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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Aceh merupakan provinsi yang terletak di ujung Pulau Sumatra 

dan paling barat kepulauan nusantara. Aceh yang dikenal dengan nama 

lain Serambi Mekkah adalah wilayah yang unik dari segi budaya dan 

kultur. Aceh bukanlah wilayah yang homogen, tetapi heterogen.1 Aceh 

merupakan daerah kaya akan sumber daya alam dan mineral, terutama gas 

dan minyak bumi, serta hasil hutan dan lautan. Daerah yang terletak di 

utara Pulau Sumatera ini terdiri dari 119 pulau, 35 gunung, dan 73 sungai 

dengan luas wilayah 57.365,57 kilometer persegi.2 

Banyak potensi alam yang tersimpan dalam wilayah Aceh baik dari 

keindahan panorama alamnya bagi pariwisata, kekayaan alam maupun 

kebudayaannya. Aceh seharusnya menjadi salah satu wilayah makmur di 

Indonesia, namun pada kenyataannya wilayah ini justru selalu diwarnai 

oleh perjuangan dan pergolakan. Pada masa pendudukan Belanda dan 

Jepang, rakyat Aceh memberikan kontribusi yang besar dalam 

memperjuangkan kemerdekaan. Pada waktu Agresi Militer Belanda, 

                                                 
1 Masyarakat Aceh dari segi suku bangsanya memiliki keunikan 

tersendiri, karena menggambarkan suatu integrasi etnik atau campuran 

etnik yang akhirnya menjadi etnik baru yang disebut Aceh. Etnik Aceh 

diduga berasal dari India dan Timur Tengah, memiliki kemiripan dengan 

etnik Melayu yang hidup di Nusantara maupun di Semenanjung Melayu 

lainnya. Lihat A. Rani Usman. Sejarah Peradaban Aceh. Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2003, hlm. 7. 
 
2 Moh. Soleh Isre. Konflik Etno Religius Indonesia Kontemporer. 

Jakarta: Departemen Agama RI, 2003, hlm. 103.  
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seluruh wilayah Indonesia telah kembali direbut oleh musuh, namun Aceh 

merupakan satu-satunya wilayah yang tidak dikuasai sehingga Republik 

Indonesia masih tetap berdiri.3 

Kontribusi secara materi juga diberikan rakyat Aceh dalam bentuk 

dua buah pesawat terbang yang dibutuhkan oleh Indonesia pada saat awal 

kemerdekaan. Bahkan Presiden Soekarno pernah menjuluki Aceh sebagai 

daerah modal untuk seluruh perjuangan rakyat Indonesia. Selain 

perjuangan pada masa kemerdekaan, sejarah Aceh juga diwarnai dengan 

pergolakan dan pemberontakan terhadap pemerintahan pusat Indonesia. 

Bagi pemerintah Indonesia konflik Aceh menjadi isu yang sangat penting 

bagi keberlangsungan Republik Indonesia (RI), karena Aceh merupakan 

indikator perpecahan Indonesia sehingga apabila Aceh terpisah dari 

Republik Indonesia, maka dapat disusul gerakan-gerakan separatis di 

daerah lain. 4 

Pada tahun 1953-1962 terjadi pemberontakan yang pertama di 

Aceh yakni pemberontakan Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) 

yang dipimpin oleh Teungku Daud Beure’uh.5 Pemberontakan ini terjadi 

                                                 
3 Syamsul Hadi. Disintegrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Yayasan 

Obor Indonesia, 2007, hlm. 45. 

 
4 Ibid., hlm. 45. 
 
5 Teungku Daud Beureuh adalah salah satu pemimpin Aceh pada 

masa kemerdekaan Indonesia. Presiden Soekarno mengangkatnya menjadi 

Gubernur Militer Aceh, yang kekuasaannya meliputi wilayah militer Aceh, 

Langkat, dan Tanah Karo. Lihat, Neta S. Pane. Gerakan Aceh Merdeka: 

Solusi, Harapan dan Impian. Jakarta: Grasindo, 2001, hlm. 59. 
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akibat kekecewaan rakyat Aceh terhadap pemerintah Indonesia karena 

Aceh tidak diberi otonomi dengan penerapan syariat Islam seperti yang 

telah dijanjikan Presiden Soekarno, tetapi justru  kemudian dimasukkan ke 

dalam Provinsi Sumatra Utara. Selain itu kekecewaan rakyat Aceh 

semakin diperburuk dengan disingkirkannya Teungku Daud Beure’uh oleh 

pemerintah pusat.  

Setelah pemberontakan DI/TII pada tahun 1953 kekecewaan rakyat 

Aceh terhadap pemerintah pusat kembali terefleksikan dalam 

pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang diproklamasikan 

pada tanggal 4 Desember 1976 oleh Hasan Tiro.6 Namun, berbeda dengan 

Teungku Daud Beure’uh, Hasan Tiro tidak menempatkan Islam sebagai 

misi utama, melainkan nasionalisme dan patriotisme Aceh. 

Pada masa Soeharto, GAM dipandang sebagai gerakan pengacau 

liar, sehingga harus dibasmi, karena itu tidak ada referensi pada masa 

pemerintah Soeharto untuk melakukan upaya integrasi politik bagi 

kelompok ini yang kemudian menempuh pendekatan militer.7 Pendekatan 

militer ini belakangan hari kemudian terkenal dengan istilah Daerah 

Operasi Militer (DOM) dengan nama operasi militernya adalah Operasi 

Jaring Merah (OJM). Pada masa Orde Baru, tidak ada toleransi bagi kaum 

                                                 
6 Hasan Tiro adalah seorang cucu dari pahlawan perang yang 

sangat terkenal di Aceh, Teungku Cik Di Tiro. Lihat, Nazaruddin 

Syamsuddin. Integrasi Politik di Indonesia. Jakarta: Gramedia, 1989, hlm. 

70.  
 
7 Al-Chaidar. Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh 

Mewujudkan Negara Islam. Jakarta: Madani Press, 1999, hlm. 77. 
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pemberontak, karena itu pendekatan integrasi tidak memungkinkan pada 

waktu itu.8 

Keputusan pemerintah menggunakan kekuatan bersenjata 

mengatasi resistensi seperti ini merupakan suatu kejadian yang 

mengandung kemungkinan resiko tinggi bagi ketentraman dan 

keselamatan rakyat. Keputusan untuk mengatasi pemberontakan DI/TII 

tahun 1953 serta pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka, tahun 1989 

sampai 1999, telah membawa ribuan korban, baik aparat pemerintah 

Indonesia maupun rakyat Aceh. Pola keputusan pemerintah semacam ini 

terutama kebijakan pemerintah yang dibuat pada tahun 1989 sampai 1998, 

telah menyalurkan energi sekelompok komunitas Aceh kearah  

pemberontakan.9 

Dalam memahami konflik Aceh perlu diketahui bahwa konflik 

Aceh adalah konflik yang multidemensional. Tidaklah mungkin untuk 

menyebutkan satu faktor yang menjadi akar konflik. Berbagai hal saling 

terkait dalam kompleksitas konflik tersebut. Faktor sosial, ekonomi, dan 

politik secara keseluruhan memberikan kontribusi terhadap konflik yang 

akhirnya melahirkan sebuah gerakan separatisme untuk memperjuangkan 

hak-hak masyarakat Aceh. Hal itu kemudian mendapat respon dari 

pemerintah pusat Indonesia bahwa apa yang terjadi di Aceh bisa 

                                                 
8 Moch. Nurhasim. Konflik dan Intergrasi Politik Gerakan Aceh 

Merdeka. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 9.  

 
9 Sebastian Koto. Pengambilan Keputusan dalam Konflik Aceh. 

Surabaya: Papyrus, 2004, hlm. 1.  
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mengganggu ketentraman NKRI yang dapat memicu gerakan sepataris di 

daerah lain sehingga pemerintah mengambil keputusan untuk 

memberlakukan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer pada tahun 1989-

1998. Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk mengkaji 

tentang Daerah Operasi Militer di Aceh pada tahun 1989-1998. Penulis 

memilih topik tersebut dikarenakan pada tahun 1989-1988 merupakan 

puncak operasi militer karena semakin parahnya keamanan di Aceh akibat 

adanya Gerakan Aceh Merdeka yang berujung pada banyaknya korban 

dari masyarakat sipil, ABRI maupun pihak GAM. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan 

dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah situasi dan kondisi Aceh sebelum dijadikan Daerah 

Operasi Militer tahun 1989-1998? 

2. Bagaimanakah proses terjadinya Daerah Operasi Militer di Aceh tahun 

1989-1998? 

3. Bagaimanakah dampak diberlakukannya Daerah Operasi Militer di 

Aceh pada tahun 1989-1998? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui situasi dan kondisi Aceh sebelum dijadikan Daerah 

Operasi Militer pada tahun 1989-1998. 

2. Mengetahui proses terjadinya Daerah Operasi Militer di Aceh tahun 

1989-1998. 

3. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Daerah Operasi Militer 

tahun 1989-1998 di Aceh. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pembaca 

a. Dengan membaca skripsi ini diharapkan pembaca mengetahui dan 

memperoleh wawasan tentang latar belakang Daerah Operasi 

Militer yang diberlakukan di Aceh 1989-1998. 

b. Mengetahui bagaimana proses saat diberlakukannya Daerah 

Operasi Militer Aceh. 

c. Dengan skripsi ini diharapkan dapat menambah referensi untuk 

penulis selanjutnya. 

2. Bagi Penulis 

a. Skripsi ini menjadi tugas akhir penulis guna menyelesaikan studi 

dan memperoleh gelar sarjana strata I. 
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b. Skripsi ini dapat digunakan sebagai tolak ukur kemampuan penulis 

dalam merekonstruksi, menganalisis dan menyajikan suatu 

peristiwa sejarah dalam suatu karya ilmiah yang objektif. 

c. Melatih kemampuan penulis dalam penelitian suatu peristiwa 

sejarah secara objektif dan kritis. 

 

E. Kajian Pustaka 

 Kajian pustaka merupakan hal yang penting dalam penulisan sebuah 

penelitian atau karya ilmiah. Kajian pustaka merupakan telaah terhadap 

pustaka atau teori yang menjadi landasan pemikiran. Penelitian bisa hanya 

menggunakan kajian pustaka atau kajian teori atau menggunakan kedua-

duanya.10 Kajian pustaka akan mempermudah penulis dalam memperoleh 

informasi tentang sebuah penelitian atau karya ilmiah yang akan ditulis. 

 Aceh merupakan daerah yang kaya akan hasil Bumi, namun hal itu 

tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Aceh. Semua kekayaan alam dikuras 

habis oleh pemerintah pusat dan hanya menyisakan sedikit sekali untuk 

dikembalikan lewat APBD Provinsi Aceh yang tidak sampai satu persen. 

Berbagai macam ketimpangan itulah, yang menjadi salah satu faktor 

pemicu gejolak di Aceh. Mulai dari gerakan DI/TII pada tahun 1953, 

dilanjutkan dengan berdirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 

Desember 1976, yang pada akhirnya dengan alasan untuk menjaga 

                                                 
10 Jurusan Pendidikan Sejarah. Pedoman Penulisan Tugas Akhir 

Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan 

Ekonomi, 2006, hlm. 3.  
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keamanan Aceh dari GAM maka diberlakukanlah status Daerah Operasi 

Militer tahun 1989-1998 di Aceh. 

 Separatisme yang muncul di Aceh adalah fenomena yang sulit 

diselesaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia, mulai dari kekecewaan 

historis rakyat Aceh, peminggiran identitas kultural masyarakat Aceh, 

eksploitasi dan ketimpangan ekonomi, hingga memicu adanya gerakan 

separatisme di Aceh. Gerakan separatisme akibat kekecewaan masyarakat 

Aceh itulah yang memicu konflik berdarah yang merupakan perjalanan 

panjang Aceh untuk menuju perdamaian hingga kini. Buku karya Syamsul 

Hadi yang berjudul “Disintegrasi Pasca Orde Baru” yang diterbitkan oleh 

Yayasan Obor Indonesia tahun 2007 ini, digunakan penulis untuk 

menjelaskan kondisi dan situasi di Aceh sebelum dijadikan Daerah 

Operasi Militer, baik dilihat dari kondisi geografis, sosial, ekonomi 

maupun politik di Aceh hingga terjadinya konflik pada tahun 1989-1998 

 Keputusan pemerintah menggunakan kekuatan bersenjata mengatasi 

resistensi seperti ini merupakan suatu kejadian yang mengandung 

kemungkinan risiko tinggi bagi ketentraman dan keselamatan rakyat. 

Keputusan untuk mengatasi pemberontakan DI/TII tahun 1953 serta 

pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka, tahun 1989 sampai 1998, telah 

membawa ribuan korban, baik aparat pemerintahan maupun rakyat biasa. 

Pola keputusan pemerintah semacam ini terutama kebijakan pemerintah 

yang dibuat pada tahun 1989 sampai 1998, telah menyalurkan energi 
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sekelompok komunitas Aceh ke dalam pemberontakan.11 Buku kedua 

yakni karya Dr. Sebastian Koto yang berjudul “Pengambilan Keputusan 

dalam Konflik Aceh (1989-1999). Buku ini digunakan penulis untuk 

menjelaskan latar belakang pengambilan keputusan Aceh sebagai Daerah 

Operasi Militer. 

 Selanjutnya buku karya Al Chaidar yang berjudul “Aceh Bersimbah 

Darah”. Buku ini mengungkapkan penerapan status Daerah Operasi 

Militer (DOM) di Aceh 1989-1998. Buku ini banyak mengungkapkan 

mengenai kejadian saat Aceh dijadikan Daerah Operasi Militer dengan 

sejumlah kasus kekejaman dan data-data para korban tentara Orde Baru. 

Buku ini juga mengulas tentang sejarah pembantaian peradaban di Aceh 

mulai dari masa penjajahan Belanda, penjajahan Jepang, Orde Lama, Orde 

Baru hingga diberlakukannya Aceh sebagai DOM.  

 Konflik dan kekerasan di Aceh yang semakin berlarut-larut 

membuktikan strategi yang digunakan pemerintah Indonesia tidak 

berhasil. Pada masa pemberlakuan DOM tahun 1989-1998, banyak 

terjadinya kasus pelanggaran HAM dan membawa dampak buruk bagi 

masyarakat Aceh. Buku karya Abdullah Sani Usman yang berjudul “Krisis 

Legitimasi Politik dalam Sejarah Pemerintahan di Aceh” yang diterbitkan 

oleh Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur 

Keagamaan tahun 2010, penulis gunakan untuk memaparkan akibat 

diberlakukannya DOM bagi masyarakat Aceh. 

                                                 
11 Sebastian Koto, loc.cit. 
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F. Historiografi yang Relevan 

 Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan 

hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.12 Berbagai pernyataan 

mengenai masa silam yang telah disintesakan selanjutnya ditulis dalam 

bentuk kisah sejarah atau historiografi.13 Historiografi yang relevan adalah 

karya-karya tulis ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang 

akan diajukan. Historiografi dapat berupa buku, desertasi, tesis maupun 

skripsi yang kevalidannya dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penulisan 

sejarah, penggunaan historiografi yang relevan adalah untuk dapat 

membedakan karya-karya ilmiah sejarah yang telah ada sebelumnya. 

Historiografi merupakan rekonstruksi sejarah melalui proses pengujian 

dan menganalisis secara kritis dari peninggalan masa lampau.14 

 Penulis menemukan sebuah karya berupa skripsi yang ditulis oleh 

Ana Ngatiyono mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri 

Yogyakarta. Skripsi ini berjudul “Gerakan Aceh Merdeka: Konflik Aceh 

dari Berdirinya GAM sampai MoU Helsinki (1976-2008)” yang disusun 

pada tahun 2008. Karya skripsi yang ditulis oleh Ana Ngatiyono ini 

membahas mengenai gerakan separatisme di Aceh yakni Gerakan Aceh 

                                                 
12 Dudung Abdurahman. Metodologi Penelitian Sejarah. 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007, hlm. 76.  

13  Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid. Pengantar 

Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Ombak, 2011, hlm. 51.  
 
14 Ankersmith. Refleksi Tentang  Sejarah. Jakarta: Gramedia 

Pustaka Utama, 1984, hlm. 268. 
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Merdeka dari awal berdiri hingga MoU Helsinki dengan segala konflik 

yang ada dan sepak terjang dari pemberontak GAM itu sendiri.  

 Hal yang membedakan skripsi di atas dengan skripsi yang dibuat 

penulis adalah cakupan peristiwa yang lebih menyoroti Aceh saat 

dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989-1998. Skripsi 

ini terfokus saat Aceh dijadikan Daerah Operasi Militer (DOM) tahun 

1989-1998. Penulis juga membahas mengenai latar belakang 

diberlakukannya DOM, situasi dan kondisi Aceh baik dari segi geografis, 

sosial, ekonomi maupun politik sebelum terjadi DOM, munculnya gerakan 

separatisme di Aceh hingga keputusan pemerintah untuk menjadikan Aceh 

sebagai Daerah Operasi Militer dan terakhir mengenai pencabutan status 

DOM serta dampak dari DOM bagi masyarakat Aceh yang sarat akan 

pelanggaran HAM. 

 

G. Metode dan Pendekatan Penelitian 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian sejarah lazim juga disebut metode sejarah. 

Metode itu sendiri berarti cara, jalan, atau petunjuk pelaksanaan atau 

petunjuk teknis. Metode sejarah dalam pengertiannya yang umum 

adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan 

pemecahannya dari perspektif historis.15 Dalam melakukan penelitian 

sejarah, diperlukan suatu aturan baku dan sesuai yang disebut dengan 

                                                 
15  Dudung Abdurahman, op.cit., hlm. 53.  
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metode. Metode sejarah bertujuan untuk memastikan dan menyatakan 

kembali fakta-fakta masa lampau.16 

Metode yang digunakan penulis dalam menulis skripsi ini 

adalah metode historis kritis. Metode historis kritis adalah proses 

menguji dan menganalisis secara kritis rekaman serta peninggalan 

masa lampau. Pilihan yang tepat atas salah satu metode ini sangat 

bergantung pada maksud dan tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini 

adalah mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa-peristiwa masa 

lampau maka metode yang dipergunakan adalah metode historis.17 

Penulisan skripsi ini mengikuti metode sejarah yang dikemukakan 

oleh Kuntowijoyo. Penelitian sejarah mempunyai lima tahap yaitu 

pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik sejarah atau 

keabsahan sumber (verifikasi), analisis dan sintetis (interpretasi), dan 

penulisan (historiografi).18 

a. Pemilihan Topik 

Topik penelitian adalah masalah atau obyek yang harus 

dipecahkan melalui penelitian ilmiah. Topik yang menjadi pilihan 

untuk diteliti umumnya telah dikenal sebelumnya meskipun secara 

                                                 
16 Helius Sjamsuddin dan Ismaun. Pengantar Ilmu Sejarah. 

Jakarta: Depdikbud Dirjend Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga 

Akamedik, 1966, hlm. 61. 
 
17  Dudung Abdurahman, op.cit., hlm. 63.  
 
18 Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Bentang 

Pustaka, 2001, hlm. 91.  
 



13 

 

garis besar, tidak mendalam, bahkan samar-samar.19 Penentuan 

topik hendaknya dipilih berdasarkan kedekatan intelektual dan 

kedekatan emosional. Dua hal tersebut sangat penting karena akan 

berpengaruh terhadap aspek subjektif dan objektif penulis.  

Topik yang dipilih oleh penulis yakni mengenai Aceh sebagai 

Daerah Operasi Militer pada tahun 1989-1998. Penulis memilih 

topik tersebut dikarenakan pada tahun 1989-1988 merupakan 

puncak operasi militer karena semakin parahnya keamanan di Aceh 

akibat adanya Gerakan Aceh Merdeka yang berujung pada 

pelanggaran HAM. 

b.  Pengumpulan Sumber (Heuristik) 

Heuristik adalah proses mengumpulkan sumber-sumber 

sejarah yang terkait dengan topik penelitian. Semua jenis tulisan 

atau penelitian tentang sejarah menempatkan sumber sejarah 

sebagai syarat mutlak yang harus ada. Tanpa sumber sejarah, kisah 

masa lalu tidak dapat direkonstruksikan oleh sejarawan.20 Sumber 

sejarah dapat ditemukan di perpustakaan, arsip, atau museum. 

Heuristik dibedakan menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber 

sekunder.  

                                                 
19 Helius Sjamsuddin. Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Ombak, 

2012, hlm. 72.  
 
20  Abd Rahman Hamid dan Muhammad Saleh Madjid, op.cit., 

hlm. 43. 
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1. Sumber sejarah primer adalah sumber sejarah yang direkam 

dan dilaporkan oleh para saksi mata. Data-data dicatat dan 

dilaporkan oleh pengamat atau partisipan yang benar-benar 

mengalami dan menyaksikan suatu peristiwa sejarah.21 Sumber 

primer bisa berupa dokumen sejaman, arsip, surat kabar, 

rekaman peristiwa atau wawancara dengan pelaku sejarah. 

Sumber primer yang digunakan dalam skripsi ini yakni:  

Sebastian Koto. 2004. Pengambilan Keputusan dalam Konflik 

Aceh. Surabaya: Papyrus. 

 

Mba, (dkk). “Dicabut Status DOM Aceh”, Kompas, 8 Agustus 

1998.  

 

Bambang Sujatmoko, (dkk). “Ladang Pembantaian di Aceh”, 

Gatra, 8 Agustus 1998. 

 

2. Sumber sejarah sekunder disampaikan bukan oleh yang 

menyaksikan atau partisipan suatu peristiwa sejarah. Penulis 

sumber sekunder bukanlah orang yang hadir dan menyaksikan 

sendiri suatu peristiwa, namun hanya melaporkan apa yang 

terjadi berdasarkan kesaksian.22 Sumber sekunder misalnya 

buku pendukung yang berkaitan dengan pengetahuan Aceh. 

Abdullah Sani Usman. 2010. Krisis Legitimasi Politik dalam 

Sejarah Pemerintahan  di Aceh. Jakarta: Kementrian 

Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang 

Lektur Keagamaan. 

 

                                                 
21 Daliman. Metode Penelitian Sejarah. Yogyakarta: Ombak, 2012, 

hlm. 55. 
 
22 Ibid., hlm. 55.  
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Al-Chaidar. 1998. Aceh Bersimbah Darah: Pengungkapan 

Penerapan Status Daerah Operasi Militer (DOM) di 

Aceh 1989-1998. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 

 

Hasan Saleh. 1992. Mengapa Aceh Bergolak. Jakarta: Grafiti. 

 

Neta S. Pane. 2001. Gerakan Aceh Merdeka: Solusi, Harapan 

dan Impian. Jakarta: Grasindo. 

 

Ruslan, (dkk). 2008. Mengapa Mereka Memberontak? 

Dedengkot Negara Islam Indonesia. Yogyakarta: Bio 

Pustaka 

 

Syamsul Hadi. 2007. Disintegrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: 

Yayasan Obor Indonesia. 

 

Teungku Ibrahim Alfian. 1999. Wajah Aceh dalam Lintasan 

Sejarah. Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan 

Informasi Aceh. 

 

c. Kritik Sumber (Verifikasi) 

Bukti-bukti sejarah adalah kumpulan fakta-fakta atau informasi 

sejarah yang sudah diuji kebenarannya melalui proses validasi yang 

dalam ilmu sejarah disebut sebagai kritik atau verifikasi sumber. 

Terdapat dua jenis kritik sumber yakni eksternal dan internal. Kritik 

eksternal dimaksud untuk menguji otetisitas atau keaslian suatu 

sumber. Kritik internal dimaksudkan untuk menguji kreadibilitas dan 

reliabilitas suatu sumber.23 

Langkah yang harus ditempuh untuk melakukan kritik sumber 

ialah dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber 

                                                 
23 Ibid., hlm. 66. 
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yang satu dengan sumber yang lain untuk membuktikan kebenaran 

data yang telah dikumpulkan. Pada saat melakukan verifikasi, penulis 

beramsumsi wartawan yang menulis berita tersebut merupakan orang 

yang mengalami peristiwa sejarah tersebut, karena tahun penulisan 

berita tersebut merupakan tahun terjadinya peristiwa Daerah Operasi 

Militer di Aceh. 

d. Analisis Sumber (Interpretasi) 

Interpretasi berarti menafsirkan atau memberi makna kepada 

fakta-fakta sejarah atau bukti-bukti sejarah. Interpretasi diperlukan 

karena pada dasarnya bukti-bukti sejarah sebagai saksi realitas dimasa 

lampau adalah hanya saksi bisu belaka.24 Dalam hal ini penulis 

dituntut untuk bisa kreatif dan imajinatis dalam menulis. Interpretasi 

dibagi menjadi dua tahap yaitu analisi dan sistematis. Analisis berarti 

menguraikan yang nanti akan menghasilkan sebuah fakta, sedangkan 

sintesis adalah menyatukan. Dengan dikumpulkannya data-data yang 

ada maka akan memunculkan sebuah fakta.25 

  Pada tahap interpretasi penulis berusaha menguraikan sumber dan 

mengaitkan fakta kemudian mengolah dan mengalisis dengan 

menggunakan pendekatan sehingga mempunyai arti dan bersifat logis. 

Penulis dapat menafsirkan fakta sejarah yang ditemukan dan telah 

melalui proses verifikasi sehingga dapat menghasilkan sebuah karya. 

                                                 
24 Ibid., hlm. 81. 
 
25 Kuntowijoyo, op.cit., hlm. 102. 
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Dalam tulisan ini penulis mencoba membangun pemahaman dan 

menguraikan saat Aceh dijadikan Daerah Operasi Militer tahun 1989-

1998. 

e. Penulisan (Historiografi) 

   Penulisan sejarah atau historiografi menjadi sarana 

mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian yang diungkap, diuji dan 

diinterpretasikan. Kalau penelitian sejarah bertugas merekonstruksi 

masa lampau, maka rekonstruksi itu hanya akan menjadi eksis apabila 

hasil-hasil pendirian tersebut ditulis. Penulisan sejarah tidak semudah 

dalam penulisan ilmiah lainnya, tidak cukup dengan menghadirkan 

informasi dan argumentasi.26 Dalam hal ini penulis dituntut untuk bisa 

mengembangkan ide-ide hubungan antara fakta sehingga tulisan yang 

ditulis bisa bersifat objektif sesuai dengan fakta yang ada. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penggambaran mengenai suatu peristiwa sangat tergantung pada 

pendekatan. Hal tersebut dapat dilihat dari segi mana kita 

memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana 

yang diungkapkan, dan lain sebagainya. Dalam skripsi ini, penulis  

menggunakan pendekatan multidimensional (Sosial Scientific).27 

                                                 
26  Daliman, op.cit., hlm. 99.  
 
27 Sartono Kartodirdjo. Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi  

Sejarah. Jakarta: Gramedia, 1992, hlm. 120. 
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Penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam penulisan skripsi 

ini. Pendekatan-pendekatan tersebut, antara lain:  

a. Pendekatan Politik 

 Sejarah sangat identik dengan politik, sejauh keduanya 

menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para aktor 

dalam interaksi dan peranannya, untuk memperoleh apa, kapan, 

dan bagaimana. Pendekatan politik merupakan tindakan sebagai 

manusia dalam wadah kenegaraan yang bertujuan untuk 

mengubah, mempengaruhi dan mempertahankan bentuk susunan 

masyarakat.28 Dalam mengkaji Daerah Operasi Militer Aceh 

1989-1998, penulis menggunakan pendekatan politik. Pendekatan 

politik tersebut digunakan saat mengkaji kondisi dan situasi 

politik  di Aceh dan pemerintah pusat yang saling bertentangan 

hingga pada akhirnya pemerintah pusat mengambil keputusan 

dengan memberlakukan Daerah Operasi Militer di Aceh pada 

tahun 1989-1998. 

b. Pendekatan Sosiologi 

Pendekatan sosiologi adalah pendekatan yang 

mementingkan peranan dan faktor sosial dalam menjelaskan 

peristiwa masa lalu. Menurut Sartono Kartodirjo pendekatan 

sosiologi adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk meilhat 

                                                 
28  Deliar Noer. Pengantar ke Pemikiran Politik. Jakarta: Rajawali, 

1983, hlm. 5. 
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segi sosial yang berkaitan dengan peristiwa yang dikaji, misalnya 

golongan sosial yang berperan, nilai yang berlaku, konflik yang 

berdasarkan kepentingan, dan ideologi.29 Pendekatan sosiologi ini 

digunakan untuk mengetahui kondisi sosial mulai dari 

kekecewaan masyarakat Aceh terhadap pemerintah pusat 

Indonesia yang mengekploitasi sumber daya Aceh tanpa 

memperhatikan kesejahteraan masyarakat Aceh itu sendiri hingga 

timbulnya protes dan gerakan separatis yang memperjuangkan 

nasib rakyat Aceh yang terpuruk. 

c. Pendekatan Ekonomi 

 Pendekatan ekonomi adalah penjabaran dari konsep-konsep 

ekonomi sebagai pola distribusi, alokasi dan konsumsi yang 

berhubungan dengan sistem sosial dan stratifikasi yang dapat 

mengungkapkan peristiwa atau fakta dalam keadaan ekonomi 

sehingga dapat dipastikan hukum kaidahnya.30 Seperti halnya 

pendekatan sosial, pendekatan ekonomi sangat diperlukan dalam 

mengkaji Daerah Operasi Militer Aceh tahun 1989-1998. Kondisi 

ekonomi yang buruk pada saat itu juga merupakan salah satu 

faktor terjadi perlawanan untuk memperjuangkan nasib rakyat 

Aceh itu sendiri. 

                                                 
29  Sartono Kartodirdjo, op.cit., hlm. 4. 

30 Sidi Gazalba. Pengantar Sejarah Sebagai Ilmu. Jakarta: Bhatara, 

1996, hlm. 32. 
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d. Pendekatan Militer 

 Pendekatan militer dijelaskan sebagai kebijakan pemerintah 

mengenai persiapan dan pelaksanaan perang yang menentukan 

baik buruknya serta besarkecilnya potensi dan kekuatan negara, 

dengan demikian aktivitas militer mengikuti aktivitas politik 

soatu negara.31 Terjadinya DOM di Aceh tidak lepas dari campur 

tangan militer bawahan pemerintahan Soeharto. Dalam skripsi ini 

membahas keterlibatan ABRI dalam Operasi Militer yang 

diberlakukan di Aceh serta pelanggaran HAM yang melibatkan 

ABRI.  

e. Pendekatan Agama 

 Pendekatan agama sangat penting digunakan dalam 

mengkaji sebuah masyarakat. Agama dapat menjadi ide dasar 

motivasi terhadap suatu perubahan sosial dan adakalanya menjadi 

suatu dasar yang menentukan.32 Pendekatan agama yang penulis 

kaji dalam skripsi ini menyangkut masyarakat Aceh yang sangat 

menjunjung tinggi adat istiadat dengan nilai-nilai Islam. Awal 

perjuangan masyarakat Aceh juga berlandaskan semangat jihad 

untuk menegakkan syariat Islam secara utuh di Serambi Mekkah. 

                                                 
31  Dwi Pratomo Putranto. Militer dan Kekuasaan: Puncak-puncak 

Krisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia. Yogyakarta: Narasi, 2005, 

hlm. 1. 

32 Thomas F. O’dea. “The Sciology of Religion”. a.b. Tim 

Penerjemah Yasogama. Sosiologi Agama. Jakarta: Rajawali, 1985, hlm. 

153. 
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f. Pendekatan Antopologi 

 Pendekatan Antropologi digunakan untuk mengungkapkan 

nilai-nilai dan pola kehidupan yang mendasari perilaku bangsa 

ataupun negara hingga tokoh sejarah.33 Pendekatan ini akan lebih 

condong menganalisis bentuk kekecewaan masyarakat Aceh 

kepada ABRI. Saat operasi militer berlangsung banyak terjadi 

kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh ABRI yang 

menimbulkan kemarahan terhadap aparat negara tersebut. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

 Guna memperoleh gambaran yang jelas dan tepat secara keseluruhan 

mengenai skripsi yang berjudul “Daerah Operasi Militer Aceh 1989-

1998”, ini maka penulis akan menguraikan secara singkat dalam 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah 

yang dikaji, tujuan dan manfaat dari penulisan, kajian pustaka, 

historiografi yang relevan, metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu metode sejarah kritis, serta sistematika pembahasan yang berisi garis 

besar dari isi skripsi ini. 

 

                                                 
33 Suhartono W. Pranoto. Teori & Metodologi Sejarah. 

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 38. 
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BAB II. SITUASI DAN KONDISI ACEH SEBELUM 

DIBERLAKUKANNYA DAERAH OPERASI MILITER TAHUN 1989-

1998 

 

Bab ini memberikan gambaran latar belakang terjadinya konflik di 

Aceh serta kondisi geografis, sosial, ekonomi dan politik sebelum Aceh 

dijadikan Daerah Operasi Militer pada tahun 1989-1998.  

BAB III. ACEH SEBAGAI DAERAH OPERASI MILITER 

Bab ini membahas mengenai Aceh yang telah dijadikan Daerah 

Operasi Militer sejak tahun 1989 dan berakhir tahun 1998. Dalam bab ini 

juga membahas kondisi dan situasi saat Aceh dijadikan Daerah Operasi 

Militer serta kasus-kasus pelanggaran HAM yang banyak terjadi di Aceh 

saat operasi militer berlaku. 

BAB IV. AKHIR KONFLIK OPERASI MILITER DI ACEH  

Bab ini membahas akhir dari konflik berdarah yang dialami 

masyarakat Aceh saat Daerah Operasi Militer berlangsung dan juga 

kondisi pasca pencabutan status Daerah Operasi Militer di Aceh.  

BAB V. PENUTUP 

Bab ini ditarik kesimpulan singkat tentang hasil dari pembahasan, 

sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab 

pendahuluan. 

 


