ditipu.  Orang 
Amerika Serikat menyebutnya 

jika Anda ditipu sekali, itu salah 
penipu yang jahat. Kalau dua kali 
ditipu, itu salah Anda dan kalau 
tiga kali ditipu, Anda bodoh dan 
memang minta ditipu. 

Agar tidak ditipu dalam 
berbagai aspek kehidupan dan 
bernegara, maka masyarakat 
mesti banyak belajar, membaca, 
dan bergaul. Kita salut kepada  
Tengku Hasan di Tiro yang haus 
ilmu hingga meraih gelar doktor.  
di sisi lain, pemilik nomor paspor 
Swedia 23005093 mampu men-
guasai tujuh bahasa yakni  Inggris, 
Belanda, Arab, Swedia, Spanyol, 
Perancis, dan Jerman. Seman-
gat belajar untuk didedakasikan 
kepada Aceh wajib diamalkan. 

Inspirasi lain dari Tengku 
Hasan di Tiro yakni rajin menulis 
buku. Sejak 1947 hingga tahun 
1980-an, mantan republiken ini 
telah menulis puluhan buku atau 
artikel yang menjadi rujukan bagi 
pengikutnya. Melalui buku, maka 
warga dapat memahami dan 
mengikuti pemikirannya. Menulis 
buku adalah cara melawan lupa 
merawat ingatan serta mencegah 
terjadi pemasungan atau ma-
nipulasi sejarah. Bagaimana pun, 
MoU RI-gAM adalah catatan 
emas yang mesti ditoreh agar 
tidak terjadi kegagalan mengim-
plementasi perdamaian

Salah satu faktor untuk 
menjaga perdamaian Aceh yakni 
memahami berbagai situasi yang 
mencuat. Selama konflik hingga 
berakhir konflik,  ditebarkan 
berbagai informasi dari berita 
fitnah ke berita fakta. Dalam hal 
ini dibutuhkan kemampuan men-
gelola informasi. Sering terjadi, 
info hanya sebatas isu atau gosip 
sudah dianggap berita shahih. 
Untuk itu, kita harus piawai mer-
espons setiap kabar dengan cek 
dan ricek. 

Sisi lain Tengku Hasan di Tiro 
yakni yang relatif sudah mapan 
di Amerika Serikat yakni tidak 
melupakan tanah kelahirannya. 
dia pulang ke Tanah Endatu 
untuk memberikan kesadaran 
kepada warga melalui pendidikan, 
lalu menulis puluhan buku/artikel 
agar pengikut dapat mewariskan 
pemikirannya. Untuk masa kini, 
keberadaan Aceh diaspora tetap 
dapat memberikan kontribusi 
nyata ke Tanah Rencong. Tidak 
harus pulang menetap namun 
pulang untuk mengemba-
likan ide-ide segar yang dapat 
direaliasasikan. gagasan yang 
tidak hanya digantung di langit 
namun ide yang berakar dalam 
masyarakat.  dalam hal ini, kita 
dapat belajar pada warga Cina 
atau India yang peduli pada 
tanah leluhurnya. di perantauan, 
mereka menjaga budaya dan 
adat istiadat sebagai salah satu 
cara mengingat asal-usulnya.

Disiplin 
Menepati janji adalah bagian 

dari disiplin. Tengku Hasan di 
Tiro menulis di buku  Sistem 
Perang gerilyawan  dalam baha-
sa Aceh yaitu “seluruh aktivitas 
harus dilakukan dengan disiplin 
keras sebagai bagian perta-
hanan dalam perang gerilya.” 

Bangsa maju adalah bangsa 
yang disiplin. Untuk disiplin 
butuh komitmen. Ada keinginan 
untuk berubah. Bagi pejabat ne-
gara,  dibutuhkan disiplin dalam 
perencanaan kegiatan, disiplin 
anggaran, dan sebagainya. 
Setali dengan pejabat negara,  
warga mendisplinkan dirinya 
sebelum menuntut pihak lain 
berdisiplin. Contoh sederhana, 
disiplin tidak merokok di ruan-
gan berhawa sejuk atau tempat 
publik. 

dalam hal ini, tidak diban-
tah lagi, Tengku Hasan di Tiro 
sangat disiplin serta rapi berbu-
sana.  Sosok kelahiran gampông 
Tanjung Bungông Hulubalang 5 
Mukim Cumbok Onder-Afdeling 
lam Meuloe Afdeling Pidie men-
gali kearifan lokal Hadih Maja 
yakni geu takoot keu angkatan, 
geumalee keu pakayan (Bangsa 
ditakuti karena angkatan perang 
dan manusia disegani karena 
pakaian rapi). dalam ilmu diplo-
masi, penampilan sangat penting. 
dengan berjas dan berdasi, sinyal 
yang ditebarkan bahwa mereka 
sejajar dengan perunding lain. 

Semua sepakat,10 tahun 
RI-gAM berdamai wajib diper-
tahankan. Usia perdamaian bisa 
berkurang maknanya jika kes-
epakatan yang disetujui 10 tahun 
lalu tidak ditindaklanjuti. Merawat 
perdamaian di Tanoh Rencong 
adalah kebutuhan kolektif warga 
serta pemerintah.  Untuk itu, perlu 
aktualiasasi damai Aceh dengan 
menerjemahkan hasil-hasil MoU 
Helsinki dalam wujud peraturan-
peraturan serta petunjuk teknik 

Menggali inspirasi Tengku 
Hasan di Tiro dalam merawat 
perdamaian Aceh dibutuhkan 
kesabaran, kegigihan, kecepatan, 
dan kekompakan oleh semua 
elemen warga. Semua pihak 
dapat menahan diri dari ucapan 
dan tindakan-tindakan yang 
memantik keributan vertikal atau 
horizontal. dengan mengamal-
kan inspirasi dari inisiator Atjeh 
Merdeka, inilah  salah satu cara 
menghormati Tengku Hasan di 
Tiro hingga sepanjang masa.a

MURIZAL HAMZAH

Penulis Buku Biografi Tengku Hasan 
di Tiro; Jalan Panjang Menuju damai 
Aceh
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HASAN TIRo: JALAN PANJANG MENUJU DAMAI ACEH

“Setiap peperangan yang tersisa 
hanya dua; menang atau kalah. 
Dari itulah, tidak ada bangsa yang 
selalu menang dan selalu kalah” 

Atjeh Bak Mata donja, 1968

SALAH satu berkah damai dapat 
mengetahui hal-hal tersembunyi, 
atau disembunyikan di masa 
konflik. Hasan Tiro adalah sosok 
yang tidak banyak diketahui di 
masa konflik. Konflik membuat 
pihak yang berseberangan 
menarasikan Hasan Tiro secara 
negatif. Sementara di pihak 
pengikut Hasan Tiro, karena alasan 
keamanan, tidak bisa mendedah 
Hasan Tiro secara terbuka, apalagi 
massif. Hasan Tiro hanya menjadi 
pengetahuan eklusif dikalangan 
gerakan Aceh Merdeka (gAM) 
sendiri, dan itupun disekitar 
lingkaran elit. Reformasi dan 
damailah yang membuka ruang 
untuk mengenal lebih utuh sosok 
Hasan Tiro. Siapa Hasan Tiro dan 
apa pikiran Hasan Tiro serta jalan 
hidup yang ditempuhnya semakin 
dikenali. 

Terkini, Buku Hasan Tiro: Jalan 
Panjang Menuju damai Aceh yang 
ditulis oleh Murizal Hamzah dan 
diterbitkan oleh Bandar Publishing 
membuka lebih lengkap tentang 
sosok, pikiran, dan gerakan Hasan 
Tiro. dengan buku yang ditulis jur-
nalis berkat riset 14 tahunnya, per-
tanyaan-pertanyaan yang dahulu 
singgah dibenak banyak orang 
akan terjawab secara lugas dan 
tuntas. dua pertanyaan yang kerap 
muncul adalah: Benarkah dr. Teng-
ku Hasan M. di Tiro, BS., MA.,Ph.d,.
lld mendirikan Aceh Merdeka 
karena gagal mendapat proyek 
di PT. Arun? Apa alasan alumnus 
Columbia University bergerilya di 

rimba Aceh hingga berjuang ke 
Stockholm? Mengapa perjuangan 
ini bisa bertahan selama lebih 30 
tahun? Melalui buku ini pembaca 
diajak untuk mengetahui perjala-
nan Hasan Tiro pulang kembali 
ke Aceh tahun 2008 hingga wafat 
tahun 2010. Pembaca lalu diajak 
untuk masuk lebih jauh, yaitu men-
genal Hasan Tiro sejak lahir, sisi 
republikan Hasan Tiro pada masa 
revolusi 1945, dan putar haluan 
Hasan Tiro dari jalan hidup Repub-
lik Indonesia, termasuk mengeta-
hui perlawanan protes Hasan Tiro 
dengan suratnya. 

Pembaca juga diajak untuk 
mengetahui segala aktivitas Hasan 

Tiro dan gAM, termasuk sayap mi-
liter gAM, pelatihan militer di libya 
hingga penerapan darurat Militer.

Apakah dengan mengetahui 
Hasan Tiro sudah bermakna me-
mahami esensi kehendak Hasan 
Tiro atas Aceh? Belum tentu! Hanya 
yang bisa mengekplore lebih dalam 
makna berdaulat dan bermartabat-
lah yang dapat meneguk indahnya 
kehendak Wali Negara Hasan Tiro 
atas Aceh. Itulah yang oleh Wali 
Nanggroe, Tengku Malik Mahmud 
Al-Haythar disebut dengan standar 
hidup terbaik. Aceh tidak boleh 
dikelola dibawah standar umum 
nasional. Aceh mesti dikelola den-
gan standar yang lebih baik, sebab 

dengan standar yang lebih baik 
itulah Aceh bisa menjadi kebang-
gaan bagi Indonesia sebab Aceh 
bisa meraih hidup sejahtera dan 
makmur sebagaimana cita-cita 
kemerdekaan Indonesia, bahkan 
cita-cita semua negara di dunia.

Murizal Hamzah penulis buku 
Hasan Tiro, Jalan Panjang damai 
Aceh memberi peta bagi pemba-
canya. Kekuatan buku ini, dengan 
proses penulisan selama 14 tahun, 
bukan waktu yang singkat. Proses 
cek dan ricek yang dilakukan den-
gan rapi, menempatkan buku ini 
sebagai satu buku catatan penting 
sejarah di Aceh.a

RR
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Dukungan Uni Eropa 
untuk Proses Perdamaian

gAM telah men-
egaskan komit-
men mereka 
untuk melakukan 
penyelesa-

ian damai atas konflik yang 
telah berlangsung selama 30 
tahun di Provinsi Aceh dengan 
penandatanganan sebuah Nota 
Kesepahaman (MoU) di Hel-
sinki, Finlandia pada tanggal 15 
Agustus 2005.

Uni Eropa secara aktif men-
dukung perundingan-perund-
ingan teraebut dan Pemerintah 
Indonesia meminta kesediaan 
Uni Eropa dan lima negara ang-
gota ASEAN untuk membentuk 
Misi Pemantauan Aceh (AMM).

AMM adalah sebuah misi 
sipil non-eksekufif yang dikirim 
ke Aceh dan terdiri dari 250 
orang personil yang tidak 
bersenjata. Tugasnya terpusat 

pada kondisi keamanan pasca 
konflik dan pada pengem-
bangan rasa saling percaya 
kedua pihak untuk memastikan 
adanya transisi yang aman dan 
stabil menuju perdamaian yang 
langgeng.

Transisi politik dan pengemban-
gan demokrasi

Akan tetapi, dukungan Uni 
Eropa untuk proses perdama-

ian tidak hanya terbatas pada 
tahap-tahap demobilisasi dan 
pelucutan senjata yang dipan-
tau secara sukses oleh AMM

Komisi Eropa juga men-
gadakan Program dukungan 
Proses Perdamaian Aceh 
(APPS) yang memberi bantuan 
untuk normalisasi politik di 
provinsi ini dan pengembangan 
demokrasi, dan dengan demiki-
an membantu pelaksanaan MoU 

Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud didampingi Gubernur Aceh, Zaini Abdullah berbicara dengan Dubes Swedia Ewa Ulrika Polano, 8 April 2015. Foto: Keurukon Katibul Wali
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Helsinki dengan tujuan untuk 
membuat Iandasan yang kuat 
bagi perdamaian dan pemban-
gunan yang berkesinambungan 
di Aceh.

APPS mencakup kom-
ponen-komponen berikut:
Reintegrasi

Sesuai dengan perjanjian 
damai, Pemerintah Indonesia 
memberikan amnesti kepada 
tahanan politik gAM dan Uni 
Eropa memberikan dana untuk 
keperIuan mengintegrasikan 
mereka ke masyarakaf (dalam 
bentuk tunai dan natura, serta 
transportasi ke rumah mereka 
dan pemeriksaan kesehatan), 
serta bantuan untuk masyarakat 
yang terkena dampak konflik, 
sehubungan dengan besarnya 
jumlah tahanan dan mantan 
anggota gAM yang kembali 
ke masyarakat setelah men-
erima amnesti. Kedua program 
tersebut dilaksanakan oleh 
International Organisation for 
Migration (IOM).

Uni Eropa juga mendanai 
bantuan teknis untuk Badan 
Reintegrasi Aceh (BRA) untuk 
meningkatkan efisiensi badan 
tersebut serta program Iapan-
gan kerja untuk pihak-pihak 
penerima manfaat yang diiden-
tifikasi oleh BRA, melalui suatu 
program yang dilaksanakan 
oleh UNdP.

Pilkada
Uni Eropa memberi dukun-

gan untuk persiapanpelaksan-
aan pilkada Aceh dengan mem-
berikan bantuan teknis untuk 
Komite Independen Pemiiu (KIP) 
dalam bidang pelatihan petugas 
pelaksana pemilu, informasi dan 
pendidikan untuk pemiiih, pusat 
media serta bantuan pelaksan-
aan “penghitungan cepat” pasca 

pemilu. Berdasarkan undangan 
yang dikirimkan

oleh KIP, Uni Eropa juga 
mengirimkan satu tim yang 
terdiri dari 84 orang pemantau 
pilkada Independen dari Eropa 
(UE EOM adalah melaksana-
kan analisis yang menyeluruh 
atas proses pilkada tersebut 
untuk memberikan penilaian 
yang imparsial atas pilkada. 
laporan akhir tentang temuan 
yang diperoleh akan diberikan 
satu bulan setelah peiaksanaan 
pilkada.

Tata Pemerintahan
Uni Eropa memberi dukung-

an untuk reformasi pemerin-
tahan daerah di Aceh dalam 
kerangka Undang-undang 
Pemerintahan Aceh (UUPA) 
yang baru, dengan meningkat-
kan kemampuan pemerintah 
daerah di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota untuk mengha-
dapi tantangan otonomi khusus, 
melaksanakan kewenangan inti 
mereka secara efektif dan me-
menuhi tanggung jawab mereka, 
berkaitan dengan pelaksanaan 
perjanjian damai Helsinki. Pro-
gram ini akan diiaksanakan oleh 
german Technical Cooperation 
(gTZ) selama tiga tahun mulai 
desember 2006.

Reformasi Sektor Keamanan 
(Kepolisian)

dalam masa transisi dari 
masyarakat yang dilanda kon-
flik ke masyarakat yang damai, 
kepolisian memiliki peran yang 
penting. Untuk mendukung pros-
es perdamaian dan pelaksanaan 
MoU, Uni Eropa akan memberikan 
bantuan untuk reformasi kepoli-
sian RI di Aceh.

Proses reformasi tersebut 
mencakup pengenalan dan kon-

tribusi untuk pelaksanaan prinsip 
dan konsep community policing 
(kepolisian masyarakat) diantara 
petugas kepolisian serta integrasi 
standar HAM internasional dalam 
kepolisian dan kegiatan opera-
sional sehari-hari.

Program tersebut juga 
bertujuan untuk meningkatkan 
kualitas pelatihan dan praktik 
rekrutmen polisi melalui pen-
injauan kembali atas kebijakan 
rekrutmen yang berlaku saat ini 
dalam rangka perjanjian per-
damaian. Uni Eropa menyedia-
kan dana untuk IOM untuk mel-
aksanakan  program tersebut 
mulai tahun 2006 hingga 2009

Reformasi Sektor Peradilan
Untuk membantu Peme-

rintah Indonesia dalam me-
laksanakan MoU dan meng-

konsolidasikan proses-proses 
perdamaian dan pembangunan 
di Aceh, Uni Eropa mendanai 
sebuah program UNdP yang 
bertujuan untuk meningkat-
kan akses masyarakat kepada 
peradilan dan mendukung peru-
bahan menuju sistem peradilan 
yang lebih responsif

Program ini juga mencakup 
pemberian rekomendasi dan 
saran teknis tentang pem-
bentukan Komisi Kebenaran 
dan Rekonsiliasi (KKR) dan 
Pengadilan HAM sebagaimana 
diatur dalam perjanjian damai 
Helsinki serta bantuan untuk 
pembukaan kantor perwakilan 
Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK) di Aceh.a

UNI EROPA 
delegasi Komisi Eropa, Bulletin, desember 2006.

Dubes Swedia Ewa Ulrika Polano bersama Tengku Malik Mahmud Al-Haythar.

DOKUMEN

Foto: Keurukon Katibul Wali



INTERNATIONAl Peace 
Symposium yang 
diselenggarakan Aceh 
Peace Forum sejak 11 
Agustus lalu di Balai 

Senat Universitas Syiah Kuala, 
darussalam, Banda Aceh, 
berakhir Kamis (13/8) malam. 
Pertemuan penting ini berhasil 
melahirkan sejumlah kesimpu-
lan dan rekomendasi penting. 

Salah satunya, masyarakat 
internasional yang prodamai 

Aceh sebagai Rujukan 
Penyelesaian Konflik

diminta aktif mempromosi-
kan Aceh sebagai salah satu 
kawasan tujuan masyarakat 
internasional untuk mempela-
jari berbagai pembelajaran 
(lesson learn) atas penyelesa-
ian konflik dan pembangunan 
perdamaian. Termasuk dalam 
penanganan bencana alam, 
studi demokrasi dan hak asasi 
manusia (HAM). 

Peserta dan narasumber 
simposium itu, kata Juanda 

djamal ST, Koordinator 
Aceh Peace Forum, telah 
menghasilkan sejumlah 
rekomendasi kepada pihak 
Pemerintah Aceh dan 
Pemerintah Indonesia, 
masyarakat sipil, dan 
masyarakat internasional, 
dengan tujuan untuk perbaikan 
segala kekurangan yang 
telah terjadi dalam mengisi 
perdamaian selama ini. (lihat 
rekomendasi)

dengan demikian, di-
harapkan semua pihak untuk 
sesegera mungkin mengambil 
peran strategis dalam upaya 
perbaikan ke depan demi kele-
starian perdamaian di Aceh. 

Keberhasilan Pemerintah 
Aceh dan masyarakat sipil 
Aceh dalam menjaga perdama-
ian selama sepuluh tahun 
sejak MoU Helsinki diteken 
pada 15 Agustus 2005, menu-
rut Juanda, merupakan sebuah 

International Peace Symposium  Memperingati 10 Tahun Perdamaian Aceh Foto: Yuli Zuardi Rais

TUNTUNAN
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REKoMENDASI ACEH PEACE foRUM
Kepada Pemerintah Aceh
t Perlu mengoptimalkan peman-

faatan sumber daya pembangunan 
Aceh yang lebih tepat sasaran, 
terutama Dana Otonomi Khusus 
(Otsus), untuk pembangunan yang 
langsung menyentuh perbaikan 
tingkat kesejahteraan rakyat Aceh, 
terutama dalam bidang ekonomi 
dan pengentasan kemiskinan, 
pendidikan, kesehatan, dan 
kebudayaan. 

t Perlu melakukan evaluasi 
menyeluruh terhadap hasil yang 
sudah dicapai melalui pemanfaatan 
sumber daya pembangunan Aceh 
sejak Aceh menerima Dana Otsus, 
sehingga Pemerintah Aceh memiliki 
landasan perencanan ke depan 
yang lebih spesifik untuk kesiapan 
Aceh lepas landas pada tahun 

2027.
t Perlu melakukan perencanaan kom-

prehensif untuk pengelolaan sumber 
daya alam Aceh yang berdasarkan 
kepada pinsip pengelolaan sumber 
daya alam yang berkelanjutan. 

t Konsolidasi sumber daya manusia 
Aceh yang lebih optimal, termasuk 
SDM perguruan tinggi, sebagai 
sumber daya pembangunan me-
nyongsong kemandirian Aceh pada 
tahun 2027.

Kepada Pemerintah Pusat
t Mengembangkan Aceh menjadi 

salah satu hotspot pengembangan 
dan pembangunan kawasan 
ekonomi baru skala nasional, yang 
didukung oleh letak geografis dan 
sumber daya maritim, dan potensi 
sumber daya alam lainnya.

t Meningkatkan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan ta-
takelola pemerintahan di Aceh yang 
bersih, transparan, dan akuntabel. 
Selanjutnya juga diharapkan dapat 
memperkuat kapasitas birokrasi 
dalam mendukung peningkatan 
layanan publik (public services).

Kepada Masyarakat Sipil
t Masyarakat sipil, terutama 

perguruan tinggi sebagai kekuatan 
penyeimbang, perlu meningkat-
kan aksi nyata untuk menjaga 
komitmen bersama dalam mengisi 
perdamaian Aceh melalui penelitian 
khusus, pengabdian masyarakat, 
membangun model, dan pertemuan 
konsultatif dengan penyelenggara 
pemerintahan di Aceh. 

t Perlu melakukan konsolidasi 

antarorganisasi masyarakat sipil 
Aceh untuk berperan dalam pem-
berdayaan komunitas dan mampu 
menyeimbangi serta memengaruhi 
kebijakan publik. 

Kepada Masyarakat Internasional
t Terus memperkuat upaya konsoli-

dasi peacebuilding di Aceh, baik 
melalui Pemerintah Aceh, univer-
sitas, organisasi masyarakat sipil, 
maupun partai politik. 

t Mempromosikan Aceh sebagai 
salah satu kawasan tujuan 
masyarakat internasional untuk 
mempelajari berbagai pemb-
elajaran (lesson learn) atas 
penyelesaian konflik, pemban-
gunan perdamaian, penanganan 
bencana alam dan demokrasi, 
serta hak asasi manusia.

prestasi yang perlu diapre-
siasi dan disyukuri oleh semua 
pihak. 

Keberhasilan ini juga patut 
dirayakan untuk memperkuat 
kembali komitmen membina 
perdamaian di Aceh terus 
lestari. Salah satu bentuk 
perayaan terhadap pencapaian 
sepuluh tahun damai Aceh itu, 
menurut Juanda, adalah terse-
langgaranya Aceh International 
Peace Symposium oleh Aceh 

Peace Forum.
Sebagaimana diberitakan 

sebelumnya, simposium ini 
dibahani, antara lain, oleh 
Wali Nanggroe Tengku Malik 
Mahmud Al-Haytar, Pieter Feith 
(mantan ketua AMM), Ir Azwar 
Abubakar MA (mantan Wagub 
dan Plt gubernur Aceh), dr 
Otto Syamsuddin Ishak MSi 
(mantan Ketua Komnas HAM), 
dan Suraiya Kamaruzzaman 
(aktivis perempuan).a

Wali Nanggroe Tengku 
Malik Mahmud Al-Haytar 
didampingi mantan ketua 
AMM Pieter Feith (kanan) 

selaku selaku salah satu dari 
tim pemateri

DELEGASI THAILAND 
DAN fILIPINA PELAJARI 
PERDAMAIAN ACEH

dElEgASI Thailand dan Filipina mempelajari 
proses perdamaian yang berlangsung di Aceh 
guna bisa diterapkan untuk mengakhiri kon-
flik bersenjata di negaranya masing-masing.

Sebanyat 35 orang delegasi kedua negara 
itu melakukan pertemuan dengan gubernur Aceh Zaini Ab-
dullah dan Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud Al-Haytar  di 
Banda Aceh pada pertengahan desember 2013..

gubernur Zaini Abdullah, mengharapkan  perdamaian 
Aceh bisa menjadi pembelajaran bagi penyelesain konflik 
secara menyeluruh terutama di kawasan ASEAN seperti 
Thailand dan Filipina. 

delegasi Filipina yang ikut dalam pertemuan dengan 
gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wali Nanggroe ke-9 Ma-
lik Mahmud Al-Haytar yakni unsur pemerintah dan utusan 
The Moro National liberation Front (MNlF).  Sementara 
delegasi Thailand juga dari unsur pemerintah serta elemen 
masyarakat Pattani. 

Sebelumnya Wali Nanggroe Tengku Malik Mahmud Al-
Haythar diundang secara resmi oleh pemerintah Thailand 
untuk berbagi pengalaman dalam penyelesaian konflik 

Foto: Yuli Zuardi Rais
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RUANg Memorial 
Perdamaian (RMP) 
terletak di lantai 
I gedung Kantor 
Badan Kesatuan 

Bangsa Politik dan Perlindun-
gan Masyarakat (Kesabangpol 
linmas), Jalan Tgk Malem No.8, 
Kuta Alam, Banda Aceh. RMP 
diresmikan dan dibuka untuk 
umum oleh Wali Nanggoe Aceh, 
Tengku Malik Mahmud Al-Hay-
thar pada 10 Agustus 2015.

Ruang seluas 90 meter 
persegi yang tertata apik itu 
berfungsi sebagai ruang pam-
eran diorama sejarah konflik dan 
perdamaian Aceh yang dileng-
kapi dengan alat-alat peraga 
audio-visual berupa foto-foto 
dokumentasi, video, film, buku-
buku, hasil penelitian dan artefak 
di masa konflik. di sini, turut 
pula dipajang sejumlah senjata 
bekas konflik Aceh yang pernah 
dipakai oleh pihak gerakan Aceh 
Merdeka (gAM). Inilah ruangan 
untuk mengabadikan damai 
Aceh dengan menyimpan sejum-
lah memori tentang konflik dan 
bagaimana  perdamaian dicapai.

RMP bertujuan memberikan 
pelayanan informasi secara 
menyeluruh dalam sebuah ruang 
yang sederhana tapi multi-
guna dan multilayanan terhadap 
rangkaian peristiwa sejarah 
konflik dan perdamaian di Aceh. 
RMP bisa dimanfatkan sebagai 
tempat diskusi, pelatihan, dan 
workshop untuk para pelajar, 
mahasiswa dan masyarakat 
umum mengenai isu-isu konflik 
dan perdamaian Aceh berupa 
kegiatan edukasi.

Edukasi yang dimaksud tidak 
lain adalah memberikan pema-
haman dan renungan terhadap 
rangkaian peristiwa terjadinya 
konflik dan perdamaian di Aceh. 
RMP juga akan memfasilitasi 
setiap elemen untuk dapat saling 
berkomunikasi dan berbagi 
informasi dalam menggunakan 
RMP sebagai tempat diskusi 
terbatas dan terarah dalam ber-
bagai hal menyangkut perkem-
bangan perdamaian di Aceh, 
kondisi pemerintahan, politik dan 
keamanan.a

ACEH.TRIBUNNEWS.COM

Potongan senjata api kombatan 
GAM yang dipajang di Ruang 
Memorial Perdamaian Aceh.

Aceh. Wali juga bertemu dengan perwakilan 
masyarakat Pattani.

Konflik Aceh berakhir setelah pihak gera-
kan Aceh Merdeka  (gAM) dan Pemerintah Pu-
sat menandatangani nota kesepahaman damai 
(MoU) di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2015 
atau setelah bencana tsunami meluluhlantak-
kan Aceh pada 26 desember 2004.

“Misi kunjungan kami hari ini adalah un-
tuk mendalami isi perjanjian damai gAM den-
gan Pemerintah RI dan UUPA yang menjadi 
pedoman bagi pelaksanaan Pemerintah Aceh, 
pascadamai,” kata ketua delegasi Bangsa 
Moro, Pedro Eisma dalam pertemuan tersebut

Ungkapan yang senada juga disampikan 
oleh Ketua delegasi Bangsa Pattani, Ekkachai. 
“Kunjungan kami bersamaan dengan Bang-
saMoro ke Aceh untuk bertemu Wali Nanggroe 
dan gubernur Aceh untuk belajar bagaimana 
menuntut perdamaian yang memberikan ke-
majuan bagi bangsa di kemudian hari,” ka-
tanya.

Menurut Pendro Eisma dan Ekkachai, mereka 
tertarik berkunjung ke Aceh didasari keinginan 
kuat untuk melihat proses perdamaian yang telah 
di sepakati Pemerintah RI dan gAM di Aceh yang 
sejauh ini berjalan cukup baik.

Wali Nanggroe Aceh Tengku Malik Mah-
mud Al-Haythar yang juga sebagai ketua Juru 
Runding gAM sewaktu di Helsinki banyak 
memaparkan pengalaman dan tantangan yang 
dihadapi kedua belah pihak sebelum akhirnya 
memperoleh jalan tengah bagi penyelesaian 
konflik Aceh yang sudah berlangsung selama 
hampir tiga dekade terakhir.

“Masyarakat di Pattani dan Moro harus 
bersatu terlebih dahulu, setelah itu baru di-
lanjutkan dengan perundingan, setiap peper-
angan, pasti ada kesempatan untuk berunding 
dan berdamai,” kata Tengku Malik Mahmud Al-
Haythar.

Menurut Wali Nanggroe, ia mengetahui 
bahwa kabarnya pemerintah Thailand dan Fil-
ipina juga sangat menginginkan penyelesaian 
konflik secara damai melalui meja perundin-
gan. “Tapi, kita tahu, itu semua sangat sulit. 
Namun kalau sudah bersatu, sesulit apapun, 
jalan untuk berdamai pasti akan ada”.a

BERITASORE.COM

Foto: Yuli Zuardi Rais
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Ruang Untuk Mengabadikan 
Damai Aceh
t Ruang Memorial Perdamaian 

bertujuan untuk memberikan 
pelayanan informasi secara 
menyeluruh dalam sebuah ruang 
yang sederhana tapi multiguna 
dan multi layanan terhadap rang-
kaian peristiwa sejarah konflik 
dan perdamaian di Aceh.

t Ruangan Mamorial Perdama-
ian ini berfungsi sebagai ruang 
pameran sejarah dari dinamika 

konflik dan perdamaian Aceh 
melalui berbagai alat peraga 
audio-visual berupa foto, video, 
film, buku-buku, hasil penelitian 
dan artefak di masa konflik.

t Ruangan Memorial Perdama-
ian terbuka untuk umum dapat 
dimanfaatkan sebagai ruang 
diskusi, workshop dan training 
bagi mahasiswa, pelajar serta 
masyarakat umum mengenai 

isu-isu perdamaian dan konflik, 
berupa kegiatan:

t Edukasi: memberi pemahaman 
dan renungan terhadap rangka-
ian peristiwa terjadinya konflik 
dan perdamaian di Aceh.

t Fasilitasi: memfasilitasi setiap 
setiap elemen masyarakat untuk 
dapat saling berkomunikasi dan 
berbagi informasi dengan meng-
gunakan Ruangan Memorial

t Perdamaian sebagai tempat dis-
kusi terbatas dan terarah dalam 
berbagai hal

t Menyangkut perkerkembangab 
perdamaian di Aceh, kondisi 
pemerintahan, politik serta 
keamanan.a

BADAN KESBANGPOL 
DAN LINMAS ACEH

SEKILAS TENTANG RUANG MEMoRIAL PERDAMAIAN

Wali Nanggroe Tengku Malik Mahmud Al-haythar saat meresmikan Ruang Memorial Perdamaian Foto: Mirza Kumala

Agustus 2015KHAZANAH AceH 4141



Makna Damai 
Bagi Nelayan

dAMAI Aceh sudah 
10 tahun. Banyak 
kisah yang mewar-
nai perdamaian. 
Pastinya lebih 

banyak lagi harapan agar damai 
terus lestari.

Puluhan perahu ragam 
ukuran itu berbaris sejajar di 
bekas TPI (Tempat Pelelangan 
Ikan) lampulo. Beberapa lagi 
wari-wari, keluar dari dermaga, 
menuju ke lautan. Pada bulan 
Ramadan, aktivitas para nelayan 

di sana lebih banyak berkutat 
dengan perbaikan alat. Mulai 
dari memperbaiki perahu, hingga 
menjahit jaring ikan.

Hamdani adalah salah 
satunya. Nelayan asal Kuta Binjei, 
Aceh Timur ini sudah dua pekan 
menjahit jaring yang sobek di 
sana-sini. Ia ditemani Yusrizal, 
dan sang pawang yang akrab 
disapa black sweat, pawang boat 
yang memang berperawakan 
hitam dengan rambut krimis. 
Mereka adalah nelayan yang ber-

layar di lautan sejak Aceh masih 
dilanda konflik hingga masa 
damai. “Kami memang sudah 
hidup di laut,” kata Yusrizal, 65 
tahun.

Yusrizal berasal dari Aceh 
Utara. Ia mengaku, ekonomi para 
nelayan kecil memang sedikit 
terjepit. gejolak harga melam-
bung tinggi. Namun, tetap saja, 
perdamaian Aceh yang hampir 
genap 10 tahun dirasa sebagai 
anugerah. lihat saja, sudah lebih 
dari sepekan, mereka menginap 

di boat, pada bekas TPI terbesar 
di Aceh itu. Bayangkan saja, saat 
konflik masih mendera Aceh, 
jangankan bekerja di malam hari, 
menginap di dalam boat saja, 
para nelayan merasa was-was. 
“Pascadamai, kita lebih lancar 
melaut,” kata Yusrizal. “Tak ada 
lagi intimidasi dan kekhawatiran.”

Hal yang sama dikatakan In-
driansyah, mantan Panglima laot 
Kuala Cangkoi, Ule lheu Banda 
Aceh. “dulu kita was-was, bagai 
bernafas dengan satu (lubang) 
hidung. Pergi melaut selalu 
teringat ke rumah. Alhamdulil-
lah sekarang sudah aman.” Kata 
Indriansyah.

Indriansyah kini berusia 42 
tahun. Hampir separuh hidupnya 
juga dihabiskan di lautan. 
Pengalaman di laut membuat 
ia paham betul, resiko melaut di 
saat perang. “di laut kita mencari 
rezeki memang enak. Tapi begitu 
masuk dermaga (TPI lampulo), 
kita langsung was-was,” kata 
Indriansyah. Banyak pihak yang 
mengambil ikan hasil pancin-
gan nelayan. Jam malam pun 
ikut berlaku. Jadinya, jika sudah 
terlalu sore, mereka tidak lang-
sung pulang dari laut, menunggu 
hingga esok hari. “Keterbatasan 
sangat banyak. di laut aman, tapi 
di darat tidak pernah aman.”

Bagi Indriansyah, damai 
adalah berkah. “Karena melaut 
bagi kami adalah warisan dari 
indatu yang diturunkan hingga ke 
cucu-cucu. Jadi keamanan yang 
paling penting,” katanya, pada 
Rabu, pekan pertama Juli 2015. 
Berbicara hasil dari laut, akhir-
akhir ini memang sedikit agak 
seret. di mana, para pelaut harus 
melempar jangkar hingga lebih 
dari 50 mil dari bibir pantai. Tapi, 
mereka mendapatkan rasa aman 
saat berangkat, saat meninggal-

Kegiatan tarik pukat nelayan di Pantai Alue Naga Banda Aceh. Foto: Iqbal Ridha

SUARA RAKYAT
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kan keluarga jauh di daratan.
dahulu, harga ikan di 

pasaran pun kadang tidak stabil 
jika dibandingkan dengan hasil 
tangkapan yang dibawa pulang. 
“donatur tidak berani masuk 
karena keamanan tidak terja-
min,” kata Indriansyah. Jadinya, 
nelayan menjual ikan dengan 
harga yang sangat murah. Beda 
dengan paskadamai, harga ikan 
lebih mengikuti harga pasar. 
Tidak terlalu murah, juga tak 
terlalu mahal.

Abid, 50 tahun, adalah 
penarik becak yang menikmati 
masa tua dengan bekerja di Ban-
da Aceh. Warga Idi, Aceh Timur 
ini, juga melaut sebelum tsunami 
dan damai Aceh, Agustus 2005 
silam. Kini, kadang ia bekerja 
hingga tengah malam, sesuatu 

yang dulu bahkan hanya ada 
dalam angan masyarakat Aceh. 
“dulu jam sembilan kita sudah 
harus pulang,” katanya.

Orang-orang seperti 
Indriansyah, Yusrizal dan Abid 
adalah mereka yang mengharap-
kan damai tetap lestari. Konflik 
berkepanjangan membuat 
mereka susah mencari rezeki. 
“Harus dipertahankan. Semoga 
Aceh kondusif selalu,” kata 
Indriansyah. “(Perdamaian) Kita 
kan dipantau pihak luar juga.”

Ekonomi Aceh pulih perlahan 
paska perjanjian damai antara 
Pemerintah Republik Indonesia 
dengan gerakan Aceh Merdeka. 
Berdasarkan data yang dikelu-
arkan oleh Bank dunia, menun-
jukkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi Aceh mulai menguat 

pada tahun 2006  ke atas. 
Hingga tahun 2007, pertumbuhan 
ekonomi Aceh tercatat sebesar 7 
persen dan meningkat menjadi 8 
persen di tahun 2008.

Sedangkan data terbaru yang 
dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) 
Aceh, pertumbuhan ekonomi 
Aceh triwulan I 2015 merosot 
tajam jika dibandingaknan den-
gan tahun lalu. Tanpa produksi 
minyak dan gas (migas) di per-
tambangan dan industri, ekonomi 
Aceh hanya tumbuh minus 2,83 
persen, dan dengan migas minus 
0,52 persen dibandingkan dengan 
triwulan IV 2014. Pertumbuhan 
yang minus itu terjadi hampir di 
seluruh lapangan usaha, kecuali 
bidang pertanian, kehutanan dan 
perikanan yang tumbuh sebesar 
28,83 persen. Kategori itu tercatat 

sebagai sumber pertumbuhan 
ekonomi tertinggi yaitu sebesar 
0,98 persen.

Sebagai salah satu bidang 
yang mendongkrak pertumbu-
han ekonomi Aceh, perikanan 
kini menjadi sektor yang men-
guntungkan. Hasil laut yang bisa 
dibawa nelayan pun kini me-
limpah. Memang meningkatnya 
hasil tangkapan membuat harga 
sedikit turun. Tapi, bagi nelayan 
kecil seperti Yusrizal, dengan 
mudahnya mendapatkan ikan, 
membuat mereka tak harus 
berada di laut hingga berpekan-
pekan lamanya. “Kita pulang 
lebih cepat. Jika tiba malam pun 
di Banda Aceh, kita bisa merapat 
tanpa rasa takut. di masa 
damai, kita lebih bebas mencari 
rezeki,” katanya.a

Foto: Cut Aja MuzitaWali Nanggroe Tengku Malik Mahmud Al-Haythar berdialog dengan nelayan Aceh.

MAIMUN SAlEH
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PLUS MINUS DAMAI ACEH DI MATA MEREKA

dARI kaca mata saya 
tentu sebagai orang 
seni saya pasti suka 

damai, kami para praktisi 
seni dan pegiat kebudayaan 
sulit bergerak dalam situ-
asi perang. damai ini satu 
capaian yang luar bisa 
menurut saya, ini mem-
bahagiakan, karena pada 
masa konfik mau tak mau 
saya lebih banyak diluar 
Aceh. Karena ketika proses 
konflik berlangsung yang 
terjadi ialah siapa bunuh 
siapa, banyak masyarakat 
kita hilang tak jelas rupa, 
yang tersiksa itu rakyat dari 
dua sisi sekaligus. Coba 
bayangkan, nasib rakyat 
masa itu, cari nafkah ke 
gunung misalnya pasti akan 
ditanya oleh garilyawan tu-
run dari gunung interogasi 
lagi oleh tentara.

Kita semua merindukan 
damai, dan Allhamdulil-
lah berkat ihktiar para 
pemimpin semua sudah 
terwujud. dimasa 10 tahun 

damai ini, ketika kita lihat 
pembangunan jelas ada tak 
bisa dinafikan kalau Aceh 
menggerakkan pemban-
gunan pasca damai baik 
dimasa transisi pak Azwar, 
pak Mustafa, selanjutnya 
masa pak Irwandi dan kini 
di masa Zikir saya yakin 
bahwa dari masa-masa 
kepemimpinan ini ada ban-
yak yang sudah mereka 
lakukan untuk Aceh, seperti 
program Kesehatan, Pem-
nagunan rumah, untuk Anak 
yatim dll.

Namun yang sedikit 
mengecewakan saya 
potensi Otsus yan be-
gitu besar kesannya tidak 
terkelola dengan baik. Bisa 
jadi blue print Otsus yang 
dicapai dengan perdama-
ian ini tidak ada, sehingga 
kesannya membangun Aceh 
ini apa yang terpikir aja “ala 
kadar” padahal dengan po-
tensi dana yang besar jika 
dikelola dengan baik Aceh 
ini luar biasa.a

Seniman dan budayawan 
Aceh, Kandidat Doktor 
penciptaan seni teater 
Program Doktoral (S-3) 
Pascasarjana ISI Sura-
karta, Jawa Tengah

SULAIMAN JUNET

BAgI saya, 10 tahun ini 
kita dapat merasakan 
damai dimana-mana, 

tidak ada lagi perseteruan dan 
kita bisa leluasa beraktifitas 
tanpa merasa adanya anca-
man. Ibaratnya sebuah rumah, 
dimana orang-orang yang 
ada didalam rumah tersebut 
merasa terlindungi dari segala 
bahaya yang mengancam dari 
luar.

Perdamaian bukan hanya 
sebuah achievement yang 
selesai ketika sudah kita raih, 
namun juga merupakan harta 
yang harus kita jaga selalu 
agar tetap awet.

Hal positif yang paling 
saya rasakan dalam 10 tahun 
perdamaian adalah adanya 
kebebasan beraktiftas. dulu 
saat masih rusuh, aktifitas 
anak muda sangat terbatas. 
Namun sekarang anak muda 
sudah bebas berekspresi 
melakukan kegiatan positif 
untuk menyalurkan minat dan 
bakat mereka seperti di bidang 
musik, movie documentary, 
adventure, dll. 

Efek positif lainnya bagi 
kami kaum perempuan merasa 
nyaman ketika berada di luar 
rumah atau di area publik 
lainnya. Jika ada keperluan 
terdesak pada malam hari 
pun, kami tidak takut lagi 
untuk keluar rumah. disisi lain 
mengenai keamanan ini pun 
berdampak pada majunya pari-
wisata yang keinginan orang 
berkunjung ke Aceh.

Saya berharap para tokoh 
Aceh teguh pendirian dalam 
mementingkan perdama-
ian ini, tidak goyah dengan 
banyaknya isu atau provokasi 
yang mulai ada saat ini. Agar 
pemerintah dan masyarakat 
dapat bersinergi menjaga 
perdamaian di Aceh, tidak 
ada lagi yang terlihat seperti 
mementingkan kepentingan 
satu pihak atau pribadi, dan 
semoga dengan perdamaian 
ini Aceh dapat terus dikenal 
sebagai daerah yang paling 
aman untuk dikunjungi oleh 
semua orang dari berbagai 
golongan, agama, suku, dan 
negara.a

Inong Kota Banda Aceh 
2015

ALvI CHAIRIAH

KATA MEREKA
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dAMAI dan sejahtera, 
dua kata ini men-
jadi impian besar 

masyarakat Aceh. Tak akan 
pernah lekang di benak 
masyarakat akan kondisi 
konflik yang mendera 
masyarakat dan membuat 
hidup menjadi tak tenang.

Baru sejak sepuluh 
tahun lalu masyarakat di 
aceh mulai merasakan yang 
namanya hidup tenang. di-
akui pula kerja keras pemer-
intah dan kelompok bertikai 
menjadi hal utama yang 
menahan damai di Aceh 
terus berlangsung. dengan 
suasana ini masyarakat 
pun sudah menjalani hidup 
yang lebih baik walau 
belum sempurna. Kendati 
demikian masih banyak hal 
hal penting lainnya yang 
ternyata belum terperha-
tikan dengan baik, mis-
alnya kesepakatan untuk 
memperbaiki kehidupan 
paran mantan kombatan 
yang dulu menjadi ba-
gian dari pertikaian politik 
bersenjata ini. Banyak kisah 
pilu masih tersisa saat ini, 
begitu juga bagi masyarakat 

korban langsung konflik. 
Jika ini dibiarkan tanpa ada 
perhatian, maka bisa saja 
ini menjadi celah bara yang 
mudah kembali terbakar.

Banyak program per-
baikan dan pemberdayaan 
yang dilakukan pemerintah 
belum menunjukkan hasil, 
menurut saia mungkin di-
karenakan oleh kurangnya 
monitoring dan evaluasi, 
sehingga banyak program 
yang dinilai gagal.

Sudah saatnya pemer-
intah tak lagi memberikan 
“makanan cepat saji” bagi 
masyarakat tapi lebih baik 
bahan mentah sehingga 
mereka bisa mengolah 
sesuai kebutuhannya. 
Namun pastinya harus ada 
pendampingan dan penga-
wasan yang baik.

Menjaga dan mem-
pertahankan perdamaian 
pastinya lebih susah dari 
pada merusak tatanan 
yang sudah ada. Untuk 
itu kerjasama dan komit-
men semua pihak sangat 
dibutuhkan untuk bisa terus 
menegakkan pilar damai di 
Aceh.a

Jurnalis

DESPRIANI ZAMZAMI

WITHOUT peace, we 
wouldn’t have been 
where we are now.

Perdamaian telah mem-
beri kehidupan baru bagi 
rakyat Aceh. Menjadikan 
Aceh kembali dikenal oleh 
dunia mengulang sejarah. 
Walau hanya sekedar nama, 
tetap saja sebuah rahmat 
yang harus disyukuri oleh 
kita semua. “Aceh adalah 
salah satu laboratorium 
perdamaian dunia” meru-
pakan satu indikator nyata 
suksesnya proses damai. 
Walau masih dianggap 
kurang di sana-sini, beberpa 
hal yang sudah disepakati 
dalam MoU Helsinki sudah 
terpenuhi. Banyak hal yang 
sudah terjadi, dan jikapun 
ada kritikan dan berkata ini 
salah itu kurang, adalah hal 
yang wajar.

Hal yang masih kurang 
antara lain proses sosialisasi 
damai Aceh ke masyarakat 
bawah. Sering kali kita 
melihat masyarakat belum 
mengeti apa yang ingin dica-
pai dengan perdamaian ini. 
Jika ini terus berlanjut maka 
inilah kegagalan Pemerintah 

Indonesia dan juga Pemer-
intah Aceh. Kita tidak ingin 
damai ini hanya dipahami 
oleh kalangan menengah 
atas saja, yang itu hanya 
sebagian kecil dari rakyat 
Aceh. Kita inginkan damai 
ini difahami secara menye-
luruh dan mereka punya hak 
untuk mengetahui buah dati 
perdamaian ini. 

Tahun-tahun pertama 
perdamaian, perkembangan 
demokrasi di Aceh tumbuh 
semarak, beberapa partai 
lokal lahir dalam seman-
gat demokrasi. Ini adalah 
keberhasilan kita dalam 
mengisi damai. Namun 
sangat disayangkan hal 
tersebut tidak bertahan lama. 
Seiring dengan berjalannya 
waktu kini partai lokal mulai 
redup. Hilangnya beberapa 
partai lokal menjadi indikasi 
tersendiri bahwa kita juga 
kurang paham bagaimana 
format mengisi perdamaian 
dalam politik dan demokrasi. 
Kondisi ini menjadi PR bagi 
kita bersama, jangan sampai 
suatu saat nanti partai lokal 
itu hanya tinggal dan hiasan 
di UUPA.a

CUT FARAH MUTIA

Aktivis
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PEMERINTAH Aceh 
masih terus me-
nangih lunas utang 
Pemerintah Pusat. 
Utang itu adalah 

turunan UUPA yang mesti dibuat 
Peraturan Pemerintah (PP) 
dan atau Peraturan Presiden 
(Perpres).

Terakhir, Jokowi-Jk, pada 
saat kampanye Pilpres 2014 
juga berjanji akan melunasi 

semua utang Pemerintah Pusat 
bila menang Pilpres 2014. Apa 
saja janji pasangan yang kini 
menjadi Presiden dan Wakil 
Presiden RI itu?

Sedikitnya ada enam 
turunan UUPA yang tidak jelas 
implementasinya, dan ini akan 
direalisasikan.
1. Mengimplementasikan 

Pasal 253 UUPA tentang 
pegalihan Kantor Wilayah 

Pertanahan Nasional Aceh 
dan Kantor Pertanahan 
Kabupaten Kota mejadi 
perangkatdaerah Aceh dan 
Perangkat daerah kabupat-
en/kota paling lambat awal 
tahun anggaran 2008.

2. Mengimplementasikan 
Pasal 254 UUPA tentang 
Penyerahan kewenangan 
pengelolaan pelabuhan dan 
Bandar udara umum dari 

UUPA dan Hal-hal yang 
Belum Selesai
UTANG PEMERINTAH PUSAT BELUM LAGI LUNAS

Pemerintah kepada Peme-
rintah Kabupaten/Kota 
sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 19 dilaksana-
kan paling lambat awal 
tahun anggaran 2008.

3. Mengimplementasikan 
Pasal 259 UUPA pemben-
tukan Pengadilan HAM di 
Aceh sebagaimana dimak-
sud dalampasal 228 ayat 
(1) dibentuk paling lambat 
1 (satu) tahun sejak UUPA 
diundangkan.

4. Mengimplementasikan 
Pasal 263 UUPA penyera-
han prasarana, pendanaan, 
personil, dan dokumen 
yang berkaitan dengan 
pendidikan Madrasah 
Ibtidaiyahdan madrasah 
Tsanawiyah dari Pemer-
intah kepada Pemerintah 
kabupaten/Kota di Aceh 
dilakukan paling lambat 
pada permulaan tahun 
anggran 2008.

5. Mengimplementasikan 
pasal 264 UUPA berkaitan 
dengan penyerahan 
prasarana, pendanaan, 
personil dan dokumen 
yang berkaitan dengan 
pelabuhan dan Bandar 
udara umum dari Pemer-

radarnusantara.comGedung DPRA

HUKUM
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intah kepada Pemerintah 
Kabupaten/Kota di Aceh 
dilakukan paling lambat 
pada permulaan tahun 
anggran 2008.

6. Mengimplementasikan 
pasal 271 UUPA tentang 
ketentuan pelaksanaan 
Undang-undang ini yang 
menjadi kewajiban Pemer-
intah dibentuk paling 
lambat 2 (dua) tahun sejak 
UUPA diundangkan.

Berikut turunan UUPA yang 
sudah dan belum direal-
isasikan, berdasarkan tahun 
kerja pemerintah. Melalui ini 
masyarakat bisa menelusuri 
kinerja Pemerintah Pusat, 
termasuk kinerja Pemerintah 
Aceh dalam memperjuangkan 
turunan UUPA. 
2007
• PP tentang Partai lokal 

(PP 20/2007)
2008
• Perpres tentang Tata Cara 

Konsultasi dan Pembe-
rian Pertimbangan Atas 
Rencana Persetujuan 
Internasional, Rencana 
Pembentukan UU dan 
Kebijakan Administratif 
yang Berkaitan langsung 
dengan Pemerintah Aceh  
(PERPRES 75/2008)

2009
• PP tentang Persyaratan 

dan Tata Cara Pengang-
katan dan Pemberhentian 
Sekra Aceh dan Sekda 
Kabupaten/Kota (PP 
58/2009)

2010
• PP tentang Pelimpahan 

Kewenangan Pemerintah 
Kepada dewan Kawasan 
Sabang (PP 83/2010)

• Perpres tentang Kerjasama 

Turunan UUPA yang belum selesai
1. PP tentang Tata Cara Konsultasi dan Per-

timbangan (Pasal 8 UUPA) > dari tiga pasal 
baru Pasal 1 yang selesai, sedangkan 
Pasal 2 dan 3 belum. 

2. PP tentang Pengelolaan Bersama Minyak 
dan gas Bumi Aceh (Pasal 160 UUPA) > 
dalam penyelesaian akhir

3. PP tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas 
dan Wewenang gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah (Pasal 43 UUPA) > belum ada 
draft

4. PP tentang Standar, Norma dan Prosedur 
Pembinaan dan Pengawasan PNS Aceh 

dan Kab/Kota (Pasal 124 UUPA) > belum 
ada draft

5. PP tentang Nama Aceh dan gelar Pejabat 
Pemerintah Aceh (Pasal 251 UUPA) > 
belum ada draft

6. PP tentang Penyerahan Prasarana, Pen-
danaan, Personil dan dokumen Terkait 
dengan Pendidikan MI dan MTs (Pasal 264 
UUPA) > belum ada draft

7. PP tentang Penyerahan Prasarana, Pen-
danaan dan dokumen yang Berkaitan den-
gan Pelabuhan dan Bandar Udara Umum 
dari Pemerintah kepada Pemerintah Kab/
Kota (Pasal 19 UUPA)

Pemerintah Aceh dengan 
lembaga atau Badan di luar 
Negeri (PERPRES 11/2010)

2012
• PP tentang Pengelolaan 

Keuangan pada Badan 
Pengusahaan Kawasan 
Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas Sabang 

(PP NO 105/2012)
2015
• PP tentang Kewenangan 

Pemerintah yang Bersifat 
Nasional di Aceh (PP NO 
3/2015) > masih perlu revisi

• PP tentang Pengalihan 
Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional Aceh 

dan Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota Menjadi 
Badan Pertanahan Aceh 
dan Kantor Pertanahan 
Aceh Kabupaten/Kota (PP 
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MoU Helsinki dan 
MoU Cot Trieng

APA KAOY:  Tak pernah tepat janji itu si Polem. Sudah seperti janji 
kebanyakan pejabat negeri ini saja dia itu. Ka lagee 
ta preh boh ara hanyot,han meujan troh.daripada 
dudok meulompong sendirian, akan lebih baek saya 
meuca’e: 

 Ya Allah Neubri ban pinta kamoe
 Ureung nanggroe nyoe udep seujahtra
 Bek na le karu di dalam nanggroe
 Udep kamoe nyoe beumeuseunia

 damee di babah beutroh lam hate
 Beubek meukieh le meuputie-puta
 Beuji`oh riya di dalam hate
 Beu`ek meusampe ban rakyat pinta

 Sejahtra udep ya Allah neubri
 Mita raseuki bek lam syok sangka
 Bek lam teumakot sabe ya Rabbi
 Ya Allah neubri beu`ek seumpurna

 Ya Allah neubri peumimpin kamoe
 Beu`ek meusaho deungon ulama
 Beusapue pakat peutimang nanggroe
 Riya teukabo neubri bek le na

 Hajat dum rakyat beu`ek meusampoe
 Udep lam nanggroe aman seujahtra
 Makmu beusare timu ngon barat
 Bek na meubida duson ngon banda

POLEM:  Assalamualaikum, hai Apa kaoy.
APA KAOY:  Waaliakumsalam…….E……hai Polem pra’ak. Janji jam 

empat, sudah hamper magreb eungkau baru muncol.
POLEM:  Sudah lama saya termangu di sini hai Apa Kaoy metu-

ah. Saya mendengarkan Apa Kaoy bersyair khusyuuk 
sekali. Isi syairnya pun indah sangat.Itu saya pahami 
adalah seperti doa daripada kita semua rakyat Aceh 
supaya negeri ini selalu damai dan nyaman.Suapaya 
para pemimpin negeri kita selalu dekat dan sepaham 
dengan para ulama dalam hal mengurus rakyat dan 

RANGKANG KUPI

negeri ini. Supaya para elit politek negeri kita tidak 
congkak,ria dan takabur, supaya…….

APA KAOY:  Seutoooopppp……Tak perlulah engkau terlalu pan-
jang lebar menjelaskan arti syair itu dihadapan saya. 
Saya lebih memahaminya,karena saya sendiri nyang 
menulis itu syair tepat pada tanggal 17 Agustus 2005, 
yaitu dua hari berselang setelah terjadinya perjanjian 
damai antara pihak RI deungon gAM, atawa nyang 
lebih dikenal deungon nama MOU Helsinki. Betapa 
bahagia kita ketika  mendengar kabar itu dulu, setelah 
berpuluh tahun kita hidup terkungkung dalam keta-
kutan, seperti hidup di negeri jajahan. Sekarang, dari 
15 Agustus 2005 ke 15 Agustus 2015, sudah genap 
sepuluh tahun umur MOU Helsinki itu.

POLEM:  Nah! Nyang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, 
sejak ditandatanginya MOU tersebut pada 15 Agustus 
2005, apakah Apa Kaoy, saya atawa kita sebagai 
rakyat Aceh sudah merasa hidup di negeri damai dan 
nyaman?

APA KAOY:  Hahaha…..,kalau kita banding-bandingkan dengan 
masa konflik dulu memang lebih enak sekarang.Kita 
sudah bisa saling kunjung-mengunjungi sesama sau-
dara antar kampung bahkan antar daerah. Kita sudah 
bisa kesana-kemari mencari rezeki. Akan tetapi kalau 
kita piker-piker lagi lebih dalam munkin kita akan 
menjawab masih merasa anatara ya dan tidak, atawa 
kadang-kadang ya dan kadang-kadang tidak.

POLEM:  Beutoi itu,Apa Kaoy. Kadang-kadang saya juga masih 
merasa demikian, lebih-lebih ketika kita mendengar 
atawa menbaca berita-berita nyang bahwasanya  di 
sana-sini sesekali masih ada kejadian-kejadian sep-
erti dimasa konflik dulu.Masih ada pihak-pihak nyang 
tindakan dan perbuatannya kadang-kadang bisa 
merusak perdamaian atawa memperkeruh suasana, 
baek itu disengaja atawa tidak. Bahkan sebagai orang 
awampun kadang-kadang kita berpikir, tidak tertutup 
kemungkinan, jangan-jangan masih ada pihak-pihak 
tertentu nyang tidak menginginkan Aceh ini menjadi 
nanggroe nyang damai. ditambah lagi masalah men-
jelang dan menghadapi Pilkada seperti sekarang ini, 
berbagai masalah muncol.Sesama orang Aceh sendiri 
sering terjadi saling bentrok,saling rebut,saling tuding 
dan masih banyak lagi saling ini-saling itu…..

APA KAOY:  Hahaha…., ternyata Polem semakin pandai berbicara 
soal perkembangan peulitek negerei kita. Ka lagee 
gaya pengamat peulitek peugah haba keudeh hai….
Tapi tunggu dulu,Polem. Berkaitan deungon itu semua 
saya ada membaca surat haba beberapa hari lalu 
nyang bahawasanya Yusuf Kalla,mantan Presiden RI 
berpendapat,kisruh masalah pilkada di Aceh sebe-
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narnya juga bersumber dari putusan Mahkamah Kon-
stitusi menyangkut calon perseorangan dalam pilkada 
Aceh. “Itu (calon perseorangan) dibatalkan karena MK 
tidak mengerti latar belakang pasal itu,” kata Jusuf 
Kalla kepada wartawan. Kalla menjelaskan makna 
kenapa calon persoarangan cuma berlaku sekali saja 
di Aceh.

POLEM:  Artinya Pak Yusuf Kalla seperti sangat paham tentang 
masalah Aceh sekarang,ya?

APA KAOY:  Tepat sekali,Polem. Ini masih menurut Yusuf 
kalla,Konflik politik di Aceh berawal dari Putusan 
Mahkamah Konstitusi (MK) No 35/PUU-VIII/2010 
yang mencabut pasal 256 Undang-undang Pemer-
intahan Aceh (UUPA). Pasal ini menyebutkan, calon 
perseorangan (independen) hanya berlaku satu kali 
setelah Undang-undang itu diberlakukan. Namun 
dPRA tak terima dengan pencabutan pasal itu. Sebab, 
selain mengutak-atik UUPA, cara itu dinilai tak meng-
hargai kesepakatan damai MoU Helsinki.

POLEM:  Bakbudik…,kalau orang semacam kita makin bingung 
memahami itu.

APA KAOY:  Jangankan orang macam kita, tingkat para elit politek 
Aceh saja mungken banyak diantara marika juga 
masih belum paham soal itu

POLEM:  lalu menurot Apa Kaoy, bagaimana ini? Apa silus-
inya…?

APA KAOY:  Silusi nyoe silusi jeh droeneuh, Polem. So-
lusi hai,Polem pra’ak. Koq tanya solusi sama 
saya,memangnya siapa kita ini? Ini dengar,masih 
menurotYusuf kalla, konflik di Aceh saat ini bukan 
disebabkan faktor keamanan melainkan masalah 
politik internal yang dibiarkan berlarut-larut.

POLEM:  Apa Kaoy. Saya punya pendapat, kalau memang ini 
masalah peulitek internal, apa tidak lebih baek selain 
MOU Helsinki kalau perlu ditambah lagi deungon MOU 
Cot Trieng? Mungken itu bisa meredam berlanjutnya 
konflik internal.

APA KAOY:  Hahaha….,ada-ada saja engkau ini,Polem. MOU gob 
MOU droeneuh. Hana meupue cap. Sudahlah,Polem.
Hari sudah sore.dakwa-dakwi kita ini kalau terlalu 
panjang tak akan jelas kemana uram-ujongnya. lebih 
baek sebelom kita bubar sore ini, coba simak sebuah 
ini dari saya nyang mungken nanti bisa Polem ajukan 
kepada para aneuk keumuen kita.

 Ini dia hiemnya :
 Blah deh gunong blah noe pih gunong
 lam lungkiek gunong beureutoh beude
 Nah,apakah jawabanya?.a

MY. BOMBANg

Ya Allah Neubri ban pinta kamoe

Ureung nanggroe nyoe udep seujahtra

Bek na le karu di dalam nanggroe

Udep kamoe nyoe beumeuseunia

 

 

Damee di babah beutroh lam hate

Beubek meukieh le meuputie-puta

Beuji`oh riya di dalam hate

Beu`ek meusampe ban rakyat pinta

 

 

Sejahtra udep ya Allah neubri

Mita raseuki bek lam syok sangka

Bek lam teumakot sabe ya Rabbi

Ya Allah neubri beu`ek seumpurna

 

 

Ya Allah neubri peumimpin kamoe

Beu`ek meusaho deungon ulama

Beusapue pakat peutimang nanggroe

Riya teukabo neubri bek le na

 

 

Hajat dum rakyat beu`ek meusampoe

Udep lam nanggroe aman seujahtra

Makmu beusare timu ngon barat

Bek na meubida duson ngon banda

 

Tepat hari MoU di Helsinki, 17-08-2005

Doa Dikamoe 
(Nanggroe 
Lam Aman)
M.Y BOMBANg

HIKAYAT
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Saya menilai kondisi Aceh saat ini sudah 

relatif aman, damai dan tentram. Kondisi ini akan 

sangat memudahkan pemerintah untuk fokus pada 

pembangunan ekonomi di Aceh agar bisa bergerak 

maju.a“
”JOKO WIDODO

Presiden Rebublik Indonesia 

Perdamaian itu bukanlah milik sekelompok 

orang, melainkan milik seluruh rakyat Aceh, milik kita 

semua. Benar bahwa sepuluh tahun terakhir masih 

banyak dinamika yang terjadi dalam upaya kita mengisi 

perdamaian ini, tapi yakinlah dinamika itu akan bisa kita 

lewati dimasa-masa mendatang.a

“
”ZAINI ABDULLAH

Gubernur Aceh serta sebagai Anggota Delegasi GAM 

dalam perundingan antara GAM dan RI di Helsinki

PerAyAAn momentun 10 tahun MoU Helsinki yang 

seyogyanya dilaksanakan pada 15 Agustus 2015, diundur 

sampai 15 november 2015. Dalam rangka peringatan 

10 tahun Perdamaian Aceh, Pemerintah Aceh juga akan 

mengundang seluruh pelaku yang terkait, baik di dalam 

negeri ataupun di luar negeri.

Tantangan kedepan ialah melaksanakan 

Pemerintahan Aceh yang baik untuk kesejahteraan 

rakyat, perdamaian intinya agar kesejahteraan 

rakyat Aceh meningkat. Kini setelah perdamaian 

dicapai, tinggal lagi pelaksanaan segala 

upaya Pemerintah Aceh dalam meningkatkan 

kesejahteraan tersebut.a

“
”JUSUF KALLA

Wakil Presiden Rebublik Indonesia dan inisiator 

perdamaian Aceh

Presiden Jokowi, Tengku Malik Mahmud Al-Haythar dan Gubernur Zaini Abdullah

foto: islamtoleran.com

 Foto: Edo/Keurukon Katibul Wali

Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla

TESTIMONI



KEINGINAN DUNIA TAHU SIAPA ANDA
Barangkali perusahaan anda dikenal, tapi hanya 
dalam dunia yang terbatas. Anda memerlukan media 
komunikasi, untuk memberitahu keberadaan dan 
menangkap peluang lebih besar, di semesta yang lebih 
luas.
Dalam membuat media internal, company profile, 
annual report dan media komunikasi lainnya, anda 
membutuhkan para profesional yang menguasai 
dunianya.

Untuk anda kami hadir. Bahkan divisi-divisi perusahaan 
kami menangani marketing research, marketing strategy, 
management consultant, agency periklanan, dan event 
organizer yang menunjukkan kelas yang berbeda 
dengan penyedia jasa media komunikasi lainnya.

Mengapa tidak kita bersama mewujudkan keinginan 
dunia untuk tahu siapa anda. 

antero ekspose media



KeleMBAgAAn Wali nanggroe adalah lembaga kepemimpi-
nan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, 
berwibawa dan berwenang membina dan mengawasi 
penyelenggaraan kehidupan adat, adat istiadat, bahasa, dan 
pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya

lembaga Wali nanggroe merupakan amanat Pasal 96, 
pasal 97 dan Pasal 99 Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 
Tentang Peme-rintahan Aceh sebagai wujud dari butir 1.1.7 
MoU Helsinki. lebih lanjut diatur dengan Qanun Aceh no. 9 
Tahun  2013 tentang lembaga Wali nanggroe.

KeuruKoN KAtibul WAli
SEKrETArIAT LEmbAgA WALI NANggroE


